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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 درصد رسید 83مندی از آب شرب روستایی لرستان به شاخص بهره

 95تا  92های سال روستای در دولت تدبیر و امید در حد فاصل 642مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان از آبرسانی به 

 .درصد رسید 83مندی از آب شرب روستایی لرستان به خبر داد. به این ترتیب، شاخص بهره

های به گزارش ایانا از پاون، علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان گفت: این در حالی است که در سال

نفر  819هزار و  255وی افزود: در دولت تدبیر و امید  .اندمند شدهرب سالم بهرهروستای استان از نعمت آب ش 406تنها  91تا  88

های کاکاوند اضافه کرد: این میزان آبرسانی روستایی در سال.انداز جمعیت روستایی لرستان از نعمت آب شرب سالم برخوردار شده

وی گفت: میزان اعتبار مصوب در دولت تدبیر و امید  .است درصد رشد برخوردار 58از  92تا  88یاد شده نسبت به دوره چهار ساله 

درصد افزایش  240میلیون ریال بوده که این میزان اعتبار مصوب نسبت به دوره چهار ساله قبل از  851میلیارد و  352دو هزار و 

میلیارد و  366اعتباری بالغ بر با  94-95های مدیرعامل شرکت آبفار لرستان با اشاره به اینکه این شرکت در سال.برخوردار است

تک  19مجتمع آبرسانی و  29پروژه اجرایی را در قالب  184یکصد میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی، 

رداری روستای آن افتتاح و به بهره ب 135پروژه با  32روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دست اجرا داشته است، افزود: تاکنون 

 .به بهره برداری خواهد رسید 95درصد در پایان سال مالی  70روستا با پیشرفت فیزیکی متوسط  49رسیده و 

تاکنون  92دهم درصد در سال بوده که از سال  9افزایش رشد شاخص بهره مندی به میزان  92های قبل از وی اضافه کرد: در سال

درصد بوده  83.2مندی از آب شرب روستایی لرستان ه و در حال حاضر شاخص بهرهدرصد در سال ارتقا پیدا کرد 1.4این رشد به 

بیش  92این مقام مسئول با اشاره به روستاهای فاقد آب در لرستان اظهار داشت: در سال .درصد از میانگین کشوری باالتر است 4که 

روستای استان با تانکر آبرسانی  14تنها  95جام شده در سال شده که با اقدامات انوسیله تانکر آبرسانی میروستای لرستان به 145از 

هزار انشعاب غیر مجاز قطع شده و درآمد این شرکت  20علیرضا کاکاوند با بیان این مطلب که در دولت تدبیر و امید بیش از .شودمی

و نصب تله متری وخازن وتنظیم ساعت ها نیز سه برابر شده است، ادامه داد: بانصب تابلوهای سافت استارتر ومهندسی مجدد چاه

میلیون کیلووات ساعت طی سه سال گذشته در مصرف انرژی صرفه جویی به  114ها در ساعات خارج از اوج بار میزان کارکرد پمپ

 .وی عنوان کرد: دستگاه احیای چاه درقالب طرح تحقیقاتی با هزینه یک چهارم مشابه خارجی نیز ساخته شده است.عمل آمده است

 9میلیارد ریال جهت آبرسانی به  8های مردمی وتشکل خیرین آبرسان روستایی، تابه حال حدود کاکاوند افزود: با افزایش مشارکت

وی در ادامه با اشاره به تشکیل مجمع خیرین آبرسان روستایی در سال .روستا درشهرستان های بروجرد و دلفان هزینه شده است

پروژه توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با اعتبار  6میلیون ریال و  500خیرین آبرسان با اعتبار  پروژه توسط 4گفت: احداث  93

 میلیارد ریال از دستاوردهای خیرین آبرسان روستایی است 7

http://www.iana.ir/fa/news/44182/%D8%B4%D8%A 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 های جدید در صنعت آب و فاضالب کشورنگاهی بر روند استقرار، نهادینه سازی و بومی سازی فناوری

های وسیعی از کشور ما، متأثر از شرایط اقلیمی، با کمبود ذاتی آب مواجه است و پایه و اساس ایجاد، پایداری دانیم که پهنههمه می

هر فعالیت صنعتی، کشاورزی اقتصادی، اجتماعی و رفاهی، بدون برخورداری از منابع آبی مطمئن و تأسیسات روزآمد و  توسعهو 

 .و توزیع آب با کمیت و کیفیت مناسب ممکن نیست پایدار استحصال، انتقال، تصفیه

 ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورعلی اصغر قانع، معاون برنامه

اشتغال و کسب و کار و ماالً درآمدزایی و  که با بهبود و توسعه -، پیشرفت و روزآمد بودن هر کشورالمللی، توسعهی بیندر عرصه

دانش، فناوری و تولید  تولید و توسعه گام نهادن مدبرانه در عرصه -شودهای اقتصادی و رفاه اجتماعی تعریف میافزایش شاخص

های وسیعی از کشور ما، متأثر از شرایط اقلیمی، با کمبود ذاتی آب مواجه دانیم که پهنهها است. همه میآن یهکاالها و خدمات بر پا

هر فعالیت صنعتی، کشاورزی اقتصادی، اجتماعی و رفاهی، بدون برخورداری از منابع  است و پایه و اساس ایجاد، پایداری و توسعه

در دورانی که .و توزیع آب با کمیت و کیفیت مناسب ممکن نیست استحصال، انتقال، تصفیه آبی مطمئن و تأسیسات روزآمد و پایدار

های اقلیمی و خشکسالی، فشار دوچندانی های گوناگون است و از سوی دیگر، ناسازگاریاز یک سو، کشور ما نیازمند توسعه در بخش

سته است با تکیه بر دانش و مهارت مدیران و کارشناسان و به خدمت کند، مدیریت آب کشور توانمنابع آب کشور وارد می را بر پیکره

کشور را به  های توسعهی خدمات آب و فاضالب، نیاز اساسی هم میهنمان و بخشهای جدید در عرصهها و دانشدرآوردن فناوری

حال نباید از این نکته غافل بود که  در عین.ای موفق را پیش روی نهدآب فراهم آورده و در حد مقدورات کشور، سربلند، کارنامه

حجم منابع آبی کشور، به تقریب ثابت است و نیازها رو به افزایش. بدیهی است که در چنین شرایطی، استمرار، پایداری و رضایتمندی 

ه هایی است کاز خدمات آب و فاضالب، نیازمند پویایی مدیریت، متوقف شدن به دستاوردهای گذشته و گام نهادن مدبرانه در عرصه

های عمومی و تغییر نگاه اجتماعی به آب، از یک کاالی وری آب در کشور، بهبود و ارتقای آگاهیبه تواند ضمن افزایش نرخ بهره

چندباره از آب را در کشور  فراوان و ارزان، به کاالیی ارزشمند و کمیاب، آبهای نامتعارف را به خدمت درآورده و بازچرخانی و استفاده

زمه که سنگ بنا و ال-ی تأمین پایدار آب در کشور توان به آیندههای بلندی است از که مینق بخشید تنها با نیل به چنین هدفرو

ها، جز از مسیر به خدمت گرفتن دانش، مهارت و فناوری عبور امیدوار بود و پرواضح است که دستیابی به این هدف -هر فعالیتی است

همکاری با مرکز فناوری و نوآوری ریاست  نامهقعیت است که وزارت نیرو کوشیده است تا از طریق انعقاد تفاهمکند. با درک این وانمی

ی استفاده از فناوری در ایران، تدوین ضوابط نحوه (ICN) یونیدو–المللی فناوری نانوجمهوری، همکاری و پیگیری ایجاد مرکز بین

ت ی فناوری در صنعهای فناوری در مدیریت، انتقال و توسعهسیاستگزاری و همکاری نانو در صنعت آب و فاضالب و تشکیل ستاد

ی خدمات آب و فاضالب های روزآمد و کارآمد در عرصهگیری از فناوریآب و آبفا، بستر الزم را برای نهادینه ساختن فرهنگ بهره

مدیریتی، وزارت نیرو بر آن بوده است تا با اجرای چندین طرح پژوهشی افزاری و های نرمفراهم آورد. در ادامه این روند و همراه با اقدام

ها در ادامه آمده است، ضمن رفع مشکالت های جدید که فهرست سرفصل آنهای صنعتی، از فناوریو به خدمت گرفتن پایلوت

 .یت خدمات آب و فاضالب فراهم آوردها را در مدیرآن سازیی گسترش و بومیی آب در مناطق مختلف کشور، زمینهتأمین و تصفیه

 های تصفیه آب به روش اسمز معکوس و نانو فیلتراسیوناندازی سامانهراه

ای مشکالت کیفیت آب شور در مناطق مختلف کشور و رفع پارههای شور و لبگیری از آبزدایی آب و بهرهاین فناوری با هدف نمک

 .ه کار گرفته شده استدر مناطق روستایی تعریف و به تعداد توجه ب

 زداییهای نمکساخت مخازن تحت فشار سامانه
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کنند. فشار باال بار کار می 90تا  80ی غشاءهای اسمز معکوس در برابر فشار باالی نزدیک به مخازن تحت فشار، به عنوان نگهدارنده

از فوالد ضدزنگ و مواد کامپوزیتی با مقاومت باال شود تا در اغلب موارد و خورنده بودن آب تغذیه و مواد شیمیایی مصرفی، سبب می

 .کشور است 5رود. فناوری ساخت این تجهیزات پیچیده در اختیار در برابر فشار در ساخت این مخازن به کار می

ف تعریرود با زدایی تعریف شده است و انتظار میهای نمکسازی و ساخت داخلی تجهیزات جانبی سامانهاین طرح در راستای بومی

 .زدایی دست یافتهای نمکهای مشابه دیگر، به تدریج و در آینده به توان به تولید داخلی سامانهطرح

 (ZLD) آب بدون پساب انتقال دانش فنی ساخت دستگاه تصفیه

ا های بضالبی فاهای اخیر در تصفیهای است که سالهای نوظهور و پیشرفتهفناوری الکترومغناطیس )پالسما( در زمره فناوری

های آلوده به مواد رادیواکتیو رود. بسیاری از فاضالبهای رادیواکتیو و فلزات سنگین به کار میهای خاص همچون آالیندهآلودگی

ها رو به رو هستند. با خطرسازی آنهای شهری با مشکل تجمع شیرابه و بیحاصل از مراکز درمانی و تحقیقاتی و مراکز دفن زباله

های این فناوری آلودگی، با کیفیت باال تصفیه کرد. یکی از قابلیت ها را با هر درجهتوان این گونه پسالباز این فناوری میاستفاده 

تأمین  ی خارجی کار کرده و انرژی خود را فرآیندهای تصفیهتواند به طور مستقل و بدون استفاده از نیروی برق شبکهآن است که می

توان فلزات گران بهایی را که به عنوان آلوده کننده در فاضالب وجود دارند، بازیافت و دوباره در این فناوری میکند. با استفاده از 

سازی مواد ها، بازیافت مواد زاید از جمله خنثیهای شهری، صنعتی و فاضالبی آبی مصرف قرار داد. از این فناوری در تصفیهچرخه

ی آب در بروز شرایط بحران، زدایی آب دریا و گندزدایی آن و تصفیهآشامیدنی و صنعتی، نمکسمی و رادیواکتیوتیه، تولید آب 

 .جست توان بهرهمی

 انتقال فناوری تصفیه فاضالب روستایی با استفاده از روش لجن فعال پیوسته

های ام بدل شده است. در مقایسه با روشی اجتماعات انسانی، به یک الزی فاضالب، برای همههای غیرمتمرکز تصفیهاستفاده از روش

 .هایی زیر برخوردار استرود، این روش از مزیتمتمرکز که هم اکنون در شهرهای متوسط و بزرگ کشور به کار می

 .تر استتری لوله به ازای هر انشعاب نیاز داشته و در نتیجه هزینه اجرای آن کمبه مقدار کم -

 .شودتری انجام میتر و با سهولت بیشتر به آب برای شست و شوی شبکه، سادهدلیل نیاز کملجن حاصل از آن، به  تصفیه -

 .های کشاورزی را داردکیفیت پساب تولید شده باال است و قابلیت استفاده در آبیاری زمین -

 .های مستمر نیاز نداردبه نیروی انسانی ماهر و بازرسی -

 .های گران قیمت، قابلیت اجرا داردزمیندر روستاهای صعب العبور و  -

 .های مشابه، نیاز آن به انرژی الکتریکی، بسیار کم استدر مقایسه با سایر روش -

 آب و فاضالب فناوری گندزدایی پیشرفته توسعه

 فاقد میکروب را باها، آب آشامیدنی سالم و ها و سرعت مناسب انهدام آناین فناوری ضمن تأثیرگذاری بسیار طوالنی بر میکروب

 .کند. در این فناوری، تنها از آب و نمک استفاده شده و به هیچ ماده افزودنی دیگری نیاز نداردی اندک تولید میهزینه

 ی آب در شرایط بحرانهای قابل حمل تصفیهانتقال دانش فنی طراحی و ساخت پکیج

ی آب در شرایط سیالب و زلزله و همچنین دورت آب، امکان تصفیهی حذف گل و الی و کاین فناوری با دارا بودن بخش پیوسته

سازد. عدم نیاز به تعویض صافی و غشاء، نیاز اندک به انرژی ها را بدون هیچ محدودیتی، ممکن میآلود رودخانههای گلی آبتصفیه

هزار  28تا  14توانایی تولید آب آشامیدنی برای کش و الکتریکی، عدم نیاز به تأسیسات پشتیبان و جانبی، امکان جا به جایی با یدک

 .های این فناوری استگیروز، از ویژنفر در شبانه
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 انتقال دانش فنی حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی

های موجود در زدایش های فناوریهای تبادل یونی با هدف بررسی عملکرد و تواناییحذف فلزات سنگن با استفاده از رزین پروژه

سازی و ساخت های موردی آب در مناطق مختلف کشور تعریف و به کار گرفته شده است. هدف بلندمدت این پروژه، بومیآلودگی

 .های زدایش فلزات سنگین از آب در کشور استدستگاه

کند. یی استفاده نمیدرصد است، از مواد شیمیا 99/99ها از آب با کارآمدی این فناوری ضمن آن که قادر به حذف انتخابی آالینده

اندازی دستگاه و عدم نیاز به هایی غشایی، آسان بودن نصب و راههای آن نسبت به روشپایین بودن میزان مصرف انرژی و هزینه

سازی و ساخت تجهیزات آن را در کشور نیروی متخصص برای نگهداری و راهبری دستگاه، از دیگر مزایای آن است که امکان بومی

 .سازدفراهم می

 زدایش نیترات از آب به روش الکترودیالیز

ی عملیاتی پایین، های آب شرب در تهران اجرا شده است. حذف انتخابی نیترات، هزینهاین طرح با هدف تقلیل نیترات آب از چاه

ند شامل مصرف برق به این فرآی های ساالنهها و تولید پساب اندک از مزایای این روش است. هزینهسال غشاء 5طول عمر بیش از 

شده، مصرف بسیار اندک مواد شیمیایی برای شست و شو و لزوم به  کیلو وات ساعت به ازای هر مترمکعب آب تصفیه 4/0میزان 

شود. در پایلوت صنعتی به کار رفته، این فرآیند توانسته است، محتوی نیترات آب کارگیری یک نفر برای راهبری سامانه خالصه می

 .گرم بر لیتر تقلیل دهدمیلی 10گرم بر لیتر به حدود میلی 80-90را از 

 هادر شناسایی غیرمخرب تأسیسات زیرزمینی و شناسایی نشت لوله GPR انتقال دانش فنی کاربرد فناوری

شهری  یهای حیات(، بررسی شریان…های درون دیوارها واین فناوری برای بررسی دقیق عوارض ساختمانی )کیفیت بتون، شکستگی

شناسی )یافتن محل و شکل دقیق اشیاء و بناهای تاریخی های باستان(، کاوش…ها وها، حفرهها، مجاری فاضالب، قناتها، کابل)لوله

( و مطالعات زیست …ها، نواحی سست و اشباع از آبشناسی )تعیین عمق سنگ کف، گسلمدفون(، مطالعات مهندسی زمین

 .شود( استفاده می…های زیرزمینی وآلودگی در آب ی گسترشمحیطی، )بررسی نحوه

آب  های بخشیمتناسب با نیازمند -هایی که در آیندهها در کشور و سایر فناوریامید است با نهادینه ساختن تدریجی این فناوری

 سازی ساخت، نصب وبومیگذاری برای تولید و به کار گرفته خواهد شد و با مشارکت بخش خصوصی در سرمایه -و فاضالب کشور

 ها به سایرکشورها فراهم آیدی صادرات آنها، ضمن رفع نیازهای کشور، زمینهراهبری آن

http://www.iana.ir/fa/news/44408/%D9%86%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

های نوین آبیاری در جهان اثبات شده است/مقابله با آلودگی منابع آب زیرزمینی با توسعه مثبت روشاثرات 

 های آبیاریبرداران، برای موفقیت طرحآبیاری نوین/توجه به آموزش بهره

ی وری و کارایهای شناخته شده در دنیا برای افزایش بهرهکامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: یکی از روش

ها در مزارع، از تواند با اندکی اصالحات در زمینه اجرای این روشهای نوین آبیاری است. ایران نیز میمصرف آب، استفاده از روش

 .های آن استفاده کندمزیت

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

، های زیرزمینیوضعیت منابع آب کشور و افت سطح سفره های نوین آبیاری در مزارع با توجه به حاد شدناستقرار روش

رود. بسیاری از کارشناسان آب، تنها راه نجات ایران از ضرورتی انکارناپذیر برای سرزمین خشک ایران به شمار می

ترین مصرف کننده آب کشور، برای دانند. بخش کشاورزی به عنوان عمدهبحران کنونی را مدیریت در بخش مصرف می

های نوین آبیاری در مزارع است تا بتواند با مدیریت گذاری برای توسعه روشون رفت از این شرایط نیازمند سرمایهبر

های نوین آبیاری لزوما منجر آب در مزرعه، نیاز غذایی جامعه را تامین کند. اگرچه به اعتقاد کارشناسان اجرای سیستم

اعتقاد کامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، یکی از شود اما به به کاهش مصرف آب در کشاورزی نمی

های نوین آبیاری است. ایران وری و کارایی مصرف آب، استفاده از روشهای شناخته شده در دنیا برای افزایش بهرهروش

 ند.های آن استفاده کها در مزارع، از مزیتتواند با اندکی اصالحات در زمینه اجرای این روشنیز می

های حتی چهار دهه پیش هم جا خوش کرده بود. با وجود آنکه در های نوین آبیاری در بخش کشاورزی در تیتر رسانهتوسعه روش

عه های آینده، بر توسهای انجام شده در زمینه کمبود منابع آب کشور در دههبینیهای قبل از انقالب، با تکیه بر پیشریزیبرنامه

ای قبل و بعد از انقالب هم مورد تاکید بوده های توسعهدر مزارع ایران تاکید شده بود و این مسئله در برنامه های نوین آبیاریروش

برد، با گذشت بیش از چهار دهه از تصمیم گذاری به شدت رنج میاست، اما از آنجا که بخش کشاورزی ایران از کمبود سرمایه

درصد از اراضی آبی ایران تحت پوشش  20در بخش کشاورزی، امروز اندکی بیش از پیشروانه دولت برای بهبود راندمان آبیاری 

های اخیر روندی های نوین آبیاری قرار گرفته است. این در حالی است که سطح زیر کشت اراضی کشاورزی ایران در دههروش

های شاورزی آبی در ایران وجود دارد. روشمیلیون هکتار اراضی ک 7.2، 93افزایشی داشته و در حال حاضر بر اساس سرشماری سال 

نوین آبیاری، روشی مرسوم در سراسر جهان برای بهبود راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی است. با این وجود برخی تالش 

 تهای زیرزمینی که ناشی از عدم تخمین درست منابع آب زیرزمینی کشور و صدور بیش از حد مجوز برداشکنند افت سطح سفرهمی

ر ها دها را ناکارآمد توصیف کنند و حتی برای اجرای این روشهای نوین آبیاری انداخته و این سیستماست را به گردن اجرای روش

کشور، مانع تراشی کنند. این در حالی است که حسین دهقانی سانیچ، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی در پاسخ 

ایم و امروز سال قبل پاسخ گفته 20گوید: ما به این پرسش های نوین آبیاری در مزارع کشور میروش به پرسشی درباره لزوم اجرای

های مختلفی کند: آبیاری در مزرعه از قسمتها در مزارع، سئوالی مطرح شود.وی تاکید میدیگر نباید درباره لزوم اجرای این روش

قانی شود.به گفته دهال مختلف در قالب تلفات هدر رفته و از دسترس خارج میشود به اشکتشکیل شده است. آبی که وارد مزرعه می

آب و تلفات ناشی از نفوذ آب در اعماق، چهار حالتی است سانیچ، تبخیر از روی سطح آب و خاک، خروج آب از مزرعه در قالب روان

 شود آب از دسترس کشاورز خارج شده و منجر به تولید محصول نشود. که سبب می
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های نوین آبیاری در مزارع کشور، عمال امکان کنترل این چهار نوع تلفات وجود نداشته و کند: بدون اجرای روشوی عنوان می

 یابد.وری آب در مزارع بهبود نمیبهره

 وری آب، هدف اصلی بخش کشاورزیبهبود بهره

یقات خاک و آب، مهمترین هدفی است که بخش کشاورزی وری در مزارع کشور از نظر کامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقبهبود بهره

گوید: ما در بخش کشاورزی به های نوین آبیاری در مزارع میکند.وی در پاسخ به پرسشی درباره لزوم اجرای روشآن را دنبال می

 تولید، کاهش دهیم. این دنبال این هستیم که با یک مقدار ثابت آب، تولید را افزایش دهیم یا مصرف آب را برای یک مقدار ثابت

هایی که در زمینه آبیاری در دنیا حاصل کند.بازرگان با اشاره به پیشرفتوری آب در بخش کشاورزی کمک میمسئله به بهبود بهره

 های شناخته شده در دنیا برای افزایشکند.به گفته وی یکی از روشهایی در این بخش توصیف میشده، ایران را نیز دارای پیشرفت

ها را متناسب با شرایط خاک و اقلیم هر منطقه های نوین آبیاری است ما باید این روشوری و کارایی مصرف آب استفاده از روشبهره

های آبیاری بارانی مناسب مناطق بادخیز نیست به این دلیل که قطرات ای نیست. روشبه کار گیریم. زیرا هر روشی مناسب هر منطقه

یابد.رئیس موسسه تحقیقات خاک و رسد و به این ترتیب تبخیر هم افزایش میشود و به نقطه مورد نظر نمیمیباران در هوا پخش 

جا از های نوین آبیاری یک راهکار روشن و شناخته شده در دنیا است. استفاده متناسب و بهدهد: استفاده از روشآب ادامه می

ه آن توجه کنیم. در حال حاضر این مهم در مجموعه وزارت جهادکشاورزی مورد های نوین آبیاری نکته مهمی است که باید بروش

های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، برای کنیم متناسب با شرایط اقلیم، محصول، و ویژگیتوجه قرار دارد و تالش می

ها وین آبیاری، آموزش کشاورزان و تناسب روشهای نهای اجرای روشهای کشاورزی نسخه تجویز شود.وی با اشاره به پیچیدگیزمین

های کند زیرا اگر به کشاورز آموزش مناسب داده نشود، کشاورزان با اجرای روشهای افراد را بسیار مهم اعالم میآبهبا ساختار حق

کنند و بالفاصله آبه به آنها تخصیص داده شده، آب کمتری مصرف مینوین آبیاری در ازای ساعت آب مشخصی که به عنوان حق

آبه مازاد خود زیر کشت ببرند. البته به گفته این مقام مسئول، بارها از طرف کنند زمین بیشتری را برای استفاده از حقتالش می

 های موردی، نباید منجر به توسعه سطح زیر کشت شود.ها و هدایتوزارت جهاد کشاورزی این مسئله ترویج شده که معرفی تکنیک

های نوین آبیاری در مزارع نیز تاکید های مرتبط با اجرای روشهای بعد، قبل و در حین اجرای طرحدر ادامه بر حمایت بازرگان

های نوین آبیاری در مزارع، مسئله تعمیر، سرویس دهی و پایش بعدی کیفیت آب کند و معتقد است: باید به موازات اجرای روشمی

های نوین کند: توسعه روشها به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.وی اضافه میجرای این روشو خاک مزرعه هم انجام شود تا از ا

های نوین آبیاری معرفی شده به کشاورزان با شرایط اقلیم، آبیاری به طور کلی یک امر پسندیده است اما در کنار آن تناسب روش

 یز بسیار مهم و ضروری است.های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق نآب، خاک، همچنین ویژگی

 های نوین آبیاریمزایای اقتصادی متعدد روش

های گوید: روشهای نوین آبیاری در مزارع میریزی رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی نیز درباره دلیل اجرای روشسعید نی

 ترل آب را در اختیار خواهید داشت.شود، کنها اجرا مینوین آبیاری، مزایای متعددی دارد. در مزارعی که این سیستم

 ها را عامل کنترلجویی در مصرف آب نیست، این سیستمهای نوین آبیاری به مفهوم ایجاد صرفهوی با اشاره به اینکه اجرای روش

ل ، محصوهای نوین، با کنترل آبدهد: در روشکند.رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی ادامه میآب ورودی به مزارع معرفی می

توان وارد چرخه تولید کرد زیرا کنترل کامل بر آب تری را میها گیاهان با ارزشیابد. در واقع با استفاده از این سیستمافزایش می

ز شود که اها دارد، توصیه میتوان کاهش داد و به دلیل مزایای اقتصادی و زیست محیطی که این سیستمداریم. مصرف کود را می

های نوین آبیاری در بخش کشاورزی و عقب ماندگی تاریخی ایران در ارع استفاده شود.با وجود مزایای متعدد استقرار روشآنها در مز
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های نوین آبیاری در کشور نسبت دهند. های زیرزمینی را به توسعه روشکنند افت سطح سفرهاین حوزه، باز هم گروهی تالش می

های کند زیرا در روشهای را دچار اختالل میهای نوین آبیاری تغذیه آبخواندند که اجرای روشآنها با تکیه بر مطالعات جهانی معتق

شد است. با این استدالل، این گروه تالش های زیر زمینی برگشت داده میدرصد آب مزارع به سفره 30تا  25آبی، آبیاری غرق

کنند. در حالی تادگی کرده و آن را طرحی شکست خورده معرفی میهای نوین آبیاری در مزارع ایسکنند در مقابل توسعه روشمی

دهد: به طور کلی اگر گوید: باید بدانیم هدف از اجرای روش نوین آبیاری در مزرعه چیست.وی ادامه میریزی در این رابطه میکه نی

ود. زیرا رابطه بین تولید محصول، های آبیاری نوین را انجام دهیم، ممکن است آب بیشتری مصرف شبدون مطالعه توسعه روش

ای هشود. با اجرای روشمصرف آب و تبخیر و تعرق خطی است. بنابراین هرچه تولید محصول افزایش یابد، مصرف آب بیشتر می

 آبی صرف تغذیه سفره آباند و آبی که قبال در روش آبیاری غرقکنند که آب کمتری مصرف کردهنوین آبیاری کشاورزان فکر می

کنند.رئیس های نوین آبیاری به عنوان آب مازاد تلقی کرده و آن را صرف توسعه سطح زیر کشت میشد را در روشیرزمینی میز

دهد: در چنین شرایطی کشاورزان محصوالت پرنیاز و با مصرف آب بیشتر را در مزارع کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی ادامه می

یشتر های نوین آبیاری منجر به مصرف بصحیح انجام نشود و مطالعه نداشته باشیم، توسعه روش کنند. بنابراین اگر مدیریتکشت می

های نوین آبیاری باید مطالعات دقیقی انجام شود که چه میزان از آب سیستم کند: قبل از اجرای روششود.وی تاکید میآب می

پیوسته و از دسترس خارج ی به منابع آب شور پایین دست میکرده است. این آب تزریقهای زیرزمینی را تغذیه میسنتی، سفره

های نوین آبیاری باید حتما گردش شده است. برای توسعه روششده است یا اینکه صرف تغذیه واقعی منابع آب زیرزمینی میمی

  هیدرولوژیک آب و حسابداری آن اعمال شود. پس از آن، روش مناسب هر منطقه به کشاورزان توصیه شود.

کند: اگر هدف ما از استقرار روش نوین آبیاری در مزارع، توسعه منابع آب است باید حتما اصول حسابداری آب را رعایت وی اضافه می

توان های آبیاری نوین نمیدهد. روی روشکنیم اما اگر هدف ما توسعه کشت و منافع اقتصادی است، آبیاری نوین مستقیما جواب می

 حساب کنیم زیرا این یک فرضیه غلط است. جویی آببرای صرفه

 متری زمین 350نفوذ سموم شیمیایی به عمق 

آبی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی، به آلوده بودن های غرقدهقانی سانیچ در واکنش به اظهارات مطرح شده در زمینه اثر مثبت روش

شود. بنابراین آب کود شیمیایی، سم و علف کش استفاده میشود: در مزرعه از کند.وی یادآور میآب خروجی از مزارع اشاره می

ود، شخروجی مزارع آلوده به این مواد است. رویکرد اصلی ما در بخش کشاورزی باید این باشد که آبی که از دسترس مزارع خارج می

 دهد: اگر ما به مسئلهادامه میزمینه آلوده کردن منابع آب کشور را فراهم نکند.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

شود و آنها را تغذیه خواهد های زیرزمینی تزریق میکنیم که آب خروجی از مزارع به سفرهآلودگی منابع آب آشنا نباشیم، تصور می

زمین  متری 350های دریافتی ما، منابع آب استان کرمان و شهر رفسنجان که در عمق کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش

کند. بنابراین مدیریت آب متری هم نفوذ می 350واقع شده است، آلوده به مواد شمیایی است. یعنی مواد شیمیایی مزارع تا عمق 

کند.به گفته وی، برای استخراج آب از زمین یا مزرعه و جلوگیری از تغذیه توسط این آب، به بهبود کیفیت آب زیرزمینی کمک می

ند صرف انرژی هستیم. این منطقی نیست که ما انرژی صرف کنیم تا مجددا آب از طریق تغذیه از دسترس منابع آب سطحی، نیازم

شود و مصرف انرژی های نوین آبیاری، به اندازه نیاز، آب به سطح زمین آورده میخارج شده و به عمق زمین نفوذ کند. با کمک روش

کند: اگر کشاورزی سطح زیر کشت خود را پس از اجرای مهندسی تاکید مییابد.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و کاهش می

دهد، مشکل جای دیگری است و ربطی به سیستم آبیاری نوین ندارد. نباید با پاک کردن صورت های نوین آبیاری توسعه میروش

یز این وسسه تحقیقات خاک و آب نمسئله بخواهیم مشکالت را حل کنیم بلکه باید با توسعه سطح زیر کشت مقابله کنیم.رئیس م

 کند.به گفته وی تغذیه منابع آبهای نوین آبیاری بر تغذیه منابع آب زیرزمینی تاثیرگذار است را رد میفرضیه که توسعه روش
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ی سزیرزمینی از طریق آبیاری مزارع بستگی مستقیم به شرایط خاک و اقلیم منطقه دارد. ابتدا باید چرخه هیدرولوژی منطقه برر

گیری انجام شود. شاید در برخی مناطق که آب و خاک شود. شدت تبخیر، شرایط نفوذ و غیره محاسبه شود و متناسب با آن تصمیم

آبی مفید باشد اما این مسئله بستگی به شور داریم و نیاز به شستشوی خاک برای جلوگیری از تجمع نمک وجود دارد، آبیاری غرق

 ای آبیاری باید متناسب با شرایط خاک و اقلیم تعریف شود.هموقعیت منطقه دارد و روش

 نقایصی که باید رفع شود

های نوین آبیاری در مزارع به جای آنکه صورت مسئله را پاک کنیم باید بخشی از برای دستیابی به نتایج مثبت استقرار روش

ها را فراهم کنیم تا ایران نیز مانند سایر کشورهای ن سیستمرویکردهای خود را اصالح کنیم و ابزارهای مورد نیاز برای توسعه درست ای

مند شود اما آیا ایران چنین ابزاری را در اختیار دارد؟ حسین دهقانی سانیچ، عضو هیات علمی ها بهرهجهان، از مزایای این روش

نیاز را در اختیار داریم اما کم لطفی  دهد: ما در کشور ابزار موردموسسه تحقیقات فنی و مهندسی به این پرسش اینگونه پاسخ می

های نوین آبیاری گذارم. متاسفانه اخالق مهندسی الزم را برای اجرا کردن روشکنیم. من اسم این مسئله را اخالق مهندسی میمی

بیشتر از همه کم  بردار به علت عدم آگاهی،کند و بهرهکند. مجری در اجرا کم لطفی میرا نداریم. طراح ما در طراحی کم لطفی می

و  توان نظارت کردتوان بهره بردار را آموزش داد و به سطح قابل قبول رساند. بر کار طراح میکند: اما میکند.وی اضافه میلطفی می

ا ههتوان نظارت کرد که به نحو احسن برنامهای جدید و شیوه کار با تکنولوژی روز دنیا را به آنها آموزش داد. به مجری هم میروش

ها انتخاب کند. این اهداف دست نیافتنی نیستند بلکه کم لطفی در مسایل را اجرا کنند و بهترین کیفیت لوازم را برای اجرای طرح

گوید: ما برای طراحی و اجرای ریزی رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی نیز میشود.سعید نیای مشکالت میسبب پاره

برداران ما مجهز نیستند و عموما دانش کافی ندارند مثل بسیاری از انات کافی در اختیار داریم. اما بهرههای نوین آبیاری امکپروژه

نقاط کشور که تکنولوژی بدون توجه به آموزش، وارد مناطق شده است، آبیاری نوین هم چنین وضعیتی دارد. به گفته وی مشکل 

ک شود. تقریبا هیچ یها، مطالعه انجام نمین است که قبل از اجرای این سیستمهای نوین آبیاری در مزارع ایدیگر در اجرای سیستم

دانیم شود. نمیکنند و وضعیت آب منطقه بررسی نمیای درباره رد پای آبیاری نمیها، مطالعهاز مشاوران ما قبل از اجرای برنامه

ریزی ت. این مسئله ضعف بزرگی است که باید اصالح شود.نیجویی شده یا مصرف بیشتر را ترویج کرده اساجرای پروژه منجر به صرفه

ایم برای همین اجرای این های ابتدایی به حال خودشان رها کردهبرداری عمال کشاورزان را با دستورالعملکند: در بهرهتاکید می

د فارغ التحصیالن خوب بخش ها در مزارع نتیجه نخواهد داد.کامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب نیز وجوروش

اند. دهای نوین آبیاری در مزارع میهای توانمند فنی و مهندسی کشور را ابزار مهمی برای طراحی و اجرای سیستمکشاورزی و شرکت

 های بخش خصوصی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد./ البته وی معتقد است که باید نظارت و کنترل کیفی فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/44347/%D8%A7%D8%AB%D8%B1% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 اثرات منفی افزایش برداشت از منابع آب، بیش از اثرات تغییر اقلیم

ای عمل گفت: اگر کشورها به تعهدات خود در اجالس پاریس درباره کاهش انتشار گازهای گلخانهعضو هیات علمی دانشگاه تهران 

کنند، کاهش روان آب در ایران بر اثر تغییرات اقلیمی چندان زیاد نیست. اثرات منفی افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی و افزایش 

 .ش بارش بر اثر تغییر اقلیم استهای ناشی از کاهبرداشت از منابع آب در ایران، بیش از زیان

علیرضا مساح بوانی در گفتگو با خبرنگار ایانا سند تغییر اقلیم که چندی پیش در سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد را 

ای برای مشخص شدن راهبردهای کالن کشور در مسئله تغییر اقلیم، معرفی کرد.وی افزود: این راهبردهای کالن بر اساس برنامه

های اول، دوم و سوم تغییر اقلیم کشور که به سازمان ملل ارائه شده است، استخراج و تدوین شده است. این استاد دانشگاه گزارش

های عملیاتی برای سازگاری با تغییر اقلیم، گفت: سند تغییر اقلیم راهبردهای کلی نظام در این رابطه را تهران درباره وضعیت برنامه

شود. هر دستگاه بر اساس سند تهیه شده در زیر های اجرایی تبدیل میاین راهبردهای کلی در آینده به برنامهارائه کرده است. 

