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 آب
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۱ : تاریخ

 ای از بیانیه آب دریاچه ارومیه مشاهده نشد برای حل مسائل آب کشور/ نتیجه لزوم تدوین برنامه
ها و آب با کمک مرکز مطالعات راهبردی اتاق و سایر سازماننگری در مسائل رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید یک آینده

  .شود، تضمین اجرایی داشته باشدهایی که برای حل مسائل آب تدوین مینهادها صورت گیرد، گفت: الزم است برنامه

نجات آب، ضرورت ملی، »مایش بزرگداشت روز ملی آب با شعار ، غالمحسین شافعی امروز در هخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

در محل اتاق بازرگانی ایران گفت: انگیزه ورود اتاق ایران به مسئله بحران آب عالوه بر رعایت مصالح ملی، نگرانی از « رسالت جهانی

یت توسعه اقتصادی به دلیل کمبود و یا های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و نیز محدودرکود و یا تعطیلی بنگاه

وی با اشاره به اهداف همایش گفت: مدیریت بحران آب، اتخاذ یک تدبیر کارآمد مبتنی بر تعامل همگانی و جذب .فقدان آب است

 .وری از جمله این اهداف استبخشی و تمرکز بر ارتقاء بهرههای اجتماعی در نیل به اهداف تعادلسرمایه

که از سوی سازمان ملل بازچرخانی  2017اشت: همچنین بزرگداشت امسال نگاهی به شعار روز جهانی آب در سال شافعی بیان د

های مدرن در در نظر گرفته شده دارد و در آن به مدیریت این مقوله در ایران و همچنین استفاده از تکنولوژی «هاپساب»

نی ایران گفت: اتاق ایران به موضوع آب و مدیریت آن به طور جدی، همه رئیس اتاق بازرگا.پردازدهای بازچرخانی آب میسیستم

شافعی گفت: موضوع توجه به مسائل ملی از جمله مسئله بحران آب به عنوان .سال قبل ورود کرده است 5جانبه و مستمر از حدود 

وی گفت: در مورد وضعیت اجرای .اردهای فراوانی در موضوعات آب کشور دیک موضوع ملی مورد توجه اتاق است و اتاق نگرانی

های ما این است که آیا سرعت ساماندهی بخشی منابع آب زی رزمینی که از مصوبات شورای آب است، یکی از دغدغهطرح تعادل

های مجاز برای برنامه تعادل بخشی در های غیرمجاز و مهمتر از آن نصب کنتور هوشمند برای بهینه کردن مصرف آب و چاهچاه

های ها و تاالبهای اتاق بازرگانی ایران افول دریاچهشافعی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات و نگرانی ان مناسب، کافی است؟زم

ها ها و تاالبو در زمان ریاست آقای نهاوندیان در اتاق همایشی در مورد افول آب دریاچه 80در اوایل دهه  :کشور است، گفت

 .همایش رؤسای اتاق سراسر کشور سفری برای بازدید از دریاچه ارومیه داشتندبرگزار شد و بعد از آن 

های مطرح شده در رابطه با دریاچه ارومیه اتاق یک بیانیه رسمی از رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: به دنبال آن سفر و بحث

ای از صدور بیانیه در نتیجهوضعیت آن ارائه شد، ولی  الزم برای بینیسوی اتاق ایران در مورد دریاچه ارومیه صادر شد و پیش

 .عمل مشاهده نشد

شافعی گفت: برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی الزم است تا مرکز مطالعاتی راهبردی اتاق بازرگانی با همکاری صمیمانه سایر 

 .کشور داشته باشندبرای مسائل آب  نگری دست بزنند و تضمین برنامهها و نهادها به یک آیندهسازمان

 .مند شویموی گفت: برگزاری این همایش فرصت است، تا بتوانیم از نظرات مختلف بهره

شافعی اظهارداشت: اتاق ایران در نظر دارد همه ساله از خدمتگزاران آب در کلیه سطوح قدردانی کند و همچنین از سال آینده 

نده منظور سال آیاین صنعت در داخل و یا خارج از کشور اعطا کند که بدین هرساله یک جایزه ملی به یکی از بزرگان و فرهیختگان

 .المللی خواهد داشتفراخوانی در سطح بین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951211000280 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 میلیارد مترمکعبی آب ذخیره شده در یک هفته پشت سدها؛ گواهی بر کم لطفی منتقدان احداث سدها 1/4حجم 

میلیون متر مکعب  ۴00میلیارد و  1معاون اول رییس جمهوری پس از ارائه گزارش نماینده وزارت نیرو درباره بارش های اخیر و 

حجم ذخیره آب در پشت سدها که ظرف یک هفته بارندگی ایجاد شد، گفت: کسانی که نسبت به احداث سدها در کشور کم لطفی 

 .می کنند، حاال باید ببینند که اگر این سدها نبود چه خساراتی به اقصی نقاط کشور وارد می شد

سحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت تامین آب شرب مورد نیاز مردم به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، ا

شهر شیراز گفت: شیراز شهری پر جمعیت و از اهمیت ویژه ای برخوردار است که الزم است برای تامین منابع مالی مورد نیاز در 

همچنین با اشاره به مشکالت مردم استان معاون اول رییس جمهوری .جهت تامین آب شرب این مرکز استان برنامه ریزی شود

درصد از مرکز استان سیستان و بلوچستان  30سیستان و بلوچستان و وجود محرومیت در این استان، خاطرنشان کرد: متاسفانه 

 .یمزفاقد شبکه آبرسانی است و باید با استفاده از راهکارهای مختلف دغدغه مردم زاهدان در خصوص شبکه آبرسانی را مرتفع سا

وی با بیان اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت های فراوان از کیان کشور دفاع می کنند، از سازمان برنامه و 

بودجه کشور خواست با استاندار سیستان و بلوچستان جلسه ای برگزار و راهکارهایی برای توسعه روستاهای استان و حل مشکل 

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی استاندار فارس در خصوص مسائل .ها پیدا کنندآبرسانی به مردم روستا

تاالب های این استان از وزیر نیرو خواست جلسه ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده 

معاون اول رییس .حفاظت و احیای تاالب های مهم کشور ارائه دهندسازمان برنامه و بودجه کشور برگزار و پیشنهاداتی برای 

میلیون متر مکعب حجم ذخیره آب در  ۴00میلیارد و  1جمهوری پس از ارائه گزارش نماینده وزارت نیرو درباره بارش های اخیر و 

د کم لطفی می کنند حاال بای پشت سدها که ظرف یک هفته بارندگی ایجاد شد، گفت: کسانی که نسبت به احداث سدها در کشور

در این جلسه که وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، رییس .ببینند که اگر این سدها نبود چه خساراتی به اقصی نقاط کشور وارد می شد

سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان هواشناسی کشور نیز حضور داشتند، استانداران فارس و سیستان و بلوچستان هر 

ارائه گزارشی از وضعیت بحران آب در استان های خود پرداختند و نتایج جلساتی که با حضور نماینده سازمان برنامه و کدام به 

نماینده سازمان برنامه و بودجه .بودجه کشور برای تامین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح های آب رسانی برگزار شد را اعالم کردند

گزاری جلسات با استانداران فارس و سیستان و بلوچستان و معاونین وزارتخانه های نیرو و کشور هم در این نشست گزارشی از بر

جهاد کشاورزی ارائه کرد و گفت: در این جلسه راهکارهای تامین اعتبار برای اجرای طرح های آب رسانی و مسائل کشاورزی این 

در  .مشکالت پیش روی اجرای این طرح ها استفاده شد دو استان مورد بررسی قرار گرفت و از حداکثر ظرفیت موجود برای حل

جلسه گذشته شورای عالی آب مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه کشور جلسه ای با استانداران سیستان و بلوچستان و 

مورد بررسی قرار فارس برگزار کند تا نحوه تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای مهمترین طرح های آبرسانی این دو استان را 

در این نشست نتایج جلسه مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات الزم برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز و  .دهند

در پایان این نشست رییس سازمان هواشناسی کشور هم   .حل موانع فراروی اجرای طرح های آبرسانی به این دو استان اتخاذ شد

بارش و دمای هوای کشور از ابتدای مهر تا هفتم اسفند ماه سال جاری ارائه و پیش بینی این شاخص ها را برای  گزارشی از تحلیل

 .بیان کرد  9۶سه ماه فروردین تا خرداد 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1232/%D8%AD%D8%AC%D 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 هایتر تغذیه آبهای زیرزمینی با شیوه های کنونی/ نیاز به محاسبه دقیقتشکیک محققان در تخمین میزان آب
 زیرزمینی

های زیرزمینی دست های کنونی، نقش ناهمگنی زیرسطحی را در تخمین میزان آبمحققان در مقاله جدیدی نشان دادند که مدل

 .یرندگکم می

های زیرزمینی یک منبع حیاتی در بسیاری از مناطق در سراسر جهان هستند. برای مدیریت آب ، آبدیلیساینسبه گزارش ایانا از 

 یدار آب، بسیار مهم است.آشامیدنی، نرخ تغذیه منابع آب زیرزمینی برای تضمین عرضه پا

المللی به سرپرستی دکتر اندرآس هارتمن، استاد هیدرولوژی دانشگاه فریبورگ که در مجله آکادمی مطالعه گروهی از محققان بین

های دهد که در نظر گرفتن فرآیندهای کلیدی هیدرولوژیکی نادیده گرفته شده کنونی در مدلعلوم ملی منتشر شده، نشان می

 تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود برآوردهای ما از میزان آب در دسترس داشته باشد. های بزرگ، میآب و هوا با مقیاس تغییرات

میلیون نفر در نواحی کارستی در اروپا، خاورمیانه و شمال  5۶0های زیرزمینی برای دهد که تخمین تغذیه آباین مطالعه نشان می

 اند. های قبلی بزرگ مقیاس تخمین زدهآفریقا، بسیار باالتر از آن چیزی است که مدل

های زیرزمینی که مربوط به تغذیه از قاره تا حد زیادی مقدار آب اند که تا به حال در برآورد مدل براساس کلدانشمندان نشان داده

دهد که به کار بیشتری برای اطمینان از های سطحی هستند، کمتر تخمین زده شده است. این یافته نشان میآببخشی از روان

 های محلی را بر مبناییم مدیریت آبهای بزرگ نیاز داریم، قبل از آنکه بتوانهای هیدرلوژیکی در مقیاسواقع بینی کافی در مدل

 ریزی کنیم.واقعیت پایه

اند.یکی از آنها مدل جهانی دوره بلند مدت های زیرزمینی را مقایسه کردهسازی تغذیه آبمحققان دو مدل هیدرولوژیکی برای شبیه

 اند. های زیر سطحی است. دیگری مدل محاسباتی است که محققان آن را توسعه دادهتثبیت با محدودیت براساس ناهمگنی

فوذپذیری سطحی متفاوت است. آنها این مقایسه را برای نواحی کارستی در اروپا، شمال برای مثال، تنوع در صخامت خاک و ن

دلیل حساسیت باالی عنوان مناطقی با درجه باال از ناهمگنی زیر سطحی بهاند. مناطق کارستی بهآفریقا و خاورمیانه انجام داده

تی های کارسشود. این قابلیت انحالل سنگحالل سنگ میاند، که منجر به انسنگ کربنات به هوازدگی شیمیایی، شناخته شده

 38های زیرزمینی در شود. مقایسه محاسبات مدل با مشاهدات مستقل از تغذیه آبباعث تغییر در عمق خاک و نفوذپذیری آن می

 دارد.تری ها را محاسبه کرده است، تخمین واقعیدهد که مدلی که ناهمگنیسایت در نواحی بررسی شده نشان می

سازی، مدل توسعه داده شده جدید، کاهش کسری اند: در شبیهمحققان توضیح بیشتری برای تفاوت این دو مدل به شرح زیر داده

طور بالقوه تا یک میلیون لیتر بیشتر آب دهد. طبق این مدل جدید، یک کشاورز در منطقه خاورمیانه بهاز سطح را نشان می

در یک سال( به نسبت مدل تثبیتی وابسته به ترکیب کنونی زیرسطحی و نیاز آبی از اکوسیستم زیرزمینی )از میزان استخراج 

 توانست برداشت داشته باشد.محلی، می

بینی کمبود آب، خشکسالی و سیالب های انطباق جهانی برای پیشدهد که چگونه ممکن است مدلرویکرد دانشمندان نشان می

 ای، استفاده شود./رای شرایط منطقهبینانه بدر محاسبات بیشتر واقع

 خانلوترجمه: شهره صدری

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴57/%D8%AA%D8%B۴%DA%A9+ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 نجات آب

این خبری است که حمید « شود.میلیارد مترمکعب از مصارف آبی کشور کاسته می هزار11بر اساس برنامه ششم توسعه » |شهروند

قدر تشنه که ارومیه چیان، وزیر نیرو این روزها چند بار درباره آن سخن گفته است تا نمایان شود ایران چقدر تشنه است. آنچیت

توان سراغ گرفت. های جغرافیا میود دیگر را از این پس تنها در نقشهها رهامون، کارون و دهرود و بختگان را، پریشان، را، زاینده

ه ای کشدن آن کمی وضع منابع آبی کشور ساماندهی شود؛ برنامهها به برنامه ششم دوخته شده تا شاید با اجراییحاال همه چشم

د که دولت در الیحه پیشنهادی محدودیت وری کشاورزی بود. هر چنمبنای آن نه توسعه افقی بلکه توسعه عمودی و افزایش بهره

گونه که هدایت فهمی، کارشناس منابع آب مصرف آبی نظیر گندم را در دستورکار قرار داده بود، اما آنمحصوالت پر در کشت

 شدن سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی با تصمیم نمایندگان مجلس حذف شد. این درگوید بند مربوط به متوقفوزارت نیرو می

توان محصوالت به مراتب ارزشمندتری تولید کرد و با شود، میحالی است که با منابع آبی صرف تولید محصوالتی همچون گندم می

توان محصوالت مورد نیاز را وارد کرد. این فراتر از آن است که دولت در اندیشه افزایش راندمان آب در بخش دهم درآمد آن مییک

جویی به حدود درصد نیز افزایش یابد، منابع حاصل از صرفه10تا  5راندمان آب در بخش کشاورزی یعنی اگر  .کشاورزی باشد

جات در هوای آزاد رسد. وزارت جهاد کشاورزی نیز اکنون به این نتیجه رسیده است که کشت صیفیمیلیارد مترمکعب میپنج

توان کند هم به خوبی میاز آماری که وزارت نیرو اعالم میها صورت گیرد. این را متوقف شود و کشت این محصوالت در گلخانه

هزار ۶00میلیون هکتار آن تحت شبکه آبیاری زهکشی و 2میلیون هکتار سطح زیر کشت، حدود 8،8فهمید. در حال حاضر از 

حت آبیاری سنتی است که میلیون هکتار از اراضی ایران ت۶هکتار تحت شبکه آبیاری مدرن قرار دارد. اما در حالی همچنان حدود 

 .دهددرصد راندمان کشاورزی را افزایش می20ای تا حدود آبیاری تحت فشار قطره

جو کرد. اسداهلل وها جستچندان دور باید در خاطرهای نهها که حتی وصف مزارع پسته کرمان را نیز در آیندهآبتنها رواننه

فته گ« شهروند»افت کیفیت پسته کرمان و شورشدن این محصول صادراتی به  کار ایران چندی پیش ازعسگراوالدی تاجر کهنه

کاری در کرمان و رفسنجان دیگر مانند گذشته گسترده نخواهد بود؛ براساس آمار میزان تولید پسته رفسنجان بود. به گفته او، پسته

زمینی برخی های زیرای منابع آب است. سفرهدرصد کاهش یافته و ساکنان این منطقه در حال کوچ به مناطقی هستند که دار۶5

ای ای برای ساکنان این شهرها ندارد. شرایط به گونهزمینی، جز آب شور تحفهشهرها، چنان از آب تهی شده است که این منابع زیر

د. او به دهشدن شهرهای کشور هشدار میپور، مشاور سابق اتاق بازرگانی نسبت به خالیپیش رفته که محمدحسین کریمی

رفتارهای با آب گستاخ نبوده است. او اما معتقد است وضع رسیدگی گوید: هیچ کشور بزرگی به اندازه ایران در سوءمی «شهروند»

 .توان فهمیدها بود و این را از توقف سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی میآبی در دولت یازدهم بهتر از دیگر دولتبه معضل کم

کند. متوسط ای را مخابره میکنندههای جهانی نیز عالیم نگراند عینی، ارزیابی وضع منابع آب ایران با سنجهدر کنار این شواه

؛ ها نیز به شدت ناهمسان استبرابر دنیا تبخیر داریم. توزیع بارشکه سهسوم دنیاست؛ در حالی بارش باران در کشورمان حدود یک

ها اتفاق درصدی که در دشت25درصد در مناطق کوهستانی و مرتفع. همان 75افتد و تفاق میها اها در دشتدرصد بارش25تقریباً 

درصد آن در زمانی که واقعاً نیاز به 30تا  25پیوندد که به آن آب نیازی نیست و شاید هایی به وقوع میافتد نیز اغلب در زمانمی

تر سال گذشته به تبعیت از الگوی خاورمیانه، حدود دو درجه گرم 50ن طی دهد که ایراآمارها نشان می.افتدبارش است، اتفاق می

-۴5های میلیون هکتار در سالبینیم که سطح زیر کشت از حدود هفتکنیم، میشده است. وقتی از جنبه سطح زیر کشت نگاه می

از دو برابر. البته رشد عملکرد به این میلیون هکتار رسیده است؛ یعنی بیش 1۶/ 5به حدود  93سال ، طبق آخرین سرشماری ۴0
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 .کیلو رسیده است 1500-1۶00کیلو به حدود  800میزان نبوده است، مثالً عملکرد گندم از حدود 

آب است. مطالعات « وریبهره»وری آب بهتر شدیکی دیگر از مفاهیمی که در ارتباط با بحران آب در کشاورزی اهمیت دارد، بهره

وری آب در کشور رشد یافته است. به گفته محمد حسین دهند بهرهانجام شده است که همه آنها نشان میوری مختلفی در بهره

کیلوگرم به ازای  1.07وری در منابع آب از شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران بهره

 .استرسیده  2.1درصد بهبود به 12هر مترمکعب آب، با 

گذار گوید: به نظر من ذهنیت سیاستمی« شهروند»باره به هدایت فهمی، کارشناس مدیریت منابع آب وزارت نیرو هم در این

ی اهای اخیر تغییر کرده است و این روزها سیاستمداران به پیوند بین مسأله آب و کشاورزی به گونهدرباره بحران آب طی سال

 .د؛ هر چند که با توجه به وضع بحرانی آب این مسأله به تنهایی پاسخگویی مشکل پیش آمده نیستکننمتفاوت از گذشته نگاه می

میلیارد تومان هزینه کند و اگر نکند باید ریسک 1100سال بیند که برای احیای دریاچه ارومیه باید ظرف یکمثالً االن دولت می

تواند ببیند آمد ولی االن میشد، این رقم در محاسبات نمیی، صحبت میهای قبل وقتی از خودکفایدر سال .طوفان نمک را بپذیرد

او ادامه داد: از اول انقالب تا این دولت .هایی دارد. در نتیجه این تغییرات شاید اکنون و آینده ادامه گذشته نباشدهر سیاست، هزینه

هایی برای پرداختن به کلید زده است. همچنین کارگاهایم؛ اما این دولت طرح مرزی غرب را های مرزی توجه نکردهبه وجود آب

شده است و این موضوع های مرزی روشنشود. درواقع چراغی برای موضوع آبهای مرزی توسط دولت برگزار میموضوع آب

ع آبی بخشی مناببار در دولت یازدهم برای طرح تعادلبه گفته فهمی، برای نخستین.صورت جدی روی میز دولت آمده استبه

میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد، هر چند که رقم قابل توجهی از آن به دلیل مشکالت مالی دولت یازدهم اختصاص ۴20

کننده منابع آبیاو معتقد است که بحران آب باید با جدیت بیشتری دنبال شود و یک عزم ملی برای مقابله آینده نگران.نیافته است

 توان متصور بود. اما نگرانی نسبتای برای منابع آبی کشور میدر صورت ادامه این روند آینده ناامیدکننده با آن شکل گیرد؛ چراکه

-80های کشاورزی زیر پنج هکتار است؛ این رقم در کشورهای موفق دنیا باالی به آینده آبی کشور در حالی است که سرانه زمین

شود که آمارهای دیگری وجود درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف می92-93هکتار است. براساس آمارهای وزارت نیرو،  70

میلیارد مترمکعب مجدداً تبخیر 29۴های جوی کشور، حدود اند. از مجموع ریزشدرصد اعالم کرده85-87دارند که این رقم را 

ها نفوذ لیارد مترمکعب به سفرهمی23-25های جاری است. از این رقم، حدود میلیارد مترمکعب حجم آب11۶شود و حدود می

درصد است و 25درصد. این رقم در کشورهای موفق زیر 80میلیارد مترمکعب است؛ یعنی حدود 90-95کند و مصرف کشور می

پور، مشاور سابق اتاق بازرگانی اما از نیازمند استراتژی حاکمیتی هستیممحمدحسین کریمی.روددرصد مرز بحران به شمار می۴0

اندازی گلخانه برخوردار نیستند. این گروه از گوید که همه کشاورزان از امکانات مالی برای راهکند و میدیگر به مسأله نگاه میزاویه 

ها نباید اصرار اصفهانی .گذاری، تولید کشاورزی را برای مثال به کردستان ببرندهای سرمایهاندازی شرکتتوانند با راهکشاورزان می

ها، تحقق این انگاره.آب، سیب و بادام پرورش دهند یا کشت برنج باید به شمال کشور محدود شودکه در این شهر کمداشته باشند 

ی را هایشدنش سیاستنیازمند یک استراتژی حاکمیتی است؛ یعنی همه باید اصالت این نوع نگرش را بپذیرند و برای اجرایی

به این  2008سال  نیز باید در راستای همین نگرش باشد. برای مثال، اسپانیا از طراحی کنند؛ اعطای تسهیالت، واردات و صادرات

سو، کشت گندم را بسیار کاهش داد و کاشت زیتون و مرکبات را در دستور کار قرار داد. در ایران نیز کاشت کیوی ارزش افزوده 

دالر سرمایه بازگشته است؛  ۶شده است، حدود  باالیی داشته است. به ازای هر مترمکعب آبی که برای کشت این محصول مصرف

 .شودبرابر آب مورد نیاز برای تولید کیوی، گندم تولید می 1۶5اما با 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴1۴/%D9%8۶%D8%AC%D8%A7%D8%%D-AA8%A2%D8%A8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 سد به دلیل تغییر اقلیم متوقف شد 50احداث 

میلیارد مترمکعب تبخیر منابع آب  25المللی تغییر اقلیم گفت: تغییر اقلیم باعث شده تا حدود وزیر نیرو در اولین کنفرانس بین

سد  50داشته باشد. با توجه به تبعات تغییر اقلیم بر ایران، ساخت درصد کاهش  20های کشور نیز افزایش یابد و میزان روان آب

 .در کشور متوقف شده است

چیان وزیر نیرو در آیین آغاز به کار اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم که پیش از ظهر امروز به گزارش ایانا از پاون، حمید چیت

 ر شد، تغییر اقلیم را بر تمام ابعاد زندگی انسان موثر دانست.های این وزارتخانه برگزا)دوشنبه( در سالن همایش

 شمار آید.تواند تهدیدی برای زیست نسل حاضر و نسل آینده بهوی افزود: این تأثیر می

ای و به دنبال آن افزایش گرمایش کره زمین دانست و این مقام مسئول یکی از علل پدیده تغییر اقلیم را انتشار گازهای گلخانه

های شدید، بروز خشکسالی های مستمر و پایدار های طبیعی، وقوع طوفانافزود: این گرمایش اثرات جانبی مانند ذوب شدن یخچال

 هایی از نقاط کره زمین را در پی دارد.در بخش

های دو دهه گذشته بارشوی با اشاره به اینکه آمارها حکایت از آن دارند که تغییرات اقلیم در بخش آب باعث شده تا در مقایسه با 

درجه افزایش داشته باشد، افزود: این موضوع باعث شده تا حدود  1.5درصد کاهش داشته باشند و درجه دمای کشور نیز  10کشور 

 درصد کاهش داشته باشد. 20های کشور نیز میلیارد متر مکعب تبخیر منابع آب افزایش یابد و میزان روان آب 25

درصدی میزان تغذیه آب زیرزمینی و کاهش ریزش برف در مقایسه با باران از دیگر شرایط  15که کاهش چیت چیان با بیان این

ها یک ماه زودتر اتفاق بیفتد و ضمن کاهش پایداری ایجاد شده در تغییر اقلیم است افزود: این موضوع سبب شده تا زمان ذوب برف

 میلیمتر( نیز افزایش یافته است. 5های کمتر از های غیر مؤثر )بارانمنابع برفی، تعداد دفعات باران

 هایهای آبریز خلیج فارس و دریای عمان تعلق اعالم کرد و افزود: حوضهوی بیشترین کاهش بارندگی کشور را مربوط به حوضه

بزرگ با آبریز بندرعباس، سدیج، کارون و کرخه شاهد کاهش بارش چشمگیری هستند و این موضوع باعث شده تا در شهرهای 

 مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه شوند.

های خوزستان، فارس و هرمزگان زندگی مردم را تحت های ناشی از کاهش بارش در استانچیت چیان با بیان این مطلب که زیان

لیم گر اثرات تغییر اقها در نقاط مختلف کشور و بروز پدیده گرد و غبار و ریزگرد از دیتأثیر قرار داده است، افزود: خشک شدن تاالب

 های جنوبی و شرقی کشور شرایط دشواری را در زندگی مردم ایجاد کرده است.است که در استان

وی به تبعات اقتصادی تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت: یکی از علل کمبود آب در کشور تغییرات ناشی از اقلیم است که به موجب آن 

الیت اقتصادی روستائیان به تعلیق درآمده و باعث شود تا مردم برخی از روستاها به باعث شده تا با کاهش آب کشاورزی، فع

 شهرهای مجاور کوچ کنند و ضمن تخلیه روستاها، شاهد بروز مشکالت عدیده ای در بخش حاشیه نشینی شهرها باشیم.

تیم رهای جهان با آن مواجه هستند. ما ناچار هسوزیر نیرو اضافه کرد: پدیده تغییر اقلیم منحصر به ایران نیست و تقریباً بیشتر کشو

 ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی جهان برای برون رفت از این معضل استفاده کنیم.تا از دانش تمام کارشناسان و دانشگاه

صاد و ی، اقتتوان با پدیده تغییر اقلیم جنگید بلکه باید ضمن کنار آمدن با شرایط موجود، شیوه زندگوی با بیان اینکه نمی

های متناسب با نیازهای ناشی از تغییر آوریای و توسعه فنهای جدید را با این پدیده وفق داد، کاهش انتشار گازهای گلخانهفناوری

ها سد که برای احداث آن 50های وزارت نیرو خبرداد و افزود: بیش از اقلیم را ضروری دانست.چیت چیان از تجدید نظر در برنامه

دشت کشور و میزان آب  ۶09ریزی در تمام ه ریزی شده بود، از برنامه احداث کنار گذاشته شدند و ابالغ آب قابل برنامهبرنام
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های آبریز و کشاورزی، صنعت و محیط زیست برای تک تک حوضه سنجیده شده و حداکثر آب قابل استفاده در مصارف شرب،

 11های زیرزمینی نیاز است تا ساالنه برای رسیدن به ایستابی و تعادل آبهای سطحی مشخص شده است.وی با بیان اینکه آب

های سطحی میلیارد متر مکعب از آب 10.77های زیرزمینی کاهش یابد عنوان کرد: همچنین باید میلیارد متر مکعب استفاده از آب

ه به اینکه بروز سیالب در هفته دوم بهمن ماه ها رها سازی شود.این مقام مسئول با اشارها و احیای تاالببرای حیات رودخانه

ها خسارات جبران ناپذیری را برجا بگذارد گفت: سامانه مدیریت سیالب کشور بخوبی در توانست در بسیاری از شهرها و استانمی

 ر نقاطهای سهمگین در منطقه فارس، و سایاین خصوص عمل کرد و توانست با مدیریت صحیح، نه تنها جلوی تخریب سیالب

های ها باعث شد تا ظرفیت مخازن آبی سدسیل خیز را بگیرد بلکه این تهدید را تبدیل به فرصت کرد و با مهار و کنترل این سیالب

افزود: با پیوستن ایران به معاهده  2030مگاوات نیروگاه تجدید پذیر تا سال  7500کشور تأمین شود.وی با اشاره به استفاده از 

مگاوات نیروگاه تجدید پذیر را  7500حداقل  2030های تجدید پذیر، تا سال تا ایران ضمن توسعه کاربرد انرژی پاریس، قرار شده

های تجدیدپذیر هزار مگاواتی برق کشور از انرژی 7۶درصد ظرفیت  1۶وارد مدار کند.وزیر نیرو با بیان این مطلب که هم اینک 

ها به سیکل ترکیبی، مدیریت درصد، تبدیل نیروگاه 58درصد به  37های حرارتی از اهشود، افزود: ارتقای راندمان نیروگتأمین می

 در مصرف آب و انرژی، جمع آوری گازهای فلر بخش از اقداماتی است که بایستی به سرعت در کشور اجرایی شود.

fa/news/http://www.iana.ir/۴133۴/%D8%A7%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه آبیاری تحت فشار تخصیص یافت 800یک هزار و 

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت توسعه آبیاری تحت فشار 

هزار میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی و اسناد خزانه اسالمی به این امر اختصاص  18قطره ای است لذا در سال جاری و 

عباس زارع دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح های آبیاری نوین شهرستان مُهر از توابع استان فارس در گفت و گو با ایرنا .داده شد

 .هزار هکتار آبیاری تحت فشار پیش بینی شده است۴00توسعه نیز ساالنه اجرای  بیان داشت: در برنامه ششم

مترمکعب در هکتار در  400مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: به ازای هر هکتار اجرای آبیاری تحت فشار، حدود چهار هزار و 

درصدی سم و کود  30و کاهش درصدی تولید محصوالت کشاورزی  30مصرف آب صرفه جویی می شود و همچنین افزایش 

هزار هکتار از اراضی آبی کشاورزی به سامانه  ۶00زارع ادامه داد: هم اینک در کشور بیش از یک میلیون و  .شیمیایی را در پی دارد

 .هزار هکتار از اراضی آبی کشاورزان به این سامانه تجهیز شده است185آبیاری نوین مجهز شده و در استان فارس افزون بر 

 18درصد از اراضی آبی استان فارس و در مجموع  22مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور بیان کرد: در حال حاضر 

  .درصد از اراضی آبی در کشور به سامانه نوین آبیاری مجهز شده است و در این بخش، فارس رتبه نخست کشور را دارد

 700ز اراضی آبی شهرستان گرمسیری مُهر به این سامانه مجهز شده که هزینه اجرای هکتار ا 500زارع گفت: بیش از چهار هزار و 

  .درصد بالعوض دولتی و مابقی از محل خودیاری کشاورزان این شهرستان تامین شده است 85هکتار از آن از محل اعتبارات 

میلیون ریال،  70قطره ای به ازای هر هکتار  کمک بالعوض دولت برای آبیاری 95مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال 

 .میلیون ریال تعیین شد ۶0میلیون ریال و برای ماشین های آبی هر هکتار  50برای آبیاری کالسیک هر هکتار 

زارع در ادامه بازدید از طرح های آبیاری نوین بخش های وراوی، مرکزی و اسیر شهرستان مُهر با کشاورزانی که در سیل اخیر 

  .مل خسارت شده بودند نیز دیدار کرد و برای حل مشکالت آنها قول پیگیری دادمتح

هوای استان فارس را تحت تاثیر قرار داد. این بارش ها که تا ساعت های پایانی روز  95بهمن ماه  2۴سامانه بارشی از شامگاه 2

زل روستاییان و بافت فرسوده برخی شهرهای بهمن ادامه داشت و موجب جاری شدن سیالب شد و به برخی زیرساخت ها، منا28

  .فارس به ویژه در شهرستان های جهرم، فسا و داراب زیان رساند

 .کیلومتری جنوب شیراز واقع شده است 320شهرستان مُهر در فاصله 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1325/%DB%8C%DA%A9%- 
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 آب
  آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 های یونسکو برای حفظ و مدیریت پایدار منابع آبیتشریح برنامه

پیام رئیس بخش آب یونسکو در آیین گرامیداشت روز ملی آب در اتاق ایران قرائت شد که در آن وی دو مانع اصلی دیگر بر سر راه 

آبی در حال آبی و تنزل کیفیت آب دانست و گفت: کشورهای جهان در نتیجه کمجوامع را کمحفظ منابع آب موردنیاز 

ها )بازچرخانی آب( و ذخیره آب های سیاست کاربرد کارآیی آب همانند استفاده مجدد از پسابگذاری بر روی مکانیسمسرمایه

 .هستند

رئیس بخش آب یونسکو به  Blanca Elena Jiménez Cisnerosبه گزارش خبرنگار ایانا، در پیام بالنکا جیمینز سیسنروز، 

این آیین، با اشاره به روز جهانی آب که طی چند هفته آینده برگزار خواهد شد، افزود: این روز خاص همواره به مدیریت پایدار 

 ود.شعنوان یک منبع استفاده نشده، مطرح میها بهمنابع آب شیرین اختصاص دارد. امسال موضوع، پساب

المللی بخش آب یونسکو برشمرد و بیان کرد: این بخش وی کمبود آب و کیفیت آب را یکی از شش موضوع اصلی برنامه بین

گذاری دانش و همچنین انتقال تجربه باهدف حفظ و مدیریت پایدار منابع آب شیرین از طریق تسهیل انتقال و به اشتراک

تا بتوانند مشکالت مربوط به کیفیت آب خود را حل کرده و به اهداف مدیریت پایدار المللی به کمک کشورهای عضو آمده است بین

 دست یابند. (SDG)منابع آب شیرین 

منظور دستیابی به این اهداف را بر های الزم و تجربیات موردنیاز بهبر اساس اظهارات سیسنروز، خانواده آب یونسکو ارائه حمایت

در ادامه به وضعیت شهرهای جهان ازنظر جمعیت اشاره و تشریح کرد: جمعیت شهری جهان عهده دارد.رئیس بخش آب یونسکو 

های شود که این عدد بین سالدرصد از کل جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. چنین تصور می 5۴، 201۴در سال 

درصد از کل  73، 2015ی ایران در سال ساله به مقدار تقریبی دو درصد افزایش داشته باشد. جمعیت شهرهمه 2020تا  2015

ازحد آب در شهرها، مدل اقتصادی رشد، جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.به باور این مقام مسئول، تقاضای بیش

 گذارد.پذیری آب اثر میافزایش چشمگیر جمعیت شهرها در سراسر جهان و اثرات تغییر اقلیم همواره بر دسترس

آبی و تنزل کیفیت آب دانست و افزود: کشورهای جهان دیگر بر سر راه حفظ منابع آب موردنیاز جوامع را کم وی دو مانع اصلی

ها های سیاست کاربرد کارآیی آب همانند استفاده مجدد از پسابگذاری بر روی مکانیسمآبی در حال سرمایهدرنتیجه کم

های جدید همراه با تغییرات به وجود آمده در رفتار و عه فناوری)بازچرخانی آب( و ذخیره آب هستند که ازجمله شامل توس

کند و منجر به کاهش شود.سیسنروز ادامه داد: فناوری حفاظت از آب به ذخیره منابع آب آشامیدنی کمک میهای مردم میگرایش

ای آب یونسکو همچنین شبکهرسانی ای اطالعشود. سیستم جدید شبکهانرژی صرف شده برای پمپاژ، گرمایش و تصفیه آب می

اینترنتی برای کمک به کشورها و ذی نفعان آب در راستای نظارت بر آب و گزارش اهداف مدیریت منابع آب شیرین، تهیه کرده 

ای مهیا ساخته و بخش خصوصی و جوامع های کلیدی منابع آب را در سطح جهانی، ملی و منطقهاست. این شبکه اطالعات و داده

توانند نقش مؤثرتری بر نظارت بر مصرف مقدار آب روزانه خود داشته باشند و سبک زندگی خود را برای حفظ و میشهری نیز 

واند در تنگهداری آب ارتقا دهند.رئیس بخش آب یونسکو تأکید کرد: این راهبردهای مربوط به تغییرات رفتار و سبک زندگی می

های بازچرخانی آب به بهبود و تواند با اجرای روشد. صنعت نیز در این میان میها گسترش یاببین جوامع محلی و همچنین رسانه

 پذیری اجتماعی خود کمک کند./عنوان بخشی از راهبردهای مسئولیتاصالح کارآیی آب به

http://iana.ir/fa/print/۴1۴25 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 هزار هکتار پروژه 300بار در جهان به ایران اعطا شد/ اجرای المللی مدیریت آب، برای نخستیناعتبار مرکز بین
 آبخیزداری اجرایی از سوی خیرین

ه بار در جهان ببرای نخستین المللی مدیریت آبها از اعطای اعتبار مرکز بینمعاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .وهشتم سازمان علمی و فرهنگی یونسکو خبر دادایران در نشست سی

به گزارش خبرنگار ایانا، در دومین همایش گرامیداشت روز ملی آب پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان 

های هزار هکتار توسط خیرین در پروژه 300ران آب، گفت: درحال حاضر ها، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در بحث بحجنگل

 هزار هکتار هم در دست اجرا قرار دارد. ۶0آبخیزداری اجرایی شده و 

وی به لزوم پیدا کردن راهکار بحران آب اشاره کرد و افزود: اگر به تعریف آبخیزداری توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که راهکار در 

والن ای است. متأسفانه مسئریزی منطقهرفت از وضعیت بحرانی، برنامهف نهفته است. در شرایط کنونی تنها عالج بروندل این تعری

های جدید نیستند.به اعتقاد این مقام مسئول، باید انسجام سازمانی، مشارکت مردم و کنند و حاضر به تجربه روشاز تغییر فرار می

ریزی دوسویه نیاز دارد.گرشاسبی در پایان از اعطای اعتبار قرار گیرد. در واقع این بخش به برنامهای در دستورکار تدوین سند حوزه

 وهشتم سازمان علمی و فرهنگی یونسکو خبر داد./بار در جهان به ایران در نشست سیالمللی مدیریت آب برای نخستینمرکز بین

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴22/%D8%A7%D8%B9%D8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 بحران آب، چالش تلخ بر سر راه فرایند توسعه و عمران کشور

دولتی، توسط مرکز ملی های در دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب که با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی و نمایندگان دستگاه

 .مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شد، پیام رئیس مجلس شوری اسالمی قرائت شد

 به گزارش خبرنگار ایانا، متن پیام رئیس مجلس شورای اسالمی به این شرح است:

مراسم ساالنه بزرگداشت روز ملی آب با شرکت مدیران، گذاری در برگزاری دانم از همت و ابتکار عمل اتاق ایران برای پایهالزم می

 نظران، خبرگان، ذی نفعان صنوف مختلف، هنرمندان و اصحاب رسانه، تشکر و قدردانی نمایم.صاحب

تواند ضمن معرفی چگونگی ابعاد مختلف مدیریت آب به جامعه از سوی بدون تردید برپایی و استمرار چنین رویدادهایی، می

های ها و مسائل و مشکالت ناشی از بحران آب در کشور کمکوفصل چالشافزایی فکری به حلخصوصی، با ایجاد هم پارلمان بخش

مؤثر و فراوانی بنماید. بحران آب که امروزه آثار و تبعات مشهود و عینی آن در پهنه کشور شاهد و ناظر هستیم، واقعیت تلخ و 

 بر سر راه فرایند توسعه و عمران کشور قرارگرفته است. عنوان یک چالش غیرقابل کتمانی است که به

محیطی و بدیل اقتصادی، اجتماعی، زیستهای بیهای آبی و طبیعی باارزشها و به هم خوردن اکوسیستمخشک شدن تاالب

نازعات و تعارضات وطنان، بروز مزیست همهایی نظیر هجوم ریز گردها و تهدید سالمت و محیطتبع آن بروز پدیدهگردشگری و به

ده نشینی گسترها مسئله اشتغال، مهاجرت و حاشیهاجتماعی در اقصی نقاط کشور بر سر تقسیم و تسهیم آب و به دنبال همه آن

توان بخشی از وضعیتی را که با آن مواجه هستیم با موضوعاتی نظیر شوند.اگرچه میتنها بخشی از فرایند مذکور محسوب می

طور بیعی مربوط دانست، ولی باید اذعان نمود که بخش مهم واصلی آن ریشه در چگونگی نگاه به امر توسعه بهتحوالت اقلیمی و ط

رویه انسان در مصرف بیش از ظرفیت منابع طور اخص و دخالت بیاعم و مدیریت و تمشیت امور و منابع حیاتی آب کشورمان به

آید. مهم آن است که جامعه باهمت بلند، طبیعی و یا خودساخته به وجود میها در طول تاریخ چنین اتفاقات آبی دارد.برای ملت

ی بندهای مدبرانه و در زمانالمللی، با تنظیم برنامههای علمی و استفاده از تجارب داخلی و بینهمبستگی همگانی و اتخاذ روش

تا در این برهه حساس و حیاتی با کوشش کنندگان  ها اقدام نمایند. مجلس شورای اسالمی آمادگی داردمناسب، مجدانه در رفع آن

ساز تاریخی ملی، همکاری کامل را داشته باشد. بار دیگر از همه فعاالن این حرکت ملی، اعم از در این حرکت عظیم و سرنوشت

در حل این معضل  وکار مجدانهمدخالن و ازجمله اتاق ایران که در راستای اجرای قانون فضای کسبدانشمندان، فرهیختگان و ذی

 کوشند تشکر و از خداوند منان توفیق همگان را خواستارم./تاریخی کشور می

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴17/%D8%A8%D8%AD%D8%B1% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 درصدی مواد غذایی در داخل کشور 95کمبود آب بر سر راه تولید  مشکالت

میلیارد مترمکعبی برآب، افزود: کل آب مورد نیاز  3۶مشاور معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به میزان بهره وری و وارد آمدن بار 

 .میلیارد مترمکعب است 102درصد از مواد غذایی مورد نیاز در داخل کشور فقط در حوزه کشاورزی  95برای تولید 

به گزارش ایانا، عیسی کالنتری عصر دیروز در نخستین جشنواره علمی، فرهنگی آب و زندگی که در دانشکده کشاورزی دانشگاه 

درصد از مواد غذایی در داخل کشور، به بار آبی کشور اضافه می کند و سیاسیون هنوز  95فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: تولید 

میلیارد مترمکعبی برآب،  3۶وی با اشاره به میزان بهره وری و وارد آمدن بار . دارند که با کمبود آب در کشور مواجه هستیمباور ن

میلیارد  102درصد از مواد غذایی مورد نیاز در داخل کشور فقط در حوزه کشاورزی  95افزود: کل آب مورد نیاز برای تولید 

س جمهوری در امور آب گفت: براساس برنامه ششم توسعه که نمایندگان مجلس به تصویب مشاور معاون اول رئی.مترمکعب است

درصد از مواد غذایی در داخل کشور شده است که با توجه به منابع آبی موجود، این مهم امکان  95رساندند، دولت مکلف به تولید 

عه، وزیر نیرو دولت تدبیر و امید حق آبه ای را به تاالب ها کالنتری اضافه کرد: در مقابل این بخش از برنامه ششم توس .پذیر نیست

 .دهم درصد از منابع آبی کشور را به محیط زیست اختصاص داد که کار بسیار ارزشمندی بود 8و 11و رودخانه های کشور و 

 .عب رسیده استمیلیارد مترمک 20رئیس شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: امروز متوسط برداشت خالف از آب در کشور به 

میلیارد مترمکعب بوده که از این میزان  500مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب گفت: منابع آب زیرزمینی در کشور 

 .میلیارد مترمکعب شور یا لب شور باقی مانده است 300میلیارد مترمکعب را مصرف کرده ایم و  200حدود 

 میلیارد 88 کشور در تجدیدپذیر آب منابع کل کشور حرکت به سوی نابودی است و وی تاکید کرد: سیستم مدیریت فعلی آب در

 بین کشور ۶ باشدو مترمکعب میلیارد 35 باید که حالی در است درصد 110 آب، میزان این از ایران برداری بهره اما است مترمکعب

استفاده قرار می دهند و ایران بیشتر از این میزان استفاده کرده و در جایگاه  مورد را خود پذیر تجدید منابع از درصد 55 تا ۴0

 غابال و تصویب را آب به مربوط قوانین باالدست در که هستند کسانی  وی افزود: مشکل ما در کشور.هفتمین کشور قرار می گیرد

 .هستند قانون تابع کشاورزان و کنند اجرا مردم و کشاورزان تا کنند می

دهم میلیارد مترمکعب از منابع آبی را مصرف می کنند و چاه های مجازی که  2و  7گفت: اکنون چاه های غیرمجاز در کشور وی

و نیم میلیارد مترمکعب  15دهم میلیارد مترمکعب از منابع آبی را مصرف می کنند و در مجموع  3و  8برداشت غیرمجاز دارند نیز 

مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب گفت: باید منابع آب .شت و مصرف می شودآب به صورت غیرمجاز در کشور بردا

 .کشور،مدیریت شود ودر این راه نخستین قدم متوقف کردن برداشت های غیرمجاز است

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴0۴/%D9%85%D8%B۴%DA%A9 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 کوتاهی دونسل گذشته تاثیر به سزایی در بحران آب داشته است

 .دبیر همایش گفت: با توجه به مسائل بحران آب طی سالهای اخیر نجات آب توسط تمامی افراد این جغرافیا امکان پذیر است

شریعت مدار دبیر همایش در همایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

معتقدم که هیچ نسلی مثل ما در معرض یک  بزرگداشت روز ملی آب که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: بنده

سال اخیر تمامی مسائل و مشکالتی که در حوزه آب اتفاق افتاده اکنون به نسل ما واگذار  50امتحان بزرگ قرار نگرفته چراکه طی 

بوده ، افزود:  شده است.وی با اشاره به اینکه عالوه بر شرایط اقلیمی و تغییر آب و هوا مسائل دیگری در بحران آب تاثیرگذار

کوتاهی دونسل گذشته تاثیر به سزایی داشته است، فراتر از شرایط اقلیمی،در شرایط کنونی مسئولیت رسالت نسل ما درحد باالیی 

 است و با توجه به اینکه دیگر زمانی باقی نمانده نباید آن را به تعویق انداخت.

موفق نشویم که برنامه آب را ساماندهی کنیم باید بدانیم که با روند نزولی  ساله ششم توسعه 5شریعت مدار ادامه داد: اگردر برنامه 

 منابع آب دیگر امیدی نیست که بتوانیم مسائل و مشکالت را مرتفع نماییم که این امر وظیفه سنگین بر دوش نسل ما است.

تزویر کارآمد مبتنی بر تعامل همگانی، جلب دبیر همایش با اشاره به اهداف برگذاری همایش افزود: مدیریت بحران آب، اتخاذ یک 

 سرمایه های اجتماعی در میل به اهداف تعادل بخشی و تمرکز بر ارتقا بهره وری از جمله اهداف این همایش است.

http://www.yjc.ir/fa/news/599938۶/%DA%A9%D9%88%D8% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 تن آب معدنی تشنگی کدام کشورها را برطرف کرده است؟ 780

تن آب معدنی و آب گازدار شده از کشور  780ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از  10طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .صادر شده است

  .و آب گازدار شده از کشور صادر شده است معدنی آب تن 780  ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از 10گمرک در 

 .است بوده ۴901251225  و ارزش ریالی آن 159582ارزش دالری این میزان صادرات 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 1428 43205228 12980 آذربایجان 1

 29006 879323598 119982 پاکستان 2

 4415 133758052 46848 آذربایجان 2

امارات  2

 متحده عربی

85360 284758399 9390 

 852 25838604 15060 قزاقستان 2

 18019 548049850 75504 پاکستان 3

 2232 67939848 23424 آذربایجان 3

 2970 90198900 27000 آذربایجان 3

 2295 69857505 23930 آذربایجان 3

 27107 826221360 24643 کویت 3

 3564 109022760 23978 پاکستان 4

 713 21767890 713 آذربایجان 4

 4197 128759763 41974 عمان 4

 6004 186394180 19845 پاکستان 5

 19376 602415696 95637 پاکستان 6

 6000 188094000 24000 پاکستان 7

 1322 41524020 22048 کویت 7

 20692 654121572 97687 پاکستان 8

 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶0001۴9/780%D-8%AA%D9%8۶ 
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 آب
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱۱چهار شنبه 

 درصدی مواد غذایی در داخل کشور 95مشکالت کمبود آب بر سر راه تولید 

میلیارد مترمکعبی برآب، افزود: کل  3۶با اشاره به میزان بهره وری و وارد آمدن بار مشاور معاون اول رئیس جمهوری  <کشاورزی

 .میلیارد مترمکعب است 102درصد از مواد غذایی مورد نیاز در داخل کشور فقط در حوزه کشاورزی  95آب مورد نیاز برای تولید 

عیسی کالنتری عصر دیروز در نخستین جشنواره علمی، فرهنگی آب و زندگی که در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 

درصد از مواد غذایی در داخل کشور، به بار آبی کشور اضافه می کند و سیاسیون هنوز باور ندارند که با  95برگزار شد، گفت: تولید 

میلیارد مترمکعبی برآب، افزود: کل آب مورد  3۶وی با اشاره به میزان بهره وری و وارد آمدن بار . کمبود آب در کشور مواجه هستیم

 .میلیارد مترمکعب است 102درصد از مواد غذایی مورد نیاز در داخل کشور فقط در حوزه کشاورزی  95نیاز برای تولید 

مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب گفت: براساس برنامه ششم توسعه که نمایندگان مجلس به تصویب رساندند، دولت 

  .درصد از مواد غذایی در داخل کشور شده است که با توجه به منابع آبی موجود، این مهم امکان پذیر نیست 95مکلف به تولید 

خش از برنامه ششم توسعه، وزیر نیرو دولت تدبیر و امید حق آبه ای را به تاالب ها و رودخانه کالنتری اضافه کرد: در مقابل این ب

 .دهم درصد از منابع آبی کشور را به محیط زیست اختصاص داد که کار بسیار ارزشمندی بود 8و 11های کشور و 

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 20به  رئیس شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: امروز متوسط برداشت خالف از آب در کشور

میلیارد مترمکعب بوده که از این میزان حدود  500مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب گفت: منابع آب زیرزمینی در کشور 

م مدیریت وی تاکید کرد: سیست.میلیارد مترمکعب شور یا لب شور باقی مانده است 300میلیارد مترمکعب را مصرف کرده ایم و  200

میلیارد مترمکعب است اما بهره برداری  88فعلی آب در کشور حرکت به سوی نابودی است و کل منابع آب تجدیدپذیر در کشور 

درصد از منابع تجدید  55تا  ۴0کشور بین  ۶میلیارد مترمکعب باشدو  35درصد است در حالی که باید  110ایران از این میزان آب، 

 .فاده قرار می دهند و ایران بیشتر از این میزان استفاده کرده و در جایگاه هفتمین کشور قرار می گیردپذیر خود را مورد است

 مردم و کشاورزان تا کنند می ابالغ و تصویب را آب به مربوط قوانین باالدست در که هستند کسانی وی افزود: مشکل ما در کشور 

دهم میلیارد مترمکعب از منابع آبی را  2و  7گفت: اکنون چاه های غیرمجاز در کشوروی .را کنند و کشاورزان تابع قانون هستنداج

دهم میلیارد مترمکعب از منابع آبی را مصرف می کنند و  3و  8مصرف می کنند و چاه های مجازی که برداشت غیرمجاز دارند نیز 

مشاور معاون اول رئیس جمهوری .ت و مصرف می شودو نیم میلیارد مترمکعب آب به صورت غیرمجاز در کشور برداش 15در مجموع 

 .است غیرمجاز های برداشت کردن متوقف قدم نخستین راه این در در امور آب گفت: باید منابع آب کشور،مدیریت شود و

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c۶f۶۶f52881b۴02abd5f1 
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 اقتصاد کالن
 اتاق ایران-1395اسفند 15

 دارد غیرسیاسی ملی گفتمان به نیاز ایران اقتصاد هایچالش عبور از

حضور مشاور به همت دبیرخانمه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با  139۶نشست چشم انداز اقتصاد ایران در سال 

اقتصادی رئیس جمهور و جمعی از فعاالن اقتصادی برگزار شد. به اعتقاد مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در شرایط 

  .کنونی تنها گفتمان ملی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و این گفتمان فراتر از تعامل بین دولت و بخش خصوصی است

وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران که به همت دبیرخانه شورای گفت« 139۶د ایران در سال انداز اقتصاچشم»در نشست 

 .برگزار شد، از گفتمان ملی به عنوان راه حل اصلی معضالت اقتصادی کشور یاد شد

شور و اقتصاد کخصوصی در این جلسه به چند نکته کلیدی در وگوی دولت و بخشحسین سالح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت

های خوبی انتظاراتی که دراین میان از دولت وجود دارد، اشاره کرد. وی گفت: دولت یازدهم توانست با نهایی کردن برجام، قدم

درصد را کنترل کرد و توانست تا حد  ۴0بردارد. این دولت، ثبات نسبی در اقتصاد و به ویژه نرخ ارز ایجاد کرد، از طرفی نرخ تورم 

 .جهی آن را کاهش دهدقابل تو

ای وجود دارد؛ هنوز نرخ بیکاری در کشور باالست و تبدیل آن به بحران های ویژهوی ادامه داد: در عرصه اقتصادی همچنان نگرانی

 .های بازنشستگی، وضعیت نامطلوبی را به وجود آورده استاجتماعی، یک تهدید جدی است. رشد نقدینگی و مشکالت صندوق

اق ایران در ادامه به سخنان گذشته مشاور اقتصادی رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: ایشان در سخنرانی های نائب رئیس ات

شود و ر میتگذشته خود، از قرار گرفتن اقتصاد ایران بین دو تصمیم سخت و بد سخن گفت که با اتخاذ تصمیم بد، شرایط بحرانی

 .ز دست خواهیم دادبا تمایل به سمت تصمیم سخت، اقبال عمومی را ا

 .ها خاطره خوبی به یاد ندارندوی ادامه داد: آقای نیلی جراحی اقتصادی را اقدامی الزم برآورد کرد اما متاسفانه مردم از این جراحی

رغم شعارهایی که دولت در مورد بهبود محیط به :ورزی همچنین از لزوم بهبود فضای کسب وکار سخن گفت و یادآور شدسالح

شویم، اتفاق خوبی در این وادی رخ نداده و تغییری در دهد، همچنان که به پایان دوره دولت یازدهم نزدیک میوکار میکسب 

 .بینیمشاخص های مرتبط نمی

 9۶ها نیز اشاره و تاکید کرد: بر اساس الیحه بودجه قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، به موضوع مالیات 

 .درصد نسبت به عملکرد قابل برآورد سال جاری بیشتر بوده و این یعنی فشار مضاعف بر فعاالن اقتصادی 21مالیاتی  درآمدهای

سازی نرخ ارز انتقاد کرد و های عملیاتی نشده رئیس کل بانک مرکزی در مورد یکساننائب رئیس اتاق ایران همچنین از وعده

 .ینه رانت و فساد در کشور برچیده نخواهد شدافزود: تازمانی که این اتفاق رخ ندهد، زم

ورزی در پایان عملکرد دولت نسبت به صندوق توسعه ملی را نیز خالف قانون دانست و تشریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی سالح

ین صندوق واریز درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات به حساب ا30نباید توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد. در واقع 

 .برداری قرار گیردها مورد بهرهشود و طبق قانون منابع آن نباید توسط دولتمی

 95عامل موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی در سال  4معرفی 

تا کنون به ثبت رسیده  1338در ادامه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اطالعات اقتصادی کشور از سال 

ایم، تشریح کرد: تولید ناخالص داخلی بدون های خود، اقتصاد کشور را از این سال مورد توجه قرار دادهاست و بنابراین در بررسی
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 1391تا  1390و  137۴تا  1373های سه نقطه چرخش و در سال 1388و  13۶7، 1355های سالسال گذشته در  ۴0نفت در 

 .گرفتار شرایط بحرانی بوده است

درصد کاهش  ۶0، 13۶7تا  1355های مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: درآمد سرانه غیرنفتی کشور در فاصله سال

 .ولید ناخالص داخلی و افزایش قابل توجه جمعیت بوده استیافته و دالیل این افت مربوط به کاهش ت

های سال به نسبت ناهموار را به جز در فاصله هم تولید ناخالص داخلی یک مسیر رشد  138۶تا  13۶8وی ادامه داد: از سال 

متوقف شده و برآیند تاکنون نیز حرکت رشد  138۶که درآمد سرانه دو برابر شده است، طی کرده است. از سال  138۶تا  1380

 .درآمد سرانه ثابت باقی مانده است

به داشتن تولید ناخالص باال کمک کرد، گفت: ثبات  1395مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه چهار عامل در سال 

ملی بودند که به افزایش عا ۴های خالی، نهایی شدن برجام و تحوالت اقتصاد جهانی، در اقتصاد کالن کشور، فعال شدن ظرفیت

 .تولید ناخالص داخلی در سال جاری کمک کرد

 بدترین سال از نظر درآمدهای نفتی 94سال 

 2۴بدترین شرایط در صادرات نفت را سپری کردیم و کل صادرات نفتی کشور  9۴مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه سال 

صادرات کم شد و هم قیمت نفت به شدت کاهش یافت اما وزارت نفت پس از برجام  میلیارد دالر بود، گفت: در این سال هم میزان

 .خودش را برای افزایش صادرات آماده کرد و در راستای افزایش صادرات نفت اقدامات خوبی را انجام داد

های منحصر به یرد، شاخصهای اصلی اقتصاد کالن مورد ارزیابی قرار گاز نظر شاخص 95وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد سال 

درصد و تک رقمی شدن حتمی تورم تا پایان سال، تصویری جذاب از اقتصاد  7رشد اقتصادی باالی  :دهد، گفتفردی را نشان می

کننده و زشت هم هست، گفت: متوسط ورود ساالنه به بازار کار نیلی با بیان اینکه اما اقتصاد دارای یک چهره نگران.دهدرا نشان می

به این طرف به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود  93هزار نفر بوده اما از پاییز  ۶0کمتر از  1393ا پاییز ت

)ساالنه فصلی( متقاضی شغل  1395هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال  70متقاضی به بازار کار به طور متوسط یک میلیون و 

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی تشریح کرد: بنابراین همین موضوع باعث .زار نفر بوده استه 200به بازار کار یک میلیون و 

 .هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شود 500ایجاد شد اما  95هزار نفری که در بازار کار طی سال  700شده علیرغم میزان اشتغال 

د این اتفاق موقتی نیست، تصریح کرد: این موضوع ادامه دارد و یکی از دهوی با بیان اینکه دالیل زیادی وجود دارد که نشان می

تحت تأثیر  95نیلی افزود: مقدار زیادی از رشد اقتصادی سال .دالیل آن توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور است

با دو عدم قطعیت  9۶البته در سال  .گذاری خواهد بودتابع کیفیت سیاست 9۶سیاست گذاری خارجی بوده اما رشد اقتصادی سال 

های اقتصادی ندارد. تمام شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت ها اثرات مثبتی بر فعالیتمواجه هستیم و عدم قطعیت

 .زدگی از تحوالت ناشناخته، عدم قطعیت دوم استالمللی هم بهتدوازدهم عدم قطعیت اول و در بعد بین

 ه در اقتصاد کشورگانهای ششابرچالش

 ۶وی در ادامه از بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری به عنوان 

دهد، نیلی با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلند مدت دارد و اثرات هر اتفاقی بعدها خود را نشان می.ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد

برابر افزایش یافت؛ تولید ناخالص  1.5مصرف نسبت به آن سال  55درصدی درآمد سرانه نسبت به سال  30رغم کاهش به افزود:

هایمان یعنی آب، هوا، صندوق بازنشتگی، نظام بانکی و ایم؛ داراییداخلی کاهش پیدا کرد اما همزمان با تداوم مصرف مواجه بوده

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی تاکید کرد: دارایی آب را بدون اعمال کنترل مصرف .ایمهای دولت را مصرف کردهدارایی

ایم و امروز هوای قابل ایم، منابع انرژی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دادهاکنون با کمبود آب مواجه شدهایم و همکرده
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های گذشته ایجاد شده است، عنوان کرد: همه در و منابع آبی در دههوی با بیان اینکه مشکالت نظام بانکی، بودجه .تنفس نداریم

اند و بنابراین همه باید در حل این مشکل نقش ایفا کنند. البته نباید در این شرایط به حل به وجود آمدن این شرایط نقش داشته

رین این است تا با تشکیل گفتمان ملی از سر ها امیدوار بود. خواهش من از سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفتمام این چالش

نیلی افزود: حل این مسائل، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی .آگاهی و به دور از هیجانات سیاسی این مسائل را حل کنند

 .کندکنند ولی هیچ کس راجع به منابع صحبتی نمیهمه در کشور راجع به مصارف و مخارج صحبت می .طلبدمی

رئیس جمهور در امور اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی آنها را مشاور 

 .حل کرد. فراموش نکنیم که گفتمان ملی فراتر از تعامل دولت و بخش خصوصی است

 تغییر در نظام بانکی کشور در برنامه کاری دولت

درصدی اقتصاد ایران که برخی ابهامات را نیز در  7.5ضا جعفری رئیس اتاق اراک در مورد رشدوی در واکنش به اظهارات محمدر

رسد و این رشد تنها می 1380پی داشت، تصریح کرد: توجه داشته باشیم که با این رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم تازه به سال 

نیلی همچنین در تایید سخنان .شودمردم را منجر نمی بیانگر تغییر نسبی نسبت به سال گذشته است و افزایش قدرت خرید

ها ها، تصریح کرد: اصالح و تغییر در روند برنامهمحمدرضا نجفی منش در مورد طوالنی بودن روند اصالحات در قوانین و بخشنامه

ت کند به طور حتم اصالحااحتیاج به بودجه و صرف منابع بیشتر دارد؛ در وضعیتی که دولت با کمبود بودجه دست و پنجه نرم می

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به سخنان محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق .کندهم زمان بیشتری را طلب می

توجهی دولت نسبت به نظام بانکی کشور، تاکید کرد: تغییر در سیستم بانکی کشور در برنامه کاری دولت ایران مبنی بر چرایی بی

ای را تدوین کردیم که رفته است. طی یکسال اخیر بیشتر زمان خود را روی مباحث بانکی صرف کردیم و در نهایت برنامهقرار گ

گرفت هرچند درنهایت با کاهش درآمدهای نفتی و برخی اتفاقات دیگر روبرو شدیم که مانع اجرایی نکات قابل توجهی را دربرمی

نیلی همچنین در خصوص اشاره بحرینیان به صنعت خودرو و رشدی که داشته .لی دور کردشدن این برنامه شد و ما را از مسیر اص

است، تاکید کرد: اینکه رشد صنعت خودرو طی یکسال گذشته در کشور اثرگذار بوده است به معنای تایید اینجانب از کیفیت 

اید اذعان داشت که این صنعت رشد کرده و در خودروهای تولیدی نیست. نقطه نظرات من در این سالها تغییری نکرده است اما ب

 .رشد کلی اقتصاد اثرگذار بوده است

 شودگفتمان ملی با تصمیم گیری پشت درهای بسته محقق نمی

محمدرضا انصاری، نائب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان این نکته که اگر قرار باشد گفتمان ملی در کشور شکل بگیرد، 

ت درهای بسته تصمیم گیری کنیم و باید اجازه دهیم مردم و بخش خصوصی نیز حضور جدی داشته باشند، تصریح الزم نیست پش

د های خوگر بوده و هست درحالی که اگر قرار باشد گقتمان ملی ایجاد شود، باید رویهخصوصی از دولت مطالبهکرد: همیشه بخش

 .ایم ولی ممکن نشده استردهالبته همیشه این نکته را تایید ک .را تغییر دهیم

های خود ندارد. ها و فعالیتوی ادامه داد: همین االن هم دولت در حال فربه شدن است و به هیچ وجه تمایلی به واگذاری مسئولیت

 .کنداین درحالی است که باید از ظرفیت مردم بهره برد، مطالبه صرف از بخش دولتی کافی نبوده و به بهبود شرایط کمک نمی

http://otaghiranonline.ir/news/7385 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 مثلث خطـر در اقتصـاد ایـران

ایران را دارای ساختارهای دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی واقعیت بیرونی اقتصاد کشور را تشریح کرد. عباس آخوندی اقتصاد 

گذاری، ایجاد تعهدات گیرد. به اعتقاد او، نگاه نامناسب در سیاستگذاری تا تامین مالی را در برمیبیماری دانست که از سیاست

های تامین مالی مانند یک مثلث خطر، باعث شده اصطکاک فراوانی برای حرکت اقتصاد کشور پسند و چالشغیرضروری و عامه

ها در داخل کشور دانست. در صورت تغییر در طرز تفکر، ود آید. او کلید خروج از این مشکالت را، تغییر در انگاره و ذهنیتوجبه

شود. همچنین در این رویکرد، تعهدات تعدیل زا به یک ساختار منضبط و شفاف تبدیل میساختار اقتصادی از یک ساختار هزینه

خواهد شد. آخوندی حصول این هدفگذاری را در گروی تغییر رویکرد در سطح مدیران و  شده و دایره تامین مالی نیز وسیع

های تامین مالی خارجی و ایجاد تعهدات متناسب با کارشناسان، اصالح ساختاری در بازارهای تامین مالی، استفاده از ظرفیت

 .ها دانستظرفیت

 تغییر نگرش در اقتصاد سیاسی 

رت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران به گزارش پایگاه خبری وزا

شناسی در بخش اقتصاد سیاسی کشور پرداخت. وزیر راه و مالی در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی، به بررسی آسیب

انضباطی که اقتصاد کشور، شاهد یک بیازآنجا »تصریح کرد:  شهرسازی با اشاره به ساختار سوداگرانه و مرکانتیلیستی اقتصاد ایران،

گسترده در حوزه مدیریت مالی کالن کشور و گسترش فرهنگ سوداگرانه به همراه عدم پاسخگویی آنها به ارکان کشور هستیم، 

ار این شرایط محیطی، کنفعان در سخن گفتن از انضباط، شفافیت، افشای اطالعات اساسی برای مجامع عمومی و پاسخگویی به ذی

های کنونی ساختار سیاسی ایران را ایجاد تعهد و هزینه برای خزانه دانست و توضیح آخوندی یکی از آسیب« بسیار سختی است.

های مختلف هر کسی تعهداتی از قبیل توزیع یارانه، مسکن مهر یا تثبیت قیمت انرژی برای خزانه ایجاد کرده و با در دورهداد:

ها به وجود نیامده است و حتی اگر کسی بخواهد جلوی است، اما هنوز نمونه موفقی برای کاهش هزینههم مواجه شده  استقبال

ها ایستادگی کند با مخالفت جدی مواجه خواهد شد. از نگاه او، این رویکرد در اقتصاد سیاسی باعث شده است که ابزارها نیز هزینه

شود. یکی از این انحرافات در بازار بدهی ند و حتی از این ابزارها برای پیشبرد اهداف استفاده مینتوانند کارآیی الزم را داشته باش

 آن بود« های گذشته و قابل دادوستد کردنایده مدیریت بدهی»صورت گرفته است. از نگاه این چهره اقتصادی، هدف از ارائه این 

توان بر اساس اسناد خزانه و افزایش بدهی او گفت: این تصور که می تبدیل شد.« هاافزایش بدهی»که در عمل به مدلی برای 

 .ای مواجه خواهد شدهای بزرگ را تامین مالی کرد، با مشکالت پیچیدهدولت، پروژه

 عدم تعادل عرضه و تقاضا در منابع مالی

ین هایی را برای تشریح ادانست و نمونههای مختلف اقتصادی عضو کابینه دولت یازدهم، نتیجه این تفکر را ایجاد تعهدات در بخش

های ایران ارزش جاده :نقل زمینی اشاره کرد و ادامه دادوعنوان مثال به توسعه حملنقل و مسکن اشاره کرد. بهوموضوع در حمل

است. همچنین هزار میلیارد تومان  8ها معادل سالی شده و فقط هزینه نگهداری جادههزار میلیارد تومان محاسبه200بیش از 

میلیارد تومان است. او در بخش دیگری به آمارهای افزایش تقاضا برای منابع مالی در  10هزینه ساخت هر کیلومتر بزرگراه معادل 

هزار تقاضای ساالنه برای خانه  800میلیون به نوسازی واحدهای مسکونی و  19اگر بحث نیاز  بخش مسکن اشاره کرد و گفت:

نقل مشخص خواهد شد. او با اشاره به این وبخش اضافه کنیم، برآوردی از اندازه تقاضا در بخش مسکن و حمل ها را به ایناولی

ابع من»شناسی عرضه منابع مالی، در سه حوزه ها، به رشد باالی تقاضا برای تامین مالی کشور اشاره کرد و در ادامه به آسیبمثال
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پرداخت. آخوندی معتقد است که تامین مالی در سه حوزه داخلی، « از بازار پول و اوراق بازار بدهی اعم»و « منابع بودجه»، «نفتی

ط طور متوسرو است. به اعتقاد او، برآورد اینکه درآمدهای نفتی بهتر خواهد شد را برآورد درستی ندانست؛ زیرا اگر بهبا چالش روبه

همچنین نگاهی به درآمدهای بودجه  .جود در اقتصاد را نخواهد دادهزار بشکه نفت فروخته شود، جوابگوی تقاضای مو 500روزانه 

درصد  5در این خصوص وجود ندارد. او با بیان اینکه در سال جاری تنها  139۶انداز مناسبی در سال دهد که چشمنیز نشان می

 .وند در سال آینده نیز تکرار شودرود این رانتظار می :کندبودجه ابالغی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته، تاکید می

های شناسی مشکالت بازار پول پرداخت. به گفته وی، نظام پولی ما دچار بیماری پولهای خود به آسیباو در بخش بعدی صحبت

ای از آن مسائل به قوت خود باقی است. از نظر سمی است؛ موضوعی که دو سال پیش نیز به آن اشاره شد، اما هنوز بخش عمده

های سمی از ترازنامه موسسات مالی های موسسات مالی ما دارایی سمی است و تا وقتی داراییای از داراییخوندی، بخش عمدهآ

وسیله بخشنامه یا دستورالعمل، های سمی را نه بهتصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیر ممکن است. او درمان پول

مالی متبحر در این زمینه دانست. آخوندی باال بودن نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار سرمایه را نشانه گیری از متخصصان بلکه بهره

گذاری و تامین سرمایه برای هیچ پروژه تولیدی مشکل ساختاری بازارهای مالی ما عنوان و تاکید کرد: در این شرایط، امکان سرمایه

 .رسدی زیربنایی نیز نمیهاای وجود ندارد و حتی نوبت به طرحو توسعه

 تغییر رویکرد در اقتصاد سیاسی

های کنونی در اقتصاد کشور و ترسیم وضعیت منابع مالی، به ارائه راهکارهایی برای خروج از وضعیت آخوندی پس از اشاره به چالش

از به یک طورقطع نیدر این راستا به»توضیح داد: « تغییر انگاره در مدیریت اقتصاد ملی»فعلی پرداخت. آخوندی با تاکید بر ضرورت 

و تحول در ای بلکه به شکل یک تغییر تردید این موضوع فراتر از تغییرات رویهخواهد بود. بی (paradigm shift) تغییر الگو

لین قدم او او« پوشی است.مدیریت اقتصاد ملی باید انجام گیرد. در این تحول بنیادین نقش و ماموریت مدیران مالی غیر قابل چشم

که نقطه اتکا از بودجه دولت کنار گذاشته شود و اهمیت آن طوریدر این راه را توسعه ملی از منابع اقتصاد ملی تامین دانست؛ به

کند که برای این حرف برنامه عملیاتی در حوزه مدیریت اقتصاد ملی و مدیریت تامین مالی ایجاد شود. از نگاه وزیر زمانی ظهور می

ها از محل اقتصاد ملی شود، باید هزینه توسعه و مدیریت جادههرسازی، وقتی سخن از بازگشت به اقتصاد ملی بیان میراه و ش

گردد که حتما با یک هزینه توسعه زیربناها بازمی-تامین شود؛ بنابراین یک طرف آن به الگوی ذهنی ما درخصوص نحوه درآمد

ها دارند و شد؛ زیرا همه عادت به استفاده از خدمات جاده، هوانوردی و سایر حوزه رو خواهدمقاومت سیاسی بسیار گسترده روبه

ای موجود حساس هستند.او افزود: پس یک بخش به ها و برهم خوردن نظام تعادل قیمتی یارانهها نسبت به تغییر قیمتتمام رسانه

اندیشیده شود. بخش دیگر به بازارهای مالی و پولی کشور  ایگردد که در حوزه دولت باید چارهگذاری از سوی دولت بازمیسیاست

 گردد که آیا اساسا این اقتصاد و نهادهای مالی آن توان تامین چنین منابعی را دارد؟بازمی

دانست. او درخصوص  «استفاده از ظرفیت خارجی»و « اصالح بازارهای داخلی»آخوندی راهکارهای موجود برای تامین مالی را 

ای به واسطه پیوند با برخی نهادهایی که قدرت تاثیرگذاری با این وضعیت اقتصاد سوداگرانه در ایران و اینکه عده»گفت: مورد اول 

های سمی فقط در حال ها با استفاده از داراییبر روند اقتصادی دارند، امکان اصالح اداری نهادهای مالی وجود ندارد. این بنگاه

ال آن به خزانه و دولت هستند. باید یک روز تصمیم گرفته شود که این حرکت قاطعانه بریده و قطع های خود و انتقافزایش بدهی

جنوبی و آمریکا یا سایر کشورهایی که وجود گیرد. باید مشابه اسپانیا، کرهشود. این کار با التماس و خواهش و تمنا صورت نمی

العاده اعالم و به این طریق نقطه تحت تاثیر قرار داده بود، وضعیت فوق های سمی عملکرد نهادها و موسسات مالی آنها رادارایی

او در بحث اصالح ساختاری در بازار پول، به تشریح یک رابطه دو سویه پرداخت که از یکسو باید از «.بازگشت مثبت آغاز شود

رد. او همچنین اقتصاد کشور را برای رسیدن گذاران مراقبت کرد و از سوی دیگر، باید جراحی صورت بگیهای سپردهمنافع و سپرده

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

22 

یک بازار مالی کارآمد، نیاز به یک نقطه بازگشت دانست که این نقطه بازگشت باید بسیار شفاف و ملموس برای همه باشد تا همه 

گیری از احساس کنند که در اقتصاد ملی اتفاقی در حال رخ دادن است. آخوندی نکته مهم دیگر در بخش تامین مالی را بهره

عنوان یک نمونه امیدبخش مثال زد که بر عنوان کرد. او از نوسازی ناوگان هوایی، به« برجام»ظرفیت تامین مالی خارجی پس از 

شکل گرفته و نقش تعهد خزانه در آن بسیار کمرنگ بوده است. به اعتقاد آخوندی، اینکه این اقتصاد  «اعتماد بازار جهانی»اساس 

المللی یک رقم بسیار بزرگ را نزدیک سی و چهار میلیارد دالر به قیمت اسمی از بازار جهانی تامین مالی کند بینبتواند از منابع 

هزار کامیون  ۶5ای برای نشان از ظرفیت و بنیه اقتصاد ملی ایران است.همچنین به گفته آخوندی، در بحث نوسازی ناوگان جاده

گذاری در بحث هزار کامیون قرارداد امضا شده است. او همچنین با تاکید بر سرمایه 1۶/ 7ریزی شده که تا امروز برای برنامه

هزار واگن، مذاکراتی صورت گرفته و جای اقدامات  5ها و نوسازی حدود نوسازی ناوگان ریلی توضیح داد: برای توسعه زیرساخت

 .بیشتر نیز وجود دارد

http://www.iana.ir/fa/news/۴1285/%D9%85%D8%AB%D9%8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41285/%D9%85%D8%AB%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

23 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 میلیارد دالر شد 5دولت مجاز به جذب فاینانس تا مبلغ 

اعتباری یا کمک بالعوض تا مبلغ پنج میلیارد دالر نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را نسبت به اخذ یا تضمین تسهیالت مالی و 

اسفندماه( مجلس شورای  8به گزارش ایانا از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز )یکشنبه، .مجاز کردند

یسیون الیحه اصالح شده توسط کم 3با بند )ب( تبصره  9۶اسالمی،در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات الیحه بودجه سال 

های زیربنایی و شود برای طرحآمده است که به دولت اجازه داده می 3تلفیق موافقت کردند.در بند )ب( اصالح شده تبصره 

های دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف ای با اولویت طرحتوسعه

نسبت به اخذ یا تضمین تسهیالت مالی و اعتباری یا کمک بالعوض تا مبلغ پنج میلیارد مقرر در بند )الف( این تبصره 

 المللی اقدام نماید./( دالر از دولتها،موسسات مالی خارجی و بین5.000.000.000)

http://www.iana.ir/fa/news/۴1251D/%8%AF%D9%88%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 کنند؟ها ما را در تولید کره خوداتکا میدر ایران/ آیا نیوزیلندی "فونترا"گذاری های سرمایهها و تهدیدفرصت

ها ای دارد که بسته به نوع واکنشابعاد گستردهگذاری، های لبنی جهان به بازار ایران برای سرمایهترین شرکتورود یکی از بزرگ

 .محور باشدآمیز یا فرصتتواند مخاطرهمی

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

پسابرجام، اتفاقات میمون و مبارکی را در حوزه تجارت برای ایران رقم زده که حوزه کشاورزی و البته صنایع غذایی نیز از این قاعده 

هایی وجود دارد و تکنولوژی صنایع ها هنوز با استانداردهای اروپایی فاصلهستثنی نبوده است. هرچند که در بسیاری از زیربخشم

ران به ها نیز ایتواند با همتایان اروپایی رقابت کند، اما این ضابطه همیشگی نیست و در بعضی عرصهها نمیکشور، در برخی زمینه

ها در واردات انواع شیرهای ترکیبی توان در اشتیاق فرانسویکند. نمونه آن را میبل حریف اروپایی افتخار میهای خود در مقاداشته

ها که گذاری از طرف خارجیطور کلی، بحث سرمایهاز ایران دید؛ خالقیتی که هنوز از تیررس کشف آن ها دور مانده بود.اما به

ن در این باره را درون یک قالب ریخت و آن ها را با هم همگن ساخت. به عبارتی، های کارشناساتوان تمام توصیهشود، میمی

ای به بهانه تولید، وارد کشور شود، باید انتقال کنند که اگر قرار است سرمایهبیشتر صاحبنظران بر این اعتقاد پافشاری می

چیزی که از منظر ملی، دیدگاه کالن مردم یک کشور را نیز  های تحقیقاتی در اولویت قرار بگیرد؛ها و آخرین یافتهتکنولوژی، آموزه

ها پیچید که از در رسانه "فونترا"های حوزه لبنیات، به نام ترین شرکتدهد. در همین راستا خبر ورود یکی از معروفتشکیل می

تفاهمنامه از طرف این شرکت در ایران  هاست. البته هنوز حرفی از انعقاد قرارداد یاکشور نیوزیلند، از دیروز شنبه میهمان ایرانی

نیست، اما ممکن است پس از بازدید از کشور و بررسی تمام جوانب، این اتفاق رخ دهد. البته حدود دو هفته پیش، یک هیأت 

فید، وحید مایرانی با سفر به نیوزیلند، از این شرکت بازدید کرده و با نحوه کار آن ها از نزدیک آشنا شده بودند که یکی از آنها 

 کارشناس صنایع لبنی است.

 هاتحقیق و توسعه؛ فرصتی برای ایرانی

تواند عاملی برای توسعه لبنیات کشور باشد. زیرا نیوزیلند، روی های خارجی به ایران، میمند شرکتبه گفته مفید، ورود ضابطه

تواند از این فرصت استفاده کند؛ بنابراین ایران نیز می های ارزشمندی انجام داده وای اقدامات و پژوهشکارهای تحقیقاتی و توسعه

همه چیز به نوع روابط به وجود آمده بستگی دارد.این دقیقاً اظهار نظر حسین چمنی، دیگر کارشناس صنعت شیر است. وی 

نیات در ایران جدید های بزرگ حوزه لیگذاری شرکتگوید: تجربه سرمایهزند و میهایی مانند نستله و دنون را مثال میشرکت

 نیست، اما باید این مسیر به جایی ختم شود که در نهایت ارتقای کیفیت و تنوع را برای محصوالت ایرانی رقم بزند.

ژه اگر ویتواند منفی باشد؛ بههایی در مجموع نمیوی معتقد است امروز توسعه، یک اضطرار است، نه انتخاب؛ بنابراین چنین اتفاق

در مدیریت مجموعه تولیدی، کارشناسان ایرانی را دخیل کنند تا بتوانیم این مقوله را از آن ها یاد بگیریم، زیرا بازار آن ها حداقل 

 کند و این به مدیریتی صحیح و منطقی نیاز دارد.شیر در کشورمان بسیار بزرگ است و ناخودآگاه به سمت توسعه حرکت می

 های نیوزیلندی!مزیت

. شودترین تولیدکنندگان محصوالت لبنی در جهان محسوب میمیلیون نفر جمعیت، یکی از بزرگ ۴.7داشتن کشور نیوزیلند با 

میلیون راس گاو  5.5هایی مانند ایران است. در حال حاضر که صنعت گاوداری در این کشور، همپای نفت در سرزمینطوریبه

یر در این کشور را بر عهده دارند. تنها پنج درصد لبنیات تولید شده در میلیارد لیتر ش 22شیری در نیوزیلند وجود دارد که تولید 

درصد حجم  33اکنون که همطوریشود. بهدرصد باقی مانده به دیگر نقاط دنیا صادر می 95رسد و این کشور به مصرف داخلی می
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 3.7درصد چربی و  ۴.5رکت فونترا بیش از تجارت لبنیات دنیا در اختیار نیوزیلند است. جالب اینجاست که شیرخام ورودی به ش

شود. البته درصد تخمین زده می 3و  3.۶طور متوسط، در نهایت درصد پروتئین دارد. در حالی که این مقادیر برای شیرخام ایران به

شیرخام ایران، در حالت  هزار است. این اعداد برای 250تر از های سوماتیک پایینهزار و سلول 50بار میکروبی در نیوزیلند کمتر از 

شود. البته چنین اختالفات های سوماتیک برآورد میهزار برای سلول 500تا  ۴00استاندارد حدود یک میلیون برای بار میکروبی و 

یم، لتوان تنها به اختالف مدیریتی دو کشور نسبت داد؛ زیرا گاوداری در نیوزیلند به کلی با ایران متفاوت بوده و اقفاحشی را نمی

نها دهد و گاوها تنقشی تعیین کننده در این راستا دارد. مراتع غنی و سرسبز نیوزیلند، اجازه پرورش گاو شیری در فضای آزاد را می

 20اکنون شرکت فونترا درآمدی معادل شوند. این مزیت نسبی باعث شده که همهای مسقف میزمان شیردوشی، وارد سالن

 باشد. میلیارد دالر در سال داشته

 لبنیات ایران بر سر دوراهی

ارتقای   حال با امتیازاتی که شرکت فونترا در کشور سرسبزی مانند نیوزیلند در اختیار دارد، آیا ورود مسئوالن آن به ایران در جهت

ستوریزه اتولید محصوالت لبنی داخلی خواهد بود؟ سهم تولیدکنندگان شیرخام در این میان چیست؟ دبیر انجمن صنایع لبنی پ

ال گوید: باید از این موضوع استقبکند و به خبرنگار ایانا میها بسیار خوشبینانه به موضوع نگاه میایران در پاسخ به این پرسش

 تواند به عنوان یک تهدید برای دامداران یا حتی صنایع لبنی داخلی باشد.کرد؛ زیرا چنین اتفاقی نمی

شود هایی تولید میصورت ساالنه از گاوداریزاید: در ایران حدود چهار میلیون تن شیرخام بهافرضا باکری در توضیح این مطلب می

ده ترین مواد باشد، به عهکه به معنی واقعی مدرن و صنعتی هستند. بنابراین ماده اولیه مورد نیاز شرکت فونترا که باید از مرغوب

های مناسب فنی و نژادی، در عرض کمتر از چند ماه، یار داشتن زیرساختها با در اختها خواهد بود؛ زیرا صنعتیهمین گاوداری

 توانایی تطبیق با استانداردهای مورد نیاز اروپایی را داشته و مشکل خاصی از بابت ارتقای چربی و پروتئین شیرخام وجود ندارد.

ود کیفی کند، بلکه بهبر شیرخام داخلی کمک میهای بزرگی مانند فونترا، نه تنها به جذب بیشتگذاری شرکتبه گفته وی، سرمایه

زند. بنابراین در صورت رخداد این اتفاق، همه چیز به نفع دامداران ایرانی خواهد این محصول را به سبب رقابت ایجاد شده، رقم می

 ردازند.پع و با کیفیت میمند شده و در یک میدان رقابتی، به تولید محصول متنوبود. حتی صنایع نیز از کنار این رویداد، بهره

نیاز کرده و کمک خواهد کرد تا ای دارد که ایران را از وابستگی به فرآورده کره، بیگذاری توانایی بالقوهاز نظر باکری، این سرمایه

فونترا  شرکت اکنون عمده کره وارداتی کشور از نیوزیلند و توسط همینتنها محصول لبنی وارداتی نیز در داخل تولید شود. زیرا هم

 شود./تأمین و توسط صنایع لبنی داخلی بسته بندی می

http://www.iana.ir/fa/news/۴121۶/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%8 
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 اقتصاد کالن
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵اسفند  ۱۲تاریخ: 

 پیامد ارائه محصوالت کشاورزی در بورس کاال چیست؟

 .عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی: برای ارائه محصوالت کشاورزی دربورس کاال نیازمند ایجاد انبار سراسری هستیم

بختیاری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس علی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

با بیان اینکه پیامد مثبت ارائه محصوالت کشاورزی در بورس کاال ایجاد نقدینگی برای کشاورزان است،گفت: فروش محصوالت 

 .دکشاورزی در بورس کاال با نرخ مناسب عاملی برای حذف دالالن در صنعت کشاورزی به شمارمی آی

  

وی درباره ارائه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، گفت: ایجاد ساختار فیزیکی برای ارائه محصوالت کشاورزی در بورس کاال الزام 

 .آور است و این درحالی است که مزیت ارائه خشکبار در بورس کاال نسبت به دیگر محصوالت کشاورزی باالتر است

  

در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تدوام تولید و توسعه انبار دو رکن اساسی ارائه محصوالت  نماینده مردم بافت، رابر و ارزویه

کشاورزی در بورس کاال به شمارمی آیند، تصریح کرد: برای ارائه محصوالت کشاورزی دربورس کاال نیازمند ایجاد انبار به طریق 

ت ارائه محصوالت کشاورزی در بورس کاال است؛زیرا تولیدکننده پس بختیاری افزود: نقدینگی پیامد مثب.سراسری درکشور هستیم

عضوهیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع .از ارائه محصول در بورس می تواند محصول را به طریق مستقیم به فروش برساند

جات در بورس کاال به جهت  طبیعی مجلس با بیان اینکه توسعه انبارداری برای ارائه برخی محصوالت کشاورزی از جمله صیفی

ماندگاری پایین الزامی است، یادآورشد: فروش محصوالت کشاورزی در بورس کاال با نرخ مناسب عاملی برای حذف دالالن در 

 .صنعت کشاورزی است

http://www.yjc.ir/fa/news/ 80۶0009/%D9%BE%DB%8C%D8%A7% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۱ : تاریخ

 هزار تن محصول کشاورزی در بورس کاال  231عرضه 
  .شودتن انواع محصوالت کشاورزی در تاالر معامالت بورس کاالی ایران عرضه می 372هزار و  231اسفند ماه  11روز چهارشنبه 

 270هزار تن گندم دوروم،  ۴هزار تن گندم خوراکی،  221، بورس کاالی ایرانبه نقل از روابط عمومی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 تاالر  عالوه براین، .روغن در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شودتن  300هزارتن شکر سفید و  2تن عدس درشت، 

 به آن تن ۴92 و هزار 3 که است تضمینی قیمت طرح قالب در ایدانه ذرت تن 802 و هزار 3 عرضه شاهد کشاورزی محصوالت

 .کاالیی عرضه می شود سپرده گواهی صورت به آن تن 310 و فیزیکی صورت

تن شمش هزار پوندی آلومینیوم در تاالر محصوالت صنعتی  500تن سبد میلگرد،  110هزار تن تیرآهن، براساس این گزارش، یک 

 .و معدنی عرضه می شود

 .هزار تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه می شود 2هزار تن قیر و  25همچنین 

تن انواع قیر، لوب کات، مواد  5هزار و  103د عرضه تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاه

 .شیمیایی و گوگرد است

 .کندکیلوگرم شمش پالتین را تجربه می 10این گزارش حاکی است، بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

w.farsnews.com/newstext.php?nn=http://ww13951211000532 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 هزار تن انواع محصول در تاالر کشاورزی 231عرضه 

تن انواع محصول  372هزار و  231اسفند ماه شاهد عرضه  11تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز )چهارشنبه( 

  .تن انواع محصول است 372هزار و  231اسفند ماه شاهد عرضه  11تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز )چهارشنبه( .است

هزار تن گندم  ۴هزار تن گندم خوراکی،  221طی این روز و در تاالر مذکور ،«پایگاه خبری بورس کاالی ایران» به گزارش

 تن روغن روی تابلوی عرضه می رود. 300هزارتن شکر سفید و  2تن عدس درشت،  270دوروم، 

 3تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی است که  802هزار و  3  عرضه شاهد  کشاورزی محصوالت تاالر  عالوه براین،

 .تن آن به صورت گواهی سپرده کاالیی به فروش می رسد 310تن آن به صورت فیزیکی و  ۴92هزار و 

تن شمش هزار پوندی آلومینیوم در تاالر محصوالت صنعتی  500تن سبد میلگرد،  110براساس این گزارش، یک هزار تن تیرآهن، 

 .ق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه می شودهزار تن عای 2هزار تن قیر و  25همچنین .و معدنی عرضه می شود

تن انواع قیر، لوب کات، مواد  5هزار و  103تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

ش پالتین را کیلوگرم شم 10این گزارش حاکی است بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .شیمیایی و گوگرد است

 تجربه می کند

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴08/%D%8B%9D%8B%1D%8 
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۹دو شنبه 

 درصد رشد کرد 2.8چین میوهدرصدی قیمت برنج در فصل پاییز/ مزد کارگر  35.5افزایش 

از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد و بر اساس  95متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی پاییز سال  <کشاورزی

گزیده متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی پاییز  .درصد رشد همراه بود 35.5آن قیمت برنج در فصل پائیز با 

در بخش محصوالت کشاورزی، اقالم مربوط به غالت؛ قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت .ز سوی مرکز آمار ایران منتشر شدا 95سال 

 838۶ریال بیشترین و استان ایالم با  10۴39ریال بوده است که استان قزوین با  1012۴در کل کشور  1395ای در پاییز سال دانه

به  9۴نسبت به فصل مشابه سال  95اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال تهریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داش

ریال بوده  9۴9۴0قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور  1395در فصل پاییز سال .درصد افزایش داشته است 9.5میزان 

اند. های فروش را داشتهریال کمترین قیمت 73445ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  10۶323است. استان قزوین با 

 .درصد افزایش داشته است 35.5به میزان  9۴قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 

ریال بیشترین  53182ریال بوده است. استان اصفهان با  39000قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور  1395در پاییز سال 

اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 2۴509و استان زنجان با 

 .درصد افزایش داشته است ۶۴.0معادل  9۴

 حبوبات

ریال  5۶937ریال بوده است که استان کردستان با ۴9127در کل کشور  1395قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال 

اند. قیمت فروش این محصول نسبت ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 38512ستان خراسان شمالی با بیشترین و ا

قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم  1395در پاییز .درصد افزایش داشته است 31.0معادل  9۴به پاییز سال 

ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور  ۴9389بیشترین و استان فارس با  ریال 7۴9۶۶ریال رسید که استان زنجان با  55703

 .درصد افزایش داشته است 19.8معادل  9۴داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 

 های روغنیدانه

ریال  118522ان با ریال بوده است. استان مازندر 53828قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور  1395در پاییز سال 

 1395اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته ۴۶298بیشترین و استان کرمان با 

 .درصد کاهش داشته است ۶.9معادل  9۴نسبت به فصل مشابه سال 

ریال بیشترین  533۶7ه است. استان زنجان با ریال بود ۴0311قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور  1395در پاییز سال 

نسبت به  1395اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 21000و استان فارس با 

 .درصد کاهش داشته است 7.1معادل  9۴فصل مشابه سال 

 محصوالت لیفی

 3۴985ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با  30393)وش( در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه 1395در پاییز سال 

اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 2۴510ریال بیشترین و استان قم با 

 .درصد افزایش داشته است 2۴.0معادل  9۴مشابه سال 

 محصوالت جالیزی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ریال بیشترین  7599ریال بوده است. استان هرمزگان با  ۴۴۴0قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  1395در پاییز سال 

اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 2711و استان زنجان با 

 .ریال بوده است 5311ررسی قیمت یک کیلوگرم خربزه در کل کشور در فصل مورد ب.درصدی داشته است ۴2.5، افزایش 9۴

اند. قیمت ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ۴502ریال بیشترین و استان خوزستان با  ۶۶25های قزوین با استان

 .است داشته افزای درصد 28.3 معادل  9۴نسبت به فصل مشابه سال  95فروش این محصول در پاییز سال 

ریال بیشترین  19925ریال بوده است. استان مرکزی با  11273قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور  1395در پاییز سال 

 9۴اند. قیمت فروش خیار نسبت به فصل پاییز سال ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 7229و استان خوزستان با 

 .درصدی داشته است 1۴.۶کاهش 

 یجاتسبز

ریال بیشترین  5۶3۶ریال بوده است. استان قزوین با  ۴289زمینی در کل کشور قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 1395در پاییز سال 

نسبت  1395اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 3307و استان فارس با 

 .زایش داشته استدرصد اف ۴.۴معادل  9۴به سال 

ریال بوده است. باالترین قیمت فروش را استان  3778قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور  1395در پاییز سال 

اند. قیمت فروش این محصول در ریال داشته 253۶ترین قیمت فروش را استان زنجان با ریال و پایین 12188خراسان جنوبی با 

 .درصد کاهش داشته است ۴۶.0معادل  9۴به فصل مشابه سال  نسبت 1395پاییز سال 

ریال باالترین  12000ریال بوده است. استان گیالن با  5۶۶۶قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  1395در پاییز سال 

 9۴صول نسبت به پاییز سال اند. قیمت فروش این محترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال پایین 228۶و استان لرستان با 

 .ریال بوده است 5529در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور .درصد کاهش داشته است 31.1معادل 

اند. ترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال پایین ۴2۶7ریال باالترین قیمت فروش و استان مرکزی با  8500استان همدان با 

 .دهددرصد کاهش نشان می 13.0معادل  9۴نسبت به فصل مشابه سال  1395ش این محصول در پاییز قیمت فرو

 ایمحصوالت علوفه

ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با  7108قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور  1395در فصل پاییز سال 

اند. قیمت فروش این محصول ال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشتهری 2411ریال بیشترین و استان خوزستان با  108۶5

 .درصد کاهش داشته است 18.5معادل  9۴نسبت به پاییز سال 

ریال  1931ریال بوده است. استان زنجان با  1570ای در کل کشور قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه 1395در پاییز سال 

 1395اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 1129بیشترین و استان کرمان با 

 .درصد افزایش داشته است18.5معادل  9۴نسبت به فصل مشابه سال 

 دارهای هستهمیوه

ریال بیشترین و  307۶1ریال بوده است. استان کرمان با  1۶12۴قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور  1395در پاییز سال 

افزایشی  94اند. قیمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سال ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 7973استان گیالن با 

 .درصد داشته است ۴.1معادل 

 دارهای دانههمیو
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ریال و  20983ریال بوده است. استان قم با  13795در کل کشور  1395قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال 

یز اند. قیمت فروش این محصول در پایترین قیمت فرو را در کل کشور داشتهریال به ترتیب باالترین و پایین 8972استان اصفهان با 

قیمت فروش یک کیلوگرم انگور  1395در پاییز سال .درصد افزایش داشته است 33.5معادل  9۴فصل مشابه سال نسبت به  95سال 

ریال کمترین قیمت  8۴51ریال بیشترین و استان اصفهان با  20000ریال بوده است. استان خراسان رضوی با  11313در کل کشور 

 .درصد کاهش داشته است 27.7معادل  9۴نسبت به پاییز سال  اند. قیمت فروش این محصولفروش را در کل کشور داشته

 مرکبات

ریال بیشترین  23185ریال بوده است. استان فارس با  13300قیت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور  1395در پاییز سال 

نسبت به فصل  95صول در پاییز اند. قیمت فروش این محریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 8۶۴9و استان گیالن با 

 .درصد کاهش داشته است 7.۴معادل  9۴مشابه سال 

 نارنگی

 1989۴و بویراحمد با  ریال بوده است. استان کهگیلویه 917۶قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور  1395در پاییز سال 

اند. قیمت فروش این محصول در پاییز کشور را داشتهریال کمترین قیمت فروش در کل  7816ریال بیشترین و استان گلستان با 

 .درصد کاهش داشته است 10.۴معادل  9۴نسبت به فصل مشابه سال  1395

 های دامیدام و فرآورد

ریال بوده است. استان سیستان  128۴28در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 

 ترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال پایین 1120۶۶ریال باالترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  1503۴9 و بلوچستان با

 .است داشته افزایش درصد 1۶.1 میزان به  9۴نسبت به فصل مشابه سال  95اند. قیمت فروش این محصول در فصل پاییز 

ریال بوده است.  119122کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور قیمت فروش یک کیلوگرم گاو  1395در پاییز سال 

ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور  977۶۶ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  1۴0۴00استان کرمان با 

 .استدرصد افزایش داشته  2.7معادل  9۴اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال داشته

 های دامیفرآورده

ریال بوده است که نسبت  25۶55قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور  1395در پاییز سال 

ریال  1۶۴29ریال باالترین و استان کردستان با  53102درصد داشته است. استان البرز با  7.3افزایشی معادل  9۴به پاییز سال 

 11382قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور  1395در پاییز سال .اندیمت فروش را در کل کشور داشتهترین قپایین

ریال باالترین و استان  20103درصدی داشته است. استان بوشهر با  3.0کاهش  9۴ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 

 .اندرا در کشور داشته ترین قیمت فروشریال پایین 9339آذربایجان غربی با 

 خدمات کشاورزی

ریال بوده است. استان اصفهان  13۴357۶هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زارعی آبی با تراکتور در کل کشور  1395در پاییز سال 

د. انشور داشتهریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمات را در کل ک 799387ریال و استان ایالم با  3۴37۶02با 

 .درصد افزایش داشته است 5.۶معادل  9۴هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 

ریال بوده است. استان تهران  100382۴در فصل مورد بررسی هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

اند. ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته ریال به ۶۶۶977ریال و استان بوشهر با  19۴5588با 
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هزینه یکبار دیسک  1395در پاییز سال .است درصد افزایش داشته  ۴.9معادل  9۴هزینه این خدمات نسبت به فصل مشابه سال 

ریال و استان قم با  2۴۶1۶۴۴ن با ریال بوده است. استان گیال ۶022۶1یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 

اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه این خدمت را در کل کشور داشته 304454

ر ودر فصل مورد بررسی هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زارعی دیم با تراکت.درصد افزایش داشته است 2.۴معادل  9۴مشابه سال 

ریال به  339709ریال و استان خراسان رضوی با  983259ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با  5133۶7در کل کشور 

 9۴انجام این خدمات نسبت به فصل مشابه سال  اند. هزینهترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته

 .شته استدرصد افزایش دا 0.5معادل 

 خدمات نیروی انسانی

ریال بوده است. استان کرمانشاه با  500766چین مرد در کل کشور دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 1395در پاییز سال 

طح اند. سترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهریال به ترتیب باالترین و پایین 317944ریال و استان گلستان با  89۶838

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر .درصد افزایش داشته است 2.8معادل  9۴تمزد نسبت به فصل مشابه سال این دس

ریال به ترتیب  232000و استان گلستان با  518717ریال بوده است. استان کرمانشاه با  3۶3935چین زن در کشور کارگر میوه

درصد  10.3معادل  9۴اند. سطح دستمزد نسبت به فصل مشابه سال کشور داشتهترین سطح دستمزد را در کل باالترین و پایین

 .افزایش داشته است

ریال بوده است. استان مازندران با  536376دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  1395در پاییز سال 

طح اند. سترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهو پایین ریال به ترتیب باالترین 315365ریال و استان گلستان با  882911

دستمزد روزانه یک نفر کارگر  1395در پاییز سال .است درصد افزایش داشته 5.8معادل  9۴این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 

ریال و استان خوزستان با  ۶83۶10ریال بوده است. استان خراسان شمالی با  510528کار مرد در کل کشور کار و تنکوجین

ه اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهریال به ترتیب باالترین و پایین 29۴200

کار زن در کل کار و تنکدر فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین.درصد افزایش داشته است 5.3معادل  9۴سال 

ترین ریال به ترتیب باالترین و پایین 260213ریال و استان خوزستان با  ۴50000ریال بوده است. استان تهران با  292۶90کشور 

 .درصد افزایش داشته است 3۴.7معادل  9۴اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال سطح دستمزد را در کل کشور داشته

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=80312198e58e۴551982b۶۶۶9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : تاریخ

 پیگیری طرح مقابله با ریزگردها در خوزستان/ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم به اهواز رفت
کاری و تقویت وزیر جهاد کشاورزی به همراه معاون برنامه ریزی و اقتصادی خود جهت پیگیری و نظارت بر اجرای طرح نهال 

  .های گرد و غبار خوزستان شامگاه دیروز به اهواز سفر کردپوشش گیاهی در کانون

د کشاورزی به همراه معاون برنامه ریزی و ، وزیر جهاوزارت جهاد کشاورزیرسانی ز پایگاه اطالعبه نقل ا خبرگزاری فارسبه گزارش 

های گرد و غبار خوزستان شامگاه کاری و تقویت پوشش گیاهی در کانوناقتصادی خود جهت پیگیری و نظارت بر اجرای طرح نهال

های ملی و ای پنج ساعته به ریاست محمود حجتی و با حضور مدیران سایر دستگاهدر بدو ورود، در جلسه.دیروز به اهواز سفر کرد

 .استانی، در مورد نحوه اجرای طرح مقابله با ریزگردهای استان خوزستان بحث و تبادل نظر شد

در دومین روز از سفر وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه به استان خوزستان نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای 

قر نوبخت در ابتدای ورود ضمن حضور و بازدید از منطقه نهال کاری و محمد با.دستور رئیس جمهوری، به این استان سفر کرد

 .مرطوب سازی جنوب شرق اهواز یک اصله نهال در این اراضی کاشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1395121000153۴ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 !خزر باز هم آب رفت

. براساس آماری که از سوی مدیر مرکز 95تا شهریور  9۴متر از مهر سانتی 12بار نشینی کرده، ایندریای خزر باز هم عقب |شهروند

های منتهی به دریای خزر میزان ورودی آب رودخانه ترین دلیل کاهش آبملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر عنوان شده، مهم

سال اخیر روند کاهشی 18طورکلی در این درحالی است که دریای خزر به .ویژه از رودخانه ولگا در روسیهدریا بوده است، به

رو بوده ت زیادی روبهتاکنون با نوسانا 5۶سال  سال اخیر شدیدتر بوده است. آب دریای خزر از9محسوسی داشته و این پسروی در 

 .ها نیز این روند کاهشی بوده استمتر افزایش یافت و در بیشتر سال 2،5 - 57ها نظیر طوری که در بعضی از سالاست به

کبریا، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، در جلسه هماهنگی بررسی سامانه تراز آب دریای خزر در داریوش یوسفی

های منتهی به دریا خصوصا ترین دلیل کاهش آب دریای خزر میزان ورودی آب رودخانهمهم» در نوشهر گفت:  95 و 9۴های سال

درصدی مواجه 80طوری که آب ورودی دریای خزر از طریق رودخانه ولگا در این زمان با کاهش از رودخانه ولگا در روسیه بوده به

های آبریز دریای خزر و دریای خزر همچنین تداوم خشکسالی در اغلب حوضه مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات«.بوده است

 .های اخیر عنوان کردها از دالیل کاهش تراز آب دریای خزر در سالکاهش میزان ورودی آب رودخانه

یع سر های مختلف به منظور تبادلسنجی ساحلی ارگاندر این شرایط یوسفی همچنین خواستار تدوین برنامه کنترلی صحت

های تراز آب دریای خزر شد. این درحالی است که به گفته سیاوش رضوانی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران داده

 در ویژهبه دریا این امکانات از مطلوب برداریبهره جلوی افتد، موضوع پیشروی و پسروی آب دریای خزر که به دفعات اتفاق می

 .است گرفته را مسافری بخش

 هاتاالب خطردر کمین 

 زیست در سازمان حال به گفته تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیطبا این

های شمالی به شمار زیست، این موضوع اگرچه برای خود دریا چندان خطرساز نیست اما تهدید مهمی برای تاالب حفاظت محیط

 «شهروند»باره به اند. او در اینهای اخیر بودهای موثر از این پدیده در سالهکنار و انزلی ازجمله تاالبطوری که فریدونرود، بهمی

اند مشکل خاصی برای خود دریا ندارد مگر در حاشیه دریا که افت تراز آب کاهش این پسروی که عدد و رقمش را داده»گوید: می

آید، ها از زیر آب بیرون میهای تاالببل توجه باشد زمینکنار را به دنبال دارد. درواقع اگر پسروی قاهایی چون فریدونسطح تاالب

 «.های شمالیعمق استانهای کمخصوص در تاالببه

هایی که آب های انسانی باعث شده بخشکنار که در باالدست آن فعالیتاین مسأله درباره تاالب فریدون»دهد: فتحی ادامه می

 هایی نمایانآید، در همین تاالبشکلی که با پسروی دریای خزر پیش میشیرین دارند خشک شود، شدیدتر است. نخستین م

زیست در  کند؟ این کارشناس منابع آب و محیطاما خود دریا را چه خطری تهدید می«.شود که محدودیت آب شیرین دارندمی

تبعات نخواهد بود. این درحالی است که مدت در فاز پسروی بماند، این روند برایش بدون دریا اگر در طوالنی»گوید: باره میاین

ی گیردهد. در پریود زمانی که از چند دهه پیش آغاز شده و اتفاقا اندازهبار تغییر رویه میسال یکفازهای پسروی و پیشروی چند

 «.سطح آب هم رایج شده، پسروی درحال وقوع است

که مطالعاتی انجام شود که عکس این موضوع را ه نیست مگر اینبوم دریایی متأثر از این مسألاو معتقد است بر این اساس زیست

 .هایی با پسروی آب متوجه چه اثراتی خواهند شداثبات کند و بگوید چه گونه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کنار تأثیر مشخصی خصوص در فریدونکنار و انزلی، بههای فریدونکه این موضوع در دو دهه اخیر بر تاالبفتحی با بیان این

های انسانی است این مسأله خطرساز شده است. در این مورد کنار که تحت تأثیر فعالیتدر فریدون»دهد: یگذاشته، ادامه م

بوم و کاهش تنوع زیستی حیات وحش ها و از بین رفتن زیستعمق شدن تاالب، خشک شدن آن و محدود شدن حریم تاالبکم

میان اما موضوع انتقال آب دریای خزر به سمنان هم ازجمله در این «.ها، ازجمله تهدیدهای پسروی خزر استاین اکوسیستم

 انتقال آب این دریا هنوز مجوز محیط»باره معتقد است: زیست بوده است. فتحی در این های بعضی کارشناسان محیطنگرانی

 «.نکشیرینأسیسات آبزیستی ندارد اما چنانچه عملیاتی هم شود، تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، مگر به خاطر جاگذاری غلط ت

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴02/%D8%AE%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : اریخت

کاری در خوزستان/ ایجاد کمربند عریض فضای سبز جنگلی در استفاده از ظرفیت بسیج برای انجام عملیات نهال

 اطراف اهواز 
کمربند عریض فضای  :کاری در خوزستان خبر داد و گفتوزیر جهادکشاورزی از استفاده از ظرفیت بسیج برای انجام عملیات نهال

از اهواز، محمود حجتی صبح امروز در حاشیه بازدید از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودیسبز جنگلی در اطراف اهواز ایجاد م

 وگو با خبرنگاران اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به دستور رئیس جمهور برنامههای داخلی ریزگردها در گفتکانون

 .های داخلی ایجاد ریزگردها در دستور کار خود قرار داده استبا کانون ای برای مبارزهگسترده

ی کاروی در ادامه افزود: با توجه به قرار گرفتن در آستانه شروع فصل گرما در خوزستان این وزارتخانه در خصوص تحقق طرح نهال

 .یدن فصل گرما برنامه داردگسترده در سطح استان خوزستان به ویژه در اطراف کالنشهر اهواز قبل از فرا رس

کاری در استان خوزستان خاطرنشان کرد: وزیرجهادکشاورزی با اشاره به استفاده از ظرفیت نیروهای بسیجی در اجرای طرح نهال

های نیروهای بسیج و ای که کانون بحران است از ظرفیتکاری گسترده در استان خوزستان به ویژه در منطقهدر اجرای طرح نهال

وزارت نیرو  :حجتی در خصوص تامین آب مورد نیاز این طرح نیز گفت.های مردم نهاد استفاده جدی خواهد شدنین سازمانهمچ

کاری و ایجاد کمربندسبز اهواز همکاری جدی خواهد ای در خصوص تامین آب موقت و دائم طرح نهالاز طریق سازمان آب منطقه

محیطی اهواز و افزایش فضای سبز این ر ادامه افزود: برای کاهش معضالت زیستوی د.داشت و در این خصوص جای نگرانی نیست

 .شهر پروژه ایجاد پارک جنگلی و همچنین کمربند سبز این شهر در دستور کار قرار دارد

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph13951210000792 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۹ : تاریخ

 ها و گرد و غباررویه سدها عاملی در خشک شدن تاالبزا نیست/ احداث بیهای نفتی سرطانمالچ
ها زا بودن این نوع مالچهای نفتی گفت: تا کنون سندی دال بر سرطانزا بودن مالچها و مراتع با رد سرطانرئیس سازمان جنگل 

هزار هکتار از اراضی خوزستان مالچ گیاهی پاشیده  2مدتی دارند که قرار است گیاهی مانند ویناس نیز اثربخشی کوتاه نیست و مالچ

رویه ، خداکرم جاللی امروز در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه احداث بیخبرگزاری فارسگار کشاورزی به گزارش خبرن .شود

طبق گزارش سازمان محیط زیست به دلیل  :های زیرزمینی موثر بوده، گفتچقدر در کاهش سطح آب سفره 70سدها از دهه 

ها به دلیل وجود سدها تأمین نشده و وزارت نیرو فقط های گذشته بخش اعظم سهم طبیعی مربوط به تاالبالکمبود آب در س

ها به دلیل خشکسالی و کمبود آب سهم آبی خود سهم آبی را برای تاالب هورالعظیم رهاسازی کرده است و بخش اعظمی از تاالب

های نفتی عامل ایجاد سرطان و آلودگی شود مالچدر مورد اینکه گفته میخبرنگار فارس همچنین .اند دریافت کنندرا نتوانسته

زا کنید، گفت: تا کنون هیچ سندی در مورد سرطانهایی همچون ویناس با منشأ گیاهی استفاده نمیخاک هستند و چرا از مالچ

د نشده و هیچ مقاله علمی هم در مورد آن ارائه ها در این زمینه وجود دارد، اما تأییایم و برخی فرضیههای نفتی نداشتهبودن مالچ

 سال 25 که هاییمالچ نظیر هستند، تا جایی که هنوزهای روان بسیار بیهای نفتی در تثبیت شنوی اضافه کرد: مالچ.نشده است

  .دارند را خود مقاومت همچنان شده، پاشیده هاخاک روی پیش

درصد ترکیب آب است که برای خاک و  90ای استحصالی از پسماند نیشکر به همراه مادهویناس  معاون وزیر جهاد کشاوری گفت:

 .جلوگیری از ریزگردها بسیار مفید است، اما ماندگاری آن طوالنی نیست و تنها یکسال اثربخشی دارد

 .فاده شودپاشی ویناس استهای خوزستان از مالجهزار هکتار از زمین 2به گفته جاللی قرار است تا در سطح 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951209001071 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 برداری سدها نیازمند سازگاری با تغییرات اقلیمبهره

های آبخیز، پر شدن مخازن سدها از لحاظ زمانی و حجم دستخوش تغییر تغییرات آب و هوایی و هیدرولوژی در حوضهبا روند 

های مدیریت مخزن سد برای گذارد. در واقع از دستورالعملبرداری سدها تأثیر میشود. این تغییرات بر روند همیشگی بهرهمی

 .ی از تغییرات اقلیم استفاده مفیدی کردتوان در شرایط فعلی که ناششرایط نرمال نمی

های آبخیز، پر شدن مخازن سدها از لحاظ زمانی و حجم دستخوش تغییر با روند تغییرات آب و هوایی و هیدرولوژی در حوضه

برای های مدیریت مخزن سد گذارد. در واقع از دستورالعملبرداری سدها تأثیر میشود. این تغییرات بر روند همیشگی بهرهمی

 توان در شرایط فعلی که ناشی از تغییرات اقلیم استفاده مفیدی کرد.شرایط نرمال نمی

ی چند های سنگین پس از خشکسالهای گذشته شرایط سیالبی را در پی بارش، کالیفرنیا طی هفتهنیویورک تایمز به گزارش ایانا از

ک بوده و اراضی کشاورزی به زحمت آب مورد نیاز خود را تامین ساله را شاهد بوده است. مناطقی که تا پیش از شروع بارش خش

 اند.می کردند، امروز دچار آبگرفتگی شده و آبگیرهای به نسبت بزرگی را تشکیل داده

ای را با شکست بلندترین سد آمریکا، سد اورویل شکل دهد که خوشبختانه قطع های سنگین کالیفرنیا نزدیک بود تا فاجعهبارش

های کالیفرنیا در حال پیر شدن است و این در حالی است که ع از شکست کامل این سد شد. شبکه طراحی سدها و پمپبارش مان

 کند.میلیارد دالر را پشتیبانی می 50میلیون نفر را تحت پوشش دارد و کشاورزی بالغ بر  39این شبکه ذخیره و توزیع آب 

ع آب برای های تغییرات منابگوید: طبیعت با دگرگونیرنیا برای حفاظت از طبیعت میبرایان استرانکو، مدیر برنامه آب ایالت کالیف

توانیم انجام دهیم. هزاران سال در کالیفرنیا عجین شده است. در واقع برخی از خدماتی را که طبیعت قادر به انجام است، ما نمی

مینی شود، که تا کنون با پمپاژهای شدید برای کشاورزی تخلیه های زیرزتواند باعث تغذیه سفرهها مینفوذ آب از طریق آبگرفتگی

ند توااند و نیاز به یک مدیریت جدی بر اساس قوانین جدید برای پایداری این منابع آبی وجود دارد. سیل از سوی دیگر میشده

کشاورزی در یک قرن اخیر از بین دلیل شدت گرفتن های کالیفرنیا بههای حیات وحش را که در درهها و زیستگاهبرخی از ماهی

های سیالبی باعث شده است تا ها در دشترفته بود، دوباره بازگرداند.تحرک شبکه بزرگ بندهای خاکی ایالت از رودخانه

برداری از سدها با آزاد کردن آب بیشتر بدون به خطر انداختن مراکز جمعیتی همراه باشد، اما مانند هر موضوع مربوط به آب بهره

های های آب و دیگر ساختارها با دشتهای خاکستری اعم از سدهای بتنی، کانالدر کالیفرنیا، موضوع افزایش به اصطالح زیرساخت

 های مهم این روزها در کالیفرنیاست.های سبز از جمله مدیریت بهتر آبخیزداری جنگلی یکی از بحثسیالبی و دیگر زیرساخت

نشگاه کالیفرنیا، وضعیت آب کالیفرنیا پیچیده است. این استاد دانشگاه که هفته پیش در پی به عقیده جاشوا ویرز، استاد دا

یرات برداری و دیگر ابزار پایش در حال بررسی تغیها در مناطق مختلف کالیفرنیا همراه با تیم تحقیقاتی با تجهیزات نمونهآبگرفتگی

کنم که ما در حال پیدا د پیچیدگی وضعیت آب کالیفرنیا، اما من فکر میبا وجو"کند : در حال وقوع این ایالت بود، عنوا ن می

کردن این نکته مهم هستیم که مسیر نرمتری هم وجود دارد. )مفهوم مسیر نرم برای اولین بار در مدیریت منابع انرژی و توسعه 

مورد استفاده قرار گرفت. این اصطالح  ،1973توسط آموری الوینز مدت کوتاهی پس از شوک بحران انرژی ایاالت متحده در سال 

ن عنوان چارچوب منسجم تر و جایگزیکه بعدها توسط پیتر گلیک و دیوید بروک کارشناسان آب مورد بازبینی قرار گرفت، اغلب به

 موثر در مدیریت عرضه و تقاضای منابع آب تعریف شده است.(

های خاکستری را به پایان رسانده بود، خطر فوری چند هفته پیش در اورویل، که نیم قرن گذشته روزهای اوج ساخت زیرساخت

متری ارتفاع این سد را پشت سر گذاشتند تا مصالح و سنگ  2۴0های پیچ در پیچ ها در هفته گذشته جادهنیز پایان یافت. کامیون

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها به حداکثر رسیده بود، ارشرا برای تعمیر موقت سرریزهای شکسته این سد باال ببرند. سطح مخزن این سد در زمان اوج ب

کردند و همین تخلیه آب هم اپراتورهای سد داشتند با استفاده از سرریز اضطراری حجم عظیم آب را به خارج از سد هدایت می

خسارت جدی را به سرریز اضطراری در پایین دست وارد آورد و این در حالی است که سرریز اصلی سد دچار شکست شده بود. در 

های خود هزار نفر در پایین دست هم مجبور به ترک خانه 180به تخلیه این حجم آب و ترس از شکست جدی سد بیش از واکنش 

 میلیون دالر شود. 100شدند. برآورد شده است که تعمیر سرریزهای این سد بالغ بر 

 نمایی از خسارت وارده بر سرریز اضطراری سد اورویل در پی رهاسازی آب از مخزن سد 

 ر پی احتمال شکست این سد بر اثر پر شدن مخزن سد و عدم امکان استفاده از سرریز اصلی این سدد

های مختلف وجود دارد، جایی که سطح آب به طور سد اصلی ایالت با مقیاس 1۴00اما این رخداد یادآوری کرد که فشار جدی بر 

آشامیدنی، آبیاری و تفریحی و نگهداری سدها را بر عهده دارد و مردم جدی مدیریتی فعال در کنترل سیالب، تولید برق، عرضه آب 

 در سایه آنها در امنیت هستند.