های جزئی و عملیاتی را باید تهیه کند.وی با بررسی وضعیت گذشته ایران از نظر شرایط اقلیمی، به تشریح های خود، برنامهمجموعه

غییرات اقلیمی پرداخت.مساح بوانی عنوان کرد: آنچه مسلم است افزایش دما در ایران رخ شرایط آینده منابع آب کشور تحت تاثیر ت

های ایران دمای مناطق مختلف کشور حداکثر در هر دهه، نیم درجه افزایش داشته است. اما میانگین بارش 1975داده است. از سال 

ر های غربی کشور دتفاوت بوده است. به عنوان مثال در حوضهها در نقاط مختلف متغییرات خاصی نداشته است. تفاوت میزان بارش

 توان کاهش شدید میزان بارش دانست.های غربی را نمیایم. البته این کاهش بارش در حوضههر دهه، سه میلیمتر کاهش بارش داشته

وی تاکید کرد: آنچه در ایران اهمیت دارد، مسئله افزایش دما است. باال رفتن دما میزان تبخیر و تعرق را افزایش داده و منابع آبی را 

تاثیر دارد. به دلیل افزایش دما از  (CDD)دهد. تغییرات دمایی به روی شاخص روزهای خشک متوالی به شدت تحت تاثیر قرار می

در بیشتر نقاط کشور، روزهای خشک متوالی در ایران افزایش یافته است. در نتیجه منابع آبی دچار استرس  2010تا  1995سال 

 اند.شده و مراتع با کاهش رویش مواجه شده

 ها به دلیل تغییرات دماییافزایش خشکسالی

بر  فزایش یابد. این مسئله عالوه بر تاثیرها در کشور ااین استاد دانشگاه تهران یادآور شد: افزایش دما سبب شده است که خشکسالی

 روی منابع آب، مباحث اقتصادی و اجتماعی ایران را نیز متاثر کرده است.

وی در ادامه به بررسی وضعیت آینده ایران پرداخت و گفت: شرایط آینده ایران بستگی به کشورهای دنیا و عمل کردن آنها به تعهدات 

ای خود را کاهش ار گاز دی اکسید کربن دارد. اگر همه کشورها میزان انتشار گازهای گلخانهاجالس پاریس در زمینه کاهش انتش

 2050قسمت در میلیون تا سال  450فعلی به  (ppm)قسمت در میلیون  400ای از عدد دهند، میزان غلظت گازهای گلخانه

 کند.درصد کاهش یا افزایش پیدا می 10نیز به میزان ها درجه افزایش خواهد یافت. بارش 1.5رسد. در نتیجه دمای کره زمین می

مساح بوانی عنوان کرد: با افزایش دما، میزان تبخیر و تعرق در خیلی از نقاط بیش از میزان بارش خواهد شد. این مسئله سبب 

 ران افزایش جمعیت، افزایشآب کاهش یابد اما کاهش روان آب در سناریوی خوشبینانه، خیلی زیاد نیست. برای ایشود میزان روانمی

سطح زیر کشت و برداشت از منابع آب بیشتر از اثرات ناشی از کاهش بارش در اثر تغییر اقلیم، خطرناک است.وی اضافه کرد: در 

دهد و به این ها در باالدست رخ میشویم. در نتیجه افزایش برداشتهای آبی مییابد، دچار تنشمواردی که روان آب کاهش می

ابراین یابد، بنهای غیر قانونی همواره افزایش میشوند. در چنین شرایطی برداشتها دچار مشکل مییب مردم پایین دست رودخانهترت

ها بین باالدست و پایین دست داشته باشد. متاسفانه از این جهت، باید مجلس وارد عمل شود و برنامه و قوانینی را برای تعادل برداشت
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م به تعادل در برداشت از منابع آب برسیم.این استاد دانشگاه تهران در ادامه به سناریوهای بدبینانه گرمایش جهان ایهنوز نتوانسته

، میزان 2100ای ادامه یابد، تا سال اشاره کرد و گفت: اگر همه کشورهای جهان به تعهدات خود عمل نکنند و انتشار گازهای گلخانه

قسمت در میلیون خواهد رسید. این مسئله  1000آن گاز دی اکسید کربن( در طبیعت به باالی  ای )یا معادلغلظت گازهای گلخانه

کند و ای را به همراه خواهد داشت.وی افزود: این میزان افزایش دما حیات روی کره زمین را نابود میدرجه 6افزایش دمای پنج تا 

اه خواهد داشت.مساح بوانی با اشاره به اینکه برنامه جهانی تغییر اقلیم برای سالمت انسان، تنوع زیستی و غیره خطرات زیادی به همر

(IPCC)  را زنگ خطری برای ساکنان این کره خاکی اعالم  1900تا  1850ای دمای کره زمین نسبت به سال درجه 1.5افزایش

اضافه کرد: در حال حاضر هنوز سه  درجه دانست.وی 1.2کرده است، افزایش دمای فعلی زمین نسبت به این دوره زمانی را حدود 

اعالم کرده است، فاصله داریم.به گفته این استاد دانشگاه تهران، برنامه جهانی  IPCCدهم درجه دیگر تا مرز خطر و هشداری که 

ای هوا ای دمدرجه 1.5کند تا تاثیر افزایش تغییر اقلیم در حال تدوین گزارشی با کمک کارشناسان سراسر جهان است و تالش می

دانیم با این میزان افزایش دما در مناطق مختلف چه را به روی کره زمین بررسی کند. دقیقا نمی 1900تا  1850نسبت به سال 

 تغییراتی روی خواهد داد اما مطالعات ابتدایی اولیه، نشان دهنده وضعیت خطر برای کره زمین است./

http://www.iana.ir/fa/news/44257/%D8%A7%D8%AB%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 هزار نفر جمعیت روستایی استان یزد از آب شرب 226مندی بیش از بهره

 .هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی خبر داد 226مندی بیش از یزد از بهره مدیرعامل شرکت آبفار

روستای استان از نعمت  333هزار نفر از جمعیت روستایی در  226گزارش ایانا از پاون، محمد فاتحی در این باره گفت: بیش از به

به منابع تامین آب روستاهای استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر  وی در ادامه.مند هستندآب شرب سالم و بهداشتی بهره

 .گیرددهنه چشمه و مابقی از آب انتقالی صورت می 15رشته قنات،  47حلقه چاه،  333آبرسانی به روستاهای استان از طریق 

باب مخزن  30اب مخزن زمینی، ب 406وی همچنین بیان کرد: شرکت آب و فاضالب روستایی استان یزد در حال حاضر از طریق 

هزار و  78ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از  81کیلومتر شبکه توزیع و  403هزار و  4کیلومتر خط انتقال،  658هوایی، یک هزار و 

جمعیت هزار نفر  81این مقام مسئول گفت: آبرسانی به بیش از .دهدمترمکعب در روز، آبرسانی به روستاهای استان را انجام می 547

 گیردطور همزمان توسط آبرسانی سیار صورت میآبادی و روستای استان نیز به 295در 

http://www.iana.ir/fa/news/44244/%D8%A8%D9%87%D8%B1 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

 تجهیز تمام روستاها به سیستم آبرسانی نوین

روستا در دولت یازدهم خبر داد و اعالم کرد: تصمیم داریم تا پایان دولت دوازدهم روستایی بدون  5228وزیر نیرو از آبرسانی به

رود تویسرکان و در جمع مخزنی خرمزنی سد چیان در آئین کلنگبه گزارش ایسنا، حمید چیت.سیستم آبرسانی نوین نداشته باشیم

 .کنیمای که موجب خیر و برکت این سامان است، خدا را شکر میمردم روستای اشتران، اظهار کرد: برای آغاز پروژه

رت ترین و ارزشمندترین کاری که توسط وزاسازد، تصریح کرد: شیرینوی با بیان اینکه وزارت نیرو بنا بر وظایفش سدهای زیادی می

رو انجام شده، آبرسانی به روستاها است چرا که عالوه بر ضرورت استفاده از آب در کشاورزی، در آبادانی و فرآیندهای صنعتی نیز نی

مندی از آب شرب سالم عنوان کرد رود را بهرهچیان مهمترین فاکتور احداث پروژه سد مخزنی خرمچیت.گیردمورد استفاده قرار می

 .آید و مایه حیات استنخستین گام برای سالمتی و بهداشت هر شهر، آبادی و روستایی به شمار میتأمین آب سالم  :و گفت

با حکم دولت و پیشنهاد نمایندگان مجلس، بودجه  93وی با اشاره به نبود ردیف بودجه برای آبرسانی روستایی تأکید کرد: در سال 

 .میلیارد تومان افزایش یافت 500میلیارد تومانی پیشنهاد داده شد و در سال بعد به  300

وزیر نیرو اختصاص بودجه آبرسانی روستایی از محل صندوق توسعه ملی را بیان کرد و افزود: با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری 

رد استفاده مو 95در اختیار دولت قرار داده شد و در سال  94میلیارد تومانی در اواخر سال  1500این اعتبار تخصیص یافت و بودجه 

سال بیشتر از سخن گفت و اظهار کرد: در طول این یک 95روستا در سال  2958چیان از آبرسانی به چیت.وزارت نیرو قرار گرفت

 .های آبرسانی به روستاها انجام شده استهای پیش از دولت یازدهم پروژهسال عملکرد دولت 10

داد و گفت: آبرسانی به روستاها به وسیله تانکرهای آبرسانی موضوعی بود که  روستا در دولت یازدهم خبر 5228او از آبرسانی به 

برای مسئوالن غیرقابل پذیرش بود و به همین منظور تصمیم داریم تا پایان دولت دوازدهم روستایی بدون سیستم آبرسانی نوین 

اند های اخیر این گونه منابع خشک شدهکرد: در سالها عنوان وی با اشاره به استفاده روستاها از آب قنوات و چشمه.نداشته باشیم

میلیارد تومان اعالم  300رود را چیان ارزش پروژه سد خرمچیت.و دسترسی روستائیان به آب شرب را با مشکل مواجه کرده است

 .خاطر آب شرب سالم در اختیار داشته باشندها با اطمینانتوانند تا سالکرد و گفت: مردم این ناحیه می

های نماینده مردم تویسرکان در مجلس برای این پروژه قدردانی کرد و افزود: اگر شرکت پیمانکار این پروژه وی در ادامه از پیگیری

ه ای کهای بودجهکرد، این پروژه با محدودیتها را از دولت دریافت نمیبا هزینه خود پروژه را تکمیل نکرده و پس از اتمام آن هزینه

 .شدسال آینده هم انجام نمی 10مواجه است، تا  دولت با آن

سد بزرگ  36تا کنون  92سد اعالم کرد و یادآور شد: از سال  144وزیر نیرو تعداد سدهای ساخته شده از پیش از انقالب تا کنون را 

 .برداری رسیده استساخته شده و به بهره

http://www.iana.ir/fa/news/44314/%D8%AA%D8%AC%D9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 حال خوش این روزهای سدهای تهران

د. تواند در مقطعی وضعیت را به بهبود بکشانهای فصلی میشود اما بارندگیکمبود منابع آبی در ایران هر روز بیش از پیش نمایان می

که طبق اعالم مسووالن آبی تا خرداد ماه امسال تمام طوریشرایطی که در تهران شاهد آن هستنیم مصداق همین موضوع است؛ به

 1396خرداد  2 تا گذشته سال مهرماه ابتدای از گزارش ایسنا، بر اساس آمار بارندگی به.شودسدهای تهران به جز یک سد پر می

میلیمتر، به طور متوسط  251 گذشته آبی سال مشابه مدت با مقایسه در بارش میزان این که میلیمتر ثبت شده  289ها میزان بارنش

میلیمتر و  583بیشترین میزان بارش در شاخه رودخانه جاجرود با .درصد افزایش داشته است 15در سطح استان تهران به میزان 

میلیمتر بارش بوده ایم  258یلیمتر بوده است و در مجموع در شهر تهران شاهد م 198کمترین میزان بارش ها در منطقه ورامین با 

 .البته باید به این مساله نیز توجه کرد که در سال آبی جاری ذخیره برفی استان تهران نسبت به سال های گذشته بهتر بوده است

دهای طالقان، امیر کبیر، الر، لتیان و ماملو یک همین مساله موجب شده که امسال ظرفیت مخازن پنج سد استان تهران از جمله س

میلیون متر  70میلیون متر مکعبی سال گذشته با  20میلیون متر مکعب باشد که در مقایسه با ظرفیت یک میلیاردو  90میلیاردو 

های صورت گرفته مخازن تمامی سدهای تهران بجز سد الر که مشکل فرار بیطبق پیش.مکعب افزایش حجم مخازن آبی روبرو است

 مابقی و است شدن ریز سر حال در طالقان سد ظرفیت نیز اکنون هم و خرداد بطور کامل پر خواهند شد  15آب دارد، مابقی تا 

شرایط آبی کشور را مطلوب  -وزیر نیرو  -چیان چندی پیش نیز چیت.دارند قرار شدن ریز سر و شدن پر آستانه در نیز تهران سدهای

ارزیابی و اظهار کرد که دیگر زمان خشکسالی ایران رو به پایان و کشور در مرحله ورود به دوران ترسالی قرار گرفته است. شاید این 

سال است با مشکل کم آبی و به عبارتی  15 مساله نقطه امیدی برای حل مشکالت آبی کشور باشد اما نباید فراموش کرد که ایران

 .کندبحران آب دست و پنجه نرم می

http://www.iana.ir/fa/news/44308/%D8%AD%D8%A 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۷ : تاریخ

 گذاری استمرار کاهش شدید سرمایه/ ۹5ماهه  ۹جزئیات رشد اقتصادی کشور در 
منفی بوده  94درصد نسبت به مشابه سال  9.9ماهه سال گذشته تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  9براساس محاسبه بانک مرکزی در 

را منتشر کرد که براساس آن،  95سه ماهه سوم سال  ، بانک مرکزی نماگرهایخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .است

این میزان نسبت به پاییز سال نود و چهار،  .میلیارد تومان رسیده است 900هزار و  162تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم به 

رد تومان و در سه ماهه میلیا 600هزار و  179درصد افزایش داشته است. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال گذشته  15.7

همچنین تولید ناخالص داخلی  .دهددرصد را نشان می 7.4و  11.9میلیارد تومان بوده است که به ترتیب رشد  400هزار و  175اول 

درصد بوده  4.6درصد و در سه ماهه سوم  2.8درصد، سه ماهه دوم  1.5بدون احتساب نفت در سه ماهه اول سال گذشته منفی 

ین رشد در این بخش مربوط به حوزه نفت بوده است، به طوری که رشد این بخش در سه فصل مورد بررسی به ترتیب؛ بیشتر .است

 .درصد بوده است 74.6و  65.7، 56.1

  .درصد بوده است 25.4و منفی  2، منفی 27.4شود که با رشدهای منفی کمترین رشد اقتصادی نیز مربوط به بخش ساختمان می

 دوره

ناخالص تولید 

داخلی به 

 قیمت پایه

تولید ناخالص 

داخلی به قیمت پایه 

 بدون احتساب نفت

بخش 

 نفت

بخش 

 کشاورزی

صنایع و 

 معادن

صنعت و 

 معدن
 خدمات ساختمان

1393 3.2 3 4.5 5.4 5.4 7.6 0.9- 1.4 

1394 1.6- 3.1- 7.2 4.6 6.1- 5- 17- 2.3- 

 -0.5 -27.4 1.1 -4.9 3.5 56.1 -1.5 7.4 95بهار 

تابستان 

95 
11.9 2.8 45.7 4.1 3.1 3.9 2- 2.3 

 5.6 -25.4 11.3 2.4 5 74.6 4.6 15.7 95پاییز 

تشکیل سرمایه ثابت  94نکته قابل تأمل در گزارش بانک مرکزی عدم درج جزئیات نرخ تشکیل سرمایه ناخالص است. در سال 

درصد بوده  8.9این نرخ منفی  95بانک مرکزی آمده بود، در نه ماهه درصد بود و طبق آنچه که در گزارش قبلی  12ناخالص منفی 

است، اما بانک مرکزی در این گزارش اخیر خود نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال گذشته را به ترتیب 

  .درصد برآورد کرده است 19.5و منفی  5.5، مثبت 16.1منفی 

 ۹5پاییز  ۹5تابستان  ۹5بهار  1394 1393 عنوان

 -19.5 +5.5 -16.1 -12 7.8 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 _ _ _ -10.7 6.9 تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان

 _ _ _ -27.9 0.2 کشاورزی

 _ _ _ -16.6 -13.9 نفت و گاز

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 _ _ _ -22 -13.3 صنایع و معادن

 _ _ _ -9.7 8.4 خدمات

 _ _ _ -15.2 10 تآالماشینتشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 

 _ _ _ -49.5 7.3 کشاروزی

 _ _ _ -18 -27.3 نفت و گاز

 _ _ _ -12 14.1 صنایع و معادن

 _ _ _ -12.6 9.9 خدمات

ت و های کشاورزی، نفآالت و ساختمان به تفکیک بخشبانک مرکزی رقمی برای تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین 95در سال 

درج شده است، بنابراین ارقام، در بخش ساختمان، تشکیل  94معادن و خدمات درج نکرده است، اما جزئیات سال گاز، صنایع و 

 9.7درصد و خدمات منفی  22درصد، صنایع و معادن منفی  16.6درصد، نفت و گاز منفی  27.9سرمایه ثابت بخش کشاورزی منفی 

درصد،  18درصد، نفت و گاز منفی  49.5بت در بخش کشاورزی منفی آالت تشکیل سرمایه ثادر بخش ماشین .درصد بوده است

جمع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان  .درصد بوده است 12.6درصد و خدمات منفی  12صنایع و معادن منفی 

  .درصد ارزیابی شده است 15.2آالت منفی درصد و در بخش ماشین 10.7منفی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960307000693 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۵ : تاریخ

 مناقصه»به « شورای خرید»تغییر شیوه خرید شرکت بازرگانی دولتی از 
یم که خرید اایران از تغییر روند خرید این شرکت خبر داد و گفت: از این پس ترتیبی اتخاذ کردهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی  «

  .و واردات کاالهای استراتژیک خود را به جای خرید از طریق شورای خرید به روش مناقصه انجام دهیم

، از تغییر روند خرید این شرکت و تغییر روند واردات کاالهای اساسی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی یزدان سیف در گفت

خبر داد و گفت: پیش از این برای تهیه ذخایر استراتژیک خود از طریق شورای خرید که نمایندگان بانک مرکزی وزارت اطالعات، 

 .شد اما بنا داریم که مناقصه را جایگزین این روش کنیمآن حضور دارند انجام میوزارت جهاد کشاورزی و امثال 

خرید خارجی پیش رو خبر داد و گفت: با این کار شفافیت بیشتری برای خریدهای خود خواهیم  3وی از برگزاری مناقصه برای 

هزار تن  300هزار تن برنج،  300ه همواره باید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین به این نکته اشاره کرد ک .داشت

هزار تن کره به عنوان ذخایر استراتژیک کشور خریداری و نگهداری کنیم که به مرور برای پیشگیری  5هزار تن روغن و  100شکر، 

د سال گذشته حرف و به گزارش فارس، طی چن.کنیماز انقضای این کاالها آنها را روانه بازار و کاالی جدید را جایگزین آن می

یزدان .های خرید این شرکت وجود داشته استهای وارداتی شرکت بازرگانی دولتی و رانتهای زیادی بر سر انقضای تاریخ برنجحدیث

سیف که پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات حمایت کشاورزی در امر تهیه و واردات انواع نهاده کشاورزی )بذر، کود و 

فشارهای زیادی از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس بر سر  .لیت داشت طی یک ماه اخیر جایگزین علی قنبری شده استسم( فعا

 .ها پایان دادمسائل شرکت بازرگانی دولتی ایران وجود داشت که حجتی با تغییر مدیرعامل آن به حرف و حدیث

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960303001483 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 درصد رسید 8،١تورم روستایی به 

 .درصد اعالم کرد11.88درصد کاهش 0،2ماه امسال را با در اردیبهشتمرکز آمار ایران نرخ تورم خانوار روستایی 

 1396سال ماه درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به اردیبهشتعمومی مرکز آمار ایران ، بر این اساس به گزارش روابط

 1396ورم دوازده ماهه منتهی به فروردین درصد است که نسبت به ت8.1سال قبل )نرخ تورم روستایی(، نسبت به دوره مشابه 

 /.درصد افزایش داشته است واحد 0.5درصد(، 7.6)

http://www.iana.ir/fa/news/44258/%D8%AA%D9 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 رشد آرام شاخص فرا بورس

واحدی همراه شد. بیشترین تاثیر مثبت بر آیفکس را در این روز نماد  1/ 4نماگر فرابورس ایران روز گذشته با رشد  :دنیای اقتصاد

اما  مقابلآهن اصفهان، پاالیش نفت شیراز، توکاریل و فوالد هرمزگان جنوب به دوش کشیدند. در های سهامی ذوبمعامالتی شرکت

های پاالیش نفت الوان و تولید برق عسلویه مپنا مانع رشد بیشتر این نماگر شد. در نهایت معامالت منفی در نماد معامالتی شرکت

واحدی قرار گرفت. با این رشد بازدهی آیفکس  928/ 3درصدی نسبت به یکشنبه در سطح  0/ 14نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 

روز گذشته با گشایش بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت نفت بودیم و هر بشکه نفت  .درصد فراتر رفت 6کنون از از ابتدای سال تا

بر سر تمدید کاهش تولید به مه  25کنندگان بزرگ نفتی جهان در نشست بینی نسبت به توافق احتمالی تولیدخام آمریکا با خوش

دالر مورد معامله قرار گرفت.  50/ 75دی( و احتمال تعمیق کاهش تولیدات به قیمت میال 2018ماه )تا پایان سه ماهه اول  9مدت 

دالر قیمت خورد. این موضوع اما همچون روزهای اخیر اقبال سهامداران به گروه  54/ 05نفت برنت نیز با رشد حدود یک درصدی 

توانست معامالت روزانه خود را با رشد قیمت به پایان « شراز» نماد فرابورسی فعال در این گروه تنها 4ها را در پی نداشت. از پاالیشی

مالت گران فضای کلی معاهای پرشتاب قیمت نمادهای پاالیشی و شناسایی سود از سود معاملهرسد با توجه به رشدرساند. به نظر می

دیگر نمادهای همگروه خود حرکت ها توانست خالف جهت نیز با حمایت حقوقی« شراز»این گروه به حالت عادی بازگشته است. 

 .(گران حقوقی بودمیلیون تومانی به نفع معامله 104کند )روز گذشته نماد شرکت پاالیش نفت شیراز شاهد تغییر مالکیت 

توان به افزایش قیمت فوالد اشاره کرد. بر این اساس دیروز شاخص قیمت میلگرد از دیگر تحوالت بازارهای جهانی در روز گذشته می

درصدی همراه شد. فلزات اساسی نیز  5درصدی را تجربه کرد و قیمت سنگ آهن دالیان چین نیز با افزایش  6بورس شانگهای رشد 

درصد افزایش قیمت  4به دنبال عملکرد بسیار مطلوب روز جمعه همچنان از رشد تقاضا و قیمت برخوردارند. روی که در روز جمعه 

درصدی سرب در کنار ثبات قیمت آلومینیوم نیز از  0/ 4درصد رشد کرد. رشد  0 /3نی دیروز نیز داشت، با بازگشایی بازارهای جها

ها دالری را تجربه کرد. در مجموع وضعیت نسبتا مناسب کاالیی 8دیگر تحوالت روز گذشته در بازارهای جهانی بود. مس اما کاهش 

روه فلزات اساسی و استخراج زغال سنگ را مثبت کرد. بر این اساس در بازارهای جهانی فضای کلی معامالت نمادهای زیرمجموعه گ

 .نماد فعال در گروه فلزات اساسی و تک نماد گروه زغال سنگ معامالت روزانه خود را با رشد قیمت به پایان رساندند 5دیروز 

 گران در فرابورسرصد فعالیت معامله 

گران حقوقی بود. در این میان میلیون تومانی به نفع معامله 570لکیت افزون برفرابورس ایران روز دوشنبه در مجموع شاهد تغییر ما

نماد معامالتی شرکت پتروشیمی زاگرس بیشترین حمایت بازیگران حقوقی را به خود دید. بررسی تغییر مالکیت این شرکت طی روز 

میلیارد تومان از سوی بازیگران حقیقی به  1/ 8 به ارزش« زاگرس»هزار سهمی  997جایی بیش از معامالتی گذشته حکایت از جابه

میلیون تومان بود. در مقابل  261گران حقوقی به ارزش شاهد بیشترین تغییر مالکیت به نفع معامله« کپرور»حقوقی دارد. پس از آن 

 5یروز بود. بر این اساس د هااما نماد معامالتی شرکت صنایع فوالد آلیاژی یزد شاهد بیشترین تغییر مالکیت سهام به نفع حقیقی

  .گران حقیقی منتقل شدها به سبد سهام معاملهمیلیارد تومان از پرتفوی حقوقی 1/ 2به ارزش « فوالی»هزار سهم  100میلیون و 

 فرابورس از دریچه آمار

شنبه در مجموع یک دوفرابورس روز گذشته شاهد افزایش قابل توجه حجم و ارزش معامالت بود. بر این اساس در معامالت روز 

میلیارد تومان دست به دست شد. نماد  308نوبت معامالتی به ارزش حدود  979هزار و  27میلیون ورقه بهادار در  698میلیارد و 

 ترین نماد این روز فرابورس را به خود اختصاص دادند.آهن اصفهان و آتیه داده پرداز عنوان پربینندههای سهامی ذوبمعامالتی شرکت
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یرگران گذاری تدبدر بازار مثبت دیروز، بیشترین افزایش قیمت در اختیار نماد معامالتی کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، سرمایه

 های بازرگانی و تولیدی مرجانفارس و خوزستان، صنایع فوالد آلیاژی یزد و پاکدیس قرار گرفت. در مقابل نمادهای معامالتی شرکت

گذاری مسکن الوند بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. در میان پاستوریزه پگاه گلستان و سرمایه کار، بیمه سامان، شیر

دست شد. در بهمیلیارد تومان دست 6/ 3میلیون ورقه به ارزش حدود  5گذاری قابل معامله نیز دیروز بیش از های سرمایهصندوق

میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش مبادالت را به  5/ 3ه به ارزش افزون بر میلیون ورق 3/ 3با دادوستد حدود « اعتماد»این میان 

  .خود اختصاص داد

 ها «اخزا»جمعی پوشی دستهسبز

نوبت معامالتی  562میلیارد تومان در  27هزار ورقه به ارزش حدود  285در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نیز دیروز بیش از 

نوبت معامالتی به ارزش  270هزار ورقه اسناد خزانه اسالمی در  180رفت. این بازار روز گذشته شاهد معامله مورد دادوستد قرار گ

ها «اخزا»هزار تومان مورد معامله قرار گیرند. دیروز معامالت  96تا  91میلیارد تومان بود تا این اوراق در محدوده قیمتی  17حدود 

دها با رشد قیمتی به معامالت روزانه خود پایان دادند. بیشترین رشد قیمت در این روز نیز در شرایطی دنبال شد که تمامی این نما

نشان از کاهش « دنیای اقتصاد»های اختصاص پیدا کرد. در عین حال بررسی «10اخزا»به مرحله دهم اسناد خزانه اسالمی در نماد 

دارد. بر این اساس روز گذشته متوسط نرخ سود موثر اسناد خزانه  متوسط نرخ سود اوراق اسناد خزانه اسالمی نسبت به روز یکشنبه

درصد شد. این در حالی است که متوسط این نرخ نسبت به متوسط  23/ 94واحد درصدی نسبت به روز یکشنبه،  0/ 2اسالمی با افت 

  .صدی را تجربه کرده استواحد در 0/ 4واحد درصدی و در مقایسه با میانگین ماه گذشته افزایش  0/ 43فته گذشته رشد 

 افزایش هزینه دریافت تسهیالت مسکن

میلیارد تومان در بازار ابزارهای  3/ 8هزار ورقه تسهیالت مسکن به ارزش افزون بر  51همچنین فرابورس دوشنبه، شاهد معامله حدود 

د. به این ترتیب متوسط قیمت امتیاز تسهیالت دهنهزار تومان ادامه می 76تا  71ها همچنان به نوسان در بازه «تسه»نوین مالی بود. 

تومان رسید. بیشترین کاهش  727هزار و  74درصدی )نسبت به روز یکشنبه( مواجه شد و به  0/ 1مسکن در فرابورس، دیروز با افت 

مسکن با  اوراق تسهیالت 93رسید و در مقابل سررسید اسفند « 9602تسه»درصدی به  1/ 3قیمت در میان این اوراق با افت 

ها نشان درصد باقی ماند. بررسی 21/ 7بیشترین رشد قیمت همراه شد. به این ترتیب نرخ سود واقعی دریافت وام از این طریق در 

 15میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط قیمت اوراق تسهیالت مسکن، باید  100های تهرانی برای دریافت وام دهد زوجمی

 .ان صرف خرید این اوراق کنندهزار توم 55میلیون و 

http://www.iana.ir/fa/news/44206/%D8%B1%D8%B4% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 بازی غلط در بورس تهران

 124هزار و  81واحدی مواجه شد و در عدد  70طی معامالت روز گذشته با افت  هاشم آردم: شاخص بورس تهران -دنیای اقتصاد

درصد افت کرد. با پایان یافتن تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری،  0/ 16واحدی قرار گرفت. شاخص کل هموزن نیز دیروز تقریبا

شد با اتمام کارزار انتخاباتی، بینی میکه پیشطور همان .رودسازی معامالت پیش میرفته بورس تهران به سوی عادیحاال رفته

گیری خواهند کاست. ارزش معامالت فعاالن بورس تهران نیز از معامالت هیجانی خود به هدف کسب سود مقطعی و به اصطالح نوسان

 .تالتری قرار گرفدر روز گذشته نسبت به میانگین ارزش روزانه معامالت در هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در سطح با

ها نیز در محدوده صفر قرار گرفت تا همه چیز نشان از متعادل شدن معامالت ضمنا انتقال مالکیت بین اشخاص حقیقی و حقوقی

رود که اند، انتظار میها با اهرم هیجان رشد کردههای بورسی و با این فرض که قیمتسهام داشته باشد. حاال پس از رشد شاخص

ویژه به گران بورس تهران،صورت اصالح قیمتی یا اصالح زمانی باشیم. در این برهه رفتار معاملهاهد تخلیه حباب هیجان بهرفته شرفته

  .اشخاص حقوقی ماهیت و کیفیت این دوره اصالحی را رقم خواهد زد

 هاهای غیرضرور ازسوی حقوقیحمایت

شد که ر بازار سهام تهران نقشی کلیدی داشت. از آنجا که فرض میهای نه چندان دور، کیفیت رفتار اشخاص حقوقی ددر سال

کنند، قرار گرفتن آنها در سمت خرید یا فروش پیغام معناداری برای اشخاص حقوقی با اطالعات و تخصص کافی اقدام به معامله می

با استفاده از دانش مالی یا اطالعات خود  ها نبودند و صرفاهایی که لزوما سهامدار عمده شرکتبازار سهام به همراه داشت. حقوقی

 توانستند روندهای قیمتی را رقمکه منابع قابل توجهی از نقدینگی در اختیار داشتند، میکردند و از آنجااقدام به خرید و فروش می

تر شد ز به روز کمرنگبرای بخش عمده بازار سهام رخ داد، فعالیت اشخاص حقوقی رو 92اما پس از حباب قیمتی که در سال .بزنند

های مدت برای بازار سهام یافتند. در سالمدت و میانهای کوتاهتری در بازهکنندهها بودند که نقش تعیینرفته این حقیقیو رفته

اخیر اشخاص حقوقی از یک طرف با مشکالت نقدینگی مواجه بودند و از طرف دیگر با نرخ باالی سود بدون ریسک و همچنین عدم 

های ابتدای دولت یازدهم، اقتصاد کشور با پدیده بالتکلیفی در ها در بازار سهام دست و پنجه نرم کردند. در سالزندگی قیمتار

بینی درباره ها در بورس به علت بروز خوشطور که اشاره شده بود، قیمتبود. عالوه بر آن همان روای روبهمواجهه با مذاکرات هسته

ها تناسبی با قیمت سهامشان نداشت. در حال حاضر نیز اگرچه تدبیر و امید، حبابی شده بودند و عملکرد شرکتروی کار آمدن دولت 

های سیستماتیک بورس تهران رفع شده است، اما باید اعتراف کرد که اقتصاد ایران اصوال اقتصادی پرریسک قسمت مهمی از ریسک

های اخیر تغییر شگرفی را تجربه کند. حاال ت رفتارهای اشخاص حقوقی در سالاند تا ماهیاین مسائل دست به دست هم داده.است

ه ها شوند، نه بعمق باعث انحراف قیمتتوانند در این بازار کمها که به راحتی میها کمتر عقالیی است. اغلب حقوقیرفتار حقوقی

ا کنند و همزمان بهای خرید، خرید میشوند. همراه با صفیگیری وارد معامالت مبازی و نوسانگذاری بلکه با دید سفتهدید سرمایه

کنند و بعضا در زمانی که باید فروشنده دار میها حمایت جهتفروشند. در مواقع غیرضرور از سهمهای فروش، سهام خود را میصف

ها کرات مشاهده شده است که حقوقیکنند.در روزهای اخیر نیز به باشند به امید چند درصد سود بیشتر از عرضه سهام خودداری می

اند. از ابتدای هفته گذشته نیز که احتیاط در بازار های غیرضروری در اغلب نمادهای بازار کردهو سهامداران عمده اقدام به حمایت

 ته گذشته خالصکرد، این اشخاص حقوقی بودند که با خریدهای خود بازار را سرپا نگه داشتند. در تمامی روزهای هفسهام بیداد می

  .ها مثبت بودخرید حقوقی

 هاطبیعی حقوقیمداخالت غیر ریشه
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منظور مثبت نگه داشتن شاخص بورس بخشی از از حدود سه سال اخیر مداخله در معامالت خرد سهام باب شد. در آن دوره به

شدند تا صورت دستوری منع مید بههای خوشد، یا اشخاص حقوقی از فروش سهممعامالت بلوکی در نمادهای عادی انجام می

های بعدی نیز ادامه یافت و نهاد ناظر همواره بخشی از تالش خود را به مثبت نگه وضعیت بورس مثبت بماند. این روال در دوره

به نظر صورت تجربی اثبات شد، اما های ناشی از این قبیل رفتارها بهبا وجود اینکه بارها زیان .داشتن شاخص بورس معطوف کرد

های نهاد ناظر است. این در حالی است که نهاد ناظر اصوال های بورسی همچنان یکی از دغدغهداشتن شاخصرسد که مثبت نگهمی

 .ها نداردای در حمایت از قیمتوظیفه

ود. با شها میشود، مالحظات سیاسی و کالنی است که بعضا منجر به انحراف قیمتای مینکته دیگری که باعث بروز چنین پدیده

شود که ارزندگی سهام از بین رفته است، اما اشخاص حقوقی و سهامداران عمده از وجود آنکه در برخی نمادها به وضوح مشاهده می

شود و از طرف دیگر میان سهامداران خرد ها میزنند. این موضوع از طرفی منجر به حبابی شدن قیمتفروش دارایی خود سرباز می

ها وظیفه دارند در هر شرایط از سهام خود حمایت کنند. برای مثال در حال حاضر صندوق آورد که حقوقیرا پدید می این انتظار

گذاری گنجینه آرمان شهر که از ابتدای سال گذشته فعالیت قابل توجهی در سمت خرید سهام داشته است، از محبوبیت سرمایه

ز باز بازی نیها فضا را برای سفتهاست. این موضوع با باال نگه داشتن مصنوعی قیمتباالیی بین فعاالن خرد بازار برخوردار شده 

رفه ها و معامالت دوطهایی نوین مالی مانند آپشنتوان به عمق کم بازار سهام تهران نیز اشاره کرد. ابزارکند.در کنار این مسائل میمی

بازار  توانند در روندهای صعودی ازاند. بنابراین فعاالن بازار تنها میر نگرفتهاند یا مورد استقبال قرایا در بورس تهران شکل نگرفته

ها یتواند رشد بیشتری را تجربه کند. بنابراین حقوقکند که بازار میها این توهم را ایجاد میکسب سود کنند. مثبت نگه داشتن قیمت

  .ها حمایت کنندهای گوناگون از قیمتکنند به روشتالش می

 پیامدهای حمایت

ان گذارهای غلطی برای سرمایهاند در وهله اول سیگنالچنینی که بارها به طرق مختلف در بورس تهران تجربه شدههای اینحمایت

کنند. های تکنیکال برای خرید سهام استفاده میکنند. بخش قابل توجهی از فعاالن بورس تهران از تحلیلحقیقی و خرد صادر می

شوند. در ها میشوند، در برخی موارد نیز باعث شکست مقاومتدار در برخی موارد باعث حفظ سطوح حمایتی میجهت هایحمایت

ه های باال وارد بازار شوند. برای مثال در شرایط فعلی بازار کشود که در قیمتهایی برای تحلیلگران تکنیکال صادر مینتیجه سیگنال

ها، اند. همزمان با این حمایتهای خود را آغاز کردهها حمایتها اذعان دارند، حقوقین اصالح قیمتاغلب تحلیلگران به فرارسیدن زما

کنند. این افراد سهام را گیرند و اقدام به خرید سهام میها در نظر میها را مبتنی بر ارزندگی سهمبرخی به غلط، رفتار حقوقی

دت و مشوند. در میانها هستند که متحمل زیان میمدت، این حقیقینابراین در کوتاهبییند. بکنند و در ادامه زیان میخریداری می

شود. در این صورت اشخاص حقوقی باید رمقی داد و ستدها، رکود به بازار سهام تحمیل میبلندمدت نیز با افت ارزش معامالت و کم

اعتمادی به بازار سهام رنج در نهایت نیز رکن بازار سرمایه از بی شود.از بازاری حمایت کنند که استقبال از آن روز به روز کمتر می

  .گیردخواهد برد و ضربه نهایی تمام بورس را هدف می

 مروری بر آمار معامالت دیروز

های مالی دست به دست شد میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی 139در نتیجه معامالت روز گذشته بیش از یک میلیارد و 

میلیارد تومان به  122هزار نوبت معامالتی انجام شد. از این میزان  49میلیارد تومان بود و در  250ارزش این مبادالت بیش از  که

واحد عقب  70معامالت خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی اختصاص یافت. دیروز شاخص کل بورس پس از دو روز رشد، 

واحد به کار خود پایان داد. همچنین شاخص  124هزار و 81در اولین روز خرداد ماه در رقم  نشینی کرد. به این ترتیب این متغیر

نمادهای کشتیرانی، پتروشیمی جم و ارتباطات .واحدی را به ثبت رساند 478واحد افت کرد و شاخص بازار دوم رشدی  159بازار اول 
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بود که نمادهای پاالیش نفت بندرعباس، ایران خودرو، گل گهر و  سیار بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. این در حالی

های پاالیش نفت تهران با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند. در جریان معامالت دیروز گروه

های صنعت قرار گرفتند. روهها و فلزات اساسی با بیشترین حجم و ارزش معامالت در صدر برترین گها، شیمیاییگذاریسرمایه

ها متعلق به نمادهای کاشی پارس، کشتیرانی، دارویی لقمان، فنرسازی خاور، گلتاش، صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت

گری، نیرو البرز، الستیکی سهند، رادیاتور ایران، تامین ماسه ریختهکارتن ایران و شهد ایران بود. در مقابل نمادهای لعابیران، کابل

گذاران بورس تهران دیروز برای خرید سرمایه.محرکه و نیرو ترانس با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام کاشی پارس، واحدهای صندوق امین یکم، سهام دارویی لقمان، سهام کاشی تکسرام، کارتن 

های خرید را ثبت کردند. این در حالی بود که گروهی دیگر ترین صفمرابحه سایپا بیشترین تقاضا و طوالنی ایران و اوراق صکوک

های سنگین از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، کیان، سهام گروه پتروشیمی ایرانیان، سهام تامین ماسه تالش کردند با عرضه

ن تریی نفت ایران و اوراق مشارکت کارکنان نفت خارج شوند. این نمادها سنگینگری، سیمان مازندران، اوراق مشارکت ملریخته

میلیارد  80میلیون سهمی به ارزش  411های فروش دیروز را از آن خود کردند. در پایان معامالت دیروز تاپیکو با معامله بلوکی صف

 .تومان بیشترین حجم و ارزش معامالت را داشت

http://www.iana.ir/fa/news/44197/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 پا و تأمین مالی آنانکشاورزان خرده

  فاطمه پاسبان . کارشناس کشاورزی

پایی که بر اراضی کوچک کشاورزی یا در مقیاس کوچک تولید دنبال آن کشاورزان خردهبودن اراضی زیر کشت و بهکوچک :شرق

دلیل تغییر قیمت محصول و نهاده در بازار این درآمد هم با نوسان دلیل مقیاس کوچک تولید دارای درآمد کم و بهکنند، عموما بهمی

عنوان به 2014دلیل اهمیت موضوع، سال همراه ندارد. بهبردار بخش کشاورزی بهمدی را برای بهرهرو بوده و امنیت درآو خطر روبه

منظور کاهش فقر و بهبود امنیت گذاری شد تا به اهمیت کشاورزی خانوادگی بهسال کشاورزی خانوادگی از سوی سازمان ملل نام

خانوادگی آن است  کشاورزی عنوانبه سال این گذارینام از هدف واقع در. ببخشد رسمیت پاخرده کشاورزان برای  غذایی در جهان

خشد. مقیاس خانوادگی بهبود ببای و ملی جدید، گرسنگی و فقر را از طریق کشاورزان کوچکهای منطقهکه با تدوین و ترویج سیاست

 حدود در است، جهان در 2010 سال برای  کشور و منطقه 105براساس گزارش فائو که بر مبنای اطالعات سرشماری کشاورزی 

 98 حدود در. دارند عهده به  را  درصد از مواد غذایی در جهان 85ز خانوادگی در جهان وجود دارد که تولید کشاور میلیون 500

براساس گزارش فائو تحت  .(FAO ،2014a) دهندمی تشکیل را کشاورزی هایزمین درصد 53 حداقل خانوادگی مزارع از درصد

 475توسعه در ، حدود دوسوم از سه میلیارد نفر جمعیت روستایی کشورهای درحال«پازندگی اقتصادی کشاورزان خرده»عنوان 

درصد از  98کنند که قطعات زمین آنها کمتر از دو هکتار است. در چین نزدیک به میلیون مزارع خانوادگی کوچک فعالیت می

تنهایی تقریبا نیمی از مزارع کوچک در جهان را به خود کنند و این کشور بهر کشت میتر از دو هکتاکشاورزان در مزارع کوچک

تر از دو هکتار مقیاس هستند. در اتیوپی و مصر، مزرعه کوچکدرصد از کشاورزان کوچک 80اختصاص داده است. در هند حدود 

 20مالکان در برزیل خرده.کشاورزان کوچک هستند درصد از 50دهند. در مکزیک، درصد از کل مزارع را تشکیل می 90نزدیک به 

 مواد از درصد 69 و 63 ترتیب به تانزانیا و کنیا در مقیاسکوچک کشاورزان آفریقا، در. شوندمی شامل  درصد از کل کشاورزان را

 خود به را شدهتولید غذایی مواد از درصد 70 که دارد وجود پاخرده مزارع میلیون 2/7 نپال، در. کنندمی تولید را کشور غذایی

های دیگر و ای مانند آبیاری، تراکتور و ماشینهای سرمایهمالکان، نیروی کار خود را با زمین و دیگر داراییخرده .دهندمی اختصاص

ل به افزایش قابهای مولد، منجر ترین داراییعنوان یکی از مهمپردازند. در این میان آبیاری بهکنند و به تولید میدام ترکیب می

پا دسترسی به آب و آبیاری یکی از عوامل بسیار مهم برای موفقیت آنان رو برای کشاورزان خردهشود؛ ازاینتوجهی در بازده تولید می

 تنها در افزایش بازده و درآمد تأثیر دارد، بلکه در کاهش خطردهد آبیاری نهمقیاس در آسیا نشان میاست. شواهدی از مزارع کوچک

متوسط  طورکلیورشکستگی محصول و مزرعه مؤثر است و به افزایش اشتغال کشاورزی و غیرکشاورزی منجر شده است. در اتیوپی، به

 قیمت با) شده گیریاندازه  دالر 34 هزارو تا  919  پا که به آبیاری دسترسی دارند، برای هر خانوار در هر سالدرآمد مالکان خرده

های آبیاری آبیاری شده است. هزینه توسعه سیستم درصد 50 حدود  در شدهآبیاریغیر مزارع متوسط درآمد که( 2009 ثابت  دالر

یا، مقیاس در تانزانتواند بازده باالیی داشته باشد؛ برای مثال، پروژه آبیاری کوچکهای کوچک آبیاری میعمومی باالست؛ اما پروژه

درصد شده است. اطالعات و آمار حاکی از آن است که  86رآمد مزرعه در حدود درصد دارد و باعث افزایش د 22نرخ بازدهی 

انداز و نااطیمنانی دلیل کمبود درآمد و پسپا نقش مهمی در امنیت غذایی مردم جهان دارند و از طرف دیگر آنان بهکشاورزان خرده

رو الزم و ضروری است که به آنها توجه و گی خود هستند. ازایندرآمد خود نیازمند تأمین مالی برای ارتقا و توسعه پایدار تولید و زند

 از بارهدراین جهان کشورهای. شود اجرا و تدوین آنان زندگی و تولید  های توسعه پایدارهای مناسب برای ارتقای شاخصسیاست

 تقویت  برای دولت هندوستان کشور در نمونه برای اند؛گرفته بهره پایدار توسعه هایشاخص ارتقای برای سیاستی مختلف ابزارهای
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 درآمد دوبرابری افزایش همآن و گرفته نظر در 2022 سال برای را آرمانی و  هندوستان یک هدف بلندپروازنه در کشاورزی بخش

 راتژیاست این در. است شده طراحی «محصول بیمه تا آبیاری از» استراتژی ای،آرمانی هدف چنین به دستیابی برای. است کشاورزان

ان کنندگکه مصرفطوریکت از سیستم تولیدمحور به سیستم تقاضامحور است، بهحر آن و شده دیده  غذا ارزش زنجیره در تحول

کنندگان باشد. این رویکرد نیازمند افزایش همکاری بین بخش خصوصی و کنندگان مرتبط شده و تولید براساس نیاز مصرفبه تولید

یره غذاست که باعث ارتباط بازیگران به هم شود، بازارهای رقابتی فراهم شده و محیط مناسب برای نوآوری نفعان در زنجتمامی ذی

 .مهیا شود و حمایت و پشتیبانی از اقدامات به عمل آید

http://www.iana.ir/fa/news/44335/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 بین بورس بر پنج چالش اقتصادیذره

ترین شروین شهریاری: بازار سهام با روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در هفته جاری از یکی از مهم -دنیای اقتصاد

به این  .کرد تا با ادامه فعالیت دولت مستقر برای چهار سال دیگر، جهش یک درصدی در شاخص کل رقم بخوردابهامات خود عبور 

گذاری تا به این جای کار در درصد رسید تا عنوان بهترین بازار سرمایه 5ترتیب، با ثبت نهمین هفته متوالی سبز، بازدهی بازار به 

های کاهش ، بازارهای موازی از جمله ارز نیز با روشن شدن نتیجه انتخابات نشانهنصیب بورس تهران شود. در همین حال 96سال 

التهاب و افزایش اطمینان را بروز دادند تا جایی که ارزش ریال در برابر دالر آمریکا در مقطعی در این هفته به باالترین سطح در سال 

رود فعاالن بازار در تصمیمات ه ریسک سیستماتیک، انتظار میجاری رسید. با توجه به عبور از مقطع انتخابات و دور شدن سای

گذاری خود بیش از پیش متوجه متغیرهای اقتصادی شوند. در همین راستا، نحوه اعمال تغییرات در کابینه به ویژه در سرمایه

  .های اقتصادی در دولت دوازدهم حائز اهمیت زیادی خواهد بودوزارتخانه

 های مهمالشدر انتظار مواجهه با چ

ود. این ای بالمللی در موضوع هستههای بینچالش اصلی دولت یازدهم به باور بسیاری از کارشناسان مساله دیپلماسی و رفع تحریم

توان گفت منافع حاصله از این رویداد در به ثمر رسید و اکنون می 94ماه زمان در نهایت در زمستان  30اقدام با صرف بیش از 

 توان به بازگشت تولید و فروش نفتوبیش عاید کشور شده است. در همین راستا، میای بوده کممربوط به موضوع هستهسطحی که 

 های معوق و آزادسازی منابع بانک مرکزیبه سطوح قبلی و نیز تسهیل گردش پول در سیستم بانکی به ویژه در آسیا و وصول طلب

 .عمدتا در کشورهای شرقی اشاره کرد

هایی هر چند متفاوت، اما به لحاظ اهمیت و دشواری گیرد که با چالشدولت دوازدهم در شرایطی سکان امور را به دست میحال، 

ها مواجه است. مسائل کنونی که عمدتا از نوع اقتصادی هستند ریشه در مشکالت مزمن و قدیمی تر از موضوع رفع تحریمشاید بزرگ

ها که بارها به آن تاکید شده و متاسفانه در ترین چالشجانبه و موثر است. یکی از مهمریزی همهدارند که حل آنها نیازمند برنامه

های منجمد در سمت راست ها به ویژه از لحاظ عدم کفایت سرمایه و حجم داراییمانده، شرایط بانکطول زمان نیز کماکان باقی

های ورتهای سود و وضعیت صنکی چندان روشن نیست اما چسبندگی باالی نرخترازنامه است. با اینکه هنوز ابعاد مشکالت در شبکه با

عنایت به حل مشکل بانکی از آن جهت مهم است که در غیاب آن،  .دهد که عمق تنگنا، قابل توجه استها نشان میمالی بانک

عنوان یکی از منابع رکود اقتصادی عمل پذیر نیست و این مساله بهکاهش نرخ سود سپرده و اوراق بدهی به نحو معناداری امکان

نرخی کردن ارز چالش دیگری است که تا به اینجا هم زیاد به تاخیر افتاده و منشأ مشکالت هم در جذب مساله تک.خواهد کرد

واحد این اقدام هم با توجه به ظرایف آن و ضرورت امکان دفاع از قیمت  .سرمایه خارجی و هم شفاف شدن مبادالت بازرگانی است

ا ها بسازی از مسائل مهم پیش روی دولت دوازدهم خواهد بود. در نهایت، مواردی نظیر تعیین تکلیف موضوع یارانهپس از یکسان

های ایجاد شده ناشی از طرح سالمت و نیز هزار میلیارد تومانی بر بودجه دولت، رسیدگی به بدهی 40توجه به تحمیل بار سنگین 

های بازنشستگی از جمله مواردی هستند که حل آنها نیازمند یک برنامه دقیق و مجدانه کسری صندوقهای معوق دولت و بدهی

یابنده دارند و در صورت شوند، زیرا این مشکالت خاصیت گسترشاست. حل این مسائل در چهار سال آتی بسیار مهم ارزیابی می

ذیری پرا دارند. در این میان، اهالی بورس تهران با توجه به تاثیر اندیشی، قابلیت تبدیل شدن به موانع بزرگ اقتصادیعدم چاره

های کالن، به دقت عملکرد دولت دوازدهم را زیر نظر خواهند داشت، زیرا حل هریک از این ها از سیاستمستقیم بازدهی شرکت
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ر تواند تاثیر مثبت با اهمیتی بور، میگذاری داخلی و خارجی در کل کشها )به ویژه مساله بانکی( ضمن تسهیل فضای سرمایهچالش

  .فضای بورس و ایجاد رونق پایدار در این حوزه بگذارد

 در تب و تاب مجامع

د. در شوکنند، بیشتر میهایی که مجامع عمومی ساالنه خود را برگزار میگذرد تعداد شرکتهر چه روزهای بیشتری از فصل بهار می

تحوالت برخی صنایع پی برد. در صنعت دارو، اجرای  توان به رونداند، میکنون مجمع برگزار کردهاهایی که تاین میان، از بین بنگاه

ول های پخش، دوره وصها را تحت تاثیر منفی قرار داده و به دلیل انباشت مطالبات از شرکتمستقیم شرکتطور غیرطرح سالمت به

ه است؛ روندی که اگر به زودی عالج نشود تاثیر منفی خود را در افزایش مطالبات و گردش نقدینگی در داروسازان را تضعیف کرد

 .کندهای گروه نمایان میهای مالی و کاهش سودآوری شرکتهزینه

های پتروشیمی کنندگان خدمات موسوم به یوتیلیتی )آب، برق و اکسیژن( و شرکتدر صنعت پتروشیمی بار دیگر اختالفات بین تامین

اتفاقی جالب، هر دو طرف ضمن نپذیرفتن دعوای طرف مقابل بر سر نرخ خدمات، اقدام به توزیع حداکثر سود باوجود  باال گرفته و در

تذکر نماینده سازمان بورس کردند. به این ترتیب، یکی از طرفین در آینده با مشخص شدن تکلیف این دعوا مجبور به شناسایی زیان 

گذاری به غول مخابراتی بورس یعنی همراه اول و مخابرات ایران بر ادامه روند سرمایه در مجامع دو.های خود خواهد شددر حساب

میلیارد دالر برای توسعه خدمات به ویژه در بخش اینترنت تاکید شد. در همین راستا، برنامه افزایش سرمایه و استقراض  5مبلغ حدود 

خابرات و رضایت سهامدار عمده در جهت ایفای نقش بیشتر مدیره مدر دستور کار است. همچنین با مشخص شدن ترکیب هیات

ت های مخابرات استانی رفع شده اسدولت در ترکیب مدیریتی، مشکالت قبلی در زمینه مقاومت در برابر افزایش تعرفه و ادغام شرکت

کننده های کنونی توجیهخچند هنوز به زعم مدیریت شرکت نررود؛ هربه شمار می« اخابر»که گامی در جهت منافع سهامداران 

گذاران همچنان منتظر های عظیم مورد نیاز نیست و تالش برای افزایش تعرفه ادامه دارد. در همین حال، سرمایهگذاریسرمایه

رسیدن اوج فصل برگزاری مجامع در تیرماه هستند تا با اطالع از آخرین وضعیت صنایع از فاصله نزدیک به غربال سهام برتر در فصل 

  .تابستان بپردازند

 انتظار تغییرات در بازار سرمایه

رسد همگی نیازمند تجدید نظر باشند. از زمستان گذشته، چند تصمیم ظاهرا موقت در حوزه بازار سرمایه گرفته شده که به نظر می

اقدام بر تقاضای سهام اتخاذ  نخست، توقف عرضه اوراق بدهی در بازار بود که در ادامه اعتراض سهامداران حقیقی به اثر منفی این

رسد. مورد دیگر، با استداللی مشابه، به توقف روند شد که با توجه به ضرورت توسعه بازار بدهی در کشور چندان موجه به نظر نمی

شده و آماده عرضه در بورس و فرابورس بسیار طوالنی شود. های پذیرشهای اولیه مربوط است که موجب شده صف شرکتعرضه

هایی در زمینه بازبینی در موضوع حجم مبنا و حذف احتمالی آن و افزایش دامنه نوسان وه بر اینها، مدیریت سازمان اخیرا وعدهعال

شوند. به این ترتیب، فعاالن بازار ها را مطرح کرده بود که همگی در شرایط کنونی اقداماتی الزم و مناسب ارزیابی میروزانه قیمت

ترش ها، با قوت بیشتر در مسیر گسگیریا انتخاب دولت جدید، سازمان بورس نیز با عبور از فضای توقف در تصمیمامیدوارند همزمان ب

 .کمی و کیفی بازار سرمایه حرکت کند

http://www.iana.ir/fa/news/44297/%D8%B0%D8%B1% 
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 د کالناقتصا
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 مهر تایید مجمع عمومی بر عملکرد بورس کاالی ایران

عملکرد بورس کاال از سوی سهامداران مورد تایید قرار  با برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام بورس کاالی ایران،

به گزارش ایانا از روابط عمومی بورس کاالی ایران، در مجمع عمومی .گرفت و اعضای جدید هیات مدیره این بورس انتخاب شدند

اسفندماه  30پس از ارائه گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به  عادی ساالنه این بورس که در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد،

مدیرعامل بورس کاالی ایران، گزارش صورتهای و تشریح اهم اقدامات و عملیات توسعه ای شرکت توسط دکتر حامد سلطانی نژاد  95

 30مالی شرکت توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ارائه و اعالم شد که وضعیت مالی شرکت بورس کاالی ایران، در تاریخ 

طبق  همیت،از تمام جنبه های با ا و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور،  95اسفندماه 

ریال سود به ازای  150همچنین، مجمع عمومی عادی ساالنه بورس کاالی ایران، با تقسیم .استانداردهای حسابداری مطلوب است

هر سهم موافقت کرد. در مجمع عمومی عادی ساالنه بورس کاالی ایران، موسسه حسابرسی بهراد مشار نیز به عنوان حسابرس مستقل 

نامه اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی انتخاب شدند.در پایان نیز سهامداران با اکثریت آراء و بازرس قانونی و روز

 والدف تاپیکو، اصفهان، آهن ذوب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت بورس کاالی ایران را انتخاب کردند؛ به این ترتیب نمایندگان

گذاری توسعه ملی،گروه مالی ملت و مهر آیندگان )صندوق نفت( به عنوان اعضای هیأت ک کشاورزی، سرمایه بان کارگزاری مبارکه،

 مدیره انتخاب شدند.

 ۹5عملکرد سال 

هزار میلیارد  817با رسیدن به رقم  95 سال طی ایران کاالی بورس معامالت کل ارزش: گفت ایران کاالی بورس مدیرعامل همچنین

 درصد ی روبه رو بوده است. 73ریال با رشد قابل توجه 

 ارزش اینکه بیان با و داد قرار توجه مورد را مشتقه بازار و فیزیکی بازار حوزه در کاال بورس راهبردی اقدامات حامد سلطانی نژاد

هزار میلیارد ریال رسید، گفت: در حوزه محصوالت  371درصدی مواجه شد و به  25با رشد  95 سال در فیزیکی بازار معامالت

صنعتی و معدنی، عالوه بر پذیرش سنگ آهن داخلی، فرآورده های سنگ آهن نیز مورد پذیرش و عرضه قرار گرفت و همچنین بورس 

شیمی و فرآورده کاالی ایران با ایمیدرو جهت عرضه محصوالت معدنی جدید به توافق رسید.وی ادامه داد: معامالت محصوالت پترو

درصدی ارزش مواجه شد و رکورد ارزش و حجم محصوالت پتروشیمی  34درصدی حجم و  26با افزایش  95های نفتی نیز در سال 

شکسته شد.وی اضافه کرد: همچنین نسبت حجم معامالت محصوالت پتروشیمی به حجم عرضه  95در بورس کاالی ایران در سال 

ار محصوالت پتروشیمی افزایش پیدا کرد؛ عالوه بر این قراردادهای بلندمدت و معامالت خرد راه درصد در باز 67درصد به  49از 

 اندازی شد و شورای رقابت رای نهایی خود را مبنی بر تداوم عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال صادر کرد.

اشاره کرد و گفت: حجم و ارزش معامالت  95ال مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در ادامه به وضعیت محصوالت کشاورزی در س

هزار تن گندم در بازار فیزیکی  422درصدی را تجربه کرد و بیش از  199و 229به ترتیب رشد  95محصوالت کشاورزی در سال 

معامله شد.وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته سیاست قیمت تضمینی برای محصوالت جو و ذرت در کل کشور عملیاتی و 

انبار محصوالت زراعی برای دو محصول جو دامی و ذرت دانه  73معامالت پسته در این بورس راه اندازی شد. بازرسی فنی و پذیرش 

ای و نیز همکاری و تعامل با فعاالن حوزه طیور جهت تکمیل زنجیره عرضه محصوالت طیور در بورس کاال از دیگر اقدامات بورس 

بود.مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران در ادامه به اقدامات بورس کاال در حوزه بازار مشتقه  کاال در حوزه محصوالت کشاورزی

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

29 
 

رکورد حجم  95اشاره کرد و توضیح داد: در حوزه بازار مشتقه اقدامات مهمی در بورس کاال صورت گرفت به طوری که در سال 

 رکورد ارزش معامالت ساالنه قراردادهای آتی سکه شکسته شد.معامالت روزانه، هفتگی و ماهانه قراردادهای آتی سکه و همچنین 

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در سال گذشته معامالت قراردادهای اختیار معامله راه اندازی و دستورالعمل مشتری محور قراردادهای 

قابل معامله کاالیی نیز  ایه صندوق  اختیار معامله و ضوابط وجه تضمین قراردادهای اختیار معامله تدوین شد. در خصوص

های کاالیی در هیئت مدیره بورس اندازی و معامالت صندوقدستورالعمل پذیرش بورس کاالی ایران اصالح و ضوابط اجرایی راه

ر دتدوین و مورد تصویب قرار گرفت.به گفته سلطانی نژاد، در حوزه بازارگردانی قراردادهای مشتقه، دستورالعمل فعالیت بازارگردانی 

سرمایه بورس کاالی ایران و تعهدنامه فعالیت بازارگردانی در این بورس به تصویب رسید و قراردادهای بازارگردانی با سه شرکت تأمین

منعقد شد.وی به بررسی دارایی های پایه جدید در حوزه قراردادهای آتی اشاره کرد و توضیح داد: بررسی محصوالت پتروشیمی و 

سنجی، مشخصات و امیدنامه قراردادهای آتی قیر، پلی های امکانهت پذیرش در قراردادهای آتی، تدوین گزارشهای نفتی جفرآورده

 اتیلن سبک خطی و نیز پذیرش قراردادهای آتی ذرت و زعفران از دیگر اقدامات بورس کاال در حوزه بازار مشتقه بود.

اندازی معامالت برخط گواهی هی سپرده کاالیی اشاره کرد و گفت: راهوی همچنین به اقدامات صورت گرفته بورس کاال در حوزه گوا

اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران و همچنین درصدی معامالت گواهی سپرده کاالیی، راه 185سپرده کاالیی، افزایش 

اال در این حوزه بود.سلطانی نژاد در ادامه ای تولید داخلی از اقدامات بورس کاندازی معامالت پیوسته بر روی محصول ذرت دانهراه

اندازی سامانه معامالت قراردادهای اختیار معامله، تولید سامانه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را مورد توجه قرار داد و گفت: راه

ای، برقراری رت دانهآوری اطالعات، اعتبارسنجی و اخذ کد بورسی برای کشاورزان محصوالت جو دامی و ذکشاورزان جهت جمع

های ی با بانکهای عملیات)ثبت الکترونیکی معامالت نفتی و پتروشیمی(، توسعه و ارتقاء سرویس” ثامن"ارتباط الکترونیک با سامانه 

 ن)بستر یکپارچه تبادل اطالعات( جهت تبادل اطالعات با گمرک از اقدامات مهم بورس کاال در ای” بیتا"عامل و اتصال به سامانه 

همکاری بورس کاالی ایران با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و  نامهحوزه بود.به گفته سلطانی نژاد امضای تفاهم

گذاری صنایع کوچک، بورس کاالی پاکستان، بانک ملت، کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و بورس آتی صندوق ضمانت سرمایه

 ده بورس کاال در حوزه فرهنگ سازی و آموزش به شمار می رود.تایوان از اقدامات انجام ش

 ۹6اولویت های سال 

اشاره کرد و گفت: راه اندازی بازار مشتقه  96مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در ادامه به اولویت های بورس کاالی ایران در سال 

ارزی، معامالت قراردادهای اختیار معامله روی محصوالتی همچون ذرت و جو، معامالت برخط اختیار معامله، معامالت مجازی 

ترین اقداماتی  قراردادهای مشتقه، معامالت پیمان های آتی و سوآپ کاالیی، قرداد آتی قیر و راه اندازی صندوق های کاالیی از مهم

است که در سال جاری صورت می گیرد.وی ادامه داد: همچنین راه اندازی اوراق خرید دین کاالیی، تابلو مناقصه، معامالت گواهی 

سپرده کاالیی محصوالت صنعتی و پتروشیمی، معامالت پیوسته گواهی سپرده کاالیی روی پسته، معامالت حق االمتیاز، بازار معامالت 

است.سلطانی نژاد همچنین اضافه کرد:  96معامالت حراج دو طرفه در بازار فیزیکی از دیگر اولویت های بورس کاال در سال  تهاتری و

پذیرش انبارها در خارج از ایران و در مناطق آزاد برای تحقق اهداف صادراتی، عرضه شکر به صورت سلف جهت پوشش تقاضای شش 

مسکن و ایجاد ابزار پوشش ریسک بازار ساخت مسکن، طراحی مدلی جهت انتشار بلیط  ماهه ابتدایی سال، تدوین شاخص ساخت

حمل و نقل، طراحی و اجرای سیستم مدیریت ریسک یکپارچه و نیز توسعه تعامالت بورس کاال با روسیه و کشورهای عضو مجمع 

ای در های منطقههای ارتباطی با بورسد زیرساختالمللی و جذب مشتری خارجی و ایجااقتصادی اوراسیا، ایجاد بستر بازاریابی بین

 دستور کار بورس کاالی ایران قرار دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/44318/%D9%85%D9 
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 اقتصاد کالن
 ایران اکونا - ۱۳۹۶خرداد / /  ۰۱دوشنبه , 

 هزار تومان ١50هزینه پنج قلم کاالی اساسی برای هر نفر 

 150قلم کاالی اساسی خانوار برای هر نفر ماهانه  5میدانی از مراکز عمده فروشی و با محاسبه سرانگشتی هزینه تهیه  طبق گزارش

 .ار وجود نداردها در بازشود که عرصه را بر قشر کارگری تنگ کرده است و نظارتی هم بر قیمتهزار تومان می

فروشی کاالی اساسی خیابان مولوی پرنده پر با آنکه یک هفته بیشتر به شروع ماه مبارک رمضان باقی نمانده، اما در بازار عمده

هزار تومان رسید، اما به مرور با تزریق مرغ  8تومان به مرز  6700طی هفته گذشته به یک مرتبه قیمت هر کیلو مرغ تازه از .زندنمی

  .تومان رسیده است 7150تومانی، امروز هر کیلو مرغ به  5300مد دولتی با قیمتمنج

شود، تا جایی که سهم آن در سبد خانوار بسیار ها محسوب میهمچنین گوشت قرمز به عنوان یکی از کاالهای اساسی جزء گرانترین

هزار تومان  250یک محاسبه سرانگشتی رقمی حدود نفره در ماه با  4هزینه خرید گوشت و مرغ برای یک خانواده .کوچک شده است

سروصدا و آرام آرام افزایش قیمت انواع برنج ایرانی و حبوبات نیز این روزها بی.شودعدد مرغ( محاسبه می 4کیلو گوشت قرمز و  4)

های شود که قطعا در مغازهوخته میهزار تومان فر 14یابد، تا جایی که در بازار بنکداران مواد غذایی برنج درجه یک ایرانی تا مرز می

از طرفی با توجه به ذائقه ایرانی و میل به مصرف برنج داخلی برخی .هزار تومان در هر کیلوگرم دارد 15فروشی رقمی بیش از خرده

هزار تومان  7تا  6اند که هر کیلو نام شمال به کشور کردهفروشندگان بازار برنج مولوی اقدام به عرضه برنج منطقه خوزستان یا بی

 برنج عنبربوی خوزستان جایگزین برنج هندی برای قشر ضعیف.شودفروخته می

گوید: از نظر سالمت دستگاه گوارش و کیفیت و طعم و عطر و بود مردم برنج ایرانی را محمدی یکی از عمده فروشان بازار برنج می

هزار تومان است نوعی برنج خوزستان با عنوان  14تا  12می بین دهند و با توجه به اینکه قیمت برنج مرغوب شمال رقترجیح می

 .تومان است و کیفیت آن برای مصرف خانوار بسیار مطلوب است 6600کنیم که هر کیلوگرم عنبربو را توزیع می

ن برنج هندی یا توان جایگزیهزار تومان را می 7رودهمچنین برنج مروارید شمال با کیلویی قدرت خرید مردم روز به روز آب می

های گران قیمت داخلی کرد، اما با تمام اینها قدرت خرید مردم همچنان پایین است و فروشندگان حبوبات و بازار مولوی اذعان برنج

ای نیز هر کیلو برنج در فروشگاه زنجیره.رودمی آب اصطالح کنند که میزان فروش آنها هر سال کمتر از سال گذشته شده و به می

قیمت حبوبات هم اندکی افزایش .تومان عرضه می شود 14300تومان و برنج دمسیاه  14500تومان و برنج گیالن  13500 هاشمی

هزار تومان،  9تا  8500هزار تومان، لوبیا قرمز  7تا  6هزار تومان، عدس  11تا  10داشته تا جایی که هر کیلوگرم لوبیا چیتی رقم بین 

ای های زنجیرهبندی در فروشگاهاما قیمت حبوبات بسته.رسدهزار تومان به فروش می 10در هر کیلو  هزار تومان و نخود نیز 10لپه 

 900لوبیا قرمز و عدس تومان، نخود، 13900گرمی لوبیا چیتی  900درصد باالتر از قیمت بازار عمده فروشان است. هربسته  40

تومان و هر بسته شکر بسته  2770شکر نیز در بخش عمده فروشی  هر کیلو.رسدتومان به فروش می 9500بندی هم گرمی بسته

ماه گذشته به دلیل شیوع  6مرغ نیز که طی قیمت تخم.شودتومان عرضه می 3250ای های زنجیرهگرمی در فروشگاه 900بندی 

تومان  280تا  230دازه و کیفیت بین مرغ بسته به انآنفلوآنزای پرندگان افزایش یافته بود، اکنون به ثبات نسبی رسیده و هر عدد تخم

تومان بوده و در  450تا  400های سطح شهر رقمی بین مرغ در مغازهشود، در حالی که همین تخمفروشی عرضه میدر بخش عمده

همچنان اما قیمت روغن به دلیل عرضه بیش از نیاز .تومان قیمت خورده است 600تا  500ای هر عدد های زنجیرهبندی فروشگاهبسته

هزار تومان و روغن مایع یک لیتری بسته به نوع کیفیت  23کیلویی  5هزار تومان،  22کیلوگرمی روغن جامد  4ثابت مانده و قوطی 

حدود یک ماه پیش انجمن روغن درخواست افزایش قیمت داده بود که ستاد تنظیم .تومان متغیر است 4850تا  3750و برند بین 

 .و به نظر می رسد، به مرور با افزایش تولید داخلی روغن قیمت این محصول افزایشی نداشته باشد بازار با آن موافقت نکرد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هزار تومانبا یک محاسبه سرانگشتی و بدون احتساب قیمت لبنیات و میوه هزینه  150قلم کاالی اساسی برای هر نفر ماهانه  5هزینه 

نیم لو برنج، یک کیلو گرم گوشت گوسفندی تازه، یک عدد مرغ دو کیلوگرمی،کی 5تهیه پنج قلم کاالی اساسی برای هر نفر در ماه) 

 عمده هایقیمت تریننازل خبرگزاری.شودهزار تومان برآورد می 150کیلو گرم شکر، نیم لیتر روغن و یک کیلوگرم مجموع حبوبات( 

های فروشینا قرار داده که قطعا قیمت ها در خردهشود را مبکیلوگرم در نظر گرفته می 5ه و باالی عمد خریدهای برای که فروشی

 .ها باالتر استدرصد قیمت 30تا  10سطح شهر 

 کاری نظارت بر بازار تا کی؟پاس

حال باید از رئیس جمهور دولت دوازدهم پرسید تا کی قرار است سیاست اقتصاد آزاد و عرضه و تقاضا در سایه نظارت کمرنگ دولت 

سال اخیر روند رشد قیمت کاالهای  4طی  .معدن و تجارت مغفول بماندوزارتین جهاد کشاورزی و صنعت، و پاسکاری مسئولیت بین

تا صد درصدی داشته است که آرشیو آماری  70گوشت و حبوبات افزایش اساسی سیر صعودی داشته و در برخی اقالم مانند برنج،

 .بانک مرکزی نیز موید همین امر است

http://iranecona.com/73635/%D9%87%D8%B2%DB%8C 
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 اقتصاد محصوالت
 ایران اکونا – ۱۳۹۶خرداد / /  ۰۸دوشنبه , 

 تومانی قیمت ذرت در بازار١00تومانی در بورس کاال/کاهش  ۷20عرضه ذرت 

 720تومان کاهش یافته است، از عرضه ذرت  100مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه قیمت ذرت در بازار 

به منظور جلوگیری  :به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا ولی تصریح کرد.تومانی در بورس کاال خبر داد

های تولیدی تومان در اختیار تشکل 720هزارتن از ذخایر ذرت داخلی این شرکت با قیمت هر کیلو  60از اجحاف به تولیدکنندگان، 

وی با تاکید بر اینکه شرکت پشتیبانی امور دام تا به تعادل رسیدن قیمت ذرت در بازار .قرار گرفت تا میان اعضای خود توزیع کنند

های دریافتی با تمهیدات انجام شده از سوی این شرکت، قیمت ذرت گزارش آزاد حضور فعال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: براساس

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان این که این شرکت هیچگونه افزایش قیمتی .تومان کاهش یافته است 100در بازار 