ترین جاری یکی از مرطوبپس از پنج سال خشکسالی شدید در ایالت کالیفرنیا، که مخازن برخی از سدها کامال تهی شده بود، سال

های سیستم با گرم شدن کره زمین همچنان ادامه یابد. ر بر سدها و دیگر بخشرود فشاهای این ایالت ثبت شده است. انتظار میسال

ار های بسیار خشک و یا بسیکنند )سالدهد که تغییرات آب و هوایی به سمت شدت یافتن، حرکت میهای کامپیوتری نشان میمدل

دار و برنامه زمانی پر شدن مخازن پشت سدهایی تواند مقمرطوب(. با تولید باران بیشتر و برف کمتر در کوه ها، گرم شدن جو می

 برداران سدها ممکن است آب بیشتری را در اوایل سال رهاسازی کنند.مانند اورویل را تغییر دهد و بهره

 پذیر نیست. یکی از منتقدان از مؤسسه سیاستگزاری عمومی کالیفرنیاگویند که سیستم سدها به اندازه کافی انعطافاما منتقدان می

پس از بحران اورویل عنوان کرده است که سدهای کالیفرنیا باید به لحاظ سازگاری با سطح خطرهای جدید ناشی از تعییرات آب و 

 هوا مورد بررسی قرار گیرند.

گوید یمها بوده است. او گوید: دولت مشغول مطالعه تاثیرات گرم شدن کره زمین برای سالمعاون منابع آب کالیفرنیا، جان اندریو می

برداری سدها نیز مانند سایر  کنیم و این روند تغییرات ادامه دارد. بنابراین بهرما در حال حاضر به تغییرات هیدرولوژی نگاه می

های جایگزین شامل های مرسوم مانند سدها و روشکند ترکیبی از زیرساختهای آبی باید تغییر کند. اندریو اضافه میزیرساخت

کن و بازیافت آب باید برای مدیریت آب این ایالت مورد استفاده قرار گیرد. در واقع آوری آب شیرینی و همچنین فنهای سیالبدشت

 ای را ببینیم./ای متنوع از استراتژی، اجرا و اقدام در سطح ملی و منطقهخواهیم مجموعهما در انتهای خط می

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴87/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 کندساخت سد ایلیسو، اروند رود را نابود می

های آبی این کشور وقوع پدیده زند زیرا طرحرقم میهای کشور ترکیه به روی دجله و فرات، زوال تمدن در خاورمیانه را سدسازی

سد ایلیسو در ترکیه یکی از مجموعه سدهای این کشور است که به گفته معاون دفتر  .ریزگرد در منطقه را تشدید کرده است

وج منطقه از بحران هدایت فهمی معتقد است: تنها راه خر .شودریزی کالن آب و آبفا، با افتتاح آن، اروند رود نابود میبرنامه

 .ریزگردها، ورود دستگاه دیپلماسی به این مسئله است

های وگو با خبرنگار ایانا با تاکید بر اینکه سد ایلیسو به روی رودخانهریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در گفتمعاون دفتر برنامه

ترکیه را عامل مؤثری به روی محیط زیست کشورهای های آبی موسوم به گاپ در منتهی به اروند رود تأثیر منفی دارد، طرح

 سوریه، عراق و منطقه جنوب غربی ایران اعالم کرد.

شود و با این احجام سازه، وضعیت ای از آب دجله و فرات توسط طرح گاپ ترکیه کنترل میبه گفته وی در حال حاضر بخش عمده

 ر هستیم.بدتری را برای منطقه با ورود سدهای جدید به مدار، متصو

فهمی تأکید کرد: اقدامات ترکیه برای ما خطرناک است. دو سوم هورهایی که منشاء گرد و غبار ایران هستند باید از آبی که از 

آید، سیراب شوند. خشک شدن یک سوم هورها نیز مربوط به منابع آب داخلی است. قسمت عمیق هورها هم در طرف عراق می

کرد: خشک شدن این هورها به طور مستقیم بر وقوع پدیده ریزگردها مؤثر است بنابراین باید دستگاه اند.وی اضافه عراق واقع شده

ریزی کالن آب و آبفا با اشاره به آبه این هورها وارد عمل شوند.معاون دفتر برنامهدیپلماسی به همراه وزارت نیرو، برای تامین حق

شود، وظیفه وزارت نیرو در این رابطه را تعیین و محاسبه ورخارجه پیگیری میاینکه مباحث مرتبط با دیپلماسی آب در وزارت ام

های آبه هورها اعالم کرد.وی افزود: باید احجام آب مورد نیاز برای هورهای ایران و عراق از سوی ترکیه تامین شود تا کانونحق

ها را انجام داده است.وی درباره وجود تفاهم نامه آبهقریزگرد منطقه کنترل شوند. فهمی گفت: وزارت نیرو محاسبات الزم درباره ح

ها های دجله و فرات بیان کرد: در این رابطه در حال حاضر اطالعی ندارم. ما برای اروند رود با عراقیآبهالمللی در رابطه با حقبین

ی وجود هایهای قابل کشتیرانی پروتکلرودخانه ریزی کالن آب و آبفا تاکید کرد: در دنیا برایتفاهم نامه داریم.معاون دفتر برنامه

ها و قوانینی وضع شود. این گونه نیست که باال های مشترک نیز به سرعت تالش شود تا چنین تفاهم نامهدارد. باید برای رودخانه

های سط دفتر رودخانهنصیب شود. البته این مسئله در وزارت نیرو تودست بتواند همه آب را کنترل کند و پایین دست از آب بی

شود با افتتاح این سد، وضعیت منابع بینی میافتتاح خواهد شد و پیش 2019شود.سد ایلیسوی ترکیه در سال مرزی پیگیری می

 تر شود./آب کشورهای منطقه وخیم

http://www.iana.ir/fa/news/۴1230/%D8%B3%D8%A7%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 رود دوباره مُردزاینده

چند روز اول بعد از فوت  .پسر کوچک برادرم که چهار سالش بیشتر نیست، تازه مادرش فوت کرده»گفت: می :شرق ، صدرا محقق

اهم؛ خوگرفتن که مادرم را میدور و برش بودند، بعد از چند روز شروع کرد به بهانهنفهمیده بود چه اتفاقی افتاده، شلوغ بود و همه 

ه فهمد کبچه نمی»گفت: بیند. میاما مگر فایده داشت؟ چطوری باید به بچه چهارساله بفهمانیم که مادرش مرده و دیگر او را نمی

این مثال تلخ را زد که پاسخ این سؤال درباره رودخانه «. را ببینمتوانم مادرم گوید یعنی چه که دیگر نمیمردن چیست و با خودش می

کند یعنی چه که آدم با خودش فکر می»طور توضیحش داد: ای که دوباره خشک شد و آب ندارد؛ پاسخی که اینرا بدهد، رودخانه

مدام بیا توضیح بده که آب کم است،  هزاران سال جاری بوده، خشک بشود؟ حاال تو ای کهشود رودخانهرودخانه خشک شد؟ مگر می

مرده است! اینکه آید، شبیه حس همان کودک مادربرداری از آب زیاد است یا هرچی. چیزی که به ذهن من شهروند اصفهانی میبهره

. این «است رود مُرد؟ حتی گفتنش هم عجیبآب ببینم. زایندهشود رودخانه را برای همیشه زنده و پرچطور قبول کنم که دیگر نمی

یدم زدم. وقتی از او پرسرود حرف میشده زایندهتوضیحات فرشاد، یکی از شهروندان اصفهانی است که با او در کنار بستر دوباره خشک

بینند رودخانه شهرشان کل سال خشک است و فقط چند روز محدود آب وحالی دارند، وقتی میبه نظرت شهر و مردمش چه حس

سوم این ماه آب به وروز از روزهای ابتدایی بهمن تا بیست 22رود، آخرین بار چند روز پیش به مدت زایندهشود؟در آن جاری می

خود  هایشدن آب برای کشت زمستانی و استفاده کشاورزان بود تا زمینخود دید و دوباره خشک شد. طبق گفته مسئوالن این باز

روزی که این  22در .آبرود مثل سابق شد، خشک و بیب قطع شد و زایندهرا مرطوب کنند. به محض پایان مهلت هم دوباره آ

پل و سهوشدند. دور سیدسته برای دیدن دوباره آن راهی ساحل میرودخانه آب داشت، با وجود سرمای شدید اصفهان، مردم دسته

های شان در دستههای دریایی هم سروکلهمرغخواجو دوباره جمع شدند و خوان زیر پلهای آواززدند، گروهرود حلقه میزاینده

 .روز رؤیایی زودگذر بود و دوباره همه چیز تمام شد 22صدتایی دوباره پیدا شد؛ اما انگار که آن چند

 این کار شکنجه طبیعت است

. با او نیخ آلمان استشناسی از دانشگاه مودکتر حسین آخانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران و دارای دکترای گیاه

 مندانی که در طول بستربوم )اکوسیستم( این رودخانه و زیسترود و اثری که بر زیستگاه زایندهازشدن هربسته و درباره همین باز

دترین که این کار بباره تأکید دارد اینوگو کردم. او درگذارد گفترود وابسته هستند، میرودخانه و در تاالب گاوخونی در انتهای زاینده

اگر اجازه دهند که آب در رودخانه حتی به میزان خیلی کم »گوید: نوع برخورد با یک اکوسیستم است. آخانی در توضیح بیشتر می

مندان است؛ چراکه گیاهان نفع اکوسیستم و پوشش گیاهی اطراف رودخانه و بقیه زیست در طول سال جریان داشته باشد، بیشتر به

شود، این کار شکنجه طبیعت و به کنند؛ اما وقتی آب به صورت کامل قطع میزان آب در دسترس خودشان را هماهنگ میبا آن می

داشتن اکوسیستم نیست و رود تغذیه و زنده نگهبه گفته آخانی هدف از بازکردن آب زاینده.«معنای مرگ اکوسیستم رودخانه است

اند؛ ولی باید تأکید کنیم که این روش باز و والن خودشان هم بارها این را اعالم کردهبیشتر تأمین نیاز آبی کشاورزان است، مسئ

یا  کردن یک حوضتوان پروخالیمی»دهد: طور توضیح میکردن آب برای بقیه اکوسیستم کشنده است. او در ادامه ماجرا را اینبسته

ارند گذکنند و تخم میر جانداران و گیاهان آنجا شروع به زادآوری میها و بقیه دیگشدنش، ماهیآبحوضچه آب را تصور کرد که با پر

د؛ رونمیرند و از بین میدوانند، بعد آب حوض را به یکباره خالی یا خشک کنید. طبیعی است که آن جانداران همه میو ریشه می

پرسم، آیا می دانشکده علوم دانشگاه تهران میاز این عضو هیئت عل.«دهد، هم از همین جنس استرود رخ میاتفاقی که برای زاینده

رود انجام شده است که حاال بشود بوم زایندهتاکنون از گذشته تا امروز پژوهشی درباره تعداد و نوع گیاهان و جانوران و آبزیان زیست

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

42 

ط این کار در اصل وظیفه محی»نشان داد این بستن آب رودخانه چه تأثیری روی آنها گذاشته است؟ این پاسخ او به این پرسش است: 

هاست؛ اما من سراغ ندارم چنین پژوهشی انجام شده باشد؛ البته ما تقریبا در هیچ ها و دانشگاهزیست و سازمان مراتع و جنگل

ودجه ها و مراکز علمی هم بپرهزینه است و دانشگاه (های منظم نداریم؛ چون این کار مانیتورینگ )پایشای از این دست پایشزمینه

های خشن روی دلیل هم در خیلی از مواقع عواقب و اثراتی را که به دلیل دخالتهمینکافی برای انجام چنین کارهایی را ندارند؛ به

ر شود و چیزهایی را که بر اثطبیعت وارد میهایی که بهدلیل هم آسیبهمینگیری کرد؛ بهشود رصد و اندازهطبیعت باقی ماند، نمی

فهمیم. البته شاید به صورت اتفاقی کسی قبال این کار را کرده باشد؛ اما اینکه براساس برنامه دهیم، نمیا از دست میهاین آسیب

 ای ندارند به انجامهای دولتی هم عالقهدانم. دیگر دستگاهشده چنین کاری صورت گرفته باشد، من بعید میهدفمند و سازماندهی

ای این ای بردلیل هزینه و بودجههمینهایی به طبیعت و اکوسیستم زدند و بهدهد که چه آسیبچنین کارهایی چون پایش نشان می

 .«کنندکار صرف نمی

 از چلگرد تا گاوخونی

گاه رودخانه نه فقط مسئله دوستداران و کارشناسان محیط زیست، بلکه دغدغه بسیاری از شهروندان وبیشدن گاهموضوع خشک

روزه بازشدن زمستانه آب رودخانه به پایان رسید، اعضای شورای شهر اصفهان در 22مان روزی که مهلت اصفهانی هم هست. در ه

وپنجمین جلسه علنی صدوشصترابطه رسول جزینی، عضو شورای اسالمی اصفهان در یکاین رابطه مواردی را مطرح کردند. درهمین

اخته که درمان نخواهد شد، مرگ باتالق گاوخونی هم اصفهان را مفتخر رود دردی به جان اصفهان اندخشکی زاینده»این شورا گفت: 

های کشاورزی شرق اصفهان گرفتن زمینروزه آب رودخانه که با هدف آب22بازشدن  .«اس و سرطان کشور کرده استامبه پایتختی 

های درصد از زمین  ۴0مدت تنها حدود  ای که اعالم شد در اینانجام شده بود، حتی این کشاورزان را نیز راضی نکرد. به گونه

امسال به دلیل  :مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان ادامه دادکشاورزی شرق اصفهان آبیاری شدند. حسن محسنی رئیس هیئت

های کشاورزی رسید. وی تصریح کرد: ساعت زودتر به زمین 2۶ساماندهی رودخانه و برداشتن بندهای اضافی در مسیر رودخانه، آب 

ای که برای کشاورزان شکل گرفته بود، همین میزان کم آب نیز امیدبخش بود و کشاورزان با توجه به عدم بازگشایی در پاییز و ناامیدی

های کشاورزی در شرق اصفهان ز زمیندرصد ا  ۴0هایشان را به زیر کشت ببرند. البته در این مدت حدود توانستند بخشی از زمین

گیر میمنفره تصپنج کمیته یک عهده بر رودخانه آب بازکردن برای اصلی تصمیم  آبیاری شدند که به میزان دوسوم سال قبل است.

تاندار، نماینده اسای استان اصفهان، رود متشکل از مدیرعامل آب منطقهبرداران از آب زایندهاست. اعضای این کمیته برای استفاده بهره

فرماندار اصفهان، نماینده کشاورزان و نماینده جهاد کشاورزی استان اصفهان است که برای تحویل آب به کشاورزان به منظور انجام 

حاضر ذخیره سد ای اصفهان اعالم کرد درحالپس از بازکردن آب رودخانه شرکت آب منطقه.گیری کردندکشت پاییزه دوم تصمیم

میلیون مترمکعب است که از لحاظ تأمین آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش مشکلی وجود ندارد.  200د حدود روزاینده

زمان با فرارسیدن سال جدید با توجه به رود که ادامه رهاسازی همها در یک ماه آینده امید آن میهمچنین در صورت ادامه بارش

رود ای اصفهان میزان آب رهاشده در بستر زایندهبرداری شرکت آب منطقهاظت و بهرهبه گفته معاون حف.ها از سر گرفته شودبارش

 .میلیون مترمکعب اعالم شده است ۴00رود نیز حدود مترمکعب بر ثانیه بود. سهم حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده ۶0

یدونشهر در غرب استان اصفهان به شکل رودهای کوچک از های فروبختیاری و نیز کوهرود از ارتفاعات چلگرد در چهارمحالزاینده

ای واحد به سمت اصفهان و تاالب گاوخونی رود به صورت رودخانههم جدا سرچشمه گرفته و پس از درآمیختن در دریاچه سد زاینده

فهان به موضوع پیش معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در دیدار مجمع نمایندگان اصچندی.شودجاری می

اصفهان از  :مشکالت این رودخانه نیز اشاره کرد. وی در این دیدار با یادآوری تأثیرپذیری باالی اصفهان از شرایط تغییر اقلیم، گفت

در ر اقلیم تر مدیریت تغییسریعکند و از این رو نیاز است که هرچههایی است که بدترین شرایط تغییر اقلیم را تجربه میجمله استان
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حاضر باوجود کاهش بسیار چشمگیر عدد پایه درحال :این استان آغاز شود. معصومه ابتکار در دیدار مجمع نمایندگان اصفهان افزود

وی  .های مختلف این استان ایجاد نشده استو بارندگی در استان اصفهان، همچنان تغییر چشمگیری در مصرف آب بخش

های استانی را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان ریزیمدیریت منابع و مصارف آبی در برنامهبخشی به اصالح و بازنگری در اولویت

سالی مستمر و طوالنی و کاهش منابع آبی مواجه است کرد: سراسر ایران با چالش جدی تغییر اقلیم، کاهش شدید بارندگی، خشک

جمهور یسناپذیر است. معاون رئگوی کشت و آبیاری ضرورتی اجتنابویژه تغییر الو اصالح و بازنگری در مدیریت منابع و مصارف آبی به

شدن تاالب گاوخونی برای استان اصفهان و کشور، گفت: به همین دلیل تکمیل مدیریت ضمن اشاره به تهدیدهای ناشی از خشک

 .ور کار قرار گرفته استریزی کالن در این حوزه در دستنگری و برنامهزیست بومی تاالب، همچنین تشکیل ستاد برای جامع

 شدن رودخانه بر گردشگری و اقتصادتأثیرات خشک

شدن رودخانه البته تنها در کشاورزی و محیط زیست شهر و استان اصفهان نمایان نشده است. عبور رودخانه از اثرات مخرب خشک

 سالههای توریستی این شهر است که همهجذابیتپل و خواجو بخش مهمی از سهوهای تاریخی سیوسط این شهر و عبور از زیر پل

رفتن این جذابیت، شدن رودخانه و ازبینشدند. اما با خشکهزاران گردشگر ایرانی و خارجی به شوق دیدن آن راهی نصف جهان می

ساحلی و رو به های این شهر که در منطقه شوق بسیاری از گردشگران برای دیدن اصفهان هم خوابید. موسوی مدیر یکی از هتل

های واقع در مسیر موقعی که آب رودخانه جاری بود، هتل»گوید: می« شرق»رابطه به رود واقع شده است، درهمینرودخانه زاینده

های شهر برای گردشگران و مسافران بودند، اما از وقتی رودخانه خشک شد، بخش ترین هتلترین و پرمشتریساحلی از جذاب

های گذشته بسیاری از متموالن و ثروتمندان به غیر از این، از سال.«ان ما هم کاهش یافتند و رونق کار ما خوابیدای از مسافرعمده

های رودخانه خریده یا برای خود ساخته بودند که به لحاظ قیمت در سالهایی در همین مسیر خط ساحلی و رو به اصفهانی خانه

ای مواقع، شدن رودخانه قیمت این امالک را هم در پارهشهر اصفهان بودند. اما خشک ترین امالک درقیمتگذشته بخشی از گران

 اند. مدیر یکیرودخانه را حاال از دست دادهحتی تا نصف قیمت سابق کاهش داده است، چراکه جذابیت اصلی خود یعنی منظره روبه

ها را واقعا ورشکست شدن رودخانه بعضیخشک»گوید: می« قشر»باره به خواجو درهمینهای امالک نزدیک ضلع جنوبی پلاز بنگاه

ها و حتی واحدهای تجاری هم ها را به شدت کاهش داد، به غیر از این خریدوفروش این خانهکرد، چون قیمت ملکشان در این محله

 البته خب»دهد: خودش ادامه میگوید و بعد این را می«. با وجود کاهش شدید قیمت راکد شده و کسی رغبتی برای خرید آنها ندارد

داد، اما حاال چه؟ آدم مدام نگاهش به طبیعی هم هست؛ قبال اینجا رود پرآب بود و زندگی و کار در این محل به آدم لذت و حال می

 «کند که افسرده شود؟پولش را خرج می  شود، چه کسیکف خشک رودخانه است و غمگین و افسرده می

http://www.iana.ir/fa/news/۴1352/%D8%B2%D8%A7%DB%8C% 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41352/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

44 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 ایران در چنگال تغییر اقلیم

چیز جز سال باریده هیچآسا و سنگین در یکصورت سیلبهعادی نیستند و اینکه برف و باران خشکسالی و ترسالی لزوما امری غیر

 دهداینکه امسال، سال پربارش یا ترسالی بوده را نشان نمی

  :جواد حیدریان -روزنامه وقایع اتفاقیه 

رسد بیش از آنکه در صورتی ظاهری قابل بررسی وهوایی در منطقه خاورمیانه و اساسا در جهان به نظر میتغییرات آب

شناختی و تاریخی مربوط هایی که به وضعیت جامعههای نهانی نیز موردمطالعه قرار گیرد؛ الیهباید در الیه باشد،

مدت تر، تغییرات اقلیمی عالوه بر تأثیرات اولیه و کوتاهوهوایی و اساسا در مقیاسی بزرگهستند. اینکه تغییرات آب

گذار باشد و چطور ر حکمرانی سرزمینی در طول تاریخ تأثیرتواند بمانند خشکسالی، افزایش فقر و ... چگونه می

توانسته شرایط زیستی در جهان را تغییر دهد. در یکی، دو هفته گذشته در ایران، همزمان با بارش شدید باران در 

 دهای شدیمناطق مرکزی و جنوبی کشور، بارش شدید برف، مناطق شمالی و غربی را متأثر کرده بود. همزمان طوفان

های اجتماعی شد؛ البته تأثیر قرار داد و حتی موجب اعتراضغربی را تحتهایی از جنوبگردوغبار خوزستان و بخش

های آب، برق، تلفن و ... که متأثر از بحران ریزگردهاست، خود بررسی شرایط خوزستان و مشکالت مردم در زمینه

وهوایی ارد اما آنچه بیش از هر چیز بررسی وضعیت آبحدیث مفصلی است که در جای خود، قابلیت طرح و بررسی د

هایی مانند آب، خشکسالی، ایران و در نهایت، تغییر اقلیم در کشور را ضروری کرده، درگیری سراسر کشور با بحران

حال، بسیاری از مردم در هنگام درگیری کشور با های گردوغبار و... است. بااینفرسایش خاک و در نهایت، طوفان

های شدید باران و برف بر این باور هستند که بارش نسبت به سال قبل، بیشتر و وضعیت خشکسالی تغییر کرده ارشب

دهند که سال آبی امسال های سازمان هواشناسی بر عکس چنین وضعیتی را نشان میکه آمارها و ارقاماست، درحالی

ایم. برای به نرمال سال قبل، بارش کمتری را شاهد بوده تنها بارش بیشتری نبوده، بلکه نسبتنسبت به سال قبل نه

 Asociate) شناسی و دانشیاردرک بهتر وضعیت تغییرات اقلیمی در ایران به سراغ ناصر کرمی، دکتری اقلیم

Professor) ت در زیسنگاری محیطتوان گفت بنیانگذار روزنامهایم؛ کسی که البته میدانشگاه تروندهایم نروژ رفته

رایط شناسی، شوگو معتقد است؛ ایران دچار تغییر اقلیم شده و از نظر وضعیت اقلیمیران نیز بوده، کرمی در این گفتا

  .بردنرمال به سر مینرمال را رد کرده و در دوران پست

توان دید. در شمال، حاضر، ترکیبی از همه رویدادها را میوهوایی کشور به شکلی است که درحالوضعیت آب

ها، در کنار اینها، بخشی از جنوب شرق و غرب، سیل و طغیان رودخانهغرب، برف سنگین و در جنوب و جنوبشمال

  گرفته؟ قرار طبیعی تهاجم مورد چنین که شده وضعیتی چه کشور درگیر پدیده شدید گردوغبار است. ایران دچار 

های آب و هوایی بوده؛ مثال سیل، برف، گردوغبار و... این امری طبیعی درباره پرسش اول، کشور در چند روز گذشته درگیر همه پدیده

وهوا قرار داریم. در این موقع از سال، جریان سرد و پرفشار سیبریایی در های مختلف آبتأثیر شکلاست. ما کشوری هستیم که تحت

غرب از سمت وخشک از جنوب و جنوبغرب، جریان گرمای و اطلسی از شمالان سرد و مرطوب مدیترانهشرق کشور، جریشمال

شود. کشور ما، فالت بلندی شرق به سرزمین ما وارد میعربستان و جریان گرم و مرطوب از سمت اقیانوس هند و از جنوب و جنوب

ت؛ یعنی ما چون در عرض پایین هستیم، باید گرم بوده و چون فالت است در عرضی پایین که این خود یک پارادوکس جغرافیایی اس
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حال، بلندی است، باید سرد باشیم. این دو با هم در تعارض هستند. ضمن اینکه کشور دو محدوده کوهستانی وسیع دارد و درعین

ریم که در نتیجه آن، در آن واحد و در های فراخی نیز آن را دربرگرفته است. ضمن اینکه باید پذیرفت ما نوعی تنوع اقلیمی دادشت

 هک ایمبوده شاهد بارها. است داشته وجود هم همیشه و بوده طبیعی کامال امری دهند؛ این های مختلفی رخ میسراسر کشور، پدیده

شور یعی، کطب نظر از ایران. است کرده تجربه را متفاوتی وهواییآب موقعیت کشور، دیگر طرف بوده، سیل کشور طرف یک زمانی،

ای بر پایان آسا و سنگین، نشانهصورت سیلآیا بارش برف و باران به .بزرگ و اتفاقا با موقعیت ویژه اقلیمی و جغرافیایی است

  سال درگیر آن باشد؟ 30شد ایران نزدیک به بینی میخشکسالی است که پیش

های اقلیمی داریم که موضوعی به نام میانگین .کنیممیزنیم؛ یعنی از یک پدیده موقت صحبت وقتی ما از خشکسالی حرف می

ین گوییم میانگدهند؛ برای مثال وقتی میوقت این اتفاقات رخ نمیشود چون هیچهای احمقانه گفته میاصطالحا به آنها میانگین

سال فقط  50مکن است در متر بارش داریم، ممیلی 250متر است، به معنی این نیست که دائم میلی 250بارش در تهران فرضا 

شود که طور فرضی در نظر گرفته میمتر بارش صورت گیرد؛ البته یک حداقل و یک حداکثر میانگین نیز بهمیلی 250بار این یک

ست که میمتر بارش هگذار باشد. گاهی صد میلیطور دقیق برای تعیین موقعیت بارش تأثیرتواند در تعیین میزان بارش بهواقعا نمی

، ترسالی رخ داده است. هر سه موقعیت خشکسالی، نرمال و ترسالی گوییممتر بارش داریم که میمیلی 500گوییم خشکسالی و گاهی 

عادی نیستند و اینکه بارش برف و باران اند. خشکسالی و ترسالی لزوما امری غیرجزء چرخه اقلیم هستند. هر سه نیز نرمال بوده

تواند دهد. و این نمیچیز جز اینکه امسال، سال پربارش یا ترسالی بوده را نشان نمیسال هیچن در یکآسا و سنگیصورت سیلبه

مدت را یکباره جبران کند. ما گاهی دچار خشکسالی انباشت یا خشکسالی هیدرولوژیک هستیم و این یعنی اوضاع خشکسالی طوالنی

های زیرزمینی پایین رفته، حجم آب خشکی عمیق شده است، سطح آب های پایین خاک دچارخشکسالی ادامه پیدا کرده، الیه

ها کم شده و... باید به همان نسبت وضعیت تعادل برقرار شود؛ یعنی اگر سه سال خشکسالی بوده، باید سه سال نیز ها و تاالبدریاچه

ارش سال بخاطر، با یکهمینبرسیم. به ترسالی باشد تا وضعیت قبلی جبران شود و به نوعی تعادل هیدرولوژیک به همان نسبت

درصد  3۴توانیم هیچ قضاوتی بکنیم. ضمن اینکه نظر سازمان هواشناسی این است بارش امسال نسبت به سال آبی قبل حدود نمی

  .تنها نرمال نیست بلکه از وضعیت نرمال نیز کمتر شده استکمتر بوده و حتی این میزان بارش نه

سرزمین صحبت کردید. آیا با چنین رخدادهای طبیعی، هنوز معتقد هستید ایران دچار  قبال درباره خشکیدگی

  خشکیدگی شده است؟

پذیر گویم. نرمال یعنی اینکه وضعیت برگشتمن قبال درباره خشکیدگی سرزمین گفتم، حاال هم دارم از خشکسالی نرمال سخن می

ساله مراجعه کنیم؛  30کم باید به روندی وهوایی دارد، دستسی، چطور آبشنااست. برای اینکه بگوییم یک سرزمین از نظر اقلیم

اساس سال بارش انزلی و تهران را در اختیار داشته باشیم و بعد بر 30تر از تهران است، باید خواهیم بگوییم انزلی مرطوبیعنی اگر می

ر از تباره را صادر کنیم؛ بگوییم که انزلی مرطوبنهایی دراینها مطالعه کنیم و از این هر دو داده، به یک معدل برسیم و نظر داده

توان قضاوت کرد زیرا شاید سالی را بتوان پیدا کرد که در طول آن در تهران بیشتر از انزلی بارندگی تهران است، با یک سال نمی

زنیم، دهم که تا وقتی از خشکسالی حرف میداشته باشیم. درباره واژه خشکیدگی برای اینکه آن را از خشکسالی جدا کنم، توضیح می

گردد کنیم؛ یعنی چند سال بارندگی نیست ولی دوباره سال بعد، بارش به حالت عادی برمیپذیر صحبت میاز اتفاقی نرمال و بازگشت

تر راجع به این دهد که روند بارندگی در کل منطقه خاورمیانه کاهشی است، باید دقیقسال مطالعه آمارها نشان می ۶0اما چون 

متر است. باید قبول میلی 250ایم که در ایران، متوسط بارش ها خواندههای درسی بچهوضعیت مطالعه و صحبت کرد. ما در کتاب

درصد کاهش  20متر در طول سال است؛ یعنی میلی 200کرد که این آمار قدیمی بوده و حاال متوسط بارش در ایران، کمتر از 
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گوییم ایران دچار تغییر اقلیم سال گذر کرده و روند بیشتر است، می 30دهد چون از ساله نشان می ۶0ول روندی بارندگی را در ط

به  شود و اصطالحاگوییم خشکیدگی که خود یک نوع نرمال جدید محسوب میگوییم خشکسالی نرمال است، میشده و دیگر نمی

شود ایران دچار خشکیدگی شده به این معنی نیست که هر ست. وقتی گفته میگویند، بیرون از نرمال قبلی امی« پست نرمال»آن 

، 80سال گذشته، بیشتر از نرمال در ایران باران باریده است. اوایل دهه  ۶0سال بارش در ایران زیر نرمال بوده، نه، گاهی در طول 

 ، اتفاقا باز وضعیت بدتر از70ر دهه ها باالی نرمال بود و بعد حدود هشت سال، بارش زیر نرمال داشتیم و دبارش

که خوب است بدانید امسال ایم، درحالیرسد بارش خوبی داشتهها زیر نرمال گزارش شده است. امسال به نظر میبود و بارش 80دهه 

ورت گرفته ر اقلیم صتوانیم بگوییم تغییاز پارسال کمتر باران بارید. ما با یک سال یا دو سال یا سه سال یا پنج سال بارش خوب نمی

، طور گفت که روندها در ایرانتوانیم در این مدت کم، راجع به وضعیت نرمال صحبت کنیم، باید روند نشان دهد و باید ایناست. نمی

  .حکایت از تغییر اقلیم دارد

یا حتی دچار دگرگونی تواند سرزمین را دچار چالش نینو واقعا در ایران وجود دارد؟ این پدیده چگونه میآیا پدیده ال

  مثبت کند؟

مستقیم گفت ایران متأثر از شرایط طور غیرشاید بتوان به .نینو ربط دهیموهوایی ایران را به الطور مستقیم وضعیت آبتوانیم بهنمی

طور دور هستیم که بهما از این وضعیت  .دهدتأثیر قرار میای است که به صورت موجی، وضعیت را تحتنینو، پدیدهال .نینو استال

ام. ایران گذاشته« هایپر اکتیویتی اقلیمی»ای اسم این پدیده را نینو نیست. من در مقالهمسئله ما ال .نینو باشیمتأثیر المستقیم تحت

 ارش وتر از قبل شده است؛ یعنی به شکل منظمی، ما با کاهش بتر و خشکهای مختلف تاریخی، هرازچندگاهی دوباره گرمدر دوره

متر بوده و تمدن باشکوه هخامنشی میلی 1500سال پیش، متوسط بارش در ایران  2500ایم. وهوایی مواجه بودهتغییر وضعیت آب

وهوایی نیز هست. بعد که این بارش رو به کمترشدن رفت، مدنیت و تاریخ و آثار تاریخی مثل تخت جمشید، محصول آن وضعیت آب

تر کند. آن چیزی تر و کوچکوهوای ایران توانسته وضعیت حکمرانی سرزمینی در ایران را نیز کوچکما کمتر شده است؛ یعنی آب

ایم و شدن تدریجی عرض جغرافیایی است؛ یعنی ما در همین عرض جغرافیایی تحلیل رفتهکند، خشکطور دائم متأثر میکه ما را به

دقت بررسی شود، تحلیل رفته است. روی همین عرض جغرافیایی، اگر بهالنهرین اتفاقا در شرق ما نیز هند، در غرب، تمدن بین

های آنها تحلیل رفته است. در آن طرف ها، کارتاژ و... نیز حکومتبینیم که در شمال آفریقا، رقبای تاریخی ایران، مانند فینیقیمی

ی جغرافیایی خود را به سبب همین وضعیت تغییر و مرزها های مایا و آستک نیز تحلیل رفتهجنوبی، تمدندنیا نیز، در آمریکای

 .نینو تحلیل شوندتوانند با الهایی هستیم که قطعا نمیاند. ما قربانی چنین وضعیتاقلیمی از دست داده

تنها کنترل نشده بلکه بر شدت بحران گردوغبار در خوزستان به عقیده شما، محصول چه شرایطی است که تا امروز نه

  شود؟ه و حتی دارد تبدیل به چالشی امنیتی میآن افزوده شد

راجع به وضعیت ریزگرد خوزستان نیز بارها صحبت شده است. دو منشأ داخلی و بیرونی دارد. یکی از مقامات مسئول، چندی پیش 

نباشد ولی چون درصد منشأ داخلی دارد. شاید بیراه هم  35درصد دلیل رخداد گردوغبار در خوزستان، منشأ بیرونی و  ۶5گفت می

توانم انجام دهم، باره نظر بدهم اما یک تحلیل از دور که میطور دقیق دراینتوانم بهام، نمیمن تحلیل میدانی خودم را انجام نداده

تری این وضعیت، را پدید آورده است. منشأ بیرونی، درست مثل تر و منشأ داخلی کوچکاین است که به نظرم منشأ بیرونی بزرگ

دن ترشتر و گرمماست و هر دو وضعیت، ترکیبی از تغییر اقلیم و وضعیت مدیریت سرزمین است. خاورمیانه در حال خشک کشور

داری برهای غلط بهرهشود اما سیاستتر میگذارد و آن هم باز خشکاست و این خشکی دائم دارد بر میزان تبخیر و تعرق تأثیر می

خوبی بحث شود زیرا یکی از دالیل تشدید وضعیت آلودگی گردوغبار در و باید روی این موضوع به از منابع آب را نباید نادیده گرفت
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خوزستان و دیگر مناطق ایران و خاورمیانه، همین وضعیت نبود مدیریت دقیق منابع آب است. کشاورزی ناپایدار در ایران، ترکیه، 

ها خشک شود و اراضی دیم به حال است. همه اینها باعث شده تاالب سوریه و عراق، وضعیت منابع آبی را به چنین روزی انداخته

های متعدد، خاک رطوبت خود را از دست داده است و همه این عوامل باعث شده که کشور سازیخاطر سدخود رها شوند. در ایران به

  .به کانون تولید ریزگرد تبدیل شود

  توانیم این وضعیت را تثبیت کنیم؟نند؟ چرا ما نمیکهای گردوغبار را در جهان چگونه مهار میطوفان

گوییم عنوان یک پدیده اقلیمی ناگهانی مهار کنیم، ممکن است بتوان گردوغبار را مهار کرد. ما میتوانیم طوفان گردوغبار را بهنمی

کند و قا به سمت مدیترانه حرکت میآید؛ برای مثال، سالی یک میلیارد تن خاک از صحرای آفریهای دوردست میگردوغبار از بیابان

تن توانیم مانع از برخاستوانیم این وضعیت را مهار کنیم؛ یعنی ما نمیآید، ما قطعا نمیبخشی از این گردوغبار هم به سمت ایران می

ال، کنیم؛ برای مث توانیم وضعیت را کنترلگردوخاک و حرکت آن از آفریقا و خاورمیانه به سمت ایران شویم اما در مقیاس محلی می

در جایی آب و پوشش گیاهی بوده ولی االن وجود ندارد، جایی خاک مرطوب بوده ولی حاال نیست، جایی زمانی تاالب بوده ولی 

 .اکنون از بین رفته است

آنچه  از حاضر، بیشترتوانیم گردوغبار را مهار کنیم اما االن درحالچنین جایی اگر رطوبت را برگردانیم، میبله، در این

شود و بر سر مهار بحث باشد، بحث بر سر انطباق است؛ یعنی باید بررسی شود ببینیم خاکی را که از آفریقا بلند می

مان را با آن هماهنگ کنیم؟ آیا توانیم خود را با آن منطبق کرده و زندگیکار کنیم؟ آیا میآید، چهسوی ایران میبه

تواند ایران خشک را به سرزمینی متفاوت در ی شده است؟ آیا روند تغییر اقلیم نمیاساسا ایران قربانی تغییرات اقلیم

  بلندمدت تبدیل کند؟

طور ساالنه با درصد به 20اساس آمارهای موجود تا اکنون ساله اخیر و بر ۶0های بله، قطعا ایران دچار تغییر اقلیم شده و طبق نرم

تر شدن و کاهش تر شده است و از قضا روندها از گرمدرجه نسبت به گذشته، گرم 1,1،طور دقیقایم و بهکاهش بارش مواجه بوده

بیشتر بارش در ایران برای آینده حکایت دارد و با صراحت باید بگویم، ایران وارد یک مرحله پست نرمال اقلیمی شده است. ما یک 

د ایم که باید برای زیست در آن خوت نرمال اقلیمی جدید شدهایم و حاال وارد یک پسنرمال اقلیمی چند صدساله را پشت سر گذاشته

سوزی مناطق جنگلی و خیلی چیزهای را آماده کنیم. خیلی از مسائل مانند ریزگردها، بحث منابع آب، نابودی پوشش گیاهی، آتش

تصور، ما به سمت یک جامعه  کند. برخالفتر طبیعی شده و به این سمت حرکت میدهند ایران وارد یک مرحله خشندیگر نشان می

ر تأثیر این تغییتواند تحترویم و اینها همه میتر پیش میکنیم و به نظر من، ما به سمت یک جامعه خشنتر حرکت نمیمتمدن

 .اقلیمی باشد که در ایران رخ داده است
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 های منطقهمرکز گرد و غبار خوزستان در دست داعش است/حل بحران آب خاورمیانه نیازمند اعتماد ملت

به اینکه از دولت ایران برای حل مشکالت خوزستان حمایت  معاون دبیرکل و رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل با اشاره

 .کنیم، گفت: مراکز طوفان غبار در دست داعش استمی

ار، ای همچون گرد و غبمحیطی گستردههای زیستبه گزارش ایانا، اریک سولهایم در نشست خبری خود با اشاره به اینکه ایران چالش

محیطی مسئول گفت: کشور ایران دولتی دارد که خودش را در رسیدگی به مسائل زیستهای آبی دارد، ها و بحرانانقراض گونه

ای راسخ برای حل این مشکالت دارد، بیان محیطی و در عین حال ارادهداند.وی با اشاره به اینکه ایران مشکالت گسترده زیستمی

کیلومتر مربع  5700دارد. دریاچه ارومیه در طول تاریخ کرد: دریاچه ارومیه اولویت مهمی برای سازمان ملل متحد و دولت ایران 

 هاست ولی در حال حاضر یک دهم سطح واقعی خود ذخیره آب دارد.وسعت داشته است و یکی از بزرگترین دریاچه

 چه پیشرفتمعاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل با اشاره به بازدید اخیر خود از دریاچه ارومیه افزود: این دریا

های خوبی برای احیای این دریاچه صورت های آقای روحانی رییس جمهور ایران تالشخوب و قابل توجهی داشته است و با حمایت

 کنم.های سازمان ملل، همکاری دولت ژاپن در این موضوع تشکر میگرفته است. همچنین از تالش

های آذربایجان دریاچه ارومیه صورت گرفته است و همکاری مردمان استان هایی که برای احیایسولهایم اضافه کرد: به سبب تالش

 شرقی و غربی، الگوی کشاورزی در آن منطقه تغییر پیدا کرده است و تاثیر زیادی بر روی محیط زیست گذاشته است.

تر ارد که روز به روز کوچکوی با بیان اینکه سازمان ملل آماده همکاری با ایران است، گفت: کشور ایران حیات وحش متنوعی د

ای در حال انقراض است ها حفاظت کرد.سولهایم عنوان کرد: باید از پلنگ آسیایی که گونهشود. باید از این حیات وحش و گونهمی

 قالده از آن در ایران وجود دارد، حفاظت کرد. همانگونه که دولت چین توانسته از پانداها حفاظت و آنها را در طبیعت 100و 

 رهاسازی کند. به همین خاطر باید به ایران درخصوص حفاظت از پلنگ آسیایی مشاوره داد و آنها را حمایت کرد.

ام شخصا به خوزستان سفر کنم ولی مشکالت مردم این استان را از طریق وی درباره گرد و غبار خوزستان نیز گفت: من نتوانسته

کنیم. مساله خوزستان در جهان مطرح شده ان برای حل مشکالت خوزستان حمایت میام. قطعا از دولت ایرها پیگیری کردهرسانه

است و راهکارهایی برای مدیریت مشکالت خوزستان ارائه شده است.معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل با 

گرد و غبار کمک کرد، افزود: بخشی از غبارها از توان به حل مشکالت کاری میها و منابع آبی و درختبیان اینکه با مدیریت تاالب

تواند مشکل گرد و غبار های خود به تنهایی نمیشود. هیچ کشوری با تالشکشورهای همسایه و مجاور ایران به خوزستان وارد می

 را حل کند و به کمک جامعه جهانی نیاز دارد.

اکزی هستند که در دست داعش است. بنابراین باید برای شکست سولهایم گفت: مراکز طوفان گرد و غبار در خارج از کشور مر

کند و توجه جامعه جهانی را به این مساله داعش کمک کنیم. همچنین سازمان ملل برای حل مشکل گرد و غبار به ایران کمک می

ند. ها هستبازیگران اصلی، دولتکنم.وی با بیان اینکه سازمان ملل بازیگر کوچکی است، افزود: در مبارزه با گرد و غبار زیاد می

ها های جهانی را ارائه دهد و زمینه همکاری سایر دولتتواند انجام دهد، این است که بهترین تخصصکاری که سازمان ملل می

برای حل این مساله را فراهم کند.معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل بیان کرد: مرکز طوفان غبار در دست 

 کند. بنابراین باید داعش را شکست داد.اعش است و داعش حتی از محیط زیست برای جنگ استفاده مید

ها بر سر آب گفت: برای حل و فصل مناقشات و سولهایم درباره بحران آب در خاورمیانه و حل و فصل مناقشات و کم کردن تنش

ها باید بتوانند منابع آب را با یکدیگر ی مختلف است و ملتهاها در بخش آب، راهکار ایجاد اعتماد بین ملتکم کردن تنش
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ها فرامرزی هستند، افزود: به طور مثال ایران و کشور ها و تاالبهای آبریز رودخانهمدیریت کنند.وی با اشاره به اینکه برخی از حوزه

ابراین کشورها باید بتوانند با یکدیگر این منابع را های فرامرزی در خاورمیانه وجود دارد. بنهای مشترک دارند و رودخانهعراق تاالب

 ها را برای جلوگیری از مناقشات منابع آب مدیریت کند.تواند ملتمدیریت کنند. سازمان ملل می

معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل درخصوص موضوع ترامپ و ایاالت متحده درباره توافق پاریس گفت: در 

محیطی مشخص نکرده است ولی ما با دولت ترامپ ایالت متحده موضع خود را در مورد توافق پاریس و مسائل زیستحال حاضر 

محیطی جهان را برطرف کنیم. باتوجه به اینکه تمام بازیگران اصلی در سطح جهان در تعامل خواهیم کرد که بتوانیم مسائل زیست

پس به منفعت خودشان نیز است. ما کشور آمریکا را برای شرکت در این  خصوص مسائل محیط زیستی حرکت رو به جلو دارند

 کنیم ولی اگر نپذیرند، به ضرر خودشان خواهد بود.المللی تشویق میهای بینتوافق

http://www.iana.ir/fa/news/۴1278/%D9%85%D8%B1%DA%A9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41278/%D9%85%D8%B1%DA%A9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

50 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 دهدتغییرات آب و هوا، محصوالت کشاورزی را تغییر می

، همراه با باال رفتن درجه حرارت 21ها حاکی است، به احتمال زیاد افزایش گرمایش جهانی در یک سوم باقیمانده قرن بینیپیش

رو ها طی فصل رشد محصوالت کشاورزی روبهبود. به این ترتیب با افزایش شرایط خشکی در عمق خاک نواحی خشک خواهد

 .خواهیم شد

توسط تیم همکاری  Nature Communications، نتیجه مطالعات اخیر دانشمندان در مجله دیلیساینسبه گزارش ایانا از 

( CIRCالمللی متشکل از سازمان زمین شناسی ایاالت متحده و محققین هفت کشور، ازجمله مرکز تحقیقات اثرات آب و هوا )بین

 در دانشگاه اومئو در سوئد منتشر شده است.

من از دامنه مدل کامپیوتری این مطالعه تحت تأثیر قرار گرفتم. این "گوید: ئو سوئد درباره تحقیقات انجام شده میاستاد دانشگاه اوم

هزار سایت محاسبه شده است. همه این محاسبات با آب و  20ساله، در  30مطالعه براساس بسیاری از اجزای چرخه آب در دوره 

سازی شده است. انواع آب و هوای بررسی شده در آینده نتایج بسیار منطبق و دارای مدل آب و هوای آینده شبیه 1۶هوای فعلی و 

اند و در حال حاضر های اراضی مناطق خشک چهار تا هشت درصد در قرن بیستم افزایش یافته.زیستگاه"دست آورداعتباری را به

نی بیین این روند به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. پیشاند. با گرم شدن زمدرصد از سطح زمین را به خود اختصاص داده ۴0بیش از 

تغییرات در بارش و رطوبت خاک برای مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری تحت تأثیر گرمایش جهانی است و به خوبی الگوهای 

در نزدیکی دهد. )سلول هادلی گردش جوی گرمسیری است که رطوبت خاک را منطبق بر نظریه سلول چرخشی هادلی، نشان می

 کیلومتر باالتر از سطح زمین جریان دارد(. 15–10کند و در و به سمت قطب حرکت می خط استوا

دست آمده های بهبینیین اطمینان از پیشبا این حال، تا همین اواخر، عدم قطعیت در مورد مناطق خشک معتدل وجود داشت. ا

برای اثرات گرم شدن کره زمین در مناطق خشک نیمه گرمسیری مهم است. اثراتی که منجر به تغییرات در میزان بارش و رطوبت 

زی ورهای کشاخصوص برای انسان از جمله سیستمتری بر خدمات محیط زیستی، بهخاک خواهد شد و به نوبه خود پیامدهای عمیق

ای برای درک بهتر حرکت آب از طریق های ابر رایانهسازیدلیل مدلها بهخواهد داشت.این عدم قطعیتدر این نواحی را در پی

دهد که تغییرات آب و هوایی بسیاری از این مناطق هزار سایت در جهان، در حال تغییر است. نتایج نشان می 20اکوسیستم از طریق 

ای ههای حیات وحش و جمعیتهای نواحی گرمسیری با اثر بر مجموعهاتع نواحی معتدل و پوش گیاهی بیاباندر حال حاضر توسط مر

درصد از مراتع نواحی معتدل تا پایان قرن با توجه  30تا  15کند که بینی میطور خاص، این نتایج پیشانسانی در حال تغییر است.به

تواند عواقب بسیاری برای بشریت داشته خاک، از بین خواهد رفت. این اثرات می به افزایش قابل توجه شرایط خشکسالی در عمق

عنوان مناطقی خشک، برای محصوالتی مانند گندم و سیب زمینی باشد. برای مثال، با گسترش مناطق خشک نیمه گرمسیری به

و  دست آمدهبا توجه به نتایج به"د:دهدیگر شرایط قابل اطمینانی برای کشت وجود نخواهد داشت. اسکات ویلسون توضیح می

ها زاریگدست آمده برای انطباق با سیاستهای بههای مناطق خشک جهان، ضروری است تا نتیجهبینی تغییرات در زیستگاهپیش

 /"مورد توجه قرار گیرد.

 خانلوترجمه: شهره صدری

http://www.iana.ir/fa/news/۴1228/%D8%AA%D8%BA%DB% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 های تاالبی مهاجم و بومی ممکن است دارای مزایای مشابه باشندعلف

های بومی تاالبی را همراه های تاالبی ممکن است مزایای مشابهی مانند علفی مردابی در محیطهاهای مهاجم علفگسترش گونه

 سازیهای مردابی مهاجم در ذخیرهداشته باشد. با توجه به تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه کارولینای شمالی، اثرات علف

 تواند از استراتژی مدیریت باها میشده بررسی شد. این یافته های حفاظتکربن، پیشگیری از فرسایش و تنوع گیاهی در تاالب

 .های مهاجم تأثیرگذار باشدکن کردن علفهدف ریشه

نی، علف تهاجمی مرداب ، گونه شناخته شده رایج Phragmites australis، گونه شبکه اخبار محیط زیستبه گزارش ایانا از 

کند و مطالعات تواند با سرعت و تا چهار و نیم متر در سال رشد کند. این گیاه در سراسر آمریکای شمالی رشد میاست که می

شود، در نتیجه کاهش های بومی تاالب میدهد که الگوی رشد فشرده و پرتراکم این گیاه باعث جلوگیری از رشد گونهنشان می

 های استفاده شده برای برخی از پرندگان را در پی دارد.ای و زیستگاهتنوع گونه

با این حال مطالعات دیگری نشان داده که ممکن است این گونه باعث کاهش فرسایش خط ساحلی در تاالب شده و به ذخیره 

دو  ه نی مهاجم در منطقه تاالبی دراش بر اثرات گونهای بومی کمک کند. تیورکافت و همکاران تیم تحقیقاتیتر از علفکربن سریع

تنوع -خواستند خدمات اکوسیستمی طور خاص آنها میاند. بهگاه حفاظت شده در سواحل کارولینای شمالی مطالعه کردهذخیره

ی هاها با مقدار مختلفی از گونه نی را مقایسه کنند. این مطالعه بر تیپبین مرداب -گیاهی، تثبیت خط ساحلی و ذخیره کربن

 های بومی و نی، و گونه نی به تنهایی، انجام شد.های بومی، ترکیبی از علفگیاهی مردابی مختلفی شامل علف

های از آنجا که مدیریت تاالب پرهزینه است، تیم تحقیقاتی تصمیم به انجام این مطالعه برای بررسی خدمات اکوسیستمی علف

 بیت خط ساحلی تاالبی گرفت.ها در تثتاالبی، مانند بررسی توانایی این علف

ها از لحاظ نگهداری ذخایر حفاظت شده دارای اهمیت است. چون گوید: یافتهتیورکافت، محقق این تیم مطالعاتی در این باره می

کن کردن این تواند زمان و هزینه برای ریشههای مهاجم را فراهم کند و میممکن است یک دفاع قوی در برابر اثرات منفی گونه

ها ها و تاالبهای مهاجم در مردابدهد که در مدیریت گونههای مهاجم را کاهش دهد. او اضافه کرد که مطالعات ما نشان میگونه

 های مهاجم را در نیز در نظر گرفت./باید خدمات اکوسیستمی گونه

 خانلوترجمه: شهره صدری

http://www.iana.ir/fa/news/۴1359/%D8%B9%D9%8۴%D9%81%E2% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 گیران کشورندمتهم اصلی تخریب محیط زیست تصمیم

شود همه دنیا را تسخیر کرده است زیست است که چند سالی میکلمه کلیدی مباحث اخیر انرژی و محیطتغییر اقلیم،  : اعتماد

های طبیعی و ذوب شدن یخچالای، اجرایی و مدیریتی است. افزایش گازهای گلخانهموضوع صحبت این روزهای محافل علمی، 

ای که دنیا هرچه پدیدهزیستی است، اقب این پدیده محیطهای عجیب و جاری شدن آنها به شکل سیالب همه از عونزول بارش

ها هرچه بیشتر کار خودروها و کارخانهشوند، تر میشهرها هرچه عریض و طویلشود، تر میجهان هرچه صنعتیرود، پیش می

و ایی کشورها را بیشتر زیر و رشود و اوضاع آب و هوبیشتر دچار تغییر و تحول میکنند، کنند و آالیندگی بیشتر روانه جو میمی

المللی تغییر اقلیم توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و دانشگاه خواجه نصیر که با حضور وزیر نیرو کند. در نخستین کنفرانس بینمی

جلسه به  ینمباحثی که مسبب آن بودند و راهکارهای مدنظر کارشناسان در اشد، به اثرات تغییر اقلیم بر کشور پرداختهبرگزار شد، 

ای که موجب گرمایش زمین شده اثرات آید. انتشار گازهای گلخانهبرای زیست نسل حاضر و آینده به شمار می.شدبحث گذاشته

 .های مستمر داردهای شدید و خشکسالیهای مهیب، وقوع توفانهای طبیعی، جریان سیالبجانبی چون ذوب یخچال

 10غییر اقلیم در بخش آب در کشور گفت: در مقایسه با دو دهه گذشته، ما کاهش چیان با اشاره به نمودهای تحمید چیت

 توان در افزایش حدودهای خشکسالی شدید، این رقم متفاوت بود که آثار و تبعاتش را میدرصدی بارش در کشور داشتیم. در سال

افزایش یابد و از دسترس بشر خارج شود، میلیارد مترمکعب تبخیر منابع آب  25درجه دمای کشور که موجب شده حدود  5/1

درصدی تعذیه آب زیرزمینی، کاهش نسبت ریزش  15های کشور، کاهش میزان درصدی رواناب و جریان آب در رودخانه 20کاهش

ها هم یک ماه متر افزایش داشته، همچنین زمان ذوب برف 200برف در مقایسه با باران دید. خط تراز برف در ارتفاعات حدود 

هر  هایی که درهای غیرموثر هم افزایش یافته، در واقع بارانافتد، پایداری منابع برف هم کم شده. تعداد دفعات بارانودتر اتفاق میز

های سطحی ملحق شود. از کند که به منابع آب زیرزمینی یا جریان آببارد، فرصت این را پیدا نمیمتر میمیلی 5نوبت کمتر از 

 .ها باالست، بیشترین کاهش بارندگی به حوزه دریای عمان و خلیج فارس تعلق داردبارندگیینسوی دیگر تبخیر ا

 مان مشکل آب دارندشهرهای بزرگ و کوچک

چیان به آب شرب شهرها اشاره کرد و گفت: در اغلب شهرهای بزرگ کشور با مشکل تامین آب شرب مواجهیم. انتقال آب از چیت

سد دیگر هم که  ۴کرد، االن دیگر با کند. زمانی بود که یک سد کرج آب تهران را تامین میکفایت نمیرود به تبریز دیگر زرینه

شود، همین طور خط دوم آب شده هنوز دچار مشکلیم. در شیراز خط یک انتقال آب اجرا شده، خط دوم هم دارد اجرا میساخته

آباد بانه نابع است. فقط هم به شهرهای بزرگ اختصاص ندارد، در عباسشود. اینها هم ناشی از کاهش مبرای زاهدان دارد اجرا می

سازیم. با افزایش جمعیت و کاهش منابع برای تامین آب کرد، یک سد دیگر هم داریم میهم یک سد ساخته شد که کفایت نمی

به طور خاص در خوزستان، فارس و های ناشی از کاهش بارندگی و افزایش تبخیر ای مواجهیم. مساله زیانشرب با پیچیدگی ویژه

 .هرمزگان زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است

ها از نمودهای دیگر تغییر اقلیم مساله خشک شدن تاالبچیان، ها پرداخت. از نگاه چیتشدن تاالبوزیر نیرو همچنین به خشک

پدیده گرد و غبار از دیگر مسائلی است که از اثرات پدیده ها با آن مواجهیم. بروز و شدت یافتن است که متاسفانه در تمام تاالب

های غربی شرایط بسیار سختی برای های جنوبی و شرقی کشور و هم در استانآید که هم در استانتغییر اقلیم به حساب می

م و مرکز کشور هم رسیده و های مرزی محدود نیست، به تهران، قزندگی مردم ایجاد کرده. االن دامنه این گردو غبار فقط به استان

 .تا حدودی تحت تاثیر قرار داده است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گیرد، بحث مهمی است که مسووالن کشور اخیرا بارها به آن سالمت شهروندان که به طور مستقیم از بحث تغییر اقلیم تاثیر می

ین نمودها به اضافه افزایش جمعیت و چیان ااند، اما اقدامات جدی در این زمینه هنوز جای ابهام دارد. به گفته چیتاشاره کرده

ه هاست. تاثیرات اقتصادی و کشاورزی مسالافزایش مصرف آب تاثیرات بسزایی بر زندگی افراد داشته که نخستینش سالمت انسان

د نی بوگذارد. او ادامه داد: کشاورزی در بسیاری از مناطق دچار مشکل شده؛ زمادومی است که این پدیده مستقیم بر آن تاثیر می

ها به رسیدیم، در گزارشی که در سفر اخیرم به استان فارس دادند، عمق چاهمتر کندن زمین به آب می 20که در جهرم فارس با 

شدن تراز آب مواجهیم، این به دست آوردن آب نیاز به متر رسیده است. عالوه بر اینکه با کاهش آب زیرزمینی و منفی 500بیش از 

در برخی نقاط که اصال دیگر آبی وجود ندارد. بسیاری از باغات پسته در کرمان خشکیده و باغداران از این  .انرژی مضاعفی دارد

های اقتصادی در نتیجه وضعیت منابع آب از مسائل غیرقابل انکار در وضعیت امروز تعلیق فعالیت.اندمحصول پرارزش محروم شده

فقط آب کشاورزی ندارند که از آب شرب هم دارد. تخلیه روستاهایی که نه کشور ما است که به دنبال خود اثرات اجتماعی هم

های غیررسمی از عوارض اجتماعی این پدیده نشینی و افزایش سکونتگاهاند، مهاجرت به شهرها و افزایش حاشیهمحروم شده

هاست که بین نه فقط بین استانچیان با اشاره به موارد مذکور اعالم کرد: اختالف بر سر منابع آب شود. چیتمحسوب می

اند. آنچه قابل شده، افرادی هم در این میان تلف شدههای یک استان و حتی بین مصارف گوناگون در یک شهر هم دیدهشهرستان

 اش زندگی ما را کامال تحتاجتماعی -توجه است این است که ما با یک مساله کامال جدی مواجهیم که نمودها و تاثیرات اقتصادی

ه باشیم. البته این مساله منحصر بمان داشتهتاثیر قرار داده، باید تجدید نظر اساسی در تمامی شؤون سیاسی، امنیتی و اقتصادی

و  باشیم، مدیرانهای تحقیقاتی داشتهکشور ما نیست، همه دنیا با آن مواجهند. ما ناچاریم از تمام دانش دنیا استفاده کنیم، پروژه

ها، رویکردها و مسیرهایی که طی ها را اصالح کنند، روشور بر اساس شرایط جدیدی که پیش آمده، باید برنامهریزان کشبرنامه

 .کردیم باید اصالح شوند

 توانیم بجنگیمبا این شرایط نمی

ی حاصل خشکسال شرایطریزی کنیم، سازگاری با شرایط ایجاد شده به این معنی که شرایط حاضر را بپذیریم و بر مبنای آن برنامه

معتقد است: چیان با تایید این بحث، ها بشود. چیتشرایط تقریبا جدیدی است که باید زیربنای همه سیاستگذاریاز تغییر اقلیم، 

توانیم بجنگیم، باید با آن کنار بیاییم و شیوه رویکردی که در دنیا اتخاد شده، سازگاری با این شرایط است. با این شرایط نمی

های خودمان را با این شرایط باید تطبیق دهیم. از سوی دیگر باید بتوانیم با توجه به معاهده پاریس، آثار ، اقتصاد، فرآوریزندگی

های متناسب با نیازهای ناشی از تغییر اقلیم را در دست داشته ای را محدود کنیم و توسعه فناوریکاهش انتشار گازهای گلخانه

های یاتی که در این خصوص انجام شده اشاره کرد و گفت: ایران به معاهده پاریس پیوست، کاربرد انرژاو همچنین به اقدام.باشیم

های تجدیدپذیر شروع کننده از انرژیهای استفادهمگاوات نیروگاه 500هزار و  7حداقل  2030تجدیدپذیر در حال توسعه است، تا 

رهای اراک، همدان و اصفهان نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مگاواتی داشتیم و شود. از سوی دیگر امسال برای نخستین بار در شهمی

های آبی و تجدیدپذیر مربوط هزار مگاواتی برق کشور به انرژی 7۶درصد از کل ظرفیت  1۶توان گفت در کل می .خواهیم داشت

ریزی شده بود، پیشرفت فیزیکی ن برنامهشاسدی اشاره کرد که برای ساخت 50توان به مان در حوزه سدسازی میاست. از اقدمات

هم داشتند اما از برنامه احداث سد کنار گذاشته شدند. من با نگاه مطلق ساخت یا عدم ساخت سد مخالفم، باید با توجه به ابعاد 

یش از حد های کشور به خاطر استفاده ببیالن منفی در نیمی از دشت.کردیماقلیمی تجدیدنظر می -اجتماعی-محیطیجدید زیست

میلیارد متر مکعب آب  11چیان بود. او با اشاره به برنامه ششم که طی آن قرار است از آب زیرزمینی، محور دیگر سخنان چیت

تواند یا باید شده که به چه میزان میدشت کشور، دشت به دشت میزان منابع آب سنجیده  ۶09ذخیره شود، گفت: در تمام 

زیست، کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز میزان بل استفاده را مشخص کرده، در مصارف محیطاستفاده شوند. حداکثر آب قا
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های ای که چیده شده این است که برای اینکه آبهای سطحی انجام شده، برنامهمصرف آب را مشخص کردیم. این کار برای آب

ها را کم کنیم. این در لیارد متر مکعب در سال برداشتمی 11زیرزمینی کشور به وضعیت تعادل برگردد و بیالن منفی منتفی شود، 

ها و احیای میلیارد مترمکعب آب برای حیات رودخانه 77/10های سطحی قانون برنامه ششم هم تصویب شده. همچنین از آب

میلیارد  ۴/1ه بود، شدبه خاطر سدهایی که ساختهمیلیارد مترمکعب آبی که آمد،  8/1ها رهاسازی شود. در سیالب اخیر از تاالب

مان اش سد سلمان فارسی بود که اگر این سد ساخته نشده بود، باید در خلیج فارس دنبال شهرهایمترمکعب ذخیره شد. نمونه

 .گشتیممی

 بخشی در راه استطرح تعادل

گفت: طرح جامعی را برای میلیارد مترمکعبی آب در برنامه ششم اشاره کرد و  11نیز به کاهش « اعتماد»چیان در پاسخ به چیت

تایش تا پروژه است که یازده 15بخشی که به تصویب شورای عالی آب هم رسیده، این طرح این کار داریم به عنوان طرح تعادل

شود. شناسی دارد انجام میتایش توسط وزارت جهاد کشاورزی، یکی هم توسط سازمان زمین 3شود، توسط وزارت نیرو اجرا می

میلیارد متر مکعب تا سال پایانی برنامه ششم از برداشت  11ر برنامه اجرایی کامل داریم، هدف این است که ما حدود کابرای این

کاهش دهیم، مثال برای این اقداماتی که انجام شده در دشت مرند و شبستر بیالن منفی که منتفی شده هیچ، مثبت هم شده و 

 .شودها انجام دهیم، مشکالت حل میقدام را در تمام دشتسطح آب زیرزمین باالتر هم آمده. اگر این ا

میلیارد مترمکعب آن به کم کردن  7/5میلیارد مترمکعبی که قرار است کم شود،  11او با تشریح جزییات این حجم آب گفت: از 

 .رسیممیلیارد دیگر برای این است که کمک کند به بیالن مثبت ب 5مصرف است که بیالن منفی از بین برود و 

 اندگیران کشور متهم اصلیتصمیم

به مسائلی چون مدیریت منابع آب همچنین در پنلی که با حضور کارشناسان و مسووالن دولتی محیط زیست و نیرو برگزار شد، 

، کمیتدبیرکل خانه کشاورز و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در این پنل، با هشدار به حااختصاص داده شد. عیسی کالنتری، 

قانون برنامه ششم را فاقد صالحیت برای شرایط کنونی کشور دانست و گفت: متهم اصلی تخریب محیط زیست در کشور آنچه به 

گیران کشورند. مردم حداقل دخالت را در این زمینه داشتند. قبل از بینیم و خشک شدن منابع آبی کشور، تصمیمنام ریزگردها می

 اجرایی شااهللزند. به عنوان مثال برنامه ششم که انهای اجرایی است که به ما لطمه میلطمه بزند، سیاستاینکه تغییر اقلیم به ما 

های درصد آب 100میلیارد مترمکعب آب اضافه مورد نیاز کشور خواهد بود. االن بیش از  ۴8نخواهد شد، اگر اجرایی شود نزدیک 

 .قی نخواهد ماند. همه قربانی این نوع تصمیمات هستیمشود، دیگر چیزی از کشور باتجدیدپذیر مصرف می

گفت: من فکر دانستند، او همچنین در پاسخ به دیگر اعضای پنل که شرکت در معاهده پاریس را جزو اقدامات حل بحران می

سال  10د بگویینداشته، ای ها حضور فعالی دارید که نتیجهگویند. به جای اینکه بگویید در کنفرانسکنم آقایان دارند جوک میمی

 53شود. بنزین کردیم، امروز چقدر؟ واقعیت این است که اوضاع روز به روز دارد بدتر میپیش چقدر بنزین و گازوییل مصرف می

 مهای تغییر اقلیمیلیون لیتر گذشته. گازوییل همین طور. همین برنامه ششم در تضاد کامل با برنامه 70میلیون لیتر بود، االن از 

درصد  95خواهیم است. در این مملکت چیزی که وجود خارجی ندارد، حفاظت از محیط زیست است. در برنامه ششم می

این شدنی نیست. تغییر اقلیم در کشور ما اثراتش کمتر از سوءمدیریت است. من به دولت کاری ندارم، من خودکفایی داشته باشیم، 

انتظامی است. مجلس تمام مواردی که حفاظت محیط  -های نظامیضاییه، دستگاهگویم حاکمیت شامل مجلس، دولت و قوه قمی

زیست و تغییر اقلیم بود را کنار گذاشت. منتقد اصلی این برنامه خود دولت است، در واقع برنامه ششم به دولت تحمیل شد. این در 

 .تضاد با محیط زیست است، در واقع در تضاد با منافع نسل آینده است

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در پاسخ به کالنتری او را متوجه کارتی شدن بنزین کرد غر رجبی، اصعلی
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میلیون  1۴0میلیون لیتر بنزین داشتیم، اگر سیستم کارتی شدن نبود امروز به  57و گفت: درست است که ما در روز مصرف 

میلیارد مترمکعب در  32های برق که باالترین سهم را در انتشار دارد، صرف کل نیروگاهمیلیون. اوایل دولت، م 70رسیدیم، نه می

 .میلیارد مترمکعب در سال رسیدیم 57کرده که امروز با آمدن واحدهای جدید به سال معادل گاز مصرف می

اشتن کارشناسان و آنالیزورها گفت: از نصیر نیز با پرداختن به مساله کنار گذدوست، عضو هیات علمی دانشگاه خواجهفرهاد یزدان

باال  رسانی از دبستان بهگذاری داریم، آگاهیوقتی آنالیزورها را کنار گذاشتیم دچار مشکل شدیم، ما در زمینه پایش نیاز به سرمایه

 .ریزی دقیق و پاسخگویی مسووالن داریمنیاز است، نیاز به برنامه

کند. سیاستمداران ما اصال تغییر امعه علمی هم مستقل از مشکالت کشور عمل میکالنتری اما در این خصوص معتقد است: ج

عت ما ای در کار نیست. صنگویند تغییر اقلیم. اما عمل و برنامهاقلیم را باور ندارند، برای اینکه از جرگه روشنفکران عقب نمانند می

شود، همان بنزین به مردم داده شد ساخته میمی سال پیش ساخته 15چه کمکی به تغییر اقلیم کرده؟ همان سمندی که 

افتد یا اهداف جمهوری اسالمی با هزار هکتار کشت برنج خارج از شمال داریم یا در عمل هیچ اتفاقی نمی 230شود. هنوز می

رز مقصر کنیم. من خودم طرف کشاورزم، کشاومان داریم زندگی میسال پیش 3۶اهداف مدرن سازگار نیست. در همان دنیای 

 .اند، هیچ کس حاضر نیست تصمیم سخت بگیردگیراننیست، مقصر اصلی تصمیم

مان صرف کشاروزی درصد آب 90اگر ما هنوز  :رضازاده، مدیرعامل شرکت آب نیرو اما به مصرف آب کشاورزی اشاره کرد و گفت

گردد به اینکه مدیریت آب و کشاورزی مان جدا از هم است. باید به جای وزارت نیرو و شود و حجم زیادی برنج داریم، برمیمی

 .برق و انرژی هم جدا بشود .جهاد کشاورزی، وزرات آب، منابع طبیعی و کشاورزی داشته باشیم

درصدی که در معاهده پاریس سهم ایران  ۴نیز به معاهده پاریس اشاره کرد و گفت: آن ها ناصر مقدسی، قائم مقام سازمان جنگل

باید حجم  2030تا  2020مفهومش این است که بین تر است. این عدد از سوی ما اعالم شده، است نسبت به غالب کشورها پایین

 .المللی ما استقع تکالیف ملی ما باالتر از تکالیف بینای مان را کاهش دهیم. در وامیلیون مترمکعب از گازهای گلخانه ۶00

گوییم ارومیه مان خبر نداریم، میهایزنیمکالنتری در جایی دیگر به ارومیه اشاره کرد و گفت: ما از عواقب حرفحرف مفت زیاد می

خواهیم عملی کنیم و صحبت خواهیم احیا کنیم، حرف زدن مفت است، تفاهم امضا کردن هم مجانی است، اما وقتی میرا می

خواهد که خالف قوانین تصویب شده کشور است. حرف مان دو میلیارد دالر است. یکسری قوانین میشود، خرج حرفپرداخت می

هزار  17باید اقتصاد اول منطقه شویم؛ یعنی حداقل باید به  1۴0۴گذاریم خوب حرف زدن. گفتیم در زنیم اسمش را میمفت می

دالر است. این یعنی حرف زدن مالیات ندارد. متوسط تولید  ۴۴00در حالی که امروز این عدد فقط ناخالص برسیم، دالر تولید 

کشور گران مواد غذایی تمام شده  10تومان جزو  3800است. ایران با دالر  8500این رقم در دنیا  .است ۴۴00ناخالص داخلی 

کند ما هم بکنیم. باید دوباره چرخ را اختراع کنیم، هر کاری که دنیای عاقل میاو همچنین گفت: ما ن.فروشیاست آن هم در عمده

کند. اگر نگاهی به تغذیه مردم بیندازید، شود حرکت کرد. فقر ریشه محیط زیست را در کشور تخریب میخالف حرکت آب که نمی

ا از نظر عرضه مواد غذایی در کشور مشکلی یابد که مردم آرامش داشته باشند. مفهمید که زمانی محیط زیست آرامش میمی

گوییم ما می .نداریم، اما چهار دهک در جامعه مشکل سوءتغذیه دارند. از آنها نباید انتظار داشته باشیم محیط زیست را حفظ کنند

کند، این ولید میخودکفایی در خودرو، مرده شور ریختش را ببرد خودرویی که به اندازه دو برابر خودروی خارجی دارد آلودگی ت

کنیم. وقتی رکود اقتصادی داریم، ای است. به خاطر تولید چندرغاز گندم و گوشت، نسل بعد را داریم قربانی میچه خودکفایی

درصد منابع آبی  20رضازاده از سوی دیگر به استفاده از آب دریا اشاره کرد و گفت: باالی .شودمحیط زیست اول از همه قربانی می

نقطه از  13خواهیم سرانه آب کشور را باال ببریم، باید بتوانیم از آب دریا استفاده کنیم. در حال حاضر در است، اگر میمان شور 

گذاریم، توجه سواحل جنوب مستقریم و در حال آب شیرین کردن هستیم. به ارزش اقتصادی آبی که در اختیار کشاورز می
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اما باید قیمت واقعی آب؛ یعنی بگوییم اگر الگوی کشت را رعایت کردی، اگر ضوابط و کنیم. باید به کشاورز سوبسید بدهیم، نمی

 .گوییممان را نمیدهیم. ما قیمت واقعی خدمات و کاالیهای ما را رعایت کردی، یارانه میسیاست

د. مانن، همه مردم گرسنه میمان مجانی است، آب را بیاوریم مترمکعبی بکنیم هزار تومانکالنتری در پاسخ به رضازاده گفت: آب

درصد تولید  80خواهد به کشاورز سوبسید بدهد؟ تواند بدهد، چطور میفروشد، حقوق کارمندان خود را نمیامروز دولت نفت می

درصدمان دیم است. توسعه پایدار یعنی محیط زیست، اقتصاد و حفظ حقوق نسل بعد. ما که  10کشت جهان دیم است، ما 

التحصیل دانشگاه داریم، میلیون نفر فارغ ۶بهانه حفظ محیط زیست کشور را فقیر نگه داریم و توسعه ندهیم. امروز  توانیم بهنمی

 .خواهیم. در این شرایط خوب است که عاقالنه رفتار کنیم و تصمیم بگیریممیلیارد سرمایه می ۶00برای اینها 

هایی در سطح شواری عالی امنیت ملی دادند که تا ها گفت: گزارشمهاجرت مان باید حرکت کنیممقدسی با اشاره بهباتوجه به توان

ام این است تنش و فشار را از گیرد. توصیه عمومیها از فالت مرکزی ایران به زاگرس یا البرز صورت میمهاجرت 2050یا  2030

کم به های گاز( را داریم، کمشعله)از فلرینگ رجبی اما با اشاره به هوای اهواز گفت: صد سال است در اهو.منابع حیاتی کم کنیم

کم غبار به آن اضافه شد، االن ها هم شد بار اضافه برای اهواز. بعد از آن کمای که داشتیم صنعت نیشکر و سدسازیخاطر توسعه

اعی را هم ببینیم. کند. مهم است که در این موارد، مسائل اجتمهم که چند سال است گونه گیاهی کنوکارپوس مردم را اذیت می

محیطی نبود بینیم این است که توقعات مردم در حال عوض شدن است. شاید روزی توقع مردم، مسائل زیستآنچه در جامعه می

ای مثل اراک رسیدگی به آلودگی خواهد به سفر استانی برود، نخستین توقع شهرهای آلودهاما االن وقتی اعضای هیات دولت می

ها پیش نوک حمله منتقدان مدیریت آب به سوی او هم بود، در دولت سازندگی وزیر کشاورزی بود و تا مدت کالنتری که.هواست

تا  کردندهایش را میریزیدر پاسخ به یکی از اعضای پنل که اعالم کرده بود کاش مدیران در زمان خودشان قبل از شروع کار برنامه

مان باید حرکت کنیم نباید غلط زیادی بکنیم، با توجه به توان .کنیمم و داریم میبه این روز نیفتیم، گفت: ما غلط زیادی کردی

نگری نداشته اش را باال ببرد اگر کالننگر باشد و توان علمیآل را بگذاریم سرلوحه کارمان. محیط زیست باید کالننباید بیاییم ایده

 ۶ازی کند شغل مولد در کشور تولید شود در آستانه انفجار سمحیط زیست موظف است روان .وقت موفق نخواهد شدباشد هیچ

کشد از محیط زیست بیرون بیاید. موتور مولد و سال طول می 3ایم. یک طرح محیط زیستی التحصیل دانشگاهیمیلیون فارغ

 .ط زیست استمحرکه توسعه کشور باید باشد. اگر محرک باشد محیط زیست هم حفظ خواهد شد. فقر و بیکاری دشمن اول محی

گی شود همان بهبود زندوری، افزایش تولید با حفظ منابع پایه که میاو همچنین در تعریف توسعه گفت: توسعه یعنی بهبود بهره

خواهند نیروگاهی ایجاد کنند، هنوز مطالعات زیست سال است در دامغان می ۴ایم. االن مردم. ما در این کشور افراط و تفریطی

شود. این در حالی است که نیروگاه گازی است یا سد اش را سازمان تایید نکرده، این طوری محیط زیست دور زده میمحیطی

 دهم بهگیرد. پیشنهاد میت میدهد، یکسری جاها سخشفارود، با وجود حکمیتی که گذاشتند، یکسری جاها محیط زیست وامی

 .گری، عاقالنه رفتار کنیمجای احساساتی

http://www.iana.ir/fa/news/۴1357/%D9%85%D8%AA%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 دور باطل شده، نیازمند نظام مدیریت مشارکتی هستیمهای شمال درگیر جنگل

ریزی برای های هیرکانی با اشاره به عدم موفقیت طرح خروج دام از جنگل، برنامهمدیر پروژه ملی مدیریت چند منظوره جنگل

محلی ساکن در جنگل سازی با نظر جوامع های شمال را درگیر دور باطل اعالم کرد. به اعتقاد وی مدل مشارکتی که تصمیمجنگل

 .های شمال کشور استشود، بهترین راهکار برای مدیریت جنگلانجام می

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ریزی برای های هیرکانی با اشاره به عدم موفقیت طرح خروج دام از جنگل، برنامهمدیر پروژه ملی مدیریت چند منظوره جنگل

سازی با نظر جوامع محلی ساکن در جنگل درگیر دور باطل اعالم کرد. به اعتقاد وی مدل مشارکتی که تصمیمهای شمال را جنگل

های های شمال کشور است.داریوش بیات مدیر پروژه ملی مدیریت جنگلشود، بهترین راهکار برای مدیریت جنگلانجام می

ها( که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، به ها و چالشصتهای شمال )فرملی مدیریت پایدار جنگل"هیرکانی در همایش 

با تأکید بر اینکه جنگل فقط گیاه نیست و جانوران نیز نقش اساسی در پایداری  "ساختارها و تشکیالت"عنوان سخنران پنل 

ح های دارای طره بخشهای هیرکانی فقط محدود باکوسیستم جنگلی دارند، سخنان خود را با طرح این پرسش که آیا سطح جنگل

های شمال برنامه داریم یا تمام تمرکز ما به روی یک شود، ادامه داد.وی افزود: آیا برای تمام دو میلیون هکتار سطح جنگلمی

هزار هکتار جنگلی است که برای آن طرح تهیه شده است. اگر فقط برای مناطق دارای طرح برنامه داریم، وضعیت  500میلیون و 

برداری چوب از سوی های شمال فقط بحث بهرهبدون طرح چگونه خواهد بود.بیات با انتقاد از اینکه در جنگل هایجنگل

ها، فقط نگران بیکاری کارشناسان مورد توجه قرار دارد، سخنان خود را با طرح این پرسش که آیا در تصویب قانون تنفس جنگل

ر های جنگلی هستند که حضور آنها دنفعان اصلی اکوسیستمنشینان ذیوی جنگلبردار هستیم، ادامه داد.به گفته چند شرکت بهره

های همایش دانشگاه تربیت مدرس که روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، ندیده گرفته شده است و فقط چند تن از اعضای سمن

های هیرکانی یادآور شد: منظوره جنگلاند.مدیر پروژه ملی مدیریت چند فعال در حوزه محیط زیست، در این همایش حضور یافته

ت ها نداریم.وی تأکید کرد: واقعیت این اسکنیم اما رفتار درستی با این تعاونینشین را تبلیغ میهای جنگلاگرچه تشکیل تعاونی

 ایم. مردمدهایم. در پروژه مدیریت چند منظوره بسیاری از مسایل را از نزدیک لمس کرکه تاکنون درست به سراغ مسئله نرفته

حاضرند در مدیریت و حفاظت جنگل به ما کمک کنند اما آیا حاضریم به آنها دست مشارکت دهیم و آنها را تشویق کنیم که با ما 

ایم ایم. بخش دولتی آمادگی مشارکت با جوامع محلی را ندارد. همیشه یاد گرفتههمکاری کنند؟ ما تا کنون چنین چیزی را ندیده

 ها و جوامع محلی بدهیم.خه بنویسیم و برای اجرا به تعاونیکه از باال نس

 است. به همین دلیل "های پایدار و میراث جهانیجوامع توانمند، جنگل"به گفته بیات شعار پروژه مدیریت چند منظوره هیرکانی، 

توان بعد اقتصادی و اکولوژیکی می ها از ابعاد مختلف توجه کند.وی اضافه کرد: به جنگل ازکند که به جنگلاین پروژه تالش می

نشین دنبال معیشت خود است. بنابراین در توجه کرد. بخش دولتی به دنبال استمرار خدمات در جنگل است اما جنگل

 لنشین و کارشناسان وجود دارد، از بین برود. زیرا این تقابها باید برای معیشت آنها فکر کنیم تا تقابلی که بین جنگلریزیبرنامه

ی های هیرکانی با تأکید بر وابستگشود بیش از توان، از جنگل برداشت کنیم.مدیر پروژه ملی مدیریت چند منظوره جنگلسبب می

نشینان به این اکوسیستم طبیعی، عنوان کرد: یک تراژدی به نام تراژدی منابع مشترک وجود دارد. بر اساس این معیشتی جنگل

منابع رخ  کشی ازخواهد از این منابع برداشت کند. در نتیجه این تفکر، بهرهمنابع برسد، بیشتر میتراژدی، هرکس زودتر دستش به 

های طبیعی به همراه دارد. در دهد.وی افزود: برداشت بیش از حد، پیامدهایی نظیر فرسایش خاک، سیل و غیره را برای عرصهمی
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 1۴0هزار هکتاری،  ۶تا  5اهی وجود ندارد. در یک عرصه کوچک حال حاضر در منطقه مینودشت به همین دلیل هیچ پوشش گی

توانیم کارمان را درست انجام دهیم که اقتصاد اکولوژیک به کمک گذارد. زمانی میچرند و پوششی باقی نمیهزار واحد دامداری می

 امع ما نیاز به این منابع اقتصادی دارند.های طبیعی داشته باشیم. زیرا جوبرداری از عرصهما بیاید و در حد توان اکولوژیک، بهره

 ریزی خطی، بالی جان منابع طبیعیبرنامه

ها در این رابطه به گفته بیات خروج دام و دامدار از جنگل، تفکر و اندیشه درستی نیست زیرا نزدیک به دو دهه است که تالش

 ریزی خطی و از باال بهجنگل داریم. این دور باطل برنامه موفق نبوده است.وی اضافه کرد: دور باطلی در نظام اقتصادی و مدیریتی

ایم و در اختیارشان برای اجرا قرار ایم. همواره نسخه نوشتهها از جوامع محلی هیچ وقت کمک نگرفتهسازیپایین است. در تصمیم

بینند است. مردم وقتی می ایم. هیچ وقت فرضیات ما درست نبوده و در نهایت ضعف مشارکت مردم را به همراه داشتهداده

 هایدهند.مدیر پروژه ملی مدیریت چند منظوره جنگلکنند و راه خود را ادامه میریزی ما کاربردی نیست، با ما همکاری نمیبرنامه

هیرکانی افزود: عدم همسویی بین جوامع محلی و دولت، همچنین کمبود تخصیص اعتبارات الزم سبب شده ماموران اجرای قانون 

گذارند مردم محلی دامداری کنند. این ها( در مینودشت از دست جوامع محلی کتک بخورند زیرا آنها نمی)کارمندان سازمان جنگل

طور برداران، بهبرد.وی مشارکت را ساز و کاری معرفی کرد که در آن همه ذی نفعان از جمله بهرهها اعتماد را از بین میتنش

گیرند وضعیت فعلی برای کنند.به گفته بیات وقتی دورهای باطل در کنار هم قرار میشارکت میها مسازیمستقیم در تصمیم

زنیم و در نظام مدیریت زنیم، در استفاده از منابع دور باطل میخورد. در حال حاضر در مشارکت دور باطل میجنگل رقم می

 دهیم. در واقع درگیر بازی دو سر باخت هستیم.از دست می اقتصادی نیز درگیر دور باطل هستیم. به این ترتیب همه منابع را

شود، جوامع محلی نیز به دلیل تواند منابع را حفظ کرده و در نتیجه بازنده میها نمیوی اضافه کرد: در روند کنونی سازمان جنگل

 کشی کرده و درآمد کافی ندارند، بازنده این میدان خواهند بود.آنکه از منابع بهره

هزار تومان  ۴50راس گوسفند ماهیانه  100های هیرکانی گفت: در مینودشت صاحب پروژه ملی مدیریت چند منظوره جنگل مدیر

 روزی دارد که این مسئله به معنی باخت جامعه محلی است.ساعت کار شبانه 20درآمد به ازای 

به این هدف، نیازمند نظام مدیریت مشارکتی هستیم. کند و برای دستیابی وی افزود: پروژه ما برای حفظ تنوع زیستی تالش می

 های دولتی به عنوان مجریان قانون در کنار هم جمع شوند و قوانین دست و پا گیر را اصالح کنند.ناگزیریم تمام دستگاه

ب درآمد را انتخاب بیات عنوان کرد: جوامع روستایی باید توانمند شوند و به آنها اختیار داده شود که نوع فعالیت خود برای کس

های مرتبط با گردشگری بپردازند. ما به نظام حکمرانی کنند. جوامع محلی منطقه بلیران دوست دارند برای کسب درآمد به فعالیت

های حفاظت محیط ها تنها متولی جنگل نیست. سازمانو سیاستگزاری کالن و مدیریت بین بخشی نیاز داریم. سازمان جنگل

های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز در مسئله جنگل و ای، همچنین وزارتخانهنگی و آب منطقهزیست، میراث فره

 مدیریت آن دخیل هستند زیرا جوامع محلی نیازهای متعددی دارند.

های خود به درصد مردان روستا معتاد هستند و برای رفع نیاز 90های پروژه مدیریت چند منظوره وی ادامه داد: در یکی از پایلوت

 توجه باشد.تواند به آنها بیها در مدیریت منابع نمیزنند. سازمان جنگلجنگل آسیب می

 ازای خدمات اکوسیستمیهایی که بتواند مابههای هیرکانی همچنین بر ایجاد مکانیزممدیر پروژه ملی مدیریت چند منظوره جنگل

 ها، جامعهختیار جوامع محلی قرار دهد، تأکید کرد تا با استفاده از این مکانیزمرا تبدیل به منابع مالی کرده و این منابع را در ا

 محلی جنگل را حفظ کرده و کارکردهای اکوسیستمی جنگل نظیر تولید آب، برای کشور باقی بماند.
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ستم نیز در این سی برداری نیست. بلکه سطوح میانی جنگل، حشرات، جانوران و غیرهوی تأکید کرد: جنگل فقط درخت قابل بهره

توان ارایه داد، مدیریت کنند و باید به همه این ها فکر کرد.بیات گفت: برای اجرای طرح تنفس، تنها مدلی که میزندگی می

 مشارکتی چند منظوره و مدیریت تلفیقی اکوسیستم است.

 صنایع چوب، جایگزین دامداری

های هیرکانی ارایه کرده و معتقد است که باید با مدل دیریت جنگلاگرچه بیات، به عنوان سخنران پنل، مدلی جدید برای م

های مدیریتی را منطبق بر خواست جوامع مشارکتی و مدیریت چند منظوره، حضور دام در جنگل را به رسمیت شناخت و نسخه

د: در اروپا نیز شغل مردم محلی تنظیم کرد؛ اما تقی شامخی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به این سخنان تأکید کر

ها به راحتی دامداری را ها چوب برداشت کند، این گروهنشین، دامداری بود اما وقتی موتور توسعه تصمیم گرفت که از جنگلجنگل

کنار گذاشته و جذب صنعت شدند.وی افزود: در ایران، پیش از پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن تصمیم گرفته شد به دلیل آن 

های جنگلی کشور توان تولید چوب دارند، شغل دامداری از این مناطق حذف شود، زیرا توان ه فقط دو میلیون هکتار از عرصهک

 های طبیعی کشور نیز وجود داشت.میلیون هکتار از سایر عرصه 1۶۴دامداری در 

ژه طور ویهای شمال بهود. اگر امروز جنگلشامخی گفت: اگر ما در خروج دام از جنگل شکست خوردیم، به دلیل توسعه نیافتگی ب

 ای ویژه خواهیم توانست مسایل را حل کنیم.های توسعهمورد توجه هستند و هدف حفظ آن است، با برنامه

 سازی برای حیات وحش و گیاهان جنگل را نوعی نقص دانست.وی در ادامه عدم هماهنگی بین تصمیم

پردازیم و اکوسیستمی متشکل از گیاهان و جانواران است. در جنگلداری به گیاهان می این استاد دانشگاه تهران افزود: جنگل،

گیرد. این اشکال جدی است که از نظر تشکیالتی داریم. مدیریت مسایل جانوران در سازمان محیط زیست مورد توجه قرار می

ن نیاز جانوران را نسبت به گیاهان جنگل اصال عنوان جنگلباجنگل باید موظف به حفظ گیاه و جانور باشد.وی یادآور شد: به

ند. اما متاسفانه نسبت به آن اطالع اوجود آمدهدانیم در حالی که همه گیاهان برای پاسخ به نیاز جانوران در این سیستم بهنمی

 نداریم.

 تشکیل وزارت منابع طبیعی ضروری است

ید بر ساختار و تشکیالت متمرکز باشد، تشکیل وزارت منابع طبیعی را شامخی همچنین با توجه به عنوان پنل که بحث اصلی آن با

های بعد چاپ کردند و در جنگلبانان کتابی به نام فریاد نسل ۶۴های برنامه سوم توسعه اعالم کرد.وی افزود: در سال جزء سیاست

 مجموعه نیازمند ساختار مستقل است.این کتاب، تأکید کردند که نباید جنگلبانی جزء خدمات روستایی گنجانده شود و این 

سید محسن حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در تکمیل سخنان شامخی بیان کرد: از تشکیالت ضعیف سازمان 

 ها بازنشستههای اخیر چهار هزار نفر از تشکیالت سازمان جنگلالعاده داشته باشیم. در سالتوان انتظار کار خارقها نمیجنگل

اند و با توجه به سیل بیکاری دانش آموختگان منابع طبیعی، متاسفانه تاکنون جایگزینی برای نیروهای بازنشسته انجام نشده شده

توانست این مسئله را حل کند.وی ادامه داد: چندی پیش با یکی از مدیران منابع است. در حالی که یک سیستم قدرتمند می

اعالم کرد عرصه طبیعی توسط فردی تصرف شده اما منابع طبیعی به دلیل کمبود منابع مالی، کردم. این مدیر طبیعی صحبت می

 دهد.قادر به ادامه مراحل دادرسی نبوده و مالکیت عرصه طبیعی را از دست می

عالم ا های هیرکانیهای جنگلی را عاملی برای پیر شدن جنگلحسینی با تأکید بر مدیریت حفاظتی جنگل، حضور دام در عرصه

 دهند.ها، از آنها تغذیه کرده و ساختار جنگل را تحت تاثیر قرار میها بر اساس خوش خوراکی نهالکرد.وی افزود: دام

ای ههای قبلی را به دلیل حضور دام در جنگل اعالم کرد و گفت: برشاین عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، شکست طرح

جنگلداران که باید زادآوری را در جنگل مستقر کند به دلیل حضور دام به موفقیت دست پیدا نکرده است. ضمن آنکه دامدار برای 
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کند.شعبان شتایی به عنوان یکی از اعضای پنل، با اشاره به عدم وجود آمارهای وشن ایجاد میتامین نیازهای خود، درجنگل سایه ر

های کشور، عنوان کرد: بیاییم بر مبنای مستندات علمی و مشاهدات آماری بسیار دقیق، به شکل آماری و ای مناسب از جنگلدوره

جنگل تصمیم سازی کنیم.مینا استقامت مدیرعامل مرکز حفظ و مکانی، تجزیه و تحلیل درست و منطقی انجام دهیم و بعد برای 

های های ایران انتقاد کرد و افزود: تمام برنامههای موثر حفاظتی در جنگلهای پایدار نیز از عدم حضور شیوهتوسعه زیست بوم

اری پایدار، احیا و حفاظت از بردبرداری متمرکز شده در صورتی که هدف اصلی این سازمان بهرهها بر روی بهرهسازمان جنگل

ها، هیچ چارچوب حفاظتی تعریف نشده است. در حالی که شود.وی گفت: برای پارسل شاهد در جنگلهای طبیعی اعالم میعرصه

 ها برای مدیریت این زون مشخص است.شود و برنامهزون امن، یک پنجم مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست را شامل می

های مشارکتی ما بر اساس این است که رویکرد خود را ها نداریم. مدلهای مشارکتی برای مدیریت جنگلن کرد: مدلاستقامت عنوا

نفعان تعریف و اجرا شود. ها از صفر تا صد با حضور ذیهای مشارکتی یعنی اینکه برنامهخواهیم با مردم اجرا کنیم. مدلمی

 های خود را با مشارکت مردم اجرا کند.کند و همواره تالش کرده طرحرا می متاسفانه سازمان محیط زیست هم این اشتباه

ها شویم که استانداردها، شاخص FSCهایی نظیر المللی تأکید کرد و گفت: باید وارد شبکههای بینوی همچنین بر ورود به شبکه

یم ترسشویم. اگر نمیها نمیترسیم که وارد این مدلالمللی میهای بینکنند. آیا ما از نظارتو معیارهای مدیریتی را تعریف می

 ها بشویم و از تجربیات آنها استفاده کنیم./واقعا مهم است که وارد این شبکه

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴59/%D8%AC%D9%8۶% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 کاهش توان جنگل برای تأمین مصارف روستایی

شود. این مسئله آنها را با کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای در جوامع روستایی، منابع طبیعی بیشتر به شکل پایدار مصرف نمی

، در تحقیقات اخیر انجام شده توسط موسسه تحقیقات محیط شبکه اخبار محیط زیستبه گزارش ایانا از .رو کرده استزندگیشان روبه

جامعه روستایی در مناطق گرمسیری  233( نظر سنجی از CIFORDالمللی تحقیقات جنگلداری )های مرکز بین( دادهUFZزیست هلمهولتز )

انجام شده است. مصاحبه شوندگان عمدتا از جوامع روستایی کوچک هستند که به  2010و  2005های آسیا و جنوب آمریکا بین سالآفریقا، 

ها شامل تهیه هیزم، الوار، منابع غذایی، خوراک دام و برداریکنند. این بهرههای نزدیک روستای خود استفاده میاشکال مختلف از جنگل

هاست. پرسش هایی که از روستاییان پرسیده شد برداری از ضروریات امرار معاش جوامع روستایی نزدیک جنگلاین بهره داروهای جنگلی است.

های اخیر چگونه دسترسی به این منابع طبیعی برای کنند و طی سالطور مثال این بود که آن ها از چه منابع طبیعی در جنگل استفاده میبه

درصد از مصاحبه شوندگان گزارش  90روستا از همه جوامع روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، حدود  209آن ها تغییر کرده است؟در 

 75ها، چوب برای ساخت و ساز است. در بیش از اند که دسترسی به حداقل یکی از اقالم منابع جنگل کاهش یافته است. یکی از این نمونهداده

درصد  ۶0ریکای جنوبی در بین مردم مصاحبه شونده، کاهش منابع طبیعی گزارش شده است. در آسیا این رقم درصد از روستاها در آفریقا و آم

درصد در آسیا، مردم محلی کاهش دسترسی به هیزم را گزارش  50درصد از جوامع روستایی مطالعه شده در افریقا و بیش از  75است. حدود 

ا، تمام محصوالت جنگل از جمله مواد غذایی، داروها و خوراک دام نیز گزارش شده است که کمیاب اند.در جوامع روستایی در آسیا و آفریقداده

در برخی از نقاط، منابع جنگلی به "گوید: می UFZانداز اکولوژی اند. دکتر کاتلین هرمنس، پژوهشگر جغرافیای اجتماعی در بخش چشمشده

آوری شده قابل تامل بود. البته موارد استثنایی هم وجود داشت. در برخی در شواهد جمع شود. این وضعیت به وضوحشکل پایدار استفاده نمی

اند که این منابع اند و یا اعالم کردههایی از افزایش گیاهان دارویی، هیزم و خوراک دام دادهنقاط از آمریکای جنوبی مصاحبه شوندگان گزارش

یه و تحلیل آماری این نتایج، محققان توانستند نشان دهند که مصرف بیش از حد چوب، یکی با کمک تجز"اند.طی پنج سال گذشته ثابت مانده

 ناز دالیل اصلی کمیاب شدن منابع است. در واقع استفاده از منابع جنگلی در بسیاری از مناطق افزایش یافته است. به عقیده دکتر هرمنس ای

کند که به تحقیق و درصد از جوامع بررسی شده باشد . البته هرمنس اضافه می 90 تواند به دلیل افزایش جمعیت در یک دهه گذشته درمی

بررسی بیشتری نیاز است تا به این پاسخ دست پیدا کنیم که آیا افزایش جمعیت باعث افزایش تقاضا برای محصوالت جنگلی شده است؟ یکی 

های بزرگ و مردم محلی انجام شده ال از گمرک است که توسط شرکتدیگر از عوامل مهم در کاهش چوب با توجه به این مطالعه، ترخیص کا

ای در کاهش منابع ای و محلی وجود دارد، نقش عمدهاست. در مقابل، وضعیت مالکیت و مقررات دولتی و غیر دولتی که در سطح ملی، منطقه

برداری از منابع جنگلی وجود روستایی در مورد بهره کند.در حال حاضر اطالعات بسیار کمی از جوامعجنگلی در مناطق گرمسیری بازی نمی

 گیر است./آوری این اطالعات بسیار وقتدارد. زیرا جمع

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴55/%DA%A9%D8%A7%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 زدایی در حاشیه روستاها بیش از شهرهاجنگل

درصد افزایش یافته  1۴ترین ناحیه جنگلی ، متوسط فاصله از هر نقطه مسکونی در آمریکا به نزدیک2000تا  1990های بین سال

های جدی تواند چالشدهد که در حال حاضر این افزایش فاصله مینشان می PLOS ONEاست. مطالعه اخیر منتشر شده در مجله

 .ای روی اکوسیستم در پی داشته باشدبرای حیات وحش داشته و اثرات گسترده

، ده است و بر خالف عقیده مردمها دورتر شها نسبت به قرن بیستم از جنگل، محل زندگی آمریکاییدیلیساینسبه گزارش ایانا از 

بیشترین تغییر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری رخ داده است. دکتر جورجیوس مونتراکیس، استادیار دانشگاه علوم 

کند: مطالعه ما درباره تجزیه و تحلیل توزیع محیط زیست و جنگلداری در سیراکیوز، نیویورک و از محققان مطالعه فوق عنوان می

 .هاستدست آمده فراتر از جنگلرافیایی و از بین رفتن جنگل در سراسر ایاالت متحده آمریکا بود، ولی پیامدهای نتایج بهجغ

طور قابل توجهی در مناطق روستایی و به -هایی از جنگلحذف کامل بخش-این مطالعه نشان داد که میزان فرسایش جنگلی 

های حاشیه شهرها بیشتر کنند که جنگلتقد است مردم شهر نشین بیشتر تصور میاراضی عمومی رخ داده است. مونتراکیس مع

دست آمد، این است که مناطق روستایی در معرض خطر باالتری در ارتباط با از دست ای که از مطاله بهاند. اما نتیجهآسیب دیده

دهد. به عقیده استاد دانشگاه اکوسیستمی ارئه می ای از جنگل مهم است زیرا خدماتهای جنگلی، قرار دارند. هر تکهدادن بخش

عنوان جزایر کوچک برای ها را بهتوانید جنگلهای کوچک است. شما مینیویورک، استناد به مهاجرت پرندگان یکی از نمونه

 پرندگان مهاجر و محلی برای رسیدن به مقصدی دیگر تعریف کنید.

های مناطق شهری بوده گوید: تمرکز ما تا کنون بیشتر برروی جنگلالعه میشنگ یانک یکی از دانشجوهای محقق در این مط

است. ولی از لحاظ تنوع زیستی ممکن است ما نیاز به شروع دوباره مطالعات برای مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری داشته 

پویایی "د: گویستاد دانشگاه نیویورک میشوند. اهای نواحی شهری به نسبت مناطق روستایی بیشتر محافظت میباشیم.زیرا جنگل

های بزرگتر است و پتانسیل قابل توجهی در اثر بر شیمی آب، فرسایش خاک، الگوهای ها بخش جدایی ناپذیر از اکوسیستمجنگل

 جداسازی کربن، اقلیم خرد، توزیع تنوع زیستی و کیفیت زندگی انسانی را دارند.

انجام دادند و بر روی فاصله از  2000و دهه  1990های دهه ای بین جنگلنگلی مقایسهمحققان با استفاده از نقشه مناطق ج

ها متمرکز شدند. محققان در این مطالعه یافتند که از دست دادن بخش نزدیکترین مناطق مسکونی شهری و روستایی از جنگل

ت سطح بزرگتری در جنگل بزرگ به همراه داشته تواند اثرات محیط زیستی بیشتری به نسبکوچکی از جنگل بکر و دورافتاده می

تواند مجموعه از پیامدهای جانبی را در پی داشته باشد های بکر در مقیاس کوچک میباشد.به گفته یانگ این از دست دادن جنگل

 /د.شوکه بر اقلیم خرد، تنوع زیستی و فرسایش خاک تأثیر گذاشته و پیوند این پیامدها سبب تخریب محیط زیست می

 خانلوترجمه: شهره صدری

http://www.iana.ir/fa/news/۴1229/%D8%AC%D9%8۶%DA% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 های اصلی گرد و غبار هستندهای ما خشک شده که کانون یک میلیون هکتار از تاالب

درصد منشأ ریزگردها داخلی است،  20درصد منشأ پدیده ریزگردها خارجی است، تنها  80رئیس سازمان جنگلها با بیان این که 

 .های ما خشک شده که کانون های اصلی گرد و غبار هستندسال اخیر یک میلیون هکتار از تاالب 15گفت: در 

خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری امروز در نشست خبری ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

سال اخیر یک میلیون هکتار از تاالب های ما خشک  15که به مناسبت هفته منابع طبیعی در محل سازمان برگزار شد، گفت: در 

های عراق و عربستان نیز منشأ اصلی ریزگردها هستند و وی افزود: همچنین بیابان.های اصلی گرد و غبار هستندشده که کانون

 .بار استهای تولید گرد و غای که در اختیار داعش قرار دارد یکی از کانونسازمان ملل هم اعالم کرده بود؛ منطقه

http://www.yjc.ir/fa/news/599۶585/%DB%8C%DA%A9 
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 انتصابات
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 انگور/ کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۱ : تاریخ

 میوه در تهران+ جدول قیمت انواع میوه در تهران قیمت انواع
 5بار به مرز این هفته در اقالمی همچون موز، انار و لیموشیرین اندکی افزایش داشته است و پرتقال جنوب در میادین میوه و تره 

  .هزار تومان در هر کیلو رسیده است

لیموشیرین و نارنگی  ، طی یک هفته اخیر قیمت انواع میوه از جمله موز، پرتقال،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

هزار  12تا  8های سطح شهر رقمی بین روند افزایشی داشته است، به طوری که هم اکنون هر کیلو پرتقال جنوب در میوه فروشی

دهند، پرتقال جنوب رمازدگی کیفیت اولیه خود را ندارد و مردم ترجیح میرسد، چرا که پرتقال شمال پس از ستومان به فروش می

 .رغم گران بودن جایگزین کنندرا علی

هزار  5های سطح شهر رسیده و در میادین نیز به قیمت هزار تومان در مغازه 10تا  8همچنین نارنگی بندری جنوب نیز به کیلویی 

 .شودتومان در هر کیلو عرضه می

 .شود، قیمت پرتقال فروکش کنداسفند ماه آغاز می 20رود با واردات پرتقال از کشورهای ترکیه و مصر و توزیع آن که از یانتظار م

همچنین خبرهایی مبنی بر مجوز واردات نارنگی از پاکستان به استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که قاعدتا بر کاهش قیمت 

 .نارنگی موثر خواهد بود

 :بار به شرح زیر استچین در سازمان میادین میوه و ترهاع میوه دستقیمت انو

  

 (قیمت )تومان نوع میوه ردیف

 4800 انار ممتاز 1

 3700 انار 2

 4800 پرتقال تامسون جنوب 3

 1900 تامسون شمال 4

 3000 انگور شاهرود 5

 3500 سیب قرمز 6

 3800 سیب زرد 7

 3400 کیوی 8

 4900 نارنگی بندری 9

 3900 لیموشیرین 10

 2300 خیار گلخانه 11

 4200 موز 12

 3200 موز ریز هندی  13

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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 3400 نارگیل 14

 10500 آناناس طالیی 15

 5600 آناناس وحشی 16

 4300 فلفل دلمه رنگی  17

 3100 فلفل دلمه 18

 1700 شلغم 19

 2800 کدو 20

 2600 کاهو 21

 900 کاهو چینی 22

 3100 بروکلیکلم  23

 2500 گوجه فرنگی  24

 3700 لوبیا سبز 25

 1600 سیب زمینی درجه یک 26

 1300 سیب زمینی درجه دو 27

 1200 پیاز 28

 1100 هویج  29

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1395121100018۴ 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 توزیع میوه قاچاق با نام و نشان ایرانی/ بازار بوی سیر چینی گرفت

زنند، برای فرار از ها میتوزیع انواع میوه قاچاق در روزهای اخیر افزایش یافته است و افرادی که دست به توزیع این نوع میوه

بندی و با نام و نشان ایرانی در بازار عرضه ها را در ظروف داخلی بستهبازرسان سازمان تعزیرات حکومتی، برخی از این میوه

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه عوامل توزیع میوه قاچاق امسال دست به حربه رئیس اتحادیه میوه و سبزی امروز در گفت.کنندمی

طور چشمگیری افزایش یافته است و های قاچاق بهاند، گفت: در روزهای اخیر حجم میوهها زدهن میوهجدیدی برای توزیع ای

اند؛ به این شکل که کردههای گریز جدیدی را پیداهای قاچاق، راهمتخلفان برای فرار از دست بازرسان و جلوگیری از ضبط میوه

 کنند.بندی و عرضه میهای داخلی بستههای ممنوعه را در قالب میوهمیوه

تر سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با توزیع میوه قاچاق افزود: اگر این تر و دقیقحسین مهاجران با تأکید بر لزوم پیگیری جدی

 تر خواهد شد.سازمان هوشیاری کافی را از خود نشان ندهد، شرایط برای توزیع محصوالت داخلی در بازار شب عید سخت

اکنون پرتقال، سیب، زنجبیل، انگور، زردآلو، آووکادو، نارنگی و همچنین سیر چینی به مقدار قابل توجهی وارد بازار ی، همبه گفته و

مال، های ششوند.رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره بازار پرتقال داخلی نیز بیان کرد: با کاهش کیفیت پرتقالشده و عرضه می

دلیل های دولتی آغاز شده است، اما بهو به همین دلیل از سه تا چهار روز گذشته توزیع پرتقال قمیت پرتقال جنوب افزایش یافت

 ها در بازار نداشته است.حجم پایین توزیع، تأثیر چندانی بر تعادل بخشیدن قیمت

های شب عید زودتر از میوه های قاچاق در بازار، ادامه داد: الزم است امسال توزیعمهاجران با اشاره به نتایج منفی حضور میوه

های گذشته را نداشته شده داخلی، تأکید کرد: مردم انتظار سالهای عرضههای پیش انجام شود.وی درباره کیفیت پرتقالسال

 باشند، اما برای حمایت از باغداران کشور، خرید میوه داخلی را در اولویت قرار دهند.

 تومان عنوان کرد./ 800هزار و تومان و پرتقال جنوب را سه 900هزار و شمال را یک های دولتیمهاجران در پایان قیمت پرتقال

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴10/%D8%AA%D9%88% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 اسفند 25های تنظیم بازار از های توزیع میوه شب عید/ توزیع میوهجانمایی غرفهآغاز 

بار آغاز شده است و بر های دولتی برای تنظیم بازار شب عید در میادین میوه و ترههای توزیع میوهدر حال حاضر تعیین محل

 .اسفندماه آغاز خواهد شد 25ید از های تنظیم بازار عاساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، توزیع میوه

روز پیش با  10وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه توزیع پرتقال دولتی از رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی امروز در گفت

قال پرت هدف تعادل قیمت این میوه در بازار در حال انجام است، گفت: این توزیع که باعث کاهش نسبی قیمت شده شامل پنج تن

 .بار ادامه داردوالنسیا جنوب و دو تن پرتقال تامسون شمال است و همچنان توزیع آن در میادین میوه و تره

های اطراف تهران است سازی در سردخانهها در حال ذخیرههای مصری وارداتی نیز افزود: این پرتقالحسین مهاجران درباره پرتقال

تومان عنوان کرد و  500هزار و کننده سههای وارداتی را برای مصرفشود.وی قیمت منطقی پرتقالتا در زمان الزم به بازار تزریق 

های قاچاق چهارم قیمت میوهکننده یکادامه داد: در صورتی این واردات توجیه خواهد داشت که قیمت این محصول برای مصرف

های مصری حال حاضر بازار همگی قاچاق هستند، بر اینکه پرتقال در بازار باشد.رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با تأکید

رسد و با توجه به نزدیکی به روزهای هزار تومان به فروش می 1۴اکنون پرتقال قاچاق مصری در سطح شهر به قیمت بیان کرد: هم

 پایان سال، قیمت این میوه قاچاق در حال افزایش است.

 های دولتی شب عیدهای شب تعیین و اعالم شده است، تأکید کرد: قیمت میوهیا قیمت میوهمهاجران در پاسخ به این پرسش که آ

 شود و تا امروز قیمتی از سوی این ستاد اعالم نشده است.توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و اعالم می

در بازار خواهد بود تا در تعادل قیمت  های موجودتر از قیمت میوهوی در پایان یادآور شد: قیمت میوه تنظیم بازار شب عید ارزان

 در بازار تأثیر داشته باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/۴1515/%D8%A2%D8%BA%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 تومان 200هزار و  4وضعیت تنظیم بازار شب عید/ نرخ هر کیلو پرتقال جنوب آخرین 

 .منصوری گفت:هیچ گونه محدودیت و کمبودی برای عرضه میوه شب عید با نرخ مصوب وجود ندارد

گروه اقتصادی باشگاه   صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

میدان در سطح پایتخت مشغول  5۴با اشاره به آخرین وضعیت تنظیم بازار شب عید اظهار داشت: در حال حاضر  خبرنگاران جوان،

های تنظیم بازار است که در روزهای پایانی سال و تعطیالت نوروز در نظر داریم که سطح این مراکز را در پایتخت و به عرضه میوه

به گفته وی هیچ گونه محدودیت و کمبودی برای عرضه میوه شب عید با نرخ مصوب .مرکز برسانیم 300های اطراف به شهرستان

هزار تن میوه با کیفیت و دستچین  ۴های تنظیم بازار افزود: تا کنون منصوری با اشاره به وضعیت ذخیره سازی و نرخ میوه.ود نداردوج

تومان است و  900و تامسون شمال هزار و  200هزار و  ۴ها ذخیره سازی شده به طوریکه نرخ هر کیلو پرتقال جنوب در سردخانه

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران از .ته تنظیم بازار جهت کاهش قیمت پرتقال جنوب داده شده استالبته پیشنهاداتی به کمی

ها هزارتن گوشت گوساله منجمد خبر داد و اضافه کرد: در راستای تنظیم بازار و تعادل بخشی قیمت 2هزار تن مرغ و  9ذخیره سازی 

های زنجیره ای، تعاونی کارگران هزارتومان در تمامی فروشگاه 22گوساله تومان و  900هزار و  5هر کیلو گوشت مرغ منجمد با نرخ 

 .در حال توزیع است

http://www.yjc.ir/fa/news/599۶9۴1/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 هابازار و قیمت 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 نرخ جدید مرغ و انواع ماهی اعالم شد

 .یوسف خانی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران   کشاورزی  صنعت، تجارت ومهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

، مرغ 200هزار و  5تومانی مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  200از افزایش قیمت  جوان،

 800هزار و  7های سطح شهر و خرده فروشی 150هزار و  7های صنفی هزار تومان، توزیع درب واحد 7آماده به طبخ در کشتارگاه 

هزار  1۶و فیله مرغ  13، سینه مرغ 300هزار و  ۶وی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است

 .تومان است

های آتی گفت: در شرایط کنونی همچنان عرضه از سوی مرغداران با کاهش روبروست یوسف خانی در خصوص وضعیت بازار طی روز

 .تومان برسد 500هزار و  7اسفند ماه وضعیت عادی شود به طوریکه قیمت مرغ برای مصرف کننده به  15رود از که انتظار می

، قزل آال 30در حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ ماهی در بازار خبر داد و اضافه کرد: 

هزار تومان است که با افزایش  38و کفال  ۴۴، سفید دریایی ۴۴، سالمون نروژ 19، تیالپیا 30، حلوا سیاه 9، آزاد 1۶، سالمون 13

 .یابددرصد افزایش  5شود که حداکثر نرخ انواع ماهی در بازار اسفند ماه پیش بینی می 20تصاعدی تقاضا از 

http://www.yjc.ir/fa/news/5997971/%D9%8۶%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 های بهاره+ جدولقیمت ماهی و گوشت در نمایشگاه

 .شوداسفند عرضه می 20تا  11های بهاره از شیر، هوکی، تیالیپا و میگو در نمایشگاهانواع ماهی منجمد مانند 

های عرضه انواع کاالها و مایحتاج مورد های بهاره هر ساله یکی از مکاننمایشگاه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

امسال هم بنابر رسم چند سال اخیر، این  .عید مردم از جمله پوشاک، لوازم خانگی، آجیل و خشکبار، گوشت و مرغ استنیاز شب 

شود، انواع گوشت ها عرضه میاند و یکی از کاالهایی که در این نمایشگاهاسفند ماه آغاز به کار کرده 11ها از روز چهارشنبه نمایشگاه

 براساس بهاره هاینمایشگاه در( منجمد) ماهی انواع قیمت گوشت قرمز و  .و همچنین انواع ماهی است تازه داخلی و منجمد برزیلی

 :است ذیل جدول

 
اسفند آماده استقبال از  27اسفندماه ادامه دارد، اما نمایشگاه مصلی در تهران تا  20ها تا براساس این گزارش فعالیت این نمایشگاه

  .است 21تا  13و در روزهای جمعه از  21تا  10های بهاره در روزهای هفته از کار نمایشگاهساعت  .کنندگان استمراجعه

مرغ، روغن و برنج از جمله کاالهایی است که با قیمت مصوب دولتی در این براساس این گزارش، گوشت قرمز، مرغ، تخم

 .شودها عرضه مینمایشگاه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶00150۴/%D9%82%DB% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 با کنترل کاالهای مصرفی شب عید، نگرانی شهروندان را کاهش می دهیم

 .آستانه سال نو کنترل و بازرسی می شودرئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد : کاالهای مصرفی مردم در 

نیره پیروزبخت در جمع مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

پیروزبخت در نشست آموزشی و هم اندیشی .یالت نوروز شدایران، خواستار کنترل دقیق کاالهای مصرفی مردم در شب عید و تعط

مدیران کل ستادی و استانی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، سرعت و دقت را در انجام فرآیندهای استاندارد 

لعمل و روشهای اجرایی ضروری دانست و گفت: امنیت و سالمت شهروندان از اولویتهای این سازمان است و باید با بازنگری دستورا

پیروزبخت، خطاب به مدیران کل سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با هماهنگی سایر .دقیق در این زمینه بیش از پیش گام برداریم

 .دستگاههای مرتبط و با کنترل کاالهای مصرفی شب عید و ایام تعطیالت نوروز ، نگرانی شهروندان را کاهش دهیم

ن ملی استاندارد ایران در نشست آموزشی و هم اندیشی مدیران کل ستادی و استانی بر رویکرد فرآیندی همچنین رییس سازما

پیروزبخت، در این نشست با تقدیر از تالش مدیران کل ستادی و استانی خواستار ارتباط مؤثر بین دستگاهها در استانها .تأکید کرد

استاندارد را زیرساخت اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: سال آینده، وی .با هدف افزایش سطح ایمنی و سالمت مردم شد

برنامه ششم توسعه آغاز می شود و سازمان استاندارد نیز با توجه به مسئولیت های قانونی، جهت گیری خود را هماهنگ با برنامه 

در فعالیتهای جدید خود دنبال می کنیم ،  پیروزبخت با بیان اینکه از این پس، رویکرد فرآیندی را.ششم توسعه مشخص کرده است

 .افزود: سال آینده باید به سمت تحوالتی پیش رویم که منجر به تغییرات ساختاری در فرآیند های سازمان شود

 . رییس سازمان ملی استاندارد ایران بر هماهنگی و همکاری بین سه بخش ستاد، پژوهشگاه و ادارات کل استانی تأکید کرد 

مرکز ملی تأییدصالحیت ایران الزم است  :عالیت های ارزنده مراکز اندازه شناسی و تأیید صالحیت تقدیر کرد و گفتوی از ف 

پیروزبخت با بیان اینکه در پژوهشگاه استاندارد جهت گیری های .آزمایشگاهها را بر اساس استانداردهای جهانی ارزیابی و تأیید کند

وی، با أکید بر ارزیابی عملکرد و .ها باشیماست با استقرار روشهای نوین به دنبال تعیین ماهیت خوبی صورت گرفته ، بیان کرد: الزم

پیروزبخت با اشاره به نزدیک شدن به .ربط شدارائه گزارش شفاف و دقیق ، خواستار پاسخ دهی صحیح و شفاف به مراجع ذی

ر روی کاالهای مصرفی شب عید و ایام تعطیالت کنترل و روزهای پایانی سال، خطاب به مدیران کل ستادی و استانی گفت: ب

امروز، با حضور رییس، معاونان و مشاوران سازمان .تظارت دقیق داشته باشید تا هموطنان با آرامش خاطر سال خوبی را آغاز کنند

ایران در کرج آغاز به کار  ملی استاندارد ایران، نشست آموزشی و هم اندیشی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد

در این گردهمایی دو روزه، معاونان سازمان ملی استاندارد ایران، مطالب خود را درباره ارزیابی کیفیت، تدوین و آموزش، نظارت .کرد

شناسی، رونمایی از وزنه یک کیلوگرمی مرکز اندازه .بر اجرای استاندارد و نسخه اولیه برنامه پنج ساله سازمان ارائه می کنند

گشایش موزه استاندارد و نمایشگاه محصوالت ترویجی از دیگر برنامه هایی است که در حاشیه این نشست دو روزه برگزار می 

ارائه گزارش ارزیابی عملکرد ساالنه و مسائل حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات و همچنین گزارش مربوط به اجرای پایلوت .شود

این نشست .ر بستر سامانه سینا و برگزاری دوره آموزشی حراست از دیگر برنامه های این نشست استسامانه رسیدگی به شکایات د

 .آموزشی و هم اندیشی تا عصر فردا یکشنبه ادامه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶003088/%D8%A8%D8%A7 
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 سیاست ها برنامه و
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۸ : تاریخ

 ایمدولت در تنظیم بازار بخش خصوصی را هم بازی دهد/ برنج برای احتکار نداشته
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ای کاش دولت در توزیع برنج و تنظیم بازار هم از بخش خصوصی که تامین بخش بزرگی از  

کت بازرگانی ، طی یک ماه اخیر شرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .بازار واردات برنج را در دست دارد، استفاده کند

ای و مراکز های زنجیرهتومان در فروشگاه 800هزار و  3دولتی با مصوبه کارگروه تنظیم بازار اقدام به توزیع برنج هندی با قیمت 

ای حسن عباسی معروفان معاون شرکت بازرگانی دولتی در توضیح بیشتر این موضوع به خبرنگار فارس گفته بود، عده.مشخص کرد

هزار تومان برای شب عید به فروش برسانند که با ورود بازرگانی دولتی از این اتفاق  5احتکار کرده بودند، تا کیلویی برنج هندی را 

 با کنونا که مشکلی: گفت فارس خبرنگار به سخنان این به واکنش در برنج واردکنندگان انجمن دبیر مسیح کشاورز.جلوگیری شد

روز بار ما  20اند و پس از تعطیلی برای واردات اکنون که تازه اجازه ثبت سفارش برنج دادهماه  7ت داریم، آن است که پس از دول

 .شودتر از قیمت تمام شده ما در بازار عرضه میبه بندر رسیده شاهدیم که برنج دولتی با نرخ پایین

دالر )بر  850در هر تن این برنج را  تومان است، چرا که ۴050اکنون قیمت تمام شده هرکیلو برنج وارداتی هندی وی گفت: هم

گوییم دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه ما نمی.ایمتومان( خریداری کرده 321۴تومان، کیلویی  3782اساس دالر 

راتژیک به اندازه ماه ذخیره است 3ها وارد نشود، افزود: طبق قانون، شرکت بازرگانی دولتی باید دولت در تنظیم بازار و کاهش قیمت

ماه از  12هزار تن داشته باشد، اما این بدان مفهوم نیست که دولت به جای نظارت وارد تجارت شود. پس بخش خصوصی که  150

کشاورز تصریح کرد: بهتر است، دولت از .ماه تعطیلی واردات اکنون فعالیت کند 7دهد، چگونه پس از سال مالیات و حقوق می

شود بخش خصوصی وی در پاسخ به اینکه گفته می.م به عنوان بازوی اجرایی برای واردات استفاده کندظرفیت بخش خصوصی ه

ارداری های باالی انبها را برای افزایش قیمت احتکار کرده گفت: کدام عقل سالمی حاضر است، یک میلیون تن برنج را با هزینهبرنج

ماهه، موجودی انبارها  7باالتر بفروشد. مضاف بر آنکه به دلیل ممنوعیت واردات  تومان 1000و جابجایی نگه دارد تا بتواند کیلویی 

ا ایم، تای را به شرکت بازرگانی دولتی نوشتهدبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: نامه.در آن حد نبوده که چیزی را احتکار کنیم

 .م کنند، تا برخورد شوداگر جایی مواردی از احتکار برنج وارداتی گزارش دارند، به ما اعال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1395120800057۴ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 همکاری آبی ایران و آلمان

 ۴ن اکنوو آبفا با بیان اینکه همکاری دو کشور ایران و آلمان به مرحله عملیاتی رسیده است، گفت: هممعاون وزیر نیرو در امور آب 

صورت مشترک بین ایران و آلمان در دست ای در پایش منابع آب بهپروژه مهم در زمینه مدیریت منابع و استفاده از تصاویر ماهواره

بیان اینکه همکاری دو کشور ایران و آلمان به مرحله عملیاتی رسیده است، گفت:  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با.اجراست

صورت مشترک بین ایران و ای در پایش منابع آب بهپروژه مهم در زمینه مدیریت منابع و استفاده از تصاویر ماهواره ۴اکنون هم

معاون « بارتفالس»در دیدار عصر با « رحیم میدانی»یرو رسانی وزارت نبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع .آلمان در دست اجراست

آلمان ضمن اشاره به نشستی که حدود سه ماه ای جمهوری فدرالزیست حفاظت از طبیعت، ساختمان و ایمنی هستهوزیر محیط

ر سرنوشت قبل با حضور متخصصان آلمانی درخصوص احیای تاالب هامون در یزد برگزار شد، اعالم کرد: فعالیت کشورها د

درصد آنها از عراق بوده و  ۶5شوند، درصدی که از کشورهای همسایه وارد ایران می 92گذارد و ریزگردهای همسایگان تأثیر می

نیز با بیان این مطلب که روابط ایران و آلمان سنتی و دیرینه « فالس بارت .دلیل آن نیز سدسازی ترکیه روی دجله و فرات است

جمهوری ایم، اظهارکرد: با روی کار آمدن رئیسای وارد مرحله جدیدی برای تجدید ارتباط شدهتوافق هستهاست و پس از ایجاد 

های ایران را شاهد های مختلف توسعه خواهد یافت و گستره وسیعی در تمام بخشجدید آلمان، روابط ایران و آلمان در بخش

ا در زمینه فرآوری آب، تصفیه فاضالب، تامین آب و تهیه آب آشامیدنی با ایران خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه آلمان تمایل دارد ت

 .رود آغاز شده و پروژه جدید نیز آماده آغاز به کار استهمکاری داشته باشد، افزود: مراحل اجرایی پروژه زاینده

na.ir/fa/news/http://www.ia۴1289/%D9%87%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : تاریخ

 کندهای کشاورزی را پرداخت میتهیه و نصب کنتور هوشمند چاه وزارت نیرو هزینه 96طبق مصوبه مجلس در بودجه 
های کشاورزی را پرداخت تهیه و نصب کنتور هوشمند چاه به وزارت نیرو اجازه دادند هزینه 9۶نمایندگان مجلس در الیحه بودجه  

 شنبه()سه، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی صبح امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی  .کند

 .این الیحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند 8، تبصره 9۶ای الیحه بودجه سال پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینه

های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههای مجاز طبق مصوبه مجلس، به وزارت نیرو اجازه داده شد کل هزینه

 .پرداخت کند« ( این قانون1بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره )تعادل»تبارات طرحهای کشاورزی را از محل اع

 .را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند 9۶الیحه بودجه سال  8نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی یک تبصره 

شود تمام فروشگاهها، جایگاههای سوخت )فسیلی(، انبارهای ه داده میدر این بند آمده است: به سازمان امور عشایر ایران اجاز

های ذخیره علوفه و کاال، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه

د و مابقی به صورت اقساط پنجساله به ( قیمت به صورت نق%10درصد )مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده

شود داری کل کشور واریز میها به حساب مربوط نزد خزانهبردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاریهای بهرهشرکتها و اتحادیه

به عنوان  گیرد تادر اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می 530000-1۶3( درآمد حاصله از محل ردیف %100معادل صددرصد)

 .افزایش منابع مالی سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری هزینه کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951210000398 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : تاریخ

میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  1350 96بر اساس مصوبه مجلس در بودجه 

 اختصاص یافت 
میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی موافقت  1350با اختصاص  9۶نمایندگان مجلس در الیحه بودجه 

  .کردند

و  شنبه( پارلمان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی عصر امروز )سهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

داده و به  این الیحه را مورد بحث و بررسی قرار 13بندهای )هـ( و )و( تبصره  9۶ای الیحه بودجه در جریان بررسی بخش هزینه

 .تصویب رساندند

قانون برنامه ششم مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد  42به موجب مصوبه مجلس، در اجرای جزء یک بند )ب( ماده 

( 10ریال برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از محل منابع ماده ) (13.500.000.000.000)

 .( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص یافت12ات مالی دولت و ماده )قانون تنظیم بخشی از مقرر

قانون تشکیل سازمان  12ط( برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده )، بر اساس بند 13طبق مصوبه مجلس در بند )و( تبصره 

اند، بدون مطرح شدن در کارگروه مشمول کرده های قبل که تسهیالت دریافتزدگان سالمدیریت بحران کشور تأمین شود زلزله

موافقت کردند که به موجب این  9۶الیحه بودجه  13به گزارش فارس، نمایندگان با الحاق بندی به تبصره .شوندحکم ماده فوق می

ده یالت بانکی اجرا شبرداران و استفاده از تسههای فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهرههای شبکهبند الحاقی، در طرح

برداری نشده و های اصلی از طریق منابع دولتی طرح آمده بهرهو به دالیل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه

کننده بدون اینکه کسوری داشته باشند بدهکار برداری از آن مقدور خواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکتدر آینده نیز بهره

برداری امهال و هیچگونه شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهرهکی محسوب شده و از تمامی خدمات بانکی محروم میبان

 .گیردها تعلق نمیجریمه برای دوره امهال به این نوع وام

m/newstext.php?nn=http://www.farsnews.co13951210001۶05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951210001605


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

78 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

هزار همیار طبیعت در سراسر کشور/هرجا مسئولیت های حفاظت را به مردم واگذار  60جذب، ساماندهی و آموزش 
 داشتیم خوبی کردیم، کارنامه

اقلیم به استثنای اقلیم های خشک یا استوایی ، از نظر تنوع  11اقلیم شناخته شده است و از این تعداد  13سرزمین ایران از 

گونه  1700گونه گیاهان دارویی و  300هزار و  2هزار گونه اعم از گیاه و درخت و بیش از  8زیستی به ویژه گونه های گیاهی با 

 .ول جهان استمنحصر بفرد، جزو پنج کشور ا

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اولویت برنامه محیط زیست در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور گفت: برنامه هایی بیش از  

 .برابر برنامه پنجساله توسعه پنجم را در دستور کار داریم که امید است به وظیفه سنگین و اقدام های زیربنایی خود عمل کنیم 5

سرزمین ایران  :امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران افزود« خداکرم جاللی»خبرنگار اقتصادی ایرنا،  به گزارش

اقلیم به استثنای اقلیم های خشک یا استوایی ، از نظر تنوع زیستی به ویژه گونه  11اقلیم شناخته شده است و از این تعداد  13از 

گونه منحصر بفرد، جزو پنج  1700گونه گیاهان دارویی و  300هزار و  2از گیاه و درخت و بیش از  هزار گونه اعم 8های گیاهی با 

میلیمتر  230ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: از طرفی با میانگین بارندگی حدود رئیس سازمان جنگل.کشور اول جهان است

از سه برابر میانگین جهانی( و قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه  میلیمتر )بیش 2۴00)یک سوم میانگین جهانی( و تبخیر باالی 

مترمربع بیابان )بیش از دو برابر میانگین  300هزار و  ۴دهم مرتع و  1.1هزار مترمربع جنگل، سرانه  2خشک جهان با سرانه حدود 

 .گرفته است میلیون هکتار تحت تاثیر پدیده بیابان زایی و وضعیت شکننده ای قرار 100جهانی( و 

جاللی با بیان اینکه پدیده بیابان زایی با توجه به استمرار خشکسالی ها روند صعودی پیدا کرده است، افزود: باید با جامع نگری در 

 .مدیریت سرزمین و عزم ملی برای مقابله با این پدیده اقدام کرد

مراتع و آبخیزداری کشور در راستای تحقق منویات رهبری و ها، مراتع و آبخیزداری افزود: سازمان جنگل ها، رئیس سازمان جنگل

سیاست های دولت تدبیر و امید و نیز اعتقاد بر اینکه موضوع حفاظت، احیا و توسعه منابع موضوعی حاکمیتی و ملی است، همه 

عادل، چالش هایی بوجود وی ابراز تاسف کرد، با به هم زدن این ت.دستگاه ها و مردم را به حفاظت و پایداری آن دعوت می کند

آمده است که امروزه در پدیده های خطرناکی نظیر تغییر اقلیم، گرمایش زمین، کمبود آب شیرین و بیابان زایی خود را نشان می 

برابر،  15برابر، مصرف انرژی  9برابر، مصرف آب شیرین  ۴جاللی با ذکر آماری یادآور شد: در قرن بیستم، جمعیت جهان .دهد

میلیارد هکتار کاهش یافته و این آمار به خوبی بیانگر توسعه  ۴میلیارد هکتار به 5برابر و سطح جنگل ها از  17ازگربنیک تولید گ

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی به دلیل کارکردهای حیاتی، پایه و اساس توسعه .نامتوازن و ناپایدار فعالیت های بشری است

صر اصلی زندگی یعنی آب، خاک و هوا هستند، افزود: شادابی و سالمت اکوسیستم ها و موجودات پایدار و حافظ و قوام بخش عنا

 1393معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سال .رابطه مستقیمی با شادابی و سالمت منابع طبیعی دارد

مورد توجه قرار دادند ، اظهار داشت: این تاکیدات شامل عالوه بر تبیین جایگاه محیط زیست و منابع طبیعی، مسایل مهمی 

هماهنگی دستگاه ها، ایجاد تعادل بین انسان و طبیعت، توجه به سه عنصر اساسی آب، خاک و هوا، لزوم توجه به آبخیرداری و 

ستی ین، پیوست محیط زیپدیده گرد و غبار، پاالیش و بازنگری قوانین و جرم انگاری تخریب محیط ریست، برخورد قاطع با متخلف

جاللی تصریح کرد: با تعیین راهبردهای اساسی برگرفته از قانون و .برای کلیه طرح های عمرانی و صنعتی و فرهنگ سازی بود

، مشارکت مردم، ارتقای منابع طبیعی، «جامع نگری در حوزه آبخیز»سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توجه بر اصول پنجگانه 

پایداری و پیشگیری از تخریب سرزمین با تاکید بر عملیات آبخیزداری و مبارزه با پدیده گرد و غبار؛ با وجود مهار عوامل نا

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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محدودیت های اعتباری مورد توجه قرار گرفته و اقدام های مناسبی برای حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار صورت گرفته 

قدام های صورت گرفته در دولت یازدهم در عرصه های منابع طبیعی گفت: اهم اقدامات معاون وزیرجهادکشاورزی با اشاره به ا.است

 ۶31شامل اخذ سند مالکیت، تالش برای اراضی ملی، ایجاد بانک اطالعات زمین، ایجاد کمربند حفاظتی به مساحت سه هزار و 

و بهره گیری از ظرفیت های کل نیروهای مسلح و کیلومتر، اطفای حریق در جنگل ها و مراتع، تجهیز ناوگان زمینی یگان حفاظت 

جاللی با تاکید بر اینکه ایجاد و ساماندهی تشکل های مردمی، ایجاد صندوق های توسعه .دفاع و پشتیبانی در اطفای حریق است

 به مردم واگذار منابع طبیعی در راستای بهره گیری از مشارکت مردم بسیار موثر بوده است، افزود: هرجا مسئولیت های حفاظت را

 .کردیم، کارنامه بسیار خوبی را هم در رابطه با حفاظت و هم در رابطه با بهره برداری اصولی و علمی کسب کردیم

« همیار طبیعت باشیم»هزار همیار طبیعت در سراسر کشور خبر داد و افزود: امسال نیز شعار  ۶0وی از جذب، ساماندهی و آموزش 

 .م داد تا این همیاران در تعادل اکوسیستم، آبادانی و سرسبزی کشور نقش خود را ایفا کنندرا مورد توجه قرار خواهی

هزار هکتار،  500هزار هکتار، عملیات اجرایی در سطح یک میلیون و  1۴3جاللی، جنگلکاری، احیا و غنی سازی جنگل در سطح 

میلیون هکتار، اجرای طرح های بیابان  23ع در سطح میلیون هکتار، اجرای طرح های احیای مرات 18حفاظت مشارکتی در سطح 

هزار هکتار و رفع تجاوز در عرصه های ملی در سطح  72هزار هکتار و خلعیت اراضی ملی از متصرفین در سطح  88زدایی در سطح 

 .هزار هکتار را از دیگر اقدام های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دردولت یازدهم برشمرد 1۴2

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴۶0/%D8%AC%D8%B0% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 بررسی راه های گسترش همکاری های ایران و یونیدو در زمینه صنایع کشاورزی

همکاری های صنایع کشاورزی ایران و یونیدو در دیدار نمایندگان کشورمان با مسئوالن سازمان توسعه صنعتی راه های گسترش 

 .ملل متحد)یونیدو( مورد بحث و بررسی قرار گرفت

راه های گسترش همکاری های صنایع کشاورزی ایران و یونیدو در دیدار نمایندگان کشورمان با مسئوالن سازمان توسعه صنعتی 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در دیدار ژانگ وانگ به گزارش ایانا از پایگاه اطالع .متحد)یونیدو( مورد بحث و بررسی قرار گرفت ملل

رئیس دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان مرکزی یونیدو، هیات همراه از وین و نماینده یونیدو در ایران با هومن فتحی مدیر 

لل و سازمان های تخصصی و نمایندگان دستگاه های ذی ربط، راه های گسترش همکاری های ایران و یونیدو کل دفتر امور بین الم

در این دیدار، فتحی بر ایجاد و توسعه همکاری ها در زمینه صنایع کشاورزی از جمله کاهش .در زمینه صنایع کشاورزی بررسی شد

 .یابی، سیستم های تغذیه و فرآوری گیاهان دارویی تاکید کردضایعات پس از برداشت محصوالت کشاورزی، سیستم های رد

رئیس دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان مرکزی یونیدو نیز در این دیدار، با اشاره به مذاکرات اخیر وزارت جهاد کشاورزی با 

یونیدو با بخش کشاورزی کشورمان را تشریح یونیدو، رئوس برنامه های این سازمان برای تدوین طرح همکاری های دو جانبه آتی 

همچنین در این دیدار، اسفندیاری سرپرست دفتر صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز همکاری یونیدو با ایران در  .کرد

 .زمینه کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و بازاریابی را خواستار شد

از مسئوالن یونیدو خواست تا در بخش هایی مانند تکنولوژی هیبریدی، نشاء  در این دیدار، سیدپور مجری طرح گلخانه کشور نیز

 .های پیوندی، بسته بندی و بازاریابی محصوالت کشاورزی با ایران همکاری کنند

باسل الخطیب، مسئول توسعه صنایع کشاورزی یونیدو هم در این دیدار،با اشاره به تجارب سازمان خود در خاور نزدیک بویژه 

های لبنان، مصر و تونس آمادگی یونیدو را جهت همکاری در زمینه هایی از جمله بسته بندی محصوالت کشاورزی ، بازاریابی کشور

 .، گیاهان دارویی و سیستم های ردیابی اعالم کرد

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴۴0/%D8%A8%D8%B1%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 کسب مجوز از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت توسعه آبرسانی به روستاها

اجماالً اجازه دادند که به رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:مقام معظم رهبری به مسئله آبرسانی به روستاها عنایت دارند و 

 .برداشت از صندوق توسعه ملی ورود شود

اسفندماه( مجلس شورای اسالمی، در جریان  8به گزارش ایانا از خانه ملت، علی الریجانی در نشست علنی صبح امروز )یکشنبه، 

فت: این موارد به ویژه آبیاری درخصوص برداشت از محل صندوق توسعه ملی گ 9۶بررسی بخش درآمدی جزئیات الیحه بودجه سال 

تحت فشار و آبرسانی به روستاها به صورت اجمالی با مقام معظم رهبری مطرح شد و مقام معظم رهبری به مسئله آبرسانی به روستاها 

 ن اساسیعنایت دارند و اجماال اجازه دادند که در مجلس به آن ورود شود.رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نباید ایراد قانو

به برداشت از محل صندوق توسعه ملی برای اهدافی همانند آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها گرفته شود؛ چرا که با مقام 

 معظم رهبری در این خصوص صحبت شده است، اما اگر در مخالفت یا موافقت با آن نمایندگان اظهاراتی دارند، می توانند بیان کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/۴1253/%DA%A9%D8%B3%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 96تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 

و اصالحات بعدی آن را تا  1387نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

اسفندماه(  8به گزارش ایانا از خانه ملت،نمایندگان درنشست علنی نوبت صبح امروز )یکشنبه، .را تمدید کردند 139۶پایان سال 

این الیحه را که به دلیل  ۶بند ب تبصره  9۶بخش درآمدی جزئیات الیحه بودجه سال  مجلس شورای اسالمی،در جریان بررسی

 223رای ممتنع از مجموع  11رای مخالف و  20رای موافق،  1۴3 با وجود ابهام به کمیسیون تلفیق الیحه ارجاع داده شده بود را 

 .کردند تصویب مجلس علنی نماینده حاضر در صحن 

و اصالحات بعدی آن، تا پایان سال  1387مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده مصوب »گفتنی است، مطابق این بند 

تمدید می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول قانون مذکور را که در حلقه آخر  139۶

رار می گیرند و براساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند زنجیره مالیات بر ارزش افزوده ق

 .بود خواهد جاری است نشده قطعی آن مالیات که هایی دوره درخصوص بند این مقررات وهمچنین 

یافت مالیات بر ارزش افزوده از همچنین براساس این بند دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده تمدید شده و سازوکار در

 مشموالن این قانون نیز شفاف شده است

http://www.iana.ir/fa/news/۴1250/%D8%AA%D9%85%D8%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

ای ایران به اوکراین جهت های صادراتی فلهکشاورزی فرامرزی اتاق البرز در اوکراین فراهم شد/ انتقال محمولهبستر 
 بندی و ارسال به اروپابسته

 .نامه منعقد شده، بستر همکاری در زمینه کشاورزی فرامرزی استان البرز در شهر خرسون فراهم شدبر اساس تفاهم

ران، رئیس اتاق البرز با اشاره به سفر فعاالن بخش خصوصی استان البرز به اوکراین و دیدار با سفیر ایران در به گزارش ایانا از اتاق ای

ین ماباوکراین، استاندار، معاون استاندار و مدیرکل کشاورزی شهر خرسون اوکراین گفت: این سفر در راستای اجرای تفاهمنامه فی

های زراعی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات منظور بازدید از زمینکراین و بهسال گذشته استان البرز با شهر خرسون او

 .شده است کشاورزی فرامرزی کشور اوکراین انجام

پروری سبک توسط این استان در کشور اوکراین های اولیه برای همکاری در زمینه کشاورزی و دامرحیم بنا موالیی گفت: توافق

شده کارشناسان استان البرز ظرف مدت دو ماه آتی ضمن آشنایی با قوانین و مقررات مذاکرات انجام شده است. بر اساسانجام

 .اوکراین نسبت به انعقاد قرارداد نهایی در این زمینه اقدام کنند

هار این کشور اظ گذاران البرزی برای تولید انواع محصوالت کشاورزی در اراضیبنا موالیی با اشاره به استقبال اوکراین از سرمایه

ی ها از آبیارکرد: اوکراین بستر بسیار خوبی برای کشت فرا سرزمینی دارد چرا که در تمام سال به دلیل روند مطلوب بارندگی

شده محصوالت کاهش وی خاطرنشان کرد: با ایجاد کشت فرا سرزمینی از سوی استان البرز در اوکراین قیمت تمام.نیاز استبی

 .توان نسبت به صادرات محصوالت اقدام کردرو عالوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی می ازاین جدی خواهد داشت،

بناموالیی از مذاکرات اولیه برای همکاری مشترک البرز و خرسون جهت تولید کاغذ و چوب خبر داد، همچنین از کشور اوکراین 

 .نام برد عنوان شاهراه صادرات ایران به کشورهای اروپایی در آیندهبه

های صادراتی کشور اوکراین پیشنهاد انتقال محموله :وی با اشاره به تعرفه صفر گمرکی به کشورهای اروپایی برای اوکراین گفت

های دانهبندی به اروپا صادر شود. همچنین مذاکراتی برای تأمین نیاز کشور بهای به این کشور را ارائه تا پس از بستهصورت فلهبه

گونه مبادالت از طریق بندر اوداسا اوکراین به جمله ذرت، جو و تخم آفتابگردان از کشور اوکراین انجام و مقرر شد این روغنی از

های های کیف و خرسون افزود: زمینهبنا موالیی با اشاره به میزگردهای تجاری در اتاق بازرگانی استان.بندرعباس صورت گیرد

اورزی و صنعتی فراهم است و امیدواریم این مهم در عرصه اقتصادی نیز جایگاه مناسبی به همکاری گسترده دو کشور در بخش کش

ه امسال ام آبان های ایران با مسئولیت استان البرز و به میزبانی اوکراین در وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی.دست آورد

 .اوکراین انتخاب شده استعنوان استان معین کشور در روابط با افزود: البرز به

http://www.iana.ir/fa/news/۴1508/%D8%A8%D8%B3%D8%AA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

ها باید به حاکمیت غذایی تن بدهند/ دولت های حقوقی سوق بدهیم/خواهیم حاکمیت غذایی را به سوی چارچوبمی
 اندازدشهروندان را به خطر می "حق بر غذای سالم"شده ژنتیکی محصوالت دستکاری

های بزرگ کشور ازجمله دانشگاه شهیدبهشتی دارای اهمیت شده تا آنجا که در این آشامیم، حاال برای دانشگاهخوریم و میآنچه می

شود، همایشی که برگزار می "از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب "ایش دانشگاه فردا )دوشنبه( هم

 .بگذارد "حاکمیت غذایی"و  "امنیت غذایی"خواهد همه تأکیدش را بر می

آنها در  از وگو با خبرنگار ایانا معتقد است اگر درک درستیاین دو کلمه کلیدی مفاهیمی هستند که دبیر اجرایی همایش در گفت

 تواند تحول مهمی را ازجمله در زنجیره تولید و تغذیه ایجاد کند.در جامعه ایجاد شود می "حاکمیت مطلوب"چارچوب 

شود و همه کشورها ازجمله ایران الملل بر آن تأکید میدر همه اسناد حقوق بین"کند که ای ذکر میافشار امنیت غذایی را واژه

این همایش از این جهت دارای اهمیت است که همه کشورها برای تحقق "گوید: هستند.وی می "ذکورمتعهد به رعایت اسناد م

 "کنند، و ایران برای تحقق استانداردهای سالمت و بهداشت نباید از دیگر کشورها عقب بماند.المللی تالش میاسناد حقوقی و بین

الملل( مورد استفاده قرار الملل )نه حقوق بینیشتر در روابط بینرا از واژگانی ذکر کرد که ب "حاکمیت غذایی"دبیر همایش 

 کنند.گیرد و همه کشورهایی که مایلند در تولید محصوالت غذایی اتکای به خود داشته باشند، از آن استفاده میمی

افزود:  "حقوقی سوق بدهیم هایخواهیم با این همایش واژه حاکمیت غذایی را به سوی چارچوبما می"افشار با اشاره به اینکه 

ها را های حقوقی به معنای آن است که با پذیرش حقوق مربوطه، دولتسوق دادن مفهوم حاکمیت غذایی به سوی چارچوب"

های مختلفی حاکمیتی و خصوصی و خدماتی موظف کنیم تا به آن عمل کنند و از این طریق مفهوم حاکمیت غذایی نیز در بخش

تر دیگری درباره امنیت غذایی ذکر کرد که مربوط به های برگزاری همایش را مسئله مهموی از دیگر انگیزه"د.در کشور نهادینه شو

شده ها است که مطرح شده محصوالت دستکاریمدت"شده ژنتیکی است.این مدرس دانشگاه بیان کرد: محصوالت دستکاری

کند، تنها امنیت غذایی را تأمین نمیدهند نهاست که آمارها نشان می کند این در حالیژنتیکی امنیت غذایی را در کشور تأمین می

افشار تأکید کرد: برای اطالع کافی از امنیت "اندازد.است، به خطر می "حق بر غذای سالم"ترین عامل امنیت غذایی که بلکه مهم

 این اسناد را به مرحله اجرا بگذاریم. المللی موجود در این باره مراجعه و تالش کنیم مفادغذایی، باید به اسناد بین

هدف مهم دیگر از برپایی این همایش، افزایش آگاهی و آشنایی حقوقدانان، وکال، دانشجویان، و... با  "افشار در پایان عنوان کرد: 

 "المللی است.ادبیات مندرج در ماهیت بحث امنیت غذایی و حاکمیت غذایی در نظام بین

 شود./اسفندماه در دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده اقتصاد، تاالر شهیدبهشتی برگزار می 9 این همایش فردا دوشنبه

http://www.iana.ir/fa/news/۴127۶/%D9%85%DB%8C%E2%80%8C 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 کندمکرر قانون برنامه ششم مشکل جنگل را حل نمی 48ماده 

های شمال، کارشناسان و متخصصان رشته برداری تجاری از جنگلدر آستانه نهایی شدن و اجرای طرح تنفس جنگل یا توقف بهره

برداری ب قانون توقف بهرههای کشور و تصویبه بررسی وضعیت جنگل "های سیاستگزاریها و چالشفرصت"جنگل، در قالب پنل 

 .های شمال پرداختنداز جنگل

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های شمال، کارشناسان و متخصصان رشته برداری تجاری از جنگلدر آستانه نهایی شدن و اجرای طرح تنفس جنگل یا توقف بهره

برداری های کشور و تصویب قانون توقف بهرهبه بررسی وضعیت جنگل "های سیاستگزاریها و چالشفرصت"جنگل، در قالب پنل 

های عالمانه در جنگل به منظور اجرای ماده های شمال پرداختند. از نظر سخنرانان کلیدی دراین پنل، برای برداشت گاماز جنگل

در مسیر درست قرار گیریم. تقی ها به درستی تشخیص داده شود تا برای حل مشکل قانون برنامه ششم، باید مشکل جنگل ۴8

قانون برنامه ششم به دلیل مشکالت موجود در ساختارهای  ۴8شامخی عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است که ماده 

 های شمال حل نخواهد شد.ها به هیچ وجه مشکل جنگلمدیریتی سازمان جنگل

ها( امروز در دانشکده منابع ها و چالشهای شمال )فرصتایدار جنگلملی مدیریت پ"به گزارش خبرنگار ایانا، نخستین پنل همایش 

 برگزار شد. "ها در سیاستگزاریها و چالشفرصت"طبیعی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان 

 اولین سخنران کلیدی این برنامه دکتر تقی شامخی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بود. وی در سخنان خود را با اشاره به روند

 مکرر در قانون برنامه ششم آغاز کرد. ۴8طی شده در زمینه بحث تنفس و در نهایت گنجانده شدن ماده 

های زیادی بود که وزیر این مصوبه بحث ۶گردد. روی مواد دو و باز می 92وی گفت: بحث تنفس به مصوبه هیات دولت در سال 

ها ارسال کرد. فرصت به قدری کم بود که این سازمان سازمان جنگلای را در سال جاری به ماده 10ای جهاد کشاورزی ابالغیه

 مکرر پیش آمد. ۴8نتوانست ابالغیه وزیر را اجرایی کند زیرا بحث تدوین برنامه ششم و ماده 

حداکثر تا های شمال باید برداری تجاری از جنگلمکرر این است که بهره ۴8این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: محور اصلی ماده 

سال سوم برنامه متوقف شود. این ماده هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده اما بر اساس آنچه تا کنون روی آن بحث شده 

ها باید متوقف شود. رسند، تمدید نخواهند شد و در سال چهارم تمام این طرحهای جنگلداری که در این مدت به پایان میطرح

 شود و یا مطلقا برشی در جنگل انجام نخواهد شد.اشتی در جنگل انجام میبرداری با اهداف بهدبهره

 ایم.کند زیرا که مشکل جنگل را به درستی تشخیص ندادهقانون برنامه ششم مشکل جنگل را حل نمی ۴8به گفته وی ماده 

ارها متناسب باشد. در مسایل شامخی افزود: برای حل مشکل جنگل باید ابتدا بیماری درست تشخیص داده شود تا تجویز راهک

 رسد.پزشکی نیز اگر کبد فردی مشکل داشته باشد و اختالل قلبی برای این مریض تشخیص داده شود، معالجات به نتیجه نمی

ها های ایران را مدیریت جنگل دانست و افزود: نقد من به این نیست که مسئوالن سازمان جنگلوی مشکل عمده امروز جنگل

های کشور متناسب با وظیفه و رسالتی که دارد، رشد نکرده است. این مدیریت کرد دارند. بلکه کال مدیریت جنگلمشکل در عمل

 رسیم.به جایی نمی ۴8سازی به وظایف خود عمل کند. اگر این کار را نکنیم، با تصویب ماده باید توانمند شود تا با چابک

ها تمام ابزار مدیریت جنگل به روش علمی را در اختیار دارد. زیرا فرآیند جنگل این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: سازمان

 شود.ها انجام میگذاری، خروج چوب از جنگل و غیره با نظر مستقیم سازمان جنگلبرداری، نشانهها، بهرهتصویب طرح

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تخلفات مجری برخورد کند. در نتیجه اگر امروز تواند در برداشت سالیانه بازنگری کرده و با ها میوی ادامه داد: سازمان جنگل

ها به اکوسیستم شادابی نداریم، باید بررسی کنیم که دلیل آن چیست. ممکن است بگوییم طرح درست تهیه نشده است، دامداری

 توان حل و هانشینان و قاچاق چوب به جنگل آسیب زده است اما باید سازمان جنگلزنند و یا تامین نیاز جنگلجنگل آسیب می

 فصل این مشکالت را داشته باشد.

های ایران است که باید چابکی شامخی افزود: اگر امروز در جنگل مشکل داریم، حاصل عدم انسجام در مدیریت حاکم بر جنگل

پرداخت. به ها وجود دارد، به تشریح این نقاط ضعف هایی در سازمان جنگلالزم را بدست آورد.وی با اشاره به این نکته که ضعف

ها ملی شده، قرار بود ممیزی اراضی انجام شده و مرز جنگل و مستثنیات مردم مشخص شود اما که جنگل ۴1گفته شامخی از سال 

سال، هنوز ممیزی اراضی نهایی نشده است. یکی از اصول اصلی جنگلداری صنعتی خروج دام از جنگل است و اولین  5۴با گذشت 

میلیون دام کتولی که در سال  1.۴میلیون واحد دامی و  ۴.۴این مبنا در قبل از انقالب تهیه شد اما از  های جنگلداری نیز برطرح

 میلیون واحد دامی از جنگل خارج شده و هنوز نتوانستیم این مشکل را حل کنیم. 1.5آماربرداری شد، فقط  ۶۴

ها پیاده شده که دامداری و تولید چوب تواما در ر جنگلاین استاد دانشگاه گفت: در کشورهای جهان سوم، مدلی از جنگلداری د

 ند.کبرداران به جنگلداری توجهی نمیگیرند و بهرهشود اما در ایران جنگلداران ما دام را ندیده میها پیگیری میاین اکوسیستم

: نوعی مدیریت مشارکتی در جنگل ها را یکی دیگر از نقاط ضعف موجود در کشور اعالم کرد و افزودوی ضعف پشتیبانی از تعاونی

، 70تا  ۶5های ساله طی سالها مشارکت داشته باشند. ما در یک دوره پنجگیریمطرح است که در این مدل مردم باید در تصمیم

هایی تعاونی ایجاد کردیم اما بعد از آن زمینه برای تشکیل تعاونی مساعد نبود و قبل از آن هم مشکل وجود داشت. به دلیل حمایت

ها باید با آموزش، اند. در حالی که تعاونیتعاونی سرپا باقی مانده و بقیه از بین رفته 12که انجام ندادیم، در حال حاضر صرفا 

کردیم. امروز برای ترمیم گذاری مناسب از آنها حمایت میکردند و با سرمایههای آنها توسعه پیدا میسازماندهی و نظارت بر فعالیت

های الزم باید وارد عمل شویم.شامخی در ادامه به عدم تکمیل طرح سوخت رسانی به روستاها اشاره کرد و گفت: ظرفیتشرایط و 

های ، دامداران جنگل۶۴های سال های فسیلی است اما بر اساس آماربرداریایران کشوری دارای پتانسیل مطلوب در زمینه سوخت

 1۶5رود. هزار متر مربع آن برای ترمیم سراها به کار می 200کنند که استفاده میشمال سه میلیون متر مکعب چوب برای سوخت 

استر هیزم استفاده کنند، بر اساس برآوردها امروز پنج میلیون متر مکعب  30های شمال داریم که اگر هر یک هزار خانوار در جنگل

داریم، باید منابع سوخت فسیلی را در اختیار روستاییان های شمال را مصرف چوب روستایی خواهد بود. اگر قصد حفاظت از جنگل

برداری، سوخت رسانی باید انجام شود تا فشار به جنگل کاهش مجاور جنگل قرار دهیم.وی ادامه داد: به جای تعطیل کردن بهره

به تصویب رسیده،  79ل ه از ساهای شمال کشور را کیابد.این استاد دانشگاه تهران عدم اجرای طرح مدیریت چند منظوره جنگل

به تصویب رسید، عدم تهیه طرح  82دیگر از مشکالت موجود دانست. به گفته وی عدم اجرای طرح صیانت جنگل که در سال یکی

های شمال کشور، ادامه تجاوز به اراضی جنگلی، مشکل در نحوه محاسبه بهره مالکانه و کاهش جنگلداری برای نیمی از جنگل

 توان به آنها اشاره کرد.ر مشکالتی است که میتعهدات مدیران دیگ

ها مشخص هایی که چارچوب مدیریتی داشتیم، موفق نشدیم، در زمینه تنفس که چارچوبشامخی تأکید کرد: وقتی در برنامه

ید من این کنیست، موفق نخواهیم شد. واقعیت این است که باید ما توانمندی و چابکی را پیدا کنیم که به مشکالت فائق شویم. تأ

اش بسته شود و مشکالت حل شود. ما نیازمند برداری از آن پروندهای نیست که با توقف بهرههای شمال، پدیدهاست که جنگل

 های ما را جلو ببرد.هایی در قالب مدیریت چند منظوره تهیه کنیم تا برنامهها هستیم و باید طرحسازی سازمان جنگلچابک

نشین را در مدیریت تواند موفق باشد زیرا مردم جنگلوجود آمدند، میهایی که بهتجربه کردیم و تعاونی وی افزود: مدلی که ما

 توانیم در این راه موفق شویم.دهد و با استفاده از همراهی صنایع، میمشارکت می
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 برداری، هدر رفت چوب را افزایش دادمدیریت غلط بهره

ه های چوبی با ارائها جلد کتاب در زمینه مهندسی مکانیک فرآوردهستاد دانشگاه تهران و مولف دهدر ادامه این پنل، قنبر ابراهیمی ا

 برداری، اشاره کرد.تصاویری، به پوسیدن درختان پس از قطع به دلیل مدیریت غلط بهره

 انند.رسبیشتر به جنگل آسیب می برداریهای بهرهاند یا اینکه طرحها جنگل را تخریب کردهوی افزود: باید ببینیم که آیا دام

ها )قطعات کوچکتری از های استحصالی از جنگل بسیار زیاد است. نگهداری گرده بینهابراهیمی تأکید کرد: در ایران دور ریز چوب

 شود.چوب تنه( در جنگل به نحوی است که باعث هدر رفتن ماده اولیه صنایع چوب می

. گردندها در جنگل بپوسند به چرخه حیات باز میدهد زیرا اگر گرده بینهجنگل رخ نمیوی افزود: پوسیدن چوب فقط در محیط 

 ها نیز با مشکل پوسیدن چوب مواجه هستیم.متاسفانه درکارخانه

شود برای هیچ صنعتی قابل استفاده نیست. برای هایی که از جنگل برداشت میاین استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: برخی چوب

توان از آن به شود اما چوب برای صنعت کاربردی ندارد و حتی نمیها از داخل جنگل به محل دپو هزینه زیادی میین چوبحمل ا

درصد دور زیر داریم. یعنی چوب از دسترس خارج  ۶۴عنوان هیزم استفاده کرد.وی ادامه داد: در فرایند تبدیل چوب، حدود 

شود و متاسفانه جه به استفاده چوب در صنعت، تبدیل تنه درخت انجام میشود. برای حمل چوب توسط قاطر بدون تومی

 استانداردی برای اندازه قطعات چوب مورد نیاز صنعت در ایران وجود ندارد.

 مند شود تا بتوانیم درباره مدیریت پایدار جنگل صحبت کنیم.ابراهیمی گفت: باید فرآیند تبدیل چوب در ایران نظام

های ایران نیست و دور ریز در این های استحصالی از جنگلهای وارداتی نیز وضعیت بهتر از چوبر زمینه چوبوی اضافه کرد: د

 شود.ها نیز زیاد است. در حالی که منابع مالی کشور برای واردات هزینه میچوب

ها را تنها راه حفظ هفت گری در برنامهاین استاد دانشگاه تهران با اشاره به تجربیات بدی که در زمینه واردات چوب داشتیم، بازن

درصد سود  10واردات چوب را از پرداخت  80درصد اشتغال ایجاد شده در صنعت چوب دانست.وی اضافه کرد: دولت در دهه 

 ربازرگانی معاف کرد و این مسئله سبب شد که واردکنندگان میوه هم برای استفاده از این مزیت، چوب وارد کنند. در آن سال وزی

های هیزمی بود که به درد هیچ درصدی داشته است اما آنچه به کشور وارد شد، چوب 700وقت مدعی شد واردات چوب رشد 

های قدرتمندی تشکیل شود که این مسئله را خورد.به گفته ابراهیمی برای ساماندهی وردات چوب باید تشکلصنعتی نمی

 جوز واردات چوب دریافت کند.ساماندهی کرده و نباید کسی که صالحیت ندارد، م

اندرکاران از این مسئله های کیفی جنگل هستیم. باید دسترسانی در زمینه تدوین شاخصوی ادامه داد: نیازمند آموزش و اطالع

ه ک آگاه شوند.به گفته این استاد دانشگاه تهران، استانداردهای واردات چوب سازمان حفظ نباتات ایران بسیار قدیمی است در حالی

های ناشی از نقل و انتقاالت چوب در یک لیست گردآوری شده و به فعاالن عرصه واردات چوب تحویل در استرالیا تمام بیماری

توانند زمینه ورود آفات زیادی را به کشور شود. اگر این استانداردها را نداشته باشیم، افراد از روی ناآگاهی یا منفعت طلبی میمی

های استحصالی نیز چوب فه کرد: در ایران برای واردات چوب استاندارد معینی نداریم. همچنین برای کیفیتفراهم کنند.وی اضا

 استانداردهایی تعریف شود.باید چنین

برداری از جنگل توجه جدی ها پس از توقف بهرهابراهیمی با تأکید بر اینکه باید به مسئله کاهش چوب در بازار و افزایش قیمت

 یش و حفاظت از جنگل با کاربری تولید چوب و بهبود کیفیت چوب سرپای جنگل تأکید کرد.شود، بر پا

 برداری از جنگل جهانی استاختالف نظر بر سر بهره
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محمد پیرصوفی دانشجوی دکترای جنگل در آلمان دیگر سخنران این پنل نیز عنوان کرد: تا قبل از اینکه درباره چیزی صحبت 

شوند. ما درک انفرادی از مقوله جنگل داریم. این درک معموال موضوعی برای خط مشی گذاری و سیاستگزاری نمینشود، تبدیل به 

 گیرد، یک حس شوق آمیز است.با توجه به اینکه بر اساس حواس پنج گانه ما شکل می

 ای که درط اره موتوری است. زیرا رویهها تنها درکی که از جنگل وجود دارد، قتل عام این اکوسیستم توسوی اضافه کرد: در رسانه

 ها وجود دارد، به نحوی است که عناصر خبری در نحوه تنظیم آن بسیار موثر بوده و خبر منفی ارزش بیشتری دارد.رسانه

 طهای جنگل انجام شده، گفت: در آلمان تحقیقات مفصلی توسپیرصوفی با اشاره به مطالعاتی که در آلمان درباره یکسری پدیده

اند. پدیده کشتارگاه برای تبیین هایی در خصوص جامعه و جنگل رسیدهدانشمندان علوم اجتماعی انجام شده و به یکسری پدیده

برند، تمایل به خوردن گوشت دارند اما از دیدن های و علفزار لذت میطور که مردم از دامشود. همینوضعیت جامعه استفاده می

طور ، بهبرندر هستند، در جنگل نیز مشابه چنین وضعیتی حاکم بوده و مردم از دیدن جنگل لذت میاتفاقات کشتارگاه نیز متنف

 کند؛ انتقاد دارند.ای که درخت جنگل را به چوب تبدیل میمعنی داری متقاضی چوب هستند اما متاسفانه به پدیده

جنگلی نگاهی کارتونی است زیرا آنها باور ندارند که جنگل  هایترها به اکوسیستموی اضافه کرد: در آلمان معتقدند که نگاه جوان

باید مدیریت شود.به گفته این دانش آموخته جنگل، سیاست جنگل یکی از مباحث رشته جنگلداری است. برای تبیین سیاست 

ها و درک ه برداشتجنگل باید از تنوع خدمات اکوسیستمی آغاز کرد. زیرا بخش عمده مناقشاتی که در مورد جنگل وجود دارد، ب

 شود.متفاوت ما از جنگل مربوط می

گردد که اکوسیستم جنگل زمینه ساز تأکیدات مختلف در موضع ها به جایی باز میوی افزود: به طور زیربنایی این اختالف

اختالف در  شود. موضوع این است که ما اگر تأکید ما بر خدمات تامینی و حمایتی باشد،سیاستگزاری و مدیریتی جنگل می

 شود.دهد و این مسئله فقط شامل ایران نمیها رخ میخصوص سیاستگزاری و مدیریت جنگل

میالدی کارشناسان آلمانی به این نتیجه رسیدند که تئوری پسایه بتواند تا اندازه قابل  19۶0پیرصوفی ادامه داد: از اواخر دهه 

توانیم جنگل را به عنوان کارخانه تولید کننده چوب کند تا زمانی که ما میمیها پایان دهد. این مسئله ادعا توجهی به این کشاکش

یک  شود و ایندر نظر بگیریم واین کارخانه با یک سیستم علمی مدیریت شود، سایر خدمات اکوسیستمی جنگل نیز محقق می

 افتد.هم اتفاق می اقتضای ناگزیر است. تا زمانی که خوب چوب تولید کنیم، بقیه خدمات اکوسیستمی جنگل

 ها یا مجامع علمی مطرح کنند.برداری را در رسانهاین دانش آموخته جنگل به کارشناسان توصیه کرد: نظرات خود درباره بهره

های برداری از جنگلسازی در زمینه جنگل اعالم کرد و گفت: تغییر سیاست بهرهها را راه دیگری برای تصمیموی برپایی همایش

ر اتفاق افتاده است. تئوریهای زیادی در رابطه با این تغییر سیاست وجود دارد اما باید بدانیم مکانیسم این تغییر چیست شمال کشو

توان برای رسیدن به هدف استفاده کرد. هایی میو چه تعریفی از این اتفاق داریم. ساختار این سیاستگزاری چیست و از چه روش

های اساسی ، گام ۴8های شمال را تبیین کرد تا بعد از نهایی شدن ماده برداری جنگلیر سیاست بهرهباید عالمانه و با جزئیات، تغی

را برداشت.پیرصوفی تأکید کرد: تا زمانی که به سئواالت خود به صورت عالمانه پاسخ نگوییم، در فضای مبهم و مغشوشی گام 

 خواهیم برداشت که به نتیجه مثبت منتهی نخواهد شد.

زود: باید به صورت عالمانه بتوانیم پاسخ سواالت خود را بدهیم. سیاستگزاران علم جنگل در کشورهای توسعه یافته به قدری وی اف

ه از ایم با استفادکنیم. ما توانستههای کاربردی را استفاده میکنند. ما از روشهای نوظهور استفاده میپیشرفت کردند که از روش

های کشور تحت تاثیر قرار دهیم. به روش علمی و با برداری از جنگلزاری کشور را در چارچوب بهرهواژه تنفس، فضای سیاستگ

 را در قانون برنامه ششم ببینیم. ۴8توان تشریح کرد که چطور این لغات سبب شد ما ماده تهییج گفتمان می
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های بعدی را عالمانه برداریم مگر اینکه یم گامتواناین دانش آموخته جنگل گفت: بر اساس آنچه در منابع علمی آمده ما نمی

ایم. در های کلی بسنده کردهسیاست جنگل را تحلیل کرده باشیم. در زمینه سیاستگزاری چند دهه است که فقط به ذکر صحبت

رادوکس بین ادچار پ "راجز توری"پی تحلیل یا آنالیز سیاستگزاری برای جنگل نیستیم. شاید برای این نیستیم که براساس نظر 

کند. نیازها و خالقیت هستیم. بر اساس این نظریه هر کشوری که به خالقیت بیشتری نیاز دارد، کمتر از این خالقیت استفاده می

 امیدواریم ما شامل این پارادوکس نباشیم.

های ما اقتصادی اجتماعی ایم که در زمینه مهندسی جنگل کمتر مشکل داریم و بیشتر مشکل جنگلوی ادامه داد: همواره شنیده

ن شود و با پیگیری نتایج ایهایی که تبدیل به بیانیه میاست. این مشکل بیشتر سیاسی است. امیدواریم در قالب گردهمایی

 های عالمانه بعدی را برداریم.ها بتوانیم گامهمایش

 ها خطرساز استخروج مجریان از جنگل

گیری غیر متخصصان برای جنگل انتقاد کرد. وی ری به عنوان عضو پنل از تصمیممجید لطفعلیان عضو هیات علمی دانشگاه سا

 افزود: تا زمانی که مشکل را نشناسید، راه حلی که پیش رو است، محکوم به شکست است.

. کار به دبه گفته وی ابالغیه وزیر و مصوبه اخیر مجلس تصمیماتی بود که غیر متخصصان برای جنگل گرفتند. اینها نتایج بدی دار

 جایی رسیده که بحث سیاستگزاری برای جنگل را با مشکالت زیادی روبرو کرده است.

کند، دارای مشکالت و تبعات زیادی ها را فاقد مجری میلطفعلیان بیان کرد: مصوبه جدیدی که قرار است اجرایی شود و جنگل

کار داریم. در مکانیزاسیون هزار ماشین را به یک فرد برای جنگل است. به خصوص که در مدیریت جنگل با مسئله مردم سر و 

ها است و به این ترتیب تبعات تصمیمات های ما با انساندهیم، زیرا مدیریت ماشین راحت است. سر و کار جنگلترجیح می

 توان پیش بینی کرد.مدیریتی را نمی

توانیم بکنیم. به نظر من سازمان باید به شد، کاری نمی های بدی که برای ما چیدهوی اضافه کرد: طی چند سال اخیر با برنامه

 جای فرار رو به جلو، عملکرد خود را بازنگری کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه ساری تأکید کرد: اگر قرار بود طرحی بازنگری شود، چرا سازمان این کار را نکرده است. توصیه این 

 ها را بازنگری کند.ورالعملاست که سازمان به وظایف خود عمل کند و دست

ها وی با اشاره به سخنان ابراهیمی در زمینه پوسیدگی چوب در جنگل، علت این مسئله را قوانین دست و پا گیر سازمان جنگل

را خود  ریزیها باید به وظایفش عمل کند واگر مشکالت پیش آمد، آنها را ارزیابی و برنامهاعالم کرد.لطفعلیان گفت: سازمان جنگل

اصالح کند.علی اشرفی پور عضو شورایعالی جنگل عضو دیگر پنل نیز با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی شامخی و لطفعلیان به 

این انتقادات پاسخ داد.وی افزود: نواقص موجود سبب شده که به سمت تنفس هدایت شویم. اگر ممیزی پنج دهه هست انجام 

 است و خیلی از مسایل حل نشده، نیازمند رویکرد جدید در جنگل هستیم. نشده یا سوخت رسانی با مشکل مواجه

های جنگلداری، مشکالت حل شود، بسیاری از منابع جنگلی این عضو شورایعالی جنگل بیان کرد: اگر قرار بود با اصالحاتی در طرح

 ز نظر کمی و کیفی دچار مشکل هستیم.دهد جنگل اهای دانشجویی نشان میرفت. مطالعات اساتید و پایان نامهاز دست نمی

وی خطاب به لطفعلیان که گفته بود مدافعان تنفس به دلیل اشکاالت موجود در قوانین مجلس، انتقاداتی به این قانون وارد 

ری های مختلف فکتر از قبل هستند اما در این گروه نیز مشابه مخالفان تنفس، طیفدانند، تأکید کرد: موافقان تنفس مصمممی

ها نظرات مخالفان و موافقان بحث تنفس را شنیده و در نهایت تصمیم به اجرای طرح وجود دارد.به گفته اشرفی پور سازمان جنگل

های ها نیستند و صرفا به شیوهها گرفته است. مدافعان تنفس به دنبال تعطیل کردن جنگلبرداری تجاری از جنگلتوقف بهره

دارند.سخنان اشرفی پور با اعتراض مظفر شیروانی متخصص حفاظت جنگل از اتریش مواجه شد زیرا به  برداری از جنگل انتقادبهره
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توانسته میزبان اش پاسخ نداده چگونه میها در شرایطی که به چندین نامهاعتقاد این متخصص حفاظت جنگل، سازمان جنگل

ربیت مدرس نیز به عنوان عضو پنل تأکید کرد: باید جلسات بحث آزاد باشد؟سید محسن حسینی عضو هیات علمی دانشگاه ت

ها، به مسایل اداری نظیر کمبود نیروی حفاظتی و های هم را خوب بشنوند. زیرا بخشی از نگرانیموافقان و مخالفان تنفس حرف

ما را  گیرند و نظراتیم میگردد.وی افزود: اگر ما نتوانیم یک تصمیم سازنده در کنار هم بگیریم، دیگران برای ما تصمغیره باز می

 نخواهند پرسید./

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴31/%D9%85%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 بانان در دولت تصویب الیحه حمایت از محیط

 .معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: الیحه حمایت از محیط بانان در دولت نهایی شد و به زودی به مجلس فرستاده می شود

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: انتظار داریم که مجلس هم هر چه 

 .در دستور کار خود قرار دهدزودتر این الیحه را 

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال برای  1.5امیری همچنین با اشاره به ارسال مصوبه دولت درباره برداشت 

مناطق روستایی و عشایری گفت: امیدواریم هر چه سریعتر مجلس این الیحه را در دستور کار قرار دهد، زیرا توسعه مناطق 

 .یی و عشایری در اولویت دولت استروستا

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند توجه به روستاها یک موضوع انتخاباتی از سوی دولت است خاطر نشان کرد: ما از 

ا ائل راوایل آذر ماه این الیحه را به مجلس فرستادیم زیرا حل مشکل اشتغال روستاها و عشایر برای ما اهمیت زیادی دارد و این مس

 .نباید با انتخابات ارتباط داد. اگر مجلس این الیحه را تصویب کند، اجرای آن بالفاصله در دولت آغاز می شود

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴2۴/%D8%AA%D8%B5% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

دولت، آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را تصویب کرد/ الیحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان 
 به تصویب رسید

 .در جلسه هیات وزیران، آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی به تصویب رسید

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، با توجه به اهمیت 

بخش کشاورزی در توسعه پایدار اقتصادی، آیین نامه اجرایی مربوط به برخی از مواد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی 

اهداف این آیین نامه عبارتند از: حفظ کاربری زراعی و کشاورزی و .اقتصادی را به تصویب رساند و ایجاد قطعات مناسب فنی،

خواری، شفافیت رویه اراضی کشاورزی و بروز پدیده زمینوری بهینه از منابع آب و خاک کشور، جلوگیری از خرد شدن بیبهره

های  های فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی بر اساس مؤلفه ببخشی به مالکیت اراضی کشاورزی، تعیین و منطقی نمودن حد نصا

بینی سازوکارهای الزم برداری، پیش برداری منفرد و پراکنده در قالب الگوهای نظام بهره  مقرر در قانون، ساماندهی واحدهای بهره

هیات وزیران .سازی اراضی کشاورزی های الزم برای تجمیع و یکپارچه برای مواجهه با خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد مشوق

شود، جلوگیری به  همچنین وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می

دولت .صالح معرفی کند ها به مراجع قانونی ذی عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نین به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچههمچ

های حمایتی، های تعیین شده و باالتـر، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرد متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه نصـاب

 .تسهیالت و امتیازات موضوع این آیین نامه قرار دهد

 الیحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان به تصویب رسید

هیات وزیران مصوب کرد محیط بانان و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی، دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و 

می شوند و کمک همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل 

مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول قانون بکارگیری سالح توسط نیروهای مسلح در موارد 

همچنین در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر و نحوه تأمین حق بیمه، افراد یاد شده .ضروری خواهند بود

میلیارد ریال برای جبران خسارات  200اختصاص .حیه قانون بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروهای مسلح می شوندمشمول اصال

ناشی از سیل در برخی استان های کشوردولت با اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در 

منظور جبران خسارات، مدیریت بهینه، امداد و نجات و خدمات رسانی به  هیات وزیران به.برخی استان های کشور موافقت کرد

میلیارد ریال اعتبار به هریک از این  50خسارت دیدگان ناشی از سیل اخیر در استان های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، مبلغ 

 .استان ها اختصاص داد

http://www.iana.ir/fa/news/۴13۶3/%D8%AF%D9%88% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 ریزی درست راه رسیدن به هدفپایش دقیق و برنامه

های شمال ایران پایداری الزم را نداشته و با اندک تغییر در است که جنگلآنچه تمام کارشناسان جنگل به آن اذعان دارند این 

شوند. به اعتقاد سخنرانان حاضر در همایش ملی مدیریت پایدار شرایط محیطی و وزش باد، دچار بادافتادگی و آسیب می

 سخنرانان راه دستیابی به این هدف پذیر است.های جنگلی امری امکانهای شمال کشور، دستیابی به پایداری در اکوسیستمجنگل

 .کنند. البته اختالف نظرهایی نیز بین آنها برای دستیابی به این هدف وجود داردریزی درست اعالم میرا پایش دقیق و برنامه

با تصویب شدن طرح تنفس و انتخاب دانشگاه تربیت مدرس به عنوان تدوین کننده دستورالعمل اجرای این طرح، چهارشنبه 

های شمال آوری نظر متخصصان به الگویی درست برای مدیریت جنگلذشته این دانشگاه میزبان کارشناسان جنگل بود تا با جمعگ

ها( در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس با ها و چالشهای شمال )فرصتدست یابد. همایش ملی مدیریت پایدار جنگل

 های کشور پرداخت.ی شرایط موجود و آینده جنگلبرگزاری چهار پنل تخصصی، به واکاو

مظفر شیروانی متخصص حفاظت جنگل از اتریش به عنوان سخنران تأکید کرد: مدیریت  "های جنگلیپایداری اکوسیستم"در پنل 

طی  1990های جنگلی پرداخت و گفت: در سال ای نیست.وی به تشریح تاریخچه مدیریت اکوسیستمپایدار جنگل مسئله تازه

ای بین اتریش و ایران، من مسئول تدوین برنامه مدیریت پایدار جنگل برای ایران شدم. در آن مقطع به عنوان یکی از تفاهم نامه

 توانم دستاورد خود را در کشورم پیاده کنم.گذاران تفکر جنگلداری نزدیک به طبیعت در اتریش فکر کردم که میبنیان

 تر مهاجر ایده جنگلداری نزدیک به طبیعت را به ایران وارد کرده است.به گفته شیروانی، وی قبل از دک

برگ همسال اروپا به دلیل بادافتادگی دچار مشکل شده های سوزنیگیری این ایده در اروپا عنوان کرد: جنگلوی درباره دلیل شکل

ناهمگون کنیم. دانش جنگلداری نزدیک به های ناهمسال ها را تبدیل به جنگلگرفتیم که این جنگل بودند. بنابراین تصمیم

ها، دانش نو و جدیدی بود.این متخصص حفاظت جنگل از اتریش ادامه داد: نزدیک به سه دهه پیش، قرار شد طبیعت در آن سال

قیت وف، طرحی آزمایشی اجرا کرده و ایده جنگلشناسی نزدیک به طبیعت را در آن پیاده کنیم تا اگر به م"سه هزار"های در جنگل

های ایران اجرا شود. جنگلی که به ما تحویل داده شد، بسیار پرشیب بود و همه مشکالتی دست یافتیم، این طرح در سراسر جنگل

تواند وجود داشته باشد، اعم از مسایل اقتصادی اجتماعی، لغزش و رانش و غیره در این جنگل قابل مشاهده که در یک جنگل می

درصد درختان  10بُری برای این جنگل جاده احداث کنیم و حداکثر رحی که ما داشتیم، قرار بود با کوهبود.وی افزود: بر اساس ط

های )سطحی با شرایط یکنواخت مسیر ساخت جاده زخمی شوند. تعهد کرده بودیم دام از جنگل خارج شود و تمام بیوتوپ

از گیاهان و حیوانات فراهم آورده است( منطقه را احیا ای محیطی است که جایگاهی را برای محل زندگی مجموعه ویژهزیست

کنیم.به گفته شیروانی هدف از اجرای طرح جنگلداری همگام با طبیعت، مدیریت عرصه با الهام از طبیعت بود. اما متاسفانه این 

غاز شده و تا ارتفاعات باال ادامه متر از سطح دریا آ 20های ایران از ارتفاع طرح به دالیلی در ایران اجرا نشد.وی بیان کرد: جنگل

ها درجه واقع شده و بهترین شرایط آب و هوایی را دارا است. طبیعی است که این جنگل 35ها در مرز جغرافیایی دارد. این جنگل

 15ها در زمینه وجود از تنوع قابل توجهی برخوردار باشد.این متخصص حفاظت جنگل با اشاره به سخنان رئیس سازمان جنگل

 ایم.عامل ناپایداری در جنگل، گفت: متاسفانه ما تمام عوامل ناپایداری را فراموش کرده و صرفا به یکی از عوامل چسبیده

ای اعالم کرد و افزود: نباید صرفا به مسئله های ایران را عاملی برای تغییر ترکیب گونهوی وجود خوک و حیات وحش در جنگل

 های وحشی به روی جنگل هم توجه کنیم.جه شود بلکه باید به اثرات خوکهای شمال توخروج دام از جنگل

 های شمال، اکوسیستمی تخریب شدهجنگل
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یلیون های سه مهای طبیعی داریم، با یکدیگر هم عقیده هستیم اما اینکه بگوییم ما جنگلشیروانی عنوان کرد: در اینکه ما جنگل

 "نم"تبدیل به  "ما"ها را ندارد، درست نیست زیرا به تدریج این نظر درباره این جنگلساله داریم و غیر از ما هیچ کس حق اظهار 

ها نظیر اکولوژیست، مهندس جنگل، شود و یک نفر برای جنگل تصمیم خواهد گرفت. در حالی که جنگل نیاز به انواع تخصصمی

 سیاست جنگل و غیره دارد.

 ریزی کرد.ای دانست که باید برای احیای آن برنامهریب شدههای طبیعی تخهای شمال کشور را جنگلوی جنگل

داند و این در حالی است که های ایران را بکر میبه گفته این متخصص حفاظت جنگل، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جنگل

 های ایران بکر معرفی کرده است.درصد جنگل 10حتی دکتر مهاجر هم فقط 

سال است که در اروپا هم مطرح است و  30ها را به حال خود رها کرده و در آن دخالت نکنیم، جنگل وی ادامه داد: این مسئله که

زیربنای آن نیز از تفکر جنگلداری همگام با طبیعت گرفته شده است اما تفاوت طرفداران این ایده با جنگلدارانی که تفکر 

 ما اعتقاد داریم باید در جنگل دخالت کنیم. اند در این است کهجنگلداری همگام با طبیعت را ایجاد کرده

ها را به جنگل بکر طبیعی برسانیم، اولین کاری که باید کنیم این است که عوامل تخریب شیروانی تأکید کرد: اگر قرار است جنگل

بدانیم در گذشته چه های کالسیک تبدیل کنیم، باید ها را به جنگلخواهیم جنگلباید از جنگل خارج شود.وی ادامه داد: اگر می

 گیریم،ای در آینده برسیم. بر اساس هر یک از تصمیماتی که برای جنگل میایم، امروز چه داریم و قرار است به چه نقطهداشته

های توانیم همه چیز داشته باشیم.این متخصص حفاظت جنگل اضافه کرد: این فاجعه است که ما در شرایط آب و هوایی جنگلمی

 های ما در پایین وتری داشته و مرز جنگلهای اتریش از نظر بارندگی و درجه حرارت وضعیت مطلوبنسبت به جنگل هیرکانی که

های اتریش تر است، میزان رویش کمی داشته باشیم. در جنگلباال بیشتر از اتریش است، همچنین دوره رویش در آن طوالنی

متر مکعبی  ۶رسد. اگر این اختالف به زحمت به سه متر مکعب در سال میمتر مکعب در سال است و در ایران  9میزان رویش 

هایی که میلیون متر مکعب چوب در جنگل 12های ایران ضرب کنیم، ساالنه رویش را در دو میلیون هکتار مساحت جنگل

متر مکعب رویش سالیانه  10که چرا این آوریم.وی ادامه داد: باید بدانیم شود اما از آن سخنی به میان نمیپتانسیل دارد، تولید نمی

 ها به معنی تخریب آنها نیست.های ایران پتانسیل ندارند. استفاده از پتانسیل جنگلتوانیم بگوییم که جنگلرا نداریم. نمی

زی در ساشود که در آن دخالت کنیم و صنعت در کنار آن گسترش یابد. ایجاد کارخانه کاغذشیروانی تأکید کرد: جنگلی احیا می

 د.های طبیعی کنهای مخروبه ایران را تبدیل به جنگلتوانست تمام جنگلهای طبیعی ایران پتانسیلی بود که میکنار جنگل

 ها را عاملی برای کاهش ارزش اقتصادی آنها اعالم کرد.وی وجود پوسیدگی در درختان ایران و پیر فرتوت شدن جنگل

ترین قسمت رسد اما با ارزشهزار یورو می 10قیمت برخی درختان جنگلی ایران در اروپا به به گفته این متخصص حفاظت جنگل، 

ها را باز کنید. دوره تحریم شود که ارزش اقتصادی چندانی ندارد.وی تأکید کرد: باید دروازهچوب درختان ایران تبدیل به هیزم می

خالت های خود داند. همه آنهایی که در جنگلکنید و ببینید آنها چه کردهگذشته است و بنابراین باید راه را به کشورهای دیگر باز 

های خود را صنعتی کرد، یک جنگل مطلوب از نظر اقتصادی برای اند. اگر اروپا جنگلها را تخریب نکردهاند این اکوسیستمکرده

 ایم.ایم، بلکه تخریب هم کردهههای طبیعی خود را نه تنها درست نکردخود ایجاد کرده است. اما در ایران جنگل

 آوردهای جنگل، مدیریت پایدار را به همراه میتوجه به تمام مؤلفه

سید محسن حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز به عنوان دیگر سخنران پنل به بررسی مفاهیم مدیریت پایدار در 

رای کنند که حفظ این کارکردها به و اکولوژی با یکدیگر تالقی پیدا میدنیا پرداخت.به گفته وی در جنگل سه مقوله اقتصاد، جامع

 کند.نسل آینده، مفهوم مدیریت پایدار جنگل را ایجاد می
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حسینی تأکید کرد: جنگل فقط تولید چوب نیست. کارکردهای مختلفی نظیر حفظ آب و خاک، تولید اکسیژن، مقابله با گرمایش 

 دارد. اگر هر یک از این عملکردها از دست برود، مدیریت پایدار جنگل دچار اختالل شده است. ها وجودجهانی و غیره در جنگل

توان وی جنگل را به تخم مرغی تشبیه کرد که پوسته سفید آن اصل اکولوژی و حفاظت است. اگر این اصل از بین برود، دیگر نمی

دانشگاه تربیت مدرس فقر مردم، کهنسال شدن درختان، کاهش  به سایر کارکردهای جنگل فکر کرد.به گفته این عضو هیات علمی

شود نتوانیم در راستای توسعه پایدار گام برداری، کاهش تنوع زیستی و غیره سبب میهای غیر استاندارد بهرهسطح جنگل، شیوه

های ایران را دار در جنگلها را عاملی معرفی کرد که امکان دستیابی به مدیریت پایبرداریم.وی ضعف ساختاری سازمان جنگل

های شمال احساس ها، گفت: برای جنگلهای فائو و اتحادیه اروپا درباره پایداری جنگلکند.حسینی با اشاره به شاخصدشوار می

رف ایم، آنها را تنک کرده و وزش باد یا بهای جنگلی انجام دادهکنم زیرا گرمایش جهانی رخ داده و اقداماتی که در تودهخطر می

ها را از طبیعت ایران حذف کنند و ظرفیت تحمل توانند برخی گونهکند. عوامل محیطی میهای شدیدی به جنگل وارد میخسارت

 ها، کاهش یافته است.طبیعت و زمان تمرکز توده

ها سد خشکسالی شوند اما در ایران با بروزاستان درگیر سیل نمی 12میلیمتر  ۶0وی عنوان کرد: در هیچ جای دنیا با بارش 

ساختیم، منابع آب را محدود کردیم. مدیریت پوشش گیاهی نداشتیم و این مسئله سبب شد با کوچکترین بارش، نگران سیل 

های کند و این مسئله به کانونها را خشک میرسانند، تاالببرداری میهای آینده ترکیه و عراق به بهرهباشیم. سدهایی که سال

 کنیم.کند. به این ترتیب سال به سال در هر مدیریتی این سیر قهقرایی را طی میمی جدید ریزگرد اضافه

های ارزان چینی به ایران اعالم کرد سایاین عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ورود برخی آفات به ایران را حاصل واردات بن

 به کشور خسارت وارد کرده است.و افزود: متخصصان آفات باید بگویند که ورادات این گیاهان، چقدر 

 ایم، حفظ تنوع زیستیوی با اشاره به اینکه در حال طی کردن سیر قهقرایی در جنگل هستیم و تنوع زیستی خود را از دست داده

 های مهم پایداری اعالم کرد.را یکی از شاخص

ند. شوها روز به روز محدودتر میو زیستگاههای طبیعی از نظر حیات وحش دچار به هم خوردگی شده به گفته حسینی اکوسیستم

 بنابراین قوانینی الزم است تا با کسانی که تفنگ دارند، برخورد جدی شود.

به گفته وی تغییر ساختار ناهمسال جنگل به سمت همسالی، کاهش آمیختگی و تنوع زیستی در جنگل، نشان دهنده مدیریت 

یت مدرس تأکید کرد: برای اجرای قانون تنفس باید به طور دائمی جنگل پایش نامطلوب است.این عضو هیات علمی دانشگاه ترب

 پذیر است.شده و ممیزی اراضی انجام دهیم. این مسئله با کمک سنجش از دور امکان

 یقتوان استفاده کرد. به عنوان مثال از انواع پهبادها برای کنترل حرها میوی گفت: از تکنولوژی روز دنیا برای پایش جنگل

شود، برداری شده از جنگل کار گذاشته میهای بهرهتوان بهره گرفت و یا اینکه با استفاده از نوعی چیپس که درون چوبمی

 توانیم بگیریم.برداری جعلی را میهای بهرهها را ردیابی کرد و جلوی تشکیل فرممحموله

 ها با اجرای شیوه پناهیافزایش شدت برداشت

 های شمال پرداخت.شورایعالی جنگل نیز به بررسی ضرورت و الزامات مدیریت پایدار جنگل علی اشرفی پور عضو

به بعد تغییر شیوه جنگلشناسی در مدیریت  73جنگلداری علمی در ایران آغاز شده است. از سال  30به گفته وی از دهه 

 79جایگزین تدریجی پناهی کنیم. از سال  های شمال داشتیم. در یک سال تصمیم گرفتیم دیدگاه نزدیک به طبیعت راجنگل

 800میلیون متر مکعب به  2.5های شمال را شروع کردیم و به صورت دفعتی میزان برداشت را از کاهش یکباره برداشت از جنگل

ن نظر های شمال را داشتیم که بندهای آن قابل مالحظه است از ایمصوبه صیانت از جنگل 82هزار متر مکعب رساندیم. در سال 

 که چرا در این سال، هیات وزیران چنین تصمیمی گرفته است.
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های شمال وی افزود: اگر مصوبه صیانت و مفاد آن برای ما قابل احترام بود، امروز دچار تناقض و سرگردانی در ارتباط با جنگل

این سه تا چهار سال گذشته، دو واژه را ها را داشتیم. در طی سازی و پایش جنگلنیز مصوبه برنامه بهینه 92شدیم. در سال نمی

برداری بر برداری از جنگل و تداوم بهرهشنویم. در خصوص دو جبهه که با هم تضاد فکری دارند. بحث تنفس و توقف بهرهزیاد می

 شود.اساس روند فعلی، توسط این دو جناح فکری دنبال می

رح در ها چیست، این طفس باید مشخص شود که ساز و کار اجرای سیاستاین عضو شورایعالی جنگل با تأکید بر اینکه در بحث تن

 های جنگلی ندانست.شود و انتظار ما از این طرح چیست، هدف مدافعان تنفس را جلوگیری از دخالت در تودهچه مدت اجرا می

ما  79اند. در حالی که از سال تخاب کردهبرداری چرا چنین رویکردی را انوی افزود: باید دید که طرفداران روند فعلی و تداوم بهره

 توان به روند فعلی ادامه داد؟ایم چگونه میها شدهبه طور تدریجی درگیر کاهش حجم برداشت از جنگل

ر های ما این است که گروهی فکترین مشکل امروز جنگلاشرفی پور گفت: جنگلشناسی همگام با طبیعت یک شیوه است و اصلی

 م.های آن را به درستی تعریف کنیایم دستورالعملی نزدیک به طبیعت فرمول ندارد. در حالی که ما نتوانستهکنند جنگلشناسمی

شناسی نزدیک به طبیعت را درست تعریف کرده بودیم، امروز از مزایای این روش سخن های جنگلوی تأکید کرد: اگر دستورالعمل

ظه ها در جنگل قابل مالحهای جنگلداری و شیوه پناهی، شدت برداشتجرای طرحگفتیم.به گفته این عضو شورایعالی جنگل با امی

 ایم.ها مواجه شدهبوده است. در نتیجه با افت قابل مالحظه رویه زمینی در جنگل

ها نشان های جنگلداری قرار بود شرایط توده به منحنی نرمال جنگل نزدیک شود اما بررسیوی همچنین گفت: با اجرای طرح

ه تواند به حفاظت فیزیکی جنگل خالصایم.اشرفی پور با تأکید بر اینکه بحث تنفس صرفا نمیدهد که از این منحنی دور شدهمی

 شود، انجام عملیات پرورشی را در طول اجرای دوره گذار برای این اکوسیستم طبیعی ضروری دانست.

ها ضروری است و باید به این ه در طول دوران گذار برای جنگلوی افزود: یکسری عملیات نظیر خروج دام، نگهداری جاده و غیر

ها برای دوره گذار و اجرای طرح تنفس یکسری موارد توجه داشته باشیم.این عضو شورایعالی جنگل گفت: در سازمان جنگل

لداری بر اساس شیوه های جنگایم. شرح خدمات تهیه طرحهای آبخیز را تهیه کردهها تهیه شده است. شرح خدمات حوضهپروژه

های راهبرد را برای مدیریت جنگل 11جنگلداری نزدیک به طبیعت هم انجام شده است. در حال تهیه شرح خدمات هستیم و 

 ایم./شمال مشخص کرده
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 های شمال ایراناعتنا و بحران جنگلمدیریت بی

ای است که از چند دهه اخیر شکل گرفته و اثرات سوءمدیرتی آن اعتنا نسبت به امور فنی اجرایی و اداری، پدیدهواژه مدیریت بی

اعتنا، به ها و عملکردها را در پی خود داشته است. در واقع مدیر با واژه بیویژه هدر رفت هزینهکارها، بهباعث تأخیر در انجام 

توجهی اش، رشد کرده، بدین نحو؛ صحنه بیپشتوانه اطمینان از عدم نظارت بر نوع اقداماتش و نبود ارزیابی از نوع عملکرد مدیرتی

 .ثمر، برای مدیر مورد بحث، فراهم شده استهای بیبه نظرات مفید کارشناسی و اجرای پروژه

 شناس پیشکسوت:داریوش خانلری، جنگل -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ها و های مهم وکلیدی درباره ارگانی که وظیفه حاکمیتی را داراست، بسیار سخت بوده و الزاماً ادلهاصوالً پرداختن به موضوع

های منابع سال حضور میدانی در عرصه ۴0کند. از آنجا که نقد سازنده حاضر به پشتوانه تجارب بیش از میمستندات الزمه را طلب 

شود، یقینا پشتوانه مستندات میدانی را داراست، لذا متولیان امور منابع طبیعی کشور بعد از قرائت این جنگلی شمال ایران ارائه می

فته، که در آن صورت، شرایط الزم برای ارائه مستندات بیشتر در رابطه با بحران توانند نگارنده را به چالش گرنگارش، می

های شمال ایران فراهم خواهد شد!نکته اول؛ پرداختن به واژه مدیریت به ویژه مدیریت پایدار است که همواره در امور فنی جنگل

مطرح است: اگر قصد بر مدیریت بر منابعی زنده به معنای کار رفته و می رود اما سئوالی ها و مراتع کشور باجرائی سازمان جنگل

وری از طبیعت منابع جنگلی زنده الزم است، تا با نظم وری اصولی با استمرار بهرهکلمه باشد، به تبع آن؛ انتظار حفظ، احیاء و بهره

ها واحیانا در صورت عدم توفیق، با ویقمدیریتی زمان بندی الزم در کار روزانه و نوع نظارت بر آن، و در صورت توفیق، اعمال تش

تر از آن، واژه مدیریت است که به مفهوم دستورات صادره و تعیین صالحیت اجرا ها، آن واژه مدیریتی معنا شود.مهماعمال تنبیه

ای یژه از ابتدوهای دولتی را توسط کارشناسان مجرب خود به جد پیگیر است، بهها است. همچنین نظارت بر هزینهکنندگان پروژه

 اجرای هر پروژه به خروجی آن واقف بوده و مطمئن به توفیق در جهت حفظ منابع جنگلی کشور است.

با شرح کوتاه فوق خواننده محترم دریافته است، منظور از این نگارش چیست. درست است، منظور بررسی معنای بدون تعبیر و 

ها و مراتع کشور است که تولی گری منابع عظیم ج دهه اخیر در سازمان جنگلتفسیر واژه مدیریت و ثمره اجرای آن طی الاقل پن

ملی را به نمایندگی مردم ایران بر دوش داشته و دارد.نکته دوم؛ ارائه آنچه در درون منابع جنگلی شمال طی پنج دهه اخیر رخ 

 د نظر است.اش که انتظار مفید و اصولی از آن عملیات اجرائی است، مورداده و ماحصل ثمره

نکته سوم ؛ ارائه راهکاری نوین و مناسب برای متولیان امور منابع جنگلی شمال، که اصوال تا این مقطع زمانی بر هر راهکار با 

عنوان یک جنگلشناس پیشکسوت، نظرات خود را مطرح الوصف، بر اسا وظیفه بهاند. معپشتوانه تجربی تحقیقی، بی اعتناء بوده

راسر جنگل پیمائی دیرینه سکه اصوال حاصل رنج "دانش بومی جنگل "اعتنا و رغبتی بر تغییر رویکرد و بکارگیری  کنم، تا شایدمی

د، گویهای منابع جنگلی میشمال ایران است، فراهم شود.گفتنی است تجربه سالیان حضور میدانی و رویت مستندات در عرصه

 اشتباه پنج دهه اخیر، در شرایط بحرانی شدید قرار گرفته است. های شمال ایران در پی عملکردهای بسیار پرجنگل

بارزترین آن بحران ها، شامل: کاهش تراکم درختان الاقل در یک تا دو اشکوب، کاهش تولید اکسیژن در واحد سطح، کاهش آب و 

ک و نیم متری در تعادل و های جنگلی تا عمق یهای سمی اعماق زمین )مواد معدنی خاک عرصهآلودگی آب ناشی از ورود خاک

های چالوس، های معادن حاشیه رودخانه ها، که سبب مرگ آبزیان شده )از جمله رودخانهمفیدند( در پی شستشوی ماسه خاک

های منابع جنگلی خزری، و موارد ها در عرصههراز، تاالر( و هدر رفت خاک، همچنین آلودگی بسیار شدید آب در پی انباشت زباله

های ساکن در آن و های گیاهی و جانوری شده و اثرات سوء آن بر سالمت انسانهم خوردن تعادل زیستگاهگر، سبب بهعدیده دی
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کنند، قابل توجه و های کوهستانی شمال تغذیه میهای آبخیز جنگلای حوضههائی که از محصوالت کشاورزی نواحی جلگهانسان

ها، جانوران و سالمت جامعه است، بسیار مهم بوده، لذا بوط به بستر حیات انسانکنکاش است.موضوع مورد اشاره از آنجا که مر

شرایط منابع جنگلی و طبیعت شمال ایران در وضعیتی است، که دیگر جای مماشات نیست. بنابراین معتقدم در صورت دانستن 

 هایبه اثبات اینکه: علت بروز بحران در جنگل می پردازم "ها و کتمان آن، گناه کبیره را خواهیم خرید.با این وصف بدواواقعیت

های شمال ایران خواهم پرداخت. در ادامه به نقش یابی علت بروز وضعیت بحرانی در جنگلشمال ایران چیست. سپس به ریشه

 اعتنا بر بروز بحران در جنگلهای شمال ایران اشاره خواهم کرد.مدیریت بی

 رانهای شمال ایعلت بروز بحران در جنگل

اعم  FAOهای تحت طراحی کارشناسان عنوان دانشجوی کار آموز در جنگلدر تعطیالت تابستانه به 13۴8خدا را شاکرم از سال 

های فریم با طراحی کارشناسان بلغاری، همچنین اسالم در گیالن با طراحی کارشناسان کانادائی و جنگل -های شفاروداز جنگل

م و ای کارشناسان رومانی، افتخار حضور داشتم و از جنگل بکر و زیبای موجود آنزمان بازدید کردهظالمرود با طراح-های نکاجنگل

 های جنگلداری کالسیک و عملیات میدانی و اهداف طراحی مطلع شدم.از نوع تهیه طرح

یعنی درختچه زیبای  ترین درختان راش خزری همراه با درختچه انحصاری این ناحیه رویشیاسالم، غنی-های شفاروددر جنگل

های کامال اند، تراکم درختان تنومند اشکوب فوقانی با تنههای اسیدی روئیدههای مادری و خاکسیاه گیله، که بر روی سنگ

ای و تاج متقارن همراه با درختان زیر اشکوب متراکم، به حدی بود، که با نگاه به هر سمت، دیواری از درخت مشاهده استوانه

که سبب بروز دو پدیده جنگلی  "چکل"اش به نام های انحصاریین وضعیت درختان متنوع در جنگل فریم با کوهشد.همچنمی

های با گل و میوه و منظری از یخچال "های عمدتابا درختچه "های زایشیجنگل"با درختان تنومند، و  "های رویشیجنگل"یعنی 

های های مادری ناب رسوبی و خاکها، بر روی سنگنومند راش و دیگر گونهدرختان ت "های رویشیجنگل"طبیعی، دیدنی بود.در 

های بسیار غنی و ها و بلوطستانهای نکا ظالمرود با دو پدیده رویشی یعنی راشستانویژه جنگلقلیائی جلوه خاص داشت. به

، با ان لووه متصل به جنگل گلستانهای ناب بلوطستدرختان تنومند با تنوع زیستی بی نظیر قابل وصف نیست.همچنین؛ جنگل

شد. این ناحیه جنگلی به لحاظ همجواری متر مشاهده می 5.3تا  2ای بسیار باال، درختان بسیار قطور از قطر برابر سینه تنوع گونه

 ها توجهی نشده بود.های ایران تورانی بسیار شکننده بود اما به این محدودیتبا ناحیه رویشی جنگل

های جنگلی شمال استقرار یافته، که در نوع خود دارای ترین خاکترین و عمیقه با درختان تنومندش بر روی غنیهای لووجنگل

نظیر، بدون ساله و تنوع زیستی بی 700تا  500های انحصاری بود.حال امروزه به جای آن درختان تنومند با کالسه سنی رویشگاه

تا  2ها در هر هکتار، تا سقف سیک، یعنی بدون محاسبه رویش قطری و حجمی گونههای جنگلداری کالرعایت خط قرمز تهیه طرح

 های ناب مزبور برداشت شد.برابر رویش حجمی، از جنگل 5.3

های پنجه عقابی، که در گذشته اثری از آن نبود، در بستر جنگل فراوان در مقابل با رویش گیاهان علفی مهاجم، همانند: سرخس

 های گیاهی و جانوری است.هم خوردن تعادل زیستگاهای بارز از بهنشانه روئیده شد که خود

ها که سبب مسمومیت خاک نیز ها، تمشکهمچنین رویش دیگر گیاهان مهاجم و بازدارنده زایش و رویش، همانند: انواع گرامینه

ها، که از شیرابه و مواد ش گیاه انگلی دارواشویژه افزایکه نشانه فقر پوشش گیاهی همان مکان رویشی است، به -شود، و الناهامی

های درختی و بحران قطعی در جنگل شمال کنند، خود نشانه بارز دیگر بر تخریب تودهقندی درختان در حال قهقراء تغذیه می

از برای رویش دلیل تخریب حاصل از سوی دامدار به منظور ایجاد فضای بها در گذشته صرفا در اطراف دامسراها، بهاست.دارواش

روئید، اکنون در پی آن طراحی اتکاء صرف به نگاه اقتصادی، آن هم با قطع ها میگیاهان علفی مورد تعلیف دام خود، بر روی شاخه

ها وجوامع جنگلی آمیخته که دارای تنوع زیستی با ها، بلوطستانها در راشستانها و داردوستدرختان، گیاهان انگلی دارواش
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اند تمام این مسایل اند، فراوان روئیده و جایگزین گیاهان علفی مفید، هوشمند و پیام دهنده شدهلوب و زیبا بودههای مطگونه

 های خزری است.های رویشی جنگلهم خوردن تعادل زیستگاه مکانهائی از بهنشانه

حصاری و کهن شمال ایران، به مراتب بیشتر های تخریب و بحران شدید در منابع جنگلی انگفتنی است، بالیای حاصل از این نشانه

های شمال، به اند، اما تخریب در جنگلاست. تنها فرقش در این است که ریزگردها قابل رویت و دارای اثر آنی "پدیده ریزگردها"از 

 اش تدریجی، گسترده و غیر قابل جبران است!ظاهر غیر قابل رویت. در مقابل، اثرات تخریبی

 شناسیهای جنگلها درختان ناب جنگلی، عمدتا قطور با توجیه آموزه بیراهه شیوهاست: طی چند دهه اخیر، میلیونشایان توجه 

از جمله شیوه پناهی با هدف ایجاد ساختار جوان و همسال، متعاقب آن شیوه تک گزینی با هدف حفظ ساختار ناهمسال در 

رسیده، بدون توجیه علمی و  "قطور هدف"گذاری درختان قطور و به ه نشانههای شمال پیگیری شد، اما با آموزه اشتباه، بجنگل

پرداخته شد.در واقع با قطع هر درخت قطور، نخستین پدیده بحران در جنگل شمال  "قطرهای هدف"ارائه ادله ریاضی مربوط به 

اش، یک چشمه بود که لیه ریشه عمودیدر آبریزها بود. زیرا پای هر درخت قطور یعنی در منتهی ا "بحران آب"شکل گرفت و آن 

سال فعالیت هر درخت در پی تزریق دی اکسید کربن مازاد خود به سنگ مادری سخت دل زمین و پس از  300تا  200طی 

بو، سبب انحالل بسیار بطئی سنگ مادری اعماق رنگ و بیها جذب شده و تبدیل به اسید کربنیک بیترکیب با آب توسط ریشه

 در نهایت با ایجاد حفره، یک چشمه شکل گرفته است. زمین شده و

ساله، و جمع شدن آب باران در آن، به تدریج عمل جذب و انتقال مواد  300تا  200گیری چشمه سارها در یک دوره در پی شکل

و از سرریز آن، زا، فراهم شد، معدنی همان سنگ مادری به آب جمع شده در حفره، آبی مملو از مواد معدنی سنگ مادری انرژی

های ها شکل گرفت و در نهایت محصوالت کشاورزی ناحیه جلگه را مشروب، و بدین نحو مواد معدنی سنگها و رودخانهروان آب

های شمال، چشمه جای آن درختان قطور، در سراسر جنگلزای ناحیه کوهستانی به گندم و برنج و... رسید.حال با قطع نابهانرژی

ها که در چند دهه گذشته در تمام فصول به فواصل چند متری جاری دیگری خشک شدند، به تبع آن، روان آب سارها یکی پس از

ها دیگر آن شفافیت و زاللی گذشته را ها کاهش یافت، مضاف بر آن، آببودند، از هم بسیار دور شدند، همچنین، آب رودخانه

ان با قدمت بیش از سی میلیون سال، فقط در دو ناحیه رویشی دیگر در های کهن شمال ایرندارند.شایان ذکر است، مشابه جنگل

های دو ناحیه رویشی مزبور جهان یعنی شمال آمریکا و شرق آسیا وجود دارد و به لحاظ جایگاه آن در ابعاد ملی و جهانی، جنگل

 های کهن و انحصاری شمال ایران.عنوان میراث ملی حفظ شدند. درست بر عکس جنگلبه

های کهن شمال ایران یکی از سه ناحیه رویشی منحصر دانستند جنگلل سئوالی مطرح است. به راستی کارشناسان فائو نمیحا

دانستند کشور ایران در رده کشورهای با پوشش کم جنگلی است؟ آیا کارشناسان فرنگی و بفرد در جهان است و آیا نمی

ی هر درخت قطور یک چشمه است. و آیا این آقایان اروپائی متفکر و پیش رفته کارشناسان ایرانی به فرنگ رفته، نمیدانستند پا

ها و موارد ساله، منابع آب، خاک، تولید اکسیژن، به ویژه امنیت غذا و سالمت ایرانی 700تا 500دانستند با قطع درختان قطور نمی

نگری و سطحی آموزی، بدون اطالع از ا رونق سطحیرود؟کار را به جائی رساندند که بعدیده دیگر به سوی تخریب و بحران می

های رویشی جنگل شمال، با استفاده از منصب خود، سماجت بر قطع درختان اندک باقیمانده اندام درخت و علت بروز پدیده

 بینند ورختان میهای جنگلی را با قطع دوری از اکوسیستمهای بیراهه، که بهرهرسد برای رهائی از آن آموزهکنند. به نظر میمی

دانند به مقایسه، ارزش سالیان عمر دراز مدت ارزش درخت را کماکان درجسم آن، و مواهبش را در نرخ چوب در بازار روز می

 دهد، توجه داد.ها و جانداران هدیه میدرخت که به رایگان بر بستر حیات انسان

 های شمال ایرانیابی علت بروز وضعیت بحرانی در جنگلریشه
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های شمال ایران، واقعیت امر این است که درختان، گیاهان علفی و عوامل زایش آن یعنی اقلیم، سنگ مادری و خاک در جنگل

های جنگلی را شکل های کوچک و بزرگ در درون و برون عرصهی است که در واقع نوع تبادل زیستگاهپدیده بسیار پیچیده 

درختی و علفی، با گروه درختی و علفی مجاور هم که با تغییر شکل تنه وشاخه درختان  دهد. به عبارتی نوع همزیستی هر گروهمی

ویژه نوع و تعداد گیاهان علفی، قابل تشخیص است و طی سالیان دراز رویش و همزیستی درون زمین و برون آن، سبب بر قراری به

 صله بسیار دارد.اغراق از دانش ذهن انسان فااند، بیتبادل مواد معدنی هم ذائقه شده

اند هم گره خوردهبه "قانون جاودانه طبیعت"زیرا درختان، گیاهان علفی و حیات وحش در پدیده ای پر از اسرار که طی تبعیت از 

خواهد برای این منابع جنگلی حکمی صادر به دور است. حال اگر انسان می "علم طبیعت"که این مسئله از ذهن انسان فاقد دانش 

هر ناحیه جنگلی باید متبحر  "اندام شناسی"عبارتی در آن منابع جنگلی دارد. به "اندام درون و برون"نیاز به اطالع از  "ماکند، الزا

 باشد. که دستیابی به چنین توانمندی، حضور میدانی دراز مدت با هوشمندی همراه با عشق به طبیعت را طلب می کند.