میزان کافی موجود است و تولیدکنندگان هیچگونه های ذرت و سویا نداشته است، اظهار داشت: ذخایر راهبردی این شرکت به در نهاده

تومان  720 قیمت با داخلی ذرت ولی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم .های خود نداشته باشندنگرانی برای تأمین نهاده

 .یردگهای تولیدی مرغداران قرار میتومان توسط این شرکت در اختیار تشکل 850و هر کیلو ذرت برزیلی با قیمت 

تومان عرضه  820وی افزود: ذرت برزیلی به تولیدکنندگانی که گوشت مرغ خود با این شرکت مبادله کنند با قیمت هر کیلوگرم 

 .تومان در بورس کاال عرضه خواهد شد 720ولی خاطرنشان ساخت: تا دو روز آینده ذرت داخلی با قیمت هر کیلوگرم .شودمی

های های دامی از جمله ذرت، تصریح کرد: واردات نهادهم کشور با رد هرگونه انحصار در واردات نهادهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دا

توانند ای میدامی انحصاری نیست و کلیه تولیدکنندگان و بازرگانان اعم از حقوقی و یا حقیقی با رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه

 .های دامی مورد نیاز اقدام کننداردات نهادهبدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به و

ولی اضافه کرد: افزایش قیمت ذرت در بازار فاقد هرگونه توجیهی بوده بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات الزم را جهت 

 .های تولید صنعت مرغداری انجام داده استهای نظارتی با اخاللگران در بازار نهادهبرخورد دستگاه

http://iranecona.com/73934/%D8%B9%D8%B1%D8%B6 
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 اقتصاد محصوالت
 ایران اکونا - ۱۳۹۶خرداد / /  ۰۶شنبه , 

 هزار تن انواع محصول در تاالر کشاورزی عرضه شد 86

 .تن انواع محصول است 115هزار و  86خردادماه، میزبان عرضه  6تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، امروز )شنبه( 

 275هزار تن گندم دوروم،  4هزار تن گندم خوراکی،  81به گزارش ایران اکونا به نقل از بورس کاال، طی این روز و در تاالر مذکور 

تن جو دامی نیز در قالب طرح قیمت  240عالوه براین .تن ذرت دانه ای عرضه می شود 300تن روغن خام و 300تن شکر سفید، 

شایان ذکر است، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز .تضمینی و به صورت فیزیکی در این تاالر عرضه می شود

تن قیر و یک هزار تن  360هزار و  27عالوه بر این .کت ایرالکو استشر 99.8تن شمش هزار پوندی  500در این روز شاهد عرضه 

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در .عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود

بازار .شیمیایی، موادپلیمری و سالپس واکس استتن وکیوم باتوم، لوب کات، گوگرد، قیر، مواد  936هزار و  84این روز شاهد عرضه 

تن قند به صورت کله و خرد شده شرکت تعاونی گل بسته ناب فسا را تجربه می  100فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

 .رأس دام سنگین نیز در بازار فرعی به صورت صادراتی عرضه می شود 102همچنین .کند

http://iranecona.com/73840/%DB%B8%DB%B6%D-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iranecona.com/73840/%DB%B8%DB%B6-%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

34 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

آب، محیط زیست و کشاورزی؛ نمادهای  /پیشتازی دامداران ایران در جلوگیری از تخریب محیط زیست

 آینده تمدنی کشور

ویژه دامداران برای پایدار ماندن عرصه تولید ملزم به رعایت آن هستند، جلوگیری از تخریب محیط مواردی که کشاورزان بهیکی از 

 .زیست و حفاظت از منابع آب و خاک است

های بزرگ دامداریبه گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم رونمایی از تکنولوژی مدیریت پسماند در یکی از 

ی صورت خودجوش اقداماتاستان تهران گفت: امروز دامداران ما در ارتباط با پایداری تولید و حفاظت از محیط زیست پیشتاز بوده و به

وجه ب توری بیشتر از آرا انجام دادند که منابع آب و خاک را پایدار نگه دارند.محمود حجتی با اشاره به اینکه تمام کشاورزان در بهره

توان ادعا کرد در جهان حرفی برای های ناب دارند که به جرأت میجدی دارند، افزود: بسیاری از آنها در زمینه پایداری تولید، تجربه

ام موقع اقدامات مؤثری را انجهای الزم و تسهیالت بهگفتن داشته باشند.وی بیان کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم در ارائه آموزش

اسم شنها را میاند.حجتی ادامه داد: یکی از گلخانههای چشمگیری داشتهده، واحدهای تولیدی کشاورزی نیز به موازات آن پیشرفتدا

د.وی با کرای را فیلتر کرده و آن را برای تغذیه گیاهان به داخل گلخانه تزریق میکه با احداث یک واحد ترسیب کربن، گاز گلخانه

گذاران و همکاران بخش کشاورزی را بوسید، عنوان کرد: باید در حفظ کشور کوشا ت یکایک کارآفرینان، سرمایهبیان اینکه باید دس

 ایم به آیندگان تحویل دهیم.های مستمر، بهتر از آن چیزی را که تحویل گرفتهبوده و اقتصاد آن را شکوفا کنیم و با تالش

 تصادیهای اقنگاه تلفیقی محیط زیست برای بهبود شاخص

ترین در ادامه این مراسم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مسئله کشاورزی برای کشور حیاتی است و یکی از مهم

های اقتصاد مقاومتی باید به بخش راستا با سیاستشود، اظهار کرد: هممنابع رشد اقتصادی، اجتماعی و امنیت غذایی محسوب می

 کرد و اقتصادی پویا، مقاوم و رو به رشد برای آیندگان داشته باشیم.کشاورزی نیز توجه جدی 

معصومه ابتکار یادآور شد: خوشبختانه در دولت یازدهم با توجهی که رئیس جمهوری به محیط زیست داشت، نگاهی تلفیقی در تمام 

 تصاد سبز در تمامی کارها شد.های اقتصادی و در اولویت قرار گرفتن اقها شکل گرفت که منجر به بهبود شاخصزیربخش

وی تأکید کرد: اقتصاد سبز، اقتصادی است که با مالحظات محیط زیستی سازگار شده و رشد آن به قیمت تخریب محیط زیست 

ت طور کلی در رویکرد دولنباشد. در این زمینه باید بتوان از تجربیات و کاهش فنی دیگر کشورها استفاده کرد که این موضوع به

ای در جهان را یک واقعیت غیرقابل انکار دانست و اضافه کرد: به همین م گنجانده شده است.ابتکار افزایش تولید گازهای گلخانهیازده

تنها در ای را به همراه داشته باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت؛ این موضوع نههایی که کاهش انتشار گازهای گلخانهدلیل طرح

تصادی راستا با جامعه جهانی، الگوهای اقی دیگر نیز به مرحله اجرا رسیده است؛ بنابراین ایران نیز باید بتواند همایران، بلکه در کشورها

خاطر رویکرد ریزی کند.وی با قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی بهویژه در بخش کشاورزی طرحخود را متناسب با تغییر اقلیم به

عنوان الگویی برای تواند بهای که امروز در مدیریت پسماندهای دامداری موفق شده، میعهمتناسب با حفظ محیط زیست گفت: مزر

 زند.وری محصوالت و توسعه پایدار را رقم میدیگر واحدهای کشور باشد. این موضوع از توجیه اقتصادی باالیی برخوردار است و بهره

عنوان یک پدیده خطی نگریست، بلکه این دیگر نباید به اقتصاد بهرئیس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است: در جهان امروز 

 شود، باید برای بازیافت آندهد؛ بنابراین هر چیزی که مصرف میای و دوار بوده و یک حلقه بسته را تشکیل میصورت چرخهعلم به

 یابد.روز کاهش میفکری اساسی کرد، زیرا ذخایر زمین روزبه
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یت دام در کشور باید با بحث اقلیم و سازگاری با تغییرات آن دیده شده و تعادل با مراتع را حفظ کند. این ابتکار یادآور شد: مدیر

هایی که در آن جلوگیری از فرسایش خاک، بنیان دولت یازدهم به نقطه قابل قبولی رسیده و دولت برای طرحمبحث با نگرش دانش

کند.وی در پایان از آب، محیط زیست های به هم پیوسته مؤثر است، حمایت مید چرخهها و ایجاوری بیشتر از آب، احیای تاالببهره

منابع  تنها هدررفتعنوان نمادهای آینده تمدنی کشور نام برد و تأکید کرد: باید با مدیریت صحیح آب، خاک و انرژی نهو کشاورزی به

 مصرف کود و سم نیز تا حد ممکن کاهش یابد./را به حداقل و بازیافت را به حداکثر برسانیم، بلکه الزم است 

http://www.iana.ir/fa/news/44389/%D9%BE%DB%8C%D 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 تهران شایعه است حتما باید احیا شود/ احتمال حضورم در شهرداریدریاچه نمک قم 

های دولت دوازدهم است، گفت: این رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست جزو برنامه

ها را در دستور قرار داده البها، مدیریت زیست بومی، مشارکت جوامع محلی درحفاظت از تاسازمان با قدرت موضوعات حقابه تاالب

های یتها و اولوبه گزارش ایانا از برنا، معصومه ابتکار در حاشیه جلسه هیئت دولت ودر گفت و گوبا خبرنگاران در خصوص برنامه.است

ت همیشه های انتخاباتی هم بر مسائل محیط زیسهای دولت دوازدهم بوده و در وعدهدولت دوازدهم گفت: محیط زیست جزو برنامه

ها، حفاظت از تنوع زیستی، توجه بیشتر به بهبود وی اضافه کرد: محیط زیست، بهبود کیفیت هوا، احیای تاالب.تاکید شده است

 .های رییس جمهور هستکیفیت آب و خاک و زندگی در شهرها از مطالبات عمده مردم است و طبعا با قوت در برنامه

هایی ن حفاظت محیط زیست این موضوعات را آنچه در حیطه کاری خود است و آن بخشمعاون رییس جمهوری ادامه داد: سازما

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره .دهدهای دیگراست را با قدرت ادامه میکه مربوط به دستگاه

 ار زیست بومی دارند که اگر نادیده گرفته شوندها حقابه طبیعی و شرایط اکولوژیک وساختوضعیت دریاچه نمک قم بیان کرد: تاالب

شد رودخانه به طور طبیعی وارد این دریاچه می 16دهد ابتکار اضافه کرد: مطالعات نشان می.شوندطبعا با بحران و مشکل مواجه می

ردد گو استان تهران برمیکه در حال حاضر برروی آنها آب بند و یا سد انحرافی زده شده است. بخشی از مشکالت هم به شهر تهران 

های خوب امسال وضعیت معاون رییس جمهوری گفت: با توجه به بارندگی.شده استهای آن وارد این دریاچه میکه بخشی از پساب

البته هردو .دریاچه قم بهتر بوده است و در حوض سلطان هم طرح پخش سیالب اجرا شده که وضعیت آن هم نسبتا بهتر بوده است

 .ساس برنامه مدیریت زیست بوم تحت مطالعه هستند که براساس آن حتما باید احیا شونداینها برا

هایی که از کانون های گرد و غبار به شهر قم و مناطق اطراف وارد خواهد شد، حتما باید با خشک شدن وی افزود: با توجه به آسیب

ها در قطه قوت ما این است الیحه حفاظت و مدیریت تاالبرییس سازمان محیط زیست یادآور شد: ن.این دو دریاچه مقابله کنیم

وی گفت: تمام مراحل اجرایی این قانون را در سازمان با همکاری .مجلس به تصویب رسیده اخیرا هم ابالغ شده و آماده اجرا است

رار ها را در دستور قظت از تاالبها، مدیریت زیست بومی، مشارکت جوامع محلی وحفاکنیم و با قوت حقابه تاالبها دنبال میدستگاه

حیا ها اهای گردشگری مد نظر قراردارند، بیان کرد: وقتی تاالبها به عنوان کانونمعاون رییس جمهوربا اشاره به اینکه تاالب.دادیم

 .شوند عالوه بر اینکه کشاورزان، دامداران وصنایع دستی موثر هستند برای گردشگری هم نقش بسیار خوبی دارند

های دیگر هم بتوانیم این برنامه را اجرا های موفقی در این زمینه در کشور داریم و تالشمان این است برای تاالبی بیان کرد: نمونهو

ها و شایعات دیدم.در های شهرداری تهران هستید، گفت: من هم در روزنامهابتکار در پاسخ به این سوال که آیا شما از گزینه. کنیم

 ن صحبتی نشده استاین مورد با م

http://www.iana.ir/fa/news/44290/%D8%AF%D8%B1%DB%8C% 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 بمب ساعتی سمی: چرا باید با مصیبت جهانی پالستیک مقابله کنیم؟

ت شود و مشکالها وارد طبیعت میها تن از این زبالههای پالستیکی به طور فزاینده رو به وخامت است. ساالنه میلیونبحران زباله

انجامد؛ از این رو بازنگری در تولید و استفاده از این ها به طول میتجزیه پالستیک در طبیعت قرن .کندزیست محیطی را تشدید می

، ازگودال ماریانا تا کف اقیانوس منجمد شمالی؛ از سواحل گرمسیری تا سواحل قطبی؛ همه گاردینبه گزارش ایانا از .ستمحصوالت ضروری ا

 "پالستیک"خورد. در حیات وحش، غذاهای دریایی، نمک دریایی و حتی روی سطح کره مریخ هم هست. دنیا به مصیبتی به نام چشم می جا به

ه ها بشود )یعنی هر سه تا ده ثانیه یک تن( و این زبالههای جهان میمیلیون تن پالستیک وارد اقیانوس 12دچار شده است. هر ساله نزدیک به 

ها تواند سالای یا نهنگی آن را ببلعد، میها و پیش از آنکه پرندهپالستیک به محض ورود به اقیانوس.روندشود، نمیخوانده می "ورد"جایی که 

های آب دریا را مانند یک اسفنج ها هزار کیلومتر جابجا شود و پیوسته آلودگییا حتی چند دهه روی آب شناور بماند. تا آن زمان ممکن است ده

های بدن او شود و عواقب بالقوه خطرناکی به بار تواند وارد بافتبلعد، مواد شیمیایی سمی میخود جذب کند. وقتی جانوری پالستیک را میدر 

ز اهای متفاوت از اندازه یک دانه شن تا قطعات بزرگ پالستیکی که آورد. قطعاتی با اندازهها را به سواحل میاما اغلب، آب دریا پالستیک.آورد

تواند های پالستیکی میکند. در سواحل، قطعهاند، سواحل را آلوده میها، به دریا راه یافتهها در آبها یا بر اثر طوفان یا دفع زبالهعرشه کشتی

ه به حجم ها را مختل کند. پیوستها را به دام اندازد و دسترسی سایر جانوران ساکن سواحل به شنها را دچار مشکل کند؛ خرچنگالک پشت

شود و این میزان دائما رو به افزایش است. اگر واکنشی انجام میلیون تن پالستیک هر ساله تولید می 350شود. بیش از ها افزوده میپالستیک

به مرور شکند. نور خورشید و امواج اقیانوس شود؛ فقط میپالستیک تجزیه نمی.های پالستیکی پیوسته رو به وخامت استندهیم، بحران زباله

دارد.  ای از دنیا وجودکند. هر قطعه پالستیکی که تا کنون ساخته شده، در گوشهکند و به قطعات کوچک قطعه قطعه میها را خرد میپالستیک

 .انجام بدهیم ها باقی خواهد ماند. اما این بدان معنا نیست که ما نباید کاریپالستیک همواره با ما خواهد بود و تا هزاره بعدی هم در اقیانوس

های توسعه پایدار سازمان ملل متحد به آن ها را کم کنیم و این دستورالعملی است که در برنامهما باید میزان پالستیک در اقیانوس

ویژه های پالستیکی وارد سواحل نشود، این است که وابستگی خود به پالستیک ) بهاشاره شده است. بهترین راه برای اینکه زباله

های شخصی( را کاهش دهیم؛ و اینکه متعهد شویم که در جاهای ممکن از مواد جایگزین استفاده کنیم. در برخی سواحل ادهاستف

ایی شود. اینجا جدور افتاده از جمله جزیره هندرسون، وسایل پالستیکی مثل ریش تراش، کارد و چنگال یا مسواک، به وفور یافت می

 .های بهتری بگیریمکنیم و اینکه چگونه آن را دفع کنیم، تصمیموع محصولی که استفاده میاست که همه نیاز داریم درباره ن

مللی الها در سازمان ملل در ماه ژوئن، بتوان یک استراتژی بینها هم باید دست به کار شوند. امیدواریم در کنفرانس اقیانوسدولت

های آب و هوایی جهانی آموخته باشیم این است ما اگر چیزی از استراتژیها را تدوین کرد. ابرای کاهش ورود پالستیک به اقیانوس

برد تا توافقات جهانی زیست محیطی به مرحله بحث و تبادل نظر برسد و اجرایی شدن آن هم مدت زمان بیشتری که زمان زیادی می

 .توانیم و باید انجام دهیمانجامد. در این میان ما به عنوان افراد جامعه جهانی کارهای زیادی میبه طول می

های داخل معادن زغال سنگ هستند. به آنها نگاه کنید تا درباره ها مثل قناریپرندگان دریایی و جزایر دورافتاده برای پالستیک

ه آنها مه بهایی که هاند. ما اگر قصد داریم اقیانوسها به ما بگویند اما مدت های طوالنی است که نادیده گرفته شدهسالمت اقیانوس

اند را نجات دهیم، به اقداماتی شجاعانه ها ما را مجذوب خود کردهایم و جزایر مسحور کننده آنها و نیز حیات وحشی که قرنوابسته

 و قاطع نیاز داریم./

http://www.iana.ir/fa/news/44231/%D8%A8%D9%85% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 سانتی متری تراز آب دریای خزر در سه سال آینده 42بینی افزایش پیش

سانتی متری تراز آب  42شود در سه سال آینده شاهد افزایش بینی میمدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: پیش

ایانا از پاون، داریوش یوسفی کبریا مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با بیان این مطلب گفت: در گزارش به.دریا باشیم

 .سانتی متر افزایش تراز آب دریا را داریم 11ماه گذشته بیش از  6سال گذشته شاهد پسروی آب دریای خزر بودیم اما طی  20

وز ای به عهده دارد، افزود: امرانات سطح تراز آب دریای خزر را در ابعاد ملی و منطقهوی با بیان اینکه این مرکز مسئولیت بررسی نوس

جلسه هم اندیشی با حضور متخصصین دستگاه های ذیربط و تعدادی از اساتید برجسته دانشگاهی برگزار شد تا این مهم مورد بررسی 

کیلومتری کشورمان از ساحل دریای خزر و آثار سوء پسروی و  865یوسفی با اشاره به برخورداری .و راهکارهای مناسب ارائه شود

متری سطح  2.5با افزایش  70پیشروی آب دریا از جمله خسارات مالی، جانی و آسیب جدی به اکوسیستم آبی بیان کرد: در دهه 

طالعات و تحقیقات دریای مدیر مرکز ملی م.هزار میلیارد ریال خسارت دیدند 15آب دریا مواجه شدیم که کشورهای منطقه بیش از 

هزار کیلومترمربع  400هزار کیلومتر ساحل و  7خزر از این دریا به عنوان بزرگترین آبگیر بسته جهان یاد کرد و گفت: این دریا دارای 

برای گرم در لیتر بوده که باید  12شود و میزان شوری آب آن حدود وسعت بوده که عمده آب آن از طریق رودخانه ولگا تأمین می

میلیون سال ذکر کرد و افزود: از  10وی قدمت این دریا را بالغ بر .این آبگیر بسته بزرگ جهان دارای یک سیستم مانیتورینگ باشیم

های متعددی در سطح ملی وی عنوان کرد: دستگاه.سال قبل شاهد نوسانات دریا هستیم و این نوسانات همچنان ادامه دارد 12000

های آبی و هواشناسی دریای خزر را ثبت، ضبط و پردازش می کنند که این امر سبب ناهمخوانی این داده هو کشورهای منطقه داد

ها شده است که در این راستا این مرکز در سطح ملی تالش دارد تا بستر همخوانی این داده ها را فراهم کند. لذا با اقداماتی که انجام 

لی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در پایان با قدردانی از همکاری مدیریت آب کشور، مدیر مرکز م.دادیم به هدفمان نزدیک شدیم

ها های بنادر و کشتیرانی، نقشه برداری، هواشناسی و محیط زیست، به تشریح وضعیت تاالباستان شمالی، سازمان 3ای آب منطقه

یانکاله نیازمند راهکار اضطراری است که این مرکز با همکاری گانه این دریا پرداخت و گفت: شرایط خلیج گرگان و تاالب م 11و خلیج 

شاءاهلل نسبت به جلوگیری از بحرانی شدن این خلیج و تاالب مهم های ذیمدخل هر هفته این موضوع را رصد تا اندیگر دستگاه

 المللی اقدام کند.بین

http://www.iana.ir/fa/news/44409/%D9%BE%DB%8C%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

متر مکعب بر ثانیه از سد ماملو برای  ١5سانتیمتر فرونشست ساالنه زمین در دشت ورامین/ رها سازی  16

 کشاورزی تهران

 .سانتیمتری ساالنه زمین در دشت ورامین خبر داد 16فرونشست ای تهران از مدیر عامل شرکت آب منطقه

سانتیمتر افت  30ای تهران با بیان اینکه ساالنه یک متر و به گزارش ایانا از پاون، محمد رضا بختیاری مدیر عامل شرکت آب منطقه

ایم و در برخی های ورامین مواجهدشتسانتیمتر فرونشست زمین در سطح  16سطح آب زیرزمینی را شاهد هستیم، افزود: ساالنه با 

وی با اشاره به دو مبحث مهم .های جدی شده استها ناهمگون است که این موضوع باعث نگرانیمناطق این دشت، فرونشست

میلیون  150فرونشست زمین و آغاز تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی در دشت ممنوعه ورامین گفت: استان تهران دارای حدود 

میلیون متر مکعب آن مربوط به دشت ورامین است که از طرفی با افت منابع  84مکعب بیالن منفی منابع آبی است که حدود متر 

آب زیرزمین مواجه است و از سویی نیز با فرونشست زمین و باز نشست زمین در مسیر خط راه آهن سراسری روبرو است که نگرانی 

 30میلیون متر مکعب برداشت دارد که  370بختیاری ادامه داد: دشت ورامین حدود  محمد رضا. های جدی را ایجاد کرده است

میلیون متر مکعب  50میلیون متر مکعب از این برداشت ها غیر مجاز است و اگر تمامی چاه های غیر مجاز مسدود شود باز هم 

 180وی با اشاره به اینکه با مسدود کردن .رفته شودبرداشت اضافی از چاه های مجاز داریم که بایستی جلوی این اضافه برداشت ها گ

حلقه چاه موجود در منطقه دشت ورامین  3200میلیون متر مکعب آب را ذخیره کرد افزود: از  10حلقه چاه غیر مجاز می توان 

 .حلقه چاه نیزغیر مجاز هستند 1800حلقه مجاز و مابقی حدود  1400حدود 

 هرانای تهای آب منطقهترین طرحعمده

کنند، افزود: های مجاز منطقه بیش از مجوز پروانه خود برداشت میمدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه چاه

های مجاز و طرح های غیر مجاز، نصب کنتور هوشمند بر روی چاهای تهران هم اکنون سه کار عمده بستن چاهشرکت آب منطقه

ار خود دارد.او در ادامه با اشاره به اینکه طرح تعادل بخشی و احیا و تغذیه مصنوعی سبب شده تا در تغذیه مصنوعی را در دستور ک

میلیون متر مکعب در مصرف آب های زیرزمینی صرفه جویی کنیم، افزود: تالش می کنیم  10سال گذشته بتوانیم در استان تهران تا 

 .در مصرف از منابع آب زیرزمین صرفه جویی کنیم میلیون متر مکعب 18تا  17تا در سال آبی جاری حدود 

در استان تهران، گفت: این میزان بارش در  96خرداد  2میلیمتر بارندگی از ابتدای مهرماه سال گذشته تا  289بختیاری با اشاره به 

 .رصد افزایش داشته استد 15میلیمتر، به طور متوسط در سطح استان تهران به میزان  251مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته

 198ها در منطقه ورامین با میلیمتر و کمترین میزان بارش 583وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در شاخه رودخانه جاجرود با 

 .میلیمتر بارش بوده ایم 258میلیمتر بوده است افزود: در شهر تهران نیز شاهد 

 مخازن سدهای تهران در حال پر شدن است

بهتر  های گذشتهمدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه در سال آبی جاری ذخیره برفی استان تهران نسبت به سال

سد استان  5بوده است و این باعث شده تا نسبت به سال گذشته مدیریت آبی بهتری را اعمال کنیم، افزود: امسال ظرفیت مخازن 

میلیون متر مکعب بوده است که در مقایسه با ظرفیت  90امیرکبیر، الر، لتیان و ماملو یک میلیاردو  تهران از جمله سدهای طالقان،

جز سد الر میلیون متر مکعب افزایش حجم مخازن آبی مواجه بودیم که به 70میلیون متر مکعبی سال گذشته با  20یک میلیارد و 

 425وی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت سد طالقان .کامل پر خواهند شد خرداد بطور 15که مشکل فرار آب دارد، مابقی مخازن تا 

بختیاری .میلیون متر مکعب و در حال سر ریز شدن است، افزود: مابقی سدهای تهران نیز در آستانه پر شدن و سر ریز شدن قرار دارند
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 15متر مکعب بر ثانیه بوده ولی هم اینک  3زی ادامه داد: رها سازی آب از سد ماملو در سال گذشته در چنین زمانی برای کشاور

 .شودمتر مکعب بر ثانیه نیز برای تغذیه مصنوعی رها سازی می 2متر مکعب بر ثانیه برای کشاورزی تهران و 

های کشاورزی مبادرت ها باعث خواهد شد تا کشاورزان نسبت به خاموش کردن چاهوی اضافه کرد: رها سازی آب بیشتر در کانال

 .ند و اینکار به باز سازی منابع آب زیرزمینی کمک خواهد کردورز

 های ترمیم منابع آب زیرزمینیتغذیه مصنوعی یکی از بهترین روش

متر افزایش سطح آب زیرزمینی  15این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال گذشته در منطقه شهریار بعد از تغذیه مصنوعی شاهد 

وعی یکی از بهترین روش های ترمیم منابع آب زیرزمینی است که در دولت یازدهم به این طرح و طرح احیا بودیم، افزود: تغذیه مصن

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه برای کالن شهر .و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توجه ویژه ای شده است

ای و سدها هیچ طرح دیگری پاسخگوی نیاز آبی نخواهد بود، بیان کرد: های سازهجز طرحمیلیون نفر به 10تهران با جمعیت بالغ بر 

گانه تهران نبودند به هیچ  5میلیون متر مکعب بوده که اگر سدهای  30میلیاردو  1سال گذشته میزان مصرف آب شرب پایتخت 

برابر کشور ما است ولی مصرف این کشور  6دگی آن وی با اشاره به کشور آلمان که بارن.وجه نمی شد نیاز آبی پایتخت را تامین کرد

 .کمتر از ماست از مردم خواست از مصارف بی رویه، و اصراف آب جلوگیری کنند

تومان  400تومان هزینه در بردارد و دولت آن را با مبلغ حدود  1500بختیاری ادامه داد: هر متر مکعب آب تصفیه شده در تهران 

ی دهد لذا شایسته نیست آب تولیدی بااین مبلغ صرف مصارف بی رویه از جمله شستشوی حیاط، خیابان، در اختیار شهروندان قرار م

وی تاکید کرد: بهترین روش برای حراست از منابع آب زیرزمینی ایجاد فرهنگ مدیریت در مصرف است و اینکار .اتومبیل و غیره شود

رهنگ نزد کودکان مان نهادینه شود و نسل های آینده بتوانند مدیریت صحیح ها آغاز کنیم تا این فرا بایستی از آموزش در دبستان

 طور کامل اجرایی کنندمصرف را در زندگی خود به

http://www.iana.ir/fa/news/44293/16%D-8%B3% 
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 وکار برای پنج تاالب کشورتهیه طرح کسب

وکار روی پنج های ایران گفت: تهیه طرح کسبمدیر ملی طرح حفاظت از تاالب :سیدجاللی عباس - اهواز –دنیای اقتصاد 

بختیاری، زریوار در کردستان و کانی برازان های حله در بوشهر، شادگان در خوزستان، چغاخور در چهارمحال و تاالب همچون تاالب

در آذربایجان غربی آغاز شده است. ابوالفضل آبشت با اعالم این خبر و با اشاره به اینکه تهیه و تدوین این طرح با تعدادی کارشناس 

رح ع تاالب در دستور کار دفتر طالمللی آغاز شده است، افزود: این اقدام به عنوان یک برنامه تکمیلی در کنار برنامه مدیریت جامبین

وکار تاالب چغاخور تدوین شده است، گفت: در این طرح ظرفیت وی با بیان اینکه طرح کسب .ها قرار گرفته استحفاظت از تاالب

 ابی وتوان در آن منطقه ایجاد کرد که همراه با آن محیط زیست نیز حفظ شود، مورد ارزیوکاری میها از نظر اینکه چه کسبتاالب

گیرد.آبشت تاکید کرد: نقش جامعه محلی در این طرح بسیار پررنگ است و وظیفه اصلی آن بر عهده جوامع محلی بررسی قرار می

المللی از خواهد بود زیرا اجرای این طرح برای آنها منفعت و درآمد به همراه خواهد داشت.وی اظهار کرد: استفاده از تجربیات بین

المللی برای اجرای این طرح به کشور آمده و از مناطق دیدن کرده رح است، از این رو تاکنون چند مشاور بینمحورهای کاری این ط

وکار های اطراف آن ظرفیت خوبی در ایجاد کسبهای ایران و حوزهتاالب :و اکنون دیگر مراحل پایانی تدوین این طرح است.وی افزود

ها و مناسب برای آن منطقه، معیشت جایگزینی برای اهالی ایجاد کرد تا فشار کمتری به تاالبتوان با مطالعه و یافتن کار دارند و می

 .های آبریز آن وارد شودحوضه

http://www.iana.ir/fa/news/44380/%D8%AA%D9%87%D 
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 منابع طبیعی اقلیم و
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 شودتاالب کشور دارای طرح کسب و کاردار می 5

شود که بر این اساس تهیه و تدوین تاالب کشور دارای طرح کسب و کار می5های ایران گفت: مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب |ایرنا

های تاالب ازجمله تاالب5گفته ابوالفضل آبشت تهیه طرح کسب و کار روی  المللی آغاز کردیم. بهاین طرح را با تعدادی کارشناس بین

غربی براساس حله در بوشهر، شادگان در خوزستان، چغاخور در چهارمحال و بختیاری، زریوار در کردستان و کانی برازان در آذربایجان

کسب و کار تاالب چغاخور تدوین شده است، گفت: در که طرح های همسو با اقتصاد مقاومتی آغاز شده است. او با بیان اینسیاست

نیز  زیستتوان در آن منطقه ایجاد کرد تا همراه با آن محیطکه چه کسب و کاری میها از نظر ایناین طرح ظرفیت و پتانسیل تاالب

ان اقتصاد مقاومتی، تولید و جاری با عنوسال گیرد. آبشت گفت: با توجه به نامگذاریحفظ شود، مورد ارزیابی و بررسی قرار می

ریزی ها در راستای ایجاد کسب و کار سبز برنامههای ایران نیز برای استفاده بهینه از ظرفیت تاالباشتغال، دفتر طرح حفاظت از تاالب

 .کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/44260/5%D-8%AA%D8%A7%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 تر کردرا پریشان "پریشان"حریق، خواب 

 منتظر خودسوزی این تاالببه گفته مدیر کل محیط زیست استان فارس، امسال هم به دلیل آنکه پریشان احیا نشده است، باید 

های متعدد در تاالب پریشان را تقویت کرده است و به این ترتیب، باشیم. در حال حاضر، گرمای بیش از حد هوا، احتمال وقوع حریق

 بر شدت پریشانی این تاالب خشکیده افزوده خواهد شد. در چنین شرایطی با افزایش تعداد دفعات خودسوزی در این تاالب، امیدها

به گزارش ایانا از صبح نو، تاالب پریشان یکی از هشت تاالب خشک شده استان .شودتر میرنگبرای احیای سریع این اکوسیستم، کم

تاالب موجود در استان آنها، هشت تاالب  10کنند و از فارس است. مردم استانی که به شدت با کمبود آب دست و پنجه نرم می

دارند. کشاورزان استان فارس قصد دارند تا جایی که پمپ بری به نام برنج بر نمیول پر آبخشکیده است، دست از کشت محص

های غیر مجاز، های کشاورزی و حفر چاهکند، برنجشان را بکارند و نتیجه کف شکنی بیش از حد چاهشان کار میهای کشاورزیچاه

عه گذشته در آتش سوخت. آتش سوزی صبح جمعه پنجم های با ارزش تاالبی منطقه است. پریشان جمخشک شدن اکوسیستم

خردادماه آغاز شد و سرانجام در ششم خرداد ماه، مأموران آتش نشانی کازرون موفق به اطفای حریق شدند. تاالب پریشان با وسعت 

نابع آب و خشکسالی، هکتار در شرق کازرون واقع شده و بخش اعظم این تاالب به دلیل برداشت بیش از حد از م 500چهار هزار و 

کل اهلل مرادی مدیرهای متعددی بوده است. آقای نبیهای اخیر شاهد آتش سوزیخشکیده است. این بستر خشک در سال

گوید: به دلیل نبود آب در داخل تاالب، می "نوصبح"زیست استان فارس درباره آتش سوزی روز جمعه تاالب پریشان به محیط

کند: آتش سوزی روز گذشته وی اضافه می.االب رشد کرده و چنین محیطی، مستعد آتش سوزی خواهد بودهای فصلی در بستر تعلف

کند و دودی از های بستر تاالب خطرناک است زیرا آتش در زیر خاک حرکت میتاالب چندان خطرناک نیست. بیشتر خودسوزی

 .بود شود که مهار آن کار دشواری خواهدداخل زمین به بیرون متصاعد می

ت به تری نسببه گفته مدیر کل محیط زیست فارس، آتش سوزی زیر سطحی یا همان خودسوزی تاالب به مراتب آثار نگران کننده

آتش سوزی جمعه گذشته دارد؛ اما با توجه به اینکه تاالب تا کنون آبگیری نشده است، احتمال آنکه در سال جاری نیز شاهد 

ها و پرندگان بومی وی آتش سوزی در بستر تاالب را عامل از بین رفتن میکروارگانیزم.جود داردخودسوزی تاالب پریشان باشیم، و

 .سوزی اخیر اطالعات دقیقی در اختیار نداردکند و درباره وسعت آتشمنطقه اعالم می

است. در سال جاری کند: هنوز گزارش مساحت منطقه دچار حریق شده در تاالب پریشان برای من ارسال نشده مرادی بیان می

آتش سوزی در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست گزارش شده که بیشترین سطح آسیب دیده، حدود چهار هکتار  10حدود 

 .بوده است

 های پریشان ریشه انسانی داردسوزیآتش

دیماه سال گذشته و شهریور تاالب پریشان از مناطق حفاظت شده استان فارس و ثبت شده در کنوانسیون رامسر است. این تاالب 

های زیرین تاالب، طعمه حریق شده بودند؛ اما آقای علی قاسمپور از فعاالن زارهای الیهنیز دچار خودسوزی شده و تورب 94ماه 

کند: آنچه در تاالب پریشان به اسم خودسوزی شهرت پیدا کرده است، در بیان می "نوصبح"محیط زیست کازرون در گفت وگو با 

های گمانه مشارکت داشتم. وقتی دهد: در سال گذشته که خودسوزی تاالب رخ داد، در حفر چاهوی ادامه می.ع خودسوزی نیستواق

های به هم تنیده های نی رسیده و چون تاالب خشکیده است، در زیر خاک ریشهگیرند، آتش به ریشههای خشک شده آتش مینی

 .کندیر خاک را فراهم مینی آتش گرفته و زمینه توسعه حریق در ز
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های تاالب پریشان ریشه انسانی دارد زیرا عموماً نیزارهای مجاور روستاهای دارای دام سبک آتش به گفته قاسمپور، آتش سوزی

تر ها بسکند، خوراک خوبی برای دام است. از سوی دیگر با حذف نیها رشد میهای سبزی که بعد از آتش گرفتن نیگیرد. علفمی

 .ها دارندشود. به همین دلیل مردم بومی منطقه انگیزه کافی برای آتش زدن عمدی نیب برای توسعه کشاورزی آزاد میتاال

کند و روستاییان با ها محل مناسبی برای مخفی شدن گرازها هستند. این حیوان به مزارع کشاورزان حمله میکند: نیوی اضافه می