است، چگونه ما با دریافت مدارج دانشگاهی که در هر یک از واحدهای درسی از جمله: با این توصیف؛ همیشه برایم سئوال بوده 

جنگلداری، جنگشناسی، بوم شناسی جنگل، درخت شناسی، اقلیم شناسی، زمین شناسی و غیره هزاران کیلومتر از واقعیت موجود 

دهیم، و چنان در آموزش شمال نظر داده و می در طبیعت درون و برون منابع جنگلی خزری فاصله دارد به راحتی در مورد جنگل

ها ایم. یافتههای درختی، علفی و جانوری هر مکان رویشی مطلعگوییم که انگار از نوع همزیستی گروهخود با اطمینان سخن می

اجرایی در سازمان  های پنجاه ساله اخیر در مراکز آموزشی و مراجع دانشگاهی و به تبع آن، آموزشگوید: آموزههایم میودانسته

ها و مراتع کشور بسیار بیراهه بوده است. لذا اگر چنین نیست، پاسخ به این سئوال حداقلی درباره جنگل شمال ایران از من و جنگل

شناسید؟: الاقل توقع دارم قبل از هایی که قصد دارید نوع ایستادن مرا تغییر دهید، چه اندازه مرا میای آدم"شما الزامی است. 

های اکولوژیک خرد و بزرگ، گیری ایستگاهگیری جنگل شمال آگاه باشید.یعنی چگونگی شکلگیری از بنیان شکلتصمیم

های جنگلی خرد و کالن را بدانیم و نیز عوامل اکولوژیکی تعیین کننده مرز واحدهای هیدرولوژیک خرد و بزرگ، به ویژه اکوسیستم

 ها در هر نقطه از طبیعت جنگل شمال باشیم و این ساختارها را به دیگران بشناسانیم.هر یک را بدانیم و قادر به تشخیص آن

های خود، الزم است اعالم شود: هر فرد صاحب فن و نظر اعم از اساتید ها و ندانستهبه لحاظ اهمیت موضوع و رسم مرز دانسته

م به بتوانی -اری، همچنین اساتید و کارشناسان خارجیدانشگاه، محققان جنگل، کارشناسان درون سازمان در رشته جنگل و جنگلد

های اکولوژیک، های جنگل شمال ایران به شرح فوق پاسخ دهیم و در هر نقطه ازعرصه منابع جنگلی شمال، مرز ایستگاهپرسش

ایران آشنا های شمال جنگل "بنیان شکل گیری"های جنگلی را نشان هیم در آن صورت به واحدهای هیدرولوژیک و اکوسیستم

 ایم و اجازه اظهار نظر بر روی نوع ایستادن درختان جنگلی شمال ایران را خواهیم داشت.شده

 یابی ازاست، که این امر در پی عدم ریشه "نشناختن جنگل خزری"های شمال ایران ناشی از های بحران جنگلدر واقع یکی ازعلت

ادامه دارد. نگارنده پذیرفته است: پذیرش واقعیت ندانستن، دال بر ضعف  های رویشی جنگل شمال آغاز شده و متاسفانهپدیده

تر شدن است، در واقع در صورت پذیرش این واقعیت چون به نبود شناخت خود از جنگل شمال واقف نیست. بلکه نشانه فهیم

ع حمایت از بستر حیات خود و آیندگان ایم، دیگر بر آن نخواهیم تاخت بلکه از این پس در راستای حمایت از درختان و به واقشده

 تالش خواهیم کرد.

 های شمال ایراناعتناء بر بروز پدیده بحران در جنگلنقش مدیریت بی

ای است که از چند دهه اخیر شکل گرفته و اثرات سوء مدیرتی آن واژه مدیریت بی اعتنا نسبت به امور فنی اجرایی و اداری، پدیده

به  -اعتناها و عملکردها را در پی خود داشته است. در واقع مدیر با واژه بیویژه هدر رفت هزینهها، بهسبب تاخیر در انجام کار

توجهی اش، رشد کرده، بدین نحو؛ صحنه بیپشتوانه اطمینان از عدم نظارت بر نوع اقداماتش و نبود ارزیابی از نوع عملکرد مدیرتی
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ثمر، برای مدیر مورد بحث، فراهم شده است. یکی از اثرات مضر آن مدیریت بی ی بیهابه نظرات مفید کارشناسی و اجرای پروژه

 اش نباشد.اعتناء عدم پاسخگوئی به مکتوباتی است که باب میل و خواسته

اعتناء است. همچنین؛ نکته دیگر؛ بر قراری آزادی عمل و قائم به فرد بودن در اعمال نظرات آن مدیر، دیگر ویژگی مدیریت بی

های منابع جنگلی، که خود ادت به شرکت در جلسات روزانه و به فراموشی رفتن تحول در عملیات فنی اجرایی مفید در عرصهع

 های جنگلی شده است، پدیده دیگری در بروز بحران است.سبب غفلت از واقعیت موجود در عرصه

وا، هیچ نقشی برای حفظ و حراست از جنگل و تحول در امور محتبه دلیل نبود دانش میدانی نزد مدیر بی اعتناء، به تبع جلسات بی

از امور فنی تخصصی وعملیات میدانی در امور طراحی جنگل و  "فنی تخصصی نداشته و نخواهد داشت. مضاف بر آن؛ چون اصوال

است، که ممکن است از کند! این امر جهت پیشگیری از سئوال احتمالی اجرای آن تجاربی ندارد لذا از حضور در جنگل پر هیز می

 اعتناء؛ صرفا شرکت در جلسات است و بس.جانب کارشناسان اجراء، مطرح شود. لذا کار از نظر مدیر بی

ها و مراتع کشور، سبب شد، کماکان تمامی شرح خدمات در امور طراحی اغراق ضعف موجود مدیریت حاضر در سازمان جنگلبی

کند، برآن دانش بومی، وقعی قائل نشوند و را طلب می "دانش بومی جنگل"ایی که الزاما های فنی اجرمنابع جنگلی و دستورالعمل

های پنج دهه اخیر، از دیگر های شرح خدمات و دستورالعملبیشتر راغب به کار آسان و آماده، یعنی تکرار دیکته کردن نوشته

ت پول کالن ساالنه دولت، در پروژه های فاقد کاربرد، به کشورها بوده و هستند.بدین ترتیب ثمره آن مدیریت بی اعتناء: هدر رف

نظمی، افزون بحران های ویژه در سه دهه اخیر است، لذا خروجی فاقد انطباق با واقعیت موجود، امری عادی است. به پیامد آن بی

ه جنگل جهت ساخت و ساز، قطع درختان و قاچاق چوب و نیز تداوم طراحی فاقد انطباق با طبیعت جنگل شمال، همچنین تجاوز ب

 و در نهایت کاهش سطح عرصه های جنگل کهن و انحصاری شمال در پی حفاظت فاقد چارچوب، بر کسی پوشیده نیست.

اه که اساتید دانشگ "در پی این نوع مدیریت بی اعتناء بر منابع ملی که ضرورتا نظرات تخصصی کاربردی را طلب می کند، عمدتا

های هستند، همچنین کارشناسان نشسته فاقد دانش میدانی، که صرفا به دیکته کردن نوشته "بومی جنگلدانش "فاقد  "عموما

 اعتناء قرار دارند.پردازند در راس توجه مدیران بیدیگر کشورها می

اری انحص در مقابل به نظرات کارشناسان با دانش میدانی که رنجپیمایی دیرینه و بیتوته درازمدت در جنگل و عشق به جنگل

 شمال ایران را در پشتوانه خود دارند کم توجه و به هنگام عمل، توجهی ندارند.

اعتناء به امور یاد شده در فوق، که سبب عدم اداره درست از منابع جنگلی شمال دلیل نیست نتایج آن مدیریت بیگفتنی است، بی

 خته کشور به جنگل شمال شده است.شده، موجب اعتراض عدیده آحاد مردم و آن دسته از مسئوالن دلسو

 چاره کار چیست؟

ها، در این مقطع بحران حادث شده، بر قراری نظم وانظباط کاری و گماردن گروهی مجرب از جانب شخص رئیس سازمان جنگل

بندی یدهای زمانویژه بازدمراتع و آبخیزداری کشور، برای نظارت بر عملکرد مدیران شمال، در تمامی امور، اعم از فنی اداری، به

شده از عملیات میدانی در دست انجام، همراه با ارزشیابی کمی و کیفی و در نهایت ارائه گزارشات مکتوب همراه با مستندات الزمه 

به رئیس سازمان جنگلها و مراتع، و پیگیری دستورات وی، از جانب گروه مجرب مزبور، در ارتباط با کنترل نحوه انجام دستور 

مدیران و کارشناسان اجراء، در هر یک از ادارات کل منابع طبیعی چهارگانه شمال ایران، یک ضرورت است. به موازات آن، صادره به 

 ترسیم نوع امور فنی تخصصی، به ویژه طراحی حفاظت و شروع عملیات طراحی، در الزام است./

p://www.iana.ir/fa/news/htt۴1291/%D9%85%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 96درصدی بودجه منابع طبیعی در سال  191/ رشد 96تمدید قرارداد با حافظان جنگل از ابتدای 

های کشور تاکنون در تجاری از جنگلبرداری ها، مراتع و آبخیزداری کشور طرح تنفس و توقف بهرهبه گفته رئیس سازمان جنگل

های جنگلداری برای ادامه هزار هکتار از مناطق جنگلی شمال اجرا شده و برای تداوم فعالیت بخشی از نیروهای حفاظتی طرح 150

 .های حفاظتی، قراردادهایی با حافظان جنگل از ابتدای سال آینده منعقد خواهد شدیافتن برنامه

انا خدا کرم جاللی در نشست خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری بیان کرد: اجرای طرح تنفس به گزارش خبرنگار ای

 هایی است که مدت آنها به اتمام رسیده است.های شمال مربوط به طرحهزار هکتار از جنگل 150در 

رسد باید طی این سه سال دت آنها به پایان نمیهای جنگلداری که در سه سال اول برنامه ششم ماین مقام مسئول عنوان کرد: طرح

 شوند.اند، تمدید قرار داد نمیهایی نیز که به اتمام رسیدهتعیین تکلیف شده و تسویه حساب شوند. طرح

رگ های بزوی درباره اظهارات جنگلبانان طرح واتاشان که قرارداد آنها در راستای حفاظت از جنگل تمدید نشده، گفت: برخی شرکت

که دارای چندین طرح هستند و یک یا دو طرح آنها خاتمه یافته، از طریق تعهداتی که نسبت به کارکنان دارند، نیروها را حفظ 

 بندیم.دهد، قرارداد میبرای کار حفاظت بر اساس اعتباری که مجلس به ما اختصاص می 9۶کردند. از سال 

ه شده برای اجرای طرح تنفس، بیان کرد: رقمی برای اجرای این طرح در نظر ها درباره اعتبارات در نظر گرفترئیس سازمان جنگل

گرفته شده که هنوز نهایی نشده است. امیدواریم طی چند روز آینده این اعتبار نهایی شود. از آنجا که مجلس تمایل به اجرای طرح 

میلیارد تومان اعتبار برای اجرای تنفس نیاز  80ل ساالنه دارد، امیدواریم اعتبارات کافی برای اجرای این طرح در نظر بگیرد. ما حداق

گاه زیست کره هستند، طرح های ارسباران که ذخیرههای شمال، برای جنگلبرداری تجاری از جنگلداریم.با وجود توقف بهره

طع ها مطلوب نیست و قگلهای تدوین شده برای مدیریت این جنجنگلداری تهیه شده و بخشی از کارشناسان بر این باورند که طرح

ها غیر اصولی است. جاللی دراین رابطه گفت: طرح جنگلداری برنامه مدیریت جنگل است. تدوین طرح به درختان در این جنگل

های ارسباران بوده کار پرورشی و کنیم. اگر موردی از قطع در جنگلها طرح تهیه میبرداری نیست و ما برای تمام جنگلمنزله بهره

 برداری تجاری از جنگل ارسباران نداریم.هیچ وجه بهرهاشتی است و بهبهد

، گرامی "همیار طبیعت باشیم"ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال جاری هفته منابع طبیعی با شعار به گفته رئیس سازمان جنگل

های های طبیعی با مشارکت سازمانعرصه هزار هکتار از 100میلیون اصله نهال در سطح  10داشته خواهد شد.وی افزود: امسال 

 شود و عملیات مراقبتی آنها نیز در آینده پیگیری خواهد شد.مندان کاشته میمردم نهاد، مردم و عالقه

 96درصدی بودجه منابع طبیعی در سال  191رشد 

ها پیش عتبار برای سازمان جنگلمیلیارد تومان ا ۶20حدود  95جاللی به تشریح وضعیت بودجه پرداخت پرداخت و گفت: در سال 

 میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی به کنترل کانون گرد و غبار اختصاص یافت. 100بینی شد. با مصوبه دیروز 

 دهد.درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می 191میلیارد تومان اعتبار داریم که  80۶، یک هزار و 9۶وی اضافه کرد: در سال 

زدایی که بحث مورد توجه این روزها است و درصد رشد یافته و بیابان 131ها بیان کرد: بودجه آبخیزداری زمان جنگلرئیس سا

 میلیارد تومان تعیین شده است. 910برابری،  1۴خسارات سنگینی از این ناحیه داریم، با رشد 

میلیون هکتار اخذ سند مالکیت اراضی  19.5این دوره وی همچنین با تشریح عملکرد دولت یازدهم در بخش منابع طبیعی گفت: در 

میلیون هکتار از اراضی  135کند. در حال حاضر برای به صورت کاداستر داریم. با پیگیری کاداستر، تعرض به اراضی کاهش پیدا می

 دهیم. توانیم ضریب حفاظتی اراضی را افزایشملی سند رسمی صادر شده اما با حدنگاری اراضی و کاداستر، می
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کیلومتر ایجاد  ۶31جاللی افزود: کمربند حفاظتی برای جلوگیری از تصرفات و جدا کردن اراضی ملی و مستثنیات در سه هزار و 

کنیم سیاست اصلی های ملی و استانی تالش میتشکل مردم نهاد در قالب اتحادیه ۴3شده است.وی ادامه داد: با ایجاد و ساماندهی 

 های طبیعی را عملیاتی کنیم.ارکت مردم در حفاظت عرصهسازمان، یعنی جلب مش

های طبیعی میلیون هکتار از عرصه 1.5ها همچنین از پیگیری اجرای طرح مدیریت جامع حوضه آبخیز در رئیس سازمان جنگل

ت منابع ر زمینه مدیریهای تحقیقاتی و تجربیات کشورهای پیشرو دکشور خبر داد و افزود: سیاست ما این است که با توجه به یافته

 المللی پایلوت مدیریت جامع حوضه آبخیز را با محوریت مشارکت مردم در سراسر کشور اجرا کنیم.های بینطبیعی در قالب پروژه

ها در حوزه منابع طبیعی و مشکالت تواند نجات بخش بسیاری از مشکالت و چالشوی ادامه داد: طرح مدیریت جامع حوضه آبخیز می

های منابع طبیعی و محیط زیست به عدم جامع نگری محیطی کشور حل خواهد شد.به گفته جاللی بخشی از مشکالت حوزهزیست 

های های خود عمل کرده و بدون توجه به اثرات طرحهای ما به صورت انتزاعی در پروژهگردد. دستگاههای آبخیز باز میدر حوضه

اند که نتیجه آن گرد و غباری است که امروز های مختلف کردهمی، اقدام به اجرای برنامهمختلف به روی یکدیگر و تاثیر عوامل اقلی

های برنامه ششم توسعه به مسئله آب و های ایران است.وی با اشاره به اینکه سیاستآید و خشک شدن هورها و تاالباز عراق می

 منابع طبیعی خبر داد.محیط زیست متمرکز شده، از رشد مطلوب اهداف کمی و کیفی در بخش 

میلیون هکتار و ساالنه  10داری به میزان حداقل ها گفت: در برنامه ششم اجرای عملیات آ بخیزداری و آبخوانرئیس سازمان جنگل

های کنترل کانون گرد و غبار در هزار هکتار، اجرای طرح 815ها در سطح سازی جنگلحداقل دو میلیون هکتار، احیا، توسعه و غنی

درصد ضریب حفاظت  10میلیون هکتار و ارتقای پوشش  132هزار هکتار، تهیه نقشه حد نگاری در سطح  1۴0طح یک میلیون و س

 بینی شده است.میلیون هکتار پیش 10های مرتعداری به میزان ها و مراتع کشور و اجرای طرحاز جنگل

های کشور به دلیل کم آبی ذشته یک میلیون هکتار از تاالبسال گ 15وی درباره کنترل ریزگردها در خوزستان بیان کرد: طی 

هزا رهکتار بیابان وجود  200اند.وی افزود: در خوزستان یک میلیون و ها به کانون گرد و غبار تبدیل شدهخشک شده و این عرصه

و هزار هکتار 350انجام شده است.  زداییهزار هکتار عملیات بیابان 120هزار هکتار آن کانون بحرانی است و در سطح  800دارد که 

ها مرطوب نشود، برای های بحرانی خوزستان در جنوب شرقی اهواز واقع شده که کانون تولید ریزگرد است و اگر این عرصهاز کانون

ده اما ها افزود: مطالعه دقیقی درباره سهم ریزگردهای داخلی و خارجی انجام نشکند.رئیس سازمان جنگلمنطقه مشکل ایجاد می

 گیرد.های داخلی منشا میدرصد آن از کانون 20درصد گرد و غبار از خارج وارد شده و  80شود بینی میپیش

 های بحران خبر داد.زدایی در خوزستان و کنترل کانونمیلیارد تومان برای عملیات بیابان 30وی از اختصاص 

قیمت استحصال آب دانست که یک پنجم سدها هزینه دارد اما بعد از انقالب با های ارزان این مقام مسئول آبخیزداری را یکی از راه

های زیرزمینی در تامین منابع آبی ایران، باید به آبخیزداری بیشتر توجه غفلت مواجه شده است.به گفته جاللی با توجه به نقش آب

 زداری تاکید کرده است.شود. البته در شورایعالی آب معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت اجرای آبخی

 10میلیارد تومان اعتبار برای آبخیزداری در نظر گرفته شده که درصد تخصیص اعتبارات حدود  200وی یادآور شد: در سال جاری 

 درصد بوده است./

http://www.iana.ir/fa/news/۴1317/%D8%AA%D9%85%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 ها/صدور سند مالکیت عرصه های منابع طبیعیتشریح عملکرد سازمان جنگل

هزار هکتار از عرصه های منابع  500میلیون و  19رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از صدور سند مالکیت برای 

، خداکرم جاللی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.ی کشور خبر دادطبیع

ها، در چند سال امروز تهران با اشاره به اینکه این سازمان با محدودیت های اعتباری مواجه است افزود: به رغم این محدودیت 

میلیون هکتار از مراتع نیز احیا و بازسازی  23هزار هکتار از عرصه های طبیعی و جنگلکاری و  1۴3گذشته در دولت تدبیر و امید 

هزار هکتار طرح های بیابان زدایی  88تاکنون  1393وی گفت: در زمینه مقابله با پدیده بیابان زایی در کشور از سال .شده است

هزار هکتار  500رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری همچنین اجرای عملیات آبخیزداری در یک میلیون و .استاجرا شده 

میلیون هکتار از عرصه ها را از  18از عرصه های منابع طبیعی و اجرای طرح های مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی در 

 72ره آمار مقابله با متخلفان و متجاوزان به عرصه های طبیعی کشور افزود: تاکنون جاللی دربا.دیگر اقدامات این سازمان دانست

 .هزار هکتار نیز رفع تجاوز شده است 1۴2هزار هکتار از عرصه های طبیعی کشور خلع ید و از 

از عرصه های منابع هزار هکتار  18کیلومتر کمربند سبز حفاظتی، اطفای حریق در  3۶31وی ایجاد بانک اطالعاتی زمین، ایجاد 

هزار همیار داوطلب  ۶0طبیعی، بخش ناوگان حفاظت از اراضی طبیعی، ایجاد صندوق های مردمی توسعه منابع طبیعی و آموزش 

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره روند اجرای دستورالعمل توقف بهره برداری .طبیعت را از دیگر اقدامات برشمرد

هزار هکتار از عرصه های طبیعی  150شمال کشور گفت: عملیات بهره برداری از جنگل های شمال کشور تاکنون در از جنگل های 

جاللی افزود: به منظور حفاظت از عرصه های طبیعی و تسریع در اجرای طرح های حفاظت .ارزشمند این مناطق اجرا شده است

 .سه با برنامه پنجم بیش از پنج برابر افزایش یافته و پیش بینی شده استحجم برنامه های اجرایی در برنامه ششم توسعه در مقای

  وی همچنین از امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان برنامه و بودجه و بسیج مهندسان و

یابان و ب بسیج سازندگی برای اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی خبر داد و گفت: براساس این تفاهم نامه، عملیات آبخیزداری

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به بیانات .هزار هکتار از عرصه های طبیعی کشور اجرا می شود 500زدایی در 

و تاکید ایشان بر حفاظت از عرصه ها و منابع طبیعی تصریح کرد: این سازمان در  1393و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال 

م معظم رهبری با تاکید بر اصل مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، به رغم محدودیت های اعتباری، اجرای منویات مقا

 .اقدامات مناسبی برای مهار کردن عوامل ناپایداری و پیشگیری از تخریب سرزمین انجام داده است

tp://www.yjc.ir/fa/news/ht۶001710/%D8%AA%D8%B۴%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۸یک شنبه 

 قانون اساسی 44گانه از اصل 14ضرورت خروج شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 

 غله های شرکت خروج خواستار دارایی و اقتصاد وزیر نیا طیب دکتر به ای نامه طی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس <کشاورزی

 شاعری محمد علی ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .قانون اساسی شد ۴۴گانه از اصل  1۴ مناطق بازرگانی خدمات و

 و غله های شرکت واگذاری به اقدام اساسی قانون ۴۴ اصل اجرای در سازی خصوصی سازمان: است آورده نامه این از بخشی در

واگذاری سایر مناطق و اخذ مجوز از هیأت محترم وزیران ،  صدد در و نموده خصوصی بخش به 13 و 7 مناطق بازرگانی خدمات

از سبد سهام عدالت در راستای واگذاری به بخش خصوصی می  5تا  1جهت خروج شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 

و آرد و نان ارتباط مستقیم با آحاد ملت شریف ایران را دارد و از سویی جهت آزاد سازی قیمت  از آنجائیکه وظایف حوزه گندم .باشد

خرید و فروش گندم و آرد و حذف یارانه ها اقدام نشده است و با توجه به اختالف قیمت گندم های وارداتی با قیمت خرید تضمینی 

شاورزی، آب و منابع طبیعی در فراز دیگری از این نامه با اشاره رئیس کمیسیون ک.باعث نگرانی در خصوص واگذاری گردیده است

 تنظیم و تضمینی خرید و نان و آرد و گندم حوزه در موصوف های شرکت نقش به نقش استراتژیک شرکت های غله عنوان کرد: 

 انجبر صدمات تواند یم خصوصی بخش به نظارتی و حاکمیتی نقش واگذاری و بوده نظارتی و حاکمیتی اساسی، کاالهای بازار

 .از این بابت مشکالت جدی برای ارزاق عمومی مردم و دولت ایجاد نماید و آورده وارد نان و وآرد گندم حوزه در ناپذیری

 نیتام حوزه در رهبری معظم مقام مقاومتی اقتصاد ابالغی سیاستهای از هایی بخش به اشاره با گلوگاه و نکا بهشهر، نماینده مردم

به عنوان متولی گندم، آرد و نان کشور تصریح و  استراتژیک راهبرد این تحقق در غله های شرکت کارویژه و نقش و ارتباط و غذایی

سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری که تأکید بر  23و  22،  19،  7،  ۶تاکید کرد: در راستای اصول 

خدمات راهبردی، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا،  تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر و

شفاف و روان سازی نظام توزیع و مدیریت مخاطرات اقتصادی می باشد. انتظار می رود با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و توقف 

و ایضاً خروج از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی دستور واگذاری های شرکت های غله و خدمات بازرگانی به بخش خصوصی 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در بخش پایانی نامه خود به دکتر .اقدام عاجل صادر فرمایند

مکلف نموده است تا خروج ، سازمان خصوصی سازی را 95/8/8مصوبه  3طیب نیا افزود: الزم به ذکر است هیأت واگذاری برابر بند 

از سبد سهام عدالت از هیأت محترم وزیران در راستای واگذاری پیگیری  5تا  1نام شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 

 سهام سبد در همچنان مناطق این و بوده استدعا مورد شده یاد صورتجلسه 3 بند توقف تقاضای فوق مراتب به توجه با که نماید

 .بمانند باقی عدالت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9923b۴b0b02۴۴e0db23۶5715 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9923b4b0b0244e0db2365715


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

106 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱4شنبه 

 احامضا رسید+ محورهای استیض 60به « حجتی»طرح استیضاح 

 .امضا خبر داد ۶0شهر در مجلس از افزایش تعداد امضاهای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به نماینده مردم قائم <کشاورزی

وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از افزایش تعداد راد نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی در گفتعلی ادیانی

 ۶0 عدد به طرح استیضاح  امضاهای طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: تعداد امضاهای این 

اره زمان ارائه طرح استیضاح وزیر کشاورزی به هیات رئیسه مجلس، گفت: این طرح استیضاح در هفته وی درب.است یافته افزایش

شهر در مجلس محورهای طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد نماینده مردم قائم.شودجاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس می

 :نماینده رسیده به شرح زیر اعالم کرد ۶0کشاورزی که به امضای 

برخی از مواد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده و به تعبیری  -1

 .وزارت کشاورزی احکام تکلیفی در چارچوب برنامه پنجم توسعه کل کشور را انجام نداده است

های تابعه دارد از جمله سوء مدیریت در ها و سازمانکتهای مختلف، شروجود ضعف و یا سوء مدیریت در وزارتخانه و معاونت -2

 .سازی رازی کرج وجود داردسازمان امور اراضی کشاورزی و همچنین در موسسه سرم

هایی که انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آنها کرد در شرکتبر اساس مستندات موجود، ابهام در فرآیندکاری و نوع هزینه -3

 .سازی استباشد، وجود دارد که نیاز به شفافجهادکشاورزی می با امضاء وزیر

با توجه به اینکه مدیران کاردان در درون وزارت جهادکشاورزی وجود دارد، اما وزارتخانه به طور قابل توجه ای از بازنشستگان  -4

 .کنداستفاده می

 .اعتماد عنوان کرده بود، محقق نشده است ای از برنامه وزیر جهادکشاورزی که هنگام اخذ رایبخش قابل توجه -5

 کم توجهی به کشاورزان و همچنین محصوالت کشاورزی از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی -6

 .سوء تدبیر در تنظیم بازار که یکی از وظایف مهم وزارت جهاد کشاورزی است -7

انگیزه شدن دامداران و ا از بین رفتن اراده و همچنین بینابسامانی در واردات دام و طیور به کشور که منجر به تضعیف و ی -8

 .اشخاصی که در عرصه صنعت دامداری در کشور فعال هستند شده است

 .خرید تضمینی محصوالت از کشاورزان که یا اتفاق نیفتاده و یا در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است -9

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72d1a2c7abc2۴9098d7 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

پایدار شناخته شد/طبق اعالم سازمان ملل استفاده از مواد شیمیایی برای حفاظت  پنبه ارگانیک به عنوان جایگزینی
 از گیاهان، محیط زیست را مختل می کند/با اصالحات ژنتیکی الرو مرد ولی شته ها و حشرات بدبو آمدند

ه منسوجات و انواع لباس هزار سال پیش برای تهی 8یکی از قدیمی ترین محصوالت مورد استفاده در جهان پنبه است که بیش از 

 .از آن استفاده می کردند. قدیمی ترین رد پای تولید پنیه در آسیا و آمریکای جنوبی یافت شده است

هزار سال پیش برای تهیه منسوجات و انواع لباس  8یکی از قدیمی ترین محصوالت مورد استفاده در جهان پنبه است که بیش از 

ترین رد پای تولید پنیه در آسیا و آمریکای جنوبی یافت شده است. امروزه پنبه یکی از مهمترین از آن استفاده می کردند. قدیمی 

مواد اولیه ای است که در سراسر جهان کاشته می شود و خریدار اصلی آن صنایع نساجی هستند. به عالوه، الیاف پنبه به عنوان 

تان روغن خوراکی ورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از دانه کمثال برای تهیه چادرها، صافی های قهوه و اسکناس ها نیز م

، پنبه یکی از محصوالت کشاورزی است که متأسفانه حاوی مقدار بسیار "سکم"به گزارش ایانا از وب سایت استخراج می شود.

گیاهان در مزارع پنبه سراسر درصد از مواد شیمیایی فعال برای حفاظت از  18زیادی مواد شیمیایی است. طبق اعالم سازمان ملل، 

جهان مورد استفاده قرار می گیرد و این مسئله مشکالت بسیاری را برای مردم و محیط زیست به وجود می آورد. به ویژه 

محصوالت پنبه معمولی که اغلب از لحاظ ژنتیکی اصالح شده اند، به مقادیر زیادی آفت کش نیاز دارند. عالوه بر این، کاشت پنبه 

، برای آبیاری تعدادی درختچه پنبه که برای تهیه 1فراوان نیاز دارد. به عنوان مثال طبق اعالم مؤسسه آموزش آب یونسکو به آب

هزار لیتر آب مصرف می شود. این مسئله برای کشورهایی که با کمبود آب روبرو  2یک تی شرت مورد استفاده قرار می گیرد، 

 هستند مشکل مهمّی است. 

 ار در مصرکشاورزی پاید

کاشت پنبه ارگانیک جایگزینی پایدار است. بیشتر کشاورزان و شرکت های سراسر جهان مزایای کاشت پنبه ارگانیک و یا حتی 

 SEKEM) سکم ابتکارپنبه بیودینامیک را در مقایسه با پنبه معمولی پذیرفته اند. یکی از این شرکت ها، شرکت مصری 

Initiative)  پیش مسئولیت تولید، پیشرفت و بازار مواد غذایی، منسوجات و گیاهان دارویی به روش  سال ۴0است. از حدود

 .Dr)ارگانیک و بیودینامیک در مصر، کشورهای عربی و بازارهای جهانی بر عهده این شرکت است. دکتر ابراهیم ابولیش 

Ibrahim Aboulish)  کرد و با استفاده از روش های کشاورزی قسمت هایی از اراضی بیابانی مصر را خریداری  1977در سال

مدیر ارشد اجرایی این شرکت توضیح می دهد  (Helmy Aboulish)ارگانیک آن را به خاکی حیاتی مبدل کرد. هلمی ابولیش 

تن گاز دی اکسید کربن در هر هکتار در  3درصد آب را ذخیره کردند و به طور متوسط حدود  20که مزارع ما در نهایت بیش از 

دارد. تا  سال جذب شد. این موضوع به خوبی نشان می دهد که کشاورزی ارگانیک نقش عمده ای در مبارزه با تغییرات آب و هوایی

هکتار از اراضی بیابانی مصر را با کشاورزی ارگانیک تغییر شکل داده است و از این منطقه مکانی به  ۶80 سکمبه امروز، شرکت 

صورت یک جامعه مسئول برای زندگی، آموزش و کارکردن مردم ساخته است که کلیه فعالیت های اقتصادی آن در تعادل با 

 و اکولوژیکی است.  فعالیت های اجتماعی، فرهنگی

دکتر ابراهیم  1991یکی از نخستین مبتکرانی بود که فرآیند کشت پنبه ارگانیک در آفریقا را آغاز کرد. در سال  سکمشرکت 

ابولیش و تیم تحقیقاتی اش کارآیی و بازده باالی محصول به روش جایگزین و پایدار را ثابت کردند و سبب شدند دولت مصر از 

ت کش های شیمیایی با هواپیما بر روی مزارع پنبه چشم پوشی کند و آن را تغییر دهد. بر طبق این قانون استفاده قانون پاشش آف
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 (COAE)2مؤسسه مرکز کشاورزی ارگانیک مصر  سکمدرصد کاهش یافت. در همان سال،  90از آفت کش ها در مصر تا بیش از 

و سپس  (Demeter)3واهینامه ها ابتدا مطابق با دستورالعمل دی متر را ترغیب کرد که به عنوان یک مرجع مستقل در صدور گ

دستورالعمل تنظیم مقررات کشاورزی ارگانیک اروپا کار کند. بسیاری ازکشورهای آفریقایی از جمله تانزانیا، اوگاندا و بنین نیز 

 دی پرداختند. میال 90را دنبال کردند و به تولید پنبه ارگانیک در دهه  سکمهمانند مصر کار شرکت 

 افزایش آگاهی در مورد کشاورزی پایدار

یک مفهوم جامع و بیودینامیک برای کاشت پنبه ارگانیک را با همکاری نزدیک دانشمندان،  سکمدر طول سال های بعد، 

اشت برای حمایت از کشاورزان در فرآیند جا به جایی از ک سکمکشاورزان، مشاوران و مصرف کنندگان گسترش داد. شرکت 

 ۴00را تأسیس کرد. این انجمن با حدود  (EBDA)۴معمولی به بیودینامیک برای پنبه و دیگر گیاهان، انجمن بیودینامک مصر 

اطمینان می یابد که کشاورزان قیمت های ثابتی برای  سکمبا همکاری  EBDAکشاورز در سراسر مصر همکاری می کند. 

محصوالتشان دارند و از این طریق به آن ها این توانایی را می دهد که حتی با دست خالی از پایان دادن به بدهی های شان 

کمک می کند. این  اطمینان یابند. عالوه بر این، این انجمن در ساخت تأسیسات بهداشتی، ارائه فیلتر آب و آموزش ایمنی نیز

دبیر انجمن  (Attia Mohammad Sobhy)کمک ها به منظور کاهش آسیب های سالمتی بر مردم است. اتیا محمد صبحی 

  "هدف عمده ما افزایش آگاهی در رابطه با ارزش های کشاورزی پایدار و ایجاد نتیجه مثبت در میان کشاورزان است."می گوید: 

را تأسیس کرد که منسوجات ارگانیک و با کیفیت باال را با استفاده از  (Nature Tex) بیعیتکس طشرکت  سکم 199۴در سال 

درصد پنبه ارگانیک  100ماده اولیه پنبه ارگانیک تولید می کند. محصوالت گوناگون تولید شده در این شرکت همگی دارای مجوز 

و کودکان، لباس های بزرگساالن، عروسک، لوازم تزئینی و سایر  یا پارچه کتانی است که در تولید لباس زیر و لباس خواب نوزادان

 منسوجات خانگی به کار می رود. 

به کاهش اثرات اکولوژیکی کمک بسیاری می  (GOTS)5زنجیره و فرآیند تولید منطبق با استاندارد جهانی منسوجات ارگانیک 

یط زیست آسیب نمی بیند و مردم با درآمد منصفانه و کند. در نتیجه، چنین فعالیت های اقتصادی اطمینان می دهد که مح

 شرایط مناسب کار می کنند و ارزش هایی را به دست می آورند و سایر افراد نیز از مزایای محصوالت با کیفیت بهره مند می شوند.

 راه حل نیستد (GMO)6موجودات اصالح شده ژنتیکی

درصد از کشت پنبه سراسر جهان به طور ژنتیکی اصالح  73برطبق گزارش سایت خدمات اطالعات مهندسی ژنتیک آلمان حدود 

شده است. نوعی باکتری از طریق مهندسی ژنتیک در گیاه پنبه گنجانده می شود. این عمل نوعی سم تولید می کند که الرو 

طور همزمان شته ها و حشرات بدبوی فراوانی در گیاه به وجود می آیند که سبب  موجود در حفره کپسولی پنبه را می کشد اما به

استفاده بیشتر از آفت کش ها می شود. اصول کشاورزی ارگانیک و بیودینامیک روش هایی را جایگزین کشاورزی معمولی و اصالح 

لیس هلیوپومنتشر شده دانشگاه توسعه پایدار  شده ژنتیکی می کند که در طوالنی مدت مؤثرترند. این موضوع اخیراً از مطالعات
به دست آمده است. این تحقیق هزینه های حاصل از  (Heliopolis University for Sustainable Development)مصر 

آلودگی آب و خاک را در ارتباط با کاشت محصوالتی از قبیل پنبه، ذرت و برنج بر می شمرد و نتیجه گیری می کند که اگرچه 

ینه هایی که کشاورزی ارگانیک به طور مستقیم وارد می کند کمی بیشتر است، اما می تواند هزینه های مربوط به آسیب های هز

وارد شده به سالمت بشر و محیط زیست را کاهش دهد و بنابراین در بلند مدت نتایج بهتری در اثربخشی و سودآوری هزینه ها در 

 کل جامعه دارد. 

 یدنتغییر نحوه اندیش
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مصرف کنندگان به منظور تغییر وضعیت موجود باید میزان آگاهی خود در مورد کاشت معمولی پنبه و مشکالت آن را افزایش 

دهند. تا زمانی که آن ها به خرید منسوجاتی که به روش عادی تولید می شوند و ارزان ترند ادامه دهند، تولیدات پنبه ارگانیک 

بازیگر آلمانی که به شدت در فعالیت های  (Hannes Jaenicke)اقی خواهند ماند. هنس ژانیک همچنان در طبقات فروشگاه ها ب

هر شخصی باید میزان مصرف خود را در یک جامعه مصرف گرا مورد سئوال قرار "حفاظت از محیط زیست مشارکت دارد می گوید: 

عتی به تمام دنیا وارد کرده است را مشاهده کرده ام. دهد. من به سراسر جهان سفر کرده ام و خساراتی که اقتصاد کشورهای صن

 "این مشکل خیلی کم مورد بحث قرار گرفته است و سیاستمداران همچنان به این مسئله به عنوان یک موضوع جانبی می نگرند.

 ورد نوع پنبه ای کهواضح است که زمان تغییر نحوه اندیشیدن ما فرا رسیده است. مصرف کنندگان باید میزان آگاهی خود را در م

در تهیه لباس های شان به کار رفته است، افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت نسل های آینده باید هزینه خسارات به وجود آمده 

 توسط کشاورزی معمولی )غیرارگانیک( را بپردازند. 

 پانوشت:
1. UNESCO-Institute for Water Education. 

2. Centre of Organic Agriculture in Egypt 
3 .Demeter  نام تجاری(Brand) .است که برای کلیه محصوالت کشاورزی بیودینامیک استفاده می شود  

4. Egyptian Biodynamic Association 
5. Global Organic Textile Standard 
6.Genetically Modified Organisms 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴80/%D9%BE%D9%8۶%D8% 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 هزار هکتار 90صدور حواله بذر و کود پنبه بعد از تعطیالت نوروز/ افزایش سطح زیر کشت پنبه کشور به 

شود کشاورزانی که برای کشت این محصول اعالم آمادگی ماه آغاز میبا توجه به اینکه کشت پنبه در کشور از اواخر فروردین

 .توانند بعد از تعطیالت نوروز حواله بذر و کود خود را دریافت کننداند میکرده

ینکه به اندازه کافی بذر و کود مورد نیاز کشت پنبه دپو وگو با خبرنگار ایانا با بیان امدیرعامل صندوق پنبه کشور امروز در گفت

شود استان گلستان است؛ زیرا کشت پنبه در های بذر و کود پنبه برای آن صادر میشده است، گفت: نخستین استانی که حواله

 شود.ها آغاز میمناطق شمالی این استان زودتر از سایر استان

کند، اما معموالً کشت رسمی این محصول از پایان هوایی زمان کاشت پنبه را تعیین می محمدحسین کاویانی افزود: شرایط آب و

 کند.شود و تا ابتدای تیر ادامه پیدا میماه در کشور آغاز میفروردین

 هزار هکتار 80وی درباره میزان سطح زیر کشت پنبه در سال آینده، بیان کرد: سال گذشته سطح زیر کشت این محصول کمتر از 

 درصد خطا برسد. 10هزار هکتار با  90شود امسال این سطح به بینی میبود، اما پیش

های کشاورزی ازجمله؛ بذر، کود و سم و کاویانی از دالیل افزایش سطح زیر کشت پنبه در کشور را تأمین به موقع و مناسب نهاده

 مناسب عنوان کرد. آالتهمچنین پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه کار برای خرید ماشین

تواند کشاورزان را به تولید یک محصول های با کیفیت و قیمت مناسب میموقع به نهادهبه گفته وی، تسهیل در دسترسی به

مند و تشویق کند.مدیرعامل صندوق پنبه کشور از تولید بذرهای پربازده در مرکز تحقیقات پنبه خبر داد و تأکید کرد: عالقه

تواند عملکرد محصول را در واحد کشت در سال آینده آماده شده است از عملکرد خوبی برخوردار هستند و میبذرهای که برای 

وری تولید را باالتر ببرند.کاویانی با بیان اینکه بخشی از بذر پنبه مورد نیاز کشاورزان نیز از کشورهای ترکیه و سطح افزایش و بهره

روند و واردات آنها با هدف بهبود تولید در شمار میترین بذرهای پنبه دنیا بهبذرها از مرغوب یونان تأمین شده است، یادآور شد: این

در حالی است که در هزار تن پنبه به کشور وارد شد و این  50کشور انجام شده است.وی در پایان اضافه کرد: در سال جاری حدود 

 از کرد./توان کشور را به وارداتی نیکشاوزران میصورت حمایت از

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴89/%D8%B5%D8%AF%D9 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۸ : تاریخ

 قرمز عشایرمیلیارد تومان به طرح زنجیره تولید گوشت  140اختصاص 
میلیارد تومان طی دو سال در راستای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز برای عشایر  1۴0رئیس سازمان امور عشایر گفت: بیش از  

از مناطق اسکان عشایر علی قندالی بعد از ظهر امروز در بازدید از ریگان، کرم خبرگزاری فارسبه گزارش  .کشور اختصاص یافت

شرق استان کرمان در ریگان اظهار داشت: برای ساماندهی تولیدات عشایری چند برنامه را در قالب اقتصاد مقاومتی در کل کشور 

ها زنجیره تولید گوشت قرمز است که از محل تأمین اعتبارات صندوق ملی وی بیان داشت: یکی از این برنامه.در دستور کار داریم

 .شودیابد و به متقاضیان این طرح واگذار میساالنه تخصیص میکشور 

های اقتصاد مقاومتی در حوزه تنوع تولیدات های سازمان امور عشایری کشور در قالب طرحقندالی تصریح کرد: یکی از فعالیت

یت در مجلس تصویب شده گیاهی، زراعی و باغی با هماهنگی جهاد کشاورزی است که الیحه یک میلیون دالری با قید یک فور

های صنایع دستی، باغی، زراعی و رئیس سازمان امور عشایری ادامه داد: با نهایی شدن الیحه و تخصیص منابع در حوزه.است

 .شودهایی در کل کشور انجام میزنجیره گوشت فعالیت

های استان کرمان در حال انجام است، رستانهای کشور و شهوی با اشاره به اینکه این طرح به صورت پایلوت در بسیاری از استان

 .هایی برداریمها گامها توانمند کردن عشایر است که امیدواریم بتوانیم در زمینه اقتصاد آنافزود: هدف ما از اجرای این طرح

ی عشایر کشور میلیارد تومان طی دو سال در راستای تولید زنجیره گوشت قرمز برا 1۴0این مقام مسؤول اظهار داشت: بیش از 

های اداره اندازی اداره عشایری ریگان طی یک سال آینده خبر داد و عنوان کرد: زیرساختقندالی از راه.اختصاص یافته است

 .شوداندازی میزودی این مجموعه در آنجا راهعشایری ریگان در سازمان فراهم شده است و به

های الزم صورت های عشایری استان کرمان در شورای عشایری پیگیریاهرئیس سازمان امور عشایری ابراز داشت: در زمینه ر

 .ملک فردوس بازدید کردبه گزارش فارس، رئیس سازمان امور عشایری از محل اسکان عشایر چاه.گیردمی

 .شونددرصد عشایر شرق استان کرمان را شامل می 70کنند که خانوار عشایری زندگی می 500هزار و  2در شهرستان ریگان 

 /ژ8001۴انتهای پیام/

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951208001302 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۹ : تاریخ

ریزگردها/قاچاق خاک نداریم/ خشک شدن یک میلیون هکتار میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای مقابله  100

 تاالب در کشور
درصد منشا ریزگردها داخلی است،  20درصد منشا پدیده ریزگردها خارجی است، تنها  80رئیس سازمان جنگلها با بیان این که  

  .رد و غبار هستندهای ما خشک شده که کانون های اصلی گسال اخیر یک میلیون هکتار از تاالب 15گفت: در 

، خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری امروز در نشست خبری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ار از تاالب های ما خشک سال اخیر یک میلیون هکت 15که به مناسبت هفته منابع طبیعی در محل سازمان برگزار شد، گفت: در 

 .های اصلی گرد و غبار هستندشده که کانون

ر ای که دهای عراق و عربستان نیز منشا اصلی ریزگردها هستند و سازمان ملل هم اعالم کرده بود؛ منطقهوی افزود: همچنین بیابان

 .های تولید گرد و غبار استاختیار داعش قرار دارد یکی از کانون

ها و مراتع اشاره کرد و گفت: مدیریت جامع حوزه آبخیزداری، توسعه گیاهان به اهداف این سازمان در حوزه جنگلجاللی همچنین 

  .های پیش روی این سازمان استهای شمال از جمله برنامهبرداری از جنگلدارویی، توقف بهره

 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای مقابل با ریزگردها 100اختصاص 

میلیون دالر از محل صندوق  100میلیارد تومان بوده و از روز گذشته مجلس  ۶20مجموع اعتبارات ما  95در سال  وی گفت:

ها و سازمان جنگل 9۶های گرد و غبار اختصاص داده است، همچنین بودجه سال زدایی و کنترل کانونتوسعه ملی به بحث بیابان

  .افزایش داشته است 95درصد نسبت به سال  191ن است که میلیون توما 80۶مراتع یک میلیارد و 

هزار هکتار  120های بحرانی بیابانی در کشور ها و مراتع همچنین به این نکته اشاره کرد که از مجموعه کانونرئیس سازمان جنگل

  .کاشت بوده استهزار هکتار آن جنگل دست 8۴زدایی انجام گرفته که بیابان

ماه امسال بهمن 8ایم، تصریح کرد: این اتفاق در شاهد پدیده سنگین گرد و غبار در خوزستان بوده 93اینکه در سال وی با اشاره به 

  .ایمها، فرسایش بادی نداشتهها و پر شدن آب در تاالببه دلیل افزایش سطح بارش 9۴نیز تکرار شد، اما در سال 

های ای را برای کنترل کانونها گفت: برنامه ویژههای گرد و غبار و تاالبکانون جاللی به همکاری وزارت نیرو برای تأمین سهم آبی

هایی که قبالً هور بوده و اکنون خشک شده را در گرد و غبار در کشور در دستورکار داریم و وزارت نیرو هم سهم آبی را برای تاالب

  .دستورکار دارد

 عراق با همکاری ایران های گرد و غبارهکتار از کانون 1600نهالکاری 

وی به مذاکرات وزارت امور خارجه کشورمان و سازمان حفاظت محیط زیست با کشور عراق برای حل مسئله ریزگردها اشاره کرد و 

هکتار از  1۶00استان ایالم ما با استان همجوار خود در عراق )استان واسط( قراردادی را به امضا رسانده که طی آن  :گفت

هاست. در عین حال، از آنجایی زدایی شود که هزینه آن هم برعهده خود عراقیکاری و بیابانرد و غبار در عراق، نهالهای گکانون

  .که روابط سیاسی گرمی با عربستان نداریم، امیدواریم در آینده شرایطی فراهم شود که این مسئله هم در عربستان حل شود

ای که انجام شده، کویت سهم کمتری از پدیده ریزگردها به سوی ایران دارد، اما ی ماهوارهمعاون وزیر جهاد کشاورزی با ارزیابی ها

المللی توسط سازمان محیط زیست قرار است برگزار شود که امیدوارم در حل مسئله ریزگردها مؤثر در همین راستا، کنفرانس بین

ه ریزگردها خبر داد و گفت: امیدواریم به طور مستمر ردیف میلیارد تومان برای شروع کار و حل مسئل 30وی از اختصاص  .باشد

 .ای در این حوزه اختصاص یابدبودجه ویژه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 هاپروژه های عمرانی رکورد دار عامل تخریب جنگل

های طبیعی مؤثر بوده است، گفت: این تخریب ها و عرصههای عمرانی چقدر در تخریب جنگلجاللی در پاسخ به اینکه اجرای طرح

 ها،سوزی در حوزه منابع طبیعی باالترین میزان را دارد، ولی از آن طرف در اجرای پروژهبه سار موارد تهدیدات، قبل از آتش نسبت

ها قرار ها برای جایگزینی و جبران این خسارتقانون مبالغی را درنظر گرفته که به حساب خزانه واریز و دراختیار سازمان جنگل

  .گیردمی

 ای برای قاچاق خاکهای زینتی بهانهریم/گلقاچاق خاک ندا

گیرد، گفت: براساس قانون، صادرات خاک شود به کشورهای عربی انجام میاو همچنین در مورد قاچاق خاک که گفته می

شود و حتی مأموران ما به طور جدی مراقب این موضوع گونه صادرات خاکی انجام نمیممنوعیت دارد و به طور رسمی، هیچ

د، اما جالب است که بدانید برخی تحت عنوان صادرات گل و گیاه، به جای آنکه برای هر گیاه یک تا دو کیلو خاک مصرف هستن

  .فروشند که ممکن است از این طریق اتفاق بیفتدکنند که آن را هم میکیلو خاک استفاده می 20کنند، تا 

های ایجاد شده و های اخیر به دلیل حساسیتوضیح داد که در سالخواری نیز این گونه تجاللی همچنین در مورد پدیده زمین

ای را در رابطه با کشف و مراقبت با پدیده زمینخواری انجام های اجرایی حمایت ویژهرهنمودهای مقام معظم رهبری، دستگاه

اشته است، اما در حوزه کشت و ها به حداقل رسیده و روند نزولی دخواری در حاشیه شهرها و جادهاند، تا حدی که زمینداده

 .مزارع، افزایش داشته است، اما این را هم باید گفت که دستگاه قضایی در این حوزه همکاری بسیار خوبی با ما داشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=090005۴0139512 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

هزار شرکت در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده اند/ چند بانک برای کشاورزی با تکنولوژی باال  600چهار هزار از 
 درصد وام اعطا می کنند 7با نرخ ترجیحی کمتر از 

وام با نرخ بهره ترجیحی ساالنه کمتر از هفت درصد را برای پروژه های کشاورزی با تکنولوژی بانک های تجاری در نظر دارند تا 

 .ارائه دهند ( high-tech agriculture) پیشرفته

بانک های تجاری در نظر دارند تا وام با نرخ بهره ترجیحی ساالنه کمتر از هفت درصد را برای پروژه های کشاورزی با تکنولوژی 

، معاون بانک دولتی ویتنام vietnamnews( ارائه دهند.به گزارش ایانا از وب سایت  high-tech agricultureپیشرفته )

(State Bank of Việt Nam (SBV)  ،Đào Minh Tú  ،: 100چند بانک تجاری متعهد شدند که حدود  "به تازگی گفت 

درصد ، با توجه به  7وام برای کشاورزی با تکنولوژی باال با نرخ ترجیحی کمتر از  میلیارد دالر امریکاVNĐ (۴.۴ )تریلیون 

بانک های تجاری بسیاری به فناوری های پیشرفته کشاورزی عالقه مند هستند. پس "وضعیت مالی هر بانک، اعطا کنند. وی گفت: 

به بانک ها دستور را ابالغ کرده  SBVسال گذشته، از دستورالعمل نخست وزیر در حمایت از توسعه تکنولوژی کشاورزی در اواخر 

تا نسبت به درخواست وام های ترجیحی برای پروژه های تکنولوژی پیشرفته در بخش کشاورزی و تولید محصوالت سالم اقدام 

 بانک مرکزی در حال همکاری با وزارت کشاورزی و توسعه"گفت:  SBV  ،Nguyễn Quốc Hùngمدیر گروه اعتباری "کنند.

روستایی و دیگر سازمان های مربوطه برای در نظر گرفتن معیارهای خاص برای طبقه بندی شرکت های کشاورزی در زمینه 

 "تکنولوژی پیشرفته و تولید محصوالت سالم کشاورزی برای درخواست وام ترجیحی است.

افزایش  VNĐ کوادریلیون 5.35، بیش از درصد نسبت به سال قبل  1۴.93، در سال گذشته، کل میزان وام به SBVبنا به آمار 

 درصدی را نشان می دهد. 1۶داشته که برای کشاورزی ، جنگلداری و شیالت ، گزارشات افزایش 

در اواخر سال گذشته، دولت متعهد شد تا سیاست های ترجیحی در مورد زمین، مالی و فنی برای کشاورزان و افرادی که در بخش 

پنج بانک تجاری بزرگ بهترین شرایط  "گفت:  Nguyễn Xuân Phúcنخست وزیر  د، ارایه کند.فناوری کشاورزی درگیر هستن

 "را برای خدمت به کشاورزان، سازمان ها که مایل به توسعه فناوری پیشرفت کشاورزی هستند، فراهم می کنند.

 می کمک داخلی ناخالص تولید به درصد 20 تنها درصد از جمعیت کشور، کشاورز هستند، اما محصوالت کشاورزی  70در ویتنام، 

 بخش این اما ، است کشاورزی بخش در کار نیروی از درصد چهار تا دو تنها یافته، توسعه کشورهای در که است حالی در این. کند

هزار شرکت در کشور ویتنام در بخش کشاورزی  ۶00به تولید ناخالص داخلی کمک می کند. گفتنی است چهار هزار از  درصد ۴0

 سرمایه گذاری کرده اند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴1509/%DA%8۶%D9%87%D8%A7%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح انتقال آب زاب 300تخصیص 

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه از عدم تخصیص بودجه به ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر در حالی که مدیر دفتر برنامه

های گشت و بازرسی اعالم کرد، های کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی و پروژهتوقف طرحداد و این مسئله را عاملی برای 

عیسی کالنتری در همایش تغییر اقلیم که امروز در وزارت نیرو برگزار شد، طرح انتقال آب زاب به ارومیه را تنها برنامه ستاد احیا 

 .است میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده 300دانست که در سال جاری 

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه امروز در نشستی خبری که در به گزارش خبرنگار ایانا، مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه

اد را های این ستالمللی محیط زیست برگزار شد، عدم تخصیص بودجه به ستاد احیا برای اجرای برنامهشانزدهمین نمایشگاه بین

سه  -میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت طی دو  270کرد. البته وی گفت: بر اساس توافقات، قرار شده نگران کننده توصیف 

میلیارد تومان برای تثبیت غبار و قرق به ستاد  30میلیارد تومان تا آخر سال و  300روز آینده به ستاد داده شود. همچنین 

ماند.این در حالی است که عیسی کالنتری امروز در همایش کار احیاء ناقص می تخصیص یابد. اگر نتوانیم منابع مالی را تامین کنیم

تغییر اقلیم خطاب به مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران عنوان کرده که تنها پروژه ستاد احیا که در سال جاری 

میلیارد تومان است. با  300یافته به این طرح اعتبار دریافت کرده است، طرح انتقال آب زاب بوده است. میزان اعتبار تخصیص 

رسد که دولت در نحوه توزیع اعتبارات به نظرات کارشناسی ستاد احیا توجهی نداشته و توجه به اظهارات کالنتری چنین به نظر می

 یشد.اندای و انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه میبا وجود کمبود منابع مالی، همچنان به راهکارهای سازه

های گشت و بازرسی خبر داد. این مسئله سبب شده های ستاد احیا به ویژه پروژهتجریشی در نشست امروز از توقف برنامه

های آن نیز شوری بیش از حد ندارد، زیر کشت هایی از جنوب دریاچه ارومیه که احتمال احیای آن وجود ندارد و خاکبخش

دولت به تعهدات خود در قبال احیای دریاچه ارومیه عمل نکرده است و پیمانکاران از شهریور محصوالت کشاورزی برود.به گفته وی 

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اند.مدیر دفتر برنامهها را رها کردهو مهر گذشته به خاطر نبود منابع مالی، اجرای طرح

ت و های گشفرآیند اقدامات را دچار مشکل کرده است، گفت: به کمک پروژه بیان اینکه مشکالت مالی ستاد احیاء طی سه ماه اخیر

های ما در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی درصد کاهش مصرف آب داشته باشیم. ضمن آنکه کنترل 8توانستیم بازرسی می

ای زیر زمینی منطقه باال بیاید.وی افزود: هحوضه آبریز ارومیه به شدت موفقیت آمیز بود و منجر به این شده بود که سطح سفره آب

در این مقطع تعدادی از متخصصان اعالم کردند که اگر نتوانیم طی سه سال دریاچه را تثبیت کنیم، غبارهای ناشی از دریاچه 

 آغاز شد.ها را به سرعت شناسایی کنیم و اقدامات برای آبگیری دریاچه کند اما ما توانستیم کانونمنطقه را دچار مشکل می

ای که قرار بود در ابتدا دریافت کنیم عمدتا به سمت سردهنه سازی و تاسیسات کنترل کننده آب توسط تجریشی گفت: بودجه

های مختلف هدایت شد. همچنین قرار بود در بخش ترویج، مصرف آب را کم کنیم و در عین حال اقتصاد خانوارها را افزایش بخش

که برای آنها منابع مالی در نظر گرفته بودیم و بخشی از منابع مالی نیز برای قرق در نظر گرفته شده  هایی بوددهیم. اینها پروژه

ها به خاطر نبود منابع مالی فرصت را از دست دادیم و پیمانکاران از شهریور و مهر کار را رها کردند. بود، ولی برای اجرای این پروژه

درصدی مصرف آب در کشاورزی طراحی شده بود به خاطر نبود اعتبارات کنار  8اهش هایی که برای کبنابراین همچنین پروژه

کنیم از منابع مالی مختلف برای احیای دریاچه ارومیه اعتبار تامین کنیم و در این راه، وزارت گذاشته شد.وی ادامه داد: تالش می

 های خارجی نداریم.رهای مطالعاتی نیازی به کمکامور خارجه کارشناسی را به ما معرفی کرده است. البته برای انجام کا
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درصدی آب در اراضی پایاب سدهای حوضه آبریز  18جویی ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه از صرفهمدیر دفتر برنامه

طبق آمارهای وزارت دریاچه ارومیه خبرداد.وی افزود: این در شرایطی است که درآمد کشاورزان منطقه نه تنها کاهش نیافته، بلکه 

درصد نیز افزایش یافته است و امسال بدون هیچ فشاری به بخش کشاورزی، مصرف آب در این  17جهاد کشاورزی درآمد آنها تا 

ها مطالعات بسیاری انجام شده است، گفت: دهیم.تجریشی با اشاره به اینکه در رابطه با سدها و چاهدرصد کاهش می 2۴بخش را تا 

درصد  18میلیارد متر مکعب آب بود و طی این مدت  8.7یش میزان آب تجدیدپذیر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تا دو دهه پ

میلیارد متر مکعب رسید. این در حالیست  7های تجدیدپذیر به درصد کاهش یافت و میزان آب 20ها تا بارش کم شد و روان آب

 هکتار رسیده است.هزار  ۴50هزار هکتار به  300که سطح زیر کشت از 

ایم. مجموعا در میلیارد متر مکعب برداشت اضافه داشته 1.5هزار متر مکعب آب مصرف شده است و  10وی افزود: در هر هکتار 

 میلیارد مترمکعب برداشت اضافه آب در حوزه دریاچه ارومیه صورت گرفته است./ 3.2این مدت 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1333/%D8%AA%D8%AE%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 ارات اجرای طرح آبیاری نوینبافزایش اعت

 9۶هزار میلیارد ریال بود که در سال  13جاری قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات اجرای طرح آبیاری نوین در سال 

  .هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 3این میزان به 

های خان احمد باشت در جنوب کهگیلویه و بویراحمد به آبیاری هکتار از زمین 100خلیل آقایی در آیین کلنگ زنی سه هزار و 

های تحت پوشش آبیاری نوین در اولویت وزارت جهاد کشاورزی توسعه زمین تحت فشار، اظهار داشت: با افزایش این میزان اعتبار

های کشور تا پایان سال مالی جاری به آبیاری تحت فشار تجهیز خواهد شد. هزار هکتار از زمین 200خواهد بود. وی عنوان کرد: 

هزار تن در استان  150شتیم که از این میزان میلیون تن افزایش محصوالت کشاورزی در دولت تدبیر و امید دا 20آقایی بیان کرد: 

 .کهگیلویه و بویراحمد بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/۴12۶1/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41261/%D8%A7%D9%81%D8%B2%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

121 

 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 میلیارد تومان برای جذب ایرانیان مقیم آمریکا 200دولت، مکلف به اختصاص 

اسفندماه( مجلس شورای اسالمی، در جریان  8به گزارش ایانا از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز )یکشنبه، 

رأی مخالف  19رأی موافق،  150با  9۶به بودجه سال  "محسن کوهکن"با پیشنهاد الحاقی  9۶بررسی بخش درآمدی بودجه سال 

 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. 223رأی ممتنع از مجموع  ۶و 

آمده است که دولت مکلف است جهت جذب نیروی  9۶به بودجه سال  "محسن کوهکن"الزم به ذکر است که در پیشنهاد الحاقی 

میلیاردتومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش و اقتصاد و امور  200مبلغ  9۶ا در سال های ایرانیان مقیم آمریکانسانی و سرمایه

 ها از ایرانیان استقبال شود.قرار دهد که در مقابل اقدام آمریکایی 18دارایی بالمناصفه از محل سهام قابل واگذاری و جدول 

یشه برای ایرانیان مقیم آمریکا باز است؛لذا از محل سهام در جریان ارائه پیشنهادش گفت: آغوش ایران برای هم "محسن کوهکن"

هزار میلیارد ریال به صورت بالمناصفه در اختیار وزارت علوم و وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گیرد تا برای جذب  2قابل واگذاری

 بینند اقدام شود.ها آسیب میاییهای مقیم آمریکا که از محل تصمیم نابخردانه آمریکهای ایرانینیروی انسانی و سرمایه

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:اختصاص این رقم به ایرانیان خارج از کشور یک پیام روشن به دنیا 

 است که جمهوری اسالمی ایران از تک تک تبعه خود در تمام دنیا حمایت کرده و برای آنها ارزش قائل است.

ای که با ایرانیان نامهربانی شود با اختصاص امکاناتی آغوش ایران به نجان درمجلس شورای اسالمی گفت:در هر نقطهنماینده مردم ل

 نفر از اعضای کمیسیون تلفیق این پیشنهاد الحاقی را امضا کردند./ ۴0روی آنها باز است و 

http://www.iana.ir/fa/news/۴125۴/%D8%AF%D9%88%D9%8۴%D8%A 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 میلیارد ریال سهم مکانیزاسیون شد 9000/ 95هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی در سال  290اعطای 

 .های کشاورزی را تشریح کردتخصیص اعتبار به زیربخشیکی از مسئوالن بانک کشاورزی نحوه 

گذاری بانک کشاورزی امروز در جلسه مشترک مرکز توسعه کل اعتبارات و هدایت سرمایهبه گزارش خبرنگار ایانا، رئیس اداره

یلیارد ریال به بخش هزار م 290تاکنون حدود  95های کشاورزی گفت: از ابتدای سال مکانیزاسیون و انجمن تولیدکنندگان ماشین

 هزار میلیارد ریال آن مربوط به مکانیزاسیون بوده است. 9کشاورزی تسهیالت داده شده است که تنها 

های دیگری در کشاورزی هستند که نیاز به تسهیالت ویژه دارند، افزود: از ابتدای سال جاری خواه با اشاره به اینکه بخشبهزاد نیک

میلیارد ریال  500هزار و میلیارد ریال و برای توسعه پرورش ماهی در قفس یک 500هزار و ها سهتاکنون برای توسعه گلخانه

تسهیالت داده شده است که بخشی از آن برای تأسیسات واحدها هزینه شده و بخشی نیز در تأمین مکانیزاسیون آن واحدهای 

مبتنی بر توسعه پایدار است، تأکید کرد: ایجاد امنیت غذایی، شود.وی با بیان اینکه رویکردهای بانک کشاورزی تولیدی هزینه می

افزایی زنان جزو چهار هدف اصلی بانک بوده و رویکرد اصلی این کاهش فقر، حفظ منابع پایه و حفاظت محیط زیست و نیز توان

و باغ صورت گرفته و مابقی در درصد پروسه کشاورزی تنها در مزرعه  15ارگان در تأمین مالی زنجیره تولید کشاورزی است، زیرا 

مرحله فرآوری است؛ بنابراین هدف از تمرکز روی زنجیره محصوالت، افزایش سهم ارزش افزوده در اقتصاد کل کشور است تا مثل 

 فروشی نشویم.نفت متهم به خام

قبل از هر چیز ذائقه بازار را  گذاری بانک کشاورزی، تولیدکننده اکنون بایدکل اعتبارات و هدایت سرمایهبه گفته رئیس اداره

ا سازی نشود و متناسب بآالت کشاورزی سفارشیاندازی کنند؛ بنابراین اگر ماشینبشناسد و بر این اساس خط تولید خود را راه

 جغرافیای مزرعه و نوع محصول نباشد، نباید از این بخش انتظار توسعه داشت.

تن مرغ در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام وجود دارد، اما توانایی صادرات آن را هزار  30خواه اضافه کرد: اکنون بیش از نیک

آالت باید ( است. در این عرصه نیز فعاالن حوزه ماشین2ها به خط )ترین دالیل آن، مجهز نبودن کشتارگاهنداریم که یکی از مهم

 ها اقدام کنند.ورود کرده و به ارتقای مکانیزاسیون کشتارگاه

وری بیشتر از آب است، تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون های کلی وزارت جهاد کشاورزی تمرکز بر بهرهبا بیان اینکه سیاست وی

های نوین پرداخت شده است، ضمن اینکه تمرکز بیشتر روی توسعه کشت نشاء هزار میلیارد ریال وام بالعوض برای آبیاری 18

 ها نیاز به توسعه و نفوذ مکانیزاسیون دارد./انجام شده که هرکدام از این بخش

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴20/%D8%A7%D8%B9%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها330

ای که این روزها گریبان خوزستان را میلیون دالر به مقابله با ریزگردها اختصاص پیدا کرد؛ مسأله100، 9۶سال از بودجه  |شهروند

لیارد دالری که ظهر دیروز ازسوی می2۶00 بودجه کل از اساس، براین  استان دیگر هم با آن درگیرند. 22عالوه گرفته و به

ها و ای که با خشکیدن تاالبمیلیارد تومان سهم گردوغبار است. پدیده330به تصویب رسید،  9۶بودجه کمیسیون تلفیق الیحه 

های داخلی، ازکشورهای همسایه هم به ایران راه باز کرده است؛ های غبار به راه افتاده و به جز منشأها و تبدیلشان به کانونرودخانه

 ارگردوغب بحرانی هایکانون تثبیت برای. است خارجی غبارهای مشکل راهکار گووگفت کناردر  .  عراق، سوریه، اردن، عربستان و...

 .زندمی را اول حرف بودجه دارند، وجود کشور داخل که

میلیارد ۶۶0میلیون دالر، معادل 200سال آینده، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق موارد استفاده از صندوق توسعه ملی در بودجه 

های آبیاری تحت میلیارد تومان برای طرح990میلیون دالر معادل 300تومان برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، 

میلیون دالر معادل 100های آن، های آبرسانی روستایی و توسعه شبکهمیلیارد تومان برای طرح990میلیون دالر معادل 300فشار، 

میلیون 100میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و ۴290میلیون دالر معادل 1300برای سازمان صداوسیما،  میلیارد تومان330

 .عنوان موارد استفاده صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شدمیلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها، به330دالر معادل 

وزیران جمهوری مصوبه هیأتوزستان همین چند روز پیش معاون اول رئیسشدن مسأله خاین درحالی است که با توجه به بحرانی

وزارتخانه و سازمان  5های گردوغبار است، به میلیارد تومان برای تثبیت کانون30برای حل بحران خوزستان را که شامل اختصاص 

ماه امسال، قطع چند روزه آب از هشتم بهمنسال است که استان خوزستان با مسأله ریزگردها درگیر است؛ چنان که 15ابالغ کرد. 

 11نیروگاه استان از مدار و قطع چندین ساعته برق و آب در  5و برق و مخابرات را در اهواز و چند شهر دیگر رقم زد و حتی خروج 

برای اجرای برنامه  شهرستان خوزستان و ازجمله کالنشهر اهواز و تعطیلی مدارس و ادارات را هم به دنبال داشت و مصوبه اخیر که

هزار هکتار تأکید دارد، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد؛ 30های بحرانی داخلی گردوغبار درسطح مدت تثبیت کانونکوتاه

های برنامه و بودجه ماهه به سازمانعالوه بر نظارت فنی و اجرایی روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را درمقاطع زمانی سه

جمهوری هم زیست و وزارت کشور )استانداری خوزستان( ارسال کند. عالوه بر این، در روزهای گذشته رئیسر، حفاظت محیطکشو

د هایش درباره خوزستان تأکید کردر رأس یک هیأت بلندپایه به خوزستان سفر کرد. او دراین سفر، بارها بر پایبندی دولت به وعده

 .دچار یأس و خستگی نخواهد شد و گفت که برای حل مشکل ریزگردها

هزار هکتار کانون گردوغبار ۴0زیست کشور پیش از این اعالم کرد که درحال حاضر معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط

درخوزستان وجود دارد که این میزان رو به افزایش است. با این همه، به گفته کارشناسان گردوخاک درخوزستان دو « فوق بحرانی»

درصد آن درکشورهای عراق و عربستان ۶5گردد و های داخلی بازمیدرصد آن به عوامل و کانون35داخلی و خارجی دارد که  منشأ

های زیست ایران و طرف عراقی برای کنترل کانوندرحالی که امضای دوتفاهمنامه میان سازمان حفاظت محیط  .منشأ دارد

المللی برای مقابله با ای و بینامه ازسوی سازمان ملل متحد برای جذب همکاری منطقهگردوغبار دراین کشور، صدور چهارقطعن

ت. با این نتیجه مانده اسغبار صورت گرفته است، اما ابتکار پیشتر گفته بود مذاکرات با عراق به دلیل شرایط داخلی این کشور بی

دیریت ناصحیح منابع آب در داخل کشور یکی از بزرگترین های خارجی محال اما بعضی کارشناسان هم معتقدند درکنار کانون

ها دامن زده است؛ هایی چون وزارت نیرو به نابودی تاالبهای گردوغبار است و عالوه بر این، فعالیت ارگانهای ایجاد کانونعلت

ت زیسا سفر رئیس برنامه محیطهای بحرانی خوزستان است.درکنار اینها بترین کانونالعظیم که اکنون یکی از مهمازجمله هور
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وهای وگزیست اتفاق افتاد، گفتالمللی محیطسازمان ملل متحد )یونپ( به ایران که دو روز پیش با آغاز به کار نمایشگاه بین

ر داد. خبهای مقابله با گردوخاک باره شکل گرفت و ابتکار از مذاکرات ایران با سازمان ملل برای پشتیبانی از طرحای درایندوباره

درمورد گردوخاک با اریک سولهایم، » :جمهوری، صبح دیروز درمورد بررسی بحث گردوغبار با کشورهای خارجی گفتمعاون رئیس

ای درمقابله با یونپ( مذاکراتی داشتیم. ایشان بسیار پیگیر بحث رویکرد منطقه)زیست سازمان ملل متحد رئیس برنامه محیط

زیست سازمان ملل درمورد ضرورت پشتیبانی ن کلید مذاکرات ما با سولهایم رئیس برنامه محیطپدیده گردوغبار است. همچنی

های استان کشور با طوفان 23اینها همه درحالی است که درحال حاضر «ای و ملی گردوغبار است.های منطقهسازمان ملل از طرح

زیست انسانی سازمان حفاظت سعید متصدی، معاون محیطهای داخلی و خارجی درگیرند و به گفته گردوغبار ناشی از کانون

های گردوغبار درسطح ملی و جلوگیری از ریزی برای کنترل کانونهای گردوغبار، برنامهزیست پایش مداوم و مستمر کانونمحیط

  .گردوغبار استگرفته در سطح ملی برای مقابله با پدیده ها و سطوح بیابانی درکشور بعضی اقدامات صورتافزایش کانون

http://www.iana.ir/fa/news/۴1258/%D9%A3%D9%A3%D9% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 بودجه جنگل را بر اساس نرخ تخریب، در کشور توزیع کنیم

 های زاگرس و حرا نیز مانندنوشهر با تأکید بر اینکه جنگل -کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 

اگر قرار  :های شمال را غیر منطقی توصیف کرد. وی پیشنهاد دادهای شمال ارزشمند هستند، تزریق پول نفت به جنگلجنگل

ابد، نرخ تخریب در نواحی رویشی مختلف مشخص شود و این اعتبار بر اساس نرخ تخریب، در ای به جنگل اختصاص یاست بودجه

 .های مختلف کشور هزینه شودرویشگاه

ها و فرصت"ها( بعد از ظهر روز چهارشنبه با برگزاری پنل ها و چالشهای شمال )فرصتمدیریت پایدار جنگل"همایش ملی 

این پنل حسن سام دلیری کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران  به کار خود پایان داد. در "هاچالش

 های غرب را دو درصد در سال اعالم کرد.ـ نوشهر نرخ تخریب در جنگل

 های شمال کشورهای زاگرس زیر کشت گندم است و این در حالی است که نرخ تخریب در جنگلهکتار از جنگل 800به گفته وی 

های شمال کشور به ازای هر هزار هکتار، یک نفر نیرو و یک دهم درصد است.سام دلیری افزود: سرانه عمومی حفاظتی برای جنگل

های طبیعی مهم است اما هزار هکتار جنگل یک نفر است. اگرچه همه نواقص موجود در عرصه 13برای کل کشور به ازای هر 

 اند.های شمال کردهلکارشناسان تمرکز خود را معطوف به جنگ

ایم اما کمتر به این مسئله توجه شده است. در های شمال را از دست دادههای زیادی از جنگلوی بیان کرد: متاسفانه تاکنون عرصه

های عمرانی )شامل مسیرهای آب و های بدون طرح و اجرای پروژههای کشاورزی، تجاوز به عرصهشمال کشور به دلیل توسعه زمین

 ایم.سازی و غیره( با کاهش سطح جنگل روبرو بودههای رفاهی، راه، طرحبرق

 8قطعه واگذار شده،  93هکتاری که در قالب  10های کل منابع طبیعی نوشهر ادامه داد: واگذاری زمیناین کارشناس ارشد اداره

 های جنگلی شمال را کاسته است.هزار هکتار از وسعت عرصه

های بسیار زیادی به این طرح واگذار شده است. به این مساحت باید شمال، زمین -ساخت آزاد راه تهران  وی یادآور شد: در زمان

های واگذار شده به دامداران برای اجرای طرح خروج دام از جنگل را هم واگذاری اراضی برای دپوی زباله شهرها و همچنین عرصه

ها و عدم برداری نادرست از جنگلی شمال به دلیل وجود دام سراها، بهرههااضافه کرد.به گفته سام دلیری، کاهش کیفی جنگل

 ای را برای این اکوسیستم ایجاد کرده است.های جنگلداری، مشکالت عدیدهاجرای اصولی طرح

ند. کنوی با اشاره به اهداف متفاوت برای برداشت چوب از جنگل، افزود: جوامع محلی از چوب برای مصارف خود استفاده می

های جنگلداری با هدف تامین نیاز صنایع درخت قطع کنند. طرحروستاییان آن را برای مصارف ساختمانی از جنگل خارج می

ها را فراهم های جنگلداری نیز وجود دارد که زمینه کاهش کیفیت جنگلهای خارج از طرحکنند. برداشت قاچاق و برداشتمی

هزار  ۴33ل منابع طبیعی نوشهر اضافه کرد: برداشت چوب توسط دامداران یک میلیون و کرده است.این کارشناس ارشد اداره ک

هزار مترمکعب  200هزار مترمکعب و روستاییان مجاور جنگل ساالنه  203نشین خانوارهای جنگلمترمکعب در سال است. تک

ها برای رفع نیاز صنایع خارج جنگل هزار مترمکعب چوب از 500های جنگلداری نیز کنند. طرحچوب از جنگل برداشت می

 کنند.می

های شود و سایر برداشتهای جنگلداری مدون و مصوب انجام میهای شمال توسط طرحدرصد برداشت از جنگل 20وی ادامه داد: 

. در طول هزار واحد دامی داشتیم 370میلیون و  ۴، حدود ۶۴شود.سام دلیری گفت: بر اساس آمار سال ما در هیچ جا ثبت نمی
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هزار  28هزار واحد دامی ساماندهی شده و نزدیک به سه میلیون دام تکلیفش روشن نشده است.  ۴00این مدت یک میلیون و 

 اند.هزار دام سرا ساماندهی شده است و بقیه در داخل جنگل باقی مانده 12وجود داشت که  ۶۴دامسرا در جنگل طی سال 

مترمکعب  25خانوار نیز  20کند. هر روستای زیر مترمکعب چوب مصرف می 90توسط در سال وی ادامه داد: هر دام سرا به طور م

هکتار از مساحت  30شود. کند. در اطراف دام سراها سه هکتار فضایی وجود دارد که هیج درختی در آن یافت نمیچوب مصرف می

هکتار وسعت جنگل  30رای موجود را را ضرب در هزار دام س 20اطراف دام سرا نیز تبدیل به جنگل مخروبه شده است. اگر 

ریزی برای آن، آید که هیچ کار احیایی و برنامههزار هکتار وسعت جنگل مخروبه به دست می ۶00مخروبه اطراف هر دام سرا کنیم، 

 توان انجام داد. این ها مشکالتی است که باید به آن توجه کنیم.نمی

به بعد روندی کاهشی  72های شمال از سال بیعی نوشهر عنوان کرد: میزان برداشت از جنگلاین کارشناس ارشد اداره کل منابع ط

ها رسید، روند کاهشی برداشت از جنگلنیز به تصویب نمی 92داشته است. اگر مصوبه پایش و بهینه سازی هیات دولت در سال 

مترمکعب  30.2۴حدود  ۶8های شمال کشور در سال جنگل کرد، زیرا بر اساس آمارها، متوسط برداشت در هکتار درتداوم پیدا می

های جنگلداری رسید. در واقع کارشناسان با استناد به صدم مترمکعب در هکتار در طرح ۶5به  92در هکتار بود. این عدد در سال 

 ها کاهش یابد.لتجربیات خود و مطالعات بخش تحقیقات و دانشگاه، به این نتیجه رسیده بودند که باید برداشت از جنگ

 صدم مترمکعب در هکتار اعالم کرد. ۴7را  95های جنگلداری طی سال وی میزان برداشت چوب از طرح

میلیارد تومان درآمد کسب شده است. این  192، 92مترمکعب چوب استحصال شده در سال  7۶۴به گفته سام دلیری، از فروش 

های ت.وی تأکید کرد: دلخوش بودن به اعتبارات دولتی برای اجرای طرحرقم برای دولت اگر دلسوز جنگل است، پول خوبی اس

هیات دولت با  92مصوبه سال  ۶جنگلداری خیالی بیش نیست.این کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی نوشهر با انتقاد از ماده 

 یف کرد.، این بند از مصوبه دولت را بدون هدف توص"های کشورپایش و بهینه سازی جنگل"عنوان 

سال قاچاق چوب به شدت  10های جنگلداری تبعات زیادی برای کشور دارد. بعد از وی افزود: اجرای طرح تنفس و تعطیلی طرح

 های شمال را خواهد کرد.ای گریبان جنگلها از بین رفته و مشکالت عدیدهکارییابد. جنگلافزایش می

 های جنگلداری با رویکردها، طرحشمال داشت. به اعتقاد وی باید برای این جنگل هایسام دلیری پیشنهاداتی نیز برای اداره جنگل

 های پنهان نیز به آمارهای برداشت اضافه شود.های جدید برداشتجدید بر مبنای توان اکولوژیکی نوشته شود. در طرح

یک کارشناس نیز مخالفت خود را با  های شمال مخالف است. به عنوانوی به عنوان یک ایرانی با تزریق پول نفت به جنگل

ها را خوشایند های شمال اعالم کرد اما در هیات یک شمالی، اختصاص اعتبار به این جنگلتخصیص اعتبارات دولتی به جنگل

توصیف کرد.این کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی نوشهر در ادامه سخنان خود پیشنهاد داد طرح خروج دام از جنگل، متوقف 

خواهد، اما اگر این طرح تعطیل شود، قطعا میزان دام در شود. زیرا هر دامدار برای خروج دام خود از جنگل هفت هکتار زمین می

 ای نخواهند داشت.یابد و افراد برای حضور در جنگل انگیزهجنگل کاهش می

 ی مردم کاهش یابد.های رفاهی و رفع نیازهاوی افزود: باید واگذاری اراضی جنگلی برای اجرای طرح

ها تأکید کرد و افزود: باید مشوق الزم برای توسعه سام دلیری بر خرید مستثنیات داخل جنگل به منظور افزایش سطح جنگل

 زراعت چوب توسط دولت در نظر گرفته شود.

 طبیعت متعلق به انسان و سایر موجودات

های محیط زیستی گفت: انسان محور همه چیز دگی از سوی سمندر ادامه این پنل تخصصی، احترام السادات مازادی به نماین

 برداری از طبیعت بیش از توان آن، روا نیست.برداری از طبیعت نباید برای آسایش و رفاه انسان انجام شود. بهرهنیست و بهره
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د توانیم انتظارات و تقاضاهای نامحدونمی پذیر باشد و ماتواند پایانوی افزود: امروزه به عقیده بسیاری از کارشناسان منابع زمین می

 های بشر تاثیر نگرفتهگونه از فعالیتای از تاریخ، منابع آبی و خاکی ما ایناز زمین داشته باشیم.مازادی عنوان کرد: در هیچ دوره

رای مقابله با روند های مختلفی باست.وی ادامه داد: تاثیر انسان بر طبیعت موجب نگرانی زیادی شده و به همین دلیل جنبش

 ها دفاع از محیط زیست جهان و باقی مانده حیات وحش کره زمین است.تخریب طبیعت شکل گرفته است. هدف این جنبش

 تقدیر از خانواده شهید علیپور

 اقچیاندر همایش یک روزه دانشگاه تربیت مدرس از خانواده شهید علیپور جنگلبان نور که خرداد ماه امسال به ضرب گلوله قاچ

 چوب به شهادت رسید، قدردانی شد. همسر این شهید لوح تقدیری را دریافت کرد.

ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبرداده بود که شهادت علیپور مورد تایید اگرچه قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

شده و پرونده این شهید جنگلبان، در پیچ و خم مراحل اداری بنیاد شهید قرار گرفته است اما گویا هنوز این مسئله تایید نهایی ن

 هایی با حضور کارشناسان به یاد شهید علیپور و سایر شهدای میهن اسالمی غرس شد.است.پیش از صرف ناهار نیز نهال

 مدافعان تنفس، غایبان همایش دانشگاه تربیت مدرس

نجمن جنگلبانی ایران، باریس مجنونیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران به گفته برگزار کنندگان همایش، هادی کیادلیری رئیس ا

بودند اما هر کدام از این افراد بنا به دالیل شخصی، قادر به  و ناصر مقدسی رئیس شورایعالی جنگل به همایش نوشهر دعوت شده

ش یابند. در همایاز این دست حضور نمیهایی اندیشیحضور در همایش نشدند. این نخستین باری نیست که موافقان تنفس در هم

دانشگاه ساری که ماه گذشته در محل دانشکده منابع طبیعی این شهر برگزار شد نیز هیچ یک از مدافعان تنفس حضور نداشتند. 

حال های مختلف مرتبط با اجرای طرح تنفس پشت درهای بسته و با اعمال نظر افرادی معدود، در ها حاکی است که پروژهشنیده

های کارشناسی متعددی که در شود که مدافعان تنفس از آنجا که برای بحثهایی نیز مطرح میتدوین است. از سوی دیگر شائبه

هایی که از سوی منتقدان تنفس شود، پاسخی ندارند، به همین دلیل در همایشها در دوران گذار مطرح میزمینه مدیریت جنگل

ند. به هر حال بعد از نهایی شدن طرح تنفس در مجلس شورای اسالمی و لزوم کنار گذاشتن اختالف یابشود، حضور نمیبرگزار می

ند تا ها داشته باشتری در هم اندیشیرسد باید مدافعان تنفس حضور پررنگنظرها و همفکری برای تدوین بهترین طرح، به نظر می

های ایران دو طرح بزرگ و شکست خورده را تجربه کرده است. ر جنگلها و اختالفات گذشته کنار گذاشته شود. در حال حاضشائبه

هایی هستند که به دلیل عدم همگرایی در بدنه کارشناسی و کمبود منابع و اعتبارات طرح خروج دام از جنگل و طرح صیانت طرح

 برد و بدون شک این نقیصه در طولمیگاه به نتیجه نرسیدند. امیدواریم طرح تنفس که از کمبود اعتبارات دولتی رنج مالی، هیچ

های شکست خورده بخش جنگل دوران گذار رفع نخواهد شد، با همگرایی کارشناسی و ارایه راهکارهای درست، به لیست طرح

 اضافه نشود.

 بیانیه پایانی

 به کار خود پایان داد. ها( با قرائت بیانیه پایانی این همایشها و چالشهای شمال )فرصتهمایش ملی مدیریت پایدار جنگل

 در این بیانیه آمده است:

ی بندی کارشناسهای و راهبردهای مدیریت منابع جنگلی باید بر مبنای خرد جمعی و برگرفته از جمعهرگونه تغییر در سیاست -

 گیری فردی باشد.مبتنی بر مدیریت پایدار جنگل و جلوگیری از تصمیم

حل برخی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی مثل طرح ممیزی، خروج دام از جنگل، اجرای ها و مراتع در خصوص سازمان جنگل -

 های شمال اهتمام بیشتری داشته باشد.برنامه پایش، حفظ و برنامه صیانت از جنگل

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

128 

 یرد.ها و مدیریت جنگل مورد توجه قرار گریزینفعان در برنامهکارگیری جوامع محلی و ذیارتقای تجربه مشارکتی و به -

ریزی و سیاستگزاری مدیریتی جنگل باید از سطح پایین با نگاه به جوامع محلی در های کالن و ملی، برنامهدر چارچوب سیاست -

 ها باشد.راستای همراهی مشارکت مردمی برای دستیابی به اهداف موثر و کالن طرح

 جرایی تنفس جنگل است.های امدیریت مشارکتی و چند منظوره اکوسیستم جنگلی، یکی از مدل -

 های جنگلداری چند منظوره و تصویب شرح خدمات آن مورد توجه قرار گیرد.رویکرد طرح -

های تولید شده و کاهش ضایعات دقت الزم وری از فرآوردهبا توجه به کاهش کیفیت تولیدی جنگل، ضرورت دارد در افزایش بهره -

 انجام شود.

های علمی نوظهور، استفاده از تحلیل ای است که باید با تجزیه و تحلیل روشچند راههسیاست جنگل در همه جای جهان  -

 گفتمان و برقراری ارتباط بین ذینفعان و نقش آفرینان به نقطه تعادل برسد.

بر  یهای جنگلای عرصههای کالن مدیریت پایدار جنگل باید بر اساس مستندات عملی و آماری دقیق، پایش دورهگیریتصمیم -

 سازی همه رویکردها و خرد جمعی متخصصان ذیربط باشد.اساس تصمیم

 های کشور، بر ضرورت ارتقای ساختار تشکیالتی آن تأکید شد.در راستای اعمال مدیریت بهینه و پایدار جنگل -

شود و در این م تأکید می، بر تامین ساز و کارهای الز2030برای اجرای مدیریت پایدار جنگل و اهداف توسعه پایدار تا سال  -

 راستا پایداری منابع زیستی باید به طور ویژه مد نظر قرار گیرد.

های مهم مدیریت پایدار جنگل مانند مساحت، موجودی سرپا، ارزش کیفی چوب درختان سرپا، تنوع ضرورت دارد شاخص -

 و ساختار مناسب برخوردار شوند.های معین پایش شده، از قوانین، مقررات زیستی، کارکردهای جنگل، در دوره

ها که در نتیجه خرد جمعی و گفتمان همه متخصصان تعریف ریزیها و برنامهگیریبر اجرای آزمایشی و مقدماتی هر گونه تصمیم -

 شود، تأکید شده است.می

ر جنگل مانند حفظ سطح برداری )استراحت جنگل(، رویکرد حفاظتی با لحاظ معیارهای مدیریت پایدادر دوران توقف بهره -

 شود.جنگل، حفظ تنوع زیستی گیاهی و جانوری، درصد تاج پوشش و موجودی سرپا توصیه می

های جنگلی با شیوه جنگل شناسی همگام با طبیعت، در صورت درک درست و صحت اجرا و همچنین ضرورت دخالت در توده -

 شود./رویکرد پرورش جنگل توصیه می

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴85/%D8%A8%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

در سال آینده از این مخترع  RCBI /امسال جایزه طراحی کشاورزی غرب ویرجینیا، به جوان ایرانی رسید
 تواند جایگزین پالستیک و سازگار با محیط زیست شودکند/ میسلیوم قارچ طبیعی میمیایرانی حمایت 

به  (West Virginia Vanguard Agriculture Design award) امسال جایزه طراحی پیشتاز کشاورزی غرب ویرجینیا

 .جوانی ایرانی رسید

( از Nima Shahab Shahmirمخترع جوان ایرانی )، نیما شهاب شاهمیر Register-Heraldسایت به گزارش ایانا از وب

مند به سالگی، عالقه 9 -من در هشت "( برنده جایزه طراحی پیشتاز کشاورزی غرب ویرجینیا، گفت: Lewisburgلویسبورگ )

 "کند.دوربین بودم و اینکه چگونه با نور کار می

مند بود. من دوست داشتم تا قطعات را از هم او به کامپیوتر عالقهسپس، پدرم مرا با کامپیوتر آشنا کرد چراکه که "وی ادامه داد: 

 "جدا کرده و بعد دوباره آنها را در کنار هم قرار دهم.

خواند. وی توانسته طی فرآیند میسلیوم سال سن دارد و در سال دوم رشته علوم کامپیوتر درس می 23اکنون این جوان ایرانی، 

 "قارچ آینده"بندی پایدار دست یابد. این روند با نام ای مانند( به مواد بستهتارهای ریشه)ساخ "mushroom mycelium"قارچ 

(Future Fungiمی ).تواند باعث رشد مواد قابل بازیافت در طی دو هفته شود 

 .Robert Cهزار دالری برای ایجاد کسب و کار را از انستیتوی  10عنوان برنده، توانسته کمک مالی نیما شهاب شاهمیر به

Byrd Institute (RCBI) عنوان پشتیبان کننده بخش نوآوری کشاورزی ای که در این رقابت ساالنه، بهدریافت کند، مؤسسه

 رود.شمار میبه

عنوان یک آشپز و مادر او، وی زمانی که کودکی بیش نبود به همراه پدر و مادرش از ایران مهاجرت کردند. در آن زمان، پدر ش، به

 کردند.عنوان نانوای ایرانی کار میبه

زمانی به ایاالت متحده آمدیم دو گزینه پیش روی ما بود یا باید نزد عمویم در کالیفرنیا یا به لویسبورگ، "گوید: شهاب شاهمیر می

 "رفتیم.کرد، میام آنجا زندگی میجایی که دایی

 در نهایت خانواده وی لویسبورگ، را ترجیح دادند.

ها، متوجه شدم دیگر استرس شهرهای بزرگ را نخواهم داشت. من در آغاز دلتنگ شده بودم، اما پس از گذشت سال"د: گویوی می

 "راحتی تنفس کرد و برخورد مردم هم دوستانه است.توان بهدر اینجا به طبیعت نزدیک هستم... در اینجا می

 "تر هستند.ریاضی تمرکز دارند و سختمدارس ایران روی علوم و "این مخترع ایرانی در ادامه گفت: 

 WVU Tech (Westو دانشکده فنی، شهاب شاهمیر به  New River Communityپس از اخذ مدرک کاردانی از 

Virginia University Institute of Technology مؤسسه تکنولوژی دانشگاه غرب ویرجینیا( در مونتگمری رفت تا مدرک :

 Future Fungiکامپیوتر بگیرد، این در حالی بود که وی با تشویق مربیان خود، روی پروژه قارچ آینده )لیسانس خود را در علوم 

project.کار کرد ،) 

فرد کرده است مربوط به نتیجه اند، اما آن موردی که اختراع من را منحصربههای مشابه کار کردهافرادی در پروژه"گوید: وی می

 "جای پالستیک و یونولیت استفاده شود.تواند به نهایی است که می
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از این مخترع ایرانی، در زمینه طراحی محصول و توسعه؛ ایجاد لوگو و  RCBIعالوه بر اعطای جایزه نقدی، قرار است سال آینده 

الی و رشد های مریزی توسعه کسب و کار؛ فرصتهای کاربردی؛ برنامهرایت برنامهبازاریابی؛ ثبت اختراع، عالمت تجاری و کپی

سرعت سریع رشد میسلیوم قارچ به شکل و فُرم مورد نظر انجام "دهد: فضای کسب و کار حمایت کند.این جوان ایرانی توضیح می

بیند. محصول به دست آمده بسیار سبک، در یک قالب و در دمای باال حرارت می -تحت یک فنجان یا صفحه یا بلوک-شود می

سال نیاز دارند تا تجزیه شوند و  ۴00تا  100( Styrofoamها )یونولیت"گوید: وی می"ن است.نسوز، ضدآب و حتی قابل خورد

گذارند. عالوه بر استفاده از میسلیوم قارچ، وی از ذرت و ساقه ذرت در مواد ها تأثیر میدر این دوره بر محیط زیست و زندگی انسان

ن در حالی است که برای تکمیل و تولید مواد نهایی حدود دو هفته زمان بندی طبیعی خود استفاده کرده است. ایمربوط به بسته

توانند ( مواد میFuture Fungiپذیر، با این امکان )الزم دارد.و بر خالف پلی استایرن )یونولیت( یا دیگر پالستیک غیرتجزیه

 "شود.سازی خاک هم کمک میبه غنی کشد تا تجزیه شده وروز طول می 1۴راحتی به طبیعت بازگردانده شوند. تنها طی به

، کمیسر Kent Leonhardtدر چارلستن از سوی  West Virginia Small Farmفوریه، طی کنفرانس ساالنه  13این جایزه 

 های کشاورزی به شهاب شاهمیر داده شد.در بخش نوآوری RCBIکننده ، هماهنگBill Woodrumکشاورزی و 

Woodrum  :توان از میسلیوم قارچ طبیعی برای جایگزینی فرد است که میاب شاهمیر، یک روند منحصربهاختراع آقای شه"گفت

پذیر است و نسبت به مواد دیگر در بازار خیلی بیشتر سازگار با ها استفاده کرد. این محصول زیست تخریببندیپالستیک در بسته

 "حصول به بازار هستیم.مند کمک به او در زمینه عرضه این ممحیط زیست است. ما عالقه

من واقعاً برای چنین تیمی که از من حمایت "برای اختراعش، گفت:  RCBIشهاب شاهمیر با ابزار سپاسگزاری از حمایت 

 /"کنند، بسیار خوشحال هستم، من تعداد زیادی دوستان خوب در بخش کشاورزی دارم که به من در این راه کمک کردند.می

http://www.iana.ir/fa/news/۴1311/%D8%A7%D9%85%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 مزایا و مخاطرات نانوتکنولوژی در حوزه دامپزشکی

 .های مختلف ازجمله پزشکی، داروسازی و البته دامپزشکی کاربرد داردجدیدی است که در عرصهنانوتکنولوژی، یکی از علوم نسبتا 

ا وگو با خبرنگار ایانا بهای بیولوژیک سازمان دامپزشکی امروز در گفتمدیرکل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا، دارو و فراورده

ه در ای امضا کرده کامپزشکی کشور با ستاد توسعه فناوری نانو، تفاهمنامهاعالم این خبر گفت: بیش از یک سال است که سازمان د

 راستای آن، یک کمیته مشترک با ریاست معاون سازمان و دبیری ستاد، تشکیل شده است.

آن واحد های مرجع دامپزشکی، افزود: در صورت تایید هر آزمایشگاه از طرف کمیته، جعفر درودی با اشاره به بازدید از آزمایشگاه

تواند به شبکه آزمایشگاهی نانو پیوسته و در این زمینه فعالیت کند. البته در راستای ارتقای سطح علمی کارکنان، برگزاری می

های آموزشی عمومی و تخصصی در سازمان در دستور کار قرار گرفته که برای آشنایی مدیران، با فناوری نانو، بسیار سودمند دوره

 رسد. با این حال، هنوز بخشهای دامپزشکی، وسیع به نظر میوی، کاربردهای نانو به اندازه گستردگی فعالیت بوده است.به گفته

کند و هنوز هیچ محصول نانویی، در فهرست محصوالت مجاز سازمان قرار نگرفته دامپزشکی مراحل ابتدایی این فناوری را طی می

ت و مواد نانویی رادر عرصه دامپزشکی تایید کرده و سازمان دامپزشکی نیز موقتا است. هرچند سازمان غذا و دارو، یک سری ترکیبا

 اجازه عرضه داروها با اتکا به مجوز وزارت بهداشت را داده است.

درودی با تأکید بر لزوم صدور مجوز از طرف سازمان دامپزشکی، عنوان کرد: نگاه پزشکی، فرد محور است، اما نگاه دامپزشکی، 

آمیز، زیان آن تنها متوجه خود فرد خواهد بود. در صورتی که با آلوده ر. به عبارتی پس از مصرف انسانی دارویی مخاطرهمحوجمعیت

ها انسان به دلیل مصرف محصوالت آن، دچار مشکل شوند. به همین علت، نظارت سازمان دامپزشکی شدن یک دام، ممکن است ده

صورت مستقیم و سریع در بافت، حمل دارو های دامی و ردیابی ویروس بهخیص بیماریبر این مورد بسیار ضروری و الزم است.تش

صورت کپسول و انتقال آن به اندام هدف، تشخیص وضعیت جنین دام به وسیله نانوحسگرها، عقیم کردن حیوانات موذی با به

ها از ها و کشتارگاهی نانویی برای جایگاه دام، مرغداریبرداری از ترکیبات ضدعفونتر از همه بهرهاستفاده از دیگر مواد نانویی و مهم

 رود که وی به آن اشاره کرد.شمار میترین کاربردهای این تکنیک در حوزه دامپزشکی بهمهم

های بیولوژیک سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ایران رتبه هفتم مدیرکل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا، دارو و فراورده

اکنون دو درخواست در بخش نانو به سازمان دامپزشکی ارسال شده که یکی از نانوتکنولوژی دنیا را در اختیار دارد، ادامه داد: هم

ها کاربرد دارد؛ بنابراین بعد ها و دامداریپروری است و دیگری در ضدعفونی مرغداریآنها برای بهبود کیفیت آب استخرهای آبزی

 های الزم روی آن، با حفظ ایمنی، محوز الزم به متقاضی ارائه خواهد شد.مایشاز ارزیابی خطر و آز

ت ها به سمعنوان مثال، وقتی اتومبیل اختراع شد، همه نگاهدرودی تکنولوژی نانو را مانند شمشیر دولبه دانست و بیان کرد: به

گذشت زمان و افزایش معایب به موازات مزایای اتومبیل، کرد، اما با مزایای آن جلب شده بود و کمتر کسی به مخاطراتش فکر می

تواند اثرات شود؛ زیرا این مواد، خواصی دارند که میکم ایمنی آن نیز توسعه یافت. در مورد نانو هم همین تاریخ تکرار میکم

 ر داشت.زیانباری نیز به همراه داشته باشد. در نتیجه باید زمان کافی برای شناسایی خطرات آن در اختیا

یابد، خواصی متفاوت از زمانی دارند که در میکرون کاهش می 100های بسیار کوچک که تا وی معتقد است: بیشتر مواد در اندازه

اگون های گونکند. دانشمندان نیز از همین خاصیت در پیشرفت تکنولوژی نانو استفاده کرده و آن را در جنبهابعاد بزرگ، بروز می

 اند./علم گسترش داده

http://www.iana.ir/fa/news/۴1377/%D9%85%D8%B2%D8%A7% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 مرغ/ پیگیری حجتی برای جبران خسارت آنفلوانزای مرغیتکذیب واردات تخم

زی اعالم کرده به هیچ وجه قصد واردات تخم مرغ را از هیچ کشوری به ویژه ترکیه نداشته و نداریم و وزیر معاون وزیر جهاد کشاور 

 .تر خسارت ناشی از آنفوالنزای مرغی استجهاد کشاروزی پیگیر جبران هر چه سریع

وگو با ایسنا اظهار کرد: گر چه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سبب شد بسیاری از واحدهای پرورش مرغ حسن رکنی در گفت

تخمگذار درگیر این بیماری شده و با تالفات مواجه شوند اما با تدابیر اندیشه شده ازجمله طوالنی کردن دوره تولید واحدهای 

 و نداریم مرغتخم ریزی بیشتر هم اکنون هیچ مشکلی در تامین و تولید از بیماری و جوجهمرغداری مرغ تخمگذاری عاری 

 .کنیم که بخواهیم اقدام به واردات کنیمی احساس نمیکمبود

 ودب شده مرغ افزایش یافته و همین عامل سبب نوسان نسبی در بازار وی با بیان اینکه در نیمه اول اسفندماه تقاضا برای تخم

برای  کنند که مشکلیتامین می عید شب تا را مرغتخم به خود نیاز شیرینی تولیدکنندگان ماه اسفند اول نیمه در ساله هر : دافزو

شود تقاضا برای تخم مرغ در مقطعی کوتاه افزایش یابد، اما در نیمه تولید شیرینی برایشان به وجود نیاید که همین عامل سبب می

ضا متعادل شده و مشکلی در بازار نخواهیم داشت بلکه در ایام نوروز و حتی پس از آن با کاهش تقاضا دوم اسفند ماه مجددا تقا

 خسارت پرداخت رکنی با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی از طریق معاون اول رئیس جمهوری پیگیر برای .مواجه خواهیم شد

 اکنون اما بود، یافته افزایش گذشته ماه در روزه یک جوجه قیمت : داد ادامه است  پرندگان حاد فوق آنفلوانزای از ناشی  داران مرغ

 اتحادیه جلسات ی برگزار تومان رسیده است و امیدواریم با  1۶00 ای حدود مجددا کاهش یافته و به قطعه محصول این قیمت

 .شود تر متعادل محصول این قیمت روزه یک جوجه کنندگان تولید و داریمرغ

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴۶۴/%D8%AA%DA%A9%D8%B0 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 دار توسط مزارع مرغ مادر در سال گذشتهمیلیون تخم نطفه 1445تولید 

 .توسط مرکز آمار ایران انجام شد 1395کشی کشور در مردادماه سال پرورش مرغ مادر و مؤسسات جوجهسرشماری از مؤسسات 

توسط مرکز آمار  1395کشی کشور در مردادماه سال سرشماری از مؤسسات پرورش مرغ مادر و مؤسسات جوجه

 ایران انجام شد.

مؤسسه پرورش مرغ مادر در سطح کشور وجود  ۶03آمارگیری تعداد  به گزارش ایانا به نقل از مرکز آمار ایران، براساس نتایج این

مؤسسه( غیر فعال بوده است. این ارقام در ارتباط با آخرین آمارگیری  137مؤسسه فعال و بقیه ) ۴۶۶داشته است که از این تعداد، 

 ۶2مؤسسه فعال و مابقی ) 35۴مؤسسه پرورش مرغ مادر در کشور است که از این تعداد  ۴1۶شامل  1385اجرا شده در سال 

میلیون قطعه بوده که در مقایسه با نتایج حاصل  25، 1395های پرورش مرغ مادر در سال مؤسسه( غیرفعال بوده است.ظرفیت سالن

 درصد( افزایش داشته است. 3۶میلیون قطعه ) 7حدود  1385از اجرای آمارگیری در سال 

میلیون قطعه مرغ و خروس نگهداری شده که نسبت به آمارگیری  10، حدود 139۴در مؤسسات پرورش مرغ مادر در ابتدای سال 

درصد( افزایش یافته است. همچنین تعداد جوجه یکروزه مرغ و خروس  15بیش از یک میلیون قطعه ) 1385انجام شده در سال 

حدود یک  1385ه نسبت به سال میلیون قطعه گزارش شده ک 9بیش از  139۴ریخته شده در مؤسسات پرورش مرغ مادر طی سال 

 درصد( افزایش یافته است. 1۶میلیون قطعه )

نفر شاغالن با  1020۴نفر بوده است که از این تعداد  10518، 139۴تعداد کارکنان شاغل در مؤسسات پرورش مرغ مادر در سال 

تعداد  138۴، در سال 1385مارگیری سال نفر را شاغالن بدون مزد و حقوق تشکیل داده است. براساس نتایج آ 31۴مزد و حقوق و 

 اند./نفر شاغالن بدون مزد و حقوق بوده 3۶1نفر شاغالن با مزد و حقوق و  9۴0۴نفر هستند که  97۶5کارکنان شاغل 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1231/%D8%AA%D9%88%D9%8۴%DB 
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 تخم مرغ
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱4شنبه 

 مرغ/ پیگیری حجتی برای جبران خسارت آنفلوانزای مرغیتکذیب واردات تخم

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده به هیچ وجه قصد واردات تخم مرغ را از هیچ کشوری به ویژه ترکیه نداشته و  <مواد غذایی

 .تر خسارت ناشی از آنفوالنزای مرغی استنداریم و وزیر جهاد کشاروزی پیگیر جبران هر چه سریع

حسن رکنی اظهار کرد: گر چه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سبب شد بسیاری از واحدهای پرورش مرغ تخمگذار درگیر این 

شده ازجمله طوالنی کردن دوره تولید واحدهای مرغداری مرغ تخمگذاری بیماری شده و با تالفات مواجه شوند اما با تدابیر اندیشه 

 هک کنیمنمی احساس کمبودی و نداریم مرغتخم ریزی بیشتر هم اکنون هیچ مشکلی در تامین و تولید عاری از بیماری و جوجه

مرغ افزایش یافته و همین عامل سبب نوسان وی با بیان اینکه در نیمه اول اسفندماه تقاضا برای تخم.کنیم واردات به اقدام بخواهیم

 تامین عید شب تا را مرغتخم به خود نیاز شیرینی تولیدکنندگان ماه اسفند اول نیمه در ساله هر : افزود بود شده نسبی در بازار 

 کوتاه قطعیم در مرغ تخم برای تقاضا شودمی سبب عامل همین که نیاید وجود به برایشان شیرینی تولید برای مشکلی که کنندمی

ا در نیمه دوم اسفند ماه مجددا تقاضا متعادل شده و مشکلی در بازار نخواهیم داشت بلکه در ایام نوروز و حتی پس ام یابد، افزایش

جهاد کشاورزی از طریق معاون اول رئیس جمهوری پیگیر رکنی با اشاره به اینکه وزیر .از آن با کاهش تقاضا مواجه خواهیم شد

 افزایش گذشته ماه در روزه یک جوجه قیمت : داد ادامه است ز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ا ناشی  داران مرغ خسارت پرداخت برای 

 ی برگزار تومان رسیده است و امیدواریم با  1۶00  حدود ایقطعه به و یافته کاهش مجددا محصول این قیمت اکنون اما بود، یافته

 .تر شودمت این محصول متعادل قی روزه یک جوجه کنندگان تولید و داریمرغ اتحادیه جلسات

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1dd5721999e7۴32c83eff9۶ 
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 تولیدات باغی )سایر (
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : تاریخ

 مرکز غیرمجاز دام زنده در روز روشن/گوسفندهایی که آپارتمان نشین شدند 200فعالیت 
خرند که فقط دو درصد آن از مراکز مجاز هزار گوسفند زنده را برای مصرف یا نذورات خود می 3گویند مردم پایتخت روزانه می 

  .اندشود که اغلب گوسفندان خود را باآب نمک و مقوا پروار کردهشود و بقیه نصیب مراکز غیرمجازی میتهیه می

اند. روی هر کدام متر مقوا به دست ایستاده 10، در حاشیه اتوبان به فاصله هر فاطمه بیاتـ  ـ گروه اقتصادی خبرگزاری فارس

پرسیم، فروشنده که ظاهراً پسرکی از اهالی روستاهای اطراف است، ما را به محل عرضه قیمت می«. فروش دام زنده»نوشته شده 

 مه ایعده. کنندمی نگهداری آن از ایگوشه در غیربهداشتی مالًکا شرایط در را گوسفندها برد. یک پارکینگ ماشین که دام می

های بهداشتی خود را انتخاب کرده و با خود ببرند.اینجا نه خبری از دامپزشک است، نه غرفه نظر مورد دام تا هستند منتظر

 گوید: هرزنده مراجعه کرده می مردی میانسال که ظاهرا برای نخستین بار است که به این محل برای تهیه گوسفند!نگهداری دام

 ها افزایش یافته و هر کیلو گوسفند زنده ازسال برای ایام فاطمیه نذر داریم تا دو گوسفند قربانی کنیم اما متأسفانه امسال قیمت

بار پس گوید که یک او از تجربه تلخ خرید گوسفند از دستفروشان می .تومان رسیده است 1۶500هزار تومان سال گذشته به  11

کیلویی را داده اما پس از کشتار متوجه شده  80از کشتار در معده گوسفند مقوا پیدا کرده و بار دیگر با آنکه هزینه خرید گوسفند 

  .اندکه ظاهراً ترازو تنظیم نبوده و به گوسفند آب نمک خورانده

بار که به صورت بهداشتی دام را در منطقه ن میادین ترهشود غفاری یکی از پیمانکاران مراکز مجاز سازماداستان به اینجا ختم نمی

رأس دام زنده در تهران برای نذورات به مردم  3200گوید: طبق برآوردهایی که داریم روزانه حدود کند میحکیمیه عرضه می

  .شوددرصد آن از طریق مراکز مجاز تهیه و ذبح می 2شود غافل از آنکه فقط خریداری و کشتار می

های مرکز شهر از جمله گوید: اطالعات موثق دارم که آنقدر سود عرضه دام زنده برای برخی شیرین است که در آپارتمانیاو م

  .فروشندکنند و میمنطقه میرداماد در طبقه چهارم یک ساختمان گوسفند نگهداری می

گوید: عرضه دام بار به خبرنگار فارس میو تره برداری سازمان میادیناین سخنان در حالی است که عفتی معاون بهداشت و بهره

زنده برای نذورات مردم در سطح پایتخت یک ضرورت است و در همین راستا شهرداری در سه نقطه حکیمیه، احمدآباد مستوفی و 

  .مشیریه تهران مراکز عرضه دام زنده با روند بهداشتی را ایجاد کرده است

ی کند و حتز گفت: در این مراکز دامپزشک مستقر داریم که قبل از کشتار دام را معاینه میوی در مورد وضعیت فعالیت این مراک

  .گرددشود نیز معاینه میها که فقط از الشه دام مشخص میپس از کشتار نیز برخی بیماری

آن در منازل یا نقاط شهری  شود که ذبحدرصد از هر دام زنده تبدیل به ضایعات می 30کند که او همچنین به این نکته اشاره می

  .کندها را از دام به انسان فراهم میکند و هم زمینه انتقال برخی بیماریکار درستی نیست که هم محیط زیست را آلوده می

ز گوید در مراککند و میبار به آن اشاره میتنظیم نبودن وزنه مراکز عرضه دام مشکل دیگری است که معاون سازمان میادین و تره

  .گیردمجاز تمام ترازوها طبق استاندارد تنظیم هستند و در تغذیه دام تقلبی صورت نمی

کنند که هیچ نظارتی بر مرکز غیرمجاز در پایتخت دام زنده را برای نذورات مردم عرضه می 200طبق آمار فعاالن عرضه دام 

  .های مختلفی را بین مردم منتشر کندیتواند بیمارها میفعالیت آنها وجود ندارد غافل از آنکه همین دام

های عرضه شده در این مراکز علیرضا تاجیک دامپزشک مستقر در مراکز مجاز عرضه دام سازمان میادین در مورد سالمت دام

کوک د مششوند و حتی به موارشود و قبل از کشتار معاینه و قرنطینه میهای معتبر تأمین میگوید: تمام گوسفندان از دامداریمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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زای شناخته شده برای انسان عامل بیماری 1۴00گوید: طبق آمار سازمان دامپزشکی وی می .دهیماجازه فروش و کشتار نمی

گیری بیشتری توسط شهروندان انجام درصد آن بین انسان و دام مشترک است پس باید برای تهیه دام زنده سخت ۶2داریم که 

هایی که ممکن است از متولیان نظارت بر عرضه دام بهداشتی از قبیل سازمان کاریکم به گزارش فارس، صرفنظر از .گیرد

شود تا برای تهیه دام زنده و نذورات دامپزشکی یا تعزیرات و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت انجام گیرد به شهروندان توصیه می

  .تماس بگیرند 55050000بار با شماره و تره خود از مراکز مجاز سازمان میادین میوه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951210000۶77 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 خرید جوجه استعالم بگیریددهندگان بوقلمون؛ قبل از تقلب در کمین پرورش

این روزها برخی افراد سودجو، به بازار جوجه یکروزه بوقلمون نفوذ کرده و از پیش فرض اعتماد تولیدکنندگان نسبت به کل بازار، 

 ا اعالموگو با خبرنگار ایانا بمدیرعامل شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران امروز در گفت.کنندهای متقلبانه خود را دنبال میهدف

این خبر گفت: با توجه به شیوع آنفلوانزای فوق حاد در کشورهای اروپایی و ممنوعیت واردات جوجه یکروزه از این کشورها، 

 کنند.های کذب مبنی بر فروش جوجه اقدام به گرفتن وجه از تولیدکنندگان میمتأسفانه بعضی از افراد سودجو با دادن وعده

دهندگان باید توجه داشته باشند که فریب این افراد را نخورند و قبل از واریز هرگونه وجهی از شرکت مهدی آذرمؤید افزود: پرورش

تعاونی صنعت بوقلمون ایران استعالم بگیرند.وی امیدوار است با پایان فصل سرما و اعالم پاکسازی آنفلوانزای فوق حاد در بعضی از 

شان خالی مانده، هایردات جوجه یکروزه حل شده و تولیدکنندگانی که سالنمشکل واهای اروپایی در یکی دو ماه آیندهکشور

شان برطرف شود.در ادامه، بازرس تعاونی صنعت بوقلمون ایران نیز در همین باره به ایانا گفت: کالهبرداری ریزیمشکل جوجه

سوم بر بازار طیور صنعتی، راهی به مراتب ازجمله جرایم پیچیده عصر جدید است و افراد کالهبردار با سوءاستفاده از روال مر

تر برای رسیدن به اهداف خود در دسترس دارند.کامبیز جعفری بیان کرد: در مجموع در بازار خرید و فروش این پرنده، روال آسان

عمل  های غیر واقعی،بر پایه اعتماد قرار گرفته و افراد سودجو از اعتماد تولیدکنندگان شریف این بخش سوءاستفاده کرده و با وعده

 دهند.متقلبانه خود را به سهولت در بازار خرید و فروش جوجه یکروزه بوقلمون انجام می

وی تأکید کرد: تولیدکنندگان در مرحله نخست با استعالم گرفتن از تشکل سراسری تعاونی صنعت بوقلمون ایران از روند چگونگی 

صورت حضوری و با بستن قراداد به سرانجام های معتبر و بهد، خرید خود را از شرکتورود جوجه یکروزه باخبر شوند و در مرحله بع

 رسانند./

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴81/%D8%AA%D9%82%D9%8 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 صنعت طیور در کشور؛ مرور یک کارنامه

 معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی -حسن رکنی 

دار از نژادهای مرغ نطفههزار تخم ۶0با ورود  1333مرغ به شکل صنعتی در ایران از سال توان گفت تولید گوشت مرغ و تخممی

ر مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرد. به نحوی که امروز ایران رتبه هفتم در تولید گوشت مرغ و خارجی آغاز شد و در نیم قرن اخی

مرغ را در جهان به خود اختصاص داده و پتانسیل و توانایی تولید بیش از این مقدار نیز در کشور با توجه به یازدهم تولید تخم

 بود. منظور توسعه صادرات، این امر قابل انجام خواهدشده بهانجام گذاریهای انجام شده وجود دارد که با هدفگذاریسرمایه

گرم کیلو 11کیلوگرم گوشت مرغ و  2۶به  1357مرغ در سال کیلوگرم گوشت مرغ و چهار کیلوگرم تخم ۴.8سرانه مصرف از 

گیر صنعت طیور ین امر جهش چشمکه طی این مدت جمعیت به بیش از دو برابر افزایش یافته که ا مرغ تبدیل شده، در حالیتخم

 کشد.در کشور را به رخ می

 مرغ

درصد از  1.1درصد از تولید گوشت مرغ در دنیا را به خود اختصاص داده در حالی که جمعیت کشور کمتر از  1.8اکنون ایران هم

مرغ مادر، مزارع مرغ گوشتی،  های مختلف تولید، شامل مزارع مرغ اجداد،جمعیت جهان است. تولید گوشت مرغ وابسته به حلقه

ا بندی بوده که ببندی و قطعههای وابسته مانند بستهکارخانجات جوجه کشی، کشتارگاه، کارخانجات تولید خوراک و سایر حلقه

های اصلی و وابسته در حال حاضر در کشور توان تولید بیش از سه گذاری و ظرفیت سازی انجام شده در حلقهتوجه به سرمایه

میلیون تن در سال تولید گوشت  2.1دلیل محدودیت بازار در حال حاضر حدود یون تن گوشت مرغ در سال وجود دارد. البته بهمیل

های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. الزم به ذکر های صادراتی در سیاستریزی برای دستیابی به بازارپذیرد و برنامهمرغ صورت می

صورت جدی آغاز این امر به 92کشور ایران در امر صادرات محصوالت طیور کشوری جوان بوده و از سال است که با توجه به اینکه 

اند مرغ کشورهای منطقه را تأمین کردهشده، رقابت در بازارهای صادراتی با کشورهای مدعی که سالیان دراز گوشت مرغ و تخم

رود این روند رو به رشد ادامه گوشت مرغ صادر شد و انتظار می هزار تن 70حدود  9۴بسیار مشکل است.با این وجود در سال 

های صادراتی مانند آنفلوانزای طیور که در سال جاری اتفاق افتاد، صادرات با داشته باشد. اگرچه بعضاً به دالیلی از جمله محدودیت

 مدت آن تأثیرگذار نباشد.رود این موارد در روند توسعه صادرات بلند شود، اما انتظار میرو میچالش روبه

 طرح کاهش سن و وزن

شود و وری در تولید مییکی از مواردی که در جهت توسعه صادرات و بهبود کیفیت گوشت مرغ مؤثر بوده و موجب افزایش بهره

نیز نظران و متخصصان صنعت بوده، کاهش سن و وزن کشتار مرغ زنده است. این طرح در سالیان گذشته مورد تأکید صاحب

های مختلف اجرای آن آغاز نشده بود. البته این موضوع همواره در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی بوده، اما به دالیل و محدودیت

صورت مشترک با سازمان دامپزشکی کشور طی دستورالعملی جهت اجرا ابالغ و مجری آن نیز تولیدکنندگان و در سال جاری به

صورت تدریجی و با سراسری مرغداران گوشتی تعیین شده است. باید پذیرفت که تحقق آن بهتشکل مربوطه یعنی اتحادیه 

ها کنندگان همراه است که تاکنون اقدامات خوبی در سطح کشور انجام شده و در استانکنندگان و مصرفسازی برای تولیدفرهنگ

ان موضوع کننندگهای آموزشی برای تولیدن و برگزاری دورهکنندگابا نصب بیلبورد، بروشور تبلیغاتی در مراکز عرضه برای مصرف

های اقتصادی تولید، به دلیل سلیقه رود با اجرای این طرح ضمن بهبود شاخصدر حال پیگیری و انجام است؛ بنابراین انتظار می

 .گرم، زمینه توسعه صادرات نیز فراهم شود 500بازارهای صادراتی به وزن مرغ کمتر از یک کیلو و 
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 مرغتخم

مرغ میلیون تن تخم 1.2گیرد؛ گرچه امکان تولید بیش از هزار تن در کشور تولید انجام می 950مرغ، ساالنه بیش از در بخش تخم

مرغ دنیا را در اختیار دارد. با توجه به درصد از تخم 1.۴در کشورمان فراهم است. به هر صورت در حال حاضر ایران تولید 

مرغ هزارتن تخم 95مرغ نیز مشهود بوده به نحوی که در سال گذشته، صادرات انجام شده، جهش در صادرات تخمهای ریزیبرنامه

های مهاجر، صنعت ماه سال جاری با ورود پرندهمحقق شده که این یک رکورد بی نظیر برای کشور بوده است. اما متأسفانه از آبان

طیور شد که این امر فراکشوری بوده و در سطحی گسترده تقریباً در تمام کشورهای  طیور کشور درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد

اروپایی و سایر کشورهای پذیرای پرندگان مهاجر در دنیا به وقوع پیوسته و این موضوع به دلیل نگرانی از انتقال بیماری به 

مرغ در سال جاری نسبت به ین اساس صادرات تخمرو کرده است. بر اکشورهای مختلف، تجارت محصوالت طیور را با مشکل روبه

رود با برطرف شدن این موضوع، صادرات با سرعت بیشتر از سر گرفته سال گذشته با کاهش جدی همراه شده است. البته انتظار می

 شود.

 زنجیره تولید

نجیره یکپارچه است که این امر در صورت زهای وزارت جهاد کشاورزی اصالح فضای کسب و کار از طریق تولید بهیکی از اولویت

به  92های زنجیره در تولید، از کمتر از پنج درصد در سال شود. در بخش گوشت مرغ، سهم شرکتهای مختلف پیگیری میبخش

وری و های اقتصادی، زمینه افزایش بهرهافزایش یافته که با توجه به بهبود شاخص 95ماهه نخست سال  9درصد در  15بیش از 

ید های تولهای انجام شده در کشور، میانگین شاخص تولید ثبت شده زنجیرهوجود خواهد آورد.بر اساس بررسیعه صادرات را بهتوس

را به ثبت رسانده است. این  23۴ای عدد دهد. در حالی که میانگین شاخص تولید واحدهای غیر از زنجیرهرا نشان می 292عدد 

 گذارد.ای را به نمایش میزدهی در واحدهای تولید زنجیرهدرصد افزایش با 30مقایسه، حدود 

های واسط، کاهش های مختلف تولید، ضمن کاهش نوسان قیمت نهادهدلیل حذف بازار در بین حلقههمچنین در این روند به

جوجه یکروزه با قیمتی  های مرغداران گوشتی تأمینگری را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال یکی از دغدغههای واسطههزینه

ها امکان آن همیشه میسر نیست. در حالی که در مناسب است که به دلیل شرایط فعلی و لزوم تامین جوجه از بازار و وجود واسطه

 صورت زنجیره، این امر کامالً مرتفع خواهد شد.شرایط تولید به

 بوقلمون

ای برای این بخش تدوین شده های ویژهر حال توسعه بوده و برنامهصورت یکپارچه در بخش تولید بوقلمون نیز دبحث تولید به

هزار قطعه از  ۶00های گذشته واردکننده کامل جوجه یکروزه بوقلمون بود در حالی که در سال جاری حدود است. کشور در سال

یق واردات تأمین شده و بر اساس میلیون قطعه از طر 1.۴های مولد داخلی تامین و جوجه بوقلمون مورد نیاز کشور از طریق گله

تواند به صادرکننده این نهاده اساسی تبدیل های انجام شده در دو سال آینده کشور از واردکننده جوجه بوقلمون میریزیبرنامه

 ص، تولید دو تیپ گوشت قرمز )ران( و گوشت سفید )سینه( است که با توجه به مزایای خاهای گوشت بوقلمونشود. از جذابیت

 کننده به همراه داشته باشد.ها بوده و تنوع را برای مصرفتواند جانشین نزدیک مناسبی برای سایر گوشتاین گوشت، می

 شترمرغ

هزار  82واحد پرواری به ظرفیت  139قطعه مولد و  ۴15هزار و برداری ششواحد مولد به ظرفیت بهره 82در بخش شترمرغ تعداد 

های گذشته( و سال) 95پذیرد و در سال های داخلی صورت میفعالیت هستند. تأمین جوجه از گله قطعه در کشور در حال ۶30و 

های مولد در کشور است که با ورود خون جدید از نژادهای های پیش رو، بهبود ژنتیکی گلهوارداتی صورت نپذیرفته است. از برنامه
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دار در جهت تولید محصول با کیفیت صورت خواهد پذیرفت. کشور ایران های اصالح نژادی هدفبرتر این امر محقق شده و برنامه

در حال حاضر دومین تولیدکننده شترمرغ در جهان بوده و توانسته است برخی از محصوالت این پرنده را به بازارهای جهانی عرضه 

مقام معظم رهبری مطابق با  های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص محصوالت مختلف بر اساس بیاناتکند.در مجموع سیاست

های تولید، ها است که نتیجه آن کاهش هزینهزا بودن پروژهاقتصاد مقاومتی در دو بخش تدوین شده است. در بخش نخست، درون

شور کشده، تثبیت اشتغال و تأمین پروتئین مورد نیاز های انجامگذاریکار، استفاده از سرمایهووری، بهبود فضای کسبافزایش بهره

ها و محصوالت نگر بحث توسعه صادرات، کاهش وابستگی به واردات نهادهدر راستای سالمت جامعه مدنظر بوده و در بخش برون

 نهایی و مثبت شدن تراز تجاری مد نظر قرار گرفته است./

a/news/http://www.iana.ir/f۴1308/%D8%B5%D9%8۶%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 پنج ریسک واحدهای مرغداری

 .های پیش روی مرغداران استترین آنها ریسکشود که یکی از مهممشکالت صنعت طیور کشور، به مسائل مختلفی مربوط می

این مقاله اهم مسائل و مشکالت صنعت طیور ایران تبیین شده است. از بازار صنعت که به شکل رقابت  به گزارش خبرنگار ایانا، در

ایین وری پها، بهرهمالکی است توضیح داده شده و به مسائلی از قبیل وضع تشکلای و خردهکامل است تا ساختار صنعت که جزیره

کشورهای پیشرفته کمتر است همراه با مسائل مربوط به مصرف سوخت درصد از  20صنعت طیور ایارن که در بخش گوشتی الاقل 

ها، گیر صنعت طیور ایران است، شامل بیماریهایی که گریبانو فرسودگی صنعت اشاره شده است. چهار فقره از ریسک

لی های عمده ساختار فعالمللی و ریسک اعتباری است، توضیح داده شده است. در نهایت، ضعفنقدشوندگی، نرخ ارز و نوسانات بین

 و اقداماتی که دولت باید صورت داده تا صنعت طیور را یاری کند، بیان شده است./

 کلیک کنید.اینجا برای مشاهده فایل کامل این مقاله 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1318/%D9%BE%D9%8۶%D8%%-AC 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 مطابقت پرورش طیور صنعتی با سنت و مذهب

ویژه بعد از انتشار شایعات درباره پرورش طیور صنعتی، بهپاسخ به این پرسش  "آیا گوشت مرغ صنعتی، غذایی طیب و پاک است؟"

 .کنندگان را از بالتکلیفی رها کندتواند مصرفمی

 .اندبه گزارش خبرنگار ایانا، در سبک زندگی امروز گوشت و فرآورده های گوشتی، عضوی جدایی ناپذیر از سبد خرید خانوار شده

 .ه دین جهت جلوگیری از مضرات افراط و تفریط در مصرف آن استروی در مصرف این فرآورده دامی، توصیمیانه

های کلی، در مورد انواع گوشت نیز اسالم نظراتی دارد. هدف از انجام این پژوهش سنجش معیارهای در کنار توصیه هدف پژوهش:

 صورت صنعتی و مدرن است.روایی در مورد گوشت و مقایسه آن با گوشت مرغ پرورش یافته به

با مراجعه به کتب روایی و استخراج احادیث مرتبط با گوشت و گوشت مرغ، تحلیل و بررسی  چگونگی انجام پژوهش: روش و

 صورت گرفته و با معیارهای گوشت مرغ موجود در بازار مقایسه شد.

ه، کم بودن شد گوشت جوجه گوشتی با پرورش صنعتی، با توجه به طبیعی بودن ژنتیک، تغذیه کنترل گیری:ها و نتیجهیافته

عنوان یکی از بهترین تواند بهمدت میکننده و همچنین دوره پرورش کوتاهشده برای تولیدکننده و در نهایت مصرفقیمت تمام

عنوان دومین ها جهت مصرف در سبک زندگی قرآنی قرار گیرد. ضمن اینکه مطرح بودن صنعت پرورش جوجه گوشتی بهگوشت

 کند./، در جهت اقتصاد مقاومتی نیز توجه مضاعفی را طلب میصنعت جمهوری اسالمی ایران

 کلیک کنید.اینجا برای مشاهده فایل کامل این مقاله 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴95/%D9%85%D8%B7%D 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

خوار و سرخرطومی با افزایش دما/ افت دوباره تولید کلزای کشور در صورت های سوسک گردهاحتمال طغیان آفت
 هاتوجهی به آفتبی

خوار و سرخرطومی در مزارع کلزا افزایش یافته است و ا در روزهای اخیر، احتمال طغیان سوسک گردهبا تغییر و افزایش ناگهانی دم

کند، اگر کشاورزان هوشیاری الزم در مبارزه با آنها را نداشته باشند، با با توجه به خسارتی که این دو آفت به مزارع کلزا وارد می

 .هیم شدرو خواافت دوباره تولید این دانه روغنی روبه

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به خسارات سرما و تأثیر آن بر کاهش های روغنی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتمجری طرح دانه

ر بر موقع عمل نکنند، این امخوار و سرخرطومی بههای سوسک گردهتولید کلزای کشور، گفت: اگر کلزاکاران نسبت به مبارزه با آفت

 بیشتر تولید کلزای کشور تأثیر خواهد گذاشت.کاهش 

توانند در صورت مشاهده این آفات ای از مزارع در حال انجام است و کشاورزان میعلیرضا مهاجر افزود: در حال حاضر بازدید مرحله

ها کمک با آفت در مزارع خود، پس از گزارش موضوع به سازمان جهاد کشاورزی محل، از مشاوره کارشناسی آنها برای مبارزه

صورت شوند و در این مرحله باید کنترل شیمیایی بهها ابتدا در حاشیه مزارع ظاهر میبگیرند.وی به کشاورزان یادآور شد: این آفت

 خوار و سرخرطومی، نیاز مبارزه در تمام مزرعه وجود دارد.گیری انجام شود، اما در صورت باال بودن تراکم آفت سوسک گردهلگه

ها در یک مزرعه به معنی تهدید تمام مزارع کلزا در یک منطقه است که های روغنی ، حضور این آفتته مجری طرح دانهبه گف

 حمایت و همکاری کشاورزان با جهاد کشاورزی محل را نیاز دارد.

بینی نیست، اما بل پیشها، تأکید کرد: در حال حاضر میزان خسارت قامهاجر درباره میزان خسارات احتمالی از طغیان این آفت

 موقع و استفاده از سموم مناسب خسارات را به حداقل رساند.توان با مبازره بهمی

 دهی آماده کنند.وی در پایان از کشاورزان خواست با دادن کود ازته و پتاسه مزارع خود را برای فصل گل

هزار  18سال جاری با کاهش شدید دما، سرما و برف به بیش از ماه به گزارش ایانا، بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، در آبان

 های گلستان، خراسان رضوی، اراک و ساوه خسارت وارد کرد./هکتار مزارع کلزای کشور در استان

http://www.iana.ir/fa/news/۴1513/%D8%A7%D8%DAD%8%AA 
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 تولیدات زراعی
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۹دو شنبه 

 درصد گران شد 30سبزیجات 

درصد افزایش  30های تازه رکورد گرانی را در بین سایر کاالهای خوراکی شکست و تا در هفته ابتدایی اسفندماه سبزی <مواد غذایی

ترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت قیمتی کاالهای خوراکی در هفته منتهی به ششم اسفندماه، حاکی از رشد تازه.قیمت داشت

درصدی آن در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل است.  3۶.3درصدی قیمت سبزیجات نسبت به هفته ماقبل و همچنین افزایش  29.۴

گوشت مرغ نیز .درصد گران شد ۶.1ها باالترین رشد قیمت را داشته و تا وه سبزیهای تازه هم بعد از گراین در حالی است که میوه

تومان در سطح شهر ارائه شده است. گوشت قرمز حدود  7۴10درصد در هفته اول اسفندماه افزایش قیمت داشته و تا هر کیلو  3.7تا 

تومان در سطح شهر  700هزار و  3۶ت گاو و گوساله تومان و گوش 300هزار و  ۴2درصد گران شد و هر کیلو گوشت گوسفند تا  0.8

درصد ارزان شد.  3.7درصدی قیمت ثبت شده و کره پاستوریزه تا  0.3در گروه لبنیات هم در مجموع کاهش .فروش رفته است

تومان  12000 تا ۶00هزار و  10ای درصد افزایش قیمت داشته و شانه ۶.2مرغ قیمت سایر اقالم گروه ثابت باقی مانده است. تخم

 0.3، 1درصد گران شد. این در حالی است که بهای برنج داخلی درجه  0.1برنج بسیار اندک رشد قیمت داشته و حدود .فروش رفت

درصد  0.۴درصدی را پشت سر گذاشت. گروه حبوبات هم در مجموع  0.8کاهش  2درصد افزایش داشت اما قیمت برنج داخلی درجه 

دهند که با کاهش قیمت درصد ارزان شده به همراه لبنیات، دو گروه کاالهای خوراکی را تشکیل می 0.9قند و شکر که .گران شد

 .اند. چای و روغن نباتی نیز تغییر قیمتی نداشتندهمراه بوده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3b9۶f1e۶b513۴9۶b85fad1b58۶ 
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 خرید تضمینی
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 خشکسالی
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۱ : تاریخ

 خشک شدن تاالبها از عوامل هجوم ریزگردها است 
شدن تاالبها و به هم خوردن اکوسیستم رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی به همایش آب در اتاق بازرگانی اعالم کرد: خشک

هایی نظیر هجوم بروز پدیدهمحیطی و گردشگری و به تبع آن های بی بدیل اقتصادی، اجتماعی، زیستآبی و طبیعی با ارزش

  .ریزگردها و تهدید سالمت و محیط زیست هموطنان، بروز منازعات و تعارضات اجتماعی است

 که علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی امروز پیامی به همایش آب در اتاق بازرگانی ارسال کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .توسط نوری از نمایندگان مجلس قرائت شد

متن پیام رئیس مجلس به شرح زیر است: الزم می دانم از همت و ابتکار عمل اتاق ایران برای پایه گذاری در برگزاری مراسم ساالنه 

سانه، تشکر و با شرکت مدیران، صاحبنظران، خبرگان، ذینفعان صنوف مختلف، هنرمندان و اصحاب ر« بزرگداشت روز ملی آب»

قدردانی نمایم. بدون تردید برپایی و استمرار چنین رویدادهایی، می تواند ضمن معرفی چگونگی ابعاد مختلف مدیریت آب به 

جامعه از سوی پارلمان بخش خصوصی، با ایجاد هم افزایی فکری به حل و فصل چالش ها و مسائل و مشکالت ناشی از بحران آب 

فراوانی بنماید. بحران آب که امروزه آثار و تبعات مشهود و عینی آن در پهنه کشور شاهد و ناظر  در کشور کمک های موثر و

 .هستیم، واقعیت تلخ و غیر قابل کتمانی است که به عنوان یک چالش بر سر راه فرایند توسعه و عمران کشور قرار گرفته است

های بی بدیل اقتصادی، اجتماعی، ا ارزششدن تاالبها و بهم خوردن اکوسیستم های آبی و طبیعی بخشک

و تهدید سالمت و محیط زیست  محیطی و گردشگری و به تبع آن بروز پدیده هایی نظیر هجوم ریزگردهازیست

هموطنان، بروز منازعات و تعارضات اجتماعی در اقصی نقاط کشور بر سر تقسیم و تسهیم آب و به دنبال همه آنها مساله اشتغال، 

 .اشیه نشینی گسترده تنها بخشی از فرایند مذکور محسوب می شوندمهاجرت و ح

اگر چه می توان بخشی از وضعیتی را که با آن مواجه هستیم با موضوعاتی نظیر تحوالت اقلیمی و طبیعی مربوط دانست، ولی باید 

و تمشیت امور و منابع حیاتی آب  اذعان نمود که بخش مهم و اصلی آن ریشه در چگونگی نگاه به امر توسعه بطور اعم و مدیریت

 .کشورمان به طور اخص و دخالت بی رویه انسان در مصرف بیش از ظرفیت منابع آبی دارد

برای ملت ها در طول تاریخ چنین اتفاقات طبیعی و یا خود ساخته به وجود می آید. مهم آنست که جامعه با همت بلند، همبستگی 

فاده از تجارب داخلی و بین المللی، با تنظیم برنامه های مدبرانه و در زمان بندی مناسب، همگانی و اتخاذ روش های علمی و است

 .مجدانه در رفع آنها اقدام نمایند

مجلس شورای اسالمی آمادگی دارد تا در این برهه حساس و حیاتی با کوشش کنندگان در این حرکت عظیم و سرنوشت ساز 

شد. بار دیگر از همه فعاالن این حرکت ملی، اعم از دانشمندان، فرهیختگان و ذیمدخالن و تاریخی ملی، همکاری کامل را داشته با

کوشند تشکر و از از جمله اتاق ایران که در راستای اجرای قانون فضای کسب و کار مجدانه در حل این معضل تاریخی کشور می

 .خداوند منان توفیق همگان را خواستارم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951211000309 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : تاریخ

 میلیون تن کنجاله در سال جاری  1.3تعرفه واردات کنجاله در مقایسه با دانه روغنی باید افزایش یابد/ واردات 
درصد برسد، چرا که واردات دانه روغنی سبب  15کشی ایران گفت: تعرفه واردات کنجاله باید به دبیر انجمن صنفی صنایع روغن

  .ایجاد اشتغال صنایع روغن کشی و تامین خوراک دام و روغن خام در کشور است

روغنی در  ، وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر برای حمایت از تولید دانهی فارسخبرگزاربه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .های روغنی داخلی نمودهای روغنی را مشمول تخفیف در ازای خرید دانهکشور، تعرفه واردات روغن خام و دانه

شود، قیمت تمام شده آن بر وب میاز آنجایی که کنجاله رکورددار واردات در بخش کشاورزی است و از طرفی خوراک دام محس

 9۶در عین حال انجمن روغن کشی پیشنهاد کرده بود تا برای سال .روی هزینه تمام شده گوشت و محصوالت لبنی موثر است

های روغنی هم درصد باالتر در نظر گرفته شود، تا با واردات بیشتر دانه 5های روغنی تعرفه واردات کنجاله در مقایسه با دانه

اکبر سبقتی دبیر انجمن صنفی .زایی ایجاد شده و هم کنجاله ماحصل آن برای دام و روغن خام در داخل کشور تولید شودتغالاش

د های تولیکشی در این مورد به خبرنگار فارس گفت: دولت با مشارکت دادن واردکنندگان کنجاله در طرح خرید دانهصنایع روغن

روغنی جهت توسعه کشت این محصوالت و جلوگیری از نگرانی کشاورزان و صنعتگران برای خرید  هایتواند به خرید دانهداخل، می

های روغنی به عنوان ماده وی خاطر نشان کرد: دولت در سالهای گذشته با وضع تعرفه بر واردات دانه.سریع و به موقع کمک کند

های داخلی سعی داشت، تا از توسعه کشت صورت خرید دانهای به کارخانجات در کشی و اعمال تخفیف تعرفهاولیه صنعت روغن

سبقتی با .کنندکشی را وارد کشور میهای روغنی حمایت کند، اما واردکنندگان کنجاله به راحتی محصول نهایی صنعت روغندانه

هزار تن کنجاله وارد  300طی سال جاری بیش از یک میلیون و  :گفت 95ماهه سال  10اشاره به واردات بیش از اندازه کنجاله در 

وی به این نکته اشاره کرد که صنعت .کشی استکه این امر تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت صنعت روغنکشور شده است 

 رزی با عینک بخشیکشی طی سالهای اخیر با تدبیر دولت، فعالیت خود را از سر گرفته ولی برخی افراد در وزارت جهادکشاوروغن

دبیر انجمن .کشدهای دیگر را به چالش میکنند و این نوع نگاه در بسیاری از موارد، تولید در بخشنگری به موضوعات ملی نگاه می

مورد به جای حمایت از تولید داخلی، های بیکشی افزود: این افراد با ارائه اطالعات غیر کارشناسی و جوسازیصنفی صنایع روغن

دکنندگان کنجاله را به شهروندان درجه یک در مقایسه با کشاورزان تبدیل کرده است، تا جایی که علی رغم تاکید وزیر جهاد وار

وی .شودهای میانی به گونه دیگری اتخاذ میکشاورزی برای واردات مواد اولیه به جای محصول نهایی، متاسفانه تصمیمات در بخش

ت جهاد کشاورزی به عنوان واردکنندگان اصلی کنجاله، شهروند درجه یک در وزارت جهاد تصریح کرد: شرکتهای تابعه وزار

درصد  10های روغنی به سبقتی تصریح کرد: پیشنهاد کردیم تعرفه واردات کنجاله در قبال خرید دانه.روندکشاورزی به شمار می

،انجمن صنفی صنایع روغن کشی در  به گزارش فارس.است افزایش یابد که تا کنون مورد موافقت وزیر جهاد کشاورزی قرار نگرفته

درصد و در غیر  5نامه ای به دفتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تعرفه واردات انواع دانه روغنی در قبال خرید دانه داخلی را 

درصد، و  20رصد و غیر از آن د 10تعرفه واردات روغن خام به جز روغن پالم را در قبال خرید دانه داخلی درصد، 10این صورت 

تعرفه واردات دانه روغنی خارجی .درصد پیشنهاد داده است 15و غیر از ان  10تعرفه واردات کنجاله را درقبال خرید دانه روغنی 

ای در قرار است، امروز یا فردا دوباره جلسه.درصد پیشنهاد شده است 10درصد و در غیر این صورت  5در قبال خرید داخلی را 

 .کمیسیون ماده یک و هیئت دولت در این زمینه تشکیل و تصمیم نهایی اتخاذ شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951209001028 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 !ممنوع "سالم"جامد/ تبلیغ روغن جامد دارو برای تولیدکنندگان روغناالجل سازمان غذا و ضرب

های که اخیرا شاهد آن هستیم، گفت: باید توجه کرد که انجماد روغن "روغن جامد سالم"درباره تبلیغاتی مبنی بر  رسول دیناروند،

هایی که سازمان غذا و دارو گیریبعد از سخت شود. این درحالیست کهجامد مصرف خانوار در ایران، با اسیدچرب ترانس انجام می

به گزارش    .ها را دو درصد قرار داده ایمدرباره میزان اسیدچرب ترانس انجام داد، اکنون سقف اسید چرب ترانس مجاز در روغن

بسیار ارزشمند ایسنا ، وی افزود: بر این اساس میزان اسیدچرب ترانس این روغن جامد هم زیر دو درصد است و چنین اقدامی 

های جامد مورد مصرف خانوار حداکثر یک دهم که به زودی میزان اسیدچرب ترانس همه روغناست. در عین حال اطمینان می

 .های جامد به صفر خواهد رسیددر نهایت هم میزان این ماده در روغن .ایمشود، ما این را از تولیدکنندگان خواستهدرصد می

های جامد گامی مثبت در کشور و با بیان اینکه کاهش میزان اسیدچرب ترانس به زیر یک درصد در روغنرییس سازمان غذا و دار

است، ادامه داد: باید توجه کرد که روغن جامد بودن به خودی خود موضوعی منفی نیست، بلکه ما مخالف روغن جامد هستیم؛ 

جامد یا جامد روغن را بدون اسیدچرب ترانس به شکل نیمهچون میزان اسیدچرب ترانس آن باال است. حال اگر کسی بتواند 

 .درآورد اشکالی ندارد و کار مناسبی است

 !ممنوع "سالم"تبلیغ روغن جامد

شود، به صراحت گفت: کسی حق ندارد روغن و با برندی خاص مطرح می "سالم"دیناروند درباره تبلیغاتی که با عنوان روغن جامد 

 .ممنوع است "سالم"تواند تبلیغ شود، اما تبلیغ روغن جامد تبلیغ کند. روغن جامد می "سالم"را با عنوان روغن 

 به باره این در های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو نیز در عین حال دکتر بهروز جنت، مدیر کل نظارت بر فرآورده

 تاندارداس را هاروغن توانمی تکنولوژی تغییر با زیرا. نیست نآ ماهیت کنندهتعیین روغن، شکل که کرد توجه باید: گفت ایسنا،

ارد، میزان اسید چرب اشباع و ترانسش د را بهداشت وزارت مجوز جامد، روغن عنوان با که روغنی حاضر حال در اساس این بر. کرد

 .پایین و معادل روغن مایع است

جامدی که مورد تایید وزارت بهداشت نیست، متفاوت است، افزود: البته فعال وی با تاکید بر اینکه این روغن از نظر ماهیتی با روغن 

تبلیغ نشود. در عین حال باید  "روغن جامد سالم"ایم که این روغن با عنوان های تولیدی اعالم کردهها و هم به شرکتهم به رسانه

د چرب ترانس و اشباع آن مانند روغن مایع است، اما از توجه کرد از آنجایی که تکنولوژی تولید این روغن تغییر کرده، میزان اسی

 .نظر شکلی تقریبا شبیه به روغن جامد است

 درصد 2ها به زیر کاهش اسیدچرب ترانس روغن

ای که سازمان غذا و دراو طی سه سال گذشته برای کاهش اسیدچرب ترانس و اشباع در هایش به برنامهجنت در ادامه صحبت

اظهار کرد: با اقدامات انجام شده خوشبختانه میزان اسید چرب ترانس به شدت در محصوالت ما کاهش پیدا  پیش گرفته اشاره و

مان میزان آن ابتدا زیر پنج درصد بود و در حال حاضر هم این استاندارد را به زیر دو درصد کرده است؛ به طوریکه طبق مقررات

 رتقای سالمت شیرینی و شکالتهای وارداتی و اقدام برای اکنترل روغن.رساندیم

مان نه فقط در روغن، خبر داد و گفت: این اقدامات های وارداتی از نظر میزان اسیدهای چربوی همچنین از کنترل شدید روغن

تا گیرد بلکه در محصوالتی که روغن به طور غیرمستقیم در آنها استفاده شده مانند شیرینی، شکالت و... نیز مورد بررسی قرار می

 .بتوانیم میزان اسیدچرب ترانس را در این محصوالت هم کاهش دهیم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های مصرفی به طور مستقیم، گذر جنت ادامه داد: بر این اساس در حال حاضر از فاز اول، یعنی کاهش اسیدچرب ترانس در روغن

 اسیدچرب میزان شدن صفر سمت به اکنون ترتیب این به. است شده رفع و نیست معضل ما برای دیگر موضوع این ایم و کرده

ور روغن به ط که... و بیسکوییت شکالت، شیرینی، در اسیدچرب این کاهش سوی به همچنین. کنیممی حرکت ها روغن در ترانس

ها نیز گفت: در اسیدچرب اشباع وی درباره وضعیت اسیدچرب اشباع در روغن.داریمشود، گام برمیغیرمستقیم در آنها استفاده می

د آن را به های تغذیه بایتعادل برقرار شود. یعنی اینطور نیست که بخواهیم اسیدچرب اشباع را حذف کنیم، بلکه طبق پروتکل باید

کنیم که روغن جامد را از سبد خانوار حذف کنیم یا تولید آن را به سمت سمت تعادل بریم. به همین دلیل تالش می

های مایع درست تولید شوند و شوک حراراتی نداشته باشند، ایع باشند. زیرا اگر روغنهای مهایی بریم که شبیه روغنفرموالسیون

 .شان عمال باید صفر باشدمیزان اسیدهای چرب

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴۶5/%D8%B۶%D8%B1%D8%A8%E2 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۲تاریخ: 

 هزار تومان 800میلیون و  5سایه سنگین رکود بر بازار طالی سرخ/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران 

 .حسینی گفت: با توجه به کاهش تقاضا نسبت به عرضه، ثبات نسبی و رکود بر بازار حاکم است

با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان  800میلیون و  5و حداکثر  ۴00میلیون و  ۴در حال حاضرحداقل نرخ اشاره به آخرین وضعیت بازار زعفران اظهار داشت: 

وی با بیان اینکه حباب چندانی در بازار زعفران وجود ندارد، افزود: با توجه به کاهش تقاضا نسبت به عرضه، .رسددر بازار به فروش می

ضه در بورس کاال بیان کرد: با توجه به عدم سازو کار مناسب حسینی با اشاره به وضعیت عر.ثبات نسبی و رکود بر بازار حاکم است

عضو شورای ملی زعفران در خصوص .عرضه زعفران در بورس کاال این امر منفعتی برای کشاورزان و مصرف کنندگان در بر ندارد

تولید میزان صادرات  آخرین وضعیت صادرات اظهار کرد: گرچه روند صادرات نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما به نسبت

وی با اشاره به اینکه صادرات زعفران متوقف نشده است، بیان کرد: با وجود آنکه زعفران کاالیی است که مصرف .چشمگیر نبوده است

حسینی تصریح کرد: با توجه به نوسانات قیمت .کنندگان خاصی دارد از این رو میزان صادرات نسبت به تولید شتاب نداشته است

ها به دنبال تولید هستند از این رو در ابتدای فصل خریداران خرید خود را انجام های اخیر و اینکه اکثر کشورطی سالزعفران 

 .شوددهند چرا که بعد از فصل برداشت با حضور دالالن بازار آشفته میمی

http://www.yjc.ir/fa/news/599۶879/%D8%B3%D8%A7%DB%8C 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 زنند؟ها خسارت میها چگونه به مرغداریبیماری

، طیور دارند که اگر به موقع کنترل نشوندهای پرورشی ها نقشی اساسی در کاهش توان اقتصادی و البته افزایش تلفات گلهبیماری

 1329های طیور در ایران از سال به گزارش خبرنگار ایانا، شناسایی رسمی بیماری.ناپذیری به مرغدار وارد کنندتوانند صدمات جبرانمی

ر های بومی در تبریز دکتدر مرغسری تلفات دنبال گزارش یکشود. در این سال بهطور رسمی شناخته شده، شروع میکه نخستین بیماری به

 گیری و انجام جداسازی عامل بیماری، ویروس بیماری نیوکاسل را جدا کرده و بیماری تشخیص داده شد.سهراب از مؤسسه رازی با نمونه

مختلف مرغ و جوجه از کشورهای با شروع مرغداری صنعتی و گسترش این صنعت و ارتباطات جهانی از نظر واردات مرغ و تخم

ها در ها و تراکم مرغداریهای گوناگون در ایران شیوع یافت که با تراکم هرچه بیشتر طیور در واحد سطح در مرغداریبیماری

 وجود آورد.ها را بهها و احتمال تغییر شکل بیماریمنطقه افزایش بیماری

ر ایران نیز وجود دارد که درجه اهمیت اقتصادی آنها های مهم موجود در جهان در ماکیان دتوان گفت که تمام بیماریامروزه می

 بندی کرد:توان در چند گروه تقسیمها را میمتفاوت است؛ این بیماری

شود. مگر در های ویتامینی معدنی کمتر از گذشته مشاهده میعلت استفاده از مکملها و مواد معدنی که بهکمبود ویتامین -1

های تخمگذار با مصرف بیش از اندازه کلرور سدیم در جیره غذایی در مرغ Dیم و فسفر و ویتامین شرایط کمبود یا عدم تعادل کلس

 های گوشتی؛دنبال مصرف اسیدهای چرب فاسد در مرغبه Eیا کمبود ویتامین 

ها کمتر دیده ها شایع هستند که در شرایطی بعضی از بیماریهای باکتریایی متعددی از گذشته تا حال در مرغداریبیماری -2

( نسبت به گذشته کمتر ERDشوند. برای مثال مشاهده مایکوپالسما گالی سپتیکم )شده و گاهی بعضی از آنها بیشتر دیده می

کند. آلودگی به سالمونال آنتریتیدیس در گله مرغ مادر با های دیگر باکتریایی در بعضی شرایط بروز میشود، اما بیماریدیده می

 شود.ار شدن تعداد زیاد جوجه گوشتی و تخمگذار و انتشار بیماری میاجداد باعث بیم

ویژه ها بهریزیهای ویروسی که از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم هستند، با گذشت زمان و افزایش تراکم جوجهبیماری -3

یروسی از ابتدای پرورشی طیور باعث های واند. بسیاری از بیماریالعاده برخوردار شدههای ویروسی تنفسی از اهمیت فوقبیماری

اند. مثل بیماری ها در دو سه دهه اخیر نیز اهمیت بیشتری پیدا کردهاند و تعدادی از این بیماریها بودهخسارت در مرغداری

 میت اقتصادیها از گذشته تا حال وجود داشته و دارای اهخوبی ویروسی، اما تعدادی از بیماریگامبورو و رینوتراکنیت عفونی و کم

و گاهی بهداشتی بوده، اما اهمیت بیشتر آنها در تغییر چهره دادن و تغییرات ژنتیکی که بیماری با اشکال جدید و تلفات مختلف 

ترین آنها هستند که به همین دالیل مبارزه و پیشگیری با آنها مشکل آورند که بیماری برونشیت عفونی و آنفلوآنزا مهموجود میبه

 است.

های مختلف امورزه ها هنوز دارای اهمیت خاص بوده، اما آلودگی به کرمهای خارجی مایتهای انگل و قارچی که از انگلبیماری -۴

ویژه ها بهبسیار کم و محدود است. انگل کوکسیدیوز همچنان در گذشته و حال از اهمیت خاصی برخوردار است. عفونت به قارچ

عضی از علت تغییر ساختار ژنتیکی بتوان گفت بهطور کامل میشود. بهد امروزه بسیار کمتر دیده میاسپرژیلوز که در گذشته زیاد بو

ها، عدم دقت در قرنطینه و پیشگیری، کهنه شدن علت تراکم بیش از اندازه مرغداریهای مولد بیماری و همچنین بهویروس

های گیری الزم توسط یک ارگان و دخالت ارگانو عدم تصمیم های افراد غیرمتخصص در امور تخصصیواحدهای مرغداری، دخالت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های ها کاسته شده و گاهی بیماریتوان امید داشت که در آینده از اهمیت بیماریمختلف و ناکافی بودن نیروهای کارآمد نمی

 نوظهور نیز اضافه خواهند شد./

 کلیک کنید.اینجا برای مشاهده فایل کامل این مقاله 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴13/%D8%A8%DB%8C%D9%85% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۹دو شنبه 

 ها نباید از رژیم شما حذف شوند؟چربیکدام 

شوید، تنها به این عوارض دچار نمیتان وارد کنید، نههای غیراشباع و مفید را به رژیم غذاییگویند اگر چربیمحققان می <مواد غذایی

 .رسانیدبلکه فواید زیادی را هم به جسم و مغزتان می

 ماهی

بار در هفته نشده به بدن هستند. اگر حداقل یکهای اشباعو چربی 3ابع برای رساندن امگاآال و سالمون از بهترین منماهی آزاد، قزل

ماهی  آید. البته برای اینکه بیشترین فایده را از مصرفکند و احتمال ابتالیتان به آلزایمر پایین میماهی بخورید، قلبتان بهتر کار می

 .ببرید، باید آن را بدون روغن بپزید

 مغزها

سبزیجاتتان  برند. بد نیست در ساالددوتنبل، آفتابگردان و دانه کنجد از منابع دیگری هستند که کلسترول خوب بدنتان را باال میمغز ک

 .ها را دریافت کنیدمقداری کنجد و مغز بریزید و هرروز سهمی از این چربی

 زیتونروغن

شده وجود ندارد و با ون روی آن بریزید. در این روغن چربی اشباعزیتبرنجتان را بدون روغن دم کنید و هنگام سرو یک قاشق روغن

 .کنیدتان را هم تقویت میمصرفش قدرت یادگیری و حافظه

 سبزیجات

دارند. برای تامین این  3میزان زیادی امگا (پیچ و کلم بروکسلهایشان به رنگ سبز تیره است )مانند اسفناج، کلمسبزیجاتی که برگ

 .توانید انواع ساالد را از این سبزیجات تهیه کنید و الاقل یک وعده در روز از آنها تغذیه کنیدمی نیاز بدنتان، تا

 بذر کتان

یدی های مفکنند. از نظر محققان بذر کتان هم یکی از دانههای مفید برطرف میها نیستند که نیاز بدن شما را به چربیتنها آجیل

تان کند. بذر کهایتان را هم تضمین میکند، بلکه با فیبرش سالمت رودهبدنتان را تامین میهای مورد نیاز تنها چربیاست که نه

 .شویدضدالتهاب هم هست و اگر هرروز یک قاشق از آن را روی ساالد یا غذایتان برسید، به مشکالت رحمی و تخمدانی دچار نمی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7fa75078۶d9۴۴80897f۶ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۹دو شنبه 

 !اگر می خواهید کمتر عرق کنید لطفا این غذاها را بخورید

 .اندازه عرق می کنید احتماال باید ایرادی در رژیم غذایی تان وجود داشته باشداگر بیش از  <مواد غذایی

به گزارش شفاف، اگر بیش از اندازه عرق می کنید احتماال باید ایرادی در رژیم غذایی تان وجود داشته باشد. غذاهایی وجود دارند 

بدن به تنهایی بو ندارد.ولی تعریق در ناحیه هایی از بدن که موجب می شوند روند عرق کردن زیاد شود. جالب است بدانید که عرق 

مانند کشاله ران و زیر بغل به علت وجود میکروب هایی در چین های پوست این نواحی موجب تجزیه عرق و ایجاد بوی نا خوشایند 

 :معرفی خواهیم کرددر این مطلب در نت نوشت رژیم های غذایی که می تواند تعریق بدن را متعادل کند به شما .می شود

 آب – 1

اگر بیش از اندازه عرق می کنید احتماال به اندازه کافی آب نمی نوشید. در نت نوشت در مورد مزایای نوشیدن آب قبال به شما گفته 

ار کمتر بدن کاگر بدن شما بتواند به درستی هیدراته شود نیازی ندارد تا به سختی کار کند تا دمای بدن را تنظیم کند. بنابر این .ایم

 !مساوی با کمتر عرق کردن است. راه حلی ساده اما بسیار موثر

 شیر کم چرب یا بدون چربی – 2

موافقم که نوشیدن شیر پرچرب و کامل بسیار لذت بخش است اما متاسفانه این نوع شیر باعث تعریق می گردد. بنابراین اگر می 

 .چربی مصرف کنیدخواهید کمتر عرق کنید شیر کم چرب و یا بدون 

 .لیوان شیر برای کم کردن تعریق استفاده کنید 3در روز 

 کلسیم

 غذاهای غنی از کلسیم – 3

کلسیم مانند دیگر مواد مغذی برای حفظ سالمتی بدن ضروری است. اما جالب است بدانید که مصرف غذاهای حاوی کلسیم عرق 

زات الزم برای تعدیل درجه حرارت بدن فراهم شده و بدن نیازی به تالش ریزی را کم می کند. با خوردن غذاهای حاوی کلسیم تجهی

 .زیادی برای این کار ندارد، بنابراین تعریق کمتر می شود

 .هستند کلسیم زیادی مقادیر حاوی …ماست کم چرب، پنیر چدار، پنیر، بادام، لوبیا پخته، کلم پیچ و خربزه و 

 میوه و سبزیجات – ۴

  .و متعادل راز حفظ سالمتی بدن است خوردن یک رژیم سالم

عالوه بر این که میوه و سبزیجات غنی از ویتامین و فیبر و آب هستند و کمک به هضم غذای دریافتی کرده در حفظ تناسب اندام 

ی تان ایضروری می باشند، همچنین به علت کمک به هیدراته شدن بدن میزان عرق را نیز کم می کنند. بنابر این حتما در رژیم غذ

 .میوه و سبزیجات را به حد کافی بگنجانید

 روغن زیتون – 5

اگر مطالب ما را در نت نوشت دنبال کرده باشید حتما می دانید که هر جا صحبتی از سالمتی در میان است معموال رد پای روغن 

 !زیتون هم در ان جا وجود دارد

 .لبی هستندروغن زیتون اصل بخورید! بسیاری از روغن های بازاری تق

همانطور که قبال بارها اشاره کرده ایم هر چه بدن سخت تر برای هضم برخی مواد غذایی تالش کند میزان عرق هم بیشتر می شود. 

روغن زیتون در دستگاه گوارش بدن به هضم غذا کمک شایانی می کند. عالوه بر این موجب تنظیم فشار خون و پایین آمدن کلسترول 
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هر چه زودتر روغن زیتون و روغن های گیاهی را وارد رژیم غذایی تان کنید تا بدن و قلبی سالم را برای خودتان .خون نیز می شود

 !به ارمغان بیاورید

 B ویتامین -۶

یک ویتامین فوق العاده ضروری برای بدن انسان است. اگر بدن انسان را به یک ماشین تشبیه کنیم می توانیم بگوییم  Bویتامین 

در بدن انسان نقش روغن موتور را ایفا می کند. اگر روغن موتور در ماشین نباشد و یا به موقع تعویض نشود ماشین به  B ویتامین

نیز دقیقا همین بال را بر سر بدن می آورد. این ویتامین ارزشمند موجب سهولت ارتباطات  B کمبود ویتامین.شدت آسیب خواهد دید

می شود. بنابراین اگر این ویتامین حیاتی در بدن باشد دیگر نیازی به تالش بیش از حد برای  اعصاب و عملکردهای متابولیک بدن

 .کاردکرد مناسب وجود ندارد و این به نوبه خود موجب کاهش تعریق می شود

زیجات ئین و سبدر بدن را جدی بگیرید و به منابع غنی از این ویتامین چنگ بزنید. غالت سبوس دار، پروت B عوارض کمبود ویتامین

اگر تصمیم دارید که از شر عرق کردن های بی اندازه رها شوید سعی کنید که این .از منابع این ویتامین ارزشمند به شمار می آیند

تغییرات ساده در رژیم غذایی تان را اعمال کنید. اگر تمام این موارد را رعایت می کنید ولی همچنان بیش از اندازه عرق می کنید 

 .برخی شرایط خاص بدنی و برخی داروها باعث افزایش تعریق می گردند.شک مراجعه کنیدبه پز

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=dc75۶۴8ab15c۴3۶bb9fdb9۶e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=dc75648ab15c436bb9fdb96e


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

162 

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۸یک شنبه 

 هایی ساده برای خداحافظی با کبد چربدستورالعمل

 .یک فوق تخصص گوارش و کبد گفت: مبتالیان به کبد چرب از مصرف مواد غذایی سرخ کردنی و حاوی کلسترول خودداری کنند

ضو ی از مهمترین عضو بدن است، گفت: این عبه گزارش شفاف، مرتضی نیلی فوق تخصص گوارش و کبد با تاکید بر اینکه کبد یک

 .بدن از ورود مواد مضر غذاهای مصرفی به دستگاه گوارش و سایر سیستم های بدن جلوگیری می کند

وی با بیان اینکه مصرف غذاهای چرب باعث بروز بیماری های کبدی می شود، اظهار داشت: کبد چرب، یکی از شایع ترین بیماری 

افراد چاق، مبتالیان به  :درصد افراد کشور به کبد چرب مبتال هستند، تصریح کرد 30نیلی با تاکید بر اینکه .های کبدی است

این فوق تخصص گوارش و کبد افزود: از رسوب گذاری چربی در .چربی خون و دیابت در معرض خطر ابتال به این عارضه هستند

وی با بیان اینکه کبد افراد دارای چربی .یماری کبد چرب ایجاد می شودکبد و جا به جایی و اختالل ارگان های داخل سلول، ب

درصدی چربی کبد بروز عارضه کبد چرب را در اشخاص تشدید می کند که عواملی مانند مصرف  10تا  ۶است، تاکید کرد: افزایش 

 .کبد چرب در افراد می شودسیگار، داروی آسپرین، مواد غذایی چرب، بی تحرکی، افزایش فشار خون و وزن باعث ایجاد 

نیلی با اعالم اینکه بی اشتهایی، حالت تهوع، خستگی و درد شکم از عالئم بیماری کبد چرب است، بیان کرد: به دلیل اینکه عارضه 

وی با بیان اینکه از طریق .درصد مبتالیان از بیماری خود اطالعی ندارند 70تا  ۶0کبد چرب از زمان شروع بدون نشانه است،

سونوگرافی شکم می توان این عارضه را تشخیص داد، اظهار داشت: با کاهش وزن، ترک سیگار، مصرف غذای سالم و بدون چربی، 

این فوق تخصص گوارش و .انجام حرکات نرمشی به صورت روزانه از افزایش چربی در خون و در نتیجه چربی کبد جلوگیری کنید

دنی، جگر، سوسیس، کالباس، کله پاچه، مغز گوسفند و روغن جامد باعث بروز عارضه کبد تاکید کرد: مصرف مواد غذایی سرخ کر

کبد چرب در افراد می شود که با مصرف مواد غذایی مانند آبزیان، روغن زیتون، سبزیجات و میوه جات تازه، آبپز و مواد حاوی فیبر 

 .مانع انباشته شدن چربی در کبد شوید
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱4شنبه 

 استان درگیرآنفلوانزای پرندگان شد/بیمه،ریالی به تولیدکننده نداد24

استان با آنفلوانزای پرندگان خبر داد و گفت: وضعیت استان اصفهان بسیار وخیم است  2۴یک مقام مسئول از درگیری  <مواد غذایی

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره .ضمن اینکه تولیدکنندگان نیز شرایط نامطلوبی در آستانه نوروز دارند

استان با این بیماری  2۴اساس اعالم سازمان دامپزشکی تاکنون آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور، اظهارداشت: بر

ناصر نبی پور با بیان اینکه طی چند روز گذشته موارد جدیدی ازابتال به این بیماری در استان قم گزارش شده است، .انددرگیر شده

ادیه مرغ تخم گذار استان تهران، رئیس هیات مدیره اتح.گفت: درحال حاضر وضعیت استان اصفهان از همه جا بدتر و وخیم است

 .های بومی زیاد استهای بومی عنوان کرد و افزود: آلودگی در میان جمعیت مرغمشکل اصلی در این زمینه را مرغ

میلیون قطعه مرغ بر اثر آلودگی به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان معدوم شده است، اظهارداشت:  12پور با اشاره به اینکه حدود نبی

 .اندکرده معدوم شوند، آلوده میلیون مرغ سن باال را نیز، تولیدکنندگان از ترس اینکه آنها هم  8تا  7د حدو

وی اضافه کرد: بیمه تاکنون ریالی بابت خسارت به مرغداران پرداخت نکرده است؛ تولیدکنندگان وضعیت مطلوبی ندارند و با توجه 

 های خود را از کجا تامین و حقوق کارگران را چگونه پرداخت کنند؟ت باید هزینهبه اینکه نزدیک ایام نوروز هستیم معلوم نیس

 
تومان کاهش  100رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره قیمت تخم مرغ نیز گفت: نرخ این محصول حدود 

 .تومان است ۴900تا  ۴800یافته و میانگین قیمت هرکیلوگرم آن درب مرغداری بین 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a38c0df893۶۴۴18fb81 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱۳جمعه 

 تاثیر مصرف ماست در پیشگیری از دیابت

 .شودمی 2واحد ماست در هفته سبب کاهش خطر ابتال به دیابت نوع  5تا  ۴دهند مصرف جدید نشان میمطالعات  <غذا و تغذیه

سال، دریافتند افرادی که در رژیم غذایی خود ماست زیادی  11نفر در مدت  ۴000پژوهشگران انگلیسی با بررسی رژیم غذایی 

بر اساس این مطالعه این افراد در رژیم غذایی خود در .بتال شدندم 2درصد کمتر از سایرین به دیابت نوع  2۴مصرف کرده بودند، 

 .واحد ماست کم چرب مصرف کرده بودند 5تا  ۴هفته 

محققان معتقدند در واقع یکی از اثرات مثبت ماست در کاهش خطر دیابت این است که افرادی که همراه با غذای خود ماست می 

ردن دسرها و تنقالت ناسالم روی می آورند. بر اساس تحقیقات جایگزین کردن یک خورند تغذیه سالم تری داشته و کمتر به خو

 .درصد کاهش دهد ۴7را تا  2وعده ماست بجای یک وعده چیپس یا تنقالت ناسالم دیگر می تواند خطر ابتال به دیابت نوع 

وبیوتیک ها است که در مقابله با دیابت یکی دیگر از اثرات مفید ماست در کاهش خطر دیابت خاصیت تخمیری آن و دارا بودن پر

 .موثرند
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱4شنبه 

 چایی برای تسکین آرتریت روماتوئید، ام اس

 .ها نیز استفاده می شده استاز زمان های قدیم آویشن برای مقابله با عفونت ها و درمان زخم <غذا و تغذیه

هم اکنون نیز در طب سنتی فرهنگ های مختلف از این گیاه معطر برای تسکین فیبرومیالژی )درد پراکنده(، آرتریت روماتوئید، ام 

سانس های روغنی است که از سالیان پیش برای درمان بیماری های مختلفی مانند آویشن سرشار از ا.اس و غیره استفاده می شود

آنفلوانزا، صرع و غیره استفاده شده است. در قرون وسطی، مردم عادت زیادی به مصرف آویشن داشتند و آن را با اسطوخودوس 

 .کوتاه داریم بر خواص این گیاه دارویی فوق العاده مخلوط کرده و کف کلیسا را می پوشاندند تا بوی بد از بین برود. در ادامه مروری

 خواص آویشن

  .ویژه تیمول خواص درمانی دارند و ضدویروس، ضدانگل و ضدعفونی کننده هستنداسانس های روغنی موجود در آویشن به 

قرمز خون ضروری است و است. آهن برای حمل اکسیژن به بافت ها و ساخت گلبول های  K آویشن همچنین منبع آهن و ویتامین

استفاده منظم از این گیاه در پیشگیری از برخی بیماری ها مانند .نقش مهمی در انعقاد خون و ساخت استخوان دارد K ویتامین

عالوه بر این به نظر می رسد که آویشن به بهبود وضعیت سالمتی در برخی بیماری ها مانند لوپوس، ام اس و  .آنژین مؤثر است

ماری هاشیموتو )نوعی التهاب مزمن تیروئید( کمک می کند. بنابراین به نظر می رسد که نوشیدن روزانه یک فنجان چای همچنین بی

آویشن حاوی اسیدهای چرب  .برخی مولکول های موجود در آویشن نیز اثراتی در مقابله با برخی سرطان ها دارند.آویشن مفید است

  .ف منظم آن برای عملکرد خوب مغز، کلیه ها و قلب مفید استو دیگر ترکیبات مفید است و مصر 3امگا 

  .اسانس های گیاهی آویشن خواص خلط آوری دارند و به همین دلیل به تمیزی و باز کردن برونش ها کمک می کنند

 ید هستند و همچنینالبته این مورد را هم در نظر داشته باید کسانی که فشار خون باال دارند و دچار پرکاری و یا کم کاری تیروئ

 .زنان باردار باید در مصرف آویشن احتیاط کنند

در نهایت اینکه آویشن برای مقابله و پیشگیری از مشکالتی مانند التهاب لثه، الرنژیت، آسم، عفونت ها و زخم های گلو و التهاب 

 .دهان نیز مفید است

 روش تهیه و استفاده از چای آویشن

خوری گیاه آویشن قاشق چای 2قوری برای دم کردن نیاز دارید. به این ترتیب که برای هر لیوان آب، به یک مشت آویشن، آب و 

خشک بریزید. اگر گیاه تازه در اختیار دارید از میزان بیشتری استفاده کنید. کمی بعد از جوش آمدن آب، آن را روی آویشن بریزید. 

دم بکشد. چایتان را صاف کرده و میل کنید. بهتر است این کار را صبح انجام  دقیقه 5در قوری را ببندید و اجازه دهید به مدت 

 .دهید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b۶351e05882a۴77d9fcb 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱۲پنج شنبه 

 با خوردن این میوه از سرطان پیشگیری کنید

 .جهش ژنتیکی مختلف ایجاد شود 11000سرطان کولورکتال می تواند به دلیل بیش از  <مواد غذایی

بر اساس مطالعه ای که در مرکز سرطان دانشگاه کلرادو انجام شد، مشخص گردید که عصاره هسته انگور رشد و بقای سلول های 

عصاره هسته انگور در درمان .کولورکتال مهار می کند. نتایج این مطالعه در نشریه سرطان به چاپ رسیده استسرطانی را در سرطان 

سرطان کولورکتال )بخش انتهایی روده بزرگ( نقش موثری ایفا می کند. این اثر مثبت حتی در موارد تهاجمی بیماری نیز مشاهده 

در عصاره هسته انگور بسیاری از انواع سلول های سرطانی را به صورت انتخابی محققان معتقدند که ترکیبات فعال موجود .می شود

هدف قرار می دهد. مطالعه اخیر نشان داد که بسیاری از جهش های ژنتیکی که منجر به گسترده شدن )متاستاز( سلول های سرطانی 

به طور خاص نسبت به عصاره هسته انگور حساس می  کولورکتال و مقاومت آنها در برابر درمان های رایج می شوند، این سلول ها را

دست یافتن به روشی که سلول های سرطانی کولورکتال پیشرفته را به طور انتخابی مورد هدف قرار دهد، از لحاظ بالینی بسیار .سازد

ی پرچرب و شیوه زندگی این یافته از آن جهت حائز اهمیت است که شیوع سرطان کولورکتال )به دلیل رژیم های غذای.ارزشمند است

درصد  ۶0بی تحرک( به سرعت رو به افزایش است و غربالگری این بیماری نیز در حد بسیار پایین انجام می شود، به این معنی که در 

برای انجام این مطالعه، سرطان کولورکتال در مراحل مختلف مورد .موارد، بیماری در مراحل پیشرفته آن تشخیص داده می شود

عصاره هسته انگور استرس  .مکانیسم احتمالی عصاره هسته انگور در برابر این نوع سرطان نیز مشخص شد .قرار گرفتبررسی 

اکسیداتیو را در سلول های سرطانی کولورکتال القا و تحریک می کند و این امر موجب مرگ برنامه ریزی شده )آپوپتوز( این سلول 

جهش ژنتیکی  11000سرطان کولورکتال می تواند به دلیل بیش از .از بین می روندها می گردد و درنهایت سلول های سرطانی 

سلول ایجاد می شود(. روش شیمی درمانی تنها جهش های سلولی  DNA مختلف ایجاد شود.)جهش ژنتیکی تغییری است که در

یمی درمانی مقاومند. نکته جالب این است خاصی را مورد هدف قرار می دهد، بنابراین بسیاری از انواع سرطان کولورکتال نسبت به ش

که بسیاری از ترکیبات فعال موجود در عصاره هسته انگور قادرند جهش های ژنتیکی مختلف را شناسایی کرده و مورد هدف قرار 

 .دهند. در حقیقت با افزایش جهش ها، قابلیت عصاره هسته انگور نیز برای مقابله با سلول های سرطانی افزایش می یابد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2eddb2af1d۶5۴۴۶7875ea7۴ 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۳ : تاریخ

 زمینی توجیه ندارد تومانی روی دست کشاورزان مانده است/ واردات سیب 300زمینی سیب
زمینی به ایران داده بودند، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی این هزار تن سیب 5های هند خبر از صادرات در حالی که خبرگزاری

زمینی زان مانده و نیازی به واردات سیبتومان روی دست کشاور 300موضوع را رد کرد و گفت: تولید خودمان در داخل با کیلویی 

زمینی هزار تن سیب 5، روز چهارشنبه یک خبرگزاری هندی خبر از صادرات خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .نداریم

 .شودهفته آینده انجام میمارس یعنی دو  15هزار تن به روسیه داده بود که از  2هندی به ایران و 

خبرنگار فارس برای پیگیری این موضوع با مسوالن وزارت جهاد کشاورزی تماس گرفت و شاهرخ رمضان نژاد مدیرکل روابط 

زمینی در کشور تولید شده که هزار تن سیب ۶00میلیون و  5عمومی وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب این موضوع گفت: امسال 

دانند آن را چه تومان روی دست کشاورزان مانده و نمی 300زمینی کیلویی وی افزود: سیب.رف داخلی استبیش از نیاز و مص

ماه  10نژاد طی زمینی از هند هیچ توجیهی نداشته و صحت ندارد، این در حالی است که به گفته رمضانکنند، پس واردات سیب

 .ی همسایه صادر شده استزمینی از ایران به کشورهامیلیون دالر سیب 172امسال 

ونقل برای این محصول از دیگر مواردی است که واردات آن توجیه اقتصادی نداشته باشد. از این موضوع کرایه باالی حمل فارغ

ونقل به روپیه هزینه حمل 18روپیه باید هر کیلو  ۶0زمینی کیلویی اند که برای سیبهمان گونه که منابع هندی خود اذعان کرده

 میادین در تومان هزار یک قیمت به یک درجه زمینیسیب کیلو هر حاضر حال در هر.ران پرداخت شود که صرفه اقتصادی نداردای

ت و حجم تولید توجیه اقتصادی برای واردات این محصول از کشوری همچون قیم لحاظ از که رسدمی فروش به بارتره و میوه

اخبار مختلفی مبنی بر واردات پرتقال از ترکیه و مصر، نارنگی از پاکستان و برنج از تایلند، طی یک ماه اخیر .هندوستان وجود ندارد

هزار تن کره نیز از کشورهای اروپایی به ایران وارد شده است، مضاف برآنکه برای تنظیم بازار  2ایم و همچنین هند و اروگوئه بوده

 .پاکستان، ارمنستان و تاجیکستان سرعت گرفته استگوشت قرمز به ویژه در ایام شب عید واردات گوشت از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951213000331 
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 سیب زمینی
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۱ : تاریخ

 زمینی از هند خریدهزار تن سیب 5ایران 
زمینی از ایالت پنجاب هند به هزار تن سیب 8زمینی در هند رو به پایان است، در مجموع حدود که تاریخ عرضه سیب در حالی 

  .ایران و روسیه ارسال خواهد شد

لیدی هند های توزمینی، ایران و روسیه برای نخستین بار سیبهیندوستان تایمزالملل فارس به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین

 .به این دو کشور هستند را خرید خواهند کرد. مقامات کشاورزی این کشور در حال کار بر روی چگونگی صادرات این محصول

کند تا صادرات این مارس پایان می یابد، طرف هندی تالش می 15زمینی ایالت پنجاب پاکستان تا که عرضه سیبازآنجایی

 .محصول را برای قبضه کردن بازار سرعت بخشد

زمینی به تن سیب 2800ات هایی برای صادرما سفارش»کی اس پانو، مدیر شرکت صنایع کشاورزی پنجاب در این رابطه گفت: 

 «.هزار تن به ایران داریم. در حال بررسی چگونگی آغاز صادرات هستیم 5روسیه و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951211001275 
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 سیب زمینی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 هزارتن سیب زمینی ایرانی به سایر کشورها صادر شده 500میلیون تن سیب زمینی در کشور/ امسال  5تولید 

میلیون دالر برای کشور  172هزارتن سیب زمینی ایرانی به سایر کشورها صادر شده و  500نزدیک به  1395ماه سال  10در 

میلیون تن سیب زمینی ساالنه در کشور تولید می شود که نه تنها نیاز داخلی را به طور کامل  5به نزدیک .ارزآوری داشته است

 .تامین می کند بلکه صادرات مازاد تولید این محصول به سایر کشورها،میلیون ها دالر درآمد ارزی برای کشور به همراه دارد

هزارتن سیب زمینی  5زی، در پی انتشار مطالبی در خصوص واردات به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاور

متن این  .هندی به ایران در برخی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی منتشر کرد

ه طور کامل از محل تولید میلیون تن سیب زمینی تولید و نیاز کشور ی 5ساالنه در کشور نزدیک به :توضیحات به شرح زیر است

این گزارش با اشاره به کیفیت مطلوب سیب زمینی تولید داخل،می افزاید: ساالنه مقداری از مازاد تولید به .داخلی تامین می شود

 .سایر کشورها صادر و از این طریق میلیون ها دالر درآمد ارزی نصیب کشور می شود

هزارتن سیب زمینی ایرانی به سایر کشورها صادر  500نزدیک به  1395ماه سال  10در ادامه گزارش آمده است:برای نمونه، در 

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است 172شده و 

این گزارش با رد ادعای واردات سیب زمینی هندی به کشور از رسانه ها درخواست کرده به منظور حفظ آرامش خاطر و امنیت 

ن زحمتکش و جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان اقتصادی و سیاسی با کسب اطالع از منابع موثق روانی مردم بویژه کشاورزا

 .داخلی نسبت به وظیفه خطیر اطالع رسانی اهتمام بورزند

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴52/%D%8AA%D%88%9D%9 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 نیازی به واردات سیب زمینی نداریم

 .خدنگی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر واردات سیب زمینی از هند گفت: چنین موضوعی به هیچ عنوان صحت ندارد

گروه اقتصادی   صنعت، تجارت و کشاورزی حسن خدنگی مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تن سیب زمینی از هند اظهار داشت: چنین  5در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر واردات  باشگاه خبرنگاران جوان،

 5وی افزود: ساالنه بیش از .موضوعی صحت ندارد چرا که هیچ گونه مجوز برای واردات از سوی معاونت امور زراعت صادر نشده است

شود که با این های اخیر به بازارهای هدف صادر میزان طی سالدرصد این می 10میلیون تن سیب زمینی در داخل تولید و حدود 

ها گفت: انتشار اخبار کذب و بدون اساس در خدنگی با انتقاد از انتشار اخبار بدون منبع در رسانه.وجود نیازی به واردات نداریم

ینین اخباری اقدام به عرضه محصول خود در تواند ضربه مهلکی به اقتصاد وارد نماید چرا که کشاورزان در واکنش به چها میرسانه

 .تواند افت قیمت و ضرر تولید ملی را به همراه داشته باشدنمایند که همین امر میبازار می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶002998/%D%8۶%9DB% 

 

  

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6002998/%D9%86%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

172 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵د اسفن ۰۸تاریخ: 

  آمادگی ایران برای صادرات میگو و کیوی به نیوزیلند

وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با اشاره به عزم دو کشور بر توسعه روابط سازنده با یکدیگر اظهار داشت : ایران برای همکاری با 

حجتی با اشاره به  .و تولید بذور هیبرید آمادگی داردنیوزیلند در زمینه های تحقیقاتی ، مبادله ژرم پالسم ، مدیریت آفات مراتع 

قابلیت های دو کشور در زمینه فعالیت های شیالت و آبزیان گفت: سرمایه گذاری مشترک دو کشور در زمینه پروش ماهی در 

  .یلند باشدقفس و بازاریابی آن برای صدور تولیدات به سایر کشورها می تواند از دیگر زمینه های همکاری ایران و نیوز

 .در دیدار وزرای دو کشور،راه های گسترش همکاری های کشاورزی ایران و نیوزیلند بررسی شد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران در دیدار با ناتان گای وزیر صنایع 

 .کاری کشاورزی بین دوکشور بحث و تبادل نظر کردندپایه نیوزیلند پیرامون مهمترین زمینه های هم

وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با اشاره به عزم دو کشور بر توسعه روابط سازنده با یکدیگر اظهار داشت : ایران برای همکاری با 

 .د آمادگی داردنیوزیلند در زمینه های تحقیقاتی ، مبادله ژرم پالسم ، مدیریت آفات مراتع و تولید بذور هیبری

حجتی با اشاره به قابلیت های دو کشور در زمینه فعالیت های شیالت و آبزیان گفت: سرمایه گذاری مشترک دو کشور در زمینه 

پروش ماهی در قفس و بازاریابی آن برای صدور تولیدات به سایر کشورها می تواند از دیگر زمینه های همکاری ایران و نیوزیلند 

 .گی ایران را برای صادرات میگو و کیوی به نیوزیلند اعالم کردوی آماد .باشد

وزیر جهاد کشاورزی امضاء موافقنامه هایی در زمینه حفظ نباتات و بهداشت دام بین دو کشور را در تسریع همکاری دو کشور مهم 

ی مختلف کشاورزی با ایران اعالم و بر همچنین در این دیدار وزیر صنایع پایه نیوزیلند نیز آمادگی کشورش را در زمینه ها.دانست

 .اجرای تفاهمنامه های قبلی بین دو کشور تاکید کرد

http://www.iana.ir/fa/news/۴1281/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 !...پایانهای بیشروعی شیرین پس از تلخی

 علیرضا صفاخو

 نخستین محموله خاویار پرورشی ایران های گذشته؛ سه خبر صادراتالمللی در هفتهپس از شنیدن چند خبر ناگوار داخلی و بین

ای آمریکا هبه فروشگاه صادرات نخستین پنیرهای تولیدی ایرانو  "فروشنده" اعطای دومین جایزه اسکار به فیلم ایرانیبه آمریکا، 

پایان های بینام کشورمان، حس و حالی شیرین بخشید بر تلخیهای لبنی یکی از برندهای خوشور به فرآوردهو اقبال مردم آن کش

های مکتوب و مجازی هایی که در حال و هوای رسانههای اجتماعی! تلخیهای رسمی و شبکهتحمیلی به جامعه ایران در رسانه

 9۶توان دلگرم بود به نوروز اکنون با این سه اتفاق میمون و مبارک، میاما همکرد، دار میای را جریحهکشورمان، روح هر شنونده

شده ایرانیان و مسلمانان مهاجر و غیرمهاجر، از کیش بزرگ اصغر فرهادی خورشیدی و سال جدید که از سویی غرور مخدوش

توانند از این پس طنان ایرانی ما در آمریکا میو مات دونالد ترامپ، التیام یافته است. و از سوی دیگر، همو "فروشنده"کارگردان 

ی مختلف هاصبحانه خود را با پنیر ایرانی آغاز کنند و از کیفیت یکی از برندهای صنایع غذایی کشورمان در سبد فروشگاهی ایالت

توان یستی هر ایرانی است، میهای این اخبار که ناشی از برانگیختگی حس ناسیونالآفرینی آن کشور به خود ببالند.اما فارغ از نشاط

ع ویژه در این مقطبار به آمریکا بهاز منظر اقتصاد کشاورزی هم به دستاوردهایی مانند تحقق صادرات پنیرایرانی برای نخستین

دو زن ی، زمان با اوج حمالت احمقانه دونالد ترامپ به غرور ایرانیان، هنرمندی مانند فرهادطور که همزمانی نگریست.در واقع همان

اص فرستد و با پیام خو مقابل دیدگان بینندگان پرشمار آن می "اسکار"عنوان نمایندگان خود به مراسم ایرانی را بهو مرد فضانورد 

شود تا بازیگران یا کارگردانان بزرگ سینما ازجمله استیون اسپیلبرگ به پای او بلند شده و برای سفیران فرهنگی خود باعث می

تبارهای رانیتنها ایبه سبد مردم مقیم آمریکا، نه "پنیر ایرانی"بنیانگذار کاله نیز با رساندن  ایران دست بزنند؛ غالمعلی سلیمانی،

یابند تا از طعم دسترنج دامداران و آمریکا، بلکه خود شهروندان آمریکایی یا گردشگران مسافر آن کشور نیز شانس این را می

ها خوب به یاد دارند، ایران از کشوری که دست کم نسل دهه پنجاهی کارشناسان و مدیران کشور صادرکننده لذت ببرند. آن هم

شده تههای بسای با درپوشی از نایلکس و کشروزگاری واردکننده بزرگ پنیرهای دانمارکی بود و لبنیات ایرانی فقط در ظروف فله

 ، واجد پیامی اقتصادی"فروشنده"کارگردان  شد! در واقع امروز پنیر ایرانی نیز همچون پیام فرهنگی و سیاسیبه دور آن عرضه می

 "تواند، اگر بخواهد...ایرانی می"گونه تفسیر کرد،توان اینشده است که در یک جمله می

های البته صادرات پنیر ایرانی ضمن بازخورد یادشده در بعد جهانی، برای آنها که به کرات با سوء استفاده از تکنولوژی شبکه

 سازند، مصرف داخلی نیزکمه پسند و تخصصی، اتهاماتی سخیف و هدفمند به کل صنعت لبنیات وارد میاجتماعی بدون سند مح

هایی نظیر استفاده صنایع لبنی از روغن پالم، جهت روز مبادای گوییزند به مسئوالنی که با کلیدارد. همچنین تلنگری می

گیرند! کمااینکه وقتی رضایت خاطر وزارت کشاورزی آمریکا های پوپولیستی دلسوزنمای سالمتی میمناسبات سیاسی خود ژست

USDA سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا ،FDA های سنجیو گمرک آن کشور که با وجود پنیرهای آمریکایی و نکته

ن حاصل شده، تأیید ماخاص در گزینش کیفیت محصوالت وارداتی به کشورشان، پنیر برندی ایرانی را که از شیر دامداران میهن

ها و بذر ناامیدی افکندن دشمنان صنایع غذایی ایران مبنی بر افکنیتوان به این خودباوری رسید که بر خالف شبههکنند؛ میمی

تنها امکان صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه؛ بلکه امکان صادرات محصوالت ناپذیر بودن صادرات لبنیات ایران، نهامکان

 ورزی و صنایع غذایی کشورمان به ینگه جهان نیز وجود دارد.کشا

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iana.ir/fa/news/41063
http://iana.ir/fa/news/41295
http://iana.ir/fa/news/41295
http://iana.ir/fa/news/41295
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http://iana.ir/fa/news/41323
https://www.digikala.com/mag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
https://www.digikala.com/mag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
https://www.digikala.com/mag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
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های ناهمگون با سیاست با این وجود، از کنار این نکته هم نمی توان گذشت که با توجه به ماهیت اقتصادی کشورمان و سیاست

ن تأکید داشته است؛ همراهی نیز در متن اخبار منتشر شده به آ "کاله"مدیره شرکت لبنی گونه که رئیس هیأتبازارمحوری، همان

وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز در راهگشایی پنیرهای ایرانی به بازار آمریکا، حائز اهمیت و موثر 

 تجاری، بدونرود تا با رفع موانع تواند به نوبه خود قابل تأمل و واجد معنا و ارزش باشد. اگرچه امید میای که میبوده است. نکته

نیاز به مداخله مستقیم وزیران این روند برای سایر صنایع ایرانی نیز شتاب گیرد.اگرچه تحقق صادرات نخستین محموله خاویار 

پرورشی ایران به آمریکا نیز خبر خوشایندی بود که چند روز پیش از این خبر از قول رئیس سازمان شیالت ایران اعالم شد، اما از 

آسانی از کنار آن عبور کرد؛ چرا که برخالف توان بهگذشت که صادرات پنیر ایرانی به آمریکا، اتفاقی است که نمیحق نمی توان 

عنوان عنوان یک برند غذایی، واجد محبوبیت بود(، صادرات نوع پرورشی بهخاویار غیر پرورشی ایران ) که پیش از این نیز به

آنجلس یا های لسهای فروشگاهیران نیز ستودنی است، اما راه یافتن پنیر ایرانی به قفسهنخستین محموله خاویار پرورشی صادراتی ا

های واشنگتن، شیکاگو، نیویورک، بوستون، هیوستن و ... در کنار پنیرهای تولیدی صنعت بزرگ دامپروری در ایاالت متحده ایالت

شتری تواند برکات بیهوشمندانه و به نیکی از آن استفاده شود، میآمریکا، دستاورد بزرگ و ماندگار غالمعلی سلیمانی است که اگر 

 های آتی به همراه داشته باشد.ها و سالبرای بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران در ماه

د، دانپایان میهای بیاصغر فرهادی که پایان تلخ را بهتر از تلخی "درباره الی..." توان همچون دیالوگ ماندگار فیلمبه هر حال می

طور به پایان صنعت لبنیات ایرانهای بیبین به این بود که با صادرات پنیر ایرانی به بازار آمریکا، شروعی شیرین برای تلخیخوش

 ر عام رقم خورده باشد./طوخاص و صنایع غذایی به

http://www.iana.ir/fa/news/۴1388/%D8%B۴%D8%B1%D 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 مقام دوم صید ماهی از اقیانوس هند به ایران اختصاص دارد

هزار تن را که صد در صد  800در برنامه ششم توسعه بیش از یکصد شناور صیادی در این زمینه فعال خواهد بود و تولید بیش از 

 .افزایش تولید است در برنامه داریم

شناور به خود  800کشور دنیا، مقام دوم را در صید ماهی از اقیانوس هند با بیش از  35رئیس سازمان شیالت کشور گفت: در بین 

صالحی در جلسه مدیران کل شیالت کشور اظهار کرد: آبزی پروری طی چند سال اخیر بیشترین رشد را در .ایماختصاص داده

وی با بیان اینکه در زمینه تولید پروتئین هیچ فعالیتی به اندازه تولید آبزیان موثر نبوده، افزود: بر اساس .تولید غذا داشته است

اید دهد که بیش از پیش بهای شیالتی در دنیا آینده تولید غذا از آب است و این موضوع نشان میالمللی و کمیتهنهای بیپروتکل

ای دارد و در بحث رئیس سازمان شیالت کشور خاطرنشان کرد: شیالت ایران به این موضوع نگاه ویژه.به این مقوله توجه کرد

پروری و پرورش ماهی در قفس به عنوان یکی ع گنجانده شده که شامل توسعه آبزیاقتصاد مقاومتی دو پروسه راجع به این موضو

های اقتصاد مقاومتی است و نیز با عنایت ویژه دولت صید فراسرزمینی را در دستور کار داریم و در این راستا شیالت کشور از پروژه

مان اکنون توجهالمللی است، گفت: همهای بینگاهمان به آبصالحی با بیان اینکه ن.کندبا نگاهی فراساحلی به این موضوع نگاه می

 .اند است و تولید ماهی از اعماق دریاها مدنظر ما قرار داردبه صید از ذخایری که در گذشته برداشت نشده

کار خود قرار معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: هدف ما تولید بیش از صدهزار تن از اعماق دریا بوده و این را در دستور 

 .ایمهزار تن به وسیله شناورهایمان با برنامه مشترک با عمان برداشت کرده 15هزار و امسال بیش از  10ایم، سال گذشته داده

هزار تن را  800وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه بیش از یکصد شناور صیادی در این زمینه فعال خواهد بود و تولید بیش از 

 .افزایش تولید است در برنامه داریم که صد در صد

ای در این رابطه هزار تن برای تولید غذا در دستور کار ما قرار گرفته و پرورش ماهی در قفس جایگاه ویژه ۴00صالحی گفت: امروز 

 20ه بیش از کیلوگرم دانست و گفت: باید در دو یا سه برنامه آن را ب 11رئیس سازمان شیالت کشور سرانه مصرف ماهی را .دارد

تواند به عنوان یک کار جدید در این راستا به ما کمک وی با اشاره به جشنواره طبخ ماهیان گفت: این موضوع می.کیلوگرم برسانیم

 .ها پیگیری شده و در جاهای دیگر نیز اجرا خواهد شدکند و هم اکنون در بعضی استان

گذاری مسئولین باید مدنظر آال را به خود اختصاص دهد و این جزو هدفقزلتواند مقام اول تولید صالحی اظهار کرد: لرستان می

اکنون کشور بزرگترین وارد کننده تخم چشم زده است که ماده اولیه تولید ماهی محسوب این مسئول ادامه داد: هم.قرار گیرد

تواند هایی که در این زمینه میکی از استاندرصد برسانیم و ی 25شود، قرار است طی سه تا پنج سال آینده آن را به کمتر از می

 .کمک کند لرستان است

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴۶3/%D%85%9D%82%9D%8A%7 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 میلیون قطعه ماهی زینتی برای شب عید پرورش یافت 80

میلیون ماهی قرمز برای تأمین نیاز شب عید تولید شده که طبق روال بیست روز مانده به شب عید در بازار  80الهی گفت:ساالنه 

 صنعت، تجارت و محمد حسن الهی کارشناس تکثیر و پرورش ماهیان زینتی سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار.شودتوزیع می

 80با اشاره به آخرین وضعیت عرضه ماهیان قرمز شب عید اظهار داشت: ساالنه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

 .شودمیلیون ماهی قرمز برای تأمین نیاز شب عید تولید شده که طبق روال بیست روز مانده به شب عید در بازار توزیع می

وی در خصوص خرید ماهیان شب عید به مردم افزود: از مردم تقاضا داریم که ماهیان قرمز شب عید را از مراکز معتبر و آکواریوم 

های سالم این ماهیان گفت: خوشرنگی، پوستی سالم و عاری از هر گونه انگل و اشاره به ویژگی الهی با.فروشان خریداری نمایند

کارشناس تکثیر و پرورش ماهیان زینتی درباره شیوه مناسب نگه داری این .های بارز این ماهیان استخونریزی از جمله ویژگی

اری ماهیان و ظروف دهانه گشاد و برای تعویض آب این ماهیان ماهیان اظهار داشت: حداقل یک الی سه لیتر آب مناسب برای نگهد

ها عنوان کرد: بعد از اتمام نوروز از مردم وی با اشاره خودداری از رهاسازی ماهیان قرمز در رودخانه.از دستکش و تور استفاده شود

ها کنند و همواره از رهاسازی هرداری رهای مشخص شده از سوی ششود که ماهیان خود را در آکواریوم، حوضچه و استخرتقاضا می

ها اجتناب نمایند چرا که در صورت بیماری و انگل احتمال سرایت و تلفات سایر ماهیان بومی رودخانه وجود آن در مسیر رودخانه

 .دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5997120%DB%B/8%DB%B0 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۲تاریخ: 

 پرورش دهندگان ماهی درقفس و کشت گلخانه ای منتظر دریافت تسهیالت باشند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه پرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه ای ازطرح های مهم اقتصاد مقاومتی است، 

 .این وزارتخانه در اولویت قرار گرفتن پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران این بخش هاست رویکرد اصلی

محمود حجتی روز پنجشنبه در جریان بازدید از نخستین شرکت تولید کننده  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

ماهی رویکردهای  استان بوشهر افزود: با توجه به کاهش ذخائر آبزیان دریایی توسعه و گسترش تولید بچه بچه ماهی کشور در

وی اضافه کرد: در این ارتباط پرورش ماهی در قفس از طرح های مهم اقتصاد مقاومتی به شمار .اصلی وزارت جهاد کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: محدودیت ذخایر .اهتمام ویژه داریممی رود از این رو نسبت به اجرای طرح های این حوزه 

 .آبزیان و کاهش میزان تولید صید و صیادی در سالهای اخیر توسعه مراکز پرورش آبزیان را حائز اهمیت ویژه ای کرده است

 ر گفت: در تولید و تکثیر بچه ماهیاستان بوشهر به عنوان نخستین مرکز تولید بچه ماهی در کشو 'راموز'وی در ارتباط با شرکت  

 .در آب شور با مشکالتی روبرو بودیم که این شرکت با تدابیری که در پیش گرفته در این عرصه پیشتاز شده است

حجتی با اشاره به اینکه سواحل کشور ظرفیتی بسیار مهم برای پرورش آبزیان است ادامه داد: انتظار می رود در آینده زنجیره  

های اساس سیاستوی گفت: بر.طریق ماهی مولد در شرکت راموز برای تامین بچه ماهی سایت های پرورشی کامل شود تولید از

 .اقتصاد مقاومتی پرورش ماهی در قفس در دریا در اولویت قرار دارد که در این راستا استان بوشهر پیشرو است

هزار  ۴0هزار تن در سال است، اضافه کرد: اکنون مجوز  350وشهر حجتی، با بیان اینکه ظرفیت تولید ماهی در قفس در استان ب 

های الزم پرداخت تسهیالت به این بخش در که با توجه به حمایتتن پرورش ماهی در قفس در آبهای استان بوشهر صادر شده 

 .ل خواهد رسیدهزار تن در سا 200حجتی افزود: پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر به .اولویت قرار گرفته است

گذاران مورد وی یادآورشد: با توجه به نقش مهم این طرح در تولید ماهی و ایجاد اشتغال حمایت از بخش خصوصی و سرمایه 

 .کندتأکید است و دولت نیز تسهیالت الزم را پرداخت می

کنند، دهندگان ماهی در قفس ارائه میهای الزم از پرورشوی با اشاره به اینکه مسئوالن استان بوشهر نیز حمایت و پشتیبانی

اظهار کرد: با توجه به ظرفیت این استان در اجرای طرح یاد شده با استفاده از ظرفیت خدادادی دریا این طرح منشا تحوالت بزرگی 

های طرح :گذاران بخش آبزیان در اولویت قرار داد افزودحجتی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت به سرمایه.در کنار ساحل است

بر اساس  :وی گفت.های وزارت جهاد کشاورزی در پرداخت تسهیالت استای از اولویتپرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه

یابد و این در حالی است که از تولیدکنندگان این های اقتصادی مقاومتی پرورش ماهی در قفس سال آینده تسریع میسیاست

ای افزود: با توجه به حجتی با تأکید بر پرداخت تسهیالت به کشت گلخانه .صورت می گیرد های الزمها و پشتیبانیبخش حمایت

مدیرعامل .جویی آب پرداخت تسهیالت به این بخش و پرورش ماهی در قفس در اولویت قرار داردای در صرفهنقش کشت گلخانه

ده دهناین شرکت به عنوان بزرگترین مرکز پرورش گفت: ماهی راموز استان بوشهر در این بازدید با ارائه گزارشی  شرکت پرورش

 .ماهی تولید کرد میلیون قطعه بچه 10باس در خاورمیانه در سال جاری ماهی سی

وری از طریق افزایش های تولید و افزایش بهرهحامد شاهرخی افزود: پرورش ماهی به صورت مدار بسته به واسطه کاهش هزینه 

استخر تولید بچه ماهی در  80وی بیان کرد: هم اکنون .پروری داردماهی مراکز آبزیشی مهم در تامین بچهتولید در واحد سطح نق
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میلیون قطعه در  2.5باس از ای در این شرکت تولید بچه ماهی سیهای توسعهاین شرکت فعال است و با توجه به اجرای طرح

در اجرای طرح توسعه ای در این شرکت  شاهرخی بیان کرد:.ته استمیلیون قطعه افزایش یاف 10، امسال به 9۴و  93سالهای 

کیلو و شمار  3200کیلوگرم به  1800استخر، میزان غذادهی به بچه ماهی ها از  80به  3۴شمار استخرهای پرورش بچه ماهی از 

قرار است میزان تکثیر بچه ماهی در های انجام شده ریزیوی اظهارکرد: طبق برنامه.نفر افزایش یافته است 70به 30اشتغال آن از 

استان بوشهر هم .کندهزار تن ماهی را فراهم می 15میلیون قطعه برسد که این امر زمینه تولید 30این شرکت در سال آینده به 

همچنین اجرای طرح .درصد تولید میگوی پرورشی کشور را به خود اختصاص داده است 50هزار تن  10اکنون با تولید ساالنه 

عالوه براین هم اکنون .رورش ماهی در قفس در دریا و دریاچه سد شهید رئیسعلی دلواری نیز در این استان در دستور کار استپ

  .هزار تن آبزی دریایی در استان بوشهر صید می شود 50تا  ۴5ساالنه 

ww.yjc.ir/fa/news/http://w۶000973/%D9%BE%D8%B1%D9%88% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 گیردگری از سفره مردم فاصله میقزل آال هم گرفتار داللی است/ وقتی ماهی در سایه واسطه

در بسیاری حوزه ها،رگه هایی پیدا و پنهان از آن مشاهده می شود  واسطه گری و داللی بالی جان اقتصاد ایران شده ،پدیده ای که

 .و این معضل تا جایی پیش رفته که حتی ماهی قزل آال را نیز در تُنگ داللی گرفتار ساخته است

،ماهی از نمونه خوراک و مواد غذایی به شمار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

در این میان،ویژگی های ماهی قزل آال از حیث بی استخوان .می رود که نقش بسزایی در ارتقای سالمت عمومی جامعه ایفاء می کند

ر میان دیگر ماهی ها از اقبال بیشتری برخوردار است،اما متاسفانه گرانی آن باعث بیگانگی سفره دهک های بودن و سهولت تناول،د

هزار تومان متغیراست  15تا  1۴در حال حاضر،قیمت ماهی قزل آال در بازار بین .پایین جامعه با این خوراک غنی و ارزشمند شده است

هزار تومانی آن نیز  13زار ماهی فروشان و چانه زنی های بسیار،بتوان به توفیق خرید و شاید با پوشیدن کفش آهنین و متر کردن با

صنعت،تجارت و   حمید فریمان،یکی از فعاالن حوزه تولید و توزیع عمده پرورش ماهی قزل آال در گفت و گو با خبرنگار.نائل شد

ریح قیمت و نرخ فروش عمده ماهی قزل آال در بازار اظهار داشت: متاسفانه همچون بسیاری از دیگر بخش های ،در تشکشاورزی

وی افزود:قیمت و نرخ فروش عمده ماهی قزل آال از .اقتصادی کشور،ماهی قزل آال نیز در بند واسطه گری و داللی گرفتار شده است

 به عرضه و فروش برای آن گذاری نرخ است،اما تومان  500 و هزار   8هزار تا  8سوی فعاالن حوزه پرورش ماهی مذکور،قریب به 

فریمان عنوان کرد:متاسفانه رسانه ها نیز آنچنان که باید به گالیه ها و انتظارات .شود می لحاظ تومان هزار 15 حدود کننده مصرف

عرصه در البه الی مشکالت ریز و درشت اقتصادی گم  پرورش دهندگان ماهی قزل آال نمی پردازند و گویی دغدغه های فعاالن این

این فعال حوزه پرورش و توزیع عمده ماهی قزل آال گفت:یکی از چالش های اساسی ما به زنیجره معیوب،ناقص .یا پنهان شده است

فصول سال همچون  وی افزود:در برخی از.و مساله دار حلقه های پرورش تا توزیع و فروش ماهی به مصرف کنندگان معطوف می شود

هزار تومان نیز اُفت می کند اما در بهترین شرایط ممکن این محصول در بازار خرده فروشی  ۶مرداد و شهریور،قیمت قزل آال تا 

فروزنده بخش گفت:با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و رسم و سنت ایرانی ها .تومان به فروش می رسد 500هزار و  12حدود

و مصرف آن در شب عید تا شب سیزدهم فروردین ماه،نرخ ماهی قزل آال با افزایش هر چه بیشتری همراه می شود  برای خرید ماهی

این فعال حوزه پرورش و توزیع .هزار تومان را نیز پیش بینی می کند 17و برخی گمانه زنی ها،احتمال افزایش نرخ ماهی مذکور تا 

رد:می طلبد نظارت و کنترل هر چه بیشتری از سوی دستگاه های متولی و ذیربط برای عمده ماهی قزل آال در استان تهران عنوان ک

 (اقتصادی حیث از)جامعه پذیر آسیب اقشار و پایین های دهک تا شود لحاظ کوتاه کردنِ دست سودجویان و دالل ها در این عرصه 

 .غذایی(برخوردار شوند)از حیث غنای ارزنده خوراک این خرید و تهیه برای کافی توان از

 زننددالالنی که هیچ نقشی در تولید ماهی ندارند و سودهای میلیاردی به جیب می*

اظهار ،صنعت،تجارت و کشاورزی  احمد کاظم آبادی،یکی از فعاالن عرصه فروش وتوزیع عمده ماهی قزل آال در گفت و گو با خبرنگار

داشت:باید به این نکته تلخ اشاره شود که بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی ناشی از نظارت ضعیف،بی برنامگی و سوء استفاده 

وی افزود:ضربه و آسیبی که برخی از سود جویان داخلی به اقتصاد کشور تحمیل می کنند به مراتب از تحریم .باندهای داللی است

ت و متاسفانه شاهدیم در این حوزه دستگاه های متولی آنچنان که باید ورود قاطعانه ای ندارند و حداقل های خارجی شدید تر اس

 .اینکه اقداماتی که از سوی آنها اجرایی می شود در مقام عمل،فاقد بازدهی و کارآمدی موثر و مطلوب است
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 قزل میلیاردی دالل ها و واسطه ها از محل فروش ماهی  این فعال حوزه فروش و توزیع عمده ماهی قزل آال عنوان کرد:کسب سودهای

 .است کننده نگران و آور تاسف ندارند،موضوعی آن پرورش و تولید در نقشی هیچ که شرایطی در هم آن آال

 نقدینگی باالی دالالن،نبض خرید و فروش ماهی قزل آال را در دست دارد*

 

باالی دالالن فعال در خرید و فروش ماهی قزل آال گفت:به واقع این گروه،نبض اصلی کاظم آبادی با اشاره به حجم نقدینگی بسیار 

خرید و فروش ماهی را در دست دارند و با عنایت به توان مذکور قادر هستند ضریب تقاضا برای خرید ماهی در بازار را بواسطه 

ان ماهی قزل آال به این واقعیت تلخ اِشراف دارند که نرخ وی افزود:تمامی پرورش دهندگ.نقدینگی که از آن برخوردارند،مدیریت کنند

ماهی خریداری شده از آنها به دو برابر قیمت در بازار عرضه برای مصرف کنندگان به فروش می رسد،اما حلقه های معیوب و مفقوده 

رش ماهی(با دالالن افزایش یابد میان پرورش دهندگان و مصرف کنندگان باعث شده تا عمال مراوده اقتصادی فعاالن این عرصه)پرو

زیرا نقدینگی آن ها،سرنوشت فروش را رقم می زند و عمال گروه های فعال در تولید ماهی،قادر به فروش حجم باالی ماهی خود در 

ا تا مرز بازار نیستند زیرا عدم خرید دالالن،پرورش دهندگان را با چالش و موانعی جدی و عمیق مواجه می سازد که می تواند آنها ر

 .ورشکستگی سوق دهد

 وقتی تیال پیالی وارداتی،کمر تولیدکنندگان قزل آال را خُرد می کند*

مشکالت پرورش دهندگان ماهی قزل آال صرفا به دالل ها و واسطه گری ها خالصه نمی شود،بلکه واردات ماهی تیالپیال به عنوان 

یکی از تولید کنندگان و پرورش دهندگان .التی جدی مواجه ساخته استیکی از رقبای جدی قزل آال،فعاالن این عرصه را با مشک

،گفت:به هر صنعت،تجارت و کشاورزی  ماهی قزل آال که عالقه ای به رسانه ای شدن نام خویش نداشت،در گفت و گو با خبرنگار

ها،تولید کنندگان ماهی مذکور،ضریبی از اشتغالزایی را ایجاد کرده اند که در شرایط موجود ترتیب و با همه کمی ها و کاستی 

وی افزود:با همه این اوصاف واردات ماهی تیالپیال باعث شده تا برخی از پرورش دهندگان قزل .اقتصادی در نوع خود قابل توجه است

 .که به تبع این تصمیم به بیکاری عده ای منجر خواهد شد آال به فعالیت خویش خاتمه و یا ظرفیت پرورش را کاهش دهند

این فعال حوزه پرورش ماهی قزل آال گفت:اگرچه در حال حاضر برخی از قیمت پایین ماهی تیالپیال استقبال می کنند و به نوعی از 

ین یالپیال،امری نزدیک به یقاین موضوع خرسند هستند اما با خرد شدن کمر پرورش دهندگان و کاهش ضریب تولید،افزایش قیمت ت

وی افزود:پیشگیری از رقم خوردن چنین موضوعی تنها با حمایت جدی از فعاالن این عرصه در تولید و پرورش قزل آال .خواهد بود

مال امید آن می رود مسئوالن و متولیان ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تدابیر موثر و هوشمندانه بااع.مُیَسَر خواهد شد

 .نظارت هر چه بیشتر و حمایت مضاعف از پرورش دهندگان ماهی قزل آال،زمینه کاهش نرخ قیمت قزل آال را در بازار فراهم سازند

بطور یقین در صورت حصول این امر،عالوه بر برخورداری هر چه بیشتر سفره غذایی مردم از این خوراک ارزنده، ضریب تقاضا در 

 .می یابد و در نهایت این امر توامان با یکدیگر به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بودمصرف کنندگان نیز افزایش 

 گزارش از ناصر رمضانی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶0012۴۶/%D9%82%D8%B2%D9%8۴%D-8% 
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 پنیر ایرانی رسما به آمریکا صادر شد/ تقدیر بنیانگذار کاله از وزیران جهاد کشاورزی و صنعت برای همراهی ها

در تاریخ صنعت غذای ایران، پنیر ایرانی به  با همراهی های وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهادکشاورزی، برای نخستین بار

ضمن  «سولیکو»به گزارش خبرگزاری ایانا، غالمعلی سلیمانی، رییس هیات مدیره گروه صنعتی صورت رسمی به آمریکا صادر شد

س بر ل محموله لبنیات ایرانی شامل هشت نوع پنیر شرکت کاله به آمریکا صادر شده و عالوه ونخستین  اعالم خبر فوق افزود:

 .آنجلس در فروشگاه های ایالت های واشنگتن، شیکاگو، نیویورک، بوستون و هیوستن با استقبال آمریکایی ها مواجه شده است

 .وی افزود: استقبال آمریکایی ها باعث شده محموله دوم صادراتی پنج برابر محموله اول به زودی راهی آمریکا شود

ولویت های اقتصاد در بقاء و تولید کشور دانست و در این زمینه از زحمات و همراهی های سلیمانی، تولید صادرات محور را از ا

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در راستای تحقق اهداف صادراتی صنعت 

نیا به شمار می رود، صادرات به این کشور را موفقیتی وی با بیان اینکه آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده لبنیات د.غذا قدردانی کرد

و گمرک آمریکا بر پنیرهای  FDA ،USDAبزرگ برای صنعت لبنیات ایران دانست و تصریح کرد: مهر تایید سازمان های 

 صادراتی کاله نشانه تکنولوژی تولید مناسب و کیفیت باالی این محصوالت است.