ا کنند. به این ترتیب ببرند، زمین برای توسعه کشاورزی خود فراهم میهگاه گرازها را از بین میها عالوه بر اینکه پناآتش زدن نی

ها را تشریح کردم. کند: من صرفاً مشاهدات خود از وضعیت آتش سوزیاین فعال محیط زیست تأکید می.زنندیک تیر دو نشان می

ها کامالً مشخص است. کافی است افراد شیشه یا اجسامی نی در این حریقهای انساها عمدی نباشد اما اثرات فعالیتممکن است حریق

 .های طبیعی فراهم شودکنند در طبیعت رها کنند تا زمینه وقوع حریق برای عرصهرا که مثل ذره بین عمل می

 اندازدخودسوزی احیای پریشان را به تأخیر می

داده در بستر این تاالب را با منشأ های رخفاظت محیط زیست حریقبر خالف نظرات این فعال محیط زیست، مسووالن سازمان ح

ها از نگاه آقای ابوالفضل آبشت، مدیر طرح حفاظت از کنند. این خودسوزیطبیعی اعالم کرده و از آن با نام خودسوزی یاد می

تبعات وقوع حریق روی تاالب پریشان به وی درباره .های ایران بر مدت زمان الزم برای احیای این اکوسیستم تأثیرگذار استتاالب

گوید: اگر حریق تاالب پریشان در فرآیند طبیعی به دلیل خشکی باالی محیط رخ دهد که مشکل خاصی برای این می "نوصبح"

یا  یکند؛ اما اگر گروهی به عمد در اراضی تاالبی حریق ایجاد کنند، هدف آنها توسعه سطح زیر کشت کشاورزاکوسیستم ایجاد نمی

آبشت وقوع خودسوزی در تاالب پریشان را عامل حرکت این تاالب به سمت .ساخت و ساز است که به ضرر کل اکوسیستم خواهد بود

ی دهد اما وقتکند. به گفته وی اگر رطوبت در تاالب به حد کافی وجود داشته باشد، خودسوزی در پریشان رخ نمیقهقرا معرفی می

زارهای کف به عنوان یک ماده قابل سوخت با افزایش حرارت ایم که بستر تاالب خشک است، توربادهشرایط را به نحوی تغییر د

ند: کشود. به این ترتیب احیای تاالب نیز با مشکل مواجه خواهد شد.وی اضافه میگیرند و به کل تاالب آسیب وارد میآتش می

ند اما قطعاً وقوع پیاپی خودسوزی در تاالب پریشان بر این اکوسیستم های طبیعی قدرت احیا و بازسازی خوبی داراگرچه اکوسیستم

 شد، در حال حاضر برای احیایها اگر با تأمین حق آبه، تاالب سه ساله احیا میتأثیر نیز نخواهد بود. تا قبل از وقوع این خودسوزیبی

زارها شامل کربن، گوید: توربهای ایران میاز تاالب مدیر طرح حفاظت.سال زمان نیاز داشته باشیم 20تا  10تاالب ممکن است به 

 کندها هستند که از بین رفتن آنها در اثر حریق، برای تاالب مشکل ایجاد میبذر انواع گیاهان منطقه و میکرو ارگانیزم

ews/http://www.iana.ir/fa/n44448/%D8%AD%D8%B1%DB%8C% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 شودها، دارای اعتبارات ملی میحفاظت از تاالب

فاظت حهای کشور تاثیرگذار است. با ابالغ الیحه های مختلف بر تاالبهای ایران، فعالیت دستگاهبه گفته مدیر طرح حفاظت از تاالب

 .ها خواهند شدها بر اساس قانون دارای پشتوانه اعتبارات ملی برای حفاظت از تاالبها، این دستگاهاز تاالب

های آبی های کشور بر روی این اکوسیستمابوالفضل آبشت در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره اثرات مثبت ابالغ الیحه حفاظت از تاالب

ها انجام خواهد شد. در ماه اول این الیحه ده دارد و با اجرای آن، به لحاظ قانونی حمایت خوبی از تاالببیان کرد: این الیحه پنج ما

 شود، ممنوع اعالم شده است.ها میناپذیر بر این اکوسیستمها که منجر به خسارت جبرانهر اقدامی درسطح تاالب

 های سنگین برای مرتکبین این جرایمها همچنین در نظر گرفتن جریمهتاالبها و اقدامات تخریبی برای وی تمرکز بر توقف فعالیت

ها خواهد ها اعالم کرد که اجرای آن، قدم مثبتی در راستای حفاظت از تاالبرا موضوع یکی دیگر از بندهای الیحه حفاظت از تاالب

های نیرو و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت وزارتخانههای زیادی نظیر های ایران، دستگاهبود.به گفته مدیر طرح حفاظت از تاالب

ه ها تاثیرگذار است. بهای آنها در سطح حوضه آبخیز بر حیات تاالبهای دولتی وجود دارند که فعالیتمحیط زیست و سایر دستگاه

انه اعتبارات ملی در راستای ها پشتوها، قانون برای تمام این دستگاههمین دلیل در یکی دیگر از بندهای الیحه حفاظت از تاالب

ها از این پس، اعتبارات ملی در جهت تحقق اهداف این قانون حفاظت از این اکوسیستم تعریف کرده است.وی ادامه داد: این دستگاه

 ود.نتهی شها مهایی را جلو ببرند که به حفاظت از تاالبخواهند داشت. آنها باید فعالیت و اقداماتی برای خود تعریف کرده و پروژه

های کشور را تعیین کند. تا کنون به آبه تاالبآبشت یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس این الیحه ملزم است حق

 های آن را برطرف کند.تواند نقصلحاظ قانونی در این زمینه خالءهایی وجود داشت که این ابالغیه می

ها را در تخصیص منابع آب وزارت سازمان محیط زیست قادر خواهد بود سهم تاالب وی به این پرسش که با تصویب این قانون آیا

اس ها کار کارشناسی انجام دهد و بر اسآبهنیرو پیگیری کند، این گونه پاسخ داد: سازمان حفاظت محیط زیست باید برای تعیین حق

ان های ایرگان و غیره چقدر است. مدیر طرح حفاظت از تاالبآبه تاالب هامون، جازموریان، بختاین اقدامات کارشناسی، بگوید که حق

شود، سهم شرب، صنعت هایی که تعیین میاضافه کرد: مدیریت سدها در دست وزارت نیرو است و این وزارتخانه بر اساس تخصیص

ط زیست، وزارت نیرو ملزم آبه از سوی محیدهد. با تعیین حقها اختصاص میو کشاورزی را از منابع آب پشت سدها، به این بخش

خواهد بود سهم محیط زیست را نیز به این بخش اختصاص دهد.وی افزود: تا کنون همواره بین سازمان حفاظت محیط زیست و 

ها وجود داشته است که این نقیصه، با ابالغیه اخیر رفع خواهد شد. البته آبه مورد نیاز تاالبهایی درباره اعالم حقوزارت نیرو بحث

کند. در خشکسالی و ترسالی، باید حدود ها تغییر میآبههایی نیز دارد. در شرایط خشکسالی میزان حقآبه پیچیدگیعیین حقت

آبه با شرایط ایران همخوانی ندارد. بنابراین، این های تعیین حقها مشخص شود.برخی کارشناسان آب بر این باورند که فرمولآبهحق

های جدیدی استفاده خواهد کرد؟ ها از فرمولآبه تاالبا سازمان حفاظت محیط زیست برای تعیین حقشود که آیپرسش مطرح می

ها استفاده کرده و این سازمان با آبههای روز برای تعیین حقآبشت در این رابطه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از مدل

اندرکاران مرتبط با مسئله ی افزود: گاهی نیز از کمک جامعه محلی و دستدهد.وهمکاری جامعه علمی، مطالعات خود را انجام می

گوییم کل توانیم بها باشد. ما نمیآبه تعیین شده باید مورد قبول همه دستگاهکند. زیرا حقها استفاده میآبهها، برای تعیین حقتاالب

دلیل وابستگی معیشت مردم به آن باید اتفاق بیفتد.  آبه کشاورزی را به محیط زیست اختصاص دهید زیرا کشاورزی هم بهحق

ت آبه نقش خواهد داشآبه باید همه مسایل را در نظر گرفت. سازمان جهاد کشاورزی نیز قطعا در تعیین حقبنابراین برای تعیین حق
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های کشور، ت از تاالبو جامعه علمی و دانشگاهی به سازمان حفاظت محیط زیست کمک خواهند کرد.به گفته آبشت، الیحه حفاظ

 اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسالمی تصویب و هفته گذشته توسط رئیس جمهور ابالغ شد./

http://www.iana.ir/fa/news/44375/%D8%AD%D9%81%D8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 زنده و سرحال است "هیرکان "

ه شده بر گردن مادهای حیاتی ردیاب نصبزیست گلستان از دریافت سیگنالزیست طبیعی اداره کل حفاظت محیطمعاون محیط

 .نداردپلنگ رهاشده در پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: مرگ هیرکان صحت 

زیست گلستان، سید مجتبی حسینی بیان کرد: مدتی است در فضای مجازی روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطایانا از به گزارش 

چرخد می دهانبهدهان "گویندمی"وبیگاه خبری مبنی بر مرگ هیرکان، پلنگ رهاسازی شده در پارک ملی گلستان با منبع خبری گاه

کنند آنگاه به ناجوانمردی موارد اتهامی را به کارشناسان اداره وگو میع زیستی با حساسیت در این خصوص گفتمندان به تنوو عالقه

در پارک  92وی افزود: واقعیت این است که هیرکان ماده پلنگی که در دو شهریور .دهندزیست گلستان نسبت میکل حفاظت محیط

 .ل است و مرگ آن صحت نداردملی گلستان رهاسازی شده بود هنوز زنده و سرحا

زیست گلستان ادامه داد: در گزارش نخست که یک هفته پس از رهاسازی هیرکان ارائه شد، معاون محیط طبیعی اداره کل محیط

کند محض تلف شدن حیوان سیگنالی تحت عنوان سیگنال مرگ ارسال میشده که بهای طراحیگونهاعالم شد، ردیاب و فرستنده به

داران مندان و دغدغهوی اضافه کرد: عالقه.شده بر گردن هیرکان دریافت نشده استختانه تاکنون چنین پیامی از ردیاب نصبکه خوشب

محض دریافت چنین عالمتی آنان نخستین کسانی خواهند بود که از آن باخبر خواهند شد، چراکه فضای مجازی مطمئن باشند به

ساعت بیشتر دوام نخواهد آورد خط بطالنی بر  48ای که معتقد بودند رخالف نظر عدهزندگی هیرکان طی این مدت در طبیعت ب

هایی که حسینی گفت: با داده.ها برای همیشه کشیدوحشوحش به دام افتاده و یا زخمی در باغشده بر زیست حیاتداللی نهادینه

گیری برای رهاسازی بندی و تصمیموحش در حال جمعردیاب تاکنون برای ما ارسال کرده و با توجه به آغاز فصل زایش حیات

زیست گلستان در زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیطمعاون محیط.رسانی خواهد شدزودی اطالع)ورکان( پلنگ نر هستیم که به

ین مطالبه گری در حق و مدنی گفت: امیدواریم ازیست به خاطر این مطالبه گری بهمندان به محیطپایان با سپاس ویژه از عالقه

سوی توسعه پایدار و درخور ایران عزیز گام های محیط زیستی نیز مطرح تا بهها و آالیندهها، تصرفات، تخریبسطح تغییر کاربری

 برداریم

http://www.iana.ir/fa/news/44369/%D9%78%DB%8C%D8%B1%DA%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 ها در دستور کار امسال سازمان محیط زیستهای مهاجم تاالبحذف گونه

 هایتاالبهای مهاجم های سازمان حفاظت محیط زیست از دستور کار گرفتن برنامه مقابله با ورود و حذف گونهرئیس گروه تاالب

های غیر بومی معرفی شده به آرزو اشرفی زاده در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: ساماندهی گونه.کشور، در سال جاری خبرداد

بی های مناسهای کشور در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.وی افزود: در تاالب انزلی برای کنترل آزوال برنامهتاالب

های سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است. ی اداره کل محیط زیست استان گیالن، استانداری و دفتر تاالببا همکار

 های مشابهی نیز برای کنترل سنبل آبی و آزوال در تاالب عینک در دستور کار داریم.برنامه

های کشور در برنامه ششم توسعه های مهاجم تاالبگونههای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بحث کنترل رئیس گروه تاالب

های شادگان و انزلی در دستور های مهاجم، به خصوص در تاالبنیز دیده شده است. تهیه برنامه عمل برای شناسایی و حذف گونه

سیستم طبیعی این تاالب فراهم های ماهیان غیر بومی، مشکالتی را برای اکوکار ما قرار دارد.وی عنوان کرد: در تاالب شادگان گونه

های کشور ناشناخته است. در برخی موارد به دلیل عدم آگاهی کرده است.به گفته اشرفی زاده دالیل ورود ماهیان غیر بومی به تاالب

ی بوم های غیرها، گونههای کشور معرفی شده است و در مواردی نیز شیالت به این اکوسیستمهای غیر بومی به تاالبمردم گونه

ی هاهای دور سازمان شیالت ایران بدون هماهنگی با محیط زیست، برخی گونهمعرفی کرده است.وی اضافه کرد: متاسفانه در سال

های های کشور معرفی کرده است. در تاالب هامون، شیالت گونه بومی ماهی آمور را به این تاالب در دههغیر بومی ماهی را به تاالب

 ها را خورده و مضرات زیادی برای تاالب ایجاد کرده است.است اما بعدا دیده شد که این ماهی ریشه نیگذشته وارد کرده 

های کشور تدوین و اجرا خواهد شد. این برنامه های مهاجم در تاالببرنامه مقابله با ورود و حذف گونه 96اشرفی زاده گفت: در سال 

ان دیگر که مشکالت حادی دارند، خواهد بود.وی به این پرسش که کدام یک از های استان گیالن و چند استمتمرکز بر تاالب

تری هستند، این گونه پاسخ داد: در برنامه مقابله با های غیر بومی مهاجم در معرض تهدید جدیهای کشور از نظر حضور گونهتاالب

های مهاجم در دستور کار قرار دارد تا پس جود گونهها از نظر وضعیت وهای مهاجم که در دست تدوین است، بحث پایش تاالبگونه

های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: درباره وضعیت ها، برنامه مقابله با آنها تدوین شود.رئیس گروه تاالباز شناسایی این گونه

 ها خواهد داشت امارای کنترل این گونهای بها، دفتر حیات وحش اطالعات موثقی دارد و این دفتر نیز برنامهماهیان غیر بومی تاالب

 ها توسط دفتر حیات وحش تدوین خواهد شد./ برنامه عملیاتی و کار کارشناسی برای مقابله با ماهیان غیر بومی تاالب

http://www.iana.ir/fa/news/44284/%D8%AD%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 آماده باش نیروهای یگان حفاظت برای مقابله با حریق مناطق گرمسیر

لویه های کهگیهای طبیعی در استانها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه حریق عرصهفرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

بختیاری، لرستان و خوزستان آغاز شده است از آماده باش نیروهای حفاظتی در مناطق گرمسیر برای و بویراحمد، چهار محال و 

قاسم سبزعلی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کمربند .مقابله با حریق خبرداد

های طبیعی کشور مستعد آتش ایم. در چنین شرایطی عرصهها رو برو بودهبارشخشک و نیمه خشک جهان، با افزایش دما و کاهش 

ها و افزایش پوشش علفی کف جنگل، احتمال وقوع حریق در سوزی است. در سال جاری نیز با توجه به وضعیت مناسب بارش

زی اندابندی جوامع محلی، راهیزات، گروهها، اقداماتی را برای تامین تجههای طبیعی شدت یافته است.وی افزود: سازمان جنگلعرصه

 های اطفای حریق، آموزش نیروهای ادارات کل منابع طبیعی و غیره انجام داده است.پایگاه

ها ادامه داد: همچنین جلسات منظمی با اعضای ستاد بحران برگزار شده است. بر اساس تبصره فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

های کشوری و لشکری موظف به همکاری با سازمان ظت از منابع طبیعی، در زمان وقوع حریق تمام دستگاهقانون حفا 47ذیل ماده 

 های مختلف جلسات منظمی برگزار شده است.ها برای کنترل حریق هستند. به همین منظور با دستگاهجنگل

ها و غیره تا با همراهی جوامع محلی، دهداریهای بحران به خصوص در نقاط زاگرسی توسط ما شناسایی شده است وی گفت: کانون

های طبیعی، عامل های رخ داده در عرصهدرصد حریق 95های الزم، حریق را کنترل کنیم.به گفته سبزعلی از طریق ارائه آموزش

های ی تفرج به عرصهانگاری مردم است. به همین دلیل در فصلی که مردم براها نیز ناشی از سهلدرصد حریق 70تا  60انسانی دارند. 

های کنند، شاهد افزایش تعداد دفعات وقوع حریق هستیم.وی بیان کرد: از طریق رسانهطبیعی رفته و برای پخت و پز آتش روشن می

رسانی الزم در زمینه حریق انجام شده است. با کمک ائمه جمعه و جماعات، مراکز آموزشی و تحقیقاتی مکتوب و رسانه ملی، اطالع

ها آتش زدن ر نهادها، اطالعات مناسب در رابطه با حریق به جامعه هدف منتقل شده است.فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلو سای

های طبیعی اعالم کرد و افزود: کشاورزان برای آماده شدن زمین برای کشت پس چر مزارع را یکی از دالیل سرایت حریق به عرصه

چر مزارع کند. با تصویب قانون، سوزاندن پسهای طبیعی سرایت میزده و حریق به عرصه جدید، کاه و کلش مزارع خود را آتش

های شوند. اما برای مقابله با اثرات مخرب این روند، برنامهممنوع شده است و مرتکبان به پرداخت جریمه و برخورد قانونی محکوم می

های طبیعی کاهش درصد وقوع حریق در عرصه 35ی، سال گذشته آموزشی نیز برای جوامع روستایی برگزار شده است.به گفته و

های واقع در نقاط گرمسیر نظیر خوزستان، کهگیلویه اند. امسال نیز استانهای زاگرسی شاهد افزایش حریق بودهیافته است اما استان

ی انجام شده و اقدام به موقع، خوشبختانه هااند که با هماهنگیو بویراحمد، لرستان و چهار محال و بختیاری شاهد وقوع حریق بوده

ها گسترش نیافته است.سبزعلی با اشاره به اینکه مجامع جهانی صرفا در امر آموزش به ایران های طبیعی این استانحریق عرصه

حریق عنوان کرد: دهند، درباره خدمات دریافتی از سامانه جهانی پایش کمک کرده و از نظر مادی تجهیزات در اختیار کشور قرار نمی

عامل ای و تهای ماهوارهکنیم.وی افزود: البته یگان حفاظت با استفاده از سیستمهای این سامانه استفاده میبینیاز هشدارها و پیش

 شبا سازمان هواشناسی، نقاط بحرانی که دمای آنها بیش از حد افزایش داشته را شناسایی کرده و نیروهای خود را به صورت آماده با

های مردمی در زمینه حریق را آماده دریافت گزارش 1504ها کد کند.فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلدر این مناطق مستقر می

های طبیعی اعالم کرد و افزود: تماس با این کد، به صورت رایگان بوده و کارشناسان به صورت یا هر گونه تخریب و تصرف عرصه

 ا خواهند بود./هروزی پاسخگوی تماس شبانه

http://www.iana.ir/fa/news/44446/%D8%A2%D9%85%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۳ : تاریخ

 های تهران فروشینجومی در برخی میوه قیمت انواع میوه و سبزی/ قیمت
ن هایی همچوفروشان سبب شده تا میوهخواهی برخی میوهشود، اما زیادههای نوبرانه تابستانه کم کم وارد بازار میدر حالی که میوه

خواهید ، اگر میخبرگزاری فارسزارش خبرنگار کشاورزی به گ .هزار تومان هم برچسب قیمت بخورد 23فرنگی تا کیلویی زردآلو و توت

بار شهرداری را انتخاب کنید، چرا که پس از شود، تا مراکز عرضه ترههای نوبرانه فصل را تهیه کنید، توصیه میای از میوهمجموعه

ها در اکیفیت درجه یک را به قیمت خریداری کرد، در حالی که همین میوهتوان میوه بچین در این مراکز میاجرای طرح دست

تومان  7300بار چین در ترهبه عنوان مثال هر کیلو زردآلو دست.شودهای سطح شهر به سه برابر قیمت فروخته میفروشیخرده

تومانی تا کیلویی  7700فرنگی یا هر کیلو توترسد، ها به فروش میهزار تومان هم در مغازه 23قیمت خورده در حالی که تا کیلویی 

  .شودهزار تومان فروخته می 40ای لوکس در بازار تجریش کیلویی هزار تومان و انگور شیلی به عنوان میوه 17

  (قیمت )تومان  نوع میوه  ردیف

 7300  زردآلو 1

 7700  فرنگیتوت 2

 5600  هلو 3

 6200  گیالس 4

 4300  سیب زرد 5

 3800 سیب قرمز 6

 1700  پرتقال شمال 7

 4400  موز 8

 4000  سبز شمالگوجه 9

 7500  سبز دور شهریگوجه 10

 1100  هندوانه 11

 2700  طالبی 12

 2400  خربزه مشهد 13

 1400  ایخیار گلخانه 14

 1400 کدو 15

 1200 بادمجان 16

 1850 فرنگیگوجه 17

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 1000  هویج 18

 3300  زمینیسیب 19

 2200 پیاز 20

 2700  ایفلفل دلمه  21

 1400  کاهو رسمی 22

 900  کاهو چینی 23

 2700  کلم بروکلی 24

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960303000441 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۲ : تاریخ

هزار تن برنج وارداتی در راه  ١00هزار تن شکر برای تنظیم بازار ماه رمضان/  20هزار تن برنج و  30توزیع 

 است 
هزار  20تومان و  2700قیمت هزار تن برنج با  30مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان 

وگو با خبرنگار کشاورزی یزدان سیف در گفت .شودای توزیع میهای زنجیرهتومان از طریق فروشگاه 2855تن شکر سفید به قیمت 

ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: امسال مانند ، در مورد برنامه شرکت بازرگانی دولتی برای اجرای طرح ضیافت در خبرگزاری فارس

ای ای اجازه افزایش قیمت برایم تا نیاز مصرفی بازار را با توجه به عرضه بیشتر تأمین کرده و به گونهههای گذشته سعی کردسال

اس مصوبه روز گذشته وی با اشاره به اینکه بر اس.محصوالتی چون برنج و شکر که در ماه مبارک رمضان مصرف بیشتری دارد ندهیم

هزار تن شکر سفید به  20ای آغاز شده، خاطرنشان کرد: های زنجیرهستاد تنظیم بازار توزیع شکر و برنج دولتی از طریق فروشگاه

مدیرعامل شرکت .ای در حال توزیع استهای زنجیرهها و فروشگاهکننده نهایی از طریق تعاونیتومان برای مصرف 2855قیمت 

دولتی ایران همچنین به توزیع برنج با توجه به مصوبه کارگروه تنظیم بازار نیز گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده دالالن بازرگانی 

تومان در قالب طرح ضیافت توزیع  2700ها به قیمت هر کیلو ای و تعاونیهای زنجیرههای فروشگاههزار تن برنج در شبکه 30

وی در مورد واردات جدید شرکت .و برنج در حدی است که مازاد بر مصرف است و خریدار ندارد ، عرضه شکربه گفته سیف.شودمی

 به و است راه در که شده ریداری خارجی هزار تن برنج  100بازرگانی دولتی برای جایگزینی ذخیره استراتژیک برنج و شکر گفت: 

با شروع ماه مبارک رمضان به دلیل تأخیر در واردات شکر و به گزارش فارس، سال گذشته همزمان .رسدمی کشور بنادر به زودی

هزار تومان رسید. هم اکنون هر کیلو برنج  4التفاوت تولید داخلی از طریق واردات قیمت هر کیلوگرم شکر به مرز بیش از تأمین مابه

کنندگان به ر بازار آزاد به مصرفهزار تومان د 5هزار تومان و هر کیلو برنج هندی  14درجه یک داخلی مانند هاشمی و صدری 

  .رسدفروش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960302001161 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۱ : تاریخ

 دهداساسی در آستانه ماه رمضان گزارش میفارس از بازار کاالهای 
میدانی از مراکز عمده فروشی و با  هزار تومان طبق گزارش 150ها در بازار/ هزینه پنج قلم کاالی اساسی برای هر نفر خیز قیمت 

رصه را بر قشر کارگری شود که عهزار تومان می 150قلم کاالی اساسی خانوار برای هر نفر ماهانه  5محاسبه سرانگشتی هزینه تهیه 

، با آنکه یک هفته بیشتر فاطمه بیات- خبرگزاری فارس- گروه اقتصادی .ها در بازار وجود نداردتنگ کرده است و نظارتی هم بر قیمت

طی هفته گذشته به .زندخیابان مولوی پرنده پر نمیفروشی کاالی اساسی به شروع ماه مبارک رمضان باقی نمانده، اما در بازار عمده

 5300هزار تومان رسید، اما به مرور با تزریق مرغ منجمد دولتی با قیمت 8تومان به مرز  6700یک مرتبه قیمت هر کیلو مرغ تازه از 

ها ای اساسی جزء گرانترینهمچنین گوشت قرمز به عنوان یکی از کااله .تومان رسیده است 7150تومانی، امروز هر کیلو مرغ به 

نفره  4هزینه خرید گوشت و مرغ برای یک خانواده .شود، تا جایی که سهم آن در سبد خانوار بسیار کوچک شده استمحسوب می

قیمت انواع برنج .شودعدد مرغ( محاسبه می 4کیلو گوشت قرمز و  4هزار تومان ) 250در ماه با یک محاسبه سرانگشتی رقمی حدود 

یابد، تا جایی که در بازار بنکداران مواد غذایی برنج درجه یک ایرانی سروصدا و آرام آرام افزایش میو حبوبات نیز این روزها بی ایرانی

از طرفی .هزار تومان در هر کیلوگرم دارد 15فروشی رقمی بیش از های خردهشود که قطعا در مغازههزار تومان فروخته می 14تا مرز 

نام قه ایرانی و میل به مصرف برنج داخلی برخی فروشندگان بازار برنج مولوی اقدام به عرضه برنج منطقه خوزستان یا بیبا توجه به ذائ

 .شودهزار تومان فروخته می 7تا  6اند که هر کیلو شمال به کشور کرده

 برنج عنبربوی خوزستان جایگزین برنج هندی برای قشر ضعیف

گوید: از نظر سالمت دستگاه گوارش و کیفیت و طعم و عطر و بود مردم برنج ایرانی را زار برنج میمحمدی یکی از عمده فروشان با

هزار تومان است نوعی برنج خوزستان با عنوان  14تا  12دهند و با توجه به اینکه قیمت برنج مرغوب شمال رقمی بین ترجیح می

 .و کیفیت آن برای مصرف خانوار بسیار مطلوب است تومان است 6600کنیم که هر کیلوگرم عنبربو را توزیع می

 رودقدرت خرید مردم روز به روز آب می

های گران قیمت داخلی کرد، اما با تمام توان جایگزین برنج هندی یا برنجهزار تومان را می 7همچنین برنج مروارید شمال با کیلویی 

کنند که میزان فروش آنها هر سال کمتر وبات و بازار مولوی اذعان میاینها قدرت خرید مردم همچنان پایین است و فروشندگان حب

 14500تومان و برنج گیالن  13500ای نیز هر کیلو برنج هاشمی در فروشگاه زنجیره.روداصطالح آب می  از سال گذشته شده و به

تا جایی که هر کیلوگرم لوبیا چیتی رقم  قیمت حبوبات هم اندکی افزایش داشته.تومان عرضه می شود 14300تومان و برنج دمسیاه 

هزار تومان و نخود نیز در هر کیلو  10هزار تومان، لپه  9تا  8500هزار تومان، لوبیا قرمز  7تا  6هزار تومان، عدس  11تا  10بین 

قیمت بازار عمده فروشان  درصد باالتر از 40ای های زنجیرهبندی در فروشگاهاما قیمت حبوبات بسته.رسدهزار تومان به فروش می 10

تومان به فروش  9500بندی هم گرمی بسته 900لوبیا قرمز و عدس تومان، نخود، 13900گرمی لوبیا چیتی  900است. هربسته 

ای های زنجیرهگرمی در فروشگاه 900تومان و هر بسته شکر بسته بندی  2770هر کیلو شکر نیز در بخش عمده فروشی .رسدمی

ماه گذشته به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان افزایش یافته بود، اکنون به  6مرغ نیز که طی قیمت تخم.شودضه میتومان عر 3250

شود، در فروشی عرضه میتومان در بخش عمده 280تا  230مرغ بسته به اندازه و کیفیت بین ثبات نسبی رسیده و هر عدد تخم

ای هر عدد های زنجیرهبندی فروشگاهتومان بوده و در بسته 450تا  400رقمی بین  های سطح شهرمرغ در مغازهحالی که همین تخم

کیلوگرمی روغن  4اما قیمت روغن به دلیل عرضه بیش از نیاز همچنان ثابت مانده و قوطی .تومان قیمت خورده است 600تا  500

تومان متغیر  4850تا  3750به نوع کیفیت و برند بین  هزار تومان و روغن مایع یک لیتری بسته 23کیلویی  5هزار تومان،  22جامد 
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حدود یک ماه پیش انجمن روغن درخواست افزایش قیمت داده بود که ستاد تنظیم بازار با آن موافقت نکرد و به نظر می رسد، .است

 .به مرور با افزایش تولید داخلی روغن قیمت این محصول افزایشی نداشته باشد

 هزار تومان 150اساسی برای هر نفر ماهانه قلم کاالی  5هزینه 

کیلو برنج،  5با یک محاسبه سرانگشتی و بدون احتساب قیمت لبنیات و میوه هزینه تهیه پنج قلم کاالی اساسی برای هر نفر در ماه) 

مجموع حبوبات(  رمنیم کیلو گرم شکر، نیم لیتر روغن و یک کیلوگیک کیلو گرم گوشت گوسفندی تازه، یک عدد مرغ دو کیلوگرمی،

کیلوگرم در  5های عمده فروشی که برای خریدهای عمده و باالی ترین قیمتنازل خبرگزاری فارس.شودهزار تومان برآورد می 150

 .ها باالتر استدرصد قیمت 30تا  10های سطح شهر فروشیشود را مبنا قرار داده که قطعا قیمت ها در خردهنظر گرفته می

 کاری نظارت بر بازار تا کی؟پاس

حال باید از رئیس جمهور دولت دوازدهم پرسید تا کی قرار است سیاست اقتصاد آزاد و عرضه و تقاضا در سایه نظارت کمرنگ دولت 

  .معدن و تجارت مغفول بماندو پاسکاری مسئولیت بین وزارتین جهاد کشاورزی و صنعت،

تا  70گوشت و حبوبات افزایش سال اخیر روند رشد قیمت کاالهای اساسی سیر صعودی داشته و در برخی اقالم مانند برنج، 4طی 

 .صد درصدی داشته است که آرشیو آماری بانک مرکزی نیز موید همین امر است

ww.farsnews.com/newstext.php?nn=http://w13960231000849 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 اعالم جزییات قیمت کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان

طرح نظارتی ویژه ایام این ماه نظارت و بازرسی از سوی واحدهای  با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان و با ابالغ دستورالعمل

قلم کاالی پرمصرف شدت گرفت. دستورالعمل طرح نظارتی به واحدها و ادارات بازرسی و نظارت ایام ماه  13ناظر در مورد قیمت 

 ...رت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان تهران ابالغ شدمبارک رمضان به منظور نظا

طرح نظارتی ویژه ایام این ماه نظارت و بازرسی از سوی واحدهای ناظر در  با نزدیک شدن به ایام ماه رمضان و با ابالغ دستورالعمل

ه واحدها و ادارات بازرسی و نظارت ایام ماه مبارک قلم کاالی پرمصرف شدت گرفت. دستورالعمل طرح نظارتی ب 13مورد قیمت 

رمضان به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان تهران ابالغ شد تا درخصوص اقالم اساسی مورد 

طه در صورت رویت بندی شده است شاهد بازرسی و نظارت هرچه بیشتر واحدهای مربوقلم کاالی دسته 13تقاضای مردم که شامل 

اقالم مورد تقاضا در ماه مبارک رمضان لبنیات، پروتئین، برنج،  .های مردمی باشیمگزارش هرگونه تخلف از سوی فروشندگان یا ارائه

های پرمصرف، آش، حلیم، زولبیا و بامیه اعالم شده که براین اساس و طبق ابالغیه ها، شیرینیروغن، قند، شکر، خرما، میوه، سبزی

دستورالعمل طرح نظارتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان در استان تهران با حداکثر ظرفیت بازرسی و نظارت انجام خواهد شد. هرگونه 

تخلف اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و تخلف در مورد فروش اقالم مربوطه با برخورد واحدها و ادارات بازرسی 

توانند در صورت رو خواهد شد و در دستورالعمل مربوطه آمده است که شهروندان و هموطنان میرک رمضان روبهو نظارت ایام ماه مبا

اعالم کنند. یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به فارس  124مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را به شماره 

کنندگان تومان برای مصرف 855هزار و  2هزار تن شکر سفید اعال به قیمت  20 گفت: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور

هزار تن  30وی ادامه داد: همچنین از طریق عرضه در بورس و صدور حواله از سوی شرکت .شودنهایی در سراسر کشور توزیع می

پزها و زولبیاپزها، برحسب میزان ظرفیت نیمرتبط مانند شیری هایها و صنعتتومان به صنف 520هزار و  2شکر با قیمت مصوب 

با توجه به ذخایر مناسب کاالهای اساسی همچون گندم، برنج، شکر و روغن بابت توزیع و شود. به گفته وی، تولیدی آنها فروخته می

و  زار ماه مبارک رمضانتنظیم بازار این کاالها در ماه مبارک رمضان هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. سیف تاکید کرد: برای تنظیم با

کنیم. وی با اشاره به کافی بودن موجودی ها، به هر میزان که نیاز باشد در سراسر کشور کاال توزیع میجلوگیری از افزایش قیمت

 تومان برای 700هزار و  2هزار تن برنج خارجی به قیمت  30برنج شرکت بازرگانی دولتی گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان 

وگو با خبرگزاری علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی و صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفت.شودکننده توزیع میمصرف

بینی کرده است. مهرفرد درباره تومان پیش 700هزار و  3کننده را صدا و سیما قیمت هر کیلو برنج خارجی مرغوب برای مصرف

ار در ماه مبارک رمضان گفت: کاالهای اساسی مورد نیاز هر استان براساس سهمیه آنها تعیین و اجرای طرح ضیافت و تنظیم باز

گوشت مرغ، برنج، روغن و شکر برای توزیع ارسال شده است. وی افزود: زمان توزیع کاالهای اساسی در هر استان بر اساس نیاز و 

های اساسی نیز در کارگروه تنظیم بازار تعیین شده و وزارت جهاد شود. مهرفرد گفت: قیمت کاالشرایط بازار هر استان انجام می

هزار تن شکر ویژه  40هزار تن گوشت مرغ منجمد،  20ها ابالغ کرده است. وی افزود: تاکنون کشاورزی نیز این فهرست را به استان

انی و صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی هزار تن برنج برای توزیع اختصاص یافته است. معاون بازرگ 30مصرف خانوار و صنایع و 

 .تومان درب کارخانه تعیین شده است 520هزار و  2صورت عمده درخصوص قیمت شکر گفت: قیمت فروش شکر به

مند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه قنادی تهران به خبرگزاری فارس گفت: با مصوبه اتاق اصناف علی بهره

هزار تومان تصویب و ابالغ شد. وی افزود: پیشنهاد اتحادیه  12ت زولبیا و بامیه برای فروش در ماه مبارک رمضان امسال ایران قیم
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درصدی قیمت زولبیا و بامیه نسبت  8انجام شده با افزایش حدود  هایدرصد بود که در نهایت پس از بررسی 15برای افزایش قیمت 

د، های دارای جواز کسب تهیه کننفروشیند با تاکید بر اینکه مردم زولبیا و بامیه را از شیرینیمبه سال گذشته موافقت شد. بهره

ای سودجو اقدام به عرضه و فروش زولبیا و بامیه غیربهداشتی در واحدهای صنفی خود افزود: متاسفانه در ایام ماه مبارک رمضان عده

کنند، اما واحدهای غیرمجاز، زولبیا ل کامال بهداشتی زولبیا و بامیه را پخت میکنند. وی بیان کرد: واحدهای مجاز قنادی به شکمی

کنند هایی غیربهداشتی پخت میکنندگان در این بخش زولبیا و بامیه را در مکانکنند که معموال عرضهخود را خریداری می و بامیه

حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و .فروشندها میفروشیمیوهفانتزی و آبو سپس به واحدهای غیرمجاز مثل نان

سبزی نیز اعالم کرد که تولید، عرضه و قیمت انواع سبزیجات مصرفی در آستانه ماه مبارک رمضان مناسب است و هیچ مشکلی در 

یر نابراین دلیلی برای تغیاین زمینه وجود ندارد و گزارشی از آسیب دیدن تولید یا نبود محصول برای عرضه به ما موجود نیست؛ ب

گفت: « ایسنا »قیمت آن وجود ندارد. مهاجران با بیان اینکه قیمت انواع سبزیجات در روزهای گذشته هیچ تغییری نکرده است، به

تومان  1500تا  800هزار تومان و هر کیلوگرم سبزی آشی و پلویی از  2تا  1500اکنون هر کیلوگرم قیمت سبزی خوراکی از هم

است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، تنها قیمت اسفناج در بین سبزیجات که برای پختن آش مورد استفاده قرار 

 توانکند که البته در صورت کمبود مقطعی این محصول میروز اول ماه مبارک رمضان قدری افزایش پیدا می 10گیرد آن هم در می

استفاده کرد. مهاجران گفت: در حال حاضر تنها مشکل در زمینه عرضه و قیمت پیاز است که فقط از شهرستان  های جایگزیناز سبزی

شود که به زودی و با ورود تولید فالورجان استان اصفهان بازار میوه و سبزی از این محصول نیز اشباع دزفول تولید و عرضه می

تومان  200هزار و  2تا  1800تومان و پیاز زرد کیلویی  700هزار و  2هزار تا  2ی اکنون قیمت پیاز سفید شیری کیلویشود و هممی

سازی شده علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به مهر گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد ذخیره.است

کننده با احتساب منجمد برای مصرف تومان است و قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ 300هزار و  5صورت عمده درب سردخانه به

ای، میادین و های زنجیرهروزی در فروشگاهصورت شبانهتومان است. گوشت مرغ منجمد به 700هزار و  5هزینه حمل و نقل 

هزار تومان و گوشت قرمز منجمد  21گوشت قرمز منجمد وارداتی به قیمت هر کیلوگرم  .شودهای طرح ضیافت توزیع مینمایشگاه

کنندگان بیشتر به مصرف گوشت قرمز گرم شود. وی افزود: از آنجا که ذائقه مصرفهزار تومان توزیع می 20لید داخل نیز با قیمت تو

هزار و  31صورت شقه و با قیمت هر کیلوگرم صورت گوشت گرم انجام شده است و در ماه رمضان بهتمایل دارد، بخشی از واردات به

رت صوشود. گوشت قرمز گرم گوسفندی بهای شهروند و افق توزیع میهای زنجیرهبار و فروشگاهه و ترهتومان در میادین میو 500

 شود و براساس قیمت مصوبای شهروند و افق با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه میهای زنجیرهبندی نیز در فروشگاهبسته

 .شودهزار تومان عرضه می 42بندی صورت بستهبهستاد تنظیم بازار، هر کیلوگرم ران گوشت گرم گوسفندی 

http://www.iana.ir/fa/news/44302/%D8%A7%D8%B9% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 بازار ماه رمضان عرضه می شودهزارتن شکر برای تنظیم  50هزارتن برنج و  30

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بعضی رسانه ها، بدون علم و اگاهی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی، اقدام به انتشار 

ر تهاب داخبار غیرواقعی در رابطه با عدم تکافوی کاالهای اساسی کرده اند که متاسفانه حاصلی جز تشویش اذهان مردم عزیز و ال

 .بازار ندارد و نهایتا دود این اقدام آن ها به چشم اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه می رود و سود آن را دالالن و سودجویان می برند

به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف تاکید کرد: با توجه به ذخایر مناسب کاالهای اساسی شامل: 

 .برنج، شکر و روغن در کشور، بابت میزان توزیع و تنظیم بازار این کاالها در ایام ماه رمضان هیچگونه مشکلی نداریم گندم،

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز مصرفی مردم در ایام ماه مبارک رمضان، توزیع 

اردیبهشت در سراسرکشور شروع شده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد  31با قیمت مصوب از روز شنبه کاالهای اساسی برنج و شکر 

وی اعالم کرد: همچون سنوات گذشته، برای تنظیم بازار برنج در ایام ماه مبارک رمضان و به منظور حفظ ثبات قیمت ها و .داشت

ی توزیع تعاونی ها و فروشگاه های هزار تن برنج در شبکه 30ن، مقدار های احتمالی سودجویان و دالالجلوگیری از سوء استفاده

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: .تومان برای مصرف کنندگان، تحت عنوان طرح ضیافت توزیع می کنیم 2700زنجیره ای با قیمت 

به افزایش مصرف شکر در این ایام، به قیمت  هزار تن شکر سفید اعال با توجه 20بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مقدار 

هزار تن 30سیف افزود: همچنین مقدار .تومان برای مصرف کننده نهایی توسط این شرکت در سراسر کشور توزیع می شود 2855

ها، نتومان به صنف و صنعت مرتبط شامل: شیرینی پزها و زولبیا پزها، برحسب میزان ظرفیت تولیدی آ 2520شکر با قیمت مصوب 

  .از طریق عرضه در بورس و صدور حواله توسط شرکت فروخته خواهد شد، تا شاهد ثبات قیمت در بازار این کاالها هم باشیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انتشار برخی اخبار غیرواقعی در زمینه کمبود و کاهش موجودی برنج کشور تأکید کرد: در 

هزار 100مناسب است و ما توزیع را آغاز کرده ایم اما در حال حاضر خریدار ندارد؛ به عالوه اینکه مقدار حال موجودی برنج این شرکت 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران انتشار .تن برنج خریداری شده از خارج هم بارگیری شده و به زودی وارد بنادر کشور می شود

سیف تصریح کرد: بعضی رسانه ها، بدون علم و اگاهی .فع دالالن و سودجویان برشمرداینگونه خبرهای غیر واقعی را در راستای منا

و بدون در نظر گرفتن منافع ملی، اقدام به انتشار اخبار غیرواقعی در رابطه با عدم تکافوی کاالهای اساسی کرده اند که متاسفانه 

تا دود این اقدام آن ها به چشم اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه حاصلی جز تشویش اذهان مردم عزیز و التهاب در بازار ندارد و نهای

 .می رود و سود آن را دالالن و سودجویان می برند

http://www.iana.ir/fa/news/44246/30%D-9%87%D8%B2 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/تب قیمت سیب زمینی فروکش کرد

 .مهاجران گفت: طی چند روز گذشته باعرضه سیب زمینی گرگان به بازار نرخ محصول کاهش چشمگیری داشته است

ان، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوصنعت، تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

 محصول روند کاهشی از کاهش قیمت سیب زمینی در بازار خبر داد و گفت: طی چند روز گذشته با عرضه سیب زمینی گرگان نرخ

 2ای را هزار تا وی نرخ هر کیلو خیار گلخانه.رودتومان فروش می 600تا هزار و  800کیلو هر اکنون هم به خود گرفت به طوریکه 

 800تا هزار و  400تومان، پیاز زرد هزار و  800تا هزار و  800همچنین نرخ هر کیلو گوجه فرنگی  :هزار تومان اعالم کرد و افزود

تا  4های نوبرانه در بازار بیان کرد: نرخ هر کیلو زردآلو مهاجران با اشاره به نرخ میوه.تومان است 500هزار و  2تومان و پیاز سفید 

 .هزار تومان است 2هزار تومان، ملون هزار تا  4تا  2تومان، طالبی  800تا  400هزارتومان، هندوانه  8تا  2هزارتومان، گوجه سبز  10

هزار تومان، سیب  6قیمت هر کیلو سیب سفید مرغوب  :ها در بازار بیان کردحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوهرئیس ات

 .تومان است 500هزار و  4و کیوی  500هزار و  4تا  3هزار تومان، موز  5تا  500هزار و  3قرمز 

 .تومان است 500تا هزار و  800ومان، سبزی جور )پلو، آش، قورمه( هزار ت 2تا  200به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار و 

http://www.yjc.ir/fa/news/6097807/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 برنامه های تنظیم بازار ماه رمضان/برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز و متخلف

با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان مسئوالن دولتی و اتحادیه های مرتبط، آمادگی خود را برای تنظیم بازار و نظارت بر نحوه عرضه 

محمدی رئیس  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت وکشاورزی خبرنگار به گزارش.کاالهای مورد نیاز اعالم کردند

مبارک رمضان اظهار داشت: واحدهای در خصوص وضعیت بازار در آستانه ماه  18:30اتحادیه غذاهای سنتی در برنامه گفتگوی خبری 

مجاز ارائه دهنده غذاهای مرسوم این ماه مبارک از جمله آش وحلیم، موظف هستند بنر متحد الشکل که دارای کد شناسایی واحد 

 .صنفی است را در محل کار خود نصب کنند و به مردم توصیه می کنیم حتما از واحدهای مجاز دارای کد خرید نمایند

 14هزار تومان و حلیم ساده  15وص قیمت های مصوب در این ماه تصریح کرد:قیمت مصوب حلیم درجه یک با مخلفات وی در خص

هزار  12هزار تومان و ساده  13هزار تومان، آش رشته با مخلفات  14هزار تومان و ساده  15هزار تومان، آش شله قلمکار با مخلفات 

فعالیت برخی واحدهای غیرمجاز و به اصطالح خانگی در این ایام گفت:بحث تهیه غذا  محمدی با اشاره به.تومان تعیین شده است

یک امر تخصصی است و ضوابط بهداشتی باید در آن لحاظ شود بنابر این باید با افراد سودجو که با ارائه غذای ناسالم و ارزان تر 

و واحد های غیر مجاز نباید اقدام به فروش آش و حلیم وی گفت: اصناف دیگر .سالمت مردم را به خطر می اندازند برخورد شود

رئیس اتحادیه غذاهای سنتی ادامه داد: در همین راستا بازرسین اداره اماکن، بهداشت و تعزیرات در این ایام نظارت کافی بر .کنند

یز از واحد ها بازدید دارند و عملکرد واحد ها دارند و با متخلفین برخورد می شود؛ همچنین تیم بازرسی از سوی خود اتحادیه ن

محمدی گفت: نصب تابلو قیمت ها از گذشته مرسوم بوده است و در ماه مبارک رمضان .متخلفان را به تعزیرات معرفی می کنند

 این مقام مسئول تصریح کرد: در برخی محله های تهران که تقاضا بیشتر است اما توزیع کننده کمتر ، احتمال.کنترل ویژه خواهد شد

تومان یک امر طبیعی است اما چنانچه توسط کارشناسان ما مشاهده شود از نظر وزن، کیفیت و مبلغ فروش  1000اختالف قیمت 

وی گفت: هموطنان تهرانی می توانند با  .اختالف فاحشی وجود دارد برخورد قاطع خواهد شد و واحد های متخلف تعطیل می شود

 شبانه مدت طول در  را مجاز غیر های واحد و فروشی گران فروشی، کم خصوص در ندگانکن توزیع تخلف  77639658شماره تلفن 

بر اساس این گزارش علی بهره مند رئیس اتحادیه صنف قنادان در ارتباط تلفنی در خصوص .کنند گزارش اتحادیه بازرسین  به روز

 500هزار و 11هزار تومان و درجه دو ،  12میه درجه یک قیمت مصوب زولبیا و بامیه در این ایام گفت: قیمت یک کیلو زولبیا و با

وی ادامه داد: معموال در این ایام که تقاضا افزایش می یابد برخی افراد سودجو بدون مجوز اقدام به تهیه و عرضه . هزار تومان است

 حکومتی با این متخلفان برخورد میزولبیا و بامیه می کنند که از نظر بهداشتی تایید نمی شود ، به طور حتم بازرسان تعزیرات 

 .بهره مند افزود:همچنین در صورت مشاهده تخلف با گرانی و کیفیت نامرغوب در واحدهای صنفی مجاز نیز برخورد خواهد شد.کنند

بر اساس این گزارش یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ارتباط تلفنی در خصوص تنظیم بازار ماه مبارک رمضان  

تومان در اختیار کارکنان تنظیم بازار استانها قرار  2700هزار تن برنج خارجی به قیمت کیلویی  30اظهار داشت: قبل از ماه رمضان 

هزار تن شکر نیز بین خانوار ها توزیع  20هزار تن شکر در اختیار شیرینی پزی ها قرار گرفت و  50همچنین وی ادامه داد: .دادیم

 .درصد تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای عرضه شود 5شد؛ در خصوص روغن مصرفی هم با کارخانجات تفاهمی انجام گرفته تا با 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

62 
 

 این در نده با همکاری تعزیرات حکومتی، نظارت کافی بر عرضه مواد غذایی سیف افزود: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کن

 تماس 124 شماره با توانند می تخلف مشاهده صورت در مردم همچنین شود؛ می برخورد فروشان گران و فروشان کم با و دارند ایام

 .دهند اطالع و بگیرند

http://www.yjc.ir/fa/news/6101560/%D8%A8%D 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

 آخرین وضعیت قیمت و توزیع کاال در طرح ضیافت

 .های مصوب در طرح ضیافت آغاز شده استساله به منظور تأمین نیاز شهروندان توزیع کاالهای اساسی با نرخطبق روال همه 

با فرارسیدن ماه رمضان بازار کاالهای اساسی  ی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه اقتصاد صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

نظیر محصوالت پروتئینی، برنج، شکر، خرما، روغن و.. با تقاضا و مصرف بیشتری همراه است به طوریکه این افزایش تقاضا نگرانی 

 .هایی مبنی بر سودجویی و گران فروشی مغازه داران به همراه دارد

های قبل تغییرات محسوسی پیدا نکرده است. اما با این وجود ها نسبت به هفتهدهد که قیمتار اقالم اساسی نشان میبررسی از باز

 .های مصوب در طرح ضیافت آغاز شده استطبق روال همه ساله به منظور تأمین نیاز شهروندان توزیع کاالهای اساسی با نرخ

 :رویم تا از آخرین وضعیت توزیع اقالم اساسی با خبرشویمبراین اساس به سراغ مسئوالن مربوطه می 

از توزیع کاالهای اساسی  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

هزارو  5تن شکر،  320هزارو  3تن برنج،  533هزار و  4بر داد و گفت: براین اساس حدود جهت تنظیم بازار درآستانه ماه رمضان خ

تن گوشت گرم گوسفندی در قالب بسته بندی و الشه در  20تا  10تن گوشت گوساله منجمد و روزانه  300تن مرغ منجمد،  300

های مصرف ای، تعاونیهای زنجیرهماه در فروشگاهاردیبهشت  26به گفته وی طرح ضیافت از .سطح استان تهران توزیع خواهد شد

منصوری ادامه داد: از سوی ستاد تنظیم بازار تصمیماتی .محلی و کارکنان و مؤسسات خیریه آغاز و تاپایان ماه رمضان ادامه دارد

ل شود و در صورت مشاهده اتخاذ شده تا در ایام ماه رمضان نظارت شدیدی از سوی سازمان حمایت، اصناف و اداره کل تعزیرات اعما

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص نرخ اقالم اساسی جهت تنظیم بازار ماه .هرگونه تخلف برخورد جدی صورت گیرد

، گوشت  700هزار و  5، مرغ منجمد  650هزار و  2، شکر  700هزار و  2رمضان بیان کرد: نرخ هر کیلو برنج برای مصرف کننده 

هزار و  2، شکر 400هزار و  2تومان است، ضمن آنکه هر کیلو برنج درب انبار  500هزار و  31وشت گرم گوسفندی و گ 23گوساله 

 .تومان است 300هزار و  5و مرغ منجمد  520

 محدودیتی در عرضه کاالی تنظیم بازار نیست

گفت: عرضه کاالهای تنظیم  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین حسن عباسی معروفان معاون بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

های تعاونی و ای، شرکتهای زنجیرهاردیبهشت ماه آغاز شد و از امروز از طریق فروشگاه 24بازار متناسب با جمعیت هر استان از 

عباسی .به گفته وی در تأمین و عرضه اقالم ماه رمضان محدودیتی وجود ندارد.هد گرفتکارگری در اختیار مصرف کنندگان قرار خوا

تومان است که  520هزار و  2تومان و شکر  400هزار و  2معروفان تصریح کرد: قیمت فروش برنج به مباشرین توزیع درب انبار 

 .ه مصرف کننده عرضه خواهد شدتومان ب 855هزار و  2و شکر  700هزارو  2درنهایت هر کیلو برنج با قیمت 

http://www.yjc.ir/fa/news/6101154/%D8%A2%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۱دو شنبه 

 دستور توضیح به جهانگیرینگاری وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات/ نامه

کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ای به سازمان حمایت مصرفوزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامه <مواد غذایی

 .جمهوری شدای جداگانه توسط این سازمان به معاون اول رییسافزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار ارسال نامه

کنندگان و تولیدکنندگان ابالغ شده تا ضمن قیاس ق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرفدر این نامه از طری

ای جداگانه به معاون اول افزایش شدید قیمت برنج، گوشت و حبوبات در سال جاری نسبت به سال گذشته با ارسال نامه

عالوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت از .الزم داده شودجمهوری در این خصوص توضیح داده تا در صورت لزوم تذکرات رییس

کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده تا اگر علت اصلی این مساله مشخص شده است آن را منعکس کرده سازمان حمایت مصرف

جارت ـ با ابراز تاسف نسبت زاده ـ وزیر صنعت، معدن و تاین در حالی است که محمدرضا نعمت.و راهکارهای مربوطه را ارائه دهند

به افزایش شدید قیمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: علیرغم اینکه در دولت یازدهم ارز برای واردات گوشت از نوع آزاد به نوع 

شته ل گذتر شدن قیمت این محصول باشیم و نیز کاهش سود بازرگانی در این رابطه از اواخر ساای تغییر کرد تا شاهد ارزانمبادله

وی ادامه داد: برخی معتقدند که .در دستور کار قرار گرفت، انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد

شان در این فصل به دلیل بارندگی بیشتر و افزایش علوفه دامداران تمایلی به فروش دام خود نداشته و دوست دارند که وزن دام

ر صنعت، معدن و تجارت در مورد مساله داللی توسط برخی افراد که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شده نیز وزی.افزایش یابد

این مساله همواره وجود دارد اما ما معتقدیم بهترین روش برای تنظیم بازار، عرضه است و باید عرضه بیش از تقاضا وجود تصریح کرد: 

زاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، خاطرنشان کرد: بحث ما با تنعم.پذیر گرددداشته باشد تا محصول رقابت

ای نداشته باشند و اجازه دهند که این موضوع صورت گیرد تا به مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمهدوستان

ن مساله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب صورت خود به خود بازار تنظیم شود هر چند اعتقاد داریم که حل ای

درصد افزایش یافته که نباید چنین  12تا  10وی در مورد گرانی برنج نیز یادآور شد: برنج طی یک الی دو ماهه گذشته .شودمی

دات برنج محدود شد اما در مورد این ای از زمان و به منظور حمایت از تولیدکنندگان وارپذیرفت. هر چند در برههاتفاقی صورت می

صنعت، معدن و تجارت افزود: نباید از مقوله واردات نگران شویم چرا که .محصول نیز کشور واردکننده است و تراز تولید کافی نیست

فزایش قیمت زاده همچنین در مورد انعمت.برنج داخلی یک تقاضا داشته و برنج وارداتی نیز با توجه به قیمت کمترش تقاضا دارد

 ای تغییر کرد. اینکه ما فقطحبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد حبوبات نیز سود بازرگانی کاهش یافت و ارز آزاد آن نیز به ارز مبادله

اعالم کنیم این مساله مربوط به دالالن است درست نبوده و اگر داللی ببیند که عرضه و تقاضا موازنه ندارند قطعا از این مساله سوء 

کنندگان و تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد، وی در پاسخ به اینکه آیا نباید نظارت توسط سازمان حمایت مصرف.کنداستفاده می

و  کنندگانتوان در این خصوص به سازمان حمایت مصرفگذاری در خصوص حبوبات وجود ندارد نمیگفت: با توجه به اینکه قیمت

 .گردده بحث وجود این محصوالت به وزارت صنعت باز میتولیدکنندگان اشاره کرد هر چند ک

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=feab9e288e644465b335e155 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶خرداد / /  ۰۷یکشنبه , 

 قیمت هندوانه و طالبی/پیاز گران شداحتمال کاهش 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه در روزهای آینده احتمال کاهش قیمت هندوانه، ملون و طالبی در بازار وجود دارد، گفت: 

 .روز آینده ادامه خواهد داشت 15پیاز گران شده و این گرانی تا حدود 

 حاضر حال در: اظهارداشت و کرد توصیف آرام رمضان مبارک ماه ابتدایی روزهای در را میوه بازار وضعیت سید حسین مهاجران

 .تومان است 2500تا  1500تومان و طالبی بین  2000تا  1000تومان، ملون بین  1000تا  400 بین هندوانه هرکیلوگرم قیمت

ینه داشته باشیم، افزود: احتمال کاهش قیمت طی شود افزایش قیمتی طی روزهای آینده در این زموی با بیان اینکه پیش بینی نمی

ها مناسب است چون ما با فراوانی محصول رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: در حال حاضر قیمت.روزهای آتی نیز وجود دارد

مهاجران قیمت هرکیلوگرم زرد آلو .های سردرختی در بازار نیز بسیار زیاد استدر بازار مواجه هستیم ضمن اینکه امسال عرضه میوه

هزار تومان و سیب زمینی را نیز  13هزار تا  4هزار تومان، توت فرنگی بین  12تا  2هزار تومان، گوجه سبز بین  12هزار تا  4را بین 

ر قیمت وی همچنین از افزایش قیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت: در حال حاض.تومان اعالم کرد 1800 تا هزار  1200بین 

هزار تومان رسیده که دلیل آن نیز این است که هم اکنون کل کشور به محصول منطقه دزفول وابسته شده و  3هرکیلوگرم پیاز به 

 .ها متعادل خواهد شدشود و قیمتروز آینده محصول اصفهان وارد بازار می 15 تا  10حدود 

http://iranecona.com/73877/%D8%A7%D8%AD%D8%AA% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 مؤلفه برای اصالحات ساختاری بخش کشاورزی در دولت دوازدهم 8

 هایکه زمان انجام اصالحات ساختاری در بخشتوان مدعی شد با پیروزی روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، اکنون می

هایی بود که دولت یازدهم توانست در حدود سه سال تا پیش از این صحبت از معضالت و بحران .مختلف اقتصادی فرا رسیده است

فراتر نهاده و اصالحات ها را رود گامو نیم فعالیت خود کمابیش آن ها را ساماندهی کند. اما در چهار سال دوم از دولت انتظار می

 .تری را رقم بزندبنیادی

 الهام آبایی:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

 هایتوان مدعی شد که زمان انجام اصالحات ساختاری در بخشبا پیروزی روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، اکنون می

هایی بود که دولت یازدهم توانست در حدود سه سال و معضالت و بحران مختلف اقتصادی فرا رسیده است. تا پیش از این صحبت از

ها را فراتر نهاده و اصالحات رود گامنیم فعالیت خود کمابیش آن ها را ساماندهی کند. اما در چهار سال دوم از دولت انتظار می

 رار نیست نفت بازیگر نقش اول اقتصاد باشد اما برایایم که امسال دیگر قتری را رقم بزند.پیشتر هم از زبان مسووالن شنیدهبنیادی

ی قرار هایهای اقتصادی مورد بازنگریهای سایر زیربخشبخشی به سبد درآمدی دولت، نیاز است تا سیاستتقویت اقتصاد و تنوع

مترین اورزی هم یکی از مهگیرد تا بتواند سهم بیشتری از اقتصاد را از آن خود کند. در کشاکش اصالحات ساختاری اقتصاد، بخش کش

ریزان چهار سال آتی کشور قرار گیرد. هرچند بخش کشاورزی در دولت یازدهم توانست هایی است که باید مورد توجه برنامهحوزه

دی در بنهای این بخش فاصله زیادی داریم. اولویتعملکرد نسبتا قابل قبولی را از خود به جای بگذارد اما هنوز از الزامات و پتانسیل

 تواند کشاورزی کشور را در مسیر صحیح اصالحات ساختاری قرار دهد. این بخش شاید نخستین گامی باشد که می

های متعددی از زبان کارشناسان گوناگون مطرح شده است. دو تن از کارشناسان و پژوهشگران حوزه کشاورزی در این زمینه اولویت

سازی جامعه از بحران اند که آگاهبندی کردهبند طبقه 8ت بخش کشاورزی دولت یازدهم را در مهمترین الزاما "ایانا"در گفت و گو با 

منابع طبیعی و تعدیل انتظارات از مهم ترین آن ها است. حفاظت از منابع آبی و بازنگری در شیوه و نوع محصوالت مورد کشت از 

وری است که خود به تنهایی به الزامات و این بخش ارتقای بهره های بخش کشاورزی دولت یازدهم است. اولویت دیگردیگر اولویت

مقدمات متعددی نیاز دارد. بازنگری در قوانین و مقررات در راستای حفظ حداکثری منابع و ارتقای سطح تکنولوژی کشاورزی از 

ها نیاز دارد. در عین حال محافظت هدیگر الزاماتی است که به همکاری دقیق بازوهای نظارتی به منظور اجرای کامل قوانین و مصوب

شود. همکاری با کشورهای منطقه به منظور ایجاد های این بخش در دولت دوازدهم عنوان میها و مراتع از دیگر ضرورتاز جنگل

لماسی الل دیپهای دیگری است که باید در خهای گیاهی در مناطق تولیدکننده گرد و غبار در راستای مبارزه با ریزگردها اولویتگونه

های روستایی به منظور حفاظت بیشتر از منافع کشاورزان و باغبانان و همچنین سیاسی به آن نگاه ویژه داشت. ایجاد و تقویت تعاونی

های دیگر وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم است که باید توسط روستاییان و با اندازی صنایع تبدیلی در روستاها اولویتراه

 ویژه دولت صورت گیرد. حمایت

 گام نخست، تعدیل انتظارات

ی سازعبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر حوزه کشاورزی بر این باور است که مهمترین اولویت دولت دوازدهم در حوزه کشاورزی آگاه

اورزی مدیریت بخش کشنخستین اولویت "تصریح کرد:  "ایانا"جامعه از تنگناها و تعدیل انتظارات است. طوطیایی در گفت و گو با 

ها به شکل مناسبی به های کشور را از نظر تنگنای آب و زمین زراعی مناسب و سایر محدودیتدولت دوازدهم این است که واقعیت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شاورزی کنند وزارت کوی با بیان اینکه برخی از افراد تصور می"ای تعدیل شود.اطالع مردم برساند؛ به نوعی که توقعات افراد غیرحرفه

ها مطلع باشند ها و مردم باید از این محدودیترسانه "ها، هر دستاوردی حاصل کند، اظهار کرد: باید معجزه کند و از میان محدودیت

های منتقد دولت به محض اینکه قیمت محصولی شود تا رسانههای غیرمعقول باعث میتا سطح مطالبات واقعی شود. دادن وعده

 "دهند.شود، مدیریت بخش کشاورزی را مورد حمله قرار میکمبودی مقطعی ایجاد میکند و یا افزایش پیدا می

آید و در نتیجه این انتقادات تنها جدال سیاسی به وجود می"طوطیایی با بیان اینکه هدف این نقدها منافع مردم نیست، اظهار کرد: 

د به برخی تصمیمات تن دهد تا شدت انتقادات رابکاهد. اما شومدیریت بخش کشاورزی برای اینکه توقعات را تامین کند ناگزیر می

گیرندگان کالن آگاه باشند که ظرفیت بخش کشاورزی در چه سطحی است، نقدها هم برمبنای شرایط تعدیل اگر مراکز تصمیم

شدن نقش نفت در  امسال با توجه به کمرنگ"تصریح کرد:  1396وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد سال "شود.می

رشد اقتصادی، سیاست مدیریتی بخش کشاورزی باید به نوعی باشد که گام به گام اتکای این بخش رااز درآمد نفت کاهش دهد. 

ای باشد که کشاورزی با وجود نفت و درآمدهای نفتی معنا پیدا کند. این بخش کشاورزی است که باید به اقتصاد نباید رویکرد به گونه

 "ارزش افزوده کمک کند نه اینکه حیات آن به درآمد نفتی وابسته باشد.در تامین 

 تغییر نگرش به کشاورزی با اولویت حفظ منابع آبی

با توجه به آسیبی که به منابع آبی وارد "های بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: طوطیایی مدیریت منابع آبی را از دیگر اولویت

خش کشاورزی که به منابع آب به ویژه به آب سفره های زیرزمینی وابسته است باید تا جایی که امکان های بشده، آن دسته از فعالیت

دیده، بخش هایی که با وجود محدودیت آب سفره های زیرزمینی آسیبیکی از ظرفیت "وی افزود: "دارد مورد بازنگری واقع شوند.

شود. در عین حال، با توجه به نوع ساختار نباتی در این خاک می باغبانی است. پوشش مناسب بخش باغبانی هم موجب نگهداری

بخش، به اندازه زراعت وابسته به آبیاری دوره تابستان نیست و با آبیاری تحت فشار مطابقت بیشتری دارد. برای اجرای آبیاری تحت 

 "تری نیاز است.هزینهیاری تحت فشار کمتری نیاز داریم اما در بخش باغبانی آبگذاری سنگینفشار در حوزه زراعت به سرمایه

توانند درآمدارزی خوبی به همراه پذیری میاین پژوهشگر حوزه کشاورزی با بیان این که تولیدات باغی با توجه به امکان صادرات

وسعه اید به تدر سال گذشته هم بیشترین درآمد ارزی بخش کشاورزی از بخش باغبانی به دست آمد. دولت ب"داشته باشند، افزود: 

های به شدت نیازمند به آب را مانند یونجه، پایدار این بخش دست بزند و در زمینه تولیدات زراعی تا جایی که امکان دارد زراعت

های میانه و جنوب ایران در طول دوره تابستان به ای در بخشای و... را محدود کند. کاهش تولید ذرت علوفهچغندر قند، ذرت علوفه

 "های آبی باشد.تواند راهکار مناسبی با توجه به محدودیتکشت دوم میصورت 

این اقدامات، بخش کشاورزی را در مسیری خواهد برد که صادرات پذیری آن افزایش یابد و کاهش تراز منفی "طوطیایی تصریح کرد: 

م توانست تراز منفی تجارت محصوالت تجارت محصوالت کشاورزی در راستای چنین رویکردی قابل تحقق خواهد بود. دولت یازده

تواند با تمرکز میلیارد دالر برساند. این میزان هم می 3.5میلیارد دالر به  8میلیارد دالر کاهش دهد و آن را از  5کشاورزی را حدود 

از به آب که کمترین نی هایی بپردازیمبر بخش باغبانی و گیاهان دارویی به صفر برسد. در این راستا باید در بخش کشاورزی به حوزه

های زمستانه پتانسیل دیگری است که باید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار و در عین حال بیشترین ارزش افزوده را دارند. کشت

 "گیرد. کشت زمستانه به دلیل استفاده از ظرفیت اقلیمی دوره زمستان کمترین اتکا به آب را دارد.

 د کشاورزیآفت عددگرایی در ارزیابی عملکر

م بیش از اینکه به تولید و ارائه آمار و ارقام بپردازی"این پژوهشگر با انتقاد از عددگرایی در ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی، اظهار کرد: 

گزاری بخش کشاورزی در دولت دوازدهم است. های نخستین سیاستباید حفظ منابع تولید را مد نظر قرار دهیم. این رویکرد از گام
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های موثری در این راستا برداشت که نمونه آن تهیه نقشه کاداستر، تهیه و رچه وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم قدمگ

 "تدوین قوانین محدودکننده و... بود اما هنوز به تناسب تخریبی که صورت گرفته، اقدامات الزم انجام نشده است.

درکاران،  دست"زی باید رویکرد حفظ منابع را در اولویت قرار دهد، تصریح کرد: طوطیایی با بیان اینکه مدیریت بخش کشاور

اند. این در حالی است که گران و نمایندگان مجلس عمدتاً دنبال تولید و ارائه آمار و ارقام هستند و از این اولویت غافل شدهپرسش

همواره از وزارت جهاد کشاورزی این انتظار وجود دارد که  نگهداری وضع موجود نسبت به نمودارهای تولید اهمیت بیشتری دارد.

نمودارهای تولید را به رخ جامعه بکشاند. اما محافظت از منابع کشور تا به حال برای پرسشگران جامعه مورد سوال نبوده است. باید 

 "ت بخش کشاورزی قلمداد شود.ای آماده شود که نگهداری وضع موجود یکی از اقدامات شاخص در مدیریذهنیت جامعه به گونه

وری امر مساله بهره"وری را اولویت دیگر حوزه کشاورزی دانست و خاطر نشان کرد: این پژوهشگر حوزه کشاورزی ارتقای بهره

ا وری به مسائل مختلفی مرتبط است و تنها بنامه بتوان آن را افزایش داد. بهرهناپذیری است و موضوعی نیست که با یک بخشپایان

های سازمان اراضی کشور، دو میلیون زمین زراعی را از یابد. در طول چند دهه گذشته بر اساس گزارشیک یا دو عامل ارتقا نمی

ها است. در همین حال، این ترین زمیناند و آنچه باقی مانده، جزو نامرغوبهای زراعی بودهها بهترین زمینایم. این زمیندست داده

مانده ه که مدیریت بخش کشاورزی با توجه به روند تخریب اراضی مرغوب، مساله افزایش تولید را در اراضی باقیانتظار وجود داشت

گیری در قالب گزارش نشان دهد. بنابراین مدیریت بخش کشاورزی ناچار است با ارائه برنامه جدی از زمین های موجود بیشترین بهره

 "صورت گیرد.

 ای اصالحات ساختاریبازنگری در قوانین در راست

یکی از "وی بازنگری در برخی قوانین را اولویت دیگر در راستای اصالحات ساختاری حوزه کشاورزی کشور دانست و اظهار کرد: 

ها در این حوزه قوانین مربوط به ارث است. قوانین ارث به ویژه در شمال کشور منجر به این شد که قطعات زمین مهمترین مثال

ها و تصحیح اراضی ند پارچه شوند. هرچه سطح زمین باالتر باشد، به دلیل استفاده درست از مکانیزاسیون و نهادهچندهکتاری چ

 "شود.وری هم به حاشیه رانده میوری بیشتر است. امابا چند تکه شدن اراضی، بهرهامکان افزایش بهره

ای وضع شد اما هنوز به طور مطوبی به اجرا در نیامده ودکنندهالبته در این زمینه سال گذشته قوانین محد"طوطیایی تصریح کرد: 

وری الزاماً به معنی برداشت حداکثری نیست بلکه به معنی برداشت در سطح کشاورزی پایدار است. کشاورزی پایدار است. البته بهره

 ".به این مفهوم است که در هر دوره نسبت به دوره قبل ظرفیت منابع تولید کاهش پیدا نکند

وری گام برداشته است، ها در جهت ارتقای بهرهوی با بیان اینکه مدیریت بخش کشاورزی در دولت یازدهم با وجود تمام محدودیت

وری در ای پیش رفت که اکنون همه پارامترهای موثر در بهرهعومل متعددی دست به دست هم داد و شرایط به گونه"اظهار کرد: 

های وری بازنگری کنیم و ارزیابینیست. در شرایط موجود، به عنوان مهمترین گام باید در مفهوم بهره اختیار مدیریت بخش کشاورزی

 "وری قرار داریم یا خیر.الزم را انجام دهیم تا مشخص شود در مسیر بهره

 ها و مراتع فرمان ایست به تخریب جنگل

کشاورزی، از مدیران سابق سازمان حفظ نباتات بر این باور است  کارشناس ارشد بازنشسته وزارت جهاددر عین حال عباسعلی هیربد 

 ها و مراتع است.های مدیریت بخش کشاورزی حفظ منابع جنگلکه یکی از مهمترین اولویت

 ممکن است برخی منابعی که تا کنون از بین رفته قابل بازگشت نباشد اما دست کم باید"تصریح کرد:  "ایانا"هیربد در گفت و گو با 

سال آینده دیگر منابعی نخواهیم  15انگاری واقع شود در ها جلوگیری کرد. اگر این موضوع مورد سهلاز تخریب مراتع و جنگل

 های زیرزمینیمنابع آبی از جمله آب"های کشاورزی حفظ منابع آبی کشور دانست و افزود: ریزیوی اولویت دیگر در برنامه"داشت.
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بندهای موجود باید در اولویت قرار گیرد تا آب کشور به درستی تامین شود. در صورتی که سواستفاده از و استفاده درست از سدها و 

تهران تا قزوین تبدیل به کویر  های عمیق به همین ترتیب ادامه داشته باشد، به زودی دشت بینمنابع آبی زیرزمینی و حفر چاه

رسد. بنابراین متری به آب می 140رسید امروز در متری به آب می 60ها در سال پیش چاه 5اگر "هیربد توضیح داد: "خواهد شد.