ر حالی رخ می دهد که ایران روزگاری وارد کننده بزرگ پنیر بوده است و با این موفقیت می این اتفاق مهم در حوزه صنعت غذا د

توان گفت با تولید محصول کیفی و همچنین رفع موانع دست و پاگیر اداری و تجاری می توان ایران را به صادر کننده فرآورده های 

 د، تبدیل کرد./لبنی مانند پنیر که مصرف سرانه باالیی در کشورهای غربی دار

http://www.iana.ir/fa/news/۴1323/%D9%BE%D9%8۶%DB%8 
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 شیر و فرآورده ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۲تاریخ: 

 حال ناخوش تولید کنندگان شیر/ واحدهای لبنی در ایستگاه ورشستگی قرار گرفتند

عدم وجود تقاضای کافی برای خرید شیر،از تهدیداتی است که در صورت استمرار وضعیت موجود،عالوه بر خارج شدن واحدها از 

 .مدار تولید،سالمت جامعه را نیز با مخاظراتی جدی مواجه خواهد ساخت

کاهش شدید تقاضا برای خرید شیر خام و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار به گزارش 

 .واحدهای تولید کننده را از مدار فعالیت خارج سازدتولید مواد لبنی، از عارضه هایی است که استمرار آن می تواند 

در حال حاضر، وضعیت تولیدکنندگان شیر به میزانی نگران کننده است که در برخی مواقع ناچارند نرخ فروش را پایین تر از هزینه 

 عطیلی واحدهای مذکور در پیتولید برآورد کنند و این قیمت گذاری غیر منطقی، پدیده ای است که ادامه یافتن آن نتیجه ای جز ت

معضالت مالی و اقتصادی واحدهای تولید شیر خام، تا جایی پیش رفته که برخی گزارشات منتشر شده در رسانه ها، .نخواهد داشت

علی سرابی، یکی از فعاالن عرصه دامداری در گفت و گو با خبرنگار .از روانه شدن دام های شیرده به کشتارگاه ها خبر می دهند

با اشاره به لزوم حمایت ها و پشتیبانی های هر چه بیشتر از واحدهای تولید کننده شیر گفت: بدون   صنعت،تجارت و کشاورزی

که تنگناهای مالی، تردید، کشتار دام های شیرده، هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد و این موضوع صرفاً در شرایطی رقم می خورد 

وی افزود: در طول سه سال گذشته، روند نزولی .ها و چا لش های اقتصادی عمیقی مواجه می سازدفعاالن این عرصه را با دشواری

قیمت شیر در چهار مقطع رقم خورده و تردیدی وجود ندارد که یکی از عوامل اصلی این اُفت، به کاهش تقاضای خرید شیر خام 

این فعال حوزه دامداری عنوان کرد: تعطیلی هر واحد تولیدی، نگران کننده و تأسف آور است و قطعاً واقع شدن .معطوف می شود

چنین امری در خصوص واحدهای تولیدکننده شیر،مخاطره آمیزتر خواهد بود زیرا حذف و کاهش سرانه مصرف یکی از اساسی ترین 

 .مخاطره افتادن سالمت جامعه در پی نخواهد داشتمحصوالت غذایی در سبد خانوارها، نتیجه ای جز به 

 استفاده از شیر خشک برای تولید محصوالت لبنی

سرابی ضمن اظهار تأسف از جایگزین سازی شیر خشک به جای شیر خام طبیعی برای تولید محصوالت لبنی عنوان کرد: برخی از 

از شیر خشک استفاده می کنند که به تبع ارزش غذایی آن  واحدهای تولید کننده محصوالت لبنی، برای کسب سود هر چه بیشتر،

به مراتب از شیر خام طبیعی پایین تر است و از سوی دیگر این رویه باعث تشدید تنگناهای مالی تولیدکنندگان شیر و به دنبال آن 

 .تعطیلی و بیکاری نیروی انسانی فعال در این حوزه خواهد شد

 شیرخام زیر قیمت تمام شده به کارخانجات لبنی التماس تولید کنندگان برای فروش

صنعت،تجارت و خبرنگار  سروش سعیدی کیا، یکی از فعاالن حوزه دامداری و تولید شیر در غرب استان تهران، در گفت و گو با

ام تولیدی در هر کیلو اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت اقتصادی تمام شده تومانی شیر خ 1500با اشاره به قیمت  کشاورزی

 1200فعاالن این حوزه به میزانی وخیم و نگران کننده است که نرخ شیر تولید شده در هر کیلو برای عرضه به کارخانجات لبنی، بین 

 .ای در صنعت تولید شیر کشور یاد کرد شود و از این شیوه قیمت گذاری می توان به عنوان فاجعهتومان تخمین زده می 1۴00تا 

وی افزود: برخی گمان می کنند در صورت به تعطیلی کشیده شدن واحدهای تولید کننده شیر خام، احیای مجدد آن به سهولت 

 .انجام می پذیرد، اما این ذهنیت، تلقی خام و بی پایه ای است که خسارات سنگین و غیر قالب جبرانی را در پی خواهد داشت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تومان بود و در صورت فروش آن نیز، نهایتاً در یک بازه  1۴00قریب به  1393سعیدی کیا گفت: قیمت و نرخ شیر خام در سال 

این فعال عرصه دامداری عنوان کرد: اما در حال حاضر بعد از گذشت دو سال، قیمت شیر به همان .زمانی دو ماهه پرداخت می شد

درصدی هزینه ها، بیش از پیش به عمق وضعیت ناگوار  20و با در نظر گرفتن رشد و افزایش  میزان و نرخ گذشته به فروش می رسد

وی افزود: تأخیر و زمان بر شدن وصول مطالبات از دیگر دغدغه هایی است که بر بار مشکالت و دشواری ها و .موجود پی می بریم

نوان کرد: اساساً شیر خام از نمونه محصوالتی است که امکان سعیدی کیا ع.پیچیدگی های مالی فعاالن عرصه تولید شیر می افزاید

 .مدت و بلندمدت وجود ندارد زیرا به سرعت و شدت، مستعد فاسد شدن استدپو و نگهداری آن برای میان

رد چانه اوی افزود: همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان شیر برای فروش محصول تولیدی به تکاپو بیفتند و در این عرصه بعضاً و

 .هایی می شوند که جز ضرر و زیان، نتیجه ای در پی نداردزنی

 فعاالن عرصه تولید شیر خام نیازمند تخصیص بودجه

چندی پیش، احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به عدم اختصاص بودجه به تعاونی 

 .درصد از مطالبات دامداران باقیمانده است 50دامداران عنوان کرد: در حال حاضر های روستایی برای وصول مطالبات 

میلیارد تومان آن به سازمان تعاونی روستایی برای پرداخت  50میلیارد تومانی مشوق صادراتی که  200وی می افزاید: علیرغم مصوبه 

 .کارخانه های لبنی اختصاص پیدا نکرده استمطالبات دامداران اختصاص دارد، لذا تاکنون بودجه ای به سازمان و 

ربط دولتی، تقاضای هر چه بیشتری را برای رئیس انجمن صنفی گاوداران در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود دستگاه های ذی

ی مضاعف این محصول ایجاد کنند و همچون حمایت هایی که از صنعت خودروسازی کشور مد نظر قرار گرفت به این عرصه نیز توجه

 .لحاظ شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶000375/%D8%AD%D8%A7%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/news/6000375/%D8%AD%D8%A7%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

185 

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۳ : تاریخ

محصول غذایی ایرلند از ایران به مشکالت پرداخت پول در صادرات گوشت ایرلند به ایران/ امکان صادرات مجدد 

 کشورهای دیگر
 تواند دروازه فروشوزیر کشاورزی ایرلند با اشاره به مشکالت کشورش برای دریافت وجوه صادرات گوشت به ایران گفت: ایران می 

ورها ت مجدد به دیگر کشاگر بتوانیم وارد بازار ایران شویم، فرصت برای صادرا»محصوالت ایرلند به نقاط دیگر نظیر روسیه باشد. 

ترین مشتری ، درحالی که انگلیس، بزرگبلومبرگبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین «.گیر استچشم

کند، تا از اتحادیه اروپا خارج شود، ایرلند در حال بازگشت میلیارد دالری ایرلند خود را آماده می 21صنعت مواد غذایی و نوشیدنی 

 .به غرب آسیا است

صد مواد تولیدی کشاورزی ایرلند به انگلیس در ۴3ای در دبی گفت: صادرات میشائیل کرید، وزیر کشاورزی ایرلند در مصاحبه

خرد. میلیارد دالر مواد گوشتی و لبنیاتی از ایرلند می 1.1شود و این کشور ساالنه حدود یکی میلیارد یورو برابر با انجام می

ارد، امارات حدود میلیون یورو در سال از این کشور واردات د 135عربستان بزرگ ترین مشتری ایرلند در غرب آسیا است که حدود 

 .میلیون یورو پنیر و دیگر محصوالت لبنی از ایرلند وارد می کند ۶0

کرید توضیح داد، ایرلند به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا، این هفته برای خرید انواع گوشت فرآوری شده، پخته، خرد شده و با 

 .استخوان با عربستان توافق کرد

 .شوداندازه ایرلند از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا متضرر نمی براساس این گزارش، هیچ کشوری به

به  201۶میلیارد یورو در سال  11وزیر کشاورزی ایرلند تصریح کرد، کشورش در نظر دارد تا میزان صادرات مواد غذایی خود را از 

علت رشد طبقه متوسط، غربی شدن رژیم برساند. غرب آسیا، شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا به  2025میلیارد یورو در سال  19

های مصرفی برای این کشور جذاب هستند. اکنون، چین دومین بازار بزرگ محصوالت لبنی و گوشت های غذایی و افزایش هزینه

درصد تولیدات مزارع این  90به گفته ترا مک کارتی، مدیرعامل هیئت موادغذایی ایرلندی، .خوک این کشور پس از انگلیس است

 .میلیارد دالر درآمد دارد 20شود. صنعت مواد غذایی و نوشیدنی این کشور ساالنه حدود ور صادر میکش

به ایران صادر کرده است،  1990و  1980وزیر کشاورزی ایرلند خاطرنشان کر، ایرلند مقادیر عظیمی گوشت گاو و گوسفند در دهه 

رای صادرات گوشت گوسفند به ایران منعقد شد، به علت مشکالت دریافت اما نتوانسته است از قرارداد تجاری که در ماه اکتبر ب

ای برای فروش محصوالت ایرلند به نقاط دیگر دنیا نظیر تواند دروازهایران می.مبالغ محصوالت صادراتی از ایران بهره کافی ببرد

 .تها ممنوع اسمحصوالت لبنی به علت تحریم روسیه باشد، اکنون صادرات برخی از محصوالت غذایی اتحادیه اروپا به روسیه نظیر

یر گاگر بتوانیم وارد بازار ایران شویم، فرصت ها برای صادرات مجدد به دیگر کشورها از طریق این کشور بسیار چشم»وی افزود: 

 «.است

om/newstext.php?nn=http://www.farsnews.c13951213000187 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 های صیادی صادر می کندایران به ماداگاسکار قایق

 .های شیالتی دو کشور بررسی شددر دیدار رئیس سازمان شیالت ایران و رئیس پارلمان کشور ماداگاسکار، گسترش همکاری

روابط عمومی سازمان شیالت ایران، در این نشست صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران با راکوتومانانا به گزارش ایانا از 

رئیس پارلمان، راجااوناریولو رئیس کمیسیون روابط خارجی و مراد عبدالرسول رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان ماداگاسکار و با 

 .های مشترک اعالم آمادگی کردندکرج برگزار شد، طرفین برای همکاریحضور مسئوالن استان البرز در ماهی سرای 

هزار تن است که از  950صالحی، به ارائه گزارشی از فعالیت شیالت ایران پرداخت و گفت: تولید محصوالت شیالتی ایران معادل 

 .درصد سهم صید و صیادی است ۶0پروری و درصد سهم آبزی ۴0این میزان 

 .اعالم آمادگی کرد EEZ های داخلی و مناطقبیات و دانش فنی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان و صیادی در آبوی بر تبادل تجر

های صیادی ماداگاسکار اعالم آمادگی کرد و از حضور و فعالیت رئیس سازمان شیالت ایران، در خصوص آموزش صیادان و اتحادیه

 .های خصوصی میان دو کشور اعالم حمایت کردشرکت

 .های صیادی نیز خبر دادهای صیادی به ویژه ساخت قایقصالحی، از آمادگی کشورمان، برای تجارت و صادرات نهاده

گیری از دانش فنی در زمینه تکثیر و پرورش در این نشست، رئیس پارلمان کشور ماداگاسکار نیز، از آمادگی کشورش برای بهره

های کوچک و متوسط صیادی گیری از دانش فنی و تجربه ایران در زمینه ساخت قایقرهراکوتومانانا در خصوص به.آبزیان خبر داد

 .گیری از تجربه ایران در زمینه مدیریت صید و صیادی نیز اعالم آمادگی کردو بهره

 .در پایان طرفین آمادگی خود را برای امضای یاداشت تفاهم همکاری شیالتی در آینده اعالم کردند

http://www.iana.ir/fa/news/۴123۴/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵ اسفند ۰۹تاریخ: 

اندازی زنجیره ها/ راهنیوزیلندیهای مشترک با ها مشتری کشمش و زعفران ایران شدند/ تأسیس شرکتنیوزیلندی
 تولید و برندسازی جهانی

تفاوت فصلی ایران با کشور نیوزیلند باعث شده است این کشور به یکی از بهترین شرکای تجاری ایران در تبادالت صنایع کشاورزی 

زی ایران از سنتی به صنعتی مؤثر تواند در خروج کشاورتبدیل شود، همچنین نیوزیلند با برخورداری از دانش و فن روز جهان، می

های روابط خارجی پس از برجام و سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، به نیوزیلند و مالقات با وزیر صنایع با گشایش راه.باشد

افزایش همکاری های همکاری بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. یکی از موارد مورد توافق هر دو کشور، پایه این کشور، زمینه

های کشاورزی با در صنعت کشاورزی است.در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی در جهت احیاء و ارتقای روابط و همکاری

وزیر صنایع پایه )کشاورزی( این کشور دعوت کرد تا سفری به ایران داشته باشد. نخستین حضور این  "هون ناتان گای"نیوزیلند از 

های کشاورزی بین دو کشور در های پروژهابستان سال جاری رقم خورد و طی این سفر سند همکاریمقام نیوزیلندی در ت

ویژه تبادل تکنولوژی و تجارب در زمینه توسعه صادرات کیوی به امضا های دامپروری، اصالح نژاد دام، بذر، صنایع تبدیلی بهحوزه

ی( نیوزلیند همراه با هیأت بلندپایه بخش خصوصی و دولتی انجام شد تا رسید.در روز گذشته دومین سفر وزیر صنایع پایه )کشاورز

حضور  "ریزسپ"و شرکت  "فونترا"های پیشنهادی عملیاتی شود. در این هیأت بلندپایه که نمایندگان شرکت بزرگ لبنیاتی پروژه

ها به ء رسید و توسعه همکاری در سایر زمینهنامه در زمینه توسعه تجاری دامپزشکی و باغبانی به امضاداشتند، در نهایت دو تفاهم

های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی امروز در الملل و سازمانهای بیشتر موکول شد.هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور بینبررسی

ابستان زیلند تنامه گفت: نخستین سند همکاری کشاورزی میان ایران و نیووگو با خبرنگار ایانا درباره جزئیات این دو تفاهمگفت

های گذشته در تهران به امضا رسید. این سند که در پنج بند تنظیم شده به توسعه تجارت، تشویق و ترویج همکاری میان بخش

مختلف کشاورزی، توسعه ارتباطات مستقیم میان بخش کشاورزی دو کشور، تقویت حضور بخش خصوصی و ایجاد فرصت تجارت و 

 کند.افع دوجانبه اشاره میگذاری برای تأمین منسرمایه

نامه وی بیان کرد: سفر روز گذشته این هیأت در راستای عملیاتی شدن بخشی از بندهای این سند بود که منتج به امضای دو تفاهم

 های دامپزشکی و باغبانی شد.در حوزه

هایی که در حوزه باغبانی با نامهود: تفاهماندازی زنجیره تولید در صنعت کشاورزی کشور، افزفتحی با تأکید بر لزوم و اهمیت راه

 وری، مدیریت تولید است.اندازی زنجیره تولید از باغ تا عرضه و با بهبود بهرهطرف نیوزیلندی به امضاء رسید، با شرط راه

های شرکت های مشترک بین دو کشور خبر داد و یادآور شد: طرف نیوزیلندی همچینین موظف به ایجاداندازی شرکتوی از راه

 مشترک با بخش خصوصی ایران شد و برند سازی محصوالت باغی از جمله کیوی را بر عهده گرفت.

های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تضاد فصلی بین دو کشور، محصوالت باغی الملل و سازمانمدیرکل دفتر امور بین

های نیوزیلندی عنوان کرد و ادامه از محصوالت مورد توجه طرفهمچون کیوی، محصوالت خشکبار همچون کشمش و زعفران را 

داد: پیش از این نیوزیلند نسبت به تبادل تجاری محصول کیوی ابزار عالقه کرده بود، اما در سفر اخیر وزیر صنایع پایه این کشور و 

 د.هیأت همراه، به حضور در بازار محصوالت خشکبار و زعفران ایران نیز تمایل نشان دادن

ای هعنوان و اظهار کرد: این شرکت در کشورهای مختلف نمایندگی "زسپری"نامه امضاءشده را با شرکت فتحی نخستین تفاهم

ی در توان به نتایج خوبخود را تأسیس کرده است و تبادالت تجاری خوبی با آنها دارد و با افتتاح نمایندگی این شرکت در ایران می

نظیر برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: شرایط وجودآمده را فرصتی بیافت.وی شرایط بهتجارت محصوالت باغی دست ی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های معتبر نیوزلندی ببندند و وزارت جهاد برد را با شرکت -وجودآمده است تا قراردادهای برد خوبی برای حضور بخش خصوصی به

های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی درباره ملل و سازمانالکشاورزی نیز از آنها حمایت خواهد کرد.مدیرکل دفتر امور بین

مند کردن واردات و صادرات های حاکمیتی و قاعدهنامه در بحثنامه امضاءشده در حوزه دامپزشکی نیز، عنوان کرد: این تفاهمتفاهم

 ها در این حوزه خواهد بود.محصوالت دامی و لبنی به امضاء رسیده است و به معنی ادامه همکاری

های قرنطینه دامپزشکی بین به گفته فتحی، در این دیدار همچنین دو طرف بر حل و فصل مسائل باقیمانده درباره تفاهم

 های تولیدی دامی وهای شرکتربط دو کشور تأکید کردند.وی با اشاره به بازدیدهای هیأت نیوزیلندی از پتانسیلهای ذیسازمان

های ایران طی دو روز از چهار مرکز بازدید داشتند که ین هیأت با هدف آشنایی با پتانسیلکشاورزی در کشورمان، اضافه کرد: ا

سازی رازی اشاره کرد.فتحی در پایان تأکید کرد: در راستای و مؤسسه سرم "میهن"توان به شرکت لبنی ازجمله آنها می

های کشاورزی با کشورهای هدف، ظرف دو مکاریهای اصولی وزارت جهاد کشاورزی در جهت احیاء و ارتقای روابط و هسیاست

ها رود سفر انجام شده نقش مؤثری در اجرایی شدن پروژهسال اخیر تحرک چشمگیری در روابط با نیوزیلند ایجاد شده و انتظار می

 های مشترک داشته باشد./و برنامه

 احمد سناویز -است عکس ها متعلق به نشست روز نخست هیات نیوزیلندی در وزارت جهاد کشاورزی 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1319/%D9%8۶%DB%8C%D9% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 به چین آمادگی بازرگانان استان البرز برای صادرات محصوالت حالل

 .نایب رئیس اتاق البرز، در نشست با هیات تجاری چینی از آمادگی این استان برای صادرات محصوالت حالل به چین خبر داد

گذاری با کشور چین در زمینه تولید انواع محصوالت نایب رئیس اتاق البرز در این دیدار گفت: این استان برای مشارکت و سرمایه

 .ها در زمینه توسعه محصوالت غذایی حالل فراهم استهمکاریآمادگی دارد. امکان 

بیات با اشاره به صدور محصوالت حالل توسط تولید کنندگان ایرانی به بازارهای هدف افزود: ما آمادگی داریم تا در تجارت 

 .باشیم حضورداشته مختلف بازارهای در المللیبین و ملی برندهای تحت حالل جهانی 

نایع ششم صبر یکسازی خودرو در البرز اظهار کرد: بالغق البرز در بخش دیگر از اظهاراتش با اشاره به صنعت قطعهنایب رئیس اتا

 .گذاری با کشور چین در این زمینه هستیممند به مشارکت و سرمایهسازی خودرو در استان البرز مستقر است و ما عالقهقطعه

واحد نساجی، پوشاک و چرم در  19۶ها و ظرفیت باالیی است. پوشاک دارای توانمندی بیات گفت: ایران در زمینه صنعت نساجی و

 ویژه کشور چینگذاران خارجی بهاستان البرز مستقر است. با توجه به تجهیزات و امکانات موجود در این زمینه از مشارکت سرمایه

چین بر لزوم ارتقای سطح روابط اقتصادی و توسعه صادرات بیات با اشاره به روابط دیرینه دو کشور ایران و .کنیماستقبال می

های مختلف ازجمله فرش، پسته و مواد های اخیر چین جزو بازارهای هدف کاالهای ایران در زمینهغیرنفتی تأکید و گفت: در سال

فردی در جایگاه منحصربه خصوص گیاهان داروییوی در بخش دیگر از اظهاراتش افزود: ایران ازنظر تنوع گیاهی، به.غذایی است

 های گیاهی ایران درشناسان و پژوهشگران علوم مرتبط منابع طبیعی، تعداد گونهجغرافیای گیاهی جهان دارد. بر اساس نظر گیاه

گونه دارای خواص دارویی، پزشکی، عطری،  500گونه است. تحقیقات نشان داده است از این تعداد بیش از دو هزار و  8000حدود 

گذاری در زمینه مند به مشارکت و سرمایهدهنده هستند. همچنین ما عالقهای، آرایشی و بهداشتی، رنگ دهنده و طعمیهادو

 .داروهای گیاهی با کشور چین هستیم

جاری ت عنوان منطقه ویژه اقتصادی آماده انعقاد قرارداد با خطوط هوایی چین برای انتقال کاالهایبیات تأکید کرد: فرودگاه پیام به

تواند ادرات و واردات با سایر کشورها میص برای بلکه البرز استان برای تنهانه پیام فرودگاه گمرک استقرار همچنین کارگو است. 

 .ترین ابزار رونق اقتصادی مطرح شودعنوان یکی از مهمبه

همچنین پایین بودن کیفیت برخی از وی در بخش دیگر از اظهاراتش گفت: مشکالت بانکی، صدور ویزا برای تجار ایرانی و 

ن مابیمنظور رسیدن به سطح مبادالت مطلوب فیمحصوالت چینی ازجمله موانع توسعه تجارت با این کشور است. امیدواریم به

 .جانبه قرار گیرددولت ایران و چین این موانع مورد بررسی همه

 رایزنی برای حل مشکل ویزای تجار ایرانی در دستور کار است

رئیس انجمن توسعه اقتصادی چین و کشورهای آسیایی در این نشست گفت: ما در حال مذاکره و رایزنی با سفارت جمهوری خلق 

 .چین جهت رفع مشکل ویزای تجار ایرانی در راستای تسهیل روابط تجاری هستیم

بودن برخی از کاالهای چینی گفت: تصور کیفت ژائو خوان در پاسخ به تقاضای اتاق البرز برای رفع موانع تجاری و ازجمله بی

 .هایی است که ما به دنبال برطرف کردن آن هستیمایرانیان از کیفیت پایین کاالهای چینی، سو تفاهم

 .ایم سطح کیفی کاالها را ارتقا دهیمویژه مواد غذایی به ایران سعی کردهوی اظهار کرد: در بخش صادرات محصوالت مختلف به

گر از اظهاراتش با اشاره به مشکالت بانکی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور خاطرنشان کرد: ما این مشکالت را خوان در بخش دی

 .ربط کشور چین رسانده و تالش ویژه برای رفع آن خواهیم کردبه گوش مسئوالن ذی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 و کشورهای آسیایی تمام تالش رئیس انجمن توسعه اقتصادی چین و کشورهای آسیایی تأکید کرد: انجمن توسعه اقتصادی چین

های دوستانه که سالیان گذاریم خدشه ای به همکاریدهد و نمیخود را برای رفع موانع در تعامالت تجاری بین دو کشور انجام می

جمهوری خلق چین به ایران گفت: کشور چین بر تقویت گسترش وی با اشاره به سفر گذشته رئیس.گرفته، وارد شودسال شکل

اکنون، نمایندگانی از  :خوان، سپس به معرفی اعضای هیات چینی اعزامی به البرز پرداخت و گفت.ط تجاری با ایران تأکید داردرواب

گذاری، میراث فرهنگی، انرژی خورشیدی، تجهیزات خط لوله های مختلف نظیر تجارت خارجی، مواد شیمیایی، سرمایهبخش

های بیشتری را برای اعزام به کنند. در آینده، هیاتندر گاز این هیات را همراهی میکارخانه، تجهیزات پزشکی، تجهیزات و سیل

 .ایران ساماندهی و از فعاالن اقتصادی البرز نیز برای حضور در چین دعوت به عمل آورد

http://www.iana.ir/fa/news/۴1507/%D8%A2%D9%85%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 کندایران از نیوزیلند گوشت وارد می

 .نیوزیلند موافقتنامه ای را با ایران امضا کرده که مسیر را برای از سرگیری صادرات گوشت به ایران هموار می سازد

به نقل از پایگاه خبری ان بی آر، نیوزیلند موافقتنامه ای را با ایران امضا کرده که  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

 .می سازدمسیر را برای از سرگیری صادرات گوشت به دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هموار 

ناتان گای، وزیر صنایع اصلی نیوزیلند گفت، سازمان دامپزشکی ایران و وزارت صنایع اصلی نیوزیلند بر سر یک ترتیبات گوشتی توافق 

 .کرده اند که شرایط را برای از سرگیری صادرات گوشت گرم و سرد گوسفند و گوساله فراهم می سازد

و تحریم ها در سال گذشته به دلیل مالحظات شرعی دولت ایران نتوانسته افزایش یابد. صادرات گوشت نیوزیلند به ایران پس از لغ

این در حالی است که صادر کنندگان گوشت در نیوزیلند استانداردهای حالل را تحت نظارت وزارت صنایع اصلی این کشور رعایت 

ند است زیرا انها به دنبال ورود مجدد به بازار ایران این یک گام مهم برای شرکت های تولید گوش تنیوزیل»گای افزود: .می کنند

 5.92به  201۶گوشت پس از لبنیات، دومین محصول عمده صادراتی نیوزیلند است و ارزش صادراتی این کاال در سال «.هستند

 اری در بخش کشاورزیبه گفته وزیر صنایع اصلی نیوزیلند، طرفین همچنین در مورد یک برنامه اقدام برای همک.میلیارد دالر رسید

دو کشور همچنین در حال کار بر روی تولید کیوی در ایران هستند. محدودیت های .در سال پیش رو مذاکراتی را انجام داده اند

شرکت زسپری اینترنشنال، فعال در زمینه بازاریابی کیوی در نیوزلند و .وارداتی مانع از صدور کیوی تولید نیوزیلند به ایران می شود

ارت کشوارزی ایران با امضای بیانیه ای مشترک از قصد خود برای بررسی بیشتر فرصت های بازرگانی در بازار میوه ایران خبر داده وز

 .اند

http://www.yjc.ir/fa/news/599۶5۴1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8% 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۸ : تاریخ

های حجیم کشور برای عدم کیفیت پروتئین رئیس انجمن نان های بخش کشاورزی عملیاتی شود/ ادعایاستمهال وام

 گندم گلستان
های بخش رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور گفت: حدود چهار سال است که در بودجه ساالنه کشور بحث استمهال وام 

  .کشاورزی عنوان شده اما طی این چند سال این امر عملیاتی نشده است

ایمانی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان گلستان با اشاره به نقش مهم از گرگان، علیقلی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بنیاد گندم در توانمندسازی گندمکاران در تولید و خودکفایی گندم اظهار کرد: بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با برگزاری 

های هرز راهکارهایی ارائه ن و زمان کود، مدیریت علفکارگاه آموزشی در مزرعه و با حضور کارشناسان کشاورز در رابطه با میزا

های بخش کشاورزی وی با بیان اینکه بحث استمهال وام.دهد که این موارد در افزایش تولید گندم نقش به سزایی داشته استمی

ید بر اجرای آن قانون نیز کند باتاکنون عملیاتی نشده است، تصریح کرد: انتظار این است زمانی که قانونگذار قانونی را وضع می

های حجیم گفت: ادعا شده بود که نان رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در رابطه با ادعای رئیس انجمن.نظارت شود

گندم استان گلستان کیفی نیست و پروتئین موجود در گندم کم است اما ما معتقدیم این بحث تنها به دلیل باال رفتن افزایش 

های گلستان، خوزستان، فارس، مازندران، ایمانی بیان کرد: استان.ضریب خوداتکایی و برای سود واردات عنوان شده است تولید و

شود پروتئین آن به هشت و نیم تا دارند اما وقتی این گندم با حاشیه شمالی مخلوط می 1۴کرمانشاه و ایالم پروتئین گندم 

ایم اگر بحث منافع شخصی مطرح نیست و منافع ملی را به منافع شخصی م اعالم کردههای حجیرسد و ما به انجمن نانمی5/12

دهید ما به عنوان متولی بخش خصوصی گندم حاضریم با شما قراردادی مبنی بر فروش گندم بر اساس پروتئین ببندیم ترجیح می

 .با قیمت باالتری خریداری شود 1۴در این راستا باید گندم با پروتئین 

 ن منابع خرید، مهمترین مطالبه بنیاد توانمدسازی گندمکاران کشورتأمی

هزار عضو داریم که هدف اصلی بنیاد  10تأسیس شده و قریب به  1393وی خاطرنشان کرد: بنیاد توانمندسازی گندمکاران از سال 

سراسر کشور طراحی کرده که  کارگاه آموزشی در ۴۴0شود در همین راستا بنیاد گندمکاران امسال ارتقا عملکرد محسوب می

 .ها در انتقال مهارت و تجربیات کشاورزان بسیار تأثیرگذار بوده استکارگاه اجرا شده است این کارگاه 233تاکنون 

ایمانی مهمترین مطالبه بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور را تأمین منابع خرید عنوان کرد و افزود: انتظار داریم دولتمردان 

کنیم از اکنون به فکر ادگی کافی برای منابع خرید محصوالت کشاورزی با هر فرمول و مکانیزم را داشته باشند و تقاضا میکشور آم

تأمین منابع خرید محصوالت کشاورزی باشند هم چنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته از االن باید به فکر ایجاد مراکز خرید 

 .بینی تولید به فکر طراحی مراکز خرید نیز باشندباشیم و مسؤوالن امر بر اساس پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139512080009۶8 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951208000968


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

193 

 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۸یک شنبه 

 غذایی/هشدار تغذیه ای وزارت بهداشتبرخورد با سیاه نمایی در بازار 

و  «پروانه بهداشتی»مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، به شایعات منتشره با موضوع 

ه یا به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز جنت اظهار داشت: متاسفانه هر از چند گاهی خواست.واکنش نشان داد« سیب سالمت»

ناخواسته، با غرض یا بی غرض، آگاهانه یا ناآگاهانه و به قصد خدمت یا خیانت مطالبی تشویش کننده اذهان عمومی در فضاهای 

 غذا سازمان قبول قابل اقدامات رغم به بار این و دارد وجود  آنها در مجازی منتشر می شود که نشانه های آشکاری از خلط مبحث 

 ویزآ دست باید که است موضوعاتی «سالمت سیب» و «بهداشتی پروانه» موضوع ظاهرا است مسئولین و مردم تایید مورد که دارو و

 اغذ سازمان مسئولین از مطالبی وی اضافه کرد: اندک جستجویی در فضای مجازی، جستجوگر را با .قرار گیرد مکرر های نمایی سیاه

 رصدو تفاوت درباره مصداقی چه و کلی بصورت چه صراحت به که کند می مواجه سالمت به رسان آسیب کاالهای خصوص در دارو و

جنت ادامه داد: مشاهده نشان و لوگوی سازمان .سخن گفته اند« و سالمت ایمنی نشان» به مشهور سالمت سیب با بهداشت پروانه

 ناییمع سالمت سیب نشان که حالی در است نموده دریافت غذا و دارو بدین معناست که محصول پروانه تولید را بر اساس ضوابط 

 موفق تساخ پروانه بر عالوه نه ای بوده که بگو شرایطش مذکور فرآورده که است این مفهومش و داشته ضوابط دریافت صرف از فراتر

 فرآورده چیپس، و پفک و اسنک انواع مانند محصوالتی اینکه وی با اشاره به .است گردیده نیز ایمنی و سالمت گواهینامه اخذ به

قانون پنجم  37ده ما در که  دیگر محصوالتی همراه به گازدار های نوشابه نیز و همبرگر کالباس و سوسیس مانند پروتئینی های

توسعه آمده است در گروه کاالهای آسیب رسان به سالمت قرار گرفته است، تصریح کرد: توصیه عمومی ما همواره عدم مصرف یا 

بوده و به معنای ممنوعیت مصرف نیست کما « هشدار تغذیه ای»راکی ها است و این توصیه نیز صرفا مصرف حداقلی این قبیل خو

 نیز غذایی محصوالت بر تغذیه راهنمای چراغ درج اینکه این رویه، روشی معمول در کشورهای مترقی است اصوال فلسفه وجودی 

که حضور پر رنگی در سر فصل شایعات اخیر دارند، افزود: بر جنت در خصوص آبلیمو و سرکه های تولیدی .است بوده منظور بدین

واحدهای تولید کننده این محصوالت نیز همانند سایر فرآورده ها نظارت دائم مسئولین فنی و نیز معاونت های غذا و دارو دانشگاه 

 .ندهای علوم پزشکی سراسر کشور حاکم است که با سختگیری تمام، کوچکترین تخلفی را بر نمی تاب

، ساالنه مورد آزمون و پایش سختگیرانه قرار می گیرند PMS وی تاکید کرد: محصوالت این چنینی در طرحی کشوری تحت عنوان

 .و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق با ضوابط، با آنها برخورد قانونی الزم بعمل می آید

ن غذا و دارو در پایان، خاطر نشان کرد: توصیه ای که مسئولین غذا مدیرکل نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازما

و دارو به مردم و مصرف کنندگان محصوالت سالمت، بصورت مستمر داشته، دارند و خواهند داشت این است که اطالعات مطمئن و 

راحت به ابزار رسانه هیچ انسان قابل وثوق را از منابع و مراجع رسمی دریافت کنند که فضای مجازی و امکان دسترسی سریع و 

 .کند نمی توجیه اساس بی مطلب و خبر هر باور باهوشی را نسبت به خطر 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ac72۶791۴۴2e۴3c1 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 استان 3اجرای پروژه شناسایی ویروس فلجی اسرائیلی زنبور عسل در 

سازی رازی گفت: پروژه شناسایی ویروس های زنبور عسل موسسه تحقیقات واکسن و سرمرئیس بخش تشخیص و تحقیق بیماری

 .در حال انجام است های تهران، البرز و مازندران توسط موسسه رازیهای استانفلجی اسرائیلی زنبور عسل در زنبورستان

دکتر مجتبی محرمی به پروژه در حال اجرای بخش تشخیص و تحقیق بیماری های زنبور عسل موسسه رازی  به گزارش ایسنا،

 مازندران و البرز تهران، هایاستان در که است طرح 3 دارای اسرائیلی فلجی ویروس شناسایی هدف با پروژه این: کرد اظهار و اشاره

ن شود، افزود: ایهای زنبور عسل محسوب میهای کشنده در کلونیوی با بیان اینکه ویروس فلجی اسرائیلی از ویروس.شودمی اجرا

ویروس در تلفات زنبور عسل نقش مهمی دارد، در همین راستا تحقیق برای شناسایی عوارض احتمالی و نقاط وجودی این ویروس 

دلیل  :های زنبور عسل موسسه رازی خاطرنشان کردتشخیص و تحقیق بیماریرئیس بخش .ها در حال انجام استدر این استان

 .ها استهای بومی در این استانها در مسیر کوچ زنبورداران و وجود کلونیاستان، قرار گرفتن آن 3انتخاب این 

ا نیز اجرایی خواهد شد، گفت: هشود، این طرح در سایر استانوی با اشاره به اینکه بر اساس نتایجی که از این تحقیق حاصل می

دکتر محرمی تصریح کرد: در راستای اجرای این .به پایان خواهد رسید 9۶آغاز شده و اواخر سال  95این پروژه از ابتدای سال 

های مختلف دریافت کرده و در آزمایشگاه مولکوالر بیولوژی موسسه رازی مورد تحقیق و های زیادی را از زنبورستانطرح، نمونه

وی خاطرنشان کرد: دکتر مدیرروستا مسؤول اجرای این طرح در استان البرز و دکتر .گیرد تا نتایج آن مشخص شودبررسی قرار می

واحدی مسؤول اجرای طرح در استان مازندران است و من نیز عالوه بر مسؤولیت اجرای کلی این طرح، مسؤولیت اجرا در استان 

 .دار هستمتهران را عهده

http://www.iana.ir/fa/news/۴13۴۶/%D8%A7%D8%AC%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41346/%D8%A7%D8%AC%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

195 

 علوفه
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 پارکینگ نمایشگاه نیروی هوایی، محل جدید بورس قارچ خوراکی شد

طور موقت به پارکینگ نمایشگاه بار آزادی توسط شهرداری، بورس قارچ بهبورس قارچ در میدان میوه و تره با بسته شدن محل

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفترئیس انجمن پرورش.نیروی هوایی منتقل شد

مدت یک ماه اجاره شده است و در صورت لزوم قرارداد اجاره آن تا یک ارتش بهمحل جدید بورس با همت انجمن از نیروی هوایی 

وجودآمده از تعطیلی بورس قارچ، افزود: بسته شدن بورس باعث پناه با اشاره به مشکالت بهسال قابل تمدید است.علی صدیق

 ایش خسارت تولیدکنندگان تأثیرگذار بوده است.پراکندگی در عرضه قارچ و نابسامانی در بازار این محصول شد و این اتفاق بر افز

اندازی بورس در محل جدید هزینه زیادی برای تولیدکنندگان در بر خواهد داشت، اما با توجه به مشکالت وی تأکید کرد: راه

دگان قارچ دهنای جز نقل مکان به جای جدید نیست.رئیس انجمن پرورشوجودآمده و انباشت محصول در روزهای گذشته، چارهبه

خوراکی ادامه داد: با وجود اینکه محل جدید از شرایط و مساحت مناسبی برخوردار است، اما فاصله زیادی تا مرکز شهر دارد و این 

 پناه در پاسخ به این پرسش که با این انتقال وضعیتتواند مشکالت جدیدی برای تولیدکنندگان و مشتریان ایجاد کند.صدیقامر می

ها نمایندگان بار چه خواهد شد، بیان کرد: با وجود اینکه مالکان این غرفههای عرضه قارچ واقع در میدان میوه و ترهمالکان غرفه

سر اکنون در شرایط بالتکلیفی بههای بزرگ تولیدکننده قارچ هستند و اسناد حقوقی معتبر برای فعالیت خود دارند، اما همشرکت

های این انجمن برای بازگشایی دوباره بورس قارچ در محل قبلی ها نداده است.وی از ادامه پیگیریبرند و شهرداری پاسخی به آنمی

خبر داد و اظهار کرد: مذاکرات با شهرداری برای رفع نقاط اختالف ادامه دارد و ما امیدواریم مسئوالن شهرداری با درک بهتر 

 در محل قبلی بدهند. شرایط کنونی تولیدکنندگان اجازه بازگشایی بورس قارچ را

ها را در این شکل گرفت تا با این انسجام بتواند دست واسطه 138۴بورس قارچ با هدف انسجام و هماهنگی در توزیع قارچ سال 

بار روز پیش این بورس که در محل میدان میوه تره 20کننده برسد، اما زنجیره کوتاه کند و قارچ با قیمت مناسب به دست مصرف

 ار داشت توسط شهرداری منطقه به دلیل ایجاد مزاحمت خودروهای حامل قارچ بدون اعالم قبلی بسته شد./آزادی قر

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴21/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 هزار تن گندم در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاال 25عرضه 

هزار تن گندم خوراکی و چهار هزار تن گندم دوروم شد.در این روز  21تاالر محصوالت کشاورزی امروز یکشنبه ، میزبان عرضه 

 .تن روغن نیز در این تاالر عرضه شده است 300هزار تن شکر سفید و  2تن مرغ منجمد درجه دو،  ۶70همچنین 

تن روغن  300هزار تن شکر سفید و  2تن مرغ منجمد درجه دو،  ۶70به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، در این روز همچنین 

طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی تن ذرت دانه ای در قالب  972عالوه براین، پنج هزار و .نیز در این تاالر عرضه شده است

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت گواهی سپرده کاالیی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می  38۴و 

تن انواع قیر، وکیوم باتوم، لوب کات،  920هزار و  1۴۶تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد عرضه .شود

تن گوگرد، قیر و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی  110هزار و  22بر اساس این گزارش، .گرد، مواد پلیمری و مواد شیمیایی استگو

تن سولفور  120تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه .بورس کاالی ایران عرضه می شود

 10بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه .تن کنسانتره فلزات گرانبهاست 12تن شمش سرب و  100مولیبدن، 

 .تن رب گوجه فرنگی است 57۶تن سولفات آمونیوم و  ۴00هزار تن ضایعات فلزی،  2تن گوشت منجمد، 

توسط بورس کاال گفته بود:  1395پیش از این حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران در مورد عرضه جو و ذرت در سال 

 .از طریق بورس کاال انجام می شود 1395اکنون برداشت جو شروع شده و طبق مصوبه هیات وزیران کل عرضه جو و ذرت در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1283/%C2%A0%D8%B9%D8%B1% 
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 گوجه فرنگی
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : تاریخ

 هزار تومان رسید  10قیمت گوجه در مازندران به 
هزار  10هزار تومان و گوجه تزئینی به  3بار مرکز مازندران با بیان اینکه قیمت هرکیلو گوجه در بازار به رئیس اتحادیه میوه و تره

  .قیمت گوجه در بازار بارندگی در مناطق جنوب کشور بوده است تومان رسیده است گفت: دلیل افزایش

 5از ساری، قیمت گوجه مجدد در بازار افزایش یافت به طوری که قیمت گوجه که در دو هفته اخیر به  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .در حال افزایش استهزار تومان رسیده بود پس از روند کاهشی دوباره 

وگو با فارس، اظهار کرد: امروز قیمت گوجه در باره در گفتبار مرکز مازندران در اینامیرحسین فخرآوران رئیس اتحادیه میوه و تره

 .هزار تومان رسید 10هزار تومان و همچنین قیمت گوجه تزئینی به  3بازار به کیلویی 

بازار بارندگی در مناطق جنوب کشور بوده که برخی از محصوالت زیرکشت از بین رفته  وی بیان کرد: دلیل افزایش قیمت گوجه در

با توجه به شرایط جوی روند افزایش قیمت گوجه را در هفته جاری شاهد  :بار مرکز مازندران افزودرئیس اتحادیه میوه و تره.است

 .دهستیم و از هفته آینده شاهد روند کاهشی قیمت این محصول خواهیم بو

بار مازندران از قیمت مناسبی برخوردار است و مشکلی نیز در میزان فخرآوران تصریح کرد: در حال حاضر میوه در بازار میوه و تره

دلیل قیمت پایین وی با اعالم اینکه مشکالت در زمینه قیمت مرکبات وجود دارد، اضافه کرد: به.ها در بازار وجود نداردعرضه میوه

 .ی عرضه این محصول وجود نداردمحصول رمقی برا

درصدی محصول میوه را در بازار به  30بار مرکز مازندران در پایان گفت: فروشندگان باید با دریافت سود رئیس اتحادیه میوه و تره

 .شودشدت برخورد میفروش برسانند و دریافت سود بیشتر تخلف محسوب شده و با این موضوع به

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951210001095 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۹ : تاریخ

 پایین نیامد طبق گفته  برابر شد ولی قیمت3منافع دالالن به کاهش قیمت گوشت ایست داد/ عرضه گوشت 
ت ها تغییر چشمگیری نداشته استأمین دام زنده با آنکه ورود الشه گوسفندی گرم به تهران سه برابر شده، اما قیمترئیس شورای 

بحث تأمین گوشت قرمز در  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .دهندچرا که دالالن اجازه کاهش قیمت را نمی

انه ها به بهرویه قیمتطرف شاهد افزایش بیخت طی یکی دو ماه اخیر، به موضوع پیچیده و مبهمی تبدیل شده است. از یکپایت

شنویم و از طرف دیگر، شاهد کمبود عرضه هستیم و اخبار واردات دام از استان کردستان به تهران و قاچاق دام به کشور را می

رغم آنکه شرکت پشتیبانی علی.ی همسایه از جمله ارمنستان، تاجیکستان و پاکستان هستیمدرپی گوشت گرم از کشورهاواردات پی

تومان کرد. اما همچنان زور  500هزار و  31امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی یک ماه اخیر اقدام به عرضه گوشت گرم با قیمت 

 کرده خوش جا که قیمت گوشت روی چهل و چند هزار تومانخواهان و دالالن بازار گوشت به تنظیم بازار چربید تا جایی زیاده

 ۴5تا  ۴3را  سردست و گوسفند ران گرد باید مردم عمل، در اما شود،می اعالم تومان هزار 37 گوسفندی شقه قیمت اگرچه است،

ود فارس گفت: موضوع، کمبمنصور پوریان رئیس شورای تأمین دام زنده در توضیح بیشتر این موضوع به خبرنگار .هزار تومان بخرند

شود و از آنجایی که هزار الشه گوسفند تازه وارد تهران می ۴2عرضه گوشت گرم نیست، چرا که در ابتدای هر هفته، حداقل 

وی تصریح کرد: عرضه گوشت به حدی  .پذیر است، مجبوریم بخشی از آن را منجمد کنیمساعت امکان 72نگهداری گوشت گرم تا 

ها مملو از الشه گوسفندی منجمدشده است و جایی برای عرضه آن نداریم و از طرفی، شهرداری اکنون سردخانه ه افزایش یافته ک

شود گوشت با قیمت مصوب تنظیم بازار بسیار اندک و پوریان در پاسخ به اینکه گفته می .های خود را اجاره داده استنیز غرفه

چنین چیزی صحت ندارد و هر کسی به صورت مستقیم به ما مراجعه کند، گوشت با  :گیرد، گفتمحدود دراختیار قصابان قرار می

رئیس شورای تأمین دام زنده همچنین در پاسخ به اینکه برخی از قصابان عنوان  .دهیمقیمت تنظیم بازار دراختیارش قرار می

ای با رد این موضوع تصریح کرد: بخش عمدههای تنظیم بازار از نوع میش بوده و چندان مطلوب نیست، کنند که کیفیت گوشتمی

وسل شی مترو هر به خود منافع برای دالالن از برخی ولی دارد مطلوبی بسیار کیفیت و شودمی تأمین ها از بره داخلیاز این گوشت

به پایتخت سه برابر رغم آنکه عرضه گوشت گرم وی با طرح این موضوع که باید پرسید چرا علی .شوند تا بازار خودر ا حفظ کنندمی

ها تغییر چشمگیری نداشته است، افزود: دالالن برای خود در این میان رو هستیم، اما قیمتافزایش یافته و با مازاد عرضه روبه

های مصرف و ها کاهش یابد و ما باید فکری برای عرضه گوشت با قیمت مصوب از طریق تعاوندهند قیمتجوالن داده و اجازه نمی

  .ای داشته باشیمهای زنجیرهای ثابت یا فروشگاههمکان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951209001152 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951209001152


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

201 

 
 گوشت قرمز

 فارس - ۹۵/۱۲/۱۱ : تاریخ

 تومان 31500ای/ قیمت کیلویی های زنجیرهنمایشگاه بهاره و فروشگاه 5عرضه گوشت تازه گوسفندی در 
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: فعالیت برخی دالالن عامل پایین نیامدن قیمت گوشت گوسفندی است و آن قدر  

  .بشکند کنیم، تا قیمتگوشت تازه با قیمت دولتی به بازار عرضه می

در مورد آخرین وضعیت عرضه گوشت تازه گوسفندی برای تنظیم  ،خبرگزاری فارسو با خبرنگار کشاورزی وگعلیرضا ولی در گفت

هزار الشه گوشت  2کنیم و امروز نزدیک به الشه گوشت گوسفندی به بازار عرضه می 500روزانه نزدیک به  :بازار اظهار داشت

 .شوددرصد به صورت خردشده و بشقابی عرضه می 50درصد آن به صورت الشه و  50ایم که بازار عرضه کردهگوسفند را به 

 عرضه گوشت تازه دولتی در قطعات کوچکتر

تومان به صورت شقه عرضه  31500های گوسفندی برای تنظیم بازار هر کیلو وی با اشاره به قیمت گوشت در بازار گفت: گوشت 

تر است. همچنین گوشت بندی به صورت گرد ران، ماهیچه و سردست کمی گرانتاً در قطعات کوچک و بستهشود که قاعدمی

 .شودتومان عرضه می 22500تومان و گوشت منجمد وارداتی  21500منجمد گوساله داخلی کیلویی 

 ای و نمایشگاه بهارههای زنجیرهعرضه گوشت تازه در فروشگاه

نمایشگاه بهاره که مجوز قانونی  5ای و های زنجیرههای تنظیم بازار نیز گفت: تمامی فروشگاهگوشت ولی در مورد محل عرضه این

ا توانند بهایی که مایل به دریافت این گوشت هستند، میشود و حتی قصابیدارند و تعاونی مصرف کارکنان گوشت عرضه می

 .نوع گوشت دریافت کنندمراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام به مقدار نیاز از این 

 های تنظیم بازار بره استکنیم/ تمام گوشتگوشت میش تورزیع نمی

 ها گوشت را باالیمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به اینکه چرا با وجود وفور عرضه گوشت در بازار همچنان قصابی

ا زنند تدر افزایش قیمت گوشت است، به این موضوع دامن میفروشند، تصریح کرد: برای دالالن که نفعشان هزار تومان می ۴0

 .های جوان استها از بره و گوسفندکیفیت یا گوشت میش است. در حالی که همه این گوشتگویند گوشت بیحدی که می

ارمنستان و تاجیکستان ها از محل داخلی یا واردات از کشورهای گوشت :ولی در مورد نحوه تأمین گوشت تنظیم بازار هم گفت 

ای کشتار کرده و به صورت الشه گرم شود و اخیراً هم دام پاکستان را در مرز سیستان و بلوچستان با طی مراحل قرنطینهتأمین می

ها شکسته شده و به سطح کنیم تا قیمتوی در پایان تأکید کرد: که آن قدر گوشت گرم به بازار تزریق می.کنیموارد کشور می

هزار تومان شرکت پشتیبانی  50رویه قیمت گوشت قرمز تا باالی به گزارش فارس، طی یک ماه اخیر با افزایش بی.ی خود برسدواقع

تومان در سطح شهر نمود که تا حدی در کاهش قیمت گوشت تأثیر داشت،  31500امور دام اقدام به عرضه گوشت گرم با قیمت 

 .ها به ویژه از سوی دالالن برای کاهش قیمت گوشت قرمز وجود داردفروشیخردههایی در اما همچنان مقاومت

عرضه گوشت قرمز به حدی افزایش یافته که چند روز اخیر پوریان رئیس شورای تأمین دام زنده به فارس گفته بود که گوشت 

 .رو هستیمگوسفندی روبه شده  کنیم و اکنون با حجم زیادی از گوشت منجمدها منجمد میمازاد گرم را در سردخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951211000833 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 ه روزهای پایانی سال موکول نکنندآخرین تحوالت بازار گوشت گوسفندی/ مردم خرید خود را ب

هزار تومان به  39تا  38هزار تومان به مغازه دار و  37تا  3۶ملکی گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه 

 .شودمشتری عرضه می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

به نبا اشاره به وضعیت بازار گوشت قرمز در آستانه سال نو اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون د،جوان

وی با اشاره به تمهیدات شرکت پشتیبانی امور .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 39تا  38هزار تومان به مغازه دار و  37تا  3۶

ها افزود: براساس آخرین اطالعات و تقاضا از شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت گاو منجمد از دام در جهت تعادل سازی قیمت

ملکی ادامه داد: توزیع .شود که این امر تا حدی در فروکش کردن تنش بازار موثر استای توزیع میهای زنجیرهطریق فروشگاه

کمتری برای خرید دارند از این طریق بتوانند  شود افرادی که بودجهگوشت منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام موجب می

فندی در خصوص آخرین تمهیدات گوشت گوسفندی برای بازار شب رئیس اتحادیه گوشت گوس.نیاز پروتئین خود را تامین نمایند

وی .عید بیان کرد: جهت تنظیم بازار شب عید تا حدی گوشت گرم وارداتی گوسفندی از سوی بخش خصوصی در حال توزیع است

عادل ها به تتا حدی قیمتهای شیری به بازار با اشاره به وضعیت عرضه دام در میادین بیان کرد: با توجه به فصل زایش و عرضه بره

رسد، بیان هزار تومان به فروش می ۴7های سطح شهر گوشت تا نرخ ملکی در پاسخ به این سوال که در برخی مغازه.رسیده است

هزار تومان است و اقشاری  ۴۶تا  ۴5کرد: فروش هر کیلو شقه گوسفندی با این نرخ صحت ندارد ، چرا که نرخ هر کیلو گوشت ران 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در توصیه به مردم تصریح کرد: .نمایندهای فانتزی این مقدار هزینه میی خرید گوشتخاص برا

شود از این رو از مردم تقاضا داریم که هزار تومان در میادین میوه و تره بارعرضه می 31در حال حاضر گوشت گرم وارداتی با نرخ 

 .ل نکنند تا افزایش تقاضا منجر به چالش قیمت در بازار نشودهای خود را به روزهای آخر موکوخرید

http://www.yjc.ir/fa/news/599۶829/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5996829/%D8%A2%D8%AE%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

203 

 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 اعتراض به قیمت پایین مرغ دولتی

تواند با کمی انحراف، ضرر مالی تولیدکننده یا حتی های توزیع شده از طرف دولت، نقطه عطفی است که میقیمت مرغ

 .کننده را به همراه داشته باشدمصرف

از ار ما وگو با خبرنگای تولید گوشت مرغ، در گفتهای زنجیرهبه گزارش خبرنگار ایانا، دو روز پیش بود که دبیر انجمن ملی شرکت

تومان در هر کیلوگرم، اثر منفی روی  500هزار و توزیع مرغ دولتی، به قیمت پنجگذاری مرغ دولتی گالیه کرد و گفت: نحوه قیمت

 شان، دستاورد دیگری ندارد.نرخ مرغ گرم گذاشته و جز ساقط کردن مرغداران از هستی

ا بار بکند؛ زیرا اینرسد این انجمن مراتب خطر را بیش از پیش احساس مینظر مین موضوع به فاز جدید وارد شده و بهاکنون ای

ای به معاون اول رئیس جمهوری، هشدارهای الزم را در ارتباط با ضررهای مالی صنف مرغداران متذکر شده و نتایج ارسال نامه

از آنجایی که قیمت گوشت مرغ در "وشزد کرده است. در بخشی از این نامه آمده است: های اشتباه را گگیریحاصل از تصمیم

شود قیمت فروش مرغ منجمد، توسط شرکت عنوان شاخص قیمت در سطح کشور است، پیشنهاد میبار بهمیادین میوه و تره

یمت بازار، تولیدکننده و دولت را با زیان منطق قتومان برسد تا عالوه بر جلوگیری از افزایش بی 300هزار و پشتیبانی به شش

 /"رو نکند.روبه

http://www.iana.ir/fa/news/۴1297/%D8%A7%D8%B9%D8%A 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 درصد درآمد شرکت نمونه کشاورزی به تحقیقات 75در کشور/ اختصاص  تشکیل نظام آموزش مکانیزاسیون

های مختلف به بخش خصوصی است که در این میان گریکند، واگذاری تصدیشدت آن را دنبال مییکی از اهدافی که دولت به

 .های کشاورزی نیز مستثنی نیستندتولیدکنندگان ماشین

اورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در جلسه مشترک انجمن تولیدکنندگان به گزارش خبرنگار ایانا، دبیر کمیته کش

های تولیدی ها و کارخانههای کشاورزی و مرکز توسعه مکانیزاسیون، گفت: چرا نباید بخش خصوصی صالحیت دستگاهماشین

د ها، بایر را در دست گیرد؛ زیرا طبق برنامههای کشاورزی را تأیید کرده و در این باره اگر پتانسیل آن را دارد، خود تمام اموماشین

های کشاورزی در های دولت به بخش خصوصی واگذار شود.احمد محسنی با اشاره به اینکه تقویت تشکلگریدرصد تصدی 97تا 

انند مسائلی متوان به شکل سنتی بخش کشاورزی را توسعه داد؛ ضمن اینکه توجه به دستور کار مجمع قرار دارد، افزود: امروزه نمی

وری این بخش را افزایش داده و این های نوین بهرهرسد، بنابراین فناورینظر میآب و محیط زیست در حال حاضر بسیار ضروری به

های شود.به گفته وی، مشکالت بسیاری در بخش مکانیزاسیون و تولید ماشینوظیفه تنها از بخش مکانیزاسیون تعریف می

ها، تسهیالت بانکی و نحوه ارتباط با وزارت صنعت را توان به مالیات بر ارزش افزوده، تعرفهجمله میاز آن کشاورزی وجود دارد که

 رسد.نظر مینام برد. بر این اساس، تشکیل کارگروه مکانیزاسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار ضروری به

: وقتی قرار است دستگاه جدیدی تولید شود، باید خواست و نظر محسنی با اشاره به آموزش و ترویج در بخش کشاورزی بیان کرد

کشاورز هم در آن لحاظ شده و پس از تولید، استفاده درست از آن دستگاه را یاد بگیرد؛ به همین منظور باید ترتیبی اتخاذ شود تا 

ه هایی در نظر گرفتبهتر است مشوق آفرینی کرده و در این زمینهخود تولیدکنندگان یا واردکنندگان در آموزش کشاورزان نقش

 شود. بنابراین باید یک نظام آموزش مکانیزاسیون در کشور تشکیل شود.

درصد درآمد ساالنه هر شرکت در  25وی با اشاره به اهمیتی که تحقیقات در جهان دارد، ادامه داد: در کشوری مانند چین 

درصد  75عنوان تولیدکننده برتر شناخته شده بود، به 201۴سال  شود که در همین راستا، شرکتی که درتحقیقات هزینه می

 روز کنیم./ها، تحقیقات خود را بهدرآمد خود را به این بخش اختصاص داده بود؛ پس الزم است که ما نیز برای توسعه زیرساخت

ir/fa/news/http://www.iana.۴1۴28/%D8%AA%D8%B۴%D 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 سابقه در بخش مکانیزاسیون کشاورزیگذاری بیهای کشاورزی در وزارت صنعت/ سرمایهجای خالی ماشین

 .قلمداد کردتوان یکی از زیربناهای ایجاد امنیت غذایی های کشاورزی را میتولید و ساخت ادوات و ماشین

به  توجهی وزارت صنعتوگو با خبرنگار ایانا ضمن انتقاد از بیرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

آالت کشاورزی، گفت: اگرچه در تولید این ادوات، امنیت غذایی کشور نهفته است، اما متأسفانه حوزه صنعت، تولیدکنندگان ماشین

شده آالت کشاورزی در عرصه صنعت، شناختهگروه از فعاالن نیست.کامبیز عباسی با اشاره به اینکه هنوز جایگاه ماشین پذیرای این

ئل های کشاورزی قانیست، افزود: مسئوالن وزارت صنعت، آن اهمیتی را که نسبت به خودرو و صنایع دیگر قائلند، در عرصه ماشین

ا ههای مربوطه، اما هیچ کدام از آنها تا به حال در این مراسمای شرکت در جلسات و نمایشگاهنیستند و با وجود دعوت از ایشان بر

هایی محسوب کرد که خروجی آن به امنیت ترین نهادههای کشاورزی را یکی از مهماند.به گفته وی، باید تولید ماشینشرکت نکرده

ن اقشار درآمدتریمبستگی نزدیکی دارد. ضمن اینکه این فعاالن، با کمزدایی و کاهش فقر هبیشتر غذایی کمک کرده و با محرومیت

جامعه در ارتباط بوده و در پایداری کشاورزی و جامعه روستایی، بسیار مثمر ثمر هستند. بنابراین باید مسئوالن صنعت نیز این 

رت جهاد کشاورزی، تنها متولی تولید اهمیت را درک کرده و نسبت به حل مشکالت این گروه از صنعتگران، بکوشند. زیرا وزا

زمان، مسئولیت صنعتگران این عرصه را نیز بر عهده بگیرد.رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت تواند هممحصول است و نمی

د: طی ان کرجهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه بیش از دوهزار میلیارد تومان نیاز تسهیالتی در حوزه مکانیزاسیون وجود دارد، عنو

های کشاورزی به کشاورزان داده میلیارد تومان تسهیالت برای خرید ماشین 200هزار و طور متوسط، بیش از سهچهار سال اخیر، به

 گذاری صورترسد؛ بنابراین سرمایههزار میلیارد تومان میشده که با آورده شخصی و خریدهای نقدی، این مبلغ به بیش از پنج

هزار هکتار به  200سابقه بوده است.عباسی ادامه داد: در سال جاری بیش از دو میلیون و سال اخیر بی 50دت، در گرفته در این م

رسد.وی در پایان تأکید کرد: همچنین هزار هکتار می 300سطح کشت مکانیزه گندم افزوده شده که این عدد برای برنج به حدود 

رود این هزار دستگاه تراکتور به عرصه مزارع وارد شده که امید می 70و بیش از دستگاه کمباین برداشت غالت  700هزار و یک

 روند در سال آینده رشدی قابل توجه داشته باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/۴1500/%D8%AC%D8%A7%DB%8%D-C 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 دارمرگ تدریجی یک صنعت ریشه

خی طور طبیعی برتغییرات دمایی، کاهش بارندگی و خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی تأثیرگذار است، در این شرایط به

کارشناسان را فراهم کرده نه  هایکنند، اما آنچه موجبات نگرانیهای گیاهی با سخت شدن شرایط زیستگاه خود مهاجرت میگونه

تازگی در ایران با شدت گرفتن کم آبی از سوی های گیاهی با دخالت انسان است. اتفاقی که بهمهاجرت طبیعی، بلکه مهاجرت گونه

 .ها مطرح شده استهای درختان میوه یا زراعی به سایر استانهای توسعه برخی از گونهتعداد از مسئوالن دولتی با عنوان

رسد، اما اگر این توسعه یا مهاجرت بدون نظر میرچند این تصمیم با توجه به شرایط کنونی آب و هوایی کشور در ظاهر منطقی بهه

بررسی کارشناسی و مدیریت تولید و بازار انجام شود عالوه بر تأثیرات منفی در اکوسیستم طبیعی باعث تشدید نابسامانی در تولید 

آبی در فهرست توسعه کشت و به عبارت دیگر شود.ازجمله محصوالتی که اخیراً و با توجیه کمر میمحصوالت کشاورزی در کشو

های وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، گیاه زعفران است که طبق اعالم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع مهاجرت گونه

سال ممنوعیت آزاد شده است. این اتفاق در حالی است که  10ها پس از طبیعی خراسان جنوبی صادرات پیاز آن به سایر استان

های خراسان جنوبی و رضوی که خواستگاه اصلی این گیاه است، صدور پیاز زعفران به پیش از برداشت این ممنوعیت نیز از استان

آن با مازاد تولید و نوسانات  شد و نتایج منفیصورت محدود و کنترل شده و با نظارت جهاد کشاورزی انجام میها بهسایر استان

وگو با ایانا برداشتن ممنوعیت صادرات قیمت در بازارهای داخلی و خارجی دیده شده است.عضو شورای ملی زعفران امروز در گفت

پیاز زعفران به سایر استان را مرگ تدریجی یک صنعت بزرگ و باسابقه توصیف کرد و گفت: تغییر الگوی کشت با ادامه روند 

های جایگزین، باید تمام مسائل مربوطه از تأثیرات گونه ناپذیر است، اما در تغییر الگوی کشت و انتخاب گونهسالی اجتنابخشک

 جدید بر اکوسیستم منطقه تا مدیریت تولید، بازار و مصرف مورد توجه قرار گیرد.

تن با سطح زیر  18که تولید از طوریداشته است؛ بهسال گذشته شتاب زیادی  ۴0علی حسینی افزود: تولید زعفران در ایران طی 

رسیده است، در حالی  1395هزار هکتار در سال  92تن با سطح زیر کشت  300به بیش از  135۴هزار هکتار در سال کشت سه

 که بازار مصرف داخلی و جهانی تغییرات زیادی نداشته است.

صورت موازی و همزمان رشد داشته باشد، بیان کرد: در محصول صول بهوی با بیان اینکه باید تولید، تجارت و مصرف یک مح

 رو هستیم.اکنون با مازاد تولید روبهزعفران تولید از تجارت و مصرف پیش افتاده است و ما هم

ای رهبه گفته عضو شورای ملی زعفران، همزمان با افزایش سطح زیر کشت و تولید زعفران در ایران، تولید این محصول در کشو

هند، افغانستان، اسپانیا، مراکش و برخی کشورهای اروپایی در حال توسعه است و این در حالی است که مجموع مصرف در جهان 

نند، توانند تمام نیاز دنیا را تأمین کتنهایی میهای رضوی و جنوبی بههزا رتن نیست.حسینی با تأکید بر اینکه استان 330بیش از 

آالت مناسب با بررسی کارشناسان در صورت استفاده از دانش روز دنیا، آموزش کشاورزان و استفاده از ماشینادامه داد: بر اساس 

 تن زعفران را دارند. ۶00تا  500تنهایی توان تولید آبی این دو استان بهوجود کم

و تأکید کرد: به جای توسعه کشت و ریزی مسئوالن مربوطه برای توسعه بازار و صنایع جانبی شد وی در پایان خواستار برنامه

برخوردار زعفران داشته باشد، به های کمتواند نتایج شومی برای این صنعت و استانها که میمهاجرت این محصول به سایر استان

 پذیری تولیدات پرداخته شود./وری و کاهش هزینه تولید و ایجاد شرایط رقابتافزایش بهره

http://www.iana.ir/fa/news/۴1370/%D9%85%D8%B1%DA% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 /رشد کشاورزی شهری/ افزایش میزان سرمایه با پرورش محصوالت غذایی در فضای سرپوشیده شهری

 .Bowery Farming Incدگی، تغییرات آب و هوایی شدید، افزایش جمعیت و وجود مزارع در فضای باز، با توجه به عوامل آلو

میلیون دالری در مجموع کل بودجه سرمایه گذاری  7.5توانسته با پرورش محصوالت در فضای بسته در وسط شهر، به رشد  (1)

، بینایی کامپیوتری، حسگرها و تجزیه و  LEDاین رویکرد با تکنولوژی باال همراه با استفاده از ربات ها ، چراغ های .شده ، برسد

 تحلیل داده ها ، برای رشد سبزیجات برگ دار بدون استفاده از آفت کش ها در داخل خانه و آب بسیار کم انجام شده است.

از فروش تولید سبزیجات از جمله انواع کاهو، کلم پیچ، اسفناج، ریحان techcrunch  ،Boweryبه گزارش ایانا از وب سایت 

وغیره به عمده فروشی و رستوران ها و خرده فروشی های مواد غذایی، درآمد کسب کرده است. این شرکت ادعا می کند که فن 

ر نسبت به کاشت سبزی سنتی سبزیجات در برابری بیشت 100روز سال، بتواند به تولید  3۶5آوری این امکان را داده تا در طی 

 درصد آب ، کمتر مصرف می شود. 95مزرعه وفضای باز برسد در حالی که اندازه شان مانند همان سبزیجات سنتی بوده و تا 

Irving Fain  بنیانگذاران و مدیرعامل ، ازBowery  :با تمام پیشرفت های فن آوری که در دهه گذشته دیده ایم، در حال"گفت 

حاضر این امکان وجود دارد تا از آن به گونه ای قابل اعتماد و در تولید سازگار در بخش کشاورزی استفاده کنیم. با توجه به تغذیه 

درصد از جمعیت جهان در شهرها ساکن شوند، از این رو این ایده  70مییارد نفر می رسد و و انتظار می رود که  9جمعیتی که به 

می تواند مواد غذایی تازه  Boweryشرکت  "مزرعه مدرن سرپوشیده"این درحالی است که "آغاز کردیم. را حدود دو سال پیش 

و یا نور مصنوعی در  LEDدر حالی که مردم از روشنایی "گفت:  Fain را در محیط های شهری برای مردم محلی فراهم کند.

 "داخل خانه طی سالیان استفاده کرده اند حال این امکان در کشاورزی سرپوشیده به عنوان یک اقدام تجاری درآمده است.

گفتنی است این شرکت از بسیاری فن آوری بهره برده است؛ همچون بینایی کامپیوتری و سنسور ها برای نظارت بر گیاهان و 

لی. در همین راستا، داده های بسیاری در مورد متغیرهای تأثیرگذار روی محصوالت در زمان واقعی، وجود کنترل هوای محیط داخ

یا عطر و طعم محصول به  دارد که می تواند برای آگاهی دادن در مورد تغییرات نرخ رشد یک گیاه ، همچون کیفیت ، رنگ، بافت و

 First Round Capital  ،Box Group, Lerer Hippeau Ventures and Chef Tomدر این کارشرکت های کار رود.

Colicchio,  درBowery  سرمایه گذاری کردند، به گفتهFain  از رستوران ها ، برخیColicchio  در حال حاضر از سبزیجات

Bowery همچنین سبزیجات در بازار های اطراف نیویورک از جمله سوپرماکت زنجیره ای استفاده می کنند .Whole Foods 

Markets .از شرکای  )محصوالت ارگانیک را می فروشد( به طور گسترده ای به فروش می رسدFirst Round  ،Rob Hayes 

در بخش کشاورزی، این را باید پذیرفت که چند سال آینده قیمت آب گران خواهد شد ، خاک سالم کمیاب می شود و "گفت: 

شیده گران تر تمام می شود حال چرا باید تا زمان بحران ، صبر کرد؟اکنون باید کشاورزی در فضای باز به نسبت کشاورزی سرپو

، برنامه هایی برای استفاده از بودجه جدید، برای ساخت مزارع سرپوشیده، توسعه و  Bowery "گفت:  Fain"دست به کار شد.

آزمایش فن آوری های جدید برای پرورش محصوالت دیگر دارد و همچنان کار با خرده فروشان مواد غذایی، رستوران ها و شرکت 

 "های غذایی را با تجارت الکترونیک ادامه می دهد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

شرکت مدرن با استفاده از اتوماسیون، نرم افزار، و فن آوری ها به تولید محصوالت غذایی می پردازد و دفتر مرکزی در نیویورک  -1

 قرار دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴1501/%D8%B1%D8%B۴ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 رونمایی از تمبر بزرگداشت روز ملی آب در اتاق ایران

ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تمبر اختصاصی روز ملی معاون برنامه

 .آب رونمایی کردند

ریزی و امور ز همایش روز ملی آب برگزار شد، علیرضا دائمی، معاون برنامهبه گزارش خبرنگار ایانا، در این آیین که پیش از آغا

اقتصادی وزارت نیرو، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و محمدحسن شریعتمدار رئیس 

 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب حضور داشتند.

 عنوان تصویر تمبر در نظر گرفته شده است.واره عکس آب نیز بههای برگزیده جشنیکی از عکس

جشنواره عکس آب در جریان همایش بزرگداشت روز ملی آب به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران 

 عنوان آثار برگزیده انتخاب شده است./برگزار شده و شش عکس به

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴18/%D8%B1%D9%88%D9%8۶% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 اصله نهال توسط کاروان راهیان نور پست بانک ایران در پارک النصر خرمشهر 110کاشت 

به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور به استان خوزستان اعزام شده بودند  نور پست بانک ایران کهکاروان راهیان

 .اصله نهال در پارک النصر محله مولوی این شهر کاشتند 110درحمایت از محیط زیست منطقه، تعداد 

عدی شهردار خرمشهر نیز قرار بانک ایران، در این اقدام خودجوش که مورد استقبال عزیز ساعمومی پست به گزارش ایانا از روابط

گرفت، جمعی از مدیران و کارکنان این بانک با شور و اشتیاق خاصی با حضور در پارک النصر این شهر هرکدام یک اصله نهال 

ساعدی ضمن تقدیر از حرکت شایسته مسئوالن پست بانک ایران برای کمک به کاشت نهال در این شهرستان .غرس کردند

 .خستین بار است که مجموعه کاروان های راهیان نور این کار زیبا و ماندگار را انجام می دهنداظهارداشت: برای ن

وی تصریح کرد: درصدد هستیم یک پارک به نام کاروان راهیان نور و با همکاری زائران مناطق عملیاتی جنوب در خرمشهر ایجاد 

 .ظت از محیط زیست و گسترش فضای سبز استفاده کنیمکرده و از توانمندی ها و ظرفیت های این کاروان ها برای حفا

همچنین عبدالرحمن آقائی فرمانده حوزه مقاومت بسیج پست بانک ایران درحین کاشت نهال ضمن ابراز خشنودی از این اقدام 

  .شایسته کاروان راهیان نور بانک گفت: قطعاً در سال های آینده در اینگونه کارها مشارکت بیشتری خواهیم داشت

نفر از مدیران و کارکنان پست بانک ایران مشارکت داشتند که بازتاب خوبی در رسانه  110در این حرکت زیبا و شایسته تعداد 

  .های خرمشهر داشت

http://www.iana.ir/fa/news/۴129۶/%DA%A9%D8%A7%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 راهکارهای جدید برای دگرگونی رویکردهای سنتی سرمایه گذاری کشاورزی

درصد از افراد فقیر روستایی در بخش کشاورزی کار می کنند. این  70اکثر افراد فقیر جهان در مناطق روستایی زندگی می کنند و 

 .وری کشاورزی می تواند خانواده ها را از فقر نجات دهد درحالی است که بهبود بهره

دولت ها در کشورهای "مدیر تحقیقات بانک جهانی گفت: ،  Asli Demirguc-Kuntبه گزارش ایانا از وب سایت بانک جهانی، 

مانع از این می شود در حال توسعه مقادیر زیادی روی ترویج خدمات کشاورزی هزینه صرف می کنند، اما بسیاری از محدودیت ها 

 "تا سرمایه گذاری به افزایش بهره وری بینجامد که این می تواند طراحی سیاست را به چالش بکشاند.

این محدودیت ها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشتر مشهود است. در حالی که انقالب سبز به تولید سه یا چهاربرابری 

ل گذشته کمک کرده ، اما بهره وری کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ، سا 50غالت در بسیاری از مناطق جهان در 

، اقتصاددان ارشد در بانک جهانی، بسیاری از پروژه های کشاورزی دارای  Florence Kondylisراکد مانده است.به گفته 

ن بتوانند از آن بهره مند شوند. اما این پروژه محدودیت هایی هستند، از تکنولوژی گرفته تا تامین مالی در زمینه آبیاری که کشاورزا

ها، اغلب در متحول کردن روستاییان با شکست رو به رو می شوند در حالی که این موارد می تواند به طور قابل توجهی فقر را 

این موضوع در  کاهش داده و آزاد کردن نیروی کار برای رشد بخش های صنعتی و خدماتی را به همراه داشته باشد. خوشبختانه،

پروژه کشاورزی و ارزیابی آن ها است که اکثریت آن ها در کشورهای  30حال تغییر است. بانک جهانی در حال اجرا روی بیش از 

جنوب صحرای آفریقا قرار دارد؛ از جمله خدمات ترویج کشاورزی یک منطقه که در آن توانسته تا با رویکردهای جدیدی به پایان 

سنتی بینجامد. در این باره می توان به ارزیابی تاثیر رویکردهای جدید در بنگالدش اشاره کرد که در آن نشان بخشیدن روش های 

می دهد کشاورزان از مزایای بذر یا فن آوری های جدید سود برده اند. کشاورزان بنگالدشی آزمایشی را به طور مستقیم با دانه های 

یکی دیگر از نوآوری  قابل توجهی کشاورزان بیشتری به این بذرهای جدید روی آوردند.جدید انجام دادند و طی دو سال به طور 

های ساده اما بسیار موثر ابزاری برای ارائه میزان عملکرد است. یک تجربه که در رواندا انجام شد و به کشاورزان فرصت ارائه میزان 

یریت عملکرد استفاده می شود ( و یا استفاده از کتاب سابقه عملکرد در زمینه توسعه خدمات از طریق کارت امتیازی )برای مد

)کارهایی که روزانه نوشته می شود( را می دهد که این شیوه به طور چشمگیری افزایش یافت و ابزاری قوی به ویژه در میان زنان 

ی کند. زنان اغلب کمتر این در حالی است که تبعیض جنسیتی نیز نقش مهمی در محدود کردن خدمات ایفا م محسوب می شد.

در توسعه خدمات، هم به عنوان تامین کننده و هم به عنوان دریافت کنندگان مشارکت دارند. یک تجربه در ماالوی نشان داد زنانی 

ز اکه آموزش دیده بودند میزان تسلط و عملکرد شان روی تکنولوژی جدید نسبت به مردان بهتر بود، با این حال، انگیزه های پولی 

آبیاری از موارد دیگری که دارای پتانسیل زیادی برای افزایش بازده به شمار می رود، اما تنها حدود نیازهای غلبه براین تعصب بود.

یک سوم از زمین ها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مجهز به تجهیزات آبیاری هستند. در رواندا، یک برنامه در حال اجراست 

مچنین هن محصوالت با ارزش باالتری باشد.آبیاری استفاده می کند که می تواند آغازی برای در نظر گرفت که از یارانه برای هزینه

آزمایش های دیگر در زمینه های کلیدی اصالحات، از جمله چگونگی قرار دادن روش مناسب تر و امن تری برای حقوق مالکیت 

 ترجمه: فرحناز سپهریانند بذر و کود درحال انجام است.ای نهاده هایی مکشاورزان ، تامین مالی، و ایجاد بازارهای گسترده تر بر

http://www.iana.ir/fa/news/۴12۴۴/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 گیرد؟میکسب و کار در روستاها رونق 

فرصت های شغلی  "هر روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه"مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید امیدوار است با تحقق شعار 

  .های کسب و کار گسترش یابدجدید در روستاها به وجود آید و شبکه

ماندهی تولید انبوه در قالب کسب و کارهای خرد زاده اظهار کرد: یکی از سیاست های صندوق حمایت مالی از ساایسنا: اصغر نوراهلل

های شود و با حمایت از تولیدات خرد و کوچک در قالب کارگاهو کوچک است که اصطالحا به آن تولید بدون کارخانه گفته می

 .تولید خانگی به دنبال اجرای شعار هر خانه یک کارخانه و هر روستا یک محصول هستیم

شود تا بر اساس توانمندی هر روستا یک محصول تولید شده و هر های روستایی ایجاد میاطق و محیطوی افزود: این طرح در من

های کوچک انجام دهیم، نیازمند تولید انبوه به شکل خانه نقش کارخانه را ایفا کند و برای آنکه بتوانیم این ساماندهی را در محیط

رینی امید در ادامه با تاکید بر تقویت توان مالی صندوق، ابراز امیدواری کرد: مدیرعامل صندوق کارآف.ای هستیمای و شبکهزنجیره

میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی و تخصیص این منابع به صندوق کارآفرینی امید، منابع  1.5با تصویب الیحه برداشت 

 .صندوق افزایش یابد و در جهت کمک به توسعه اشتغال در کشور به کار گرفته شود

جاد اشتغال و رونق بازار کار ها برای ایمیلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ۴000بینی اختصاص زاده درعین حال از پیشنوراهلل

خبر داد و گفت: در صورتی که هزار میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار صندوق کارآفرینی امید قرار گیرد، در ایجاد اشتغال و 

 .رونق کسب و کار به ویژه در مناطق محروم و روستایی موثر خواهد بود

اندازی نهاد تامین مالی ها در راستای راهلی در کشور، گفت: این صندوقصندوق خرد مح ۶00وی همچنین با اشاره به ایجاد 

های دارای قابلیت اشتغالزایی را شناسایی و به تناسب آن تسهیالت اند و طرحمتناسب با روستاها و توانمندسازی افراد ایجاد شده

 .صندوق برسیم 900کنند که امیدواریم تا پایان دولت به هدفگذاری پرداخت می

http://www.iana.ir/fa/news/۴1512/%DA%A9%D8%B3%D8%A8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 !رهبر طالبان: درخت بکارید تا زمین زیبا شود

 کدام درختی بکارندرهبرگروه طالبان از هوادارانش خواسته است که هر 

  .، رهبر کمتر دیده و شنیده شده گروه طالبان، مطرح شده است اهلل آخوندزادههبت این خواسته در بیانیه رسمی مال

ها شود چون پرندگان، حیوانات و حتی انساندر این بیانیه آمده است که با غرس درخت از سوی هر مسلمان، عمل خیری انجام می

برای زیبایی زمین، درخت میوه یا غیر میوه "در این بیانیه از شورشیان طالب و مردم خواسته شده  .برنداز آن درخت سود می

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله در واکنش به بیانیه رهبر طالبان در حساب توییترش نوشت: طالبان ".غرس کنید

شود، متوقف گناهان میای را باعث مرگ بیهای کنار جادهگذاری( را کنار بگذارند. آنها باید جاسازی بمب)بمب "شانیبمب"

شانی وجود دارد و همه ساله مردم و دولت در آغاز هر سال جدید برای بهتر سازی محیط زیست و در افغانستان فرهنگ نهال .کنند

  .ندرت دیده شده است ای از سوی گروه طالبان بهاما چنین بیانیه .کنندشانی میبرداری اقتصادی، نهالهمچنین بهره

میالدی زمانی که کنترل کابل و بخش اعظم  90شود گروه طالبان متهم هست که در اواخر دهه این در حالی است که گفته می

 .های مردم را در شمال افغانستان سوزاندهای انگور و باغافغانستان را در دست داشت، تاک

 .اندص غیر نظامی و سیاسی این گروه ابراز نظر نکردههای گذشته، طالبان در مورد رویکرد خادر سال

مثال این گروه در موارد خاصی از اعمال قوانین شرعی در اجتماع صحبت کرده است ولی در مسائل اقتصادی، محیط زیستی و بقیه 

  .ها از این گروه چیزی شنیده نشده استبخش

http://www.iana.ir/fa/news/۴1275/%D8%B1%D9%87%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

برخی مصادیق تخریب محیط زیست در حد  /متهم وارد زندان شدند 41محکوم در حال تحمل مجازات حبس و  12

 افساد فی االرض است

 1978چهار هزار و صد و چهارده فقره پرونده مربوط به استان تهران بوده که از این تعداد  1395دادستانی تهران گفت: طی سال 

 .فقره مربوط به ادارات منابع طبیعی بوده است 112فقره مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، 

 نواحی سرپرستان و دادستان معاونان بر افزون که طبیعی منابع و انفال موضوع با تهران دادستانی روزه یک همایش به گزارش ایانا، در

های قضایی بخش استان تهران، ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و ها و روسای حوزه شهرستان های دادستان تهران، دادسرای

می چیان وزیر نیرو حضور داشتند، جعفری دولت آبادی دادستان عمو تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و امالک کشور و هم چنین چیت

 .های هر یک از میهمانان، جلسه را در سه بخش برگزار نمود و انقالب تهران با توجه به مسوولیت

المللی آن مسجل بر جعفری دولت آبادی در اهمیت محیط زیست اظهار کرد: اهمیت محیط زیست با توجه به ابعاد داخلی و بین 

در حوزه محیط زیست به تصویب رسیده و پرداخت این میزان سند بین المللی و کنوانسیون ها سند بین  همگان است. امروزه ده

 .المللی به موضوع محیط زیست نشان از اهمیت آن برای جامعه جهانی دارد

دادستان تهران با تاکید بر جایگاه محیط زیست در مبانی فقهی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانین عادی، محیط زیست 

 های حیوانی وها و گونه را میراث آینده و بشریت دانست و در ذکر مبانی حمایت از محیط زیست، ضمن تصریح به این که جنگل 

های فعلی و آینده است، اظهار داشت: محیط زیست از مفاهیم حقوق عمومی است و با توجه به  گیاهی خاص میراث مشترک نسل

که یکی از وظایف دادستان را حفظ حقوق عمومی دانسته است، دادستان  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  22مفاد ماده 

 .جرایم، نقش مهمی بر عهده دارندها در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و مقابله با این دسته از 

وی مبنای دیگر حفاظت از محیط زیست را، منع اضرار به غیر دانست و بر این مبنا نتیجه گرفت که ما حق نداریم به منابع ملی و 

ه عنوان دادستان تهران از راهکارهای موثر در حفاظت از محیط زیست را، تلقی جرایم علیه محیط زیست ب.میراث آینده ضرر برسانیم

دانست و با اظهار این که تخریب محیط زیست را نباید در حد از بین بردن یک گونه گیاهی یا حیوانی تلقی نمود، افزود: « فساد»

ها و محیط زیست با مجازات شدید مواجه شوند تا مرتکبان بدانند تخریب محیط زیست یک جرم عادی  الزم است مخربین جنگل

 .گذاری استآن در حد افساد فی االرض قابل تعقیب است که حصول این مطلوب، نیازمند قانوننیست، بلکه برخی مصادیق 

 .مبنای دیگری که جعفری دولت آبادی برای حفظ محیط زیست اعالم کرد: عناوین ثانویه فقهی و مصالح حکومت بود

یراث به منظور حفاظت از آن برای نسل آینده وی با تاکید بر این که از جمله مصالح حکومت، حفظ محیط زیست و حمایت از این م

 است، مسوولیت حکومت به حفظ محیط زیست را واجد منبع قرآنی دانست و اظهار کرد: در سوره یوسف، به نقل از آن حضرت می

کم قائل است، باید داند و وظیفه حفاظت برای حا ؛ این تعهد حضرت یوسف که خود را حافظ علیم می«إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ»خوانیم که 

 .به عنوان یک سیاست قرآنی، الگوی مدیران ارشد، مسووالن، محیط بانان و حتی مردم باشد

ها در امر محیط زیست، با اشاره به این که امر مبارزه صرفاًٌ به سازمان حفاظت از محیط  دادستان تهران در تبیین نقش دستگاه

ای موفق نخواهیم داشت و لذا مسائل  ید کرد که تا همه دستگاه همکاری نکنند، مبارزهشود، تاکزیست یا دستگاه قضایی محدود نمی 

جعفری دولت آبادی توجه مسووالن را به این مهم جلب کرد که فرافکنی در مسائل مرتبط با .زیست محیطی عزم ملی را می طلبد

، بحث ریزگردها را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: مردم و از جمله مرتبط با محیط زیست رافع مشکالت نیست و به عنوان مثال

خواهند و کاری ندارند چه کسی مسوول  ها هوای پاک و سالم میامروز مردم شریف خوزستان از افزایش ریزگردها رنج می برند؛ آن
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ای دانست و اظهار کرد:  مقابلهوی از راهکارهای موفق در مبارزه با محیط زیست را، بدون تبعیض بودن اقدامات .این گونه امور است

مبارزه بدون تبعیض به این معنا است که هر کس از هر جناح سیاسی و یا اشخاص دولتی و غیردولتی که مرتکب جرم شد، یکسان 

دادستان تهران به معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد داد که به .مواخذه شود و تحت پیگرد قرار گیرد

ظور همکاری دادسرای تهران با آن سازمان در امر حمایت از محیط زیست، کارگروهی مشترک تشکیل شود و با معرفی سه تن از من

 معاونان خود به عنوان نمایندگان دادسرا برای حضور در این کارگروه، اظهار کرد: تشکیل جلسات کارگروه به طور حداقل فصلی، می

 .حفظ محیط زیست را مثمر ثمر نمایدتواند ارتباط این دو نهاد در 

محیطی در حوزه حقوق عمومی، این ویژگی را موید اهمیت فرهنگ سازی و  جعفری دولت آبادی با اشاره به شمول مسائل زیست

های عمومی سازی و آموزش  ایجاد باورها و ارزش های زیست محیطی در مردم دانست و اظهار داشت: الزم است از طریق فرهنگ

های اجتماعی، آگاه نمود تا هنجارهای هر حوزه را بپذیرند و به عنوان مثال، این  م را، در بحث کمربند ایمنی، دخانیات و آسیبمرد

 .گردد کند، به ضعف فرهنگ سازی بر می که فردی قوطی نوشابه را از پنجره خودرو به خیابان پرتاب می

 در بستر رودخانه "آرینا"ساخت هتل 

در   :های اجرایی دانست و در تبیین این مسئولیت اظهار داشتمبارزه در حمایت از محیط زیست را بر عهده دستگاه  وی بار اصلی

های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد و در توجیه این ضرورت، مثال حفظ محیط زیست، دو مساله همکاری و هماهنگی دستگاه 

در بستر رودخانه ساخته شده و حال که پرونده در دادسرای تهران مفتوح شده، هیچ قابل ذکر است. این هتل بزرگ  "آرینا"هتل 

دستگاهی صدور مجوز برای ساختمان را بر عهده نمی گیرد و متاسفانه مشخص شده است که در فرایند ساخت هتل فردی رشوه 

ای را خواهند هتل بلند مرتبه  از دادستانی میها رد و بدل شده؛ تخلفات زیادی به وقوع پیوسته و حال  اخذ کرده است؛ یعنی پول

 .های اجرایی در پیشگیری از وقوع مسائل زیست محیطی را روشن می سازدتخریب کند. این مثال همکاری و هماهنگی دستگاه 

 «دادسرای انفال و منابع طبیعی»رسیدگی به جرایم شهری و اجتماعی مانند ساختمان پالسکو درصالحیت  

های پیشگیری، حمایت از اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم دادستان تهران نقش مراجع قضایی در حفظ محیط زیست و در حوزه 

دادسرای »محیطی را قابل توجه خواند و در خصوص اقدامات دادسرای تهران در حمایت از محیط زیست، با اشاره به راه اندازی زیست

ر بیان تحوالت این دادسرا طی یکی دو سال اخیر از جهت وظایف و تشکیالت، اظهار داشت: صالحیت این ، د«انفال و منابع طبیعی

خواری بود، اما اخیراً با تامین ساختمان مستقلی برای دادسرای انفال، رسیدگی به جرایم  دادسرا صرفاً مقابله با جرایم مرتبط با زمین

گری و حوادث غیرمترقبه شهری مانند ساختمان  های اجتماعی از جمله تکدی شهری و اجتماعی مانند جرایم داخل در آسیب

 .پالسکو در صالحیت دادسرای انفال و منابع طبیعی قرار گرفته است

جعفری دولت آبادی یکی از کارکردهای اصلی دادسرای انفال و منابع طبیعی را مقابله با جرایم علیه محیط زیست اعالم و ابراز 

د که با استقرار چند شعبه دادگاه در ساختمان این دادسرا، امر رسیدگی تخصصی به عنوان یک مطلوب، در مجتمع امیدواری کر

 .قضایی انفال محقق گردد

دادستان تهران معضل محیط زیست را بی ارتباط با توسعه شهرها ندانست و افزود: تقابل محیط زیست و توسعه همواره وجود داشته 

تواند در تقابل با محیط زیست قرار گیرد؛ به عنوان مثال برای احداث جاده، جنگل و  ها میپیشرفت تمدن  است. ایجاد شهرها و

کنند و لذا سیاست کالن ملی باید در جهت تطبیق دادن هر چه بیشتر توسعه با محیط زیست شکل گیرد؛ با رعایت تاالب را نابود می 

 .ها اکتفا نمود و در موارد ضروری باید به حداقل« ست مردود استتوسعه به بهای نابودی محیط زی»این اصل که 

 ساز افزایش همکاریجعفری دولت آبادی تشکیل این جلسه را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که مباحث همایش، زمینه 

 .پردازند نافع سرشار به تخریب محیط زیست میای بی امان و قاطع با کسانی باشد که عالماً و عامداً و به قصد کسب مها برای مبارزه 
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در ادامه جلسه ابتکار رییس سازمان محیط زیست، ضمن تشکر از تدبیر دادستانی تهران در برگزاری این جلسه، گذری بر خطبه 

 .فدک داشت و بارقه های زیست محیطی این خطبه را پررنگ ارزیابی نمود

 ها نام گذاری کرده اند ابتکار: امروزه محیط زیست را ثروت حکومت

که از جمله موارد قابل اشاره در آن، نظارت بدون اغماض در حوزه محیط زیست  1393وی با اشاره به بیانات رهبری در اسفند ماه 

محیطی را قابل اهمیت خواند و افزود: امروزه محیط زیست را  بود، تاکید دادستان تهران در مبارزه بدون اغماض با جرایم زیست

ها نام گذاری کرده اند این در حالی است که به لحاظ اقدامات نامناسب مانند سدسازی، تاالب بختگان خشک شده ثروت حکومت 

دو هزار و دویست میلیارد تومان تقویم شده بود، از میزان ارزش  1393است و لذا باید گفت ارزش اقتصادی این تاالب که در سال 

 .که در این ارزیابی، منافع تاالب و خدمات آن لحاظ نشده است آن کاسته شده است؛ به ویژه آن

زدایی مطلوب محسوب انگاری در حوزه محیط زیست افزود: امروزه جرم  ابتکار با اشاره به فرمان دیگر مقام معظم رهبری دائر بر جرم

های  درصد فعالیت 30ای که ر تهران به گونهوی با انتقاد از توسعه شه.انگاری در حوزه محیط زیست ضروری استشود، اما جرم  می

به بعد  1375اقتصادی در آن جای گرفته است، به نتایج یک تحقیق دولتی اشاره نمود که بر اساس آن، توسعه شهر تهران از سال 

 .های خاک، آب و هوای این شهر بوده است مبتنی بر اشتباه و بدون توجه به ظرفیت

ها و  های کلی نظام و ابالغ این سیاست های مقام رهبری در سیاسترییس سازمان حفاظت از محیط زیست، قرار گرفتن دغدغه 

چنین لحاظ یک سند فرابخشی محیط زیست در برنامه ششم توسعه را اقدامات موثری دانست که با توجه به تقسیم وظایف هم

تواند نقشه راه دولت را در کلیف نهادهای اجرایی در رابطه با حفظ محیط زیست، می ها و تعیین ت محیطی میان دستگاه زیست

ابتکار با اشاره به انتشار گزارشی در حوزه محیط زیست پیرامون کارنامه دو ساله دولت، ابراز .حمایت از محیط زیست روشن نماید

اد دادستان تهران دائر بر تشکیل کارگروه مشترک میان امیدواری کرد گزارش آتی که در حال آماده سازی است، بر اساس پیشنه

وی ضمن تشکر از اقدامات دادستان تهران و مرتضی تورک معاون وی در حوزه .سازمان حفاظت از محیط زیست و دادسرا، تهیه شود

 .هکتار زمین داخل در منابع طبیعی را اقدام مثبت دادستانی تهران تلقی نمود 25انفال، رفع تصرف از 

های ملی خجیر  رپرست دادسرای انفال و منابع طبیعی مناطق مبتال به مسائل زیست محیطی از بعد زمین خواری را شامل پارکس

محیطی در اراضی شمیرانات و یک سوم  و سرخه حصار در منطقه شمیرانات اعالم نمود و با اشاره به این که دو سوم تخریب زیست

یوسته است، مجاورت این مناطق با شهر تهران را معضل بزرگی دانست و در خصوص عملکرد دیگر در دو پارک مذکور به وقوع پ

چهار هزار و صد و چهارده فقره پرونده مربوط به استان تهران بوده که  1395دادسرای انفال و منابع طبیعی اظهار داشت: طی سال 

فقره مرتبط با وزارت راه،  215مربوط به ادارات منابع طبیعی، فقره  112فقره مربوط به وزارت جهاد کشاورزی،  1978از این تعداد 

 .ای بوده استفقره مربوط به سازمان آب منطقه 290مسکن و شهرسازی و 

هکتار در سطح  892چنین مساحت اراضی رفع تصرف شده در اجرای احکام دادسرای انفال و منابع طبیعی طی سال جاری را وی هم

 1۶15ها به مرحله اجرا در آمده است را در مجموع های مربوط به اراضی که حکم آن تورک تعداد پرونده.استان تهران اعالم نمود

های مفتوح از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال را معاون دادستان در امور انفال و منابع طبیعی، تعداد پرونده .فقره اعالم نمود

محکوم در حال تحمل مجازات حبس هستند  12ان تحت بازداشت اظهار داشت: فقره اعالم نمود و در خصوص محکومان و متهم 9۶2

ها به موضوع را معیار قرار  محیطی، میزان توجه رسانهتورک در ارزیابی اهمیت مسائل زیست.برند نفر متهم در زندان به سر می ۴1و 

نمود و قانون گذاری جدید و بازبینی قوانین موجود در محیطی را در رتبه سوم یا چهارم ارزیابی داد و بر این مبنا معضالت زیست 

 امر اراضی را ضروری خواند و در توجیه این ضرورت اظهار کرد: قوانین فعلی از جهت سمت سازمان محیط زیست در دعاوی زیست
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این که  چنین محدوده مستثنیات داخل مناطق حفاظت شده محیط شده مشخص نیست؛ ضمنمحیطی با خالء مواجه است و هم

 .رسد تبیین شرح وظایف ماموران محیط زیست در حوزه اراضی که فراتر از محیط بانی است، الزم به نظر می

میهمان دیگر جلسه دادستانی تهران، تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بود که با توجه به وقوع بسیاری از جرایم 

 .پذیرد، بخشی از جلسه به اظهارات وی اختصاص داده شد علیه اراضی در بستر سندسازی صورت می

جعفری دولت آبادی با توجه به تجمیع اطالعات امالک و اموال غیرمنقول مردم در سازمان ثبت و اسناد، اسناد تاریخی سازمان، 

کرد: اصالحات مکرر در مواد قانون  خواری و پیچیده بودن قوانین ثبتی مورد توجه قرار داد و اظهاراجرای کاداستر در مقابله با زمین 

بدون توجه به ضرورت تدوین قانونی جامع منطبق با تحوالت روز، پیچیدگی مقررات ثبتی را در  1310ثبت اسناد و امالک مصوب 

ای هدادستان تهران با اذعان به اقدامات مثبتی که در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پیرامون استفاده از فناوری .پی داشته است

خواری دانست و در اهمیت  ساز پیشگیری از وقوع زمیننوین به عمل آمده است، اجرا و تکمیل طرح کاداستر در شهر تهران را زمینه 

شود، اما گاه برخی مراجع با توجیه مبارزه با مفاسد  ات مردم در آن سازمان محرمانه محسوب میاطالع :وظایف ادارات ثبت، افزود

نمایند که این دادستانی با رعایت  اقتصادی از مقامات قضایی درخواست صدور دستور قضایی دائر بر دسترسی اطالعات ثبتی را می

خواری، مصلحت  کند، اما در حوزه انفال و زمین احتیاط عمل می هایی با اصل حریم خصوصی افراد، در اجابت چنین درخواست

 .عموم ایجاب می نماید که اصل محرمانگی را با تفسیر موسع کنار بگذاریم

 موانع اجرای طرح کاداستر

 انست وتویسرکانی با تلقی زمین به عنوان مهم ترین سرمایه خدادادی، ادامه حیات را مستلزم مدیریت صحیح در حوزه زمین د 

تثبیت مالکیت به عنوان بخشی از وظایف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را در راستای همین هدف و حفظ این سرمایه خدادادی 

 1۶8میلیون هکتار اعالم نمود که با توجه به کل عرصه کشور یعنی  1۴5وی مساحت منابع طبیعی و جنگل های کشور را .دانست

تویسرکانی از جمله مشکالت سازمان ثبت اسناد و امالک را امر واگذاری در .دهدجهی را تشکیل میمیلیون هکتار، درصد قابل تو

دانست که منتهی به تصویب قانون مربوط به افزایش بهره  1389ها و ابهامات و ایرادات موجود در قانون مربوطه مصوب اجرای طرح 

ثبت اسناد و امالک کشور به مشکالت مربوط به اجرایی نمودن  رییس سازمان.گردیده است 1389وری بخش کشاورزی در سال 

بینی نموده است؛ اما اقدامات گذار اجرای طرح کاداستر را پیشها سال است که قانون طرح کاداستر اشاره کرد و اظهار داشت: ده

بر گرفته است؛ به نحوی که از میزان  صرفاً بخش اندکی از اراضی را در 1388لغایت  1373های سازمان ثبت اسناد و امالک طی سال

هزار هکتار مشمول طرح کاداستر گردیده بود و به رغم استمداد از  ۴00هزار هکتار عرصه شهرها، صرفاً حدود  200یک میلیون و 

ر، اهای بسیبینی مصادیق در قوانین، در عمل نتیجه چندانی حاصل نگردید و موانع و سنگ اندازیمجلس شورای اسالمی و پیش

، اجرایی شدن این قانون 1393وی با اشاره به تصویب قانون جامع کاداستر در سال .اجرای طرح را با مشکالت جدی مواجه ساخت

بینی بودجه و منبع مالی خاص و اجتناب از ایجاد مانع و سنگ اندازی در این مسیر و عدم اجازه به برخی مدعیان را مستلزم پیش

در ادامه تویسرکانی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در سازمان .حاصل از اجرای این طرح دانستبرای برخورداری از درآمد 

میلیون مکاتبه کاغذی درون سازمانی،  9تا  8نوع اوراق بهادار، حذف  30ثبت اسناد و امالک، از جمله به مواردی چون حذف 

 300بانک های سطحی با قابلیت جستجو، ارشیو و تصویربرداری تعداد  هزار دفتر امالک در کشور، ایجاد 300تصویربرداری تعداد 

میلیون برگ مربوط به پرونده های ثبتی امالک، ایجاد فایل الکترونیکی پرونده های ثبتی در بسیاری از استان ها و اجتناب از جابجایی 

بب پیش بینی و ثبت بانک جامع امالک فیزیکی پرونده ها، حذف جرم استفاده از سند مجعول به صورت کامل و قطعی به س

میلیون سند مالکیت تک برگی تحت سیستم کاداستر، ثبت الکترونیکی عالئم تجاری و طبقه بندی این  1۶الکترونیک، صدور حدود 

شور میلیون مراجعه حضوری مردم در ک 30عالئم و فراهم آوردن امکان دسترسی افراد به این عالئم در بستر اینترنت، حذف حدود 
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ی در مقدمه آباد دولت جعفری  سومین محور جلسه دادستانی تهران، چیت چیان وزیر نیرو بود که.به ادارات ثبت اسناد و امالک

بحث با اشاره به اهمیت مساله آب اظهار کرد: آب آن چنان مهم است که جنگ آینده را جنگ آب نامیده اند و بحران آب و تغییر 

 .حوزه آب خواهیم داشت لذا مدیریت منابع آب ضروری استاقلیم مشکالتی است که در 

جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی حوادث مرتبط با بحران آب، به خشک شدن زاینده رود و حوادث شرق اصفهان اشاره نمود و 

ودگی هوا سالمت مردم عدم مدیریت آب را موجب تشدید مشکالت و تبدیل آن به تهدید و بحران دانست و افزود: همان طور که آل

را تهدید می کند، تصرف حریم و بستر رودخانه ها و تاالب ها که آلودگی و خشک شدن این مناطق زیست محیطی را در پی دارد، 

به عنوان تهدیدی است که با توجه به ابعاد گسترده آن، با حوزه امنیت نیز گره خواهد خورد چرا که کشاورزی را با بحران مواجه می 

وی در ارزیابی وضعیت حاشیه نشینی در شهرها، با اشاره به این که اگر سالیان پیش حاشیه .و نتیجه آن بیکاری و ... است سازد

لذا پرداخت به  .شهرها، تمدن سازی را در پی داشت، در حال حاضر حاشیه نشینی موجبات نابودی تمدن ها را فراهم آورده است

دادستان تهران با اشاره به اختیارات وزارت نیرو در محدود .اسب در این خصوص ضروری استموضوع مدیریت آب و اتخاذ تدابیر من

نمودن ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها، وضعیت فعلی بستر رودخانه در جاده چالوس و اطراف کرج را هشدار دهنده ارزیابی 

فراد شده است؛ این قوه قضاییه است که باید اماکن رستوران ها و نمود و اظهار داشت: امروزه تمام امور، قربانی سودجویی برخی ا

 .مکان های احداث شده به صورت غیرمجاز را تخریب کند؛ امری که نتیجه آن هدر رفتن سرمایه و بیکاری عده ای است

 بودن آب کم و بارش کم جمله از ایران، در آب به مربوط مشکالت خصوص در توضیحاتی ارائه با نیرو، وزیر چیان چیت  در ادامه

الی آب مانند کاهش بارندگی ها، خشکس منابع روی بر اقلیم تغییر منفی آثار جهان، بارندگی متوسط سوم یک بودن دارا صرفاً و کشور

 و مترمکعب میلیارد  25های مستمر و باال رفتن حدود یک و نیم درجه دمای کشور و در نتیجه افزایش تبخیر منابع آب تا حدود 

حسوس م کاهش چنین هم و مکعب متر میلیارد 100 حدود به مکعب متر میلیارد 130 از اختیار در تجدیدپذیر های آب میزان کاهش

میزان آب سرانه در اختیار هر فرد، هم چنین اظهار کرد در حال حاضر خشک شدن تاالب ها و برداشت غیرقانونی از منابع آب، بروز 

 .مشکالت بغرنج و پیچیده در میان مردم برخی استان ها را موجب شده استتنش های بسیار و ایجاد 

چیت چیان با اشاره به وضعیت پیش آمده در استان خوزستان، اظهار داشت: خشکسالی ناشی از کاهش بارندگی و به تبع آن از بین 

وزش باد را از جمله عوامل این وضعیت رفتن پوشش گیاهی مراتع خوزستان و هدایت گرد و خاک مراتع به سمت شهرها در نتیجه 

دانست و در راستای رفع این معضل، اتخاذ نظام جدیدی در حوزه مدیریت مصرف و تجدیدنظر در نوع کشت ها و همچنین اصالح 

 .برخی قوانین حاکم و یا تصویب قوانین جدید را امری ضروری دانست

چیت چیان با اشاره به موضوع حریم منابع آبی و تشکر از فرمایشات و حمایت های مقام معظم رهبری از منابع طبیعی، ز اقدامات 

صورت گرفته نظیر تشکیل کارگروه تخصصی در شورای حفظ حقوق بیت المال، پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به این 

هران و آقای تورک سرپرست دادسرای انفال و منابع طبیعی، تشکر و قدردانی کرد و جرایم و همچنین اقدامات مثبت دادستانی ت

هزار کیلومتر مطالعه شده و بستر و حریم رودخانه ها در این  ۴2هزار کیلومتر طول رودخانه ها در کشور،  1۴۶اظهار داشت: از 

هزار کیلومتر مطالعات الزم صورت گرفته است؛  2 هزار کیلومتر پهنه تاالبی، بر روی ۴۴مساحت مشخص شده است و هم چنین از 

 .هزار کیلومتر دیگر از رودخانه ها می بایست مطالعه و تعیین بستر و حریم گردد 30تا پایان برنامه ششم توسعه نیز 

ت موضوع در ادامه چیت چیان با ذکر برخی چالش های موجود از جمله عدم بازدارندگی مجازات های مقرر قانونی از جمله مجازا

قانون توزیع عادالنه آب؛ ایجاد حق برای حاشینه نشینان از طریق صدور سند مالکیت برای انفال یا صدور سند مجوز ساخت  ۴5ماده 

و ساز توسط دیگر نهادها بدون استعالم از وزارت نیرو، عدم دسترسی به اطالعات کاداستری شامل وضعیت حقوقی بستر و حریم 

ا جهت شناسایی دقیق اراضی و وضع مالکیت آن ها، طوالنی بودن فرآیند رسیدگی، عدم استعالم از وزارت نیرو رودخانه ها و تاالب ه
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و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری و بهره گیری از نظرات غیر تخصصی آن ها و غیره، انتظارات خود از نهادهای ذی 

اجع قضایی و غیره را بر شمرد و از جمله در حوزه قضایی، به رسمیت شناختن ربط مانند شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، مر

کارشناسان وزارت نیرو در تعیین بستر و حریم رودخانه ها و عدم ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین تکلیف نحوه 

تورالعمل و یا بخشنامه هایی از سوی قوه قضاییه، به رسمیت شناختن اسناد صادره برای حریم و بستر رودخانه ها در قالب صدور دس

قانون توزیع عادالنه آب و تشدید مجازات موضوع این ماده و... را  ۴5تسریع در اجرای احکام رفع تصرف در سطح استان، اصالح ماده 

 .خواستار شد

tp://www.iana.ir/fa/news/ht۴1۴0۶/12%D-9%85%D8%AD%DA%A9%D9% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 الوازیه ایران درگذشت

 .سالگی دارفانی را وداع گفت 90استاد برجسته صنعت غذا ملقب به الوازیه ایران، دیشب پس از پایان جشنواره صنعت غذا، در 

واعظ زاده، استاد برجسته صنعت غذا ملقب به الوازیه ایران، دیشب پس از پایان جشنواره صنعت غذا، در دکتر شهاب 

 .سالگی دارفانی را وداع گفت 90

خورشیدی دوران کودکی و نوجوانی را تا کالس دهم دبیرستان، در  130۶به گزارش ایانا، دکتر واعظ زاده، متولد هفتم مرداد 

 .شد ارتش وارد دبیرستان دوران از بعد و تهران عازم خانواده همراه پسس آذربایجان گذراند و

 در زاده واعظ داد، ادامه ممتاز درجه به ادامه تحصیل در دانشکده دامپزشکی پرداخت و تا اخذ مدرک دکترا باوی همراه با کار، 

  .شد رشته این در دکترا مدرک دریافت به موفق میانسالی در و کرد تحصیل هم شیمی رشته

وی که در رشته های کنسرو عملی، مدیریت صنعتی و بازرسی مواد نیز تحصیل کرده است، همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه 

ایران می دانست  "الوازیه"تهران بود . علم وافر او در صنعت غذا و شیمی به قدری بود که زنده یاد دکتر حبیب اهلل هدایت، وی را 

اشمی رفسنجانی در مراسم تقدیر از دکتر واعظ زاده گفت: این باعث افتخار است که ایران از دانشمندان و و شادروان آیت اهلل ه

 .الوازیه ایران تقدیر می کند

http://www.iana.ir/fa/news/۴1313/%D9%8۴%D8%A7%D9%88% 
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 مرکبات
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۹ : تاریخ

 پرتقال تولید داخل برای شب عید کافی است، وارد نکنید 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهادکشاورزی باید در واردات پرتقال تجدید نظر کند و مرکبات مورد نیاز شب 

  .بیش از این دچار ناامیدی و یأس نکندعید را از تولیدکنندگان داخلی بخرد و کشاورزان مازندرانی را 

علی محمد شاعری امروز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه  صدا و سیما،به نقل از خبرگزاری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

افزود: بر اساس گزارش ها وزارت جهاد کشاورزی با وجود تالطم موجود در بازار مرکبات، تالطم و جنگ  خبری شبکه دو سیما

 .درصد را داده است 5روانی دیگری را ایجاد کرده و اجازه واردات مرکبات مصری و ترکیه ای با تعرفه 

 .ات، تیر خالص را به تولید داخل زده استوی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به جای خرید و ذخیره به موقع مرکبات، با وارد

شاعری افزود: سازمان تعاون روستایی مباشر خرید و ذخیره به موقع مرکبات بود، اما به علت کمبود نقدینگی، به موقع این کار را 

 .انجام نداد

ا خریده است و در هزار تن مرکبات ر 200تا  150بخش خصوصی  :رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد

 .سردخانه های مازندران نگهداری می کند و دولت می تواند بجای واردات ، از این ذخیره استفاده کند

شاعری با اشاره به اینکه سیاست دولت در پایان امسال در جهت افزایش واردات است، گفت: تعرفه واردات برنج، گوشت، کره و 

امه داد: به نظر می رسد این تصمیم، فنی و با هدف تنظیم بازار و در جهت حمایت از وی اد.درصد کاهش یافت 5حبوبات هم به 

اجازه ندارد به مصادیق  ۴۴رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی افزود: بخش دولتی بر اساس اصل .تولید داخل نیست

 .بارز تصدی گری وارد شود و وظیفه دستگاه دولتی اعمال حاکمیت است

 .درصد مرکبات مازندران آسیب دیده بنابراین نیازی به واردات مرکبات نیست 30کرد: فقط  وی تاکید

درصد نسبت به پارسال افزایش تولید داشت که حدوداً به همین میزان  ۴0تا  30شاعری گفت: مرکبات امسال مازندارن حدود 

کشور برای تامین نیاز داخل کافی است، افزود: نیاز وی با تاکید بر اینکه مجموع تولید مرکبات در جنوب و شمال .خسارت دید

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: ظاهرا امسال سیاست .هزار تن است 100داخل ما برای شب عید حدود 

نگشتان شاعری با اشاره به اینکه واردکنندگان ذرت، برنج، مرکبات و شکر، کمتر از ا.دولت به واردات محصوالت کشاورزی است

دست هستند، افزود: این وارد کنندگان در جهت منافع خود از طریق فضاسازی به دولت فشار می آورند تا مجوز واردات را صادر 

وی اضافه کرد: نظام اقتصادی و بازرگانی ما به جای اینکه به سمت صادرات و حمایت از تولیدات داخل برود همیشه سعی .کند

از جمله نزدیک شب عید و در آستانه انتخابات با کاهش تعرفه ها ، خط قرمزها را حتی به قیمت کرده است در زمان های خاص 

قائم مقام معاون امور بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی هم با . شکست تولید داخل و مرزبندی های اقتصاد مقاومتی بکشند

مصر گفت: تولید پرتقال پیش از سرمازدگی آذر در مازندران بسیار خوب هزار تنی پرتقال از  25حضور در این برنامه درباره واردات 

بود اما به علت بارش برف و سرما بخشی از مرکبات مازندران به طور کامل آسیب دید و بخش دیگر سرمازده شد بنابراین ماندگاری 

اضا برای پرتقال و مرکبات جنوب زیاد شد، ادامه مهدی کاظم نژاد با اشاره به اینکه با این اتفاق تق.مرکبات مازندران بسیار کم شد

داد: قیمت ها هم افزایش یافت بنابراین چاره ای نداشتیم جز اینکه برای حمایت از مصرف کننده ، مرکبات جایگزین را تامین و در 

 .صورت ضرورت وارد بازار کنیم

 . وی گفت : وزارت جهاد کشاورزی از تولید کننده هم حمایت می کند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.iribnews.ir/fa/news/1531765/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/1531765/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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نژاد با اشاره به اینکه کشورمان در تولید مرکبات جزو رتبه های اول تا سوم جهان است، افزود: انحصار وجود ندارد اما برخی  کاظم

وی اضافه کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که تولیدکنندگان .با اقدامات در بازار می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند

تومان  500مصرف کنندگان هم فشار مضاعف وارد نشود به همین منظور پرتقال سرمازده را کیلویی  ضربه نخورند و به

کاظم نژاد ادامه داد: اگر اکنون هم تولید کننده ای وجود داشته باشد که نگران فروش مرکبات خود است دولت آن را .خریدیم

اد کشاورزی گفت: با توجه به روند افزایش قیمت ها باید کسانی که قائم مقام معاون امور بازرگانی و صنایع وزارت جه.خواهد خرید

وی تاکید کرد: دولت آمادگی .پرتقال در انبارهای خود دارند آن را به بازار عرضه کنند تا مردم مجبور نشوند پرتقال را گران بخرند

واردات پرتقال را انجام داد این است که اگر  کاظم نژاد گفت: علت اینکه یک شرکت دولتی. دارد پرتقال با کیفیت مناسب را بخرد

وی افزود: دولت مصلحت تولید کننده و مصرف کننده .بخش خصوصی این کار را انجام می داد ممکن بود دالالن سوء استفاده کنند

سهم بندی  کاظم نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دو سال اخیر سهم واردات شکر را به صورت. را همزمان می بیند

به کارخانجات شکر دادیم و بر اساس سهم تولید آنها واردات را میان آن ها توزیع کردیم و انجمن صنفی قند و شکر آن را مدیریت 

هزار هکتار باغ مرکبات در مازندران داریم  120کل خانه کشاورز هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه قائم مقام دبیر.می کند

اهلل بیابانی افزود: بر اساس اظهارات کارشناسان عنایت.میلیون تن نارنگی و مرکبات تولید می کند 3: این میزان حدود ، گفت

 .درصد این مرکبات از بین رفته است 30کشاورزی استان مازندران ، 

روز پیش واردات  10اد کشاورزی تا هزار تن مرکبات تولید می کنیم، افزود: مسئوالن وزارت جه 500میلیون و  ۴وی با بیان اینکه 

بیابانی گفت: سازمان تعاون روستایی با نخریدن به موقع پرتقال ضربه بزرگی به تولید کنندگان مرکبات . مرکبات را انکار می کردند

حصارکنندگان پشت کل خانه کشاورز با اشاره به اینکه باغداران خرد، همه هستی خود را از دست دادند، افزود: انقائم مقام دبیر.زد

پرده موجب شدند از اعالم سرمازدگی مرکبات شمال سوء استفاده کنند و پرتقال های سالم و پرتقال های جنوب را گران بفروشند 

بیابانی اضافه کرد: باید بخش خصوصی را باور داشته باشیم و با دخالت های دولتی آن را .و وارد کنندگان هم سوء استفاده کنند

و پرتقال آبگیری  750، درجه دو را  850کل خانه کشاورز گفت: دولت پرتقال درجه یک مازندران را قائم مقام دبیر.متضعیف نکنی

وی افزود: این در حالی است که پرتقال درجه یک جنوب ، .تومان قیمت گذاری و با این کار پرتقال مازندران را تضعیف کرد 500را 

کل خانه کشاورز گفت: قائم مقام دبیر.تومان در بازار فروخته می شود 800هزار و  3مازندران هزار و پرتقال  ۶هزار و درجه دو  9

هزار تن  100میلیون تن مرکبات تولید می کند که سرما زده و آسیب دیده نیست و نیاز شب عید هم بیشتر از  2جنوب ایران 

رد کرد؟وی افزود: قرار است از ترکیه هم مرکبات وارد شود در نیست پس چرا دولت ، مرکبات مورد نیاز را از آن تامین نکرد و وا

حالی که مرکبات آن جا هم سرمازده است و باید مراقب باشیم این مرکبات به جای مرکبات مازندران فروخته نشود و بدنامی را 

باغداران مرکبات مازندران هم در رئیس اتحادیه .بیابانی تاکید کرد: بازار باید مدیریت شود.برای مرکبات مازندران تشدید نکند

ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تولید امسال بیش از سال های دیگر بود و نگران این افزایش تولید بودیم که سرمازدگی موجب 

ید از محمدرضا شعبانی با اشاره به اینکه بخشی از مرکبات مازندران سرما زده شد و نه همه آن، افزود: با.خسارت باغداران شد

 .تا یک میلیون تن واردات مرکبات انجام دهیم 500تولیدکنندگان حمایت کرد و اگر این کار را انجام ندهید سال آینده باید 

درصد مرکبات کشور در استان مازندران تولید می شود، گفت: باید با مدیریت خوب و خرید و ذخیره سازی  50وی با بیان اینکه  

شعبانی افزود: درست است که مرکبات مازندران کمی سرمازده .زم، از باغدار و تولیدکننده حمایت کردبه موقع و برنامه ریزی ال

وی گفت: مرکبات در انبارهای مازندران موجود است اما بازار را خراب کردند و .شده است اما مردم حمایت کنند و آن را بخرند

تی، آفات را وارد کشور می کنند و در آن صورت در سال های آینده شعبانی افزود: پرتقال های واردا.محصوالت را نمی خرند

سازمان تعاون روستایی باید  :رئیس اتحادیه باغداران مرکبات مازندران ادامه داد.باغداران مجبورند میلیون ها لیتر سم استفاده کنند
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شعبانی افزود: چرا این سازمان، .کننده شودحمایت کننده تولیدکنندگان داخلی باشد نه اینکه خودش تبدیل به بازرگان و وارد

سال در تنظیم بازار مرکبات کشور حضور  8مرکبات داخل را از باغداران نسیه اما پرتقال های وارداتی را نقد می خرد؟وی گفت: 

ن ما توان نگهداری شعبانی افزود: بسیاری از باغدارا.داشتیم و امسال هم می توانستیم بدون واردات، بازار شب عید را تنظیم کنیم

 .باغ خود را ندارند زیرا با کاهش قیمت مرکبات، هزینه ها باغ های آن ها تامین نمی شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139512090001۴0 
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 مرکبات
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۸ : تاریخ

 مجوز رسمی واردات نارنگی از پاکستان 
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تائید مجوز برای واردات نارنگی از پاکستان گفت: این مجوز فقط برای واردات نارنگی به 

  .استان سیستان و بلوچستان صادر شده است

گفته بود که وزارت جهاد کشاورزی از یک هفته قبل مجوز واردات نارنگی  خبرگزاری فارسیک منبع آگاه روز گذشته به خبرنگار 

 روزی بازرگانی نمعاو خبرنگار فارس روز گذشته برای تائید خبر، این سئوال را از علی اکبر مهرفرد.از پاکستان را صادر کرده است

 ستانسی استان برای فقط را پاکستان از نارنگی واردات مجوز: گفت و کرده تائید را خبر این صراحتاً هم او و پرسید کشاورزی جهاد

 .ایمکرده صادر قبل هفته در را بلوچستان و

 .ای صادر شده استاو این را هم گفت که این مجوز با رعایت شرایط قرنطینه

مسئولیت  :شود که او پاسخ دادها از سیستان و بلوچستان به داخل کشور قاچاق میشود که نارنگیفارس پرسید، گفته میخبرنگار 

است و قطعاً که آنها هم نظام کنترلی خود دارند، ولی در  توزیع و تنظیم بازار این محصول برعهده استاندار سیستان و بلوچستان

 های مرکزی منتقلشود که ممکن است بخشی از آن هم به استانای به کشور وارد میین قرنطینهها با رعایت موازعین حال نارنگی

هزار تن پرتقال از کشورهای مصر و ترکیه نیز  100این در حالی است که طی یک ماه گذشته، عالوه بر این مجوز واردات .شود

 .شب عید را به سرانجام برساند صادر شده تا از این محل وزارت جهاد کشاورزی بتواند تنظیم بازار

های وارداتی اظهار نظری نکردند، اما منابع مختلف به خبرنگار اگرچه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در مورد حجم و قیمت میوه

 .هزار تن نیز از ترکیه خریداری شده است ۶0هزار تن پرتقال از مصر وارد شده و  20اند که در محموله اول فارس گفته

 2300تومان برای عرضه خواهد بود چرا که قیمت تمام شده آن برای دولت  5000تا  3500نیز رقمی بین  ت این پرتقالقیم

شود، آن است که چرا دولت واردات این محصول را به بخش انتقاد دیگری که به این مسئله وارد می.تومان برآورد شده است

امی های دجلوگیری از ایجاد رانت، آن را به مباشر دولتی خود یعنی شرکت نهادهگوید برای خصوصی نسپرده است و دولت نیز می

 .کاری سپرده استالعملجاهد آن هم با دادن حق

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951208000251 
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 مرکبات
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : تاریخ

 ایران ممنوعیت واردات نارنگی از پاکستان را لغو کرد
  .روز( لغو کرد 50به مدت ) 2017آوریل  20پاکستان اعالم کرد ایران ممنوعیت واردات نارنگی از پاکستان را تا  

های بسیار زیاد دولت پاکستان، ایران به نقل از بیزینس اینسایدر، بعد از تالش خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

  .ممنوعیت واردات نارنگی پاکستانی را لغو کرد

واردات نارنگی پاکستانی به ایران از طریق استان سیستان و  2017آوریل  20مقامات رسمی اعالم کردند که از این به بعد تا 

 .پذیر خواهد بودکانبلوچستان ام

ها مشاور در وزارت بازرگانی پاکستان اعالم کرد: سازمان ارتقاء تجارت با ایران به طور رسمی روز دوشنبه اعالم کرد نظرمحمد رنج

که ممنوعیت روی واردات نارنگی پاکستان به ایران برداشته شده و از این به بعد از طریق بازارهای مرزی سیستان و بلوچستان 

روز( و تنها برای سیستان و  50) به مدت 2017آوریل  20براساس این گزارش، ممنوعیت واردات تا .پذیر خواهد بودکانام

این مشاور بازرگانی خواسته است وزارت بازرگانی نگرانی تجاران و بازرگانان را در ارتباط با صادرات .بلوچستان انجام خواهد شد

گویند دلیلی برای خوشحالی وجود ندارد ز این لغو ممنوعیت خوشحال است اما تحلیلگران میوزارت بازرگانی ا.نارنگی لحاظ کند

 .چرا که فصل برداشت نارنگی در پاکستان رو به پایان است

عالم کرد: مجوز واردات نارنگی از پاکستان ا فارس خبرنگار به کشاورزی جهاد وزیر بازرگانی معاون پیش از این هم علی اکبر مهرفرد

 .ایمرا فقط برای استان سیستان و بلوچستان را در هفته قبل صادر کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951210000537 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 رسد؟پرتقال توجیه ندارد/ سرنوشت باغداران مرکبات به کجا میواردات 

سازی به موقع مرکبات با واردات تیر خالصی به تولید داخل زده باغداران مازندرانی معتقدند که وزارت جهاد به جای خرید و ذخیره

های اخیر هیچ یک از گرچه طی هفته  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  تجارت و کشاورزیصنعت، به گزارش خبرنگار .است

مسئوالن دولتی در زمینه واردات پرتقال از مصرو ترکیه حاضر به ارائه مصاحبه نشدند و اظهار بی اطالعی کردند، اما معاون بازرگانی 

مال های شزارت جهاد کشاورزی در ابتدا هفته در جمع خبرنگاران اعالم کرد که برای تنظیم بازار شب عید و کم کیفیتی پرتقالو

 .ترجیح دادیم که از طریق یکی از مباشران دولتی به طور محدود اقدام به واردات نماییم

ذخیره سازی به موقع مرکبات با واردات تیر خالصی به تولید داخل البته باغداران مازندرانی معتقدند که وزارت جهاد به جای خرید و 

رسد که وزارت جهاد کشاورزی با وجود تالطم موجود در بازار با مجوز رسمی واردات مرکبات مصری و حال به نظر می.زده است

 .ل مغایرت داردای جنگ روانی ایجاد کرده که این امر با سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخترکیه

با اشاره به  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد علی شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

 نیاز جوابگوی جنوب و شمال مرکبات کهآن به توجه با: داشت اظهار ندارد، ضرورتی عید شب بازار تنظیم برای مرکبات واردات اینکه

 .ندارد ضرورتی ترکیه و مصر از پرتقال واردات رو این از است عید شب

داد، وی افزود: اگر سازمان تعاون روستایی نقدینگی و اعتبارات مورد نیاز را برای خرید و ذخیره سازی مرکبات داخلی تخصیص می

های شاعری ادامه داد: در شرایط فعلی واردات مرکبات بر خالف سیاست.امکان پذیر بودتأمین مرکبات مورد نیاز شب عید به سهولت 

وی در پاسخ به این سؤال که برخی مسئوالن وزارتخانه اظهاراتی مبنی بر .اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی محصوالت کشاورزی است

ت ها مرکبات شمال از کیفیبازدیدهای میدانی از سردخانه های شمال دارند، بیان کرد: براساس گزارشات موجود وکم کیفیتی پرتقال

 .کردندها را مشاهده میالزم برخوردار است از این رو الزم بود که مسئوالنی که چنین اظهاراتی دارند خود از نزدیک سردخانه

ای خارجی نیست، عنوان کرد: هرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه نیازی به واردات بی رویه میوه

اتخاذ سیاست کاهش تعرفه واردات کاالی اساسی بیانگر آن است وزارتخانه به سمت واردات سوق داده شده که در صورت استمرار 

درصد موجب شده که دروازه کشور به روی واردات  5رود چرا که کاهش تعرفه واردات به مرز این روند پایداری تولید از بین می

های اقتصاد مقاومتی پایبند نیستیم، افزود: اتخاذ تصمیماتی شاعری با اشاره به آنکه در عمل به سیاست.الت خارجی باز شودمحصو

های اقتصاد مقاومتی انطباقی ندارد از این رو الزم مبنی بر کاهش تعرفه واردات و تأمین نیاز شب عید از مرکبات خارجی با سیاست

های صادراتی و اصالح تعرفه واردات ضربه مهلکی های الزم نظیر در اختیار دادن مشوقم کردن زیر ساختاست که وزارتخانه با فراه

 .به تولید داخل وارد نکند

 واردات مرکبات مسکنی کوتاه مدت است

واردات مرکبات  :گفت صنعت، تجارت و کشاورزی محمدرضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با خبرنگار 

های مختلف را به همراه دارد خارجی برای تأمین نیاز شب عید عالوه بر کاهش بی رویه قیمت محصوالت داخلی، ورود آفات و بیماری

 .ها تومان هزینه کردمیلیارد نماید به طوریکه برای مبارزه با آن بایدکه این امر خسارت سنگینی به باغات وارد می
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نماید، افزود: با توجه به مجوز واردات ها اقدام به واردات میوی با اشاره به اینکه دولت در شرایط بحرانی بدون مسائل جانبی تن

ولت ا به باغات دهای وجود دارد چرا که در صورت بروز آفات و بیماریمرکبات از سوی وزارتخانه نگرانی هایی مبنی بر مسائل قرنطینه

کیلو باید  5 .10شعبانی ادامه داد: با توجه به تولید ساالنه پنج میلیون تن مرکبات و سرانه مصرف .داندقاچاق میوه را عامل اصلی می

 ها به سبب عدم مدیریت توزیع و کنترل بر بازار در چنین مواقعی بانماییم که تنگفت که حداقل پنج برابر سرانه دنیا مصرف می

مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه مرکبات ذخیره سازی شده سالم هستند، عنوان کرد: با .شویمبحران روبرو می

های قبل پر آب نیستند، اما این توجه به سرمای بی سابقه آذر ماه بخشی از مرکبات مازندران آسیب دید و بخش دیگر همانند سال

وی با بیان اینکه واردات مرکبات مسکنی کوتاه مدت است، ادامه داد: اگر دولت .ای واردات مرکبات شب عید باشدای برامر نباید بهانه

 حمایتی از باغداران را به عمل نیاورد از این رو باغداران تمایلی به احیا باغات خود ندارند که درنهایت همین امر افزایش قیمت مرکبات

 .آتی را به دنبال دارد داخلی و واردات بی رویه در سال

 مردم از خرید مرکبات خارجی امتناع کنند

بیان کرد: دولت برای تنظیم بازار شب عید  صنعت، تجارت و کشاورزیعنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

وی افزود: .کرد چرا که در شرایط کنونی واردات پرتقال نیازی نیستهزارتن مرکبات جنوب می ۴0باید اقدام به خرید و ذخیره سازی 

ن و فروش آن تحت عنوا با توجه به ورود سرما از غرب کشور مرکبات ترکیه نیز یخ زده است از این رو واردات مرکبات از مصر و ترکیه

به گفته بیابانی براساس اظهارات وزارتخانه سومین تولید کننده .مرکبات مازندران نگرانی هایی برای جامعه کشاورزی ایجاد کرده است

 .پرتقال در دنیا هستیم از این رو به سهولت نباید از این مزیت نسبی عبور کرد

کند که سختی و مرکبات کم آب داخلی را به یت از تولید داخل همت ملی ایجاب میقائم مقام خانه کشاورز ادامه داد: برای حما

 .مرکبات خارجی ترجیح دهیم چرا که در غیر اینصورت باغداران تمایلی به احیا باغات خود ندارند

http://www.yjc.ir/fa/news/59988۴0/%D9%88%D8%A7%D8% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۰ : تاریخ

 نصیب از بخشودگی جرائم بانکی های کشاورزی عنوان کرد کشاورزان خوش حساب بیرئیس مجمع ملی تشکل
را به همراه سود دیرکرد در  های کشاورزی کشور گفت: کشاورزان خوش حسابی که هر سال بدهی خودرئیس مجمع ملی تشکل

شوند، زیرا مالک آخرین قرارداد میلیون تومان نمی 100اند، مشمول بخشودگی جرائم تا زیر قالب تسهیالت جدید تمدید کرده

بخشودگی جرائم کشاورزان به بانک ، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی مسعود اسدی در گفت .جدید است

 پایان تا تسویه شرط به مرکزی بانک اخیر مصوبه با میلیون تومان 100کشاورزی اظهار داشت: امکان بخشودگی جرائم تا زیر 

شمول م عمالً مصوبه این ها،دستورالعمل تدوین در سلیقه اعمال یا قانونی موانع یکسری دلیل به اما دارد، وجود ماه اسفند

 95اصالح قانون بودجه سال  25و  23وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: بانکها طبق تبصره .شودکشاورزان خوش حساب نمی

میلیون تومان دریافت کنند و نظر قانونگذار این بوده که کشاورزان بتوانند با  100موظف شدند، اصل بدهی بدهکاران را تا 

ای بوده که کشاورزان خوش حسابی که بدهی های بانک مرکزی به گونه، اما دستورالعملتسهیالت بیشتری بدهی خود را بپردازند

 .شونداند، عمالً مشمول این بخشودگی نمیخود را در قالب قرارداد جدید با بانک استمهال کرده

 انکب قانون طبق مساله این رچهدهند، افزود: اگها آخرین قرارداد را برای تسویه بخشودگی مدنظر قرار میوی با بیان اینکه بانک

 دجدی وام قالب در افزوده سود با را خود بدهی و بوده تعامل در بانک با که حسابی خوش کشاورز بین تفاوتی چه اما است، درست

 های کشاورزی کشور تصریح کرد: اما آنهایی که چندین سال بهرئیس مجمع ملی تشکل.دارد وجود بدحساب افراد با کرده استمهال

اند، به راحتی مشمول این تسهیالت شده و اصل بدهی را بدون هیچ گونه ای برای پرداخت نداشتهبانک بدهی داشته و حتی مراجعه

 از تومان  هزار میلیارد 10هزار میلیارد تومان برای بخشودگی جرائم بدهکاران زیر  10به گفته اسدی .کنندای تسویه میجریمه

هزار میلیارد تومان آن به بانک کشاورزی داده شده که در صورتی که از این محل چیزی باقی  2ه که گرفته شد نظر در دولت سوی

های گیریدهند، با سختها ترجیح میرسد بانکوی تصریح کرد: به نظر می.بماند، به سرمایه بانک کشاورزی افزوده خواهد شد

 .ی شودبیشتر این پول بیشتر تبدیل به سرمایه اولیه بانک کشاورز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951210000182 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 معرفی برگزیدگان جشنواره عکس و تجلیل از اثرگذاران آب

همایش بزرگداشت روز ملی آب به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در دومین سال متوالی برگزار شد 

 .های اثرگذار آب کشور از برگزیدگان دومین مسابقه سراسری عکس آب نیز تقدیر به عمل آمدو ضمن معرفی و تجلیل از چهره

سم با حضور غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخش فرهیختگان از به گزارش خبرنگار ایانا، در این مرا

محمد نوریان، امین علیزاده، جالل شایگان و سیمین ناصری، در بخش تعادل بخشی آب از علی محمد مسعود تجریشی، علی

ن پیشرو از حاج حسین حسینی مقدم، مهر، سیدامیر مرتضوی، سیدمصطفی شریعتی و عبداهلل فاضلی، در بخش کشاورزاالقاسمی

اکبر متقی فرد، در بخش استفاده بهروز آگاه، مهدی طاهرخانی و فراهانی، در بخش کاهش مصرف آب از حمیدرضا شریفی و علی

نهاد از سعید طهماسبیان، ها مردمزاده و محمدرضا صادقی و در بخش تشکلمجدد از پساب و بازچرخش آب از علیرضا شفیع

اد سمیعی و عالءالدین عزیزی تقدیر شد.همچنین به مانند سال گذشته، مسابقه و جشنواره عکس در این مراسم برگزار محمدجو

 800شد که فرزاد هاشمی، آرش حمیدی و سعید عامری به عنوان اعضای هیأت داوران این مسابقه فعالیت کردند. در این بخش 

بین شش عکس به عنوان آثار برگزیده )بدون  ان آب شرکت کردند که از اینهزار عکس با محتوای بحر 3عکاس با ارائه حدود 

میثم  کار، محمد صفرپور وبندی( برگزیده شد.این شش اثر متعلق به فریدون امیدوار، افشین آذریان، اصغر بشارتی، امین برنجرتبه

 ها تجلیل به عمل آمد.عبدالهی بود که از آن

 واره عکس آببیانیه هیأت داوران دومین جشن

ای برای اختتامیه این جشنواره فرزاد هاشمی، سعید عامری و آرش حمیدی، اعضای هیأت داوران دومین جشنواره عکس آب بیانیه

کنندگان دومین جشنواره عکس آب با محوریت بحران آب و با ضمن تشکر از برگزارکنندگان و شرکت:خوانیدصادرکردند که می

در شرایط فعلی بحران آب بیش از هر خطر و تهدید دیگری در سرزمینمان جدی است؛ تالش نمود تا با علم بر این نکته مهم که 

 های ارسالی شرکت کنندگان محترم شود.طرف و فرهنگ ساز وارد داوری عکسنگاهی بی

 800شد وبا آثار نزدیک به با پایان یافتن داوری دومین دوره جشنواره عکس آب که با استقبال خوبی از سوی عکاسان ایران مواجه 

عکس را برای بازبینی مجدد مورد  331عکاس و ارسال بیش از سه هزار عکس همراه بود که پس از مرور آثار درمرحله اول داوری 

 عکس وارد نمایشگاه شد. ۶0عکس نهایی منتخب شد و در پایان حدود 109انتخاب قرار داد . در داوری دور دوم 

هایی از مشکالت پنهان آب را در تصاویر منتخب بازگو نماید. مسائلی چون مصرف غیر ن داشته که جلوههیأت داوران سعی بر آ

اصولی آب در بخش کشاورزی، آب مجازی، واردات و صادرات آب و پاسداری از آب و... اما از آنجا که ثبت مسائل عمیق و 

غی توان آگاهی و بلودر یک فرهنگ دارد، در شرایط فعلی نمی غیرسطحی نیاز به بستر سازی و نهادینه شدن مفاهیم این معضالت

های متعدد آنی را در آثار طلب کرددر نهابت هیأت داوران تصمیم بر خارج کردن نتایج داوری از فضای رقابتی که در فراخوان

ایز به عنوان برگزیدگان تکراری و غیرکاربردی شده است نمود و شش عکاس نهایی را بدون ترتیب و اولویت در بخش اعالم جو

های بعدی این جشنواره از طرف هیأت کند.در ادامه چند نکته و پیشنهاد برای دورهدومین دوره جشنواره عکس آب اعالم می

 شود.داوران مطرح می

 وزشی وتواند با ایجاد فضاهای آماین جشنواره به دلیل اهمیت شکل تخصصی موضوعی خود و معضل امروز کشور و منطقه می -1

ها ها و معلولهای آموزشی نحوه برخورد با موضوع را برای هنرمند روشن کند و وسعت دید بیشتری را با ارائه علتبرگزاری کارگاه

 برای هنردوستان مشخص کند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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عکاسان بیند و مدیا از حالت تک بعدی و تک فریمی خارج شده است. امروزه دنیا مدیون ارائه عکس را در غالب مجموعه می -2

کنند و بیشتر تمایل به عکاسی مجموعه دارند و با این روش ابعاد گسترده تری از موضوع را معاصر کمتر به تک عکس رجوع می

 توان در جشنواره آینده نگاهی ویژه به بخش مجموعه و پروژه محوری داشت.دهند. از این حیث میمورد بررسی قرار می

های متنوع ارائه عکس نیز از دیگر فضاهای ارزشمندی های موبایلی و ترویح اپلیکیشنود دوربینگستره عکاسی امروز دنیا با وج -3

ر ها در فرهنگ سازی نقش پتوان با استفاده از این ابزارتواند در جشنواره آینده نقشی کلیدی داشته باشد. از این رو میاست که می

 رنگ تری ایفا کرد.

ای رسیده با موضوع آب عمدتا از نقاطی بسیار محدود، معروف و بارها تکرار شده بوده اند که این هالزم به تاکید است که عکس -۴

 نشان از معرفی محدود تعابیر بحران آب در کشور دارد.

و در پایان: از آنجا که در پس هر حمایتی میلی برای هدایت وجود دارد امید است در سالهای بعد شفافیت فراخوان، درخواست  -5

گزار کنندگان و حضور شرکت کنندگان بسیار نزدیک تر و روان تر صورت پذیرد و مراسم اختتامیه امروز، سرآغاز و افتتاح یک بر

 جریان پیشرو در جامعه، فرهنگ و نگاه هنری باشد و نه بسان عمده رویدادهای دیگراختتام یک فراخوان.

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴27/%D9%85%D8%B9%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۳ : تاریخ

 یابد/برداشت بی رویه آب از سوی کشاورزانهای غیرمجاز شدت میبرخورد با حفر چاه
وزیر نیرو با بیان اینکه برداشت آب بیش از حد در بخش کشاورزی یکی از دالیل اصلی تغییر اقلیم است، گفت: در حال حاضر  

  .اند، را مسدود کندهایی که غیرمجاز حفر شدهکند، تا چاهوزارت نیرو به شدت این موضوع را دنبال می

 های غیرقانونی از منابع آب، حمید چیت چیان با تاکید بر اینکه مادامی که برداشتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سطحی و زیرزمینی صورت بگیرد، تغییر اقلیم شدت بیشتری پیدا خواهد کرد، گفت: وزارت نیرو در تغییر اقلیم سوء مدیریتی 

 .اندها آب بیشتری برداشتهد که کشاورزان از دشتگردنداشته است، بلکه مسأله به این بازمی

ها حفر وی افزود: اوالً قانونی داریم که هیچ فردی مجاز نیست که بدون مجوز و پروانه اقدام به حفر چاه کند، اما متأسفانه این چاه

  .اند، را مسدود کندمجاز حفر شدههایی که غیرکند، تا چاهاند و در حال حاضر وزارت نیرو به شدت این موضوع را دنبال میشده

هایی هم که پروانه برداشت آب دارند، گاهی اینها بیشتر از میزان برداشت مجاز اقدام به برداشت چیت چیان خاطر نشان کرد: چاه

  .کنند و وزارت نیرو با گذاشتن کنتورهای هوشمند سعی کرده است که این مسأله را مدیریت کندآب می

های غیرقانونی از منابع آب سطحی و زیرزمینی صورت بگیرد، این وضعیت تغییر اقلیم ه داد: مادامی که برداشتوزیر نیرو ادام

  .تشدید خواهد شد و این یک مسئولیت ملی است و تنها برعهده و مسئولیت وزارت نیرو نیست

p://www.farsnews.com/newstext.php?nn=htt1395121200053۶ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۲/۱۲ : تاریخ

 بار اجحاف در حق کشاورزان است دریافت پول پارکینگ از خودروهای حامل میوه در میدان مرکزی تره
بار محصول و تره اینکه دریافت پول پارکینگ از خودروهایی که به میدان مرکزی میوهدبیر سابق اتحادیه بارفروشان تهران بیان 

 گیرند وداران از کشاورزان میآورند، اجحاف در حق کشاورزان است، گفت: پول پارکینگی که شاید روزها طول بکشد را کامیونمی

  .شودهمه این پول ها از جیب کشاورز پرداخت می

، با انتقاد از مصوبه اخیر شورای اسالمی شهر تهران مبنی بر خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی گفت فتحعلی درعلی حاج

، گفت: شورای اسالمی شهر تهران «شوندبار تهران میپرداخت پول پارکینگ برای خودروهایی که وارد میدان مرکزی میوه و تره»

ماه سال جاری ابالغ کرد، تکلیف کرده است خودروهایی که وارد میدان میوه مرکزی و اردیبهشت 18ای که در مورخ صوبهطی م

پرداخت حق پارکینگ و  :دبیر سابق اتحادیه بارفروشان تهران، اعالم کرد .شوند، پول پارکینگ پرداخت کنندبار تهران میتره

ها از جیب کشاورزان پرداخت نها فشار زیادی بر دوش کشاورزان است، چرا که همه این پولها، تعوارض از سوی خودروها و کامیون

آورد، پرداخت این مبلغ اضافی بار تهران میوی ادامه داد: کامیونی که محصوالت کشاورزی را به میدان مرکزی میوه و تره .شودمی

  .گیرنددگان هستند که تحت فشار قرار میکند و درنهایت این تولیدکننرا به کرایه کشاورزان اضافه می

حاج فتحعلی این مصوبه شورای اسالمی شهر تهران را ناعادالنه توصیف کرد و گفت: مشمول شدن عوارض و حق پارکینگ به 

ر وی گفت:از سوی دیگر مصوبه اخی .شوند، وجاهت قانونی نداردبار مرکزی وارد میخودروهایی که به محوطه میدان میوه و تره

بدون اخذ نظر کارشناسی صنف بارفروشان و دعوت از نمایندگان این صنف تصویب شده است، به نحوی که ورود وسایط نقلیه 

های اختصاصی هر حجره مشمول عوارض پارکینگ بوده و برای خودروهای سواری نیز عوارض توقیف تعیین کرده ورودی به قسمت

ین هویت کردن اتردید این امر، نقض آشکار حاکمیت صنفی بوده و با هدف بیافزود: بیدبیر سابق اتحادیه بارفروشان تهران  .اند

  .تواند آثار تورمی شدید در اقتصاد داشته باشداتحادیه صورت گرفته است و می

هرداری، شدبیر سابق اتحادیه بارفروشان تهران، درخواست کرد تعیین تکلیف نهایی این مشکل در کارگروهی متشکل از نمایندگان 

اتاق اصناف، اتحادیه بارفروشان و شورای شهر انجام شود تا به نوعی کشاورزان که زیر بار سنگین این مصوبه هستند، از این مشکل 

 ها بهداران دارند، سرقفلی آنها است، بنابراین استفاده از این حجرههایی که حجرهحاج فتحعلی در پایان گفت: حجره .رهایی یابند

  .داران استرکینگ، شایسته نیست و ضایع کردن حق حجرهعنوان پا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951212000352 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 شود/ حداکثر مهلت حل بحران آب برای ایران؛ تا پایان برنامه ششمآینده اهدا میجایزه ملی آب سال 

های دولتی، توسط مرکز ملی دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی و نمایندگان دستگاه

 .مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شد

زیست تأکید کرد  آمیز تکنولوژی با آب و محیطرئیس اتاق ایران امروز در این همایش بر همکاری مسالمت به گزارش خبرنگار ایانا،

آمیز بین آب و و گفت: امروز شاهدیم در ایران آب به عنوان مایه حیات، تبدیل به مایه مرگ شده است چرا که این زندگی مسالمت

 ایم.، زندگی خودمان و آیندگان را به مخاطره جدی انداختهتکنولوژی وجود نداشته است. در واقع به دست خود

های مسئول و مجموعه تحسین اتاق و سازمانغالمحسین شافعی افزود: امیدواریم با این آغاز مبارک و رویکرد جدید و قابل

 تر شود.نگذاریم بزرگفرهیختگان و دانشمندان و کشاورزان حداقل از این زمان جلوی پیشرفت این بحران را بگیریم و 

 ترین اثرات اجتماعی بحران آب عنوان کرد.نشینی و معضالت اجتماعی فراوان را از مهموی تخلیه روستاها، افزایش حاشیه

اند؛ روستاها در حال تخلیه رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور بیان کرد: درست است که عوامل مختلفی در بحران آب دخیل بوده

 روستاها در حال نابودی است، اما همه باهم باید برای حل این بحران تالش کنیم. هستند و اقتصاد

 خصوصی از ورود به بحران آب را توجه به مسائل و مصالح ملی دانست.شافعی انگیزه اصلی این نهاد بخش

کشاورزی تکلیفی قانونی مشخص وی به تکلیف قانونی اتاق ایران هم اشاره کرد و ادامه داد: مجلس شورای اسالمی در موضوع آب و 

 العمل مناسب ارائه دهد.کرده و اتاق باید در ارتباط با موضوع آب پاسخ و عکس

طورکلی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اثرات اقتصادی بحران آب را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: به

 اورزی اثرگذار است و اتاق ایران از این منظر توجه جدی به موضوع آب دارد.های کشزایی و فعالیتمسئله آب بر اشتغال

های مجاز و نصب های زیرزمینی، بررسی اثرگذاری سرعت حرکت افزایشی حفر چاهشافعی اجرای طرح تعادل بخشی به منابع آب

 طه با روند حل بحران آب عنوان کرد.ترین انتظارات اتاق ایران در رابهای فعلی را از مهمکنتورها در منابع خروجی چاه

های سراسر زمان با سفر روسای اتاقهم 85یا  8۴های ایران یادآور شد: اتاق ایران در سال ها و تاالبوی با اشاره به افول دریاچه

د، اما با وجود هایی برای وضعیت دریاچه ارومیه مطرح و به دولت ارائه کربینیای رسمی صادر و پیشکشور به ارومیه، بیانیه

 ها ندیدیم و در نهایت هم آنچه نباید، اتفاق افتاد.ای از آنهای اتاق ایران هیچ نتیجهپیگیری

ه زیست و آب و تدوین یک برنامنگرانه به محیطوری آب اتاق باید با نگاهی آیندهرئیس اتاق ایران اضافه کرد: مرکز مطالعات و بهره

 حل ارائه کنند.ینی و برای رفع آن راهببلندمدت، چنین مواردی را پیش

صادی های اقتمند شویم و بازیگران اصلی فعالیتشافعی افزود: این همایش فرصت خوبی است تا از نظرات متنوع افراد مختلف بهره

 بندی مطلوب بتوانند رهنمودهای الزم را به سیاستمداران ارائه کنند.با جمع

 در سال آینده توسط اتاق ایران خبر داد.وی همچنین از اهدای جایزه ملی آب 

 ساله ششم استحداکثر زمان ما برای پرداختن به بحران آب برنامه پنج

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، هدف از برگزاری این همایش را بیان کردن مسئله آب، بیان جایگاه 

 ی در این بحران چه جایگاهی دارد، عنوان کرد.کشور در این بحران و اینکه هر نهاد و فرد

نفعان اعم از مردم و دانشگاهیان باید در جریان قرار بگیرند و نظرات خود را بیان کنند سیدمحمدحسین شریعتمدار گفت: همه ذی

انند ان کرد: هیچ نسلی مهای خود آنها را در نظر بگیرند.وی با تأکید بر اهمیت زمانی حل بحران آب، بیگیریتا مسئوالن در تصمیم
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سال گذشته در مورد آب اتفاق افتاده به نسل ما  50مسائلی که ظرف حان بزرگ قرار نگرفته است و تمامما در معرض یک امت

توان حل این بحران را به تأخیر انداخت.شریعتمدار ادامه داد: دیگر زمانی نداریم و رسیده است. در وضعیتی قرار داریم که دیگر نمی

ساله است. اگر در زمان برنامه ششم موفق نشویم برای حل ابن بحران ید به بحران آب بپردازیم. حداکثر زمان ما یک برنامه پنجبا

 ای ندارد.راهکاری بیندیشیم، دیگر فایده

 نفعان در حل ابن بحران تأکید کرد./دبیر همایش بزرگداشت روز ملی آب بر حضور همه ذی

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴1۶/%D8%AC%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 تحلیل نماینده فائو از بحران آب در ایران/ چشم انداز ما در ایران، تغییر نقش ماست

هایی که کشور ما با آن مواجه شده، بحث کمبود آب است. بحران آب مشکالت زیادی ترین چالشهای اخیر یکی از جدیطی سال

 میزان معتقدند کارشناسان  که ایگونه به. شودمی رویم این بحران نیز عمیق تر را برای کشور ایجاد کرده و هر چه جلوتر می

میلیارد مترمکعب درحال حاضر رسیده است و  88سال قبل، به  50میلیارد متر مکعب در حدود  132 از کشور تجدیدپذیر آبهای

 .کندبحران کم آبی و خشکسالی کشور را به شدت تهدید می

هایی که کشور ما با آن مواجه شده، بحث کمبود آب است. بحران آب مشکالت زیادی ترین چالشهای اخیر یکی از جدیطی سال 

 میزان معتقدند کارشناسان  که ایگونه به. شودمی رویم این بحران نیز عمیق تر ور ایجاد کرده و هر چه جلوتر میرا برای کش

میلیارد مترمکعب درحال حاضر رسیده است و  88سال قبل، به  50میلیارد متر مکعب در حدود  132 از کشور تجدیدپذیر آبهای

و  2017کند. در همین راستا و به بهانه اینکه فردا، چهارشنبه، اول مارس دید میبحران کم آبی و خشکسالی کشور را به شدت ته

مهر با  .شود برگزار ایران اتاق در ، روز ملی آب است و قرار است که به همین منظور همایش بزرگداشتی 95یازدهم اسفند ماه 

 .گذردویی انجام داده است که از نظرتان میسرج ناکوزی، نماینده فائو در ایران درباره وضعیت آب در کشورمان، گفتگ

آقای ناکوزی بفرمایید که سابقه همکاری فائو و ایران به چند سال می رسد و مهم ترین مواردی که در این همکاری مورد توجه *

 طرفین بوده، چه مسائلی هستند؟

مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور دارند؛ فائو و دولت جمهوری اسالمی ایران، سابقه چندین دهه همکاری مستمر با هدف 

های فی های متعددی در قالب این همکاری بدست آمده و همواره سعی شده تا با تقویت اثربخشی و پایداری همکاریموفقیت

ل کهای اکولوژیک در حفاظت از منابع طبیعی در حال تقلیل در شرایط زیست محیطی که نه تنها در ایران بلکه در مابین، چالش

ها، کمیابی آب و نیاز به رویکردهای تر شدن است؛ مورد توجه قرار گیرند. در مرکز این چالشمنطقه، روز به روز در حال پیچیده

 .بهینه مدیریت بهره برداری از منابع آب و حکمرانی است

 ن منطقه دارید؟دالیل کمیابی آب در منطقه خاورمیانه از نظر فائو چیست و چه تحلیلی برای وضعیت آب در ای*

اجتماعی، در ترکیب با اثرات منفی  – افزایش جمعیت، عوامل محرک افزایش خودکفایی غذایی، شهری شدن، توسعه اقتصادی

براساس  .ترین عوامل تشدید کننده کمیابی آب در منطقه خاور میانه هستندتغییر اقلیم و کاهش قابل توجه کیفیت منابع آب، مهم

های آبی بسیار میالدی، تنش 20۴0شده توسط موسسه منابع آب، نیمی از کشورهای منطقه تا سال های منتشر پیش بینی

 .شدیدی تجربه خواهند کرد

 تواند در آینده نزدیک برای این کشورها ایجاد کند، چیست؟ترین چالشی که کمبود آب میمهم*

 95درصد منابع آب جهان و نزدیک به  70اضر حدود در این شرایط، یادآوری این نکته مهم است که بخش کشاورزی در حال ح

کند. به خصوص در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که کشورها درصد منابع آب بسیاری از کشورهای در حال توسعه را مصرف می

ه برای توسعها، تأمین امنیت آبی و غذایی ترین چالشبه طور طبیعی با کمبود آب مزمن دست به گریبان هستند، یکی از مهم

 .پایدار اقتصادی و اجتماعی در شرایط کمیابی شدید و غیرمنتظره آب است

 شرایط مذکور چقدر برای کشورهایی که درگیر این چالش هستند، خطرناک است؟*

روند رو به رشد وقوع خشکسالی ها و افزایش شدت آنها در یک دهه گذشته، هشداری برای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست. 

های گرد و غبار و های کشاورزی با کاهش کیفیت منابع خاک، بیابان زایی، افزایش شدت طوفانبه خطر افتادن بهره وری سامانه
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ای وجود افت معیشتی همراه شده است. خشکسالی در شرایطی که راهکارهای مناسب مواجهه با آن در سطح محلی، ملی و منطقه

 .باشدتواند بسیار مخرب نداشته باشد، می

 کند؟فائو برای مقابله با این مسائل چه راهکاری را پیشنهاد می*

های بسیار مهم است که کشورها به صورت راهبردی، تخصیص منابع آب خود را برنامه ریزی کنند و ضمن بررسی سیاست

وقایع حدی( در جهت بهترین  های آب، غذا و انرژی از هماهنگی آنها با یکدیگر و شرایط متأثر از تغییر اقلیم )به خصوصبخش

استفاده از هر قطره آب اطمینان حاصل کنند. عالوه بر این، کاهش ریسک خشکسالی و سایر بالیای مرتبط با آب و هوا باید مورد 

 .ها در سطوح سازمانی مختلف ملحوظ شودتوجه قرار گرفته و مدیریت خشکسالی در سیاست گذاری

 فائو از وضعیت آب در ایران چگونه است؟آقای ناکوزی بفرمایید که تحلیل *

های زیادی را در بخش آب تجربه کرده به شکلی که کمبود آب، در حال حاضر، همانگونه که همه مطلع هستیم، ایران هم چالش

 هتبدیل به یک اولویت ملی شده است. رشد جمعیت، تغییر اقلیم، افزایش نیازهای آبی و کاهش تأمین در بین مواردی هستند ک

 .اندفشار وارد شده به منابع آب کشور را افزایش داده

میلیمتر که کمتر از یک سوم متوسط جهانی است و قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین  257با متوسط بارش 

سال  15ایران در  درجه سانتیگراد، ایران در دسته کشورهای با تنش آبی است. میزان منابع آب تجدید پذیر 17با دمای متوسط 

 .گذشته به یک سوم متوسط جهانی نزول پیدا کرده است

 فائو در راستای حل این مشکالت، چه اقداماتی را انجام داده است؟*

را  (WSI) میالدی، ابتکار عمل کمیابی آب 2013ها، فائو به عنوان یک نهاد تخصصی در سال برای رسیدگی به این چالش

ای برای مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی در منطقه غرب ی آن، راهبردهای مشارکتی منطقهتأسیس کرد که اولین خروج

 .آسیا و شمال آفریقا بوده است

ها، ساختار حکمرانی، سرمایه ای، برای کمک به کشورهای منطقه در جهت شناسایی و تنظیم سیاستراهبرد مشارکت منطقه

 انمبرس اطالع به خوشوقتم کند. شوند، چهارچوبی را فراهم میمنجر به بهبود بهره وری میها و اقداماتی که به صورت پایدار گذاری

 .میالدی، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای نقطه تمرکز این ابتکار عمل انتخاب شده است 201۶ سال از که

های مدیریت آب کشاورزی در منطقه پیاده سازی راه حلای و برای شتاب بخشیدن به برای پیاده سازی راهبرد همکاری منطقه

ای و بین المللی های منطقهای توسعه داده که در کنار سایر ابتکار عملغرب آسیا و شمال آفریقا، فائو، ساختار همکاری منطقه

 ال باها برای مثها و همکاری، پروژه(UNESCO-IHE) ، حسابداری آبDWFI Global Yield Gap) )مانند اطلس

ICBA, AWC, ICARDA کندهای علمی ملی، دستیابی به نتایج مورد انتظار را تسریع میو قطب. 

 .ای توضیحات بیشتری ارائه کنیدلطفا درباره ابتکار آب منطقه*

تقاد دارد ای برای مدیریت منابع آب از سوی فائو معرفی شد؛ چراکه فائو اعای با هدف مواجه علمی و اقدام منطقهابتکار منطقه

ای است و چند کشوری که در وضعیت بحرانی قرار دارند از جمله ایران، به عنوان کشور کانونی انتخاب شدند. مساله کامال منطقه

 .شودای موجب مدیریت هماهنگ بحران آب در منطقه میهای منطقههای سنجش از راه دور فائو و روشضمن اینکه روش

ها و اطالعات بروز و شواهد واقعی پشتیبانی کننده های تخصصی فائو در جمع آوری و توسعه دادهیهمکاری راهبردی، مکمل توانای

توان یک پیشرفت قابل مالحظه در منطقه غرب فرآیندهای مدیریت منابع آب، سیاست گذاری و تصمیم گیری است. این را می

ها و دستاوردها )شامل موارد مرتبط با اهداف توسعه ی خروجیآسیا و شمال آفریقا در جهت محاسبه معیارهای کمی، پایش و ارزیاب

 .پایدار( تلقی نمود
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ا ای از ذینفعان است. میکی دیگر از ابعاد مهم این همکاری راهبردی در پرداختن به چالش بنیادی کمبود آب، بسیج طیف گسترده

های اجتماعی و زیست محیطی بودن آب تنها به جنبه همه اعتقاد داریم که آب یک عنصر حیاتی برای زندگی همه است. اما حیاتی

شود، بلکه یک مسئله اقتصادی نیز هست. سرمایه گذاری در مدیریت مؤثر منابع آب برای و یا حیات بخشیدن به انسان محدود نمی

 .توانمندسازی جوامع محلی و تقویت بخش کشاورزی و مناطق روستایی ضروری است

یعی برای تقویت اقتصاد ملی و محلی ضروری است. از این منظر، همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، استفاده بهینه از منابع طب

ها، نهادهای بین المللی، جامعه مدنی یکی از محورهای اصلی تعامل با طیف گسترده ذینفعان است. از طریق تقویت مشارکت دولت

نی و مدیریت برای استفاده پایدار از منابع آب کمیاب خواهیم های نوین مشارکتی، حکمراو بخش خصوصی، قادر به توسعه سیاست

هایتان به توانمندسازی جوامع محلی و تقویت بخش کشاورزی و مناطق روستایی اشاره کردید بفرمایید که در ایران در صحبت.بود

کنند؟ هم اکنون این طرح می هایی را کسبها و مهارتگیرد و جوامع محلی چه آموزشاین توانمندسازی از چه طریقی صورت می

 شود؟در کدام مناطق ایران اجرایی می

های جایگزین به جای مشاغلی که به محیط زیست لطمه توان به ایجاد معیشتدر کرمان و خراسان جنوبی؛ در این زمینه می

 .توان مورد اشاره قرار دادا نیز میهای توسعه پایدار در مناطق روستایی رها اشاره کرد؛ ایجاد صندوقزنند مانند تخریب جنگلمی

چشم انداز ما در ایران، تغییر نقش ماست به نحوی که بتوانیم به دولت جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به امنیت پایدار 

 .غذایی و بهبود بهره وری بخش کشاورزی در کنار پرداختن به چالش کمبود آب و حفاظت از منابع طبیعی کشور کمک کنیم

دستیابی به این هدف از طریق پیاده سازی برنامه راهبردی برای حکمرانی پایدار آب در ایران صورت خواهد گرفت که پیوندهای 

 .گیرد. بخش خصوصی نقش مهمی در این راستا خواهد داشتهای آب، غذا، انرژی و اقلیم را درنظر میبین بخش

http://www.iana.ir/fa/news/۴139۶/%D8%AA%D8%AD% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 واردات با رویکرد صادراتی

 مشاور وزیر صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی -مرتضی سلطانی 

نظام اقتصادی نیست، ولی با توجه به از بین رفتن مرزهای بین المللی و جهانی ای است که قطعاً مطلوب هیچ  وابستگی مقوله

 .شدن، مبادالت تجاری کشورهای مختلف دنیا امری اجتناب ناپذیر است

آنچه به اقتصاد ضربه می زند به هم ریختن تعادل بین واردات و صادرات است نه صرفاً واردات کاال. بی شک هیچ کشوری نمی تواند 

ایحتاج خود را با تولیدات داخلی تأمین کند، و می بایست از تولیدات کشورهای دیگر بهره ببرد، این امر در مبادالت کاال به همه م

گیرد افتاد. اما امروز اینکه چه کاالیی در سبد واردات و چه کاالیی در سبد صادرات قرار میکاال در زمانه ای دور هم اتفاق می

 .از کنارش به سادگی گذشت موضوعی است که نمی توان

گردد نفی صادرات بی رویه مواد خام و تأکید بر صادرات کاالهای با ارزش افزوده آنچه اصوالً از سوی متخصصان اقتصادی مطرح می

 .است. این مهم محقق نمی شود مگر مزیت های سرزمین شناسایی گردد

مان برنامه داشته باشیم، شناخت مزیت ها بایدها و نبایدهای  المللیبراساس شناخت مزیت هاست که می توانیم برای مبادالت بین 

 .صادرات و واردات را به خوبی نمایان می سازد

شناخت مزیت ها بررسی همه جانبه از تجارت اقالم مختلف را آشکار کرده و رفته رفته به یکی از ابزارهای موفقیت در تجارت بین 

ر یادداشت یکی از خبرنگاران خواندم که با اشاره به صنعتی خاص که مواد اولیه آن چند وقت پیش د.شودالمللی تبدیل می

اش مجبور به واردات هستیم صحیح و به صالح محصول کشاورزی بود، گفته بود: تولید فالن محصول به علت اینکه برای مواد اولیه 

ت، واردات مواد اولیه و تولید محصوالت باارزش افزوده انصافی در حق تولید این سرزمین اس چنین اظهارنظرهایی قدری بی.نیست

 .باال، نه تنها باعث برهم ریختن تعادل واردات و صادرات نمی شود، بلکه می تواند بر میزان صادرات ما هم تأثیر مثبت داشته باشد

 منابع آب دست و پنجه نرم می کند، به عنوان مثال اگر سرزمین ما با مشکالت اینجاست که مزیت شناسی به خوبی خودنمایی می

کند، اگر هنوز کشاورزی ما مکانیزه نشده است و کشاورزی در کشور ما هدر رفتن منابع آب را به همراه دارد، چه اشکالی وجود 

دارد اگر محصوالت کشاورزی دیگر کشورها برای استفاده صنایع و تولید کاالهای با ارزش افزوده وارد ایران شده و خروجی این 

های اقتصاد تک بعدی  صنایع به نقاط مختلف دنیا صادر شود؟بدون شک واردات مواد اولیه با هدف صادرات می تواند باری از شانه

بردارد، و ما را در مسیری قرار دهد که به جای دیدن تولیدات داخلی مان در پوست و بسته محصول خارجی، از مواد اولیه دیگر 

وقت آن رسیده است که از اقتصاد وابسته به خام فروشی فاصله بگیریم، به .رانی بهره ببریمکشورها برای تولید محصول ای

تولیدکنندگان اعتماد کنیم و با مزیت شناسی به سمت تولید محصوالتی برویم که در دنیا مصرف کننده دارد و بازار آن اشباع نشده 

 صورت به راستی وارداتی خواهیم داشت با رویکرد صادراتیاست، حتی اگر الزم باشد با واردات مواد اولیه، که در این 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴91/%D9%88%D8%A7%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۱تاریخ: 

 سیاسیپژوهشگر اقتصاد  -کاووس واضحی 
ت ها و نتایج اصالحاوگویی با پرفسور شاپور رواسانی درباره ضرورتماه سال جاری گفتخبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( سوم بهمن

های آقای رواسانی )با وجود شناخت و انتظاری که از ارضی در رژیم گدشته انجام داد. با توجه به ابهاماتی که توضیحات و پاسخ

 اینجانب درباره اصالحات ارضی ایجاد کرد، این نوشته را تهیه کردم.ایشان دارم( در 

 شود، با توجه به تخصص ودرباره انگیزه و نتایج اصالحات ارضی، مطالب زیادی تاکنون نوشته شده است. در این نوشته سعی می

از جنبه تاریخی و ارتباط آن با شیوه  پرداز شیوه تولید در جوامع مستعمراتی( ماهیت اصالحات ارضیشهرت آقای رواسانی )نظریه

داری در کشاورزی ]یا شیوه مدرن و تجاری[ و مسئله رشد کشاورزی در آن زمان ایران مورد ارزیابی قرارگرفته و تولید سرمایه

ات ارضی، روایت متفاوتی از این واقعه تاریخی به عمل آید. خالصه این روایت متفاوت چنین است: گرچه هدف شاه از اجرای اصالح

داری در کشاورزی بود، اما ماهیت خود اصالحات ارضی در جهت گریز از رعیتی و توسعه مناسبات سرمایه -الغای شیوه تولید ارباب 

داری قبل از اجرای اصالحات ارضی داری بوده است. به عبارت دیگر در شرایطی که توسعه مناسبات سرمایهشیوه تولید سرمایه

خود مانع بزرگی در مسیر توسعه کشاورزی  "توزیع مجدد زمین"دلیل ل تکوین بود، اجرای اصالحات ارضی بهطور درونی در حابه

رعیتی/ فئودالیسم و فراهم کردن  -شد.نظر رایج درباره اصالحات ارضی، این است که این پدیده با از میان بردن نظام ارباب 

باقر "عنوان مثال در ایران، مسئله ارضی در این کشور را حل کرده است. ]به داری ]یا مدرن[های گسترش شیوه تولید سرمایهزمینه

و برخی  "داری در ایرانرشد سرمایه"در کتاب  "محمد سوداگر"، "مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران"درکتاب  "مؤمنی

از وسایل تولید و  "یدکننده مستقیمتول"نظران، این است که اصالحات ارضی، با جدایی ها و احزاب[.استنباط این صاحبگروه

طور تئوریزه کردن میالدی و همین 18و  17از آنها ]بر مبنای نظر مارکس راجع به کشور انگلستان در قرون  "سلب مالکیت"

 داری در کشاورزی، توسط لنین در کتابعنوان شرط الزم برای تحقق سرمایهمسئله جدایی تولیدکننده از شرایط عینی تولید، به

داری در ایران بوده است. از نظر این پژوهشگران، ماهیت اصالحات [ آغاز کشاورزی به شیوه سرمایه"داری در روسیهتوسعه سرمایه"

 همسان و همانند است. 18، از نظر تاریخی با سلب مالکیت زمین از دهقانان مستقل در انگلستان در قرن ۴0ارضی ایران در دهه 

از نویسندگانی که ماهیت اصالحات ارضی را، جدایی تولیدکننده مستقیم/ دهقان از وسایل تولید و وسایل  به زعم نگارنده، آن دسته

اند. همچنین یکی دانستن اصالحات ارضی با دانند، دچار نقصان شدهداری در ایران میمعیشت و آغاز تولید مدرن/ شیوه سرمایه

داری در آن کشور شد، دارای میالدی( که منجر به استقرار شیوه تولید سرمایه 18سلب مالکیت زمین از دهقانان در انگلستان )قرن 

نفسه موجه دانستن و تأکید بر اجرای کامل آن و اهاله ایرادات آن بر انجام ناقص ابهام فراوان بوده است. اصالحات ارضی را فی

تولید[ که از سوی آقای رواسانی در مصاحبه عنوان های )تقلیل در اجرا( ]بدون تحلیل تاریخی مبتنی بر ماهیت تحول در شیوه

شده، ابهامی دیگر در این زمینه گشوده است.اصالحات ارضی ایران در ماهیت، به معنای جدایی تولیدکننده مستقیم از وسایل تولید 

داری( نبوده ه تولید سرمایهعنوان شرط الزم برای استقرار شیویا به عبارتی، رهایی و آزادی دهقانان از زمین و ابزار معیشت )به

از دهقان سلب مالکیت شد. ماهیت  18ید از مالک/ ارباب بود نه دهقان. در صورتی در انگلستان قرن است. اصالحات ارضی ،خلع

اصالحات ارضی ضدفئودالی، نه ضددهقانی و ماهیت تحوالت انگلستان ضددهقانی بود. در زمان اصالحات ارضی، طبقه اصلی 

شدند. مانند سرفها در دوران فئودالیسم. مقارن با اصالحات ارضی، شمار در ایران، زارعان بودند که رعیت خوانده می تولیدکننده

ید )سلب مالکیت( از دهقان درصد( بوده است. آنچه که تحت عنوان خلع 15تا  10دهقانان مستقل در ایران، بسیار اندک )حدود 

طور بطئی و درونی کماکان ها بعد از اجرای اصالحات ارضی، آغاز و هنوز هم بهده، سالمستقل در فرایند اصالحات ارضی مطرح ش
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ادامه دارد؛ لذا فرایند جدایی دهقانان مستقل از شرایط عینی تولید )زمین و ابزار معیشت( و در یک کالم، سلب مالکیت از آنان به 

نداشته، بلکه کامالً بر  "زداییدهقان"سلب مالکیت از دهقان یا فرجام نرسیده است. ماهیت خود اصالحات ارضی، پیامدی از جنس 

ید از مالک )ماهیت اصالحات ارضی(، تقسیم و توزیع مجدد زمین، عکس، منشاء تاریخی شیوه تولید دهقانی بوده است. نتیجه خلع

خرده دهقانی است. ]مانند اتفاقی که در تلفیق ابزار کار )زمین با نیروی کاردهقان( بود. این فرایند به معنای زایش شیوه تولید 

ید ازدهقان )به مانند انگلستان قرن زا به وقوع پیوست[ در صورتی که نتیجه خلعبه شکل درون 15و1۴های انگلستان ،مقارن سده

داری یهولید سرما(، تمرکز زمین، جدایی ابزار کار و ابزار معیشت از تولیدکننده مستقیم/ دهقان، انباشت سرمایه و زایش شیوه ت18

 داریاست.اصالحات ارضی اگرچه زارع را به دهقان تبدیل کرد و در نوع خود یک گام به پیش بود، اما شرط الزم برای ایجاد سرمایه

طور کامل داری در بخش کشاورزی هنوز هم بهدر کشاورزی و تحول کافی در شیوه تولید را ایجاد نکرد. شرط اولیه ایجاد سرمایه

نشده است و آن عبارت است از: جدایی تولیدکننده مستقیم از شرایط عینی تولید؛ اعم از زمین و ابزار معیشت و تمرکز فراهم 

رعیتی مبدل به  -زمین. در فرایند اصالحات ارضی، زارع از زیر بار مالک/ فئودال بیرون آمد و به دهقان تبدیل شد. جامعه ارباب 

تر ایجاد شد. در واقع در تر و پیچیدهداری در کشاورزی ایران، مانعی بزرگبرای تحقق سرمایهجامعه خرده دهقانی شد؛ بنابراین 

بار دست آوردن آن بود، اینداری ایران داستانی از نو آغاز شد. طولی نکشید زارع ایرانی، زمینی که در آرزوی بهمسیر تکامل سرمایه

قدار و من خاک آلودی لولید تا در غیاب مالک، تنی بیاساید، اما این زمین بیآن گرفت. دهقان به تکه زمی "گور"شد که  "بهرامی"

تنها باعث سلب آسایش از دهقان شد، بلکه انبوهی از جمعیت بیقواره و نامتحد را تشکیل داد که در پروسه معیشت ناچیز، نه

 های اجتماعی، خود تبدیل به یک مانع اصلی گردید.دگرگونی

ترین اقدامات در تاریخ معاصر ایران، بسیار حائز اهمیت است. اگر عنوان یکی از پرمخاطرهاصالحات ارضی، بهدرک درست از ماهیت 

 احمد"گرفت. بنا به نظر تر انجام میداری زودتر و منطقیشد، اوالً؛ استقرار کشاورزی به شیوه سرمایهاصالحات ارضی اجراء نمی

های اربابی در آستانه اصالحات ارضی رو به گسترش بود. مانند داری در زمینسرمایه "زمین و انقالب در ایران"در کتاب  "اشرف

تی/ رعی -تجربه کشور آلمان. دوم؛ اشتباهی تحت عنوان همانندسازی ]یکی دانستن ماهیت اصالحات ارضی ایران )فروپاشی ارباب 

وجود داری([ به)فروپاشی اقتصاد دهقانی و زایش سرمایه 18فئودالیسم و زایش اقتصاد دهقانی( با تحوالت درونی انگلستان در قرن 

ها و احزاب در ایران بوده است. به عبارت دیگر؛ آمد. این همانندسازی منشاء خطاهای فراوان در جهت تمایالت سیاسی گروهنمی

تان یک به تحوالتی بود که در انگلسآدرسی غلط ]البته بسیار روشن[ در تاریخ معاصر ایران.اصالحات ارضی از نظر ماهیت، بسیار نزد

وجود آمد که در نهایت منجر به فروپاشی فئودالیسم و زایش شیوه تولید دهقانی میالدی در آن کشور به 1۶و  15های در قرن

 داری[ کشور انگلستان، تا اسقرار کامل شیوه تولید]فاصله بین فئودالیسم و سرمایه 18درآن کشور شد. از آن زمان تا قرن 

با چنین وضعیتی  19در قرن  "لویی بناپارت"طور فرانسه در زمان حکومت داری، با شیوه تولید دهقانی درگیر بود. همینسرمایه

 رو بود. وضعیتی که امکان برگشت امپراطوری بعد از جمهوری در فرانسه را ممکن ساخت.روبه

نظران پنهان مانده، یا اینکه کاه و ن، یا از نگاه نویسندگان و صاحبشیوه تولید دهقانی )حاصل اجرای قانون اصالحات ارضی( در ایرا

 داری داشته است.داری قلمداد شد. شیوه تولیدی که خود ماهیتی ضدسرمایهپوشال شیوه تولید سرمایه

های ا ایدئولوژیداری بر تن داشت، امجامعه ایران پس از اصالحات ارضی با تمام وجود دهقانی بود. تنها در ظاهر قبای سرمایه

داری[ استوار شد. در های خیالی شیوه تولید سرمایهبندیسیاسی عمدتاً روی همین عناصر ظاهری جامعه ]ساختارها و صورت

 داری، وقت زیادی الزم داشت./صورتی که جامعه ایران، برای تحقق کامل شیوه تولید سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴2۶/%D8%A2%D9%8۶%E2%80%8C%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۲تاریخ: 

شنیده شد/ حرکت بزرگ ایرانیان برای  "دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا"سمفونی تغییر از همایش 

 /دانشکده شریعتی شروع شد/ دانشگاه و روستا برای تغییر پیشگام شدندتغییر ذهن از 

ه تعقیب و دکتر فاطم "دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا"تغییر از ذهن، این آن چیزی است که نخستین جشنواره ملی

 .مهاجرانی رییس دانشکده شریعتی در افتتاح این جشنواره بر آن تاکید می کند

یانا، جشنواره ای که در آن از دکتر رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گرفته تا به گزارش ا

مهندس سلجوقی، معاون هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران،ماهرو فالحی،کارآفرین نمونه کشوری و دکتر اصحابی، معاون 

تر راهبردی و اجرای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور و حجت االسالم صندوق کارآفرینی امید، مهندس کشاورز، معاون دف

 بنیان جوادی، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه فنی و حرفه ای و جمع کثیری از استادان و دانشجویان، در آن حضور داشتند.

هیچ جامعه ای روی  "و  "مند داشته باشیمتغییر، فرآیندی است که باید در ذهن ایجاد شود تا جامعه ای توان"از این رو این که 

از نکاتی بود که دائم در سخنان دکتر  "سعادت را نمی بیند مگر اینکه تک تک اعضای آن خواهان رشد و پیشرفت و تغییر باشند

قش ور نروستا در توسعه کش"فاطمه مهاجرانی تکرار می شود و شاه بیت سخنان او بر ارتباط دانشگاه و روستا تاکید داشت که 

بسیار مهمی دارد و دانشکده با برگزاری این جشنواره در راستای رشد توان افزایی و پرورش توانمند سازی روستاییان گام برمی 

هماهنگی میان سخنان سخنرانان در افتتاحیه حکایت از سمفونی واحدی داشت که گویی اهداف روشن است، و همگی یک ".دارد

و بی مناسبت نبود که معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری دکتر رضوی نیز با راه را می پیمایند. از این ر

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند به هم برابرند، و کسانی که می دانند عالمانه حرکت می کنند و  "اشاره به دو آیه 

با آموزش و آگاهی به روستاییان می توان امور روستایی را  "می کند:  ، تاکید"کسانی که نمی دانند با عریزه حرکت می کنند

توسعه بخشید و از این طریق با ایجاد مجموعه کارآفرینی در جهت شناسایی مشکالت روستاییان و رفع و جهت دهی مسائل آنان 

 کرد.  "می توان به سمت تولید ثروت و گسترش فرهنگ گردشگری بومی، حرکت

الم بنیان جوادی نماینده نهاد رهبری در دانشکده فنی و حرفه ای، ابعاد دیگری از جهت گیری را روشن می سخنان حجت االس

کرد آن جا که با اشاره به آیه إنّی مَسؤولٌ و إنّکُم مسؤولُونَ، من بازخواست می شوم و شما نیز بازخواست می شوید، به مسوولیت 

ن همایش تنها در حوزه سخنان مسووالن متوقف نماند و نشان داد که در حوزه عمل همگان در توسعه روستایی اشاره کرد. اما ای

آن هم در دنیای سایبر و اینترنت ورود پیدا کرده است. ارائه گزارش کار یکی از دانشجویان کارآفرین در زمینه طراحی سایت 

دانشگاهی در کارآفرینی روستا، ابعاد دیگری از  فروش محصوالت کشاورزی، و در حاشیه این مراسم، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای

حرکت در گام های کوچک به سوی گام های بزرگتر بودند. اما تغییر از ذهن زمانی می تواند راه خودش را در میان فضای سرشار از 

ار که اگر به توجه به خوشه کسب و ک -1موانع طی کند که ضروریات دیگری به عنوان تجربه، در کوله بار خویش حمل کند. 

درستی در ایران نهادینه شود حرکتی عظیم در پیشرفت و توسعه کشور ایجاد می شود. و این موضوعی بود که مهندس سلجوقی 

ایجاد اعتماد به نفس و مدیریت زمان به عنوان دو مفهوم  -2معاون هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران به آن اشاره کرد. 

و موفقیت که فالحی کارآفرین نمونه کشوری با توجه به تجربیات شخصی خود برای رسیدن به موفقیت به مهم حیاتی برای رشد 

حمایت مالی و توانمند سازی از طریق آموزش های فنی و حرفه ای مواردی بودند که دکتر اصحابی معاون  -3آن اشاره کرد. و 

ند. در آخر دبیر جشنواره خانم دکتر مهری چنگی آشتیانی در گفت صندوق کارآفرینی امید و مهندس کشاورز به آن ها اشاره کرد

این جشنواره با مشارکت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای "وگوبا إیانا به یک موضوع مهم اشاره کرد؛ 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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الزم به منظور ایجاد بستر مناسب  مندی از دانش و تجربهایجاد تعامل بین دانش آموختگان دانشگاهی و جامعه روستایی و بهره

 هایهای روستائیان به عنوان عامل کلیدی در توسعه طرحافزایی و پرورش توانمندیبرای حمایت از کارآفرینان روستایی، توان

 متنوع محلی و بومی در ابعاد مختلف در سه بخش پژوهشی، نمایشگاه دستاوردهای دانشگاهی در کار آفرینی روستا و بخش جنبی

 "به میزبانی دانشکده شریعتی برگزار می شود.

حال باید سال آینده در همین روزها با مسووالن جشنواره گفت وگویی دیگر انجام بدهیم، تا ببینیم دستاورد عملی این جشنواره، 

 چه بوده و تا چه اندازه صورت عمل و تحقق عینی به خود گرفته است. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴۴3/%D8%B3%D9%85%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 گیردهای ملی شکل میهای اختصاصی در عرصهقرق

اختصاصی را  سازمان در تالش است که تعداد بیشتری قرق به گفته مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، این

ها در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست اجرا نخواهد شد، بلکه مدیریت حیات وحش مندان قرار دهد. این قرقدر اختیار عالقه

 .شودهاست، اجرایی میهای طبیعی که مدیریت آنها به عهده سازمان جنگلدر عرصه

 لیال مرگن: -ایران )ایانا(  خبرگزاری کشاورزی

اختصاصی را  به گفته مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان در تالش است که تعداد بیشتری قرق

ها در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست اجرا نخواهد شد، بلکه مدیریت حیات وحش مندان قرار دهد. این قرقدر اختیار عالقه

 شود.هاست، اجرایی میهای طبیعی که مدیریت آنها به عهده سازمان جنگلعرصهدر 

المللی محیط زیست، محفلی شد تا سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین "های اختصاصیپنل قرق"

دازد. به گفته علی تیموری، مدیر کل دفتر های اختصاصی بپرهای خود در ارتباط با اجرای قوانین مرتبط با قرقبه تشریح برنامه

شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست بخش خصوصی عالقمند به فعالیت در زمینه حیات وحش، باید طرح خود در زمینه 

های های طبیعی را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کند تا در صورت موافقت این سازمان، بخشی از عرصهحفاظت از عرصه

 کند: درها، به متقاضی خصوصی واگذار شود. آنطور که وی اعالم میی با موافقت ادارات کل منابع طبیعی و سازمان جنگلطبیع

شود. قرق باید منجر به افزایش جمعیت حیات وحش منطقه شود تا های اختصاصی از حضور نیروهای بومی استفاده میقرق

 رصد از جمعیت افزایش یافته وحوش را صادر کند.د 10سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار برای 

شود، هایی که در این رابطه متحمل میدار به ازای حفاظت از حیات وحش و مدیریت منابع آب و هزینهکند: قرقتیموری عنوان می

دار به سازمان قرق درصد سهمیه شکار به لیستی که توسط 30کند. ساز و کار ارائه مجوز شکار آن است که مجوز شکار دریافت می

شود، اختصاص خواهد یافت. این سهمیه متعلق به شکارچیان بومی منطقه است که سوء سابقه نداشته و مبادرت به شکار ارائه می

درصد بقیه سهمیه را هم سازمان حفاظت محیط زیست به عالقمندان به شکار دیگر نقاط کشور ارائه خواهد  70اند. غیر مجاز نکرده

دار حقی در تعیین قیمت پروانه شکار ندارد، اما از آنجا که قیمت پروانه بسته ه به گفته مدیر کل دفتر شکار و صید، قرقکرد.اگرچ

دار از سوی عالقمندان به شکار گرفته هایی که با قرقبه نوع منطقه، شرایط گونه شکار شده و غیره متفاوت است، در نهایت تماس

شود.تیموری قیمت هر پروانه شکار برای شکارچیان داخلی را ر به متقاضیان غیربومی دخالت داده میشود، در ارائه پروانه شکامی

 کند.میلیون تومان اعالم می ۴0ها بسته به شرایط گونه و غیره را بیش از یک میلیون تومان و بهای آن برای خارجی

 عدم حضور کارشناسان منابع طبیعی

هایی که مدیریت آن با منابع طبیعی است، قرار است که قرق اختصاصی ایجاد کند. هسازمان حفاظت محیط زیست در عرص

شود، های اختصاصی در مناطق حفاظت شده و چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست اجرا نمیکند که قرقتیموری تاکید می

توان در اختیار متقاضیان قرار تصاصی میهرچند در صورت صالحدید شورایعالی محیط زیست، این مناطق را نیز به عنوان قرق اخ

 داران خصوصی برای اجرایشدند. از آنجا که قرقداد. بنابراین باید در این پنل تخصصی کارشناسان منابع طبیعی نیز حاضر می

ت بهره مالکانه ها نیز در قبال دریافها دریافت کنند و سازمان جنگلطرح خود باید استعالم الزم و مجوزهایی را از سازمان جنگل

کند، باید با حضور یک کارشناس منابع طبیعی در عرصه مشخص اراضی تحت مدیریت خود را به متقاضان خصوصی وگذار می

دار خصوصی در شود و قرقهایی چگونه است. حقوق عرفی چگونه لحاظ میشد که نحوه تعیین بهره مالکانه برای چنین طرحمی
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و محیط بانان، چگونه در مدیریت عرصه مشارکت خواهد کرد. بنابراین حضور یک کارشناس مطلع  کنار یگان حفاظت منابع طبیعی

منابع طبیعی در جلسه ضروری بود که متاسفانه این اتفاق رخ نداده بود.به گفته طاهر قدیریان کارشناس حیات وحش که در پنل 

میلیون تومان برای حفاظت از حیات وحش و مدیریت  300داران خصوصی ساالنه حدود های اختصاصی حضور داشت، قرققرق

داران نیز فروش پروانه شکار است که آن هم در صورت افزایش کنند. تنها منبع درآمد این قرقها هزینه میمنابع آب در عرصه

گر محیط زیست اپذیر است. از سوی دیگر به گفته تیموری مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت جمعیت چهارپایان، امکان

دهد. ایران کشوری جمعیت چهارپایان افزایش نیابد، سازمان حفاظت محیط زیست هیچ مجوزی برای شکار به بخش خصوصی نمی

ها و یا شیوع یک بیماری ممکن است جمعیت چهارپایان افزایش نیابد. به این ترتیب خشک است و با افزایش دوره خشکسالی

ی درگیر چنین شرایطی شود، ورشکست خواهد شد. علی تیموری در پاسخ به پرسش ایانا در بخش خصوصی اگر چند سال متوال

دهد امکان ندارد که چنین شرایطی پیش بیاید اما متقاضی خصوصی اگر نتوانست های ما نشان میگوید: بررسیاین رابطه می

 به سازمان حفاظت محیط زیست پس بدهد.تواند عرصه را های قرق و نگهداری از حیات وحش را پرداخت کند، میهزینه

داران اختصاصی و قوانین مرتبط با آنها در درگیری با وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره حفظ امنیت جانی قرق

کار غیر ا شتوانند با شکارچیان برخورد کرده و صرفداران اختصاصی مانند محیط بانان نمیکند: قرقشکارچیان غیر مجاز، تاکید می

یت های مسئولکنند تا برای فرد خاطی، صورتجلسه تخلف تنظیم شود. آنها تحت پوشش بیمهمجاز را به محیط بانان گزارش می

 ها دارند.بانگیرند و وضعیتی به مراتب بهتر از محیطاجتماعی و غیره قرار می

 افزایش رقابت مردم محلی با گوشتخواران

های های اختصاصی افزایش جمعیت گوشتخواران را یکی از اثرات مثبت اجرای قرقحش در پنل قرقطاهر قدیریان فعال حیات و

ماه است که وارد عرصه قرق اختصاصی شده و  ۶اند داند. زیرا در یزد پلنگی که مردم محلی نام آن را یزدگرد گذاشتهاختصاصی می

درضا میرزاده روزنامه نگار و فعال محیط زیست در واکنش به این به دلیل وضعیت خوب طعمه از آنجا خارج نشده است.البته حمی

کند. با افزایش جمعیت این چهارپا در گوید: پلنگ برفی از کل مارخور تغذیه میای از پاکستان اشاره کرده و میسخنان به تجربه

دالر درآمد جامعه  150تا  100تن های اختصاصی پاکستان ،شکار هر یک کل مارخور توسط پلنگ برفی به مفهوم از دست رفقرق

خود  کنند پلنگ برفی را بکشند. وی سخنانمحلی است در نتیجه رقابت بین روستاییان و این پلنگ شکل گرفته و مردم تالش می

دهد.قدیریان که با اجرای قرق را با طرح این پرسش که آیا در ایران برای چنین شرایطی تدبیری اندیشیده شده، ادامه می

داران در ابتدای کار به دنبال افزایش جمعیت چهارپایان هستند اما به کند که قرقصاصی موافق است، در سخنان خود تاکید میاخت

شود و حفظ تمام حیات های غیر چهارپا و حتی پلنگ هدایت میای آنها به سمت توجه به گونههای تلهتدریج سیستم دوربین

های اختصاصی به سازمان حفاظت دهد: بیشترین گزارش رودک عسل خوار از قرقه میشود.وی اداموحش برای آنها مهم می

های اختصاصی است اما به نحوی چالش پیش روی محیط زیست ارائه شده است.این فعال محیط زیست اگرچه موافق اجرای قرق

کنند که چهارپایان ما از منطقه قرق خارج داران اختصاصی گاهی عنوان میکند. به گفته وی قرقاجرای این طرح را نیز مطرح می

 اند و سخنانی از این دست در بین آنها رایج شده است.شده و به منطقه حفاظت شده رفته

کند. در نتیجه گوید: باید بپذیریم که حیات وحش متعلق به همه است و حفاظت درست از آن، زمینه مهاجرت را فراهم میوی می

کند: در گذشته خاطراتی در زمینه مهاجرت دسته جمعی ی کار درستی نیست.قدیریان بیان میبه زبان آوردن چنین سخنان

ها از بین شد. در حال حاضر تمام این گدارهای جمعیتی و مهاجرتهای آهو در فصول خاص از سوی پیشکسوتان مطرح میگله

 ین گدارها باشیم.های اختصاصی، بار دیگر شاهد ارفته است که امیدواریم با اجرای طرح قرق
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ین های اداران این کشور تشکیل اتحادیه داده و تالشکند که قرقهای اختصاصی معرفی میوی شرق کنیا را نمونه موفقی از قرق

های اختصاصی صرفا با ایجاد انگیزه است.به گفته این فعال محیط زیست اجرای قرق اتحادیه، آنها را معاف از پرداخت مالیات کرده

ی هاتوان هزینهپذیر است و تنها راه هم فروش پروانه شکار است زیرا با جذب گردشگر نمیدی برای بخش خصوصی امکاناقتصا

ساالنه فعال بخش خصوصی را پوشش داد.البته از آنجا که قیمت هر پروانه شکار برای شکارچیان داخلی یک میلیون تومان است و 

درصد  10ازمان حفاظت محیط زیست در قبال افزایش جمعیت، برای کمتر از میلیون تومان همچنین س ۴0شکارچی خارجی 

های توان هزینهرسد که با فروش پروانه شکار به شکارچیان داخلی، نمیکند، به نظر میجمعیت رشد یافته را مجوز شکار صادر می

 ها را جبران کرد.وان این هزینهقرق اختصاصی را پوشش داد و صرفا باید فروش پروانه به شکارچیان خارجی، شاید بت

که  شودهای اختصاصی و مدیریت منابع آب توسط بخش خصوصی سبب میقدیریان در پاسخ به پرسش ایانا درباره اینکه قرق

ها از حالت بکری خود خارج شود، دست برد در طبیعت بر اساس نسخه آبشخورهای کف سرامیکی در طبیعت توسعه یافته و عرصه

ی حفظ حیات وحش را اجتناب ناپذیر دانست.قدیریان در انتهای سخنان خود به سازمان حفاظت محیط زیست توصیه تجویزی برا

های های اجتماعی ضعیف است.به گفته حاضران در پنل، قرقکرد که از جامعه شناسان بهره بگیرد زیرا این سازمان در مشارکت

حفاظت حیات وحش است که در همسایگان شمالی ایران وجود دارد و  های موفقی از مشارکت بخش خصوصی دراختصاصی نمونه

 تواند به عنوان الگو برای ایران مورد توجه قرار گیرد./می

http://www.iana.ir/fa/news/۴1227/%D9%82%D8%B1%D9% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 های امیدوارکننده عراق درباره ریزگردهاپاسخ

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست جلسه دوجانبه با مسووالن عراقی در مورد ریزگردها را مثبت ارزیابی  |ایرنا

 املتع با تا داریم تالش ایم که امیدوارکننده است. سوی عراق شنیدههای مثبتی در زمینه بحران ریزگردها از کرد و گفت: پاسخ

جمهوری به استان خوزستان انجام شد ا کمک کنیم. در سفری که به همراه رییسریزگرده بحران و خاک تثبیت موضوع به بیشتر

جمهوری از ام شد و رییسبازدیدی از اجرای عملیات کاشت نهال و تثبیت خاک و بخش سیالب در اهواز بخش هندیجان انج

بحران استان خوزستان با مطالعات صورت گرفته های فوقکانون .نزدیک اقدامات انجام شده و عملیات اجرایی را بازدید کردند

ها اثرگذار باشد. هفته گذشته از معاون شناسایی شده است و امیدواریم اقدامات انجام شده و در حال انجام نسبت به کاهش بحران

های ای داشته باشیم که از محورهای این جلسه مقابله با گردوغبار و طرحرکل سازمان ملل دعوت کردیم تا در تهران جلسهدبی

المللی را در ای و بینهای غرب آسیا به خصوص در مورد کشورهای عراق و عربستان بود که سازمان ملل سازوکارهای منطقهکانون

 .کنداین زمینه دنبال می

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴82/%D9%BE%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱۰سه شنبه 

 کنندگان و تولیدکنندگان شدشهرام میراخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف 

 امشهر تولیدکنندگان و کنندگان مصرف حمایت سازمان رییس و وزیر معاون نوابی، سیدمحمود سوی از حکمی طی -اقتصاد غذا 

 .رف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شدمص حمایت سازمان تخلفات به رسیدگی و بازرسی معاون عنوان به میراخورلو

 شهرام انتصاب حکم در حمایت سازمان رییس و وزیر معاون نوابی، سیدمحمود ،«فود پرس»خبری اقتصادغذا به گزارش پایگاه 

عاون م" سمت به حکم این موجب به مکتسبه، تجربیات و سوابق به نظر و الهی الطاف از استعانت با: است کرده عنوان میراخورلو

 و وظایف سازمان اساسنامه مفاد بویژه مرتبط مقررات و قوانین براساس  تا  شوید منصوب می "بازرسی و رسیدگی به تخلفات

های ناشی از ادغام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کاال و خدمات و بهره مندی از خرد جمعی، همکاری، هم مسئولیت

سازمان و بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای افزایی و مشارکت صمیمانه هئیت مدیره، معاونان، مدیران کل و آحاد همکاران محترم 

های درون و برون سازمانی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اهداف دولت تدبیر و امید نسبت به انجام وظایف و مسئولیت

ه مردم ب ذاتی، قانونی و تکلیفی بویژه شرح وظایف و مسئولیتهای مصوب سازمانی متضمن کیفیت و سرعت مطلوب و خدمت افزونتر

وی در این حکم می .و تسهیل امور کسب و کار و تولید و ارتقای سازمان در تراز نظام جمهوری اسالمی ایران ایفای نقش نمایید

م اافزاید: انشاءاللّه تعالی جنابعالی نیز با اهتمام و مساعی همه جانبه، به اعتماد ابراز شده پاسخی شایسته داشته و بیش از پیش در انج

 معدنی و فلزی کاالهای دفتر مدیرکل درپست این از پیش میراخورلو شهرام گفتنی است.یتها محول موفق و مؤید باشیدمسئول

  .کرد می وظیفه انجام تولیدکنندگان و کنندگان مصرف حمایت سازمان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3a299790c3۴e۴3f5a3af7eb00۴ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 آب شهری چالشی مردمیمدیریت روان

 ارشد مدیریت شهری آشتیانی.کارشناسحمیدرضا چنگی

ازپیش مورد توجه قرار آب شهری بیشآوری و مدیریت روانموضوع جمعامروزه با توسعه شهرنشینی و گسترش شهرها،  / شرق

های سطحی در بسیاری از شهرهای آبآوری و مدیریت روانبین، توسعه و استفاده از رویکردهای نوین جمعگرفته است. دراین

های رویکرد نوین یا مدرن به مدیریت آب طور جد، در دستور کار متولیان اداره آن شهرها قرار گرفته است.یافته به کشورهای توسعه

کنند، یعنی شود که در جهت احیای مصنوعی چرخه طبیعی آب در شهر عمل میهایی اطالق میسطحی شهرها اساسا به روش

های جاری ناشی از بارندگی در سطح شهر به حد و میزانی تقلیل ها و میزان آلودگی در آبآبکوشند حجم و اوج آبدهی روانمی

در کشور ما نیز امروزه اغلب شهرها با مسائل و مشکالت مختلفی در حوزه .یابد که قبال در اراضی بایر پیرامون شهر وجود داشت

رو هستند که منجر به افزایش گرفتگی معابر روبههای شهری ازجمله مسائل مرتبط با تشدید خطر سیل و آبآبمدیریت روان

احتمالی جانی و مالی خواهد شد و تا حد زیادی ناشی از اثرات توسعه شهری و تغییرات شدید های نگهداری شهر و خسارات هزینه

های شهری امکان سیالب در سطح شهر را آب ناشی از بارشدر الگوی زهکشی طبیعی است. در صورت عدم زهکشی مناسب، روان

های زهکشی است. رشد سریع ها و اصالح شبکهآب در مناطق شهری شامل کنترل جریان هرزآبمدیریت روان.دهدافزایش می

 .آب در هنگام رخدادهای سیالبی به همراه داردشهرها به همراه افزایش جمعیت آن، مشکالت زیادی را درزمینه مدیریت روان

ر با عم آبآوری روانهای جمعهای با شدت زیاد، کاهش نفوذپذیری به دلیل توسعه مناطق شهری و همچنین وجود سیستمبارندگی

گرفتگی معابر، اختالل در سیستم عبور و رو، کنترل وقایعی مانند آبباال، از دالیل عمده وقوع سیالب در مناطق شهری است. ازاین

زدگی مناطق مسکونی و تأمین امنیت جانی، مالی و روانی آب آلوده و سیلشدن روانمرور، آلودگی سطوح شهری به واسطه جاری

رو نیاز به یک مدیریت با رویکردی ازاین .ریزان شهری و مهندسان آب بوده استغدغه خاطر طراحان و برنامهشهروندان همواره د

یکپارچه و پایدار در جهت استفاده بهینه از سیالب ضروری است. در بسیاری از شهرهای دنیا با توجه به سطح رفاه اجتماعی، سیستم 

آوری های جمعآب ناشی از بارندگی سیستمی جدا بوده و براساس حجم فاضالب و روانآب شهری از سیستم انتقال فاضالب خانگروان

های پایدار منابع آب برای پیشبرد اهداف حال سیستم.گوی نیازهای شهروندان استخوبی پاسخآب شهری و فاضالب بهو دفع روان

هیدرولوژی آنها استفاده بهینه شود. بدون مدیریت صحیح که از محیط، بوم و طوریاند، بهجوامع، طراحی و مدیریت شده و آینده

توانیم به توسعه پایدار برسیم و فقر را کاهش دهیم. هدف توسعه و مدیریت پایدار منابع آب، تأمین صحیح منابع آب، هرگز نمی

سازی ها یعنی بهینهسیستم های حال و آینده است. این مهم با درنظرگرفتن دو عامل، یکی طراحی جامع و مناسبنیازهای آبی نسل

یاری از یابد.در بسراندمان استفاده از آب و دیگری ایجاد تالشی پیوسته به منظور حفاظت و تجدید محیط زیست طبیعی تحقق می

، 2050تا  2009های دهد بین سالها نشان میبینیهای اساسی بشر وجود ندارد. پیشمناطق جهان، آب کافی به منظور برآوردن نیاز

شدن بسیاری از رسد؛ بنابراین با نزدیکدرصد می 8۴میلیارد افزایش یافته و جمعیت شهرنشین جهان به حدود  2،3جمعیت جهان 

ای برخوردارند. آوری آب باران از اهمیت ویژههای استحصال منابع آب مانند جمعجوامع به محدودیت منابع آب قابل دسترس، روش

گیرد که بدانیم کشور ایران که به لحاظ اقلیمی جزء مناطق در وضعیتی بیشتر مورد توجه قرار میهمچنین، استحصال آب باران 

ها را در مواجهه با شود، در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا واقع شده و بسیاری از چالشخشک جهان محسوب میخشک و نیمه

متر به طور میلی 179است که  -سوم میانگین جهانییک -مترمیلی 252پایداری منابع آب تجربه کرده است. کل بارش ساالنه کشور 

ها های تند، سطح جادهآب آنها، سطوح زمین، شیبرود؛ بنابراین احتیاج است که از بارش و روانمستقیم از طریق تبخیر از دست می
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زیرزمینی استفاده شود. با ساخت مخازن  ای مثل سدهایهای پیچیدهها یا روشانبارای مثل آبهای سادهو با استفاده از روش

های نفوذ، های زیرزمینی در اختیار قرار گیرند یا از ترانشهتدریج در تغذیه الیهتوان سیالب را ذخیره کرد و بهزیرزمینی می

های مت اعظم آبویژه در کشورهای پیشرفته که قسهای اخیر بهتوان بهره برد. در سالها میفیلترهای نفوذپذیر و بیوسنگفرش

آن  شدناند که بهترین راه مبارزه با بحران آب استفاده بهینه از آب و جلوگیری از آلودهاند به این نتیجه رسیدهسطحی مهار شده

سالی دهد و یکی از تبعات خشکسالی روی میشود که پدیده خشکتر میهایی نمایاناست. مسلم است که بحران آب در سال

های شهری صورت گرفته است و نتیجه همه آنها بر این پایه آبهاست. مطالعات زیادی بر کنترل روانن آب رودخانهرسیدحداقلبه

تر از شهر خارج کنیم، آلودگی آن را کم کرده و تا حد امکان در زمین جای آنکه سیالب را هرچه سریعاستوار است که الزم است به

ن آب سیالب گذارد. هنگام بارش باران، بخشی از آداری بر کیفیت و کمیت رواناند تأثیر معنیتونفوذ دهیم. اقلیم یک منطقه نیز می

شود. کشور ما در آلودگی هوا و آب جاری میصورت روانهای سطحی زمین را پر کرده و بخشی از آن به در زمین نفوذ کرده و حفره

های کشور نخست جهان است که باید احتیاط 10زایی، غالبا در شمار نها و بیابادر مسائلی همچون فرونشست زمین، نابودی تاالب

ها باید چرخه هیدرولوژیک طبیعی را که به وسیله آبالزم درباره استفاده از آن به عمل آید؛ بنابراین بهترین عملکرد استفاده از روان

 .وسازها و توسعه شهری بر هم خورده است، حداقل کندساخت

http://www.iana.ir/fa/news/۴1353/%D9%85%D8%AF% 
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 نهاده 
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 یک قدم تا اجرای طرح کودهای تلفیقی/ جای خالی کودهای آلی و زیستی در سبد کودی کشاورزان

درصد از سبد کودی کشاورزان با  35پنجم توسعه دولت را موظف کرده است که تا پایان این برنامه برنامه  1۴3ماده  "ز"بند 

های کودهای آلی جایگزین شود. در این بند دولت مکلف به ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی )ارگانیک( در سطح مزارع و باغ

درصد کل کودهای مصرفی در  35ایش میزان مصرف این گونه کودها به کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افز

 .پایان برنامه پنجم شده است

تر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در سخنان خود در مجمع ملی سالمت بر ضرورت جایگزینی کودهای زیستی به جای پیش

 ورزی و جامعه تأکید کرد.کودهای شیمیایی با توجه به تأثیر این نهاده در سالمت محصوالت کشا

ه یک فاصل"وگو با خبرنگار ایانا های آلی و زیستی کشاورزی در گفتسخنانی که از سوی رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآورده

 توصیف شد. "قدمی تا اجرای طرح کودهای تلفقی

المت محصوالت کشاورزی و جامعه، گفت: سیامک علیزاده با تأکید بر اهمیت استفاده از کودهای آلی و زیستی و تأثیر آنها بر س

های مساعد برای اجرای طرح کودهای تلفیقی داده شده و راه طوالنی برای رسیدن به اجرای این طرح پیموده پیش از این نیز قول

 بار با اقدامات انجام شده این طرح اجرایی شود.شده است، اما امیدواریم این

گوید: یکی از شعارهای وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای شروع به کار کودهای تلفیقی، می وی درباره دالیل تأخیر در اجرای طرح

 ند.کنهای وزیر جهاد کشاورزی حرکت نمیرسد برخی افراد و نهادها همسو با سیاستنظر میاستفاده از کودهای زیستی بود که به

بر این بود که شرکت خدمات حمایتی و سازمان تعاون روستایی  علیزاده ادامه داد: با ثبت و گواهی کودها از دو سال گذشته قرار

ها نبود بودجه ایران با حذف کودهای شیمیای بخشی از سبد کودی کشاورزان را به کودهای زیستی اختصاص دهند، اما این ارگان

 کنند.را دلیل اجرای کامل این طرح عنوان می

زیستی کشاورزی خاطرنشان کرد: تمرکز شرکت خدمات حمایتی بیشتر روی های آلی و رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآورده

 کودهای تکلیفی بوده که این امر به تدریج توجه کشاورزان را به مصرف کودهای زیستی کاهش داده است.

باال است و  رعلیزاده با تأکید بر کیفیت کودهای آلی و زیستی تولید داخل، گفت: کیفیت کودهای آلی و زیستی تولید داخل بسیا

 های خارجی است.های داخلی نبود توان مالی کافی برای رقابت با شرکتتنها دلیل حضور کمرنگ تولید شرکت

این در حالی است که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود در مجمع ملی سالمت از حذف و 

 اثر هستندد داخل پس از بررسی و ارزیابی خبر داد و تأکید کرد: این کودها یا بیمورد کود وارداتی و تولی 82هزار و جایگزینی یک

 یا در آنها از فلزات سنگین استفاده شده بود. همه این کودها ازمصرف حذف شدند.

 برند کودهای زیستی ثبت و جایگزین کودهای شیمیایی شده است./ 32وی در ادامه گفت: در همین ارتباط هم 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1371/%DB%8C%DA%A9%D-9%82%D8%AF 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41371/%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند دوماهم اخبار کشاورزی هفته 
 

250 

 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 نهالستان مجوز دار در کشور 345میلیون اصله نهال مثمر شناسه دار امسال تولید شد/فعالیت  45

 .میلیون اصله نهال مثمر شناسه دار و اندام های تکثیری تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است 320تولید 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، رییس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت امور باغبانی با اعالم این مطلب، اصالح باغات، 

ی سبز و احداث نهالستان های مرجع متشکل از ارقام تجاری با عملکرد باال و متحمل کشت در اراضی شیبدار با بهره مندی آب ها

 .به شرایط اقلیمی کشور را از دیگر اهداف این معاونت در برنامه ششم توسعه عنوان کرد

سه دار در نهالستان میلیون اصله نهال مثمر شنا ۴5صغری خوشکام درباره تولید نهال شناسه دار نیز اظهار کرد: امسال نزدیک به   

وی در عین حال هر گونه خرید و فروش نهال مثمر بدون شناسه و بدون گواهی بهداشت در کشور .های مجوز دار تولید شده است

 .را غیر قانونی خواند و تصریح کرد: ما موافق تولید و توزیع نهال بدون شناسه نیستیم

ار در سراسر کشور وجود دارد، گفت:این نهالستان ها به تایید موسسه تحقیقات نهالستان مجوز د 3۴5خوشکام با بیان این که تعداد 

 .ثبت و گواهی بذر و نهال رسیده و نهال ها در این نهالستان ها به روش های متداول امروزی و یا سنتی تولید می شوند

ان حفظ نباتات و تایید کمیته های فنی وی افزود: جابجایی نهال مثمر براساس دارا بودن شناسه نهال و گواهی سالمت از سازم

نهال استان ها امکان پذیر است و هر سال در زمان توزیع و جابجایی نهال، موارد کلی در مورد شرایط جابجایی و موضوع های 

 .مربوط به آن به تمام استان ها ابالغ می شود و کمیته های فنی نهال در کلیه استان ها هم این موضوع را رصد می کنند

خوشکام اعالم کرد: با توجه به تفاهم اخیر، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به عنوان دستگاه نظارت کننده بر تولید و 

توزیع نهال و سازمان تعزیرات حکومتی، مسایل مربوط به نهالستان های غیر مجاز و نهال بدون شناسه را پی گیری می کنند و 

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین تعداد نهالستان های مجوز دار در استان آذربایجان غربی .هنداقدامات الزم را انجام می د

 .است و بیش ترین میزان تولید نهال در استان های البرز و فارس صورت می گیرد

روز کردن ارقام تجاری به  رییس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت امور باغبانی، تولید نهال سالم و اصیل برای اصالح باغات و به

 .منظور اقتصادی کردن فعالیت باغداری را از اهدا ف معاونت امور باغبانی برشمرد

نهال گواهی شده که هسته های اولیه و مادری آن ها در گلخانه های قرنطینه مطابق استاندارد های بین  9۶وی گفت: از سال 

خوشکام پیش بینی کرد: سال آینده به منظور ایجاد تحول در تولید نهال .شوندالملی نگهداری می شود تولید و وارد عرصه می 

  .سالم و اصیل در کشور تعداد قابل توجهی نهال گواهی شده از ارقام تجارتی درختان میوه تولید و وارد باغات تجاری کشور شود

اذعان داشت: برآورد ما نشان می دهد برای تولید وی در مورد حمایت از زیر ساخت های تولید نهال های گواهی شده درختان میوه 

 .نهال گواهی شده که پایه مادری آنها عاری از تمام آفات و بیمارگرها باشد، حمایت های دولتی و اعتباری مناسبی نیاز است

ائم سالمت نهال و سایر خوشکام افزود: این اعتبار برای ایجاد و توسعه زیر ساخت ها، تامین ژرم پالسم تجاری و به روز، ارزیابی د

 .موارد مرتبط با آن مورد نیاز است که به دلیل شرایط اقتصادی دولت در حال حاضر تنها بخشی از آن تامین شده است

یعنی واحدهای تجاری کشت بافت را از دیگر  (وی توسعه و حمایت از تولید نهال در شرایط کنترل شده )تولید در فضای بسته

مور باغبانی عنوان کرد و گفت: این ظرفیت در کشور وجود دارد که بتوان از ارقام بومی و تجاری با استفاده از برنامه های معاونت ا

 .تکنولوژی کشت بافت به نهال سالم، اصیل و گواهی شده دست یافت
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ه در شور ایجاد شده کخوشکام اضافه کرد:خوشبختانه با حمایت معاونت امور باغبانی، انجمن تولید کنندگان نهال کشت بافت در ک

رییس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت امور باغبانی، تعداد واحدهای تولید کننده .برنامه تولید نهال کشور مفید و موثر هستند

مورد عنوان کرد و اظهار داشت: این واحدهای تولیدی در قالب شرکت های دانش بنیان در  ۶0محصوالت کشت بافت را نزدیک به 

وی افزود: در تعدادی از این واحدهای کشت بافت، گل محمدی، خرما، گردو، موز و گل و گیاهان زینتی به .تمع شده اندانجمن مج

 .صورت رقم و پایه های رویشی درختان میوه تولید می شود

زیر ساخت های  خوشکام گفت: در دستور العمل ارسالی به استان ها، وسعت نهالستان های مرجع برای تولید نهال گواهی شده با

هکتار تعیین شده است و این دستورالعمل نشان دهنده موضوع تخصصی بودن تولید نهال است و از این  100تجاری و بین المللی 

رو باتوجه به این که رویکرد معاونت امور باغبانی اصالح باغات غیر اقتصادی است، تولید نهال سالم و با اصالت ژنتیکی که احتیاج به 

  .ی و زیر ساخت دارد در این دستورالعمل پیش بینی شده استدانش فن

اصله نهال درختان مثمر تا ماه پیش خبر داد و اذعان داشت: اکثر این صادرات به کشوهای  57هزار و  8۴5وی در ادامه از صادرات 

جمهوری اسالمی را را طی  خوشکام ضمن موافقت با صادرات ارقام درختان میوه ای که مسیر ثبت نام دولت.منطقه بوده است

 .کرده اند، تصریح کرد: صادرات ارقام مثمر عالوه بر ارزآوری، امکان تبادل ژرم پالسم میان کشورها را فراهم می کند

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴9۴/۴5%D-9%85%DB%8C%D9%8۴% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

هزار هکتار/ پارک جنگلی در اطراف شهر اهواز احداث می شود/ اجرای طرح  43اجرای ضربتی کاشت نهال به میزان 
 انتقال آب موقت از پروژه آزادگان به کانون های بحرانی ریزگردها

مکرر خود به خوزستان و اجرای طرح نهال کاری در کانون های فوق بحرانی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت سفرهای 

ریزگردهای خوزستان گفت: جهت اجرای با کیفیت این طرح ساختارهایی را تعریف کرده ایم که تالش می شود در اسرع وقت 

فزود: ا است؛ شده انجام خصوص این در محیطی زیست مطالعات اینکه بیان با امروز حجتی محمود به گزارش ایانا،.اجرایی شود

 نتیجه. است گرفته صورت  استان  سازگاری با طبیعت و شرایط اقلیمی توسط موسسه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه ها

 به توجه با پروژه این خوبی العمل سرعت با تا گرفت خواهد قرار کاری نهال طرح مجریان کار دستور در موسسات این مطالعات

 ال و فرارسیدن فصل گرما اجرایی شود.نه کاشت زمانی های محدودیت

حجتی در خصوص تامین و انتقال آب الزم این طرح بزرگ گفت: در این خصوص کارگاه انتقال آب تجهیز شده است. نقشه های 

کیلومتر و با سرعت و قدرت انتقال  35 طول به آزادگان پروژه  اجرایی طرح انتقال آب تدوین شده است. طرح انتقال آب موقت از

سیالب ها را به محل پروژه  مترمعکب در ثانیه به کانون های بحرانی ریزگردها در حال انجام است. این کانال قابلیت انتقال 20آب 

اقل آب وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با هماهنگی های که با آب منطقه ای صورت گرفته است، در فصل های تابستان حددارد.

ای اجرای این به محل پروژه و کاشت نهال منتقل می شود. نقشه های اجرایی این طرح تهیه شده است. اکیپ های اجرایی الزم بر

هزار هکتار با توجه به فصل گرما باقی  ۴3همچنین زمان کمی برای اجرای فاز نخست این طرح به میزان طرح تامین شده است.

 ه طور ضربتی اجرایی شود.مانده است و این طرح باید ب

اجرایی این پروژه  وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: کانال انتقال آب باید از کوت امیر و نهر ماله و ریل راه آهن عبور کند. عملیات

به اکیپ کاری در حال انجام است که موقتا از یک کانال مربوط  10حجتی ادامه داد: بحث غرس نهال با بکارگیری شروع شده است.

د شو منطقه ای است که آب را به ماهشهر و کوت امیر تامین می شود، الزم به ذکر است تانکرها با پمپاژ آب های محدود تامین می

وی با اعالم اینکه نهال کاری آغاز شده است، عنوان کرد: نهال ها را از نقاط مختلف به کشور، با تا به مقدار مورد نظر برسد.

ع طبیعی و تنوع گیاهی مختلف از سایر استان در خوزستان کاشته می شوند. لذا با توجه به محدودیت پشتیبانی مسووالن مناب

فصلی الزم است سرعت عمل خود را باال ببریم. به دنبال این هستیم در این مدت محدود پس از آغاز فصل تابستان حدالمقدور 

بسیج شده اند، تا در نهایت بتوانیم برای فصل تابستان خودمان را آماده  نهال ها کاشته شوند، امکانات را به طور کامل برای این امر

 کنیم. الزم است مطالعات در دست اجرا نهایی شود که همراه و همگام با طبیعت این مشکالت فوق بحرانی رفع شود.

 خصوص در  ا تامین، تا با مشکالتیوزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: امید می رود تا آن زمان با آغاز فصل تابستان آب مورد نیاز ر

 به جلوگیری خاک برداشت از و کنند عمل بادشکن صورت به تا باشیم، ها آن رشد شاهد آرام آرام و نشویم مواجه ها نهال آبیاری

حجتی عنوان کرد: به غیر از جهادکشاورزی دستگاه های دیگر از سطح ملی و منطقه ای پشتیبانی ها در خصوص حل و .آید عمل

فصل معضالت خوزستان انجام داده اند و به گونه ای بسیج شده اند. همچنین استاندار خوزستان بر همت خود افزوده است. سازمان 

 آب منطقه ای در خصوص تامین آب موقت و دائم کمک شایانی را انجام داده است.