 کننده است. نکته دیگر این است که آب در حال شوربرانگیز و نگرانرودکه این امر بسیار تاملتر میسطح آب زیرزمینی هر روز پایین

 "کشاورزی مناسب نیست.شود و دیگر برای  رود آب شور میتر میشدن است. وقتی عمق چاه پایین

 تقویت دیپلماسی برای مبارزه با ریزگردها

درصورتی که کشورهای دیگر با "ها دانست و افزود: هیربد همکاری با کشورهای منطقه برای مبارزه با ریزگردها را از دیگر اولویت

اولویت دیگر وزارت کشاورزی است. از این کند ایران همکاری داشته باشند، حفظ فضای سبز در مناطقی که ایجاد گرد و غبار می

نظر در ایران تقریبا مشکلی وجود ندارد و مشکل گرد و غبار در ایران از چهار کشور عراق، عربستان سعودی، سوریه و کویت ناشی 

ریم. بخش مهمی از های موثری در مهار ریزگردها برداتوانیم گامشود. بنابراین اگر رایزنی خوبی در این زمینه انجام دهیم میمی

های سازگارشده محیطی شود. اگر این دوکشور را قانع کنیم تا با کاشت نهالریزگردها از عربستان سعودی و کویت وارد کشور می

 "توانیم ریزگردها را به صورت چشمگیری کنترل کنیم.جلوی گرد و غبار را بگیریم می

 ها در راستای منافع کشاورزاندهی به تعاونیجهت

های روستایی باید به سمت و تعاونی"های بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: های روستایی را از دیگر اولویتیربد تقویت تعاونیه

کند آن را به دست دالل ندهد. دولت باید در این سوی تامین منافع کشاورزان حرکت کنند تا وقتی کشاورزی محصولی را تولید می

 "را از کشاورز خریداری و در محلی نگهداری و به موقع به بازار عرضه کند. زمینه دخالت کند، محصوالت

فروشد. این فاصله خرد و تولیدکننده اصلی جنس را ارزان میکننده جنس را گران میمعضل امروز این است که مصرف"وی افزود: 

کنند و هزار تومان خریداری می8ران به قیمت هر کیلو کاقیمتی باید از بین برود. متاسفانه شاهد هستیم که دالالن برنج را از برنج

رسد. دولت در چنین شرایطی باید مداخله کند و محصول کشاورز را با کننده میهزار تومان به دست مصرف 16همان کاال به قیمت 

ی مانند کانادا، اروپای مرکزقیمت مناسب خریداری کند تا کشاورز دست از تولید نکشد. بنابراین زمان آن رسیده است که ایران هم 

 "و امریکا، مراقب تولیدکننده کشاورزی باشد و محصول او را به قمیت مناسب خریداری کند.

 پای صنایع تبدیلی را به روستاها باز کنیم

دولت " های بخش کشاورزی دانست و عنوان کرد:این کارشناس بخش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی در روستاها را از دیگر اولویت

دوازدهم باید در نخستین اقدام برای توسعه روستایی، صنایع تبدیلی را به روستاها ببرد. البته نباید رویه به این صورت باشد که 

گذاری کنند. بلکه تسهیالت و امکانات باید در اختیار روستاییان قرار گیرد. این اقدام هم گذاران شهری در این مناطق سرمایهسرمایه

 "کند.کند و هم گردش مالی را نصیب روستاها میاد میشغل ایج

های اصالحات ساختاری بخش کشاورزی در دولت مطرح کردند به عنوان اولویت "ایانا"ای که کارشناسان در گفت و گو با مولفه 8

هادهای ه نگرش دولت و ندر درجه نخست نیازمند تغییر نگرش به این بخش به عنوان یکی از مبانی اصلی اقتصاد است. در صورتی ک

توان انتظار داشت که بخش کشاورزی در مسیر صحیح اصالحات ساختاری قرار گیرد. با گیرنده به این بخش تغییر کند، میتصمیم

 های این بخش را به فعلیت برسانیم.این وجود، باز هم مسیری طوالنی در پیش خواهیم داشت تا پتانسیل

http://www.iana.ir/fa/news/44403/8%D-9%85%D8%A4%D9%84 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

نامه پروژه مدیریت کود در مزارع شیری ایران منعقد شد/ مزرعه چالتاسیان، با کمک تیم کشاورزی تفاهم

 مزارع کشاورزی و شیری در سراسر ایران می شودنستله، الگوی سایر 

نامه ترین مزارع کشاورزی و دامداری شیری در ایران، تفاهمشرکت نستله ایران و مزرعه چالتاسیان، امروز طی آیینی در یکی از بزرگ

در این آیین جوزپه کارال، مدیرعامل شرکت نستله ایران و شهریار صفاری،  کشاورزی ایران )ایانا(،خبرگزاری به گزارش .همکاری امضا کردند

دیریت المللی ممشاور وزیر جهاد کشاورزی و مالک مزرعه چالتاسیان، در راستای برخورد با بحران رو به افزایش آب در ایران، با معرفی سیستم بین

 های لبنی ایران را مستحکم کردند.نعت کشاورزی و فرآوردهپسماند آب، تعهدات متقابل شان به ص

با عقد این قرارداد، که در دفتر مرکزی نستله ایران در تهران برگزار شد، مزرعه چالتاسیان با کمک تیم کشاورزی نستله، همکاری 

مور دام وزارت جهاد ( در جمهوری خلق چین و تحت نظارت معاونت اDairy Farming Instituteموسسه دامداری نستله )

 کشاورزی به الگویی برای سایر مزارع کشاورزی و شیری در سراسر جمهوری اسالمی ایران تبدیل خواهد شد.

دهنده تعهدات شرکت نستله ایران و مزرعه چالتاسیان در جهت برخورد با بحران رو به رشد آب در ایران نامه نشانامضای این تفاهم

(، در راستای ایجاد ارزش مشترک در جوامعی که نستله در آن ها فعالیت دارد، RISEی از پروژه رایز )عنوان بخشاست.این طرح به

منطقه مشخص کشور، به بازیافت پسماند آب مزارع بزرگ شیری و کاهش حجم آب مصرفی در  2عالوه بر کاهش بحران آب در 

اش در جهان، با همکاری ران با توجه به تجارب دیرینهمزارع کشاورزی کمک خواهد کرد.تیم خدمات کشاورزی شرکت نستله ای

( و با هدف حمایت از اجرای صحیح مدیریت پسماند آب در مزارع بزرگ شیری چالتاسیان، دانش DFIموسسه دامداری نستله )

ری و بارورسازی خورشیدی برای آبیا 1396شده در طول سال پسماندهای تصفیه علمی موردنیاز این پروژه را فراهم خواهند کرد. 

عنوان نخستین الگوی اجرایی، تحت نظارت و مزرعه مذکور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مزارع شیری و کشاورزی چالتاسیان، به

اری بردارزیابی وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهند گرفت و در صورت حصول نتایج مطلوب، با دستور مقامات اجرایی، این طرح به بهره

خواهد رسید.فیصل هارون، مدیر کارخانه شرکت نستله ایران در قزوین و سرپرست خدمات کشاورزی شرکت نستله ایران،  سراسری

م. های خود، متعهد هستیما در نستله، همواره به ایجاد ارزش مشترک در گستره جغرافیایی فعالیت»گوید: درباره این پروژه چنین می

تنها به کاهش میزان آب مصرفی در ایران با تعهدات جهانی شرکت، مایه افتخار است. این طرح نهراستایی این همکاری هم  روازاین

نیز بسیار  ترای سالمهای کشاورزی پایدار، در تحقق هدف نستله برای رسیدن به آیندهگیری فعالیتکمک خواهد کرد، بلکه با شکل

همکاری با شرکت نستله ایران در این »در رابطه با این همکاری اظهار کرد: شهریار صفاری، مالک مزارع چالتاسیان «.مؤثر خواهد بود

های کشاورزی پایدار برای تمامی پروژه برای ما بسیار افتخارآمیز و آموزنده بوده است. دانش و تجربه عمیق این شرکت در شیوه

منزله م خدمات کشاورزی شرکت نستله ایران برای ما بههای همیشگی تیبها است. زیرا حمایتالعاده گراناعضای مزارع چالتاسیان فوق

های مالی برای ریزیبرنامه بینی وسازی پیشاز جمله دیگر مزایای این پروژه، بهینه«.های عملی و کاربردی مداوم بوده استآموزش

ای هاهد بود که با فروش پسماندهای شیمیایی و همچنین مزارع بزرگ شیری خوآن دسته از مزارع کشاورزی وابسته به واردات کود

ای طراحی شده است که برای طرفین همراه گونهتوان بیان داشت که این برنامه بهکنند. لذا میآبی تصفیه شده خود کسب درآمد می

تعهد  21یت این طرح ضمن تقو»با پایداری و سوددهی نیز باشد. جوزپه کارال، مدیرعامل نستله ایران نیز در این مراسم اظهار کرد: 

 «های ایجاد ارزش مشترک نستله در جهان است.نستله ایران در جمهوری اسالمی ایران، همگام با پروژه

http://www.iana.ir/fa/news/44366/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 ترین مشتریان بذردهند/ روسیه و اوکراین، بزرگهای تولید و تجارت بذر را توسعه میایران و ترکیه همکاری

 ترکیه

های صنفی بذر ترکیه با رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و تعدادی از فعاالن بخش کشاورزی، راه -در دیدار هیأت تجاری 

به گزارش خبرنگار .اندرکاران تولید و تجارت بذر دو کشور مورد بررسی قرار گرفتسعه همکاری دوجانبه میان کشاورزان و دستتو

شده تولید هزار تن بذر گواهی 700ایانا، در این دیدار رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه کشورمان ساالنه 

های دولتی قرار داشت. پس از این سال، در اختیار و انحصار شرکت 2004رت بذر در ایران تا پیش از سال کند، گفت: تولید و تجامی

ها ازجمله بذر حضور داشته باشد.حسین صفایی افزود: با واگذاری فرصتی فراهم شد تا بخش خصوصی در حوزه تولید و تأمین نهاده

ها را بر عهده ای از این نهادهها وظیفه تأمین بخش عمدهنهال در قالب تعاونی تولیدکننده بذر و 550کار به بخش خصوصی، تقریباً 

گرفتند.وی بیان کرد: تولید بذر با پتانسیل باال و مقاوم به شرایط سخت محیطی، موضوعی است که از همان ابتدا دغدغه اصلی بخش 

اینکه کشورهای پیشرو در تولید بذر واردکننده نیز هستند،  های فعال در این حوزه بوده است.صفایی با تأکید برکشاورزی و تعاونی

ترین تولیدکنندگان بذر در جهان هستند، اما این کشورها در کنار تولید، همواره ادامه داد: در حال حاضر هلند، آمریکا و فرانسه بزرگ

شده تولید رها با وجود تولید انواع بذر گواهیدهند.وی عنوان کرد: ایران نیز مانند سایر کشوواردات برخی ارقام را نیز انجام می

کنند، اما نیازمند واردات تعدادی از ارقام بذر محصوالت کشاورزی است.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره می

یه داشتیم، ددی که با طرف ترکبه مذاکرات قبلی با کشور ترکیه در حوزه تأمین و تولید بذر تأکید کرد: پیش ز این نیز در جلسات متع

های موجود دو کشور، مذاکراتی انجام شده است های تولید و تجارت بذر، محصوالت کشاورزی و غذا و ظرفیتدرباره توسعه همکاری

: دهای تولید کشاورزی کشور اظهار کرهای تعاونیشود.صفایی با اشاره به ظرفیتو این جلسه در ادامه توافقات قبلی برگزار می

هزار هکتار را تحت مدیریت  20اند که حدود سه میلیون و تعاونی تشکیل شده 400هزار و های تولید کشاورزی ایران از یکتعاونی

واحد  500هزار و دهند که از این تعداد سههای کشاورزی را پوشش میهزار واحد توزیع نهادهها بیش از پنجخود دارند. این تعاونی

های های مشترک تولید بذر در عرصه را با شرکتتوانند همکاریها میبر عهده دارند.وی اضافه کرد: این تعاونی آن توزیع بذر را

 صورت مکمل پیش ببرند.های خود را در حوزه تولید و تجارت بذر بهای داشته باشند و دو کشور فعالیتترکیه

 ترین مشتریان بذر ترکیهروسیه و اوکراین، بزرگ

کنندگان بذر ترکیه با اشاره به در ادامه این نشست، مهمت شاهین، رئیس هیأت تجاری صنفی بذر و رئیس اتحادیه پخش

زایش دنبال افها گفت: دولت ترکیه با اجرای طرح پروژه ملی کشاورزی بههای این کشور در صنعت کشاورزی و تولید نهادهتوانمندی

تواند کیفیت محصول را تضمین کند؛ های این بخش است.وی بیان کرد: بذر مرغوب میهادهتولید و تجارت محصوالت کشاورزی و ن

به همین دلیل این نهاده برای دولت ترکیه اهمیت زیادی داشته است و اقدامات بسیاری برای ارتقاء کیفیت بذر در کشور ما انجام 

، دولت ترکیه روابط 1987بذر ترکیه یادآور شد: از سال کنندگان شده است.رئیس هیأت تجاری صنفی بذر و رئیس اتحادیه پخش

قانونی تصویب شد که در آن هفت اتحادیه تحت  2016ای را در سطح تولید بذر آغاز کرد؛ در ادامه این فعالیت، در سال گسترده

با  ان بر عهده دارد تا این نهادهنظارت و مدیریت یک اتحادیه مادر تشکیل شد. این اتحادیه وظیفه تأمین و توزیع بذر را برای کشاورز

رکیه برشمرد ترین مشتریان بذر تترین زمان به دست تولیدکنندگان برسد.شاهین، روسیه و اوکراین را بزرگبهترین کیفیت و در کوتاه

یون دالر بذر میل 4.5، سه میلیون تن به ارزش 2015و عنوان کرد: کشور ترکیه توانسته است با ارتقاء کیفیت بذرهای خود در سال 

به این کشورها صادر کند.وی تأکید کرد: کشور ترکیه نیز عالوه بر صادرات بذر، واردات این نهاده را از برخی کشورهای اروپایی ازجمله 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها بین دو کشور در حوزه تولید و تجارت بذر عنوان کرد و افزود: هلند دارد.شاهین هدف حضور این هیأت در ایران را توسعه همکاری

های ایرانی را مورد بررسی قرار دهند. این های همکاری با شرکتشرکت ترک فعال در حوزه بذر حضور دارند تا راه 45در این دیدار 

 گذاری برای تولید مشترک این نهاده در ایران هستند.ها همچنین آماده عقد قرارداد در زمینه سرمایهشرکت

 های کشاورزی دو کشورمشکالت بانکی و فنی، سد راه توسعه همکاری

همچنین کامیل یلماز، رئیس اتحادیه اتاق بازرگانی بذر ترکیه در ادامه این نشست با بیان اینکه در کشور ترکیه بخش خصوصی 

گیرد های کشاورزی را بر عهده دارد، گفت: پژوهش نیز در این حوزه توسط بخش خصوصی انجام میوظیفه تولید و تنظیم بازار نهاده

 ها فراهم سازد.های پیشرفت ترکیه را در حوزه نهادهدهد، توانسته زمینههای مناسبی که انجام میت با حمایتو دول

وی خواستار اصالح روند اداری در ایران برای توسعه همکاری بین دو کشور شد و اظهار کرد: افزایش تبادالت تجاری بین دو کشور 

پذیر خواهد بود.یلماز تأکید کرد: بیشترین همچنین مشکالت مهم مالی و بانکی امکانتنها در صورت رفع موانع تکنیکی و فنی و 

ر تواند دهای کشاورزی میتعامالت تجاری بین دو کشور مختص به نفت و گاز است، اما دولت ترکیه معتقد است توسعه همکاری

 بهبود و افزایش تعامالت کشاورزی نقش بیشتری ایفا کند./

http://www.iana.ir/fa/news/44186/%D8%A7%DB%8C%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 ۹6های اجرایی پرورش دام در سال ابالغ سیاست

ند کپرورش دام در کشور را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابالغ میهای وزارت جهاد کشاورزی، هر ساله سیاست

 .های کلی را در سراسر کشور به اجراء گذاردو این سازمان نیز مکلف است طبق ابالغیه، سیاست

ا وگو با خبرنگار ایانگفتریزی و کارآفرینی سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، امروز در معاون برنامه

به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ابالغ شده  96های کلی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پرورش دام برای سال گفت: سیاست

معاون محترم وزیر در امور  96ماه اردیبهشت 31مورخ  1009/96/900است.سید جواد قریشی، با اشاره به پیوست ابالغیه شماره 

افزود: بر این اساس، صدور  1396های اجرایی پرورش دام در سال می وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ابالغ سیاستتولیدات دا

های خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، اردبیل، زنجان، یزد، کهکیلویه و مجوز و پروانه احداث پرواربندی صنعتی گوساله برای استان

های موجود، کماکان های دامداریرقی، تهران، قم و کرمان به علت غیرفعال بودن ظرفیتبویراحمد، کردستان، قزوین، آذربایجان ش

 شان ذکر نشده، بالمانع است.های دیگر که نامشود )مجاز نیست( و در استانهیچگونه مجوزی صادر نمی

احد پرورش دهنده در سال بوده و های مذکور به ظرفیت یک هزار راس به ازای هر وبه گفته وی، حداکثر مجوز احداث برای استان

صدور مجوز و پروانه احداث واحد پرواربندی بره و همچنین واحد گاوداری شیری صنعتی، بالمانع است. این در حالی است که صدور 

ته شهای ابالغی گذشود.قریشی در پایان تاکید کرد: سایر سیاستهای پرواربندی و شیری توصیه نمیمجوز و پروانه احداث مجتمع

که مغایرتی با این دستورالعمل نداشته باشد به قوت خود باقی خواهد ماند. ضمن اینکه رعایت تمامی ضوابط فنی و بهداشتی مندرج 

 ( قانون نظام جامع دامپروری کشور در این باره الزامی است./5در دستورالعمل اجرایی ماده )

http://www.iana.ir/fa/news/44364/%D8%A7%D8%A8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 همکاری مشترک جهاد کشاورزی و نیرو برای ساماندهی سدها

ا های آبریز سدها بهای صورت گرفته در شورای عالی آب قرار شده عملیات آبخیزداری در حوضهریزیبرنامهوزیر نیرو گفت: براساس 

 .هماهنگی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی انجام شود و برای این مهم نیز تدابیر الزم در نظر گرفته شده است

صورت ر مشکل است، اظهار کرد: در تمام دنیا نیز این کار بهچیان با بیان اینکه الیروبی سدها یک کابه گزارش ایسنا ،حمید چیت 

ای که باید به آن توجه شود این است که در حوضه آبریز هر سد عملیات آبخیزداری انجام شود. وی شود، اما مسالهمحدود انجام می

ابراین الزم است به این مساله توجه شود رسوبات کمتری با آب حمل و به محل دریاچه سد بریزد، بنادامه داد: این عمل موجب می

های متعددی برای ریزیبیشتری شود. وزیر نیرو مسوولیت اصلی این کار را برعهده وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: برنامه

ر را شوهمکاری بیشتر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در نظر گرفته شده است تا بتوان از این طریق وضعیت سدهای ک

 .ساماندهی کرد

http://www.iana.ir/fa/news/44198/%D9%87%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

میلیارد تومان طی یک  4400/ با تخصیص ساالنه  هاهای نوین آبیاری تنها راه تعادل بخشی دشتتوسعه روش

 گیردهای نوین آبیاری قرار میدهه، تمام اراضی کشاورزی تحت پوشش روش

 ها و افزایشهای نوین آبیاری تنها راه تعادل بخشی دشتهای نوین آبیاری، توسعه روشبه اعتقاد مشاور وزیر و مجری طرح سامانه

است اما برای دستیابی به این هدف، وزارت نیرو نیز همگام با وزارت جهاد کشاورزی باید اقدام به وری آب در بخش کشاورزی بهره

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار .ها کرده و آب را به صورت حجمی به کشاورزان تحویل دهدهای غیر مجاز از دشتکنترل برداشت

میلیون هکتار  8.3میلیون هکتار اعالم کرد. به گفته وی در ایران  1.6های نوین آبیاری کشور را ایانا کل سطح تحت پوشش روش

های نوین آبیاری، تحت پوشش زمین آبی وجود دارد و از این میزان اراضی آبی، هنوز چهار میلیون هکتار زمین مستعد اجرای روش

ساله برای زیر پوشش بردن تمام اراضی  10مه های نوین آبیاری از تدوین یک برناها قرار نگرفته است.مجری طرح سامانهاین سامانه

هزار هکتار  400های نوین، به شرط تامین اعتبارات از سوی دولت خبرداد.وی ادامه داد: اگر بخواهند ساالنه مستعد اجرای سیستم

مان اعتبار برای استقرار میلیارد تو 400های نوین آبیاری قرار گیرد، باید ساالنه چهار هزار و از اراضی کشاورزی تحت پوشش سامانه

، به ازای 96های نوین آبیاری در مزارع، با قیمت پایه سال ها پرداخت شود.زارع بیان کرد: سهم دولت برای اجرای سیستماین سیستم

 ست وبینی شده امیلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار اعتبار پیش 200میلیون تومان است. امسال سه هزار و  12تا  11هر هکتار 

درصد بوده است. اعتبارات مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی و بودجه سنواتی در  100ها خوشبختانه در سال گذشته تخصیص

میلیارد  200میلیون دالر از صندوق توسعه ملی و بیش از دو هزار و  300سال گذشته تامین شده است.وی افزود: امسال نیز حدود 

 های نوین آبیاریهای نوین آبیاری در کشور اختصاص خواهد یافت.مجری طرح سامانهبرای توسعه روش تومان از محل بودجه سنواتی

دانند، به عنوان یک های زیر زمینی نمیها را موثر بر تعادل بخشی سفرهدر واکنش به اظهارات برخی کارشناسان که این سامانه

های نوین ب و خاک کار کرده و فرزند کشاورز است، اجرای سیستمهای مختلف آسال در رده 30کارشناس و فردی که بیش از 

 وری آب در بخش کشاورزی دانست.های آب زیرزمینی و افزایش بهرهآبیاری را تنها راه تعادل بخشی به سفره

منابع آب زیرزمینی  درصد روانآب کشور کاهش یافته و کشاورزان از 46تا  45وی افزود: در چندین سال گذشته با وجود اینکه بالغ به 

 کنند، اما باز هم تولید در بخش کشاورزی افزایش یافته است.های صادر شده برداشت نمیبه اندازه پروانه

شود در حالی که در گذشته با همین میزان زارع یادآور شد: در حال حاضر از هر متر مکعب آب بالغ بر دو کیلوگرم گندم تولید می

درصد افزایش محصول  30های نوین آبیاری حداقل شد. در سبزی و صیفی نیز با اجرای سامانهلید میگرم محصول تو 500آب فقط 

جویی شده است.وی درباره دلیل احساس نشدن اثرات ایم در حالی که بالغ بر چهار هزار متر مکعب آب در این بخش صرفهداشته

فت: وزارت نیرو باید همزمان با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای های زیرزمینی گهای نوین آبیاری بر سفرهمثبت اجرای سیستم

های غیر مجاز کرده و آب را به صورت حجمی به ها و مسدود کردن چاههای نوین آبیاری، اقدام به ساماندهی دشتتوسعه سیستم

های کشاورزی در برخی مناطق چاههای نوین آبیاری افزود: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزان تحویل دهد.مجری طرح سامانه

درصد افزایش داشته است ولی  30کنند. تولید هم حداکثر حلقه، آب برداشت می 21حلقه چاه به جای  6خود را تجمیع کرده و از 

که  دهد آبیهای غیر مجاز، اجازه نمیمیلیون متر مکعب برداشت غیر مجاز آب داریم. این برداشت 70تا  60در همان دشت، نزدیک 

 شود، اثرات مثبت خود را بر سفره نشان دهد.با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی ذخیره می

 افزایش سطح زیر کشت نداشتیم
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ها های نوین آبیاری سطح زیر کشت نیز افزایش یافته و این سیستمبرخی کارشناسان وزارت نیرو بر این باورند که با اجرای سیستم

دهد. اند. زارع در این رابطه عنوان کرد: آمار و ارقام وزارت جهاد کشاورزی این مسئله را نشان نمییر بودهتاثها بیبر تعادل بخشی دشت

میلیون هکتار اراضی آبی داشتیم و در حال حاضر با وجود اجرای  8.7، حدود 93بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی ما در سال 

هزار هکتار سطح این اراضی کاهش یافته  400میلیون هکتار رسیده است. یعنی  8.3ه ای، سطح اراضی آبی کشور بهای توسعهطرح

هزار هکتار  500نزدیک به  95-94تا سال زراعی  92است. وی ادامه داد: در گندم کاهش سطح زیر کشت بیشتر است. در سال 

زارهای درصد بوده است. گندم 50تا  40دیک به سطح زیر کشت گندم کاهش یافته است، در حالی که افزایش عملکرد در این اراضی نز

ا با المللی نظیر جایکهای مشارکتی نهادهای بینایران عمدتا تحت پوشش آبیاری بارانی و یا آبیاری موضعی قرار دارند.برخی پروژه

ه توان بآبی نیز میرقهای آبیاری حتی با استفاده از روش غدهد که با کاهش وسعت کرتکشاورزان حوضه آبریز ارومیه نشان می

جویی ایجاد کرد. زارع در رابطه با استفاده از این تجربیات گفت: ما اعتقاد داریم های نوین آبیاری در مزارع صرفهاندازه استقرار روش

 که حتی آبیاری سطحی هم نوعی روش آبیاری است. در برخی نقاط ممکن است مشاور به این نتیجه برسد که باید آبیاری سطحی

های آبیاری را کنیم. انواع روشهای نوین آبیاری محدود نمیهای آبیاری را صرفا به توسعه سیستمانجام شود.وی افزود: ما روش

کنیم. بسته به منابع آب، خاک، اقلیم، الگوی کشت و مسایل اقتصادی و اجتماعی مناطق، روش آبیاری برای کشاورزان استفاده می

کند.مجری طرح وری منجر شود، برای منطقه تجویز میکند و هر آبیاری که بتواند به بهرهرسی میشود. مشاور برانتخاب می

های آبیاری را کوچک کنیم و این کوچک سازی کرت های نوین آبیاری عنوان کرد: در برخی نقاط هم ممکن است که کرتسامانه

 کنیم./ا نیز رد نمیمنجر به کاهش منحنی نفوذ آب شود. به همین دلیل ما این شیوه ر

http://www.iana.ir/fa/news/44426/%D8%AA%D9%88%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 هویت حقوقی مدعی دبیر انجمن ملی خرما جعلی از آب درآمد

انجمن ملی خرمای ایران با صدور اطالعیه ای خطاب به خبرگزاری های رسمی کشور از جمله ایانا، ادعای فردی به نام موسوی را که 

 .در مصاحبه با رسانه ها خود را دبیر انجمن ملی خرمای ایران معرفی کرده و می کند، از اساس تکذیب کرد

مضای محمد حسین اکبری مدیر روابط عمومی انجمن ملی خرمای ایران رسیده آمده به گزارش ایانا، بر اساس این اطالعیه که به ا

ها رساند به واسطه شروع ماه مبارک رمضان و ایجاد رونق نسبی در بازار خرمای کشور، بعضی از سایتاست: احتراماً به استحضار می

 اند و فرد مذکورعنوان دبیر انجمن ملی خرمای کشور( کردهها اقدام به انتشار مصاحبه با فردی به نام آقای موسوی )بهو خبرگزاری

مطلب کامالً کذبی را درباره قیمت و وضعتی بازار خرمای کشور بیان کرده است؛ لذا خواهشمند است برای روشن شدن اذهان عمومی 

 توضیح زیر را در آن رسانه محترم منتشر فرمایید:

 خرمای ایران ندارد.گونه سمتی در انجمن اوالً: فرد مذکور هیچ

 شود.دوماً: مطالب نقل شده از طرف ایشان کامالً با واقعیت موجود بازار خرمای کشور مغایر بوده و تکذیب می

سوماً: انجمن ملی خرمای ایران تنها تشکل بخش خصوصی کشور است که زیر نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

های خرماخیز کشور دارای شعبه است و دفتر این انجمن و اعضای آن کامالً مشخص هستند. خواهشمند نکند و در استافعالیت می

است هرگونه مطلبی درباره صنعت خرمای کشور فقط از کانال انجمن ملی خرمای ایران استعالم شود و با افراد غیرمسئول مصاحبه 

 های خرما خیز در مجلس شورای اسالمی ارسال شده است./ نشود.رونوشت این اطالعیه به تمام نمایندگان مردم استان

http://www.iana.ir/fa/news/44392/%D9%87%D9%88%DB%8C% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

های کشاورزی در بازار کشاورزی ایفای نقش ها و انجمنبا توسعه بازارهای بدهی / اتحادیهرونق کشاورزی 

 کنند

ه ای باشد و بتواند شیوه بهینههای قبل نمیدهد اما این روش مانند سالخرید تضمینی جزو مواردی است که تولید را افزایش می

تات، کود، سموم، پیدا کردن الگوی کشت در مناطق مختلف باید مورد توجه وری از آب و خاک، اصالح بذر و نباجای آن افزایش بهره

وگو با پایگاه خبری بورس کاالی ایران با اشاره به اینکه یکی مشاور معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفت.قرار گیرد

محصوالت اساسی مانند گندم است گفت: این های حمایتی بخش کشاورزی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به ویژه از سیاست

یاز ها با توجه به نهای ترغیب کشاورزان برای افزایش تولید بوده و متناسب با آن نیز دولتموضوع از گذشته تاکنون یکی از روش

 .تندر عهده داشکردند، حمایت از تولیدکننده و کشاورز را به این وسیله باستراتژیکی که در برخی محصوالت کشاورزی احساس می

دکتر ارشک مسائلی، با تاکید بر اینکه این سیاستی است که از گذشته برقرار بوده و تا امروز نیز ادامه داشته، گفت: این روش مزایایی  

ترین محصول کشاورزی را دارد، چراکه براساس آمار میزان خرید عنوان استراتژیکمانند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم به

 11/ 5و نهایتا  94میلیون تن در سال  8، بیش از 1393میلیون تن در سال  6/ 7به  1392میلیون تن در سال  4مینی گندم از تض

توان در این زمینه به آن اشاره کرد اینکه هر ساله با افزایش نرخ میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته، اما یکی از معایبی که می

هزار میلیارد 15تا  14مسال که اطوریشود؛ بهتر از سال گذشته میخرید تضمینی گندم، تامین مالی این بخش برای دولت سخت

وی با اشاره به اینکه بخشی از اعتبار خرید تضمینی گندم  .تومان هزینه برای تامین مالی خرید تضمینی گندم بر دوش دولت افتاد

شد با بینی میهای عامل تعیین شده، صورت گرفت گفت: پیشامسال مانند سنوات گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک

توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی و تولیدی که نسبت به سال گذشته رخ داد، بخشی از تامین مالی با مشکالتی مواجه شود که 

 18 -19های نهایتا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به این نتیجه رسیدند تا از طریق بازار سرمایه و با نرخ

به گفته مسائلی با این تفاسیر اگر تولید را در راستای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهیم،  .ت گیرددرصدی این تامین مالی صور

های ابالغی مقام معظم گانه سیاست 24دهد و در راستای بندهای مختلف خرید تضمینی جزو مواردی است که تولید را افزایش می

ای تواند شیوه بهینههای قبل نمیبه آن اشاره داشته، این روش مانند سالرهبری است اما همان طور که وزیر جهاد کشاورزی هم 

وری از آب و خاک، اصالح بذر و نباتات، کود، سموم، پیدا کردن الگوی کشت در مناطق مختلف باید باشد و به جای آن افزایش بهره

های بورس کاال ادامه درخصوص استفاده از ظرفیت مشاور معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در .مورد توجه قرار گیرد

های مختلف عنوان کرد: رفتن به سمت بورس کاال مزایایی مانند شفافیت دارد و این جزو عواملی است که برای تامین مالی در بخش

نجام ان از این طریق اشود میزان تولید افزایش پیدا کند و از سوی دیگر تامین مالی برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگباعث می

صورت هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت اتفاق افتاد اما افزایش تولید نیز به 400عنوان مثال در سال جاری در مورد گندم شود؛ به

وی با اشاره به اینکه این افزایش تولید افزایش تجارت خارجی و .وری خاک و آب استدهنده افزایش بهرههمزمان رخ داد که نشان

تراز تجاری بخش کشاورزی از  :هش واردات محصوالت کشاورزی را در پی داشت نتیجه این اقدام را به این صورت تشریح کردکا

ها و میلیارد دالر در سال گذشته برسد، البته در دنیای مدرن امروز، اتحادیه 3/ 4به منفی  1392میلیارد دالر در سال  8منفی 

های اول مراحل کشاورزی ایفای نقش کنند اما بخش کشاورزی ایران هنوز سنتی است یا در گام های کشاورزی باید در بازارانجمن

های موجود استفاده از یکی از روش :مسائلی در ادامه، در مورد بحث تامین مالی نیز گفت .گذار از حالت سنتی به مدرن قرار دارد

ها است. به گفته وی بازارهای بدهی، بازارهایی ازی در بورس کاال یکی از راهبازارهای بدهی بوده که در این زمینه انتشار اوراق سلف مو
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ای از لحاظ توان از طریق آنها تامین مالی کرد، اما با توجه به شرایطی که وجود دارد دولت باید روی نقاط بهینههستند که می

شود را پوشش دهد که این های فعلی که ایجاد میاقتصادی تمرکز کند که در درجه نخست درآمدهای پایدار آتی و همچنین بدهی

 .مساله بسیار مهمی است

http://www.iana.ir/fa/news/44300/%D8%B1%D9%88%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 های مجلس در پی دلخوری از افشای تبعات اقتصادی شعارهای پوپولیستیحمله به مرکز پژوهش

تردید باعث گرم شدن فضای انتخابات و ترغیب بیشتر مردم جهت حضور های انتخاباتی که بیدار بحثرسد در گیرودار تببه نظر می

های مجلس اجازه داد تا مراکز پژوهشی و کارشناسی کارآمدی همچون مرکز پژوهشهای رای خواهد شد، نباید در پای صندوق

 .ها به زبان ارقام و اعداد جلوگیری شودکاری، از بیان و انتشار واقعیتشورای اسالمی به اتهام سیاسی

تر شود و تنور انتخابات داغیک میبه گزارش ایانا از خانه ملت، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به روزهای پایانی خود نزد

اردیبهشت ماه(  22از گذشته به محل چسباندن اتهامات و افتراها تبدیل شده است. در این میان که نامزدهای انتخابات روز جمعه )

رکز اشند. مانگاری قرار گرفته بسومین و آخرین مناظره انتخاباتی خود را پشت سر گذاشتند، تنها افرادی نبودند که مورد اتهام

ترین نهاد پژوهشی کشور نیز در و یکی از مهم ترین و به عبارتی شاخص بازوی مشورتی قوه مقننههای مجلس به عنوان پژوهش

و شد.این موضوع که به صورتی همس« ستاد انتخاباتی روحانیتبدیل شدن به »کارزار انتخاباتی مورد هجمه قرار گرفت و متهم به 

پاشی در  پول»های مجلس با عناوین های هفته گذشته مرکز پژوهشمنتشر شد به طور خاص به گزارش هااز سوی برخی رسانه

و ارقام و به احتساب نظر  هایی که با ارائه آماراشاره دارد، گزارش« هادرباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه»و « اقتصاد: مبانی و آثار

کارشناسی و پژوهشی اقتصاددانان کشور فارغ از هر جناح و دسته و طیفی، تهیه و تدوین شده و تنها پاسخی به اظهارنظر برخی 

 چند بیان  است. مواردی که دوبرابر کردن یارانه نقدینامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درخصوص افزایش و 

 .نمایدمی ضروری زمینه این در ار نکته

 پولشویی و هدفمندی یارانه ها به کرات در دولت نهم و دهم نیز مورد توجه مرکز پژوهش ها بوده است

این »در انتشار دو گزارش مذکور بیان شده است که  های مجلسگزارش انتقادی از عملکرد مرکز پژوهشنکته نخست آنکه در 

در  «توزیع هلیکوپتری»، «سیاست عوام گرایانه»، «پول پاشی»و واژه هایی مانند « ادبیاتی خاص»ها با به کار بردن گزارش

اثرات  درخصوص بیان کنار تایید عملکرد دولت به تخریب نامزدهای دیگر پرداخته است و با نامه کاظم جاللی به محمدباقر قالیباف

هایی اینچ نینی در ، در حالی که ارائه گزارش«ها، عمال به ستاد روحانی تبدیل شده استسوء وعده افزایش پرداخت نقدی یارانه

گزارش در این مرکز  100ها تاکنون بیش از راستای وظایف حاکمیتی این مرکز است چه بسا که تنها درخصوص هدفمندی یارانه

ع و درباره مناب»و « پاشی در اقتصاد: مبانی و آثارپول»ر شده است. نگاهی به دو گزارش خاص منتشر شده با عناوین تهیه و منتش

های نقدی به ها و پرداختو مطالعه آن، بیانگر توجه این دو گزارش به موضوع قانون هدفمندی یارانه« هامصارف هدفمندی یارانه

های مجلس شورای اسالمی مورد توجه قرار گرفته است و ارائه نظر مرکز وی مرکز پژوهشمردم است، موضوعی که به تکرار از س

 های نهم و دهم نیز منتشر شده است.درباره آن تنها مختص به دولت فعلی نیست بلکه در دولت

 وعده افزایش یارانه نقدی با هدف جلب آرا از منظر حقوقی نیازمند پاسخگویی و روشنگری است

قوه مقننه  ، تصمیمی در اختیارهاگیری در خصوص افزایش مبلغ یارانهتصمیمه باید بیشتر بر آن تاکید شود این است که نکته دوم ک

و تخریب وجهه خانه ملت در آینده ولعاب به دنبال جذب آرا هایی فریبنده و خوش رنگاست و حال اینکه نامزدی بخواهد با وعده

های مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه قانونگذاری باشد، عمال و از منظر حقوقی نیازمند پاسخگویی و روشنگری است و مرکز پژوهش

ه کبا نگاهی کارشناسی، پاسخگوی شبهات و ادعاهای واهی در این خصوص شده است. چه بسا برخی نامزدها به دنبال این هستند 

های نقدی به مردم دهند و از این وادی بر سبد آرای خود بیفزایند و پس از اتمام بر افزایش یارانههایی مبنیقبل از انتخابات وعده
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به دلیل  در برابر این افزایش ها و ایستادگی مجلسافزایش مبلغ یارانهبر ای مبنیانتخابات و تشکیل دولت احتمالی و ارائه الیحه

ی و های نقدناشی از آن، عمال توپ را به زمین قوه مقننه بیندازند و خانه ملت را به عنوان متهم افزایش نیافتن یارانه تبعات سوء

های قبل تر از سالو مردم آگاه های پوپولیستی به سر آمدهدوران وعدههای خود معرفی کنند، غافل از آنکه محقق شدن وعده

های خویش های یارانه نقدی را به خوبی درک کرده و در سفرهز جیب مردم نسبت به پرداختهای چند برابر ااند و برداششده

 کنند.مشاهده می

 مرکز پژوهش های قوه مقننه سد راه یا همراه سیاسی هیچ دولتی نیست

های مرکز پژوهش های مختلف، وظیفه ذاتی و تعیین شدهها و بخشهای کارشناسی در حوزهنکته سوم اینکه تهیه و تدوین گزارش

اه سو و گهای گذشته و فعلی، با نگاه کارشناسی گاه همهایی که فارغ از نگاه سیاسی در دورهمجلس شورای اسالمی است. گزارش

رد کلیات های مجلس درخصوص هایی از مرکز پژوهشها بوده است. چه بسا در همین دولت نیز گزارشمخالف نگاه و عملکرد دولت

طرح و نظر منفی درباره  لغو کار کارت سوختکل کشور، مخالفت با  96، نظر مخالف در برنامه بودجه سال سعهبرنامه ششم تو

توان با استناد به این نظرات کارشناسی، مرکز نیز بیان شد که همسو با اقدامات دولت حسن روحانی نبود. حال نمی تحول سالمت

اب کرد یا به دلیل ارائه نظر کارشناسی همسو با دولت، این مرکز را به پایگاه های مجلس را به عنوان سد روبروی دولت حسپژوهش

 کنند.های مجلس شورای اسالمی ارائه میدولت متهم کرد. چه بسا مراکز پژوهشی که نظراتی مشابه مرکز پژوهش

 هزینه های هنگفت تحمیلی به اقشار آسیب پذیر در میان حقیقت اقتصادی شعارهای اقتصادی

درباره »و چه در عنوان  «پاشی در اقتصاد: مبانی و آثارپول»های مجلس چه در عنوان چهارم آنکه گزارش مرکز پژوهش نکته

های موجود در کشور و پیامدهای ناشی از بیان و ارائه تنها با اعداد و ارقام به بیان واقعیت« هامنابع و مصارف هدفمندی یارانه

تحمیل خواهد کرد پذیر قشر آسیبهای هنگفتی بر جامعه به ویژه درصورت اجرایی شدن، هزینههایی پرداخته شده است که وعده

 تری را بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.ای را به دنبال خواهد داشت و متعاقب آن رکود سنگینو تورم فزاینده

های این مرکز به دهد گزارشلفان آنها نشان میهای مجلس شورای اسالمی و موهای مرکز پژوهشنکته پنجم آنکه نگاهی به گزارش

ویژه در حوزه موضوعات اقتصادی به قلم و تالیف اقتصاددانانی منتشر شده است که مواضع آنها در راستا و گاه مخالف دولت فعلی و 

 ها بر غیر سیاسی بودن آنها تاکید شده است.های گذشته است. هرچند در تهیه این گزارشگاه دولت

های مجلس شورای اسالمی را به دلیل انتشار دو گزارش پژوهشی و خبری مذکور در حالی مرکز پژوهش پنجم آنکه گزارشنکته 

کند که سایر کاندیداهای متهم می« تبدیل شدن به ستاد حسن روحانی»ها به کارشناسی در خصوص قانون هدفمندی یارانه

های کارشناسی مرکز استناد کی چند هفته اخیر مانده به انتخابات به گزارشدوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در ی

گیرد که اگر با دید نگارنده های مرکز انجام میهای کارشناسی به استناد گزارشکنند و عمال بسیاری از مقاالت و بحثکرده و می

ه عنوان ستاد تبلیغاتی تمامی نامزدهای دوازدهمین های مجلس را باین گزارش خبری به این موضوع توجه کنیم، باید مرکز پژوهش

های مجلس به های مرکز پژوهشدوره انتخابات ریاست جمهوری و ستاد تمامی پژوهشگران کشور دانست. روند استناد به گزارش

الم حجت االس»که  های کشور در گزارشی با استناد به گزارش مرکز، پرسشی را مطرح کرده بودای بوده است که یکی از رسانهگونه

 200حسن روحانی در جریان سومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با انتقاد از بیان امکان ایجاد 

ایید و در پاسخ ت« کند؟کدام نهاد کارشناسی این مسئله را تأیید می"هزار شغل در صنعت پتروشیمی این پرسش را مطرح کرد که 

بررسی زنجیره ارزش "با انتشار گزارشی مفصل با عنوان  92مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در سال »که کرده بود 

هزار نفری در صنعت  200چگونگی میزان اشتغالزایی  "افزوده گاز با نگاهی بر وضعیت کنونی ایران ــ صنعت پتروشیمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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و یا ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی دیگر نامزد دوازدهمین دوره انتخابات در پاسخ به اظهارنظر وزارت « پتروشیمی را تشریح کرده بود.

اشتباه اول؛ این وزارتخانه »ر شده بود که های مجلس یادآوورزش و جوانان با آمار و مبلغ وام ازدواج با استناد به گزارش مرکز پژوهش

هزار میلیارد  12میلیون تومانی به میزان  10هزار نفر وام ازدواج  200اعالم کرده است بانک های کشور سال گذشته به یک میلیون و 

فروردین  9تاریخ بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس در  96/3137تومان پرداخت کرده اند. حال آنکه بر اساس نامه شماره 

هزار میلیارد تومان( به متقاضیان داده شده است  8میلیون تومانی ازدواج )معادل حدود  10وام  800هزار و  808سال جاری، تنها 

های مجلس حال با این اوصاف آیا باید عنوان کرد که مرکز پژوهش« که آن هم از منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها بوده است.

المی یک روز ستاد ابراهیم رییسی، یک روز ستاد حسن روحانی، یک روز ستاد محمدباقر قالیباف و روز دیگر ستاد هر شورای اس

یرودار رسد در گهای کارشناسی این مرکز استناد کرده است؟براین اساس و با این تفاسیر به نظر میکاندیدایی است که به گزارش

های رای باعث گرم شدن فضای انتخابات و ترغیب بیش تر مردم جهت حضور در پای صندوق تردیدهای انتخاباتی که بیدار بحثتب

های های مجلس شورای اسالمی که گزارشخواهد شد، نباید اجازه داد تا مراکز پژوهشی و کارشناسی کارآمدی همچون مرکز پژوهش

یان کاری، از بهای سیاسی شود و به اتهام سیاسیهجمهها و آن در بسیاری موارد کارگشای سیاستگذاران کشور است دستخوش بازی

 ها به زبان ارقام و اعداد جلوگیری شود.و انتشار واقعیت

http://www.iana.ir/fa/news/44268/%D8%AD%D9%85%D9%8 
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 و سیاست ها برنامه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 شهر و صادراتها درباره بررسی پرونده بانکبرگزاری جلسه هیات انتظامی بانک

 .عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از برگزاری نشست صبح امروز این شورا در بانک مرکزی خبر داد

ایلنا، با اشاره به برگزاری نشست صبح امورز شورای پول و اعتبار از رسیدگی به وگو با خبرنگار پارلمانی محمدرضا تابش در گفت

عضو هیات انتظامی بانک ها اعالم کرد: .پرونده تخلفات ارجاعی توسط رییس کل بانک مرکزی به هیات انتظامی بانک ها خبر داد

مدیران این بانک و مسئوالن ذیربط در بانک مرکزی پرونده تخلفات بانک صادرات بعد از طی چهار جلسه و اخذ توضیحات حضوری از 

تابش تصریح کرد: رسیدگی مقدماتی به پرونده بانک شهر نیز انجام گرفت و در جلسات اتی با دعوت از .به صدور حکم منجر شد

 .مدیران این بانک جهت ارائه توضیحات، تصمیم گیری خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/44193/%D8%A8%D8%B1%DA% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 هاکارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های تعاونی دانشجویی و مراحل تشکیل آن

با هدف توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان « هاتعاونی دانشجویی و مراحل تشکیل آنآشنایی با شرکت های »دومین کارگاه 

 .مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( در زمینه تأسیس شرکت های تعاونی برگزار شد

ی دانشجویان، دومین های آموزشی توانمندسازبه گزارش ایانا از مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(، در ادامه برگزاری سلسله کارگاه

با هدف توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان « هاهای تعاونی دانشجویی و مراحل تشکیل آنآشنایی با شرکت»کارگاه با عنوان 

های تعاونی برگزار شد.امیری رئیس اداره توسعه تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مرکز در زمینه تأسیس شرکت

استان البرز و میرحسینی رئیس اداره کل تشکیل تعاونی ها استادان این کارگاه بودند که مباحث فلسفه تعاون، اهمیت آن، مزایا و 

در ادامه برگزاری کارگاه آموزشی با پرسش و پاسخ منافع قانونی شرکت ها، قوانین و مقررات و چگونگی ثبت شرکت ها ارائه کردند. 

شرکت کنندگان از برخی طرح های کارآفرینی و کارحین تحصیل دانشجویان  ت مرتبط ادامه یافت و در پایاندانشجویان و طرح سؤاال

ه ها رئیس مرکز کارآفرینی مؤسسگفتنی است در کارگاه آشنایی با شرکت های تعاونی دانشجویی و مراحل تشکیل آن.بازدید کردند

سان این مرکز به همراه مسئوالن کارآفرینی مراکز استان های مازندران و کاربردی جهاد کشاورزی و کارشنا -آموزش عالی علمی 

 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان مرکز حضور داشتند. 30فارس، معاون پژوهشی و کارآفرینی مرکز و 

ews/http://www.iana.ir/fa/n44224/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

رقم جدید کاهو / تدریس استادان بین المللی  54اجرای تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی مقایسه عملکرد 

 هلند

کم آبی، عملکرد باال و اقتصادی بودن، کیفیت عالی در طعم و اندازه و معرفی ارقام جدید کاهو با ویژگی هایی شامل: مقاومت به 

 .همچنین مقاوم نسبت به موزائیک کاهو ، سفیدک دروغی و شته ریشه از اهداف برگزاری این تور بود

رزی مبنی بر به گزارش ایانا از مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(، در راستای رویکرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاو

برداران کشاورزی و ارتقاء سطح عملکرد آموزشی، از سوی این مرکز نخستین تور های بهرههای مراکز به سمت آموزشهدایت ظرفیت

در پردیس شهید ناصربخت  "رقم جدید(  54مقایسه عملکرد ارقام مختلف کاهو )"را با عنوان  96آموزشی، ترویجی و پژوهشی سال 

وصی برگزار شد.معرفی ارقام جدید کاهو با ویژگی هایی شامل: مقاومت به کم آبی، عملکرد باال و اقتصادی با همکاری بخش خص

بودن، کیفیت عالی در طعم و اندازه و همچنین مقاوم نسبت به موزائیک کاهو ، سفیدک دروغی و شته ریشه از اهداف برگزاری این 

نفر از بهره برداران کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی  50روزه بیش از  تور بود.در این تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی یک

کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز و برخی مدیران و کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، اساتید و اعضای هیات 

کت کنندگان در تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی شر است  علمی مرکز مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( حضور داشتند.گفتنی 

 پس از بازدید از مزرعه، در کارگاه آموزشی با تدریس سه تن از استادان بین المللی کشور هلند شرکت کردند.

http://www.iana.ir/fa/news/44220/%D8%A7%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 های علمی و تحقیقاتی کشاورزی ایران و پرتغالتوسعه همکاری

سفیر جدید پرتغال در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواستار گسترش همکاری های 

دکتر  به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،.کشاورزی این کشور با ایران شدفنی، علمی و تحقیقاتی بخش 

اسکندر زند در این دیدار ضمن خیر مقدم به سفیر پرتغال، عالقه مندی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی را برای برقراری روابط 

کشاورزی مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: دو کشور با چالش های دوستانه و تخصصی در حوزه های تحقیق، آموزش و ترویج 

 .مشترک کشاورزی و اقلیمی بسیاری مواجه هستند و این مشترکات می تواند عامل اصلی در توسعه روابط علمی و دانش محور باشد

 ی، خواستار گسترش رابطه بخش کشاورزیسفیر پرتغال نیز در این دیدار ضمن قدردانی از این مالقات و میزبانی صمیمانه طرف ایران

با اشاره به رایزنی های صورت گرفته   رآل -پرتغال با بخش کشاورزی ایران در زمینه های فنی، علمی و تحقیقاتی شد. ژوائو کورته 

اورزی مرتبط با کش پیش از سفر به ایران با وزیر کشاورزی آن کشور، آمادگی پرتغال را در همکاری های فی مابین در کلیه زمینه های

در این نشست همکاری های دوجانبه بویژه در حوزه امور دام و دامپروری و نیز بهداشت دام مورد تأکید قرار گرفت و .خواستار شد

ای را در خصوص سالمت دام و دامپزشکی ارائه کرد که از سوی وزارت کشاورزی این کشور به منظور بررسی سفیر پرتغال موافقتنامه

نیز در این  مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و روابط بین الملل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.رانی آماده شده بودطرف ای

وزیر مشاور  2015نشست با بیان توانمندی ها، امکانات و تجهیزات فناورانه و دانش بنیان این سازمان را تشریح کرد و افزود: در پاییز 

زی پرتغال در رأس هیاتی از ایران بازدید کرد و تفاهم نامه همکاری توسط وی و دکتر زند به نمایندگی از وزارت در امور غذا و کشاور

جهاد کشاورزی امضاء شد. مظفری یادآور شد: در پی گیری های بعدی نیز برای اجرای این تفاهم نامه، زمینه های همکاری مشترک 

تغییرات آب و هوا، اصالح نباتات و تولید بذر، تولید و توسعه کشت زیتون، بهداشت مشخص شد که شامل حوزه آب و بهره وری آن، 

دام، دامپروری و زیست فناوری کشاورزی بود.در پایان این نشست سفیر پرتغال به منظور آشنایی مسئوالن ایرانی با توانمندی های 

ت وزیر کشاورزی کشور خود را از محمود حجتی وزیرجهاد این کشور در حوزه کشاورزی و گسترش روابط دوجانبه، به طور رسمی دعو

 کشاورزی و زند برای سفر به آن کشور ارائه کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/44330/%D8%AA%D9%88% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 شودبان جذب مینیروی ویژه محیط 500امسال بیش از 

 حمیدرضا خبر داد.  96سال بان در طولنفر نیروی ویژه محیط 500زیست کشور از جذب حداقل فرمانده یگان حفاظت محیط |ایسنا

 از ازدیدب در گرفت، خواهد انجام زیستمحیط حفاظت سازمان رئیس توسط شده انجام هایپیگیری با کار این کهاین بیان با خیلدار

زیست میلیون هکتار اراضی حفاظت شده تحت مدیریت حفاظت محیط17 حدود حاضر درحال» گفت: « درمیان»اظت شده حف منطقه

به « نُرم جهانی»هزار هکتار یک محیط بان مشغول به فعالیت است این در حالیست که براساس 6در سطح کشور داریم و برای هر 

زیست کشور از تصویب نظام آموزش یگان حفاظت فرمانده یگان حفاظت محیط« بان الزم است.هزار هکتار یک نفر محیطازای هر یک

زیست خبر داد و گفت: در گذشته برخی از مشکالت محیط بانان دربرخورد با شکارچیان ناشی از عدم آموزش آنان بود که در محیط

سال آموزش و در بانان در هر چهارزیست تصویب شد. در این نظام آموزشی طولی محیطان حفاظت محیطاین راستا نظام آموزش یگ

نفر  1400سال گذشته که درازای دریافت گواهی آموزشی هم ارتقای درجه و هم حق درجه دریافت خواهند کرد. او با بیان این

های الزم را فرا نفر دیگر آموزش 400 حدود نیز امسال شده انجام هاییزیربرنامه طبق»  اند، گفت: بان آموزش دیدهعنوان محیطبه

زیست کشور تصویب چارت سازمانی این یگان را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در فرمانده یگان حفاظت محیط« خواهند گرفت.

بانان در مجلس و افزایش دستمزد محیط زیست عنوان کرد و تصویب الیحه حمایت ازراستای باالبردن جایگاه یگان حفاظت محیط

 .بانان در کشور برشمردترین اقدامات انجام شده در جهت ارتقای جایگاه محیطآنان را از مهم

http://www.iana.ir/fa/news/44304/%D8%A7%D 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست در حقوق ایران و آیین دادرسی/ احکام دعاوی راجع به 

 محیطی در محاکم قضایی ایرانمسئولیت زیست

 یران است به دو بحثکنندگان محیط زیست در حقوق ادر متن حاضر که حاوی اساسی ترین مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی آلوده

شود: ابتدا مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست در حقوق ایران و در پایان آیین دادرسی دعاوی راجع به مسئولیت پرداخته می

 .محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفتزیست

 :وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه -محمد صالحی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

کنندگان محیط زیست در حقوق ایران است به دو بحث در متن حاضر که حاوی اساسی ترین مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی آلوده

شود: ابتدا مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست در حقوق ایران و در پایان آیین دادرسی دعاوی راجع به مسئولیت پرداخته می

 قرار خواهد گرفت.محیطی مورد بررسی زیست

 مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست در حقوق ایران

 منابع قانونی

در حقوق ایران به طور کلی در مورد مسئولیت مدنی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی حاکم است. در مورد قانون و یا مبنای 

نین فوق در مورد آلودگی محیط زیست نیز حاکم است و مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست ممکن است گفته شود که قوا

قانون مسئولیت مدنی می پذیرند که  1درمورد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران برخی اساتید حقوق مدنی باستناد به ماده 

 (1)رده باشد.ی کعلی االصول مسئولیت مبتنی بر تقصیر است مگر در مواردی که قانون صریحاً مسئولیت غیر تقصیر را پیش بین

در مقابل برخی از نویسندگان عنصر تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی نمی دانند. به این صورت که نگاه خاص حقوق ما به مبنا و 

شرایط مسئولیت مدنی و قرار دادن عنصر تقصیر در عداد عوامل مثبت رابطه علیت و استناد خسارت به شخص و نه در زمره شرایط 

به سیستم حقوقی ما این اجازه را می دهد که برای شناخت مسئولیت دار بودن خطا، بدون نیاز به مساعی و نظریه اصلی مسئولیت، 

سازیهای پیچیده در هر موردی که رابطه استناد میان خسارت و فعل شخصی بدون احتیاج به اثبات تقصیر از دید عرف محرز باشد 

نظریه دوم که استناد عرفی را مبنای مسئولیت مدنی می داند، از (2)ه رسمیت بشناسد.مسئولیت نگاهدارنده شی یا حیوان یا غیر را ب

این لحاظ که عرف رامعیار تشخیص می داند بسیار قوی است زیرا حتی در مواردی که قانون دروقوع خسارت تردیدداشته باشدعرف 

لیت مطالبه و نوع خسارت بسیار مطلوب و پسندیده چنین تردیدی به دل راه نمی دهد و شناسایی عرف در میزان خسارت وحتی قاب

 است. اما نمی توان به عنوان یک مبنای جدید و تئوری جدید در مسئولیت مدنی پذیرفت و بر مبنای دیگر مسئولیت اضافه کرد.

و سوال واقع ما باید به دتنها در ترسیم رابطه سببیت نقش دارد و نه به عنوان مبنای جدید، در  "استناد عرفی "زیرا نظریه موسوم به 

 پاسخ دهیم، اول این که چه کسی باید خسارت وارده را جبران کند؟دومین سوال نیز این است که اصالً چرا باید جبران خسارت کند؟

 اًدر رابطه با پاسخ سوال می توان به استناد عرفی اشاره کرد و برای مثال عرف خسارت وارده را به شخص الف منسوب می کند و عرف

خسارت از فعل وی صادر شده است. اما در رابطه با پاسخ سوال دوم که در واقع تعیین مبنای مسئولیت مدنی است برای مثال ممکن 

است گفته شود چون شخص الف مرتکب تقصیر شده است بنابراین مبنای مسئولیت مدنی درحقوق ایران علی االصول مبتنی بر 

فی نه تقصیر شخصی.در رابطه با مسئولیت ناشی از خسارتها یا آلودگی های زیست محیطی، تقصیر است ولی تقصیر اجتماعی و عر

مبنای مسئولیت تقصیر نیست و تئوری پذیرفته شده در غالب مسئولیت ها را نمی توان به مسئولیت زیست محیطی تسری داد.به 

 الیل زیر:عبارتی می توان گفت که مبنای مسئولیت زیست محیطی است مسئولیت محض به د
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 از جهت قابلیت استناد قانون مسئولیت مدنی:

در حقوق آلمان نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، اما راجع  (3)قانون آلمان است. 823ماده اول قانون مسئولیت مدنی ترجمه ماده 

و رویه قضائی این کشور عقیده  قانون مدنی آلمان در مورد خسارتهای خالص زیست محیطی، حقوق دانان 823به قابلیت استناد ماده 

دارند که در مورد خسارتهای خالص زیست محیطی قابل استناد نیست و بنابراین نمی توان به استناد قانون مدنی آلمان خسارتهای 

زیست محیطی را مطالبه کرد. سپس در آلمان دو قانون خاص در رابطه با حفاظت از محیط زیست به تصویب رسید یعنی، قانون 

به تصویب رسید ولی بعد از  1990و قانون مسئولیت و قانون مسئولیت محیطی که در  1957( مصوب 22ریت منابع آبی )ماده مدی

تصویب قوانین فوق همچنان رویه قضائی و حقوقدانان این کشور خسارتهای سنتی را تابع قوانین مذکور می دانند ولی خسارتهای 

نیز قابل مطالبه نمی باشدچه برسد به حقوق ایران که چنین قوانینی هم تصویب نشده  خالص زیست محیطی در حقوق کنونی آلمان

است.عالوه بر این قانون مسئولیت مدنی ناظر به اموال و حقوق خصوصی افراد است در واقع تنها اشخاص و اموال و حقوق خصوصی 

ون مذکور بی بهره است.در قانون مسئولیت مدنی از تابع مقررات مسئولیت مدنی است و حقوق و اموال عمومی از حمایت های قان

استفاده شده است در حالی که محیط زیست و اموال آن مال یا حق  "افراد"یا  "ضرر و زیان مادی یا معنوی دیگری"عباراتی مانند 

نی ی یعدیگری محسوب نمی شود بلکه یک حق عمومی است به عبارت دقیقتر خسارتهای زیست محیطی شامل خسارتهای سنت

 1ادهم "خسارت بر اموال خصوصی و اشخاص نمی شود و تابع قوانین خاص هستند. یکی از اساتید حقوق در این زمینه می نویسد: 

قانون مسئولیت مدنی منحصراً ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی کند. حقوق و اموال عمومی بوسیله 

 (4)"ت.قوانین دیگر حمایت شده اس

 از جهت کارکرد و هدف:

مشهوراست که می گویند هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است که در تعریف مسئولیت مدنی نیز گفته شده است که در هر 

از آنچه از قانون مدنی اتالف  (5)موردی که شخص ملزم به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.

مال غیر و قانون مسئولیت مدنی استنباط می شودتنها ناظر به جبران خسارت اموال خصوصی می شود و اینکه وضعیت زیان دیده 

 به حالت اولیه برگردانده شود در حالیکه در محیط زیست جبران خسارت وجود ندارد بلکه اصالح و بازسازی، پاکسازی و ترمیم محیط

زیست آلوده شده یا خسارت دیده است چنانچه ضرب المثلی در این زمینه می گوید انسانها جبران خسارت می شوند اما اشیاء اصالح 

 و بازسازی.

 مبنای حقوقی

برخالف مسئولیت مدنی سنتی که با مسئولیت ناظر به خسارتهای واقع شده مواجه هستیم برعکس، در مورد مسئولیت زیست 

مسئولیت ناظر به آینده و خسارتهایی که هنوز واقع نشده مواجه هستیم یعنی خسارتها یا آلودگی که هنوز واقع نشده  محیطی ما با

ولی درآینده واقع خواهد شد که درواقع خطر جدی وقوع خسارت در آینده به محیط زیست، مسئولیت زیست محیطی محقق می 

در آن مورد پذیرش قرار گرفته وبه معنای این است که مسئولیت زیست  قانون اساسی که اصل پیشگیری هم 50شود. طبق اصل 

محیطی خالف سایر مسئولیت ها، مسئولیت پیشگیری و ناظر به آینده است که مبتنی بر اصل پیشگیری است. به عبارت دیگر در 

یری لیت به پیشگیری و جلوگتعهد ومسئو -مورد خسارتهای زیست محیطی مسئولیت مدنی از تعهدهای متفاوت تشکیل شده است: 

 قانون اساسی( 50از آلودگی یا خسارت زیست محیطی ) اصل 

 تعهد به اصالح و ترمیم خسارت زیست محیطی در صورت وقوع خسارت یا آلودگی -

 (6)تعهد به جبران در صورتی که ترمیم و پاکسازی محیط زیست امکان نداشته باشد. -
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آن قانون، مسئولیت  1قانون مسئولیت مدنی در مورد خسارتهای زیست محیطی که بویژه ماده بنابراین بطور کلی می توان گفت که 

مبتنی بر تقصیر را در حقوق ایران اصل، قرارداده، قابل استناد نیست ومقررات قانون مدنی بویژه باب اتالف که ناظر بر اتالف مال 

محیطی قابل استناد نمی باشد. بنابراین برای تعیین مبنای غیراست و ناظر به اموال خصوصی است در مورد خسارتهای زیست 

 مسئولیت و خسارت ها و یا نوع مسئولیت به قوانین خاص راجع به حفاظت از محیط زیست مراجعه شود.

قانون اساسی مقرر می دارد که در جمهوری اسالمی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایددر آن  50اصل 

اجتماعی روبه رشد داشته باشند یک وظیفه عمومی تلقی می گردداز این رو فعالیت های اقتصادی غیرآن که با آلودگی محیط  حیات

زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن الزمه پیدا کند ممنوع است.در اصل مذکور، اصل پیشگیری مهم ترین پیکره آن است بنابراین 

در رابطه با خسارتها  "پیشگیری  "قانون اساسی پیش بینی اصل معروف  50قی در رابطه با اصل مهم ترین و اصلی ترین استنباط حقو

و تخریب محیط زیست است. بنابراین همانطورکه اشاره شد در مورد مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت ناظر به آینده است که باید 

ها و آلودگی های زیست محیطی در مدت طوالنی آشکار می از وقوع آلودگی یا تخریب آن جلوگیری شود چون بسیاری از خسارت

شوند و بنابراین ممکن است اثر آن در نسلهای بعد ظاهر شود که ضرورت دارد در آلودگی پیشگیری شود.در مورد مسئولیت های 

ادیه مکلف به پارلمان و شورای اروپا که تمام کشورهای عضو اتح 2004پیشگیری در کشورهای مختلف در دستور العمل مصوب 

تنظیم قواعد مسئولیت زیست محیطی مطابق آن هستند، مسئولیت پذیرفته شده محض است زیرا گفته می شود از طریق اجرای 

مسئولیت محض اهداف اصل پیشگیری و رعایت اصل پیشگیری بیشتر تامین می گردد. چرا که اگر متصدی ببیند که در صورت 

ح و پاکسازی کند بیشتر احتیاط می کند و از آلودگی می پرهیزد که عامل بازدارندگی مسئولیت آلودگی محیط زیست باید آن را اصال

محض بیشتر از سایر مبانی یعنی مسئولیت مبتنی برتقصیر است به خاطر همین در اتحادیه اروپا تقریباً تمام کشورها دست کم در 

ته اند یا بار اثبات دعوا را تغییر داده اند که از کشورهای حقوق عمومی مسئولیت محض را برای خسارتهای زیست محیطی پذیرف

گروه اول می توان به آلمان، سوئد و هلند که صراحتاً در قوانین جبران خسارت زیست محیطی مسئولیت محض را پیش بینی کرده 

 فرانسه و اسپانیا اشاره کرد. اند و از کشورهای گروه دوم که بار اثبات دعوا را تسهیل یا آن را برعکس کرده اند می توان به

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می خوانیم:صاحبان و مسئوالن اینگونه کارخانجات و کارگاههای آلوده  2و تبصره  29در ماده 

ه عکننده... مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه می باشند. مطال

، قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث رابه یاد می آورد که با همان لحن و آهنگ، قانونگذار مسئولیتی غیر تقصیری را پیش 29متن ماده 

بینی و بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر یا بی مباالتی خوانده باشد مسئولیت محقق می شود مگر در صورت اثبات فورس ماژوریا 

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قانونگذار اصل معروف  29دفاع پذیرفته شده در مسئولیت محض است. در ماده قوه قاهره که تنها 

آلوده کننده باید بپردازد را نقض کرده که یکی از مهمترین اصول مسئولیت زیست محیطی می باشد چراکه مطابق اصل فوق باید 

س آالینده. البته مرسوم است که در موردی که قانونگذار هدفش حمایت از زیاندیده آلوده کننده مسئول باشد نه مالک یا صاحب تاسی

 یا موضوع خاصی باشد توجه کمتری به عامل زیان می کند بلکه هدفش بیشتر جبران سریع و پاالیش محیط زیست آلوده می باشد.

وه بر استنباط فوق، به نظر می رسد در تمام مواردی این اقدام قانونگذار را که ناخواسته به شگردی بزرگ دست زده باید ستود، عال

 استفاده کرده باشد، صرف وجود زیان و رابطه سببیت کافی است. "ممنوع  "که قانونگذار از الفاظی مانند 

آلودگی قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مقرر می دارد که: اقدام به هر عملی که  9مثالً به ماده زیر می توان اشاره کرد: ماده 

محیط زیست را فراهم سازد ممنوع است و آلودگی را هم چنین تعریف می کند منظور از آلوده ساختن محیط زیست، عبارتست از 

ا به طوریکه ژیکی آن رپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولو

 ان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.زیان آور به حال انس
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 مقرر می دارد که هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع است. 1371نامه بهداشت مصوب آیین 3ماده 

ی یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست قانون اساسی هر اقدامی که موجب آلودگ 50عالوه بر قوانین خاص محیط زیست، در اصل 

باشد ممنوع است.به نظر می رسد در تمام موارد و قوانینی که قانونگذار انجام عملی را نهی کرده باشدانجام دادن عمل نیاز به دلیل 

بی  قصیر یادارد و به عبارت دقیقتر صرف وجود خسارت و رابطه سببیت بین عمل وخسارت کافی است درواقع نیازی به اثبات ت

مباالتی خوانده در این فرض نیست و این تنها ثمره ای است که از نهی قانونگذار در مسئولیت مدنی ظاهر می شود به بیان دیگر به 

دالیلی که قانونگذار پیش بینی می کرده، انجام عمل یا فعالیتی را ممنوع دانسته است که اگر شخص برخالف اصل قانون اساسی یا 

 انجام دهد، صرف انجام عمل، تقصیر وبی مباالتی است که باید عامل و فاعل، مسئولیت ناشی از آن را هم قبول کند. قانون، عملی

بطور کلی در مورد مسئولیت زیست محیطی، جزء در مواردی که در قانون، شرط تخلف از مقررات پیش بینی شده باشد، مسئولیت 

نفسه بی مباالتی است که بنابراین انجام دهنده فعالیت آالینده باید دلیل مانند محض است که حتی وجود و انجام عمل ممنوع فی 

فورس ماژور یا قوه قاهره را اثبات کند در حقوق ایران انجام فعالیت آالینده یا مخرب محیط زیست، در صورتی که مطابق حقوق 

مه، اعطای مجوز اباحه اضرار به غیر نیست و حتی عمومی مجوز داشته باشد پذیرفته می شود ولی در مسئولیت به معنای خاص کل

 اباحه اضرار به محیط زیست هم نیست چراکه مجوز نمی تواند با اصل قانونی اساسی مغایر باشد.

 آئین دادرسی دعاوی راجع به مسئولیت زیست محیطی 

 توزیع مسئولیت:

محیط بیشتر ازیک نفر هستند مسئولیت چگونه بین آنان منظور از توزیع مسئولیت این است که درمواردی که عاملین خسارت به 

 توزیع می شود. ایا هرکدام به اندازه زیانی که وارد کرده اند مسئولیت دارندیاهر کدام بی اندازه و مشترکاً خسارت را جبران می کنند؟

دارد مثالًدر کشورهای آمریکا،  در مورد توزیع جبران خسارت بین عاملین متعدد در کشورهای مختلف دیدگاههای متفاوتی وجود

دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، سوئد، یونان، ایسلند و ایرلند مسئولیت تضامنی بین عاملین در قوانین پیش بینی شده و یا رویه 

یان این از مقضائی آن را به کار می گیرد. برعکس در برخی کشورها مسئولیت هر فرد متناسب با زیانی است که به بار آورده است و 

کشورها می توان به ایتالیا، هلند، اسپانیا و اطریش اشاره کرد. در برخی از کشورها نیز از هر دو مبنا برای توزیع مسئولیت استفاده 

در مورد حقوق اتحادیه اروپا بطور کلی،  (7)می شود مثالً کشورهای سوئیس و نروژدر اتحادیه اروپا بدین ترتیب عمل می کنند.

را پیش بینی کرده است. بدین صورت که هرکس مسئول خسارت  (8)نظریه مسئولیت تضامنی خفیف یافته  Wpاروپا در  کمیسیون

وارده به محیط زیست خواهد بود. مگر اینکه بتواند ثابت کند که وی تنها بخشی از خسارت را بوجود آورده است که در این حالت 

هرگاه چند نفر  137قانون مجازات اسالمی مصوب  365قوق ایران با توجه به ماده فقط مسئول آن بخش از خسارت خواهد بود.در ح

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  533مشترکاً سبب ورود خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت وارده خواهند بود ماده 

بگون گردندبه طوری که آن جنایت یا خسارت به هرگاه دویا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنابت یا خسارتی برد "می گوید: 

هردو و یا همگی مستند باشد، به طورمساوی ضامن می باشندن. بدین ترتیب مسئولیت در صورت تعدد اطراف به تعداد تقسیم می 

 شود نه به فعل.

 های قابل جبران:خسارت

ق کشورهای مختلف گرایش