رود پساب شهر اهواز به یک کمر بند عریض فضای  وی از احداث پارک جنگلی در اطراف شهر اهواز خبر داد و اضافه کرد: امید می

سبز اخصاص داده شود، تا با ایجاد فضای سبز جنگل شاهد شادابی و تلطیف بیشتر مردم این شهر باشیم، این امر قطعا سازگار با 

 پیش بینی محیط است، که در آینده نزدیک عملیاتی می شود. همچنین در خصوص تامین اعتبار مشکلی وجود ندارد و مطمئنا
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های دولت محقق خواهد شد. هر گروهی از سازمان های مردم نهاد که آمادگی داشته باشند برای کاشت نهال همکاری می شود و 

است با توجه به نزدیک شدن به هفته  این من خواهش است، شده گرفته  از سازمان بسیج کمک ویژه ای در ارتباط با نهال کاری

 ود کمک کنند تا شاهد رفع سریع تر این بحران باشیم.نهال کاری مردم با حضور خ

http://www.iana.ir/fa/news/۴1389/%D8%A7%D8%AC%D8 
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 نهاده
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۱۰سه شنبه 

 ایرانپیدا و پنهان آفت کشی در کشاورزی 

های بیولوژیک برای مبارزه با آفات، سالم ای،بدلیل استفاده از روشدرصدمحصوالت گلخانه90که برخی مسئوالن معتقدنددرحالی

به گزارش مهر، افزایش روز افزون جمعیت و .هستند اما درمورد نوع سموم و سالمت این محصوالت نگرانی های جدی وجود دارد

نیاز برای آنها، باعث گسترش تولید محصوالت کشاورزی و از سویی گسترش استفاده از سموم و  لزوم تامین مواد غذایی مورد

 .ها را داشته و دارندهای شیمیایی به منظوره مقابله با آفاتی شده که قصد نابود کردن غذای انسانکشآفت

ا هیچ مشکلی برای بشر و محیط زیست ایجاد ها و سموم نه تنهکشکارشناسان معتقدند استفاده کافی، درست و به موقع از آفت

رود به شرط آنکه ضوابط واستانداردهای الزم به درستی اجرا شود و کند بلکه عاملی مناسب برای حفظ تولیدات نیز به شمار مینمی

میلیون تن برسد؛ به گفته  118 به کشاورزی محصوالت تولید میزان امسال شودمی بینی پیش که در کشور ما .موردتوجه قرار بگیرد

در همین زمینه یحیی ابطالی، .درصد متوسط جهانی است 70های بخش کشاورزی کشمسئوالن وزارت جهاد، میزان مصرف آفت

شود، هزارتن سم در کشور تدارک دیده می 27تا  25معاون فنی سازمان حفط نباتات کشور در گفتگو با مهر با بیان اینکه ساالنه بین 

ه شود ضمن اینکشور فرموله میک داخل در و وارد تکنیکال شکل به نیز باقی و مصرف آماده درصد این میزان، به صورت  30گفت: 

وی با اشاره به اینکه در تدارک سموم و .گیردمی قرار صادرات سبد در نیز هزارتن  3تا  2هزارتن، بین  27تا  25از این میزان 

در  که دسته آن شود، افزود:ما در بحث سموم آماده مصرف وارداتی و همچنین ها تمام استانداردهای جهانی رعایت میکشآفت

این  معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور به.شود موظف هستیم استانداردهای بین المللی را رعایت کنیمداخل کشور تولید می

 شود، ما یک نظارتپرسش که مکانیزم نظارت بر تولید و واردات این سموم به چه صورت است؟ پاسخ داد: وقتی سم وارد کشور می

شود ضمن اینکه واحدهای تولیدکننده خود کنترل کیفی داریم که توسط آزمایشگاه مرکزی سازمان و آزمایشگاه همکار انجام می

 .دهدمی جامان را تست و کنترل کار آنان برای که  دارند قرار همکار آزمایشگاه یک با هم واردکنندگان و  آزمایشگاه کنترل کیفی دارند

، 93های سموم مواجه بودیم که تا پایان سال هایی در زمینه فروشگاهابطالی ادامه داد: در بحث مربوط به بعد از آن، با نابه سامانی

 اکنون هم و کردیم ساماندهی را فروشگاه  3500تا امروز 9۴هزار فروشگاه غیرمجاز سم در کشور وجود داشت؛ ما از مهر  ۴حدود 

وی اضافه کرد: همچنین درحال طراحی سامانه جدیدی هستیم که تمامی .فروشگاه غیرمجاز در کشور وجود دارد ۴00 از کمتر

 خواهد افتتاح بزودی این سامانه که   در کنند، ثبت آن در را اید مشخصات سم خود تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان ب

ام کارگزار آن را توزیع کد اند،فروخته کسی چه به را سم که کنند مشخص و کرده وارد کامل را سم مشخصات باید مذکور افراد شد

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که کیفیت سموم تولیدی و وارداتی به کشور در چه .کرده است؟ و مواردی از این قبیل

   .گیرندمی قبولی نمره و سطحی است؟ گفت: همه این سموم حداقل استانداردها و استانداردهای فائو را دارند 

 ایها و تولیدات گلخانهاظهارنگرانی معاون حجتی از وضعیت آفت کش

 های مورد استفادهتوجه در این زمینه آن است که اخیرا مسئوالن مختلف وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت آفت کشنکته قابل 

در همین زمینه عباس کشاورز، .کننددر کشور اظهارنارضایتی کرده و بحث عدم تنوع و قدیمی بودن این محصوالت را مطرح می

بل در یک همایش عنوان کرد: وضعیت ما در این زمینه چندان قابل قبول نیست معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی چندی ق

 .و محصوالتمان تنوع الزم را ندارد که این مسئله همه ما را زیر سوال می برد و آسیب های جدی وارد می کند

تا  3د برای هر عامل خسارت زا معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خطاب به تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم، افزود: بای

آفت کش در نظر گرفته شود، ضمن اینکه باید کمک کنیم طی مدتی محدود، جایگزین های مناسبی برای آفت کش های پرخطر  5
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انه خکشاورز با بیان اینکه درباره تولیدات گلخانه ای بسیار نگران هستیم، افزود: در این زمینه اگر هم تکنولوژی داریم، گل.پیدا کنیم

وی اضافه کرد: درباره بسیاری از بیماری هایی که تولیدات ما را در .دار از آن بی خبر است و این تکنولوژی ها در اختیار او قرار ندارد

ای که البته مورد قبول معاونت امور باغبانی وزارت جهاد نکته.گلخانه ها تهدید می کند، سیکل و روش مناسب برای مبارزه نداریم

در همین زمینه داریوش سالم   .کنندای را به شدت رد مینیست و مسئوالن این معاونت نگرانی درباره تولیدات گلخانه کشاورزی

پور، رئیس گروه توسعه کشت های گلخانه ای وزارت جهاد به خبرنگار مهر گفت: تولید سبزی و صیفی کشور در فضای باز حدود 

هایی که در این مقام مسئول با تأکید بر اینکه نگرانی.ای در برابر این عدد بسیار ناچیز استهزار هکتار و میزان تولیدات گلخانه ۶00

های ها کنترل و از روشای، سالم هستند چرا که آفات در این مکاندرصد محصوالت گلخانه 90مورد است افزود: این مورد است، بی

وی با بیان اینکه سخن معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه .شودها استفاده میبیولوژیک برای مبارزه با آفات و بیماری

تر به محصول حمله شود و آفات راحتکنم، ادامه داد: در فضای باز به دلیل برخی اتفاقات، قدرت ایمنی گیاه ضعیف میرا رد می

این .ها همه چیز کنترل شده استلی که در گلخانهکنند در حاکنند. در نتیجه کشاورزان برای نجات گیاه از سموم استفاده میمی

 منظور هب رطوبت و نور مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تعریف گلخانه یعنی کنترل بهتر عوامل تولید، اقلیم، آفات، 

 ا و شرایط اقلیمی هستند تاهای، ارقام مقاوم به آفات، بیماری، ضمن اینکه بذر و نشاء محصوالت گلخانهاست باکیفیت تولیدات

میلیون  ۶هزار هکتار است که از این سطح  151فرنگی در فضای باز حدود پور با بیان اینکه سطح کشت گوجهسالم.عملکرد بهتر شود

وی افزود: این در حالی است که سطح .تن در هکتار است 39شود، گفت: متوسط عملکرد ما در این زمینه فرنگی تولید میتن گوجه

تن در  2۶0هزار تن با متوسط عملکرد  150هکتار و میزان تولید آن در این فضا حدود  577ها فرنگی در گلخانهزیر کشت گوجه

این  درصد کل تولید ما مربوط به 2.5فرنگی در کشور مربوط به گلخانه و درصد کل سطح زیر کشت گوجه 0.۴هکتار است؛ بنابراین 

هزار هکتار است که  10های کشور حدود سطح گلخانه 9۴براساس این گزارش، طبق آخرین آمار رسمی تا پایان سال .شودفضا می

ای کشور بیش از یک تولیدات سبزی و صیفی گلخانه.شودهکتار آن به محصوالت سبزی و صیفی مربوط می 7253از این میزان 

فرنگی، هزار تن گوجه 150هزار تن است، ضمن اینکه  ۴50ای ما حدود یک میلیون و ر گلخانههزار تن و تولید خیا 700میلیون و 

شود ضمن اینکه وزارت جهاد ای در کشور ما تولید میهزار تن سایر سبزیجات گلخانه 32هزار تن بادمجان و  20هزار تن فلفل،  55

هزار  ۴8، 1۴0۴صورت تأمین اعتبارات و انجام اقدامات الزم تا افق  کشاورزی اعالم کرده است: براساس برنامه اقتصاد مقاومتی، در

برابر میزان فعلی( خواهد  5هزار هکتار ) 58های کشور به شود و بنابراین سطح گلخانههای کشور افزوده میهکتار به سطح گلخانه

اده از این نوع کشت برای مقابله با بحران کم ای و استفهای گلخانهنکته مهم اینجاست، با وجود آنکه بسیار بر توسعه کشت.رسید

 .است کارشناسان انتقاد مورد همواره مساله این و نیست کافی شود دانش موجود در این زمینه در کشور آبی تاکید می

 دانش و تولید گلخانه در کشور ناقص است

، تصریح شدت ناقص و کم استدر این زمینه عیسی کالنتری در گفتگو با مهر با بیان اینکه دانش گلخانه و تولید در آن در کشور به

 .شود احداث نظر مورد واحد آن از پس ای در کشور ترویج و کرد: باید اطالعات و دانش تولید گلخانه

 سطح در حاضر حال در که بعد این از کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد  وزیر اسبق کشاورزی افزود: به عقیده من نظر مهندس

 .است صحیح هستیم مواجه پشتیبانی و تولید امکانات و دانش تولید، محدودیت با گسترده

 های کشاورزی و معرفی سموم جدیدکشاصالح سبد آفت

 کیفیت با ای را نیز با وجود این تفاسیر، باید به دنبال راهکاری بود که بتوان نقایص موجود را برطرف کرد و میزان تولیدات گلخانه

 اصالحات  نمااستفاده مورد هایکشآفت سبد در  باید ما اینکه بیان با مهر با گفتگو در کشاورز عباس راستا این در داد گسترش باال
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گلخانه و چه در فضای باز،  در چه کشور هایکشآفت سبد  کردن اصالح حال در اکنون هم: اظهارداشت دهیم، انجام را زیادی

 .کشاورز ادامه داد: در همین راستا بزودی سموم جدید، کارا؛ کم خطر و دوستدار محیط زیست را معرفی خواهیم کرد.هستیم

دهد، پاسخ داد: برای هر عامل خسارت رفی شود و چه زمانی این اتفاق رخ میوی به این پرسش که چند آفت کش جدید قرار است مع

های این مقام مسئول درباره صحبت.کشدماه بیشتر طول نمی ۴ کار این کنم کنیم و فکر میآفت کش معرفی می 5تا  3زا بین 

گیرند، پرخطر هستند و برای آورد که آیا سمومی که درحال حاضر مورد استفاده قرار میمعرفی سموم کم خطر این شبه را بوجود می

 مس مصرفی سبد در: داشت اظهار محیط زیست ضرر دارند؟ در همین راستا رئیس سازمان حفظ نباتات در پاسخ به این پرسش مهر 

 سموم نای از دنیا تمام در که شود می استفاده موش مانند جوندگان بردن بین از برای که رقم دو یکی جز نداریم پرخطر سموم کشور

محمدعلی باغستانی با بیان اینکه سموم پرخطر .آن وجود ندارد برای جایگزینی و شود می استفاده جوندگان بردن بین از برای

مصرف نمی شود و بنابراین خطری برای انسان ندارد، گفت: هیئت نظارت بر سموم برای معرفی سموم جدید مستقیما بر روی گیاه 

قرار داشته باشد به هیچ عنوان   (B و A) نسبت به میزان سرطان زایی آنها بسیار حساس است و اگر این سموم در رده های پرخطر

سم از سمومی که مخاطرات داشته اند از سبد مصرفی کشور حذف  20سال اخیر وی با اشاره به اینکه طی دو .آنها را تایید نمی کند

درصد و کم خطر را صفر درصد  15درصد، متوسط خطر  25شده است، اظهار داشت: بر همین اساس تعرفه واردات سموم پرخطر را 

رئیس سازمان حفظ .طر را به ثبت برسانددر نظر گرفته ایم ضمن اینکه هر تولید کننده یا وارد کننده سم باید حداقل یک سم کم خ

نباتات کشور همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره وضعیت گلخانه ها نیز گفت: در گلخانه ها نیز بسته ای از مبارزه بیولوژیک 

ید ایم تا سموم جدو سموم کم خطر استفاده می شود که بر همین اساس با دو شرکت بزرگ اروپایی تفاهم نامه هایی به امضا رسانده 

 .تحت لیسانس آنها در کشور ما تولید شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۶12339۴e9a39۴۶ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 هایی مشاوران خدمات روستایی باید داشته باشند؟/ ارزیابی نیازهای ظرفیتی خدمات ترویج و مشاورهچه ویژگی

(EAS) در جنوب آسیا/ نخستین قدم ارزیابی نیازهای ظرفیتی ملی کشورهای منتخب 

مورد شناسایی قرار گرفت،  (AESA) بیای که در نخستین نشست شبکه ترویج کشاورزی در آسیای جنویکی از نیازهای عمده

ها انجام و به کنندگان توافق کردند که کارهای بسیار زیادی برای تقویت ظرفیتبود. شرکت EAS دهندگانتوسعه ظرفیت ارائه

های ظرفیت موجود های در حال تحول در بخش کشاورزی مقابله شود. نخستین قدم در این مسیر ارزیابی شکافسرعت با چالش

 .با انجام ارزیابی نیازهای ظرفیتی در سطح ملی میان کشورهای منتخب در منطقه است EAS رد

، این فرآیند شامل مرور گزارش های موجود در این زمینه به شکل فضای بحث آنالین، فعل و g-frasسایت به گزارش ایانا از وب

های آموزشی ملی در کشورهای هند، سریالنکا، بنگالدش و نپال انفعاالت مرتبط با گسترش سهامداران و در نهایت تعدادی کارگاه 

 در قالب شناسایی شکاف های ظرفیت و یافتن روشی برای ارزیابی نیازهای ظرفیتی است.

( شامل شبکه ای از کلیه افراد عالقمند است که به ارائه و گسترش خدمات مشاوره ای در AESAترویج کشاورزی آسیای جنوبی )

رق آسیا می پردازند. چشم انداز این گروه بهبود امنیت غذایی و تغذیه از طریق نقش مؤثر و کارآمد خدمات ترویج منطقه جنوب ش

( در جنوب آسیاست. شبکه ترویج کشاورزی آسیای جنوبی بخشی از انجمن جهانی خدمات مشاوره روستایی EASو مشاوره )

(GFRAS)(3) .است 

ای مختلف برای فراهم کردن اطالعات و خدمت رسانی به کلیه کشاورزان و سایر افرادی خدمات ترویج و مشاوره شامل فعالیت ه

است که در تنظیم تقاضا و نیازهای روستاییان نقش دارند. این خدمات، توسعه مهارت های مدیریتی، سازمانی و فنی سهامداران و 

 دهند، ارزیابی می کند. همچنین اقداماتی را که برای بهبود معیشت و رفاه زندگی شان انجام می

 در سطح میدانی EASهای مورد نیاز کارگزاران ظرفیت -

بیشترین تعامل مستقیم را در ارتباط با کشاورزان و جوامع روستایی دارند. آن ها نیازمند آشنایی با دانش  EASکارگزاران میدانی 

ی مرتبط با جوامع )به شکل شفاهی و نوشتاری(، فنی مرتبط با محصوالت، مشارکت در زمینه های خاص و مهارت های کاربرد

در شبکه های اجتماعی هستند. ارزیابی ظرفیت های نیازهای  (ICTs)تجهیز، تسهیل و استفاده از فنّاوری ارتباطات و اطالعات 

یت های مورد نیازی کشاورزان و برنامه ریزی براساس این نیازها و ظرفیت های حمایت از کشاورزان در امر بازاریابی از دیگر اولو

 است که در این کارگاه های آموزشی شناسایی شده است.

 در سطح متوسط EASهای مورد نیاز کارگزاران ظرفیت -

در سطح متوسط مدیریتی مهارت های بیشتری در ارتباط با کار گروهی، هماهنگی و همکاری داشته  EASالزم است که کارکنان 

روه ها و هدایت و مربّیگری کارکنان زیردست شان مهم است. به عالوه آن ها باید با دانش باشند. همچنین ظرفیت های تشکیل گ

 و ظرفیت های برنامه ریزی و طراحی برنامه های مورد نیازشان آشنایی داشته باشند. ICTفنّی و مهارت استفاده از 

 در سطح ارشد EASهای مورد نیاز کارگزاران ظرفیت -

رشد مدیریتی باید ظرفیت های تعامل مؤثر با سیاست گزاران، رهبران و مقام های مدیریتی را داشته در سطح ا EASکارگزاران 

باشند. همچنین آن ها به ظرفیت های مشاهده و طراحی برنامه های استراتژیک با سناریوهای متنوع که ممکن است پدیدار شود 
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نی آن است و در نتیجه تجهیز کارآمد این منابع نقش حیاتی در موفقیت نیازمندند. دارایی های عمده این سازمان منابع مالی و انسا

EAS .دارد 

 های مورد نیاز در سطح سازمانیظرفیت -

باید چشم انداز روشن، اهداف و مأموریت، سیستمی برای مدیریت منابع انسانی شان و فرهنگ مدیریتی  EASهر یک از اعضای 

گروهی را داشته باشند. آن ها باید یک سیستم حاکمیتی خوب، سیستم مدیریت دانش و حمایت کننده آموزش، همکاری و کار 

 شان را داشته باشند.منابع برای دستیابی به اهداف شان و سیستم مدیریتی بر پایه نتایج به دست آمده در مجموعه

ست. راهنمایی بیشتر برای تسهیل در در گزارشی ترکیبی تمامی یافته ها و راه های رسیدگی به چنین شکاف هایی بیان شده ا

 ارزیابی ظرفیت های خدمات مشاوره روستایی به صورت یک گزارش سیاست کوتاه تکمیل شده و گسترش یافته است.

 های زیر مراجعه کنید:توانید به لینکها میبرای دسترسی به متن کامل این گزارش
-capacity-building.html?download=479:assessing-fras.org/en/knowledge/capacity-http://www.g

iaas-south-in-services-advisory-and-extension-of-needs 
-capacity-building.html?download=478:assessing-fras.org/en/knowledge/capacity-http://www.g

services-advisory-and-nsionexte-of-needs 

-of-needs-?download=480:capacitybuilding.html-fras.org/en/knowledge/capacity-http://www.g

brief-policy-asia-south-in-eas-services-advisory-and-extension 

 نوشت:پی

1- Agricultural Extension in South Asia. 
2- Extension and Advisory Services. 

3- Global Forum for Advisory Rural Service. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴129۴/%DA%8۶%D9%87 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 توسعه صنایع کارآفرینی برای بهبود درآمد روستاییان چین

رود. این در حالی شمار میعنوان هسته اصلی حل مسائل مربوط به کشاورزی و زندگی روستاییان بهافزایش درآمد کشاورزان به

کاهش یافت، با این همه درآمد متوسط یک فرد روستایی با هفت درصد رشد  2016درصد در سال  15است که قیمت ذرت 

 .ینان بیشتر بودرو شد که این میزان رشد از درآمد شهرنشروبه

، دولت جیلین )استان شمال شرقی چین؛ هم مرز کره شمالی و روسیه(، قصد دارد تا برای chinadailyسایت به گزارش ایانا از وب

ریزی کند و در این راه قرار است روی توسعه صنایع درآمدی جدید و برنامه 2017حفظ درآمد کشاورزان و افزایش آن در سال 

منظور بهبود درآمد متوسط یک فرد روستایی در کل استان به د در این استان تمرکز کند. دولت در نظر دارد بهتعمیم رشد درآم

گام بردارد.همچنین دولت در نظر دارد تا از امکانات کشاورزی در راستای  2020دالر ( در سال 182هزار یوان )دوهزار و  15حداقل 

ای در مقیاس بزرگ و قرار است در این مسیر به تشویق کاشت محصوالت گلخانهبهبود درآمد این بخش استفاده کند. دولت 

های بارور که تا حد ای استاندارد باید روی زمینگونهحمایت از کشاورزان برای ساخت گلخانه اقدام کند. در عین حال، کاشت به

فرآیندهای کشاورزی، ازجمله استفاده از تواند به افزایش برداشت بینجامد، انجام شود. همچنین کاهش هزینه زیادی می

های محلی گذاری در تجهیزات( را در دستور کار خود دارد.دولتبرداری از آن )هزینه سرمایهآالت کشاورزی و بهرهماشین

 jointهای پرورش دام، ازجمله پرورش مشترک )های جدید رو به جلو در بخش کشاورزی برای پشتیبانی از برنامهسیاست

breedingمند شوند.توانند از مزایای بیشتری از کل زنجیره صنعتی بهره( دارند که از طریق آن کشاورزان می 

ها، پژوهشگران در زمینه فناوری و بازنشستگان برای آموختگان دانشگاههمچنین از دیگر موارد، تشویق افراد با استعداد، دانش

های تجاری جدید مانند تجارت الکترونیکی، گردشگری ن را برای توسعه برنامهبازگشت به زادگاه خود است تا سرپرستی روستاییا

 روستایی، بازاریابی تجاری و فراوری محصوالت بر عهده بگیرند.

پایگاه کارآفرینی در راستای افزایش  20اند و هدف دولت برای ساخت پنج شهر مربوط به کارآفرینی برای افرادی است که بازگشته

 اند./ان جیلین ایجاد کردهدرآمد در است

http://www.iana.ir/fa/news/۴12۶5/%D8%AA%D9%88%D8%B3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 نویسیهای برنامهکنند/ دانشجویان حجم کار را به بخشمیدانشجویان هاروارد با سازمان غیردولتی چینی همکاری 
 مربوط به سرور و سرویس گیرنده تقسیم کردند

دانشجویان دانشگاه هاروارد با یک سازمان غیر دولتی چینی در راستای توسعه پلت فرم تجارت الکترونیک کشاورزی همکاری می 

 .کنند

ورز هستند؛ این در حالی است که بسیاری از آن ها در همان روستای میلیارد نفر در چین کشا 1.3بیش از یک سوم از 

خانوادگی شان زندگی و کار می کنند. اما شهرنشینی و افزایش کارخانه های کشاورزی باعث شده تا بسیاری از 

 کشاورزان چینی، این شغل را رها کنند.

 Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied( seasبه گزارش ایانا از وب سایت )

Sciences سازمان غیردولتی ،LaoTu  که به تازگی در چین تاسیس شده، دنبال ارائه یک کانال کارآمد برای کشاورزان روستایی

 Developers for( و 1است. در همین راستا، گروهی از داوطلبان از دانشکده مهندسی و علوم کاربردی جان پالسون هاروارد)

Development (2 به این سازمان غیر دولتی برای ایجاد یک پلت فرم تجارت الکترونیک برای ارتباط کشاورزان روستایی که ،)

 چین به شمار می روند، با مشتریان شهری، کمک می کنند. از افراد طبقه متوسط 

در این  "دره سیلیکون چین"چین به نام  ، شهری در قسمت جنوب شرقیShenzenپنج دانشجوی دانشگاه هاروارد، دو هفته در 

زمینه کار کردند. آن ها در زمینه توسعه برنامه تجارت الکترونیک مبتنی بر وب ، که به مشتریان این امکان می دهد تا فهرست 

ا ه محصوالت کشاورزی و صنایع دستی مرور کنند و همچنین یک پلت فرم وبالگ که برای به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه

 افراد خواهدبود، همکاری کردند.

Natalia Pacheco-Tallaj  :براساس این پلت فرم مشخصات هر محصول و تولید کننده را در "، دانشجوی سال اول گفت

  "اختیار مصرف کنندگان می گذارد ، بنابراین ارتباط عمیق تر بین مصرف کننده و محصولی که خریداری می کنند ، وجود دارد.

Sam Liuشریک مدیر ، D4D  :وب سایت با هدف کمک به کشاورزان روستایی برای حفظ "و دانشجوی فلسفه و فیزیک گفت

محیط زیست و محصوالت بهتر ایجاد شده است. همچنین درباره زنده نگه داشتن )احیای( زمین های کشاورزی ، مطالبی را به 

  "کشاورزان ارائه می دهد.

میلیون نفر، و رفتن به  7، به عنوان یک کالن شهر مدرن با بیش از Shenzenاین در حالی است که پس از خروج از "وی افزود: 

 "حومه شهر، احساس کردیم که چه میزان، زمان عقب رفته است.

Lily Zhang  :از آن جا که سازمان غیر دولتی "، دانشجوی آمار گفتLaoTu تاسیس قرار دارد، آن ها  هنوز در مراحل ابتدایی

 "در زمینه بحث مدل کسب و کار سازمان های غیر دولتی و ساخت وب سایت مشارکت کردند.

( چینی ها ، دسترسی به سایت  firewallما با بسیاری چالش ها مواجه شدیم، به خصوص با توجه به فایروال )"وی ادامه داد: 

( ، با مشکل رو open sourceمنبع باز  )سایتی برای ایجاد نرم افزار با امکان Githubهایی که باید استفاده کنیم، مانند گوگل و 

 "به رو شدیم، به این معنا که این موضوع زمان بسیاری از ما می گرفت و از سرعت کار کم می کرد.

( تقسمیم front-end( و سرویس گیرنده ) back-end (دانشجویان حجم کار را به بخش های برنامه نویسی مربوط به سرور 

کردند. آن ها مشاهده کردند که استانداردهایی که چینی ها برای طراحی وب در نظر می گیرند بسیار بیشتر وسنگین تر از طراحی 

 وب سایت های معمولی طراحی شده برای مخاطبان غربی است.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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Liu  :کنند، از آن جا که اینترنت یک شبکه جهانی اینترنت موضوعی جهانی است. شرکت هایی باید به گونه ا ی جهانی فکر "گفت

 "است، بنابراین مهم است که برای معرفی محصول خود و بازاریابی و طراحی رویکرد خود ، این هدف را مد نظر قرار دهند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

ir/fa/news/http://www.iana.۴1505/%D8%AF%D8%A7%D9%8۶% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 سدهای پیر آمریکا نیاز به تعمیر دارند

وجه ت پس از گذشت دو هفته از تخلیه ساکنان پایین دست سد اورویل کالیفرنیا، جاری شدن سیل در الکو واقع در ایالت نوادا،

دهد تاکنون نام بیش از دوهزار سد ها نشان میمتخصصان آمریکایی را به طول عمر سدهای این کشور جلب کرده است. گزارش

به گزارش خبرنگار ایانا، سدها طول عمر دارند. .اندآمریکا در لیست سدهای نیازمند تعمیر و پرخطر از نظر شکست سد، جای گرفته

برداری دارند. مسلما تنها سدهای بزرگ نیاز به بازرسی و کنترل برای نیاز به تعمیر و نگهداری در طول دوره بهرههایی هستند که سدها سازه

توانند ها را ندارند بلکه سدهای کوچک ساخته شده در کشورها هم در صورت شکست سد، میاطمینان از عملکرد دقیق در زمان وقوع سیالب

شکست سدهای بلندتر و بزرگتر تبدیل به فاجعه خواهد شد، ولی شکست سدهای کوچک هم به اندازه خود  باعث خرابی و ویرانی شوند.اگرچه

های وزارت نیرو در آن ساخته شده و در این صنعت به سد بر اساس گزارش ۶57خساراتی را به بار خواهد آورد. ایران به عنوان کشوری که 

بندی شده از درجه خطر سدهای ایران اعم از بزرگ تدبیری اندیشیده است؟ آیا لیستی طبقهخودکفایی رسیده، در رابطه با مدیریت سدها چه 

 و کوچک وجود دارد؟ آیا گزارشی از وضعیت سدهای کوچک و نیازمند تعمیر و نگهداری در دست است؟

در این رابطه نوشت: نیویورک تایمز های منتشر شده درباره سدهای آمریکا تجربه مناسبی را در اختیار ایران قرار خواهد داد. گزارش

، نزدیک به دو هزار سد با خطر باال در لیست تعمیر و نگهداری سدهای 2015بنا به گزارش انجمن ایمنی سدهای ایالتی، از سال 

 وند.شبندی میاثر شکست سد، طبقهها در اند. سدهای با خطر باال به معنی پتانسیل آسیب به جان انسانآمریکا قبرار گرفته

سال  50، هفتاد درصد از سدها در ایاالت متحده به طول عمر بیش از 2020بنا به گزارش انجمن مهندسی عمران آمریکا، تا سال 

ک خود خواهند رسید.مارک اوگدن، مدیر پروژه انجمن ایمنی سدهای امریکا در این باره گفت: این مانند اتمام تاریخ انقضای ی

هزار سد را  90اند، یک طول عمر مشخص دارند. مهندسین ارتش ایاالت متحده پاکت شیر نیست، اما اجزایی که سد را تشکیل داده

هزار سد با ارتفاع باال و یا بر اساس ظرفیت ذخیره مخزن با دستورالعمل سازمان  80کنند و بیش از در سراسر آمریکا نگهداری می

 اند.بندی شدها طبقهنظارت زمین شناسی آمریک

 تواند عواقب جدی داشته باشدشکست سد می

طور ناگهانی شکته شده و در نتیجه جاری شدن به Twentyone Mileهای سنگین در نوادا باعث شد تا سد دو هفته پیش، باران

 15ساخته شده و کمتر از 1900ها در سراسر منطقه بسته شدند. این سدخاکی در دهه سیل، اموال بسیاری خسارت دیده و جاده

طور معمول، شکست سدها با بندی مهندسان ارتش آمریکا است. بههزار سد کم خطر براساس طبقه ۶0متر ارتفاع داشته و یکی از 

 خطر کم باعث خسارت شده، اما این به معنی کشتن افراد نیست.

 چه اتفاقی در سد اوریل افتاد

برابر سد نوادا ارتفاع دارد، این سد یکی از سدهای با خطر باال شناخته شده است. شکاف  1۶ساخته شده و  19۶0سد اوریل در دهه 

ایجاد شده در سرریز اصلی این سد مانع از تخلیه حجم آب اضافی در مخزن سد شده و مدیران سد مجبور شدند تا برای اولین بار از 

متری سرریز  2۴0های سهمگین به حدی رسید که سد لیل بارشدسرریز اضطراری این سد استفاده کنند. حجم آب در مخزن سد به

 هزار نفر از اهالی منطقه تخلیه شدند. 200کرده و بر اثر احتمال جدی شکست سد، حدود 

شوند، ولی سدهای کوچک از این سطح دقت و بررسی برخوردار کند: سدهای بزرگتر بسیار با دقت کنترل میاوگدن عنوان می

 نیستند.

 الی تعمیر و نگهداری سدهزینه با

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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میلیارد دالر هزینه برای تعمیر و بازسازی تمام سدهایی که باید به ایمنی  ۶0، انجمن ایمنی سدهای آمریکا حدود 201۶در سال 

میلیارد دالر از این هزینه برآورد شده برای سدهایی با پتانسیل خطر باال در نظر گرفته شده  20مطمئن برسند را برآورد کرد که 

است.بسیاری از سدهای آمریکا دارای مالکیت خصوصی هستند که صاحبان این سدها توان مالی برای تعمیر و نگهداری سدها را 

د توانناند میندارند.براساس بسیاری از قوانین شامل بازرسی و نوسازی، سدهای خطرناکی که طول عمر مفید خود را از دست داده

ین ا"گوید: عنوان سازمان حفاظت و حمایت محیط زیست میهای امریکا، بهرییس انجمن رودخانه حذف و برداشته شوند. باب اروین،

ها گالن آب ساخته شود، یک خطر را دهیم مخزنی با میلیونکنیم و اجازه میای را مسدود میواقعیت است که وقتی راه رودخانه

ساخته شده بود و هر ساله باعث غرق  19077حذف کردند که در سال  را Bloede. این گروه با ایالت مریلند سد "ایمبوجود آورده

اند. بیشترین سدهای حذف حذف شده 201۶تا  1912سد از سال  138۴شد.در سراسر ایاالت متحده آمریکا، شدن چندین نفر می

تخریب شد.یادآوری این نکته  در امریکا 201۶سد تنها در سال  72و تخریب شده در آمریکا مربوط به دو دهه گذشته بوده است . 

 /"غیر فعال کردن، از بین بردن کامل و یا جزئی سد یا کاهش ارتفاع آن."ضروری است که منظور از تخریب سد یعنی 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1292/%D8%B3%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 میرندگیری یک جنگ بزرگ جهانی بر سر آب/ روزانه هزار کودک در اثر مصرف آب آلوده میخطر شکل

های جهان نسبت به قرار گرفتن جهان در آستانه جنگ بر سر آب هشدار داد و با استناد به آمارهای پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک

 .سازمان ملل از مرگ روزانه هزار کودک بر اثر مصرف آب آلوده خبر داد

در آکادمی علوم جامعه اسقفی و  "گفتگوی آب"های جهان روز گذشته با شرکت در نشست ، رهبر کاتولیکرویترزبه گزارش ایانا از 

یری گهایی را بوجود آورده و سبب شکلالمللی گفت: کمبود آب ممکن است در کل جهان درگیریوگو با کارشناسان بیندر گفت

یک جنگ بزرگ جهانی شود. او افزود که این وضع بسیار خطرناک و فوری است. پاپ اعظم اضافه کرد که همه مردم حق دارند به 

پرسم آیا ما به تدریج در آستانه جنگ جهانی سوم هستیم؟ آیا ما به سمت دم میآب آشامیدنی دسترسی داشته باشند. من از خو

جهان در برابر ارقام منتشره توسط سازمان ملل متحد "کنیم؟پاپ فرانسیس عنوان کرد: جنگ بزرگ جهانی بر سر آب حرکت می

ها نفر از میرند و میلیونبا آب و آب آلوده می های مرتبطتفاوت باشد. هر روز یک هزار کودک از بیماریتواند بیدر مورد آب نمی

 ."کنند. این وضعیت باید متوقف شود. خوشبختانه این غیر ممکن نیست، اما ضروری استمردم از آب آلوده مصرف می

آب ها کمبود های زیرزمینی به سرعت در حال تخلیه هستند و با استناد به گزارشبراساس گزارش ماه فوریه فائو، منابع آب

دلیل فشارهای مضاعف بر منابع طبیعی، عنوان یکی از مشکالت عمده فعلی جهان است.قابلیت آینده بشریت برای تغذیه، بهبه

، بخش آب سازمان ملل متحد 201۶ها و عواقب تغییرات آب و هوایی، جهان را در معرض خطر قرار داده است.در سال نابرابری

که تعداد افرادی که دسترسی مطمئن به منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در حالی میلیون نفر ۶۶3گزارش داد که حدود 

 /"رسد.میلیارد نفر می 1.8به آب با کیفیت مناسب ندارند، به بیش از 

 خانلوترجمه: شهره صدری

ws/http://www.iana.ir/fa/ne۴1277/%D8%AE%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۳تاریخ: 

 های آمریکایی را تحریم کردندها برای حمایت از کشاورزان خود، نوشابههندی

رزان از کشاوهای آمریکایی پپسی و کوکاکوال را در این کشور تحریم کردند تا حمایتی ها خرید نوشابهراشاتودی اعالم کرد: هندی

های پپسی و کوکاکوال در ایالت تامیل نادوئا در جنوب هندوستان به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، فروش نوشابه.داخلی باشد

های آمریکایی را اعالم کردند، آنها گفتند: اتحادیه بزرگ تجاری هندی در این منطقه ممنوعیت استفاده از این نوشابه 2 .ممنوع شد

گویند در حالیکه کشاورزان منطقه برای به دست آوردن آب ها میاین اتحادیه.ممنوعیت حمایت از کشاورزان داخلی است دلیل این

 و یپپس آمریکایی هایشرکت های آمریکایی کنند و با خشکسالی شدید مواجه هستند، شرکتکافی برای مزارعشان تالش می

ها ها و هتلها، رستورانها به سوپرمارکتهمچنین اتحادیه.دهندمی انجام هند هایهروخان از را ایرویهبی هایبرداشت کوکاکوال

 .های آمریکایی بپیوندند تا حمایتی برای کشاورزان کشورشان باشداند که به بایکوت استفاده این نوع نوشیدنیهشدار داده

 .ها ایجاد کرده استاز این نوشابهای را در مخالفت با استفاده های آمریکایی موج گستردهبایکوت نوشابه

ها و فعاالن اقتصادی فروش انواع پپسی و کوکاکوال را به محض والیان رئیس فدراسیون تجاری تامیل نادوا، بسیاری از فروشگاه

 .ستا اند.وی اضافه کرد: این کمپین در حال گسترشاعتراضات مردمی قطع کردند و اکنون بسیاری از مردم به این کمپین پیوسته

هایی مانند پپسی و کوکاکوال به عنوان غذا برای مردم نیست و برای سالمتی بسیار مضر است چرا که به گفته والیان، نوشیدنی

خواهیم آبمیوه تولید هند را کنیم و از مردم میهای هندی را تائید میمحتوی شکر و مواد شیمیایی زیادی است. ما نوشیدنی

 .استفاده کنند

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴5۴/%D9%87%D9%8۶%D8%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 هایی برای جذب تازه واردان به این صنعتتمرکز روی فناوری

 Worcestershire Local گذاری قابل توجه از سوی شرکتتالش است تا پس از سرمایه انگلستان در Pershoreکالج 

Enterprise Partnership دربخش فناوری کشاورزی پیشگام شود. 

، این درحالی است که تکنولوژی کشاورزی، به معنای استفاده از تکنولوژی در Worcester Newsسایت به گزارش ایانا از وب

 وری و سودآوری است.نی با هدف بهبود عملکرد، بهرهکشاورزی و باغبا

سازد تا گروه کالج ، قادر میWorcestershire Local Enterprise Partnershipهزار پوندی شرکت  500گذاری سرمایه

، فناوریاندازی یک ابتکار پیشگامانه با مرکز علوم تکنولوزی کشاورزی، ( به راهWorcestershire College Groupووسترشر )

های کنونی در کشاورزی و باغبانی و همراه در کالج اقدام کند.این پروژه به شناسایی کمبود مهارت (2)(STEMمهندسی و ریاضی )

دهد تا در زمینه پردازد و همچنین به کالج این امکان را میهای جدید آزمایشگاهی و تجربه مبتنی بر مزرعه و امکانات میبا برنامه

 اغبانی و کار کردن دانشجویان با یکدیگر گام بردارد.کسب و کار ب

های الکترونیکی، رباتیک و کامپیوتر، برای آموزش به دانشجویان و کارفرمایان در زمینه آزمایشگاه اختصاصی مربوط به تکنولوژی

تفاده العات و کنترل از راه دور اسعنوان مرکز کنترل برای دسترسی به اطشود.اتاقی نیز بههای پیشرفته کشاورزی استفاده میبرنامه

 را به مکانی برای تجربه، آزمایش ونمایش نوآوری و اتوماسیون تبدیل کرده است. Pershoreشود. فناوری، کالج می

 ایهایی برهای نوآوری و تکنولوژی باغبانی توسعه یابد، ازجمله تمرکز روی فناوریدهد که دورهاین پروژه همچنین این امکان را می

سازد تا به توسعه و ارائه برنامه برای حمایت از مدارس برای قادر می STEMجذب تازه واردان به این صنعت است.امکانات جدید 

های باالی صنعتی و تشویق افراد بیشتر به صنعت باال بردن آگاهی در زمینه کشاورزی و باغبانی همراه با فناوری پیشرفته، مهارت

بسیار حیاتی است چراکه این  LEPگذاری سرمایه"، سرپرست برنامه، گفت: Professor Roy Kennedyدر بلند مدت بینجامد.

دهد که با تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای دانشجویان بتوانیم آنها را به افرادی ماهر برای آینده تبدیل اطمینان را به ما می

گذاری بدان معنی است که ما همچنان پیشرو در آموزش و این سرمایه دارای میراث غنی است Pershoreکالج "وی افزود: "کنیم.

تکنولوژی کشاورزی یکی از "گفت:  LEP، مدیر اجرایی Gary Woodman"مبتنی بر زمین و آموزش در منطقه هستیم.

د تا نیروی کار سازقادر می Pershoreگذاری ما در کالج برای رشد اقتصادی است و سرمایه Worcestershireهای کلیدی بخش

 "مند شوند.ها بهرهو کسب و کارهای محلی آینده از آخرین نوآوری

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

 هایدر زمینه ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال فعالیت دارد و سرمایه خود را از طریق یک رویکرد همکاری با کسب و کارها، دولت -1

 آورد.دست میمحلی به
2- Agri-tech Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) 

http://www.iana.ir/fa/news/۴12۶8/%D8%AA%D9%85 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 جاماییکاپذیری بخش کشاورزی میلیون دالر برای بهبود رقابت 180

لی الملمنظور بهبود عملکرد این بخش در بازارهای ملی و بینپذیری کشاورزی جاماییکا و بهمیلیون دالر به پروژه رقابت 180

 .اختصاص یافت

، هدف این پروژه افزایش ظرفیت کشاورزان کوچک و متوسط Jamaica Information Serviceسایت به گزارش ایانا از وب

 های مدیریت کیفیت و ایمنی کشور والمللی، بهبود عملکرد کیفیت مواد غذایی و سیستمه بازارهای ملی و بینبرای دسترسی ب

 همچنین توسعه کشاورزی و فراوری در زنجیره ارزش است.

 رایروزرسانی و تقویت ساز و کارهای بخش دولتی و خصوصی در تعامل با یکدیگر ب، شامل به2018-2017اهداف برای سال مالی 

 پرداختن به مسائل ایمنی مواد غذایی است.

این برنامه شامل اهدافی در زمینه سالمت گیاه، افزایش توانایی فنی متخصصان، تحقیقات و بخش توسعه برای انجام تشخیص 

تی تحقیقا هایسریع و دقیق، نظارت، قرنطینه و درمان آفات گیاهی در شرایط اضطراری و همچنین تهیه تجهیزات برای آزمایشگاه

های برنامه در زمینه بهداشت حیوانات، خرید تجهیزات بهداشتی و تعامل با مشاوران سالمت گیاه خواهد بود.یکی دیگر از قابلیت

کند. دستاوردهای دیگر پروژه، های پارک کشاورزی نیز پشتیبانی میمرکز ملی حیوانات است. همچنین، این پروژه از فعالیت

کارگاه آموزشی درباره بازاریابی و  10ای حمایت از توسعه بازار )سیستم بازاریابی( است، عالوه بر این، سازی سیستم برپیاده

مشی ایمنی مواد غذایی توسط ها برگزار شد. این در حالی است که سیستم مدیریت کیفیت،و خطهای آن برای سازمانمهارت

های آموزشی اجرای سیاست ایمنی مواد نفع کارگاهذی 10غذایی آماده و کابینه تصویب شد.عملکرد گزارش ارزیابی در ایمنی مواد 

های کارگاه آموزشی در زمینه بررسی سالمت حیوانات و سیاست 12ریزی استراتژیک را بر عهده گرفتند و همچنین غذایی و برنامه

آغاز  2010ای را از نوامبر و شیالت، پروژهبهداشت ملی حیوانات و گیاهان به تصویب کابینه رسید.وزارت صنعت، تجارت، کشاورزی 

 Inter-American Developmentبه پایان برسد و بودجه آن از بانک توسعه بین امریکایی ) 2017کرد و قرار است تا مه 

Bankشود./( تأمین می 

http://www.iana.ir/fa/news/۴137۶/180%D-9%85%DB% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۲تاریخ: 

 دریایی درحذف دی اکسیدکربن تیغیالهام ازجوجه 

 .اکسیدکربن از اتمسفر ارائه کردندمحققان انگلیسی با الهام از جوجه تیغی دریایی، روشی برای زدایش دی

ا ها بایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این جوجه تیغی دارای نانوذرات نیکل است که درفرآیند رشد استخوان به گزارش 

 .کنداکسید کربن را به کربنات کلسیم تبدیل میاستفاده از آن، دی

ای است و توجه گلخانههای فسیلی هم منشاء اصلی انتشار گاز اکسیدکربن در حال تغییر آب و هوای زمین است و سوختدی

  .اکسیدکربن از اتمسفر استهای جذب و حذف دیبسیاری از دانشمندان به سوی روش

ها بسیار باالست و های مختلفی در کشورهای جهان برای حل این مشکل در حال انجام است. هزینه این پروژهدر زمان حاضر پروژه

محققان دانشگاه روسل در انگلستان به بررسی جوجه تیغی .انجام نخواهد رسیدها به سرها، این پروژهدر صورت عدم حمایت دولت

این گروه تحقیقاتی دریافتند که در بدن این جوجه .دریایی پرداختند تا از آن برای مقابله با تغییرات آب و هوایی استفاده کنند

شود. این جاندار در فرآیند اکسیدکربن انجام میدی تیغی، نانوذرات نیکل وجود دارد که با استفاده از آن، واکنش هیدراته کردن

شود تا فرآیند معدنی شدن در این بر اساس این گزارش ، نانوذرات نیکل موجب می .کندرشد استخوان از این واکنش استفاده می

 .ودشرابر میاکسیدکربن و تبدیل آن به کربنات کلسیم، سه بجوجه تیغی افزایش یابد، به طوری که نرخ معدنی شدن دی

 .شودهای خاک استفاده میاسیدها گرفته تا افزودنیای مفید است که از آن در محصوالت مختلف از آنتیکربنات کلسیم ماده

دالر است که این  7.9اکسیدکربن از هوا تقریباً ای قابل بازیافت است. هزینه زدایش هر تن دیاز سوی دیگر، نانوذرات نیکل ماده

تواند تسریع کننده باشد؛ منبع انرژی که در زمین به وفور یافت توانند این کار را انجام دهند. در این فرآیند، نور مینانوذرات می

کنند. راهبرد اول، بهینه کردن راکتور محققان این پروژه درحال حاضر روی توسعه این فناوری با دو راهبرد مختلف کار می.شودمی

ود. شگیرد، نصب میسید کربن است؛ راکتوری که در مجرای خروجی فضایی که احتراق صورت میاکهای دیمعدنی کردن مولکول

 .های محیط زیست استدومین راهبرد، استفاده از خواص کاتالیستی نانوذرات نیکل در بخش

رگ های بزمقیاساین گروه تحقیقاتی در حال یافتن شریک صنعتی برای توسعه این فناوری و نزدیک کردن آن به استفاده در 

 .هستند

http://www.iana.ir/fa/news/۴1۴۴8/%D8%A7%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 اندازی رشته جدید در بخش فناوری مواد غذایی و کشاورزیراه

 اندازی رشته نوآوریالهور از راه University of Management and Technology (UMT) فناوریدانشگاه مدیریت و 

(innovative degree) در بخش فناوری کشاورزی و موادغذایی خبر داد. 

اندازی رشته الهور از راه University of Management and Technology (UMT)دانشگاه مدیریت و فناوری 

 ( در بخش فناوری کشاورزی و موادغذایی خبر داد.innovative degreeنوآوری )

تازگی این دانشگاه صادر کرد، قرار است برنامه درسی برای دو ای که به، با توجه به اطالعیهtribuneسایت به گزارش ایانا از وب

تکنولوژی لبنی و مواد غذایی است.  مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه شود که شامل دوره چهار ساله در مقطع کارشناسی

ادعا کرده، برنامه جدید پس از انجام تجزیه و تحلیل صنعت و با توجه به نیاز تغذیه کنونی در نظر گرفته شده  UMTمدیریت 

 است.

عنوان نخستین نهاد در بخش خصوصی است که مدرک به UMT"، گفت: UMTنومان خالد، مدیر دانشکده غذا و علوم کشاورزی 

 "اندازی کرده است.( را در بخش فناوری کشاورزی و مواد غذایی راهinnovative degreeنوآوری )

های لبنی ارائه ای در بخش مواد غذایی و تکنولوژی فرآوردههیچ نهاد دیگری در بخش خصوصی، چنین برنامه"وی خاطرنشان کرد: 

 "ط برقرار کند.این است تا بین صنعت و دانشگاه ارتبا UMTنکرده است و هدف 

ها دیگر این برنامه جدید در بخش غذا و کشاورزی، مانند تمام برنامه"مراد، مدیر کیفیت آموزشی دانشگاه گفت: ابراهیم حسن

UMTمحور خواهد بود.، با کیفیت عالی آموزشی و پژوهش"/ 

://www.iana.ir/fa/news/http۴1321/%D8%B1%D8%A7%D9%87% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۸تاریخ: 

 ترین مزرعه خورشیدی جهانبزرگ

ژانویه  5و دیگری در تاریخ  2013ناسا دو تصویر از پارک خورشیدی در ایالت چینگهای چین منتشر کرده که یکی در آوریل 

 27سال است. در زمان گرفته شدن تصویر دوم، این مزرعه  ۴دهنده توسعه سریع این مزرعه طی گرفته شده که نشانامسال 

 .مایل مربع( و دارای چهار میلیون پنل خورشیدی بوده است 10کیلومتر مربع )

تصویرساز عملیاتی زمین ناسا روی  ترین مزرعه خورشیدی در جهان را منتشر کرد.این تصاویر باای از بزرگناسا تصاویر ماهواره 

  .گرفته شده است (Landsat 8) 8ماهواره لندست 

به فضا پرتاب شد. لندست  2013فوریه  11بانی زمین است که ماهواره آمریکایی دیده (Landsat 8) 8به گزارش ایسنا ، لندست 

روژه است که با موفقیت در مدار قرار گرفت. این ماهواره های لندست و هفتمین ماهواره از این پهشتمین ماهواره از سری ماهواره 8

ساخته شده است. این ماهواره قادر « اوربیتال ساینسز»شناسی آمریکا است و از سوی شرکت حاصل همکاری ناسا و سازمان زمین

ه که های چین منتشر کردبه گرفتن تصاویر با جزئیات باال و رنگ حقیقی است. ناسا دو تصویر از پارک خورشیدی در ایالت چینگ

سال است. در  ۴دهنده توسعه سریع این مزرعه طی ژانویه امسال گرفته شده که نشان 5و دیگری در تاریخ  2013یکی در آوریل 

 .مایل مربع( و دارای چهار میلیون پنل خورشیدی بوده است 10کیلومتر مربع ) 27زمان گرفته شدن تصویر دوم، این مزرعه 

http://www.iana.ir/fa/news/۴1252/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 های اصالحی در سیستم آموزشی فنالندروش

 السادات حسینیمترجم: حوریه

 موفقیت این در بسیاری عوامل. است آورده دست به آموزشی سیستم بهترین داشتن در را جهانی شهرت فنالند جدید، هزاره در 

از  دیگری هایجنبه اما. کرد اشاره است دیدهآموزش خوبیبه که تدریس نیروی به توانمی جمله آن از که اندداشته سهم

اینکه  رغمکنند. علیتواند مایۀ تعجب افرادی شود که درجاهای دیگر زندگی میهای آموزشی این کشور میها و فعالیتمشیخط

های مسئولیت کنند، فنالند دارای اندازهنمرات بسیار باالیی کسب می PISAالمللی نظیر های بینآموزان فنالندی در آزموندانش

 گذرانند.یینی است . معلمان زمان کمتری را در کالس نسبت به سایر کشورها می(بسیار پاEAMخارجی )

ای است که سایر کشورهای های عمدههای اصالحی که فنالند در سیستم آموزشی خود بکار برده است ، دارای کاربستروش

 از قبل فنالند یی که با مشکالت مشابه توانند آنرا برای اصالح سیستم آموزشی خودشان بکار گیرند. مخصوصاً، برای کشورهامی

 را موزشآ در رتبه باالترین که کشورهایی از یکی عنوانبه فنالند موقعیت به رسیدن برای. هستند مواجه آن گیرچشم هایموفقیت

رد ، رقابت را نک رها خود حال به را بد معلمان نکرد، ایجاد وسیع اختیارات با را  دولتی مدارس فنالند که است این است، دارا

آموزشی فنالند را بررسی  های فعلی سیستم(. این مقاله پژوهشa2001افزایش نداد و یا اتحادیه معلمان را ممنوع نکرد )سهالبرگ، 

بدیل المللی تهای با باالترین عملکرد در آزمون بینکند که این کشور را به یکی از ملتهایی از آن تمرکز میکند و روی جنبهمی

  رده است. ک

 المللی آزمون بین

های مختلف مدرسه را در میان ملت کند تا کیفیت سیستمالمللی به آموزشگران کمک میهای بینبار، آزمونهرچند سال یک

ها در ریاضیات، علوم و خواندن، سازمان توسعه و همکاری ساله-15های گیری مهارتارزشیابی کنند. برای اندازه

 المللیبین انجمن. کندمی اجرا باریک سال سه هر  (PISAآموزان)المللی دانشای برای سنجش بیننامهبر ( OECDاقتصادی)

 ارزشیابی برای باریک سال ۴ هر که کندمی فراهم TIMSS) تیمز ازجمله مشابه آزمون چندین آموزشی پیشرفت ارزشیابی

شود و نیز مطالعه سواد خواندن ضی و علوم اجرا میریا هایمهارت خصوص در هشتم و چهارم هایکالس آموزاندانش

 آنان خواندن هایمهارت باریک سال پنج هر چهارم کالس آموزاندانش آن در که است دیگری آزمون (PIRLSالمللی)بین

ها داشته باشند )تیری و کوسیستو، آموزان در فنالند تمایل دارند که بهترین عملکرد را در این آزموندانش.شودمی گیریاندازه

 در دوم رتبۀ و ریاضی در پنجم رتبۀ خواندن، در سوم رتبۀ فنالند که  نشان داد PISA، نتایج 2009(. برای مثال، در سال 2013

هایی های بیشتری نسبت به برخی آزمونالمللی با درخواستهای بیناین آزمون (. 2012) استوارت است آورده دست به را علوم

گیرند کنند را اندازه میآموزان بازخوانی میها بیشتر ازآنچه دانششوند، برای اینکه این آزمونهستند که توسط خود کشور اداره می

 (.a 2010های خود دفاع کنند )دارلینگ و هاموند،آموزان اطالعات را به کار ببرند و از پاسخو نیاز دارند که دانش

 سیستم آموزشی در فنالند  

 آن قدیمی سیستم مسائل از بسیاری بهبود برای که جدیدی آموزش سیستم کرد، اجرا را  peruskoulu، فنالند 1972در سال 

های عملی و دیگری با تمرکز روی گیریتجه با یکی بودند، شدهتقسیم گروه دو به هابچه تر،قدیمی سیستم در. بود شدهطراحی

های زیادی وجود (. تحت این سیستم، نابرابری2013شدند )سارجاال، کارهای عملی و بجه ها بایستی با توجه به سن تقسیم می
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تم د. سیسهای یادگیری بیشتر از مدارس دیگر بوآموزان در اختیار داشتند و فرصتداشت؛ برخی از مدارس منابع زیادی برای دانش

ی برای آموزان توان بیشترطور یکنواخت توزیع نشده است و بنابراین، برخی از دانشقبلی بر این اعتقاد بود که استعداد در جامعه به

 (.2012آموزان در اختیاردارند )سهالبرگ، آموزش دیدن نسبت به سایر دانش

بار به پایان ها و اعتقاد زیانگزین شد، بسیاری از فعالیتجای1970با سیستم دوقسمتی قبلی در سال  peruskouluکه هنگامی

ها معموالً رسانند. آنرا به پایان می peruskouluآموزان درصد از دانش 99رسید و پیشرفت بعدازآن ادامه یافت. امروزه، بیشتر از 

طول سه سال آخر انتخاب کنند کنند، اما آزاد هستند که دروس دیگری در محتوای یکسان را در شش سال اول دریافت می

آموزان برای گذراندن آموزش دوره دوم متوسطه درصد از دانش peruskoulu  ،95(. بعد از کامل کردن 2013)سارجاال، 

 ای را در اختیاردارند.شوند و این امکان را برای انتخاب بین آموزش عمومی و آموزش فنی و حرفهغیراجباری ترغیب می

( 2012طی را ایجاد کرد که به فنالند کمک کرد که به کشوری با عملکرد علمی قوی تبدیل شود )سهالبرگ، اصالح مدرسه شرای

آموزان ای برای کمک به دانشای اشاره کرد. مشاوره مدرسهتوان به راهنمایی و مشاوره اجباری مدرسهکه از آن جمله می

آموزان سه انتخاب برای دوم متوسطه انجام دهند. دانش تحصیل در دورههای مناسبی با توجه به ادامه شده بود که انتخابطراحی

( 2ای، حرفهو( ادامه تحصیل در آموزش دوره دوم متوسطه فنی1هستند از:  انتقال به مراحل بعدی تحصیل داشتند که عبارت

ای در نرخ الند سهم عمده( پیدا کردن یک شغل. برنامه مشاوره در فن3دوم متوسطه عمومی و یا  شروع آموزش دوره

آموزان کمک کرده است که بین مدرسه و اشتغال خود پیوند برقرار التحصیالن دبیرستانی این کشور داشته است و به دانشفارغ

 کنند.

 آمادگی خوب معلمان 

شوند سایر کشورها مقایسه میکه( با شاگردان المللی )هنگامیهای بینخوبی در آزمونآموزان در فنالند بهیکی از دالیلی که دانش

کند، اگرچه از هزاران نفری که امید دارند در برنامه ها را انتخاب میبایستی روشی در انتخاب معلمان باشد ؛ فنالند فقط بهترین

توجه (. دانشجویان با 2013شوند )سهالبرگ، نفر پذیرفته می 700دانشگاهی آزمون معلمان در مقطع ابتدایی پذیرفته شوند فقط 

 در باال میانگین کالج، ورودی آزمون در باال نمره یک نیازمند اول گام (. 2012شوند )تاکر، ای انتخاب میبه یک فرآیند دومرحله

 .است برنامهفوق هایفعالیت در باال سطح داشتن و تدریس طول

 5دهند و بایستی یک دوره فنالند را تشکیل میالتحصیالن دورۀ متوسطه درصد از فارغ 10. دانشجویان در برنامه آموزش معلمان 

ها را برای یک محقق بودن و شاغل شدن (. آموزش دانشگاه آن2011لیسانس را برای اتمام این دوره بگذرانند )هنکوک، ساله فوق

که چگونه آموزش آموزند بالینی در یک مدرسه مدل است جایی که دانشجویان می ای در فعالیتکند و شامل سهم عمدهآماده می

 (.2011هاموند و راتمن، -ها را نظارت کنند )دارلینگمحور را ارائه دهند و مبتدی-پژوهش

 را های برخط یا آموزش برای آمریکابرخالف کشورهای دیگر، فنالند به معلمان اجازه رویکردهای جایگزین )چندگانه( مانند برنامه

یک موضوع دیگری در طول ی مدرک اصلی در رشتۀ آموزش و مدرک فرعی در هد. معلمان مدارس ابتدایی بایستی دارادنمی

تحصیل خود باشند ولی معلمان دبیرستان باید دارای مدرک اصلی در موضوعی که قرار است تدریس کنند و مدرک فرعی در 

ختیار بیشتری برخورداربوده و از ها از ااند، آنشدهخوبی آماده(. برای اینکه معلمان به2013دیگری باشند )سهالبرگ،  موضوع

برند. این آزادی حرفۀ معلمی را آموزان بیشترین بهره را از آن میکنند دانشبرند درروشی که احساس میتدریس لذت بیشتر می

، حرفۀ نترین مشاغل در کشور تبدیل کرده است. عالوه بر ایبخشبخش کرده است، بنابراین، آن را به یکی از رضایتدر فنالند لذت

تر از پزشکی و تدریس بسیار محترم است، به میزانی که دانشجویان جوان امیدوارند که به این حوزه وارد شوند و اغلب آن را مهم

 (. 2011پندارند )سهالبرگ،حقوق می
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 یک محیط یادگیری برتر برای همه 

روند و معلمان اغلب از رویکرد معتبر )رَوا( رس به کار نمیآموزان و مدابندی کردن دانشهای استاندارد در فنالند برای رتبهآزمون

یادگیری  کنند که توصیفاتی در خصوص پیشرفترِوایی )روایتی( استفاده می وسیلۀ فرمآموزان بهبرای بازخورد دادن به دانش

 (.12/2011هاموند، -گیرد )دارلینگآموزان فراهم و در اختیار آنان قرار میدانش

ا آموز را افزایش دهد، امتواند یادگیری دانشتر میهای مکرر و پاسخگویی قویفنالند به این امر اعتقاد ندارند که آزمونآموزشگران 

های آزمون با یادگیری حداقل را افزایش دهد هایی برای نوعی از تدریس را ایجاد کند که ممکن است نمرهتواند فرصتمی

آموزان وجود ندارد و کند، هیچ رقابتی در میان دانشنالند روی آزمون استاندارد تأکید نمی(. به لحاظ اینکه، ف2012)سهالبرگ، 

دهد که شود. سطح پایین مسئولیت و آزمون به معلمان اجازه میآموزان و معلمان وارد نمیبنابراین، استرس غیرضروری بر دانش

ف برنامه درسی هدایت کنند، این نوع از محیط آموزش خالقیت و های خود آنان برای اجرای اهداآموزان را برای کشف روشدانش

کند.عاملی دیگری که منجر به محیط یادگیری برتر در مدارس فنالند شده است زمان مناسب برای عالی بودن را تشویق می

را باهم به اشتراک آموزان کند که دانش مربوط به دانشهایی به معلمان کمک میهمکاری در میان معلمان است. چنین فرصت

آور باشد که معلمان در ممکن است برای معلمان سایر کشورها تعجبریزی کنند و از یکدیگر بیاموزند.بگذارند، با یکدیگر برنامه

وسط طور متدهند. یک معلم مدرسه راهنمایی، برای مثال، بهفنالند زمان کمتری را به تدریس نسبت به سایر کشورها اختصاص می

ساعت در سال به  1080متحده آمریکا، که یک معلم در سطح مشابه در ایاالتدهد، درحالیساعت تدریس در سال انجام می ۶00

های مختلف در اختیاردارند. (. بنابراین، معلمان زمان کافی برای ارتقاء تدریس خود به روش2012تدریس اشتغال دارد )سهالبرگ، 

 های تدریس، تعامل با جامعه و کار روی برنامهریزی در مورد چگونگی بهبود روشبرای برنامهمعلمان زمان خود را خارج از کالس 

 استفاده( استثنایی) خاص نیازهای با آموزاندانش برای های تدریس جبرانیفنالند همچنین روشگذرانند.درسی و سنجش می

های معمولی در اختیاردارند و جلسات مداخله زودهنگام نایی زمان بیشتری نسبت به معلمان کالساستث آموزش مدرسان. کنندمی

های اضافی است، آموزی باشند که نیازمند حمایتها مظنون به وجود یک دانششوند. اگر معلمان کالسضروری در نظر گرفته می

 .(2009توانند خدمات معلم آموزش استثنایی )خاص( را درخواست کنند ) تاکاال، پیرتیما و تورمانن، می

آموزانی است که نیازمند پشتیبانی ای روی شناسایی و تأمین حمایت برای همۀ دانشهای اولیه نظام آموزشی، تأکید عمدهدر سال

آموزان با نیازهای خاص در مدارس در خواندن، نوشتن و ریاضی هستند. درنتیجه، مدارس در فنالند دارای تعداد زیادی از دانش

کند و ها تأکید میهای آموزش خاص روی فراهم نمودی پشتیبانی برای بچهرهای دیگر هستند. برنامهابتدایی نسبت به سایر کشو

 شوند ادامه دارد؛تر میها بزرگآموزش خاص تا زمانی که بچه

 های پایینتکرار پایه

هایی است نتایج حاصل از فعالیت کننده رادارندآموزان در فنالند تمایل به تجربه یک محیط مهیج و تحریکیکی از دالیلی که دانش

آور است. اول اینکه برای این آموزان و مدارس زیانپایه )کالس( برای دانشکند. تکرار یککه از تکرار پایه تحصیلی جلوگیری می

ت برای اینکه کند. دوم اینکه، عملی ناکارآمد اسمیل تبدیل میآموزان را به فراگیران بیآور است و اغلب دانشآموزان شرمدانش

آموزان در آن ضعیف هستند رویکرد آموزان معموالً در همۀ دروس ضعیف نیستند؛ بنابراین، تکرار فقط موضوعاتی که دانشدانش

پایه از تجربه یک محیط مهیج توسط دهد که پیشرفت بهتری داشته باشند. تکرار یکها اجازه میبسیار بهتری است که به آن

 کند و هزینۀ بیشتری برای مدرسه خواهد داشت.می آموزان جلوگیریدانش

تری بود. امروزه، فنالند، طور معناداری دارای نرخ تکرار پایه کماجرا شده بود، سیستم جدید به peruskouluبعدازاینکه 

موزانی که آموزش آدرصد از دانش 2سالگی، کمتر از  1۶کنند؛ تا سن پایه را تکرار میآموزان بسیار کمتری دارد که یکدانش
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 قوی حمایت از حاصل نتیجه این(. 2008 اند )والیجاروی و سهالبرگ،پایه را تکرار کردهاند یکاجباری را به پایان رسانده

 (.2013 سارجاال،) شوندمی دشواری باعث که است خاصی موضوعات در آموزاندانش

ای وجود ندارد و اند، برای اینکه، در این مدارس، هیچ پایهشدهحذفطورکلی مسائل مربوط به تکرار پایه در دورۀ متوسطه دوم به

دهد که هر آموزان اجازه میکنند که به دانشای از واحدهای برنامه درسی مدوالراستفاده میهم مدارس عمومی و هم فنی و حرفه

دهد که جدول برنامه خود را زان اجازه میآمو(. این رویکرد به دانش2012درس را در جای خود انتخاب و بگذارنند ) سهالبرگ، 

های آخر نظام آموزان سالکنند که درس مربوطه را نتوانند بگذرانند. برخی از دانشبسازند و فقط در صورتی درسی را تکرار می

 که برخی ممکن است آن را در طول چهار سال به پایان برسانند.کنند، درحالیآموزشی را در دو سال کامل می

 مدل برای دیگران یک 

آموزان را قادر های جبرانی )اضافی( بسیاری است که دانشها و فعالیتمشیبه لحاظ اینکه سیستم آموزشی فنالند دارای خط

م های مختلف سیستگران سایر کشورها بایستی در وام گرفتن مؤلفهسازد که کار خود را به بهترین صورت انجام دهند، اصالحمی

شی تواند دشوار باشد. اول اینکه، بخند برای بهبود سیستم خود مراقب باشند. هرچند، تقلید جنبش اصالح فنالند میای فنالمدرسه

 شامل هاارزش این شود. های اجتماعی فنالند تعیین میوسیلۀ ارزشاز منطقی که منجر به اصالح در این کشور شده است به

شوند، که ها در ایدئولوژی سیستم مدرسه منعکس می(. امروزه، این ارزش2013، ص برای برابری و همکاری است ) سارجاالتخصی

آموزان مستحق یک آموزش خوب هستند و همه قادر هستند که یاد بگیرند. کشورهایی که مبتنی بر این اعتقاد است که همۀ دانش

 موفقیت فنالند را با دشواری مواجه خواهند بود.اجتماعی رادارند احتماالً دستیابی به  هایارزش این کمبود و پرجمعیت هستند 

گران، بایستی توجه داشته باشند که وام گرفتن یک جنبه از سیستم آموزش فنالند بدون در نظر گرفتن سایر عالوه بر این، اصالح

مختلف که یکدیگر را کامل های ای از مؤلفهعنوان نتیجهای ایجاد نخواهد کرد. سیستم فنالند بهها احتماالً تفاوت عمدهجنبه

کنند، مؤثر است؛ جدا کردن فقط یک بخش از اجزاء آن برای اجرا احتماالً کاری بیهوده خواهد بود. متأسفانه، بسیاری از می

کنند که متضاد با رویکرد جامع و سیستماتیک فنالند هستند ای اتفاقی را برای اصالح استفاده میهای مداخلهکشورها، روش

 (.2012گ، )سهالبر

 های بهبود فرصت

ها از دو ناحیه مطرح شد: آموزش توانند بهبود یابند. در فنالند، در ابتدا دغدغههای آموزشی در دنیا نیز میحتی بهترین سیستم

که مدارس کنند درحالیهای وسیعی برای کارکنان جدید خود فراهم میالقایی و ضمن خدمت معلمان. برخی از مدارس حمایت

(. کارکنان مسئول القاء معموالً از یک مدرسه به مدرسه دیگر  b 2011کنند )سهالبرگ،ر هیچ نوع پشتیبانی را فراهم نمیدیگ

که در موارد دیگر، یک معلم باتجربه این نقش را بر عهده متفاوت هستند. در برخی از موارد، مدیر مسئول این کار است درحالی

های ضمن ها فرصتکه برخی از شهرداریمدرسه نسبت مدرسه دیگر متفاوت است. درحالیدارد. آموزش ضمن خدمت نیز از یک 

ای که نیاز دارند را تعیین کنند تا نوع توسعه حرفهکنند، برخی دیگر این وظیفه را به اعضای مدرسه واگذار میخدمت را فراهم می

 کندمی ایجاد دیگران برای کمتر و معلمان از خیبر ای های بیشتری برای توسعه حرفهکنند، و نیز شرایطی که فرصت

 (.b2011  سهالبرگ،)

 گیری نتیجه

المللی نسبت به سایر کشورها به دالیل مختلف داشته است. این دالیل عبارت سیستم آموزشی فنالند عملکرد بهتری در آزمون بین

آموز محور برای تدریس و نیروی کار تدریس شآموزان، رویکرد دانهستند از تعهد عمده به برآوردن نیازهای همۀ دانش

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 موفقیت در عظیمی نقش هاویژگی این شک بدون اگرچه،. شوندمی انتخاب کشور در آموزاندانش بهترین از که  دیدهآموزش

های باارزشند. بخشی از این موفقیت در ارتباط کنمی ایفاء نقش نیز دیگری توجهقابل هایعامل اند،داشته آموزش در فنالند

های رفاهی عالی برای همۀ شهروندان آن تأکید اجتماعی فنالند است که روی کیفیت، همکاری و تعهد قوی در تأمین برنامه

دهد که مسائل یادگیری را قبل از شروع هایی را ارائه میکند. برای مثال، فنالند مراقبت اوایل کودکی، خدمات بهداشتی و اندازهمی

های کند و وعده(. سیستم آموزشی فنالند سیستم رفاهی برتر خود را منعکس می2012کند )سهالبرگ، ناسایی میآموزشی ش نظام

 (.2013ای در برندارد )سارجاال، کند و خدمات رفاهی دیگری نیز هزینهغذایی گرم رایگان را فراهم می

ارزشیابی موفقیت سیستم آموزشی فنالند حائز اهمیت های مثبت بسیاری از کل کشور برای رغم اینکه در نظرگیری مؤلفهعلی

 دفنالن ایمدرسه سیستم( اضافی) جبرانی هایفعالیت از توانندمی جهان دیگر کشورهای  است، آموزشگران و خطی مشی گذاران

 المللیبین آزمون در فنالند موفقیت  عنوان الگو به کار ببرند.د بهخو کشور آموزشی سیستم بهبود برای را هافعالیت این و بیاموزند

 در امروزه که بود کشورهایی هایسیستم از بسیاری به شبیه آن سیستم ،1990 سال در است؛ افتاده اتفاق اخیراً نسبی طوربه

وی فنالند فقط بعد از اصالحات خاصی ق عملکرد. هستند روبرو مشکل با آموزاندانش همۀ برای یادگیری مهیج هایمحیط تأمین

المللی ضعیف و متوسط بایستی امیدوار انجام شد اتفاق افتاد. بنابراین، خطی مشی گذاران در کشورهای با نتایج آزمون بینکه 

 توانند بهبودهایی حاصل کنند.باشند که می

http://www.iana.ir/fa/news/۴0857%D/8%B1%D9%88%D8%B۴% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 ایجوان نیجریه 250فرنگی هیبریدی به آموزش کشت گوجه

، یک State Employment and Expenditure For Results Project (SEEFOR) پروژه اشتغال و بودجه به نام

جوان ایالت دلتا  250، همکاری دارند و قرار است از سوی این پروژه به ((Uای است که در آن بانک جهانی و اتحادیه اروپا پروژه

 .فرنگی هیبریدی آموزش داده شودنیجریه در زمینه کشت گوجه

ای تازگی در مصاحبه، بهBenson Ojokoدر دلتای نیجریه،  SEEFORکننده ، هماهنگguardianسایت به گزارش ایانا از وب

 ، این خبر را اعالم کرد.Asabaبا خبرگزاری نیجریه در 

 فرنگی هیبریدی است.به گفته وی، این برنامه آموزشی برای کمک به کشاورزان جوان و گسترش دانش در زمینه کشت گوجه

Benson Ojoko  :صول تمرکز است و قصد داریم تا با آموزش به های آموزشی امسال، تمرکز ما روی تولید محدر برنامه"گفت

 25های آموزشی جوانان از فرنگی هیبریدی کمک کنیم. همچنین در این برنامهتوانمندسازی کشاورزان برای تولید انواع گوجه

ای و مؤسسه تکنیک و سه نهاد حرفههای مالی به شش پلیکمک"افزود:  SEEFORکننده هماهنگ"منطقه شرکت دارند.

به این مراکز کمک کرده  2015میلیون نایرا )واحد پول نیجریه( در سال  SEEFOR ،20"وی افزود: "اورزی داده شده است.کش

 "عنوان کمک مالی دریافت کردند.میلیون نایرا به 27، شش دانشکده فنی هرکدام 201۶است. همچنین در سال 

Ojoko نفعان همچون کالج فنی از ذیAgbor کالج فنی ،SAPELE کالج فنی ،Utogba-ogbe  و کالج فنیOgor .نام برد 

های مالی برای بهبود کار نهادها در راستای افزایش آموزش و یادگیری است و قابل ذکر است از زمان آغاز کمک"وی بیان کرد: 

 /"ها افزایش یافته است.آموزان در مؤسسههای مالی، تعداد ثبت نام دانشکمک

 سپهریترجمه: فرحناز 

http://www.iana.ir/fa/news/۴130۶/%D8%A2%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

 ای در مناطق گرمسیری اقیانوس آرام، کشف شدبار منبع اصلی گازهای گلخانهبرای نخستین

 Earth spans ترین چاله متان دریایی دربزرگ .ای مهم و از عوامل اصلی افزایش دمای جهان استمتان یکی از گازهای گلخانه

 .واقع در سواحل آمریکای مرکزی به هاوایی در ناحیه استوایی اقیانوس آرام قرار دارد

ر های انسانی نقش مهمی د، غلظت اتمسفری متان در طول چند دهه گذشته افزایش یافته و فعالیتدیلیساینسبه گزارش ایانا از 

مند به درک تولید طبیعی و مصرف متان هستند و سعی دارند ارزیابی از میزان تأثیر اند. دانشمندان عالقهروند افزایشی متان داشته

دست آورند.محققان علوم بیولوژی و شیمیایی دانشگاه کوئین مری لندن طی شش هفته، بر این فرآیندهای طبیعی را بهانسان 

المللی آوری کردند. در مجله انجمن بینهزار متری جمعدر عمقی بیش از یک Earth spansرسوبات بستر اقیانوس را در ناحیه 

هایی ای را منتشر کرده و توضیح داد که چگونه تولید متان میکروبی در بخشن بار مقالهاکولوژی میکروبی، تیم تحقیقاتی برای اولی

ای از متان شده که از سواحل گیری چاله گستردهدهد و باعث شکلاز بستر دریا، جایی که میزان اکسیژن بسیار کم است رخ می

گوید: کی از محققان این تیم مطالعاتی، فلیسیتی شلی میالجزایر هاوایی گسترش یافته است.یپاناما تا مکزیک و سپس تا مجمع

، ای داشته باشیمها و مصرف این گاز گلخانهکند تا درک بهتری از چگونگی تولید میکروبآوری شده به ما کمک میاطالعات جمع

 ها که در حال حاضر اطالعات بسیار کمی از این محیط داریم./ویژه در بستر اقیانوسبه

 خانلوره صدریترجمه: شه

http://www.iana.ir/fa/news/۴13۴8/%D8%A8%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۹تاریخ: 

 میلیون دالر برای مقابله با قطحی در منطقه چاد672

 2.3اضطراری به نیجریه و همسایگان آن که در بدترین بحران انسانی این قاره قرار دار ند، متعهد شدند. کشور برای کمک  14

 .اندخانمان شدههای خود را ترک کرده و بیهای بوکو حرام خانهمیلیون نفر بعد از حمله

های مالی آوری کمککشور، کنفرانس جمع 1۴های نروژ، آلمان و نیجریه و با مشارکت ، به ابتکار دولتلوموندبه گزارش ایانا از 

میلیون دالر کمک  ۴58در اسلو برگزار شد. در این کنفرانس  برای فاجعه انسانی در نیجریه و کشورهای همسایه روز جمعه گذشته

ها های انسان دوستانه در سال جاری برای این ناحیه از طرف دولتمیلیون دالر برای کمک 21۴آوری شد. پیش از این مالی جمع

تاکنون به  2009که از سال میلیون نفر خواهد شد  10.7ها صرف امداد و تامین غذا برای بیش از جمع آوری شده بود.این کمک

 برند.دلیل منازعه با گروه بوکو حرام در وضعیت نابسامانی به سر می

های مالی مورد نیاز برای بحران در رییس امور انسان دوستانه سازمان ملل در چاد، استفان اوبرین، در کنفرانس فوق گفت: کمک

آوری شده بسیار امید وار های مالی جمعکنفرانس برپا شده و کمکمیلیارد دالر برآورد شده است. ولی  1.5منطقه چاد حدود 

میلیون دالری به این ناحیه اعالم  ۴58کننده است. کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی تعهدات خود را برای کمک مالی 

 اند.به تعویق انداخته گیری دولت جدیددلیل شکلهای مالی خود را بهاند. انگلستان و ایاالت متحده آمریکا کمککرده

گذرد و هفت سال از اولین منازعات و درگیری توسط فرقه افراطی بوکو حرام در شمال کامرون، جنوب نیجریه و غرب چاد می

اند. در میان این های خود فرار کردهمیلیون نفر از خانه 2.3ثباتی جدی منطقه را فراگرفته و فقر مردم بسیار شدید شده است. بی

اند. کشاورزان مزارع خود را رها کرده و ماهیگیران د، بسیاری از زنان و کودکان مورد خشونت و سوء استفاده جنسی قرار گرفتهتعدا

 دیگر دسترسی به دریاچه ندارند. تجارت مرزی بین چهار کشور بسیار ناامن شده است.

ای که در این نزاع توسط ارتش نیجریه از هر منطقهبیش از هفت میلیون نفر تنها با یک وعده غذایی در روز زنده هستند و 

دهد. به گفته شاهدان، قحطی در این ناحیه شود، عمق قاجعه انسانی را بیشتر نشان میهای تحت سلطه بوکو حرام آزاد میسرزمین

و مرگ و میر روبر بسیار جدی است. سطح سوء تغذیه کودکان هفت برابر بیشتر از آستانه اضطراری است و کودکان با خطر جدی

 های مالی وهستند.وزیر امور خارجه نیجریه برگزاری این کنفرانس را یک پیروزی و نقطه عطفی برای نیجریه در استقرار کمک

ها شامل دارو، مواد غذایی، واکسن و آب بهداشتی است. ناتالی رابرتز از پزشکان بدون مرز داند. این کمکها میحمایت دولت

در  دلیل درگیریهای امدادی و کمک رسانی بهپذیر را در نظر گرفت. فعالیتهای آسیبخطرات دسترسی به جمعیت گوید: بایدمی

 منطقه بسیار دشوار است و تقریبا غیر ممکن باقی مانده است.

انی در اجعه انسکمسیر اروپایی در امور بشر دوستانه، استریانید کریستوس در کنفرانس روز جمعه در اسلو گفت: پیش از آنکه ف

گاه به صلح پایدار منطقه کامل شود، باید دست به اقدام زد. در واقع توسعه باید هدف ما باشد. بدون توسعه در این نواحی هیچ

 های داخلی، قحطی و مرگ تکرار همیشگی خواهد بود./دست پیدا نخواهیم کرد و نزاع

 خانلوترجمه: شهره صدری

http://www.iana.ir/fa/news/۴1293/۶72%D-9%85%DB%8C 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

روند/ شناسایی و اجرای راهکارهای شمار میمردم بومی، کلید حفاظت برای حیات وحش و معیشت روستایی به
 ملی، بخش خصوصی و جوامع محلی نیاز داردهای حفاظت به تعامل دولت

فائو به مناسبت روز جهانی حیات وحش برابر با سوم مارس، اعالم کرد، مردم بومی و جوامع محلی در حفاظت از حیات وحش و 

م کرد، سایت فائو، همچنین فائو اعالبه گزارش ایانا از وب.حفظ تنوع زیستی و تضمین معیشت پایدار روستایی نقش کلیدی دارند

المللی ها در سراسر جهان برای حفظ تنوع زیستی، نیاز است تا مردم بومی در سطح ملی با کمک جامعه بینبرای حل چالش

فرهنگ مردم بومی و جوامع محلی با "، مدیر بخش منابع وسیاست جنگلداری فائو گفت: Eva Müllerای توانا عمل کنند.گونهبه

ای که زندگی آنها از طبیعت جدا نیست و آنها باید مشتاق به استفاده پایدار از منابع گونهحفاظت از حیات وحش درگیر است. به

مدت، برای اطمینان از بقای نسل آینده انسان و حیات وحش ریزی طوالنیشوند، در این مسیر توانمندسازی آنها با دانش و برنامه

، که سوم مارس منتشر شد، Unasylvaرابطه بین انسان و حیات وحش در نسخه جدید از فصلنامه جنگلداری فائو "ضروری است.

 Collaborative Partnership onنشان داده شده است. این نشریه توسط مشارکت در مدیریت حیات وحش پایدار 

Sustainable Wildlife Management (CPW)(1)  المللی و دولتی ازجمله فائو، انتشار یافته سازمان بین 1۴که متشکل از

توانند از مزایای امرار دهد که چگونه مردم بومی میاست که در آن، مطالعات بسیاری در کشورهای مختلف انجام داده و نشان می

 "شوند، در حالی که حیات وحش حفظ شود. معاش طبیعت و حیات وحش بهره مند

عنوان )مردمی از حیات وحش( که به Il Lakipiak Maasaiعنوان مثال، قبیله ماسایی ، بهMount Kenyaدر بخش شمالی 

. اندحیات وحش شده -تنها زیستگاه کرگدن در کشور شناخته شده است، این مردم بومی موفق به کاهش ناسازگارهای انسانی 

وجود آورده است. آنها با این که برای حیوانات وحشی در طول خشکسالی مشکالتی را برای جستجوی آب، طعمه و مرتع به مکانی

های آنها ایجاد کنند. از طریق این استراتژی حفاظت، به مردم بومی نشان کار توانستند، خوراک برای حیات وحش در زیستگاه

 مزیستی کنند در حالی که زندگی و فرهنگ خود را نیز دارند.توانند با حیات وحش هدادند که آنها می

 راهکار رهبری انسان و حیات وحش، برای همزیستی دو جانبه و سودآور

های دام وجود های حیات وحش به محصوالت کشاورزی و سیستماین در حالی است که امکان آسیب رساندن از سوی برخی گونه

 شمار رود.دیدی برای امنیت و ایمنی غذایی و رفاه مردم بهتواند تهدنبال آن میدارد، که به

دلیل افزایش رقابت برای تصاحب ویژه در آفریقا بسیار مکرر و شدید روی داده است که بهدرگیری انسان و حیات وحش به

 منابع طبیعی وتر غیرمسکونی بوده است؛ این موضوع خود نتیجه رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای هایی است که پیشزمین

 افزایش فشار برای دسترسی به زمین، مانند گسترش مسیرهای حمل و نقل، کشاورزی و صنعتی بوده است.

ای ادامه دارد گونهطور خاص، در مرکز و جنوب آفریقا، درگیری میان حیات وحش و مردم بهکند بیشتر و بهاین مطالعه تأکید می

 انجامد.شدن آن میکه اگر اقدامات صورت نگیرد، به بدتر 

( و شرکای دیگر CIRADالمللی )توان به همکاری فائو، مرکز تحقیقات کشاورزی فرانسه در زمینه توسعه بینازجمله کارها، می

تواند به جامعه محلی در پارک ملی ، اشاره کرد که میHuman-Wildlife Conflict (HWC)برای توسعه نخستین ابزار 

Cristal Mount National Park .گابون کمک کند 
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این در حالی است که کشاورزان محلی این منطقه از آسیب رساندن برخی جانوران به محصوالت زراعی و به خطر افتادن معیشت 

کردند، اما در همان زمان، قوانینی کشاورزان را از شکار حیوانات محافظت شده برای استفاده از گوشت یا برای شان ابراز نگرانی می

شده توسط این ابزار شامل نرده کشی مزارع برای جلوگیری از آسیب رساندن های ارائهحلکرد.راهت از محصوالت منع میحفاظ

حیوانات به محصوالت زراعی یا روشن کردن آتش و ایجاد صداهایی برای دور کردن حیوانات و نگهبانی از مزارع در شب، ازجمله 

کارها گونه شکند که چنانچه اینشود اشاره میمطالعه به شکارهایی که برای سرگرمی انجام می اقدامات نسبتاً آسان و ارزان بود.این

تواند نقش مثبتی در حفاظت حیات وحش وحمایت از معیشت مردم فقیر در مناطق روستایی داشته درستی مدیریت شوند، میبه

های شکار، در جوامع مختلف و با توجه به متنوع بودن یوهها درباره قانونی بودن و انجام برخی شباشد.البته همچنان نگرانی

های ملی، بخش گیرد که شناسایی و اجرای این راهکارها نیاز به تعامل دولتها وجود دارد.در نهایت این مطالعه نتیجه میزیستگاه

 خصوصی و جوامع محلی با یکدیگر دارد./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

های عنوان انجمنی از سازماندر بانکوک تایلند تأسیس شد و به 2013مارس  10حیات وحش پایدار، در  مشارکت در مدیریت -1

 کند.طور داوطلبانه برای ترویج استفاده پایدار و حفاظت از منابع حیات وحش فعالیت میالمللی که بهبین

http://www.iana.ir/fa/news/۴151۶/%D9%85%D8%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۰تاریخ: 

پاشی به ارائه برنامه سیستم پهپادهای کشاورزی/ کودپاشی یا سم CNH روی آوردن شرکت بزرگ صنعتی

 چندان دورمزرعه؛ در آینده نهطور مستقیم با تراکتور بدون راننده در پهپادهای کشاورزی به

افزاری برای های نرمبرای کار و تولید بسته DroneDeploy ، در حال همکاری باCNH آالت صنعتیتولیدکننده ماشن

 .هواپیماهای بدون سرنشین )پهپاد( کشاورزی است

برای ارائه یک  DroneDeployدر حال همکاری با  CNHآالت صنعتی ، تولیدکننده ماشینzdnetسایت به گزارش ایانا از وب

افزاری پهپادهای کشاورزی در بازار نیست، اما آنچه جالب افزاری سیستم پهپاد در زمینه کشاورزی است. این تنها بسته نرمبسته نرم

 افزار پهپادها اینچنین جدی است.روی ارائه نرم CNHاست کار یک شرکت بزرگ مانند 

ای جذاب شود تا کشاورزان گونهرود این فناوری، بهاند، اما انتظار میطی این چندین سال وارد بازار شده پهپادهای کشاورزی

اصی های خبیشتری به استفاده از پهپادها روی بیاورند. این در حالی است که پیش از این، پهپادها، گران قیمت و نیاز به تخصص

 توانند خیلی بیشتر از گرفتن چند تاشوند. آنها میتر ساخته میتر و دقیقمروز ارزانداشتند.هواپیماهای بدون سرنشین در دنیای ا

گیری چگونگی مدیریت آوری کرده و در زمینه تصمیمها را جمعتوانند دادهعکس هوایی، سودمند باشند. پهپادها به سرعت می

زار هواپیماهای بدون سرنشین نیز بهبود یافته است، افافزار، نرممحصوالت به کمک کشاورزان بیایند.عالوه بر بهبود سخت

تازگی مقرراتی وضع کرده طور خاص برای کشاورزی طراحی شده است. اداره هوانوردی فدرال امریکا بهکه چندین برنامه بهطوریبه

 DJI Phantom 4ن با نام افزار هواپیماهای بدون سرنشییک نرم CNHتر باشد.تا استفاده از پهپادهای تجاری برای افراد آسان

Pro  همراه با یک دوربینRGB افزار نقشه برداری و یک سال اشتراک نرمDroneDeploy ریزی پرواز و ضبط برای برنامه

ها ارائه کرده است.هواپیماهای بدون سرنشین در زمان واقعی تصاویر مزرعه را گرفته و توسط برنامه آنالیز شده و پس از ان داده

 ها و قارچ، نظارت برعنوان مثال، از جمله کارهای سیستم شناسایی انگلوط به سالمت محصوالت را شناسایی کند. بهمسائل مرب

 شود.ها، سریع به سایت ارسال میهای محصول است. پرواز به شیوه خودکار انجام شده و دادهدام و شناسایی میزان تنش

توان گفت، مقدار زمان قابل توجهی گونه نیست، اما میان کثیف نخواهد شد؟ اینآیا این به معنای این است که دیگر دست کشاورز

طور مستقیم با تراکتور تواند بهچندان دور خواهد رسید که پهپادهای کشاورزی میشود. روزی در آینده نهجویی میدر مزرعه صرفه

 ها اقدام کند.کشاشی مزرعه یا استفاده از آفتارتباط برقرار کرده و به انجام کارهایی مانند کودپ CNHبدون راننده 

ها برای نظارت و نگهداری مزرعه کار کنند، در حالی که کشاورزان در یک دفتر نشسته توانند ساعتتراکتورها و همراه با پهپادها می

 ت خودکار پرواز کنند.صوربندی، بهتوانند پیرو یک برنامه زمانها مشغول هستند. پهپادها میو به تجزیه و تحلیل داده

مداری فناوری است. این در حالی است اکنون ابزار با این سناریو کشاورزی خودکار بخشی از دو روند کار داده محور و مشتری

تر و شوند که هم ارزانای عرضه میگونهتکنولوژی باال و وسایل نقلیه بدون راننده مانند تراکتور یا هواپیماهای بدون سرنشین )به

 ها تبدیل شوند./رود نسل بعدی کشاورزان به کارشناسان در تجزیه و تحلیل دادهتر شده است و انتظار میکار با آنها آسان

http://www.iana.ir/fa/news/۴137۴/%D8%B1%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۴تاریخ: 

 دالیل اعطای جایزه؛ محیط زیست، جلوگیری از انتشار کربن، ایجاد کسب با ثبات برای خانواده

Wyke Farmsو  های تجدیدپذیر توانست جایزه نوآوری سبزترین تولیدکننده مستقل پنیر بریتانیا و تولیدکننده انرژی، بزرگ

، نسل سوم از Rich Clothier را از آن خود کند. این جایزه به "Green Innovation and Finance Awards" مالی

 .داده شد (Business Leader of the Year) "رهبر کسب و کار سال"عنوان ، بهWyke Farms خانواده و مدیرعامل

Wyke Farmsزه یهای تجدیدپذیر توانست جاترین تولیدکننده مستقل پنیر بریتانیا و تولیدکننده انرژی، بزرگ

 Richرا از آن خود کند. این جایزه به  "Green Innovation and Finance Awards"نوآوری سبز و مالی 

Clothier نسل سوم از خانواده و مدیرعامل ،Wyke Farmsرهبر کسب و کار سال"عنوان ، به" (Business 

Leader of the Year.داده شد ) 

به این دلیل داده شد که وی در زمینه محیط زیست و  Cloithier، این جایزه به retailtimeسایت به گزارش ایانا از وب

جلوگیری از انتشار کربن و استفاده از آب در کشاورزی و کمک به ایجاد کسب و کار طوالنی مدت خانواده خود بر پایه محیط 

مند به کشاورزی پایدار، در بسیاری دافع عالقهعنوان یک مزیست و بودجه پایدار شناخته شده است. وی ازجمله افرادی است که به

 های سراسر کشور برای تشویق دیگران به این موضوع، سخنرانی کرده است.از کنفرانس

Cloithier مند به محیط زیست های مالی بیشتری به افراد، جوامع و کشاورزان عالقهشود زمانی که ببیند دولت کمکخشنود می

سال تجربه کشاورزی  150سال بوده و دارای بیش از  150تعهد به تولید پنیر چدار برای بیش از ، مWyke Farmsارائه کند.

هزار تن در  15که به فروش بیش از طوریترین تولیدکنندگان پنیر بریتانیا تبدیل شده، بهخانوادگی است و اکنون به یکی از بزرگ

های ، از شیر گاوی که در تپهWyke Farmsست، پنیر و کره کشور در سراسر جهان دست یافته است.گفتنی ا 1۶0سال به 

 کنند، ساخته شده است.( در منطقه در سامرست چرا میMendip Hillsمندلیپ )

(، شناخته New Energy and Clean Tech Awards) "های نو و فناوری پاکجایزه انرژی"عنوان این جایزه پیش از این به

 شد./های مهم و تحوالت در بخش انرژی پاک و کمک به رشد اقتصاد سبز داده میشده بود که در زمینه دستاورد

http://www.iana.ir/fa/news/۴1511/%D8%AF%D9%8۴% 
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	ساخت سد ایلیسو، اروند رود را نابود میکند
	زایندهرود دوباره مُرد
	ايران در چنگال تغيير اقليم
	مرکز گرد و غبار خوزستان در دست داعش است/حل بحران آب خاورمیانه نیازمند اعتماد ملتهای منطقه
	تغییرات آب و هوا، محصولات کشاورزی را تغییر میدهد
	علفهای تالابی مهاجم و بومی ممکن است دارای مزایای مشابه باشند
	متهم اصلي تخريب محيط زيست تصميمگيران كشورند
	جنگلهای شمال درگیر دور باطل شده، نیازمند نظام مدیریت مشارکتی هستیم
	کاهش توان جنگل برای تأمین مصارف روستایی
	جنگلزدایی در حاشیه روستاها بیش از شهرها
	یک میلیون هکتار از تالابهای ما خشک شده که کانون های اصلی گرد و غبار هستند

	انتصابات
	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت انواع میوه در تهران+ جدول قیمت انواع میوه در تهران
	توزیع میوه قاچاق با نام و نشان ایرانی/ بازار بوی سیر چینی گرفت
	آغاز جانمایی غرفههای توزیع میوه شب عید/ توزیع میوههای تنظیم بازار از 25 اسفند
	آخرین وضعیت تنظیم بازار شب عید/ نرخ هر کیلو پرتقال جنوب 4 هزار و 200 تومان
	نرخ جدید مرغ و انواع ماهی اعلام شد
	قیمت ماهی و گوشت در نمایشگاههای بهاره+ جدول
	با کنترل کالاهای مصرفی شب عید، نگرانی شهروندان را کاهش می دهیم

	برنامه و سیاست ها
	دولت در تنظیم بازار بخش خصوصی را هم بازی دهد/ برنج برای احتکار نداشتهایم
	همکاری آبی ایران و آلمان
	طبق مصوبه مجلس در بودجه 96 وزارت نیرو هزینه تهیه و نصب کنتور هوشمند چاههای کشاورزی را پرداخت میکند
	بر اساس مصوبه مجلس در بودجه 96 1350 میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافت
	جذب، ساماندهی و آموزش 60 هزار همیار طبیعت در سراسر کشور/هرجا مسئولیت های حفاظت را به مردم واگذار کردیم، کارنامه خوبی داشتیم
	بررسی راه های گسترش همکاری های ایران و یونیدو در زمینه صنایع کشاورزی
	کسب مجوز از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت توسعه آبرسانی به روستاها
	تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۶
	بستر کشاورزی فرامرزی اتاق البرز در اوکراین فراهم شد/ انتقال محمولههای صادراتی فلهای ایران به اوکراین جهت بستهبندی و ارسال به اروپا
	میخواهیم حاکمیت غذایی را به سوی چارچوبهای حقوقی سوق بدهیم/ دولتها باید به حاکمیت غذایی تن بدهند/ محصولات دستکاریشده ژنتیکی "حق بر غذای سالم" شهروندان را به خطر میاندازد
	ماده 48 مکرر قانون برنامه ششم مشکل جنگل را حل نمیکند
	تصویب لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
	دولت، آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را تصویب کرد/ لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان به تصویب رسید
	پایش دقیق و برنامهریزی درست راه رسیدن به هدف
	مدیریت بیاعتنا و بحران جنگلهای شمال ایران
	تمدید قرارداد با حافظان جنگل از ابتدای 96/ رشد 191 درصدی بودجه منابع طبیعی در سال 96
	تشریح عملکرد سازمان جنگلها/صدور سند مالکیت عرصه های منابع طبیعی
	ضرورت خروج شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14گانه از اصل 44 قانون اساسی
	طرح استیضاح «حجتی» به ۶۰ امضا رسید+ محورهای استیضاح

	برنج
	پسته
	پنبه
	پنبه ارگانیک به عنوان جایگزینی پایدار شناخته شد/طبق اعلام سازمان ملل استفاده از مواد شیمیایی برای حفاظت از گیاهان، محیط زیست را مختل می کند/با اصلاحات ژنتیکی لارو مرد ولی شته ها و حشرات بدبو آمدند
	صدور حواله بذر و کود پنبه بعد از تعطیلات نوروز/ افزایش سطح زیر کشت پنبه کشور به 90 هزار هکتار

	پیاز
	تامین منابع مالی
	اختصاص 140 میلیارد تومان به طرح زنجیره تولید گوشت قرمز عشایر
	۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله ریزگردها/قاچاق خاک نداریم/ خشک شدن یک میلیون هکتار تالاب در کشور
	چهار هزار از 600 هزار شرکت در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده اند/ چند بانک برای کشاورزی با تکنولوژی بالا با نرخ ترجیحی کمتر از 7 درصد وام اعطا می کنند
	تخصیص 300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح انتقال آب زاب
	افزايش اعتبارات اجراي طرح آبياري نوين
	دولت، مکلف به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای جذب ایرانیان مقیم آمریکا
	اعطای 290 هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی در سال 95/ 9000 میلیارد ریال سهم مکانیزاسیون شد
	٣٣٠میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها
	بودجه جنگل را بر اساس نرخ تخریب، در کشور توزیع کنیم

	تحقیقات و نوآوری ها
	امسال جایزه طراحی کشاورزی غرب ویرجینیا، به جوان ایرانی رسید/ RCBI در سال آینده از این مخترع ایرانی حمایت میکند/ میسلیوم قارچ طبیعی میتواند جایگزین پلاستیک و سازگار با محیط زیست شود
	مزایا و مخاطرات نانوتکنولوژی در حوزه دامپزشکی

	تخم مرغ
	تکذیب واردات تخممرغ/ پیگیری حجتی برای جبران خسارت آنفلوانزای مرغی
	تولید 1445 میلیون تخم نطفهدار توسط مزارع مرغ مادر در سال گذشته

	سرشماري از مؤسسات پرورش مرغ مادر و مؤسسات جوجهكشي كشور در مردادماه سال 1395 توسط مركز آمار ايران انجام شد.
	تکذیب واردات تخممرغ/ پیگیری حجتی برای جبران خسارت آنفلوانزای مرغی

	تولیدات باغی (سایر )
	تولیدات دام و طیور (سایر )
	فعالیت ۲۰۰ مرکز غیرمجاز دام زنده در روز روشن/گوسفندهایی که آپارتمان نشین شدند
	تقلب در کمین پرورشدهندگان بوقلمون؛ قبل از خرید جوجه استعلام بگیرید
	صنعت طیور در کشور؛ مرور یک کارنامه
	پنج ریسک واحدهای مرغداری
	مطابقت پرورش طیور صنعتی با سنت و مذهب

	تولیدات زراعی (سایر )
	احتمال طغیان آفتهای سوسک گردهخوار و سرخرطومی با افزایش دما/ افت دوباره تولید کلزای کشور در صورت بیتوجهی به آفتها
	سبزیجات ۳۰ درصد گران شد

	چای
	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی
	خشکسالی
	خشک شدن تالابها از عوامل هجوم ریزگردها است

	دانه های روغنی
	تعرفه واردات کنجاله در مقایسه با دانه روغنی باید افزایش یابد/ واردات ۱.۳ میلیون تن کنجاله در سال جاری

	روغن
	ضربالاجل سازمان غذا و دارو برای تولیدکنندگان روغن جامد/ تبلیغ روغن جامد"سالم" ممنوع!

	زعفران
	سایه سنگین رکود بر بازار طلای سرخ/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران 5 میلیون و 800 هزار تومان

	زیتون
	سلامت
	بیماریها چگونه به مرغداریها خسارت میزنند؟
	کدام چربیها نباید از رژیم شما حذف شوند؟
	اگر می خواهید کمتر عرق کنید لطفا این غذاها را بخورید!
	دستورالعملهایی ساده برای خداحافظی با کبد چرب
	۲۴استان درگیرآنفلوانزای پرندگان شد/بیمه،ریالی به تولیدکننده نداد
	تاثیر مصرف ماست در پیشگیری از دیابت
	چایی برای تسکین آرتریت روماتوئید، ام اس
	با خوردن این میوه از سرطان پیشگیری کنید

	سیب درختی
	سیب زمینی
	سیبزمینی ۳۰۰ تومانی روی دست کشاورزان مانده است/ واردات سیبزمینی توجیه ندارد
	ایران ۵ هزار تن سیبزمینی از هند خرید
	تولید 5 میلیون تن سیب زمینی در کشور/ امسال 500 هزارتن سیب زمینی ایرانی به سایر کشورها صادر شده
	نیازی به واردات سیب زمینی نداریم

	شیلات
	آمادگی ایران برای صادرات میگو و کیوی به نیوزیلند
	شروعی شیرین پس از تلخیهای بیپایان...!
	مقام دوم صید ماهی از اقیانوس هند به ایران اختصاص دارد
	۸۰ میلیون قطعه ماهی زینتی برای شب عید پرورش یافت
	پرورش دهندگان ماهی درقفس و کشت گلخانه ای منتظر دریافت تسهیلات باشند
	قزل آلا هم گرفتار دلالی است/ وقتی ماهی در سایه واسطهگری از سفره مردم فاصله میگیرد

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	پنیر ایرانی رسما به آمریکا صادر شد/ تقدیر بنیانگذار کاله از وزیران جهاد کشاورزی و صنعت برای همراهی ها
	حال ناخوش تولید کنندگان شیر/ واحدهای لبنی در ایستگاه ورشستگی قرار گرفتند

	صادرات و واردات
	مشکلات پرداخت پول در صادرات گوشت ایرلند به ایران/ امکان صادرات مجدد محصول غذایی ایرلند از ایران به کشورهای دیگر
	ایران به ماداگاسکار قایقهای صیادی صادر می کند
	نیوزیلندیها مشتری کشمش و زعفران ایران شدند/ تأسیس شرکتهای مشترک با نیوزیلندیها/ راهاندازی زنجیره تولید و برندسازی جهانی
	آمادگی بازرگانان استان البرز برای صادرات محصولات حلال به چین
	ایران از نیوزیلند گوشت وارد میکند

	صنایع غذایی
	استمهال وامهای بخش کشاورزی عملیاتی شود/ ادعای رئیس انجمن نانهای حجیم کشور برای عدم کیفیت پروتئین گندم گلستان
	برخورد با سیاه نمایی در بازار غذایی/هشدار تغذیه ای وزارت بهداشت

	عسل
	اجرای پروژه شناسایی ویروس فلجی اسرائیلی زنبور عسل در 3 استان

	علوفه
	قارچ
	پارکینگ نمایشگاه نیروی هوایی، محل جدید بورس قارچ خوراکی شد

	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	عرضه 25 هزار تن گندم در تالار محصولات کشاورزی بورس کالا

	گوجه فرنگی
	قیمت گوجه در مازندران به 10 هزار تومان رسید

	گوشت قرمز
	منافع دلالان به کاهش قیمت گوشت ایست داد/ عرضه گوشت ۳برابر شد ولی قیمت پایین نیامد طبق گفته
	عرضه گوشت تازه گوسفندی در ۵ نمایشگاه بهاره و فروشگاههای زنجیرهای/ قیمت کیلویی ۳۱۵۰۰ تومان
	آخرین تحولات بازار گوشت گوسفندی/ مردم خرید خود را به روزهای پایانی سال موکول نکنند

	گوشت مرغ
	اعتراض به قیمت پایین مرغ دولتی

	ماشین آلات
	تشکیل نظام آموزش مکانیزاسیون در کشور/ اختصاص 75 درصد درآمد شرکت نمونه کشاورزی به تحقیقات
	جای خالی ماشینهای کشاورزی در وزارت صنعت/ سرمایهگذاری بیسابقه در بخش مکانیزاسیون کشاورزی

	متفرقه
	مرگ تدریجی یک صنعت ریشهدار
	رشد کشاورزی شهری/ افزایش میزان سرمایه با پرورش محصولات غذایی در فضای سرپوشیده شهری/
	رونمایی از تمبر بزرگداشت روز ملی آب در اتاق ایران
	کاشت 110 اصله نهال توسط کاروان راهیان نور پست بانک ایران در پارک النصر خرمشهر
	راهکارهای جدید برای دگرگونی رویکردهای سنتی سرمایه گذاری کشاورزی
	کسب و کار در روستاها رونق میگیرد؟
	رهبر طالبان: درخت بکارید تا زمین زیبا شود!
	12 محکوم در حال تحمل مجازات حبس و 41 متهم وارد زندان شدند/ برخی مصادیق تخریب محیط زیست در حد افساد فی الارض است
	لاوازیه ایران درگذشت

	مرکبات
	پرتقال تولید داخل برای شب عید کافی است، وارد نکنید
	مجوز رسمی واردات نارنگی از پاکستان
	ایران ممنوعیت واردات نارنگی از پاکستان را لغو کرد
	واردات پرتقال توجیه ندارد/ سرنوشت باغداران مرکبات به کجا میرسد؟

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	رئیس مجمع ملی تشکلهای کشاورزی عنوان کرد کشاورزان خوش حساب بینصیب از بخشودگی جرائم بانکی
	معرفی برگزیدگان جشنواره عکس و تجلیل از اثرگذاران آب
	برخورد با حفر چاههای غیرمجاز شدت مییابد/برداشت بی رویه آب از سوی کشاورزان
	دریافت پول پارکینگ از خودروهای حامل میوه در میدان مرکزی ترهبار اجحاف در حق کشاورزان است
	جایزه ملی آب سال آینده اهدا میشود/ حداکثر مهلت حل بحران آب برای ایران؛ تا پایان برنامه ششم
	تحلیل نماینده فائو از بحران آب در ایران/ چشم انداز ما در ایران، تغییر نقش ماست
	واردات با رویکرد صادراتی
	کاووس واضحی - پژوهشگر اقتصاد سیاسی
	سمفونی تغییر از همایش "دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا" شنیده شد/ حرکت بزرگ ایرانیان برای تغییر ذهن از دانشکده شریعتی شروع شد/ دانشگاه و روستا برای تغییر پیشگام شدند/
	قرقهای اختصاصی در عرصههای ملی شکل میگیرد
	پاسخهاي اميدواركننده عراق درباره ريزگردها
	شهرام میراخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شد
	مديريت روانآب شهري چالشي مردمي

	نهاده
	یک قدم تا اجرای طرح کودهای تلفیقی/ جای خالی کودهای آلی و زیستی در سبد کودی کشاورزان
	45 میلیون اصله نهال مثمر شناسه دار امسال تولید شد/فعالیت 345 نهالستان مجوز دار در کشور
	اجرای ضربتی کاشت نهال به میزان 43 هزار هکتار/ پارک جنگلی در اطراف شهر اهواز احداث می شود/ اجرای طرح انتقال آب موقت از پروژه آزادگان به کانون های بحرانی ریزگردها
	پیدا و پنهان آفت کشی در کشاورزی ایران

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	چه ویژگیهایی مشاوران خدمات روستایی باید داشته باشند؟/ ارزیابی نیازهای ظرفیتی خدمات ترویج و مشاوره (EAS) در جنوب آسیا/ نخستین قدم ارزیابی نیازهای ظرفیتی ملی کشورهای منتخب
	توسعه صنایع کارآفرینی برای بهبود درآمد روستاییان چین
	دانشجویان هاروارد با سازمان غیردولتی چینی همکاری میکنند/ دانشجویان حجم کار را به بخشهای برنامهنویسی مربوط به سرور و سرویس گیرنده تقسیم کردند
	سدهای پیر آمریکا نیاز به تعمیر دارند
	خطر شکلگیری یک جنگ بزرگ جهانی بر سر آب/ روزانه هزار کودک در اثر مصرف آب آلوده میمیرند
	هندیها برای حمایت از کشاورزان خود، نوشابههای آمریکایی را تحریم کردند
	تمرکز روی فناوریهایی برای جذب تازه واردان به این صنعت
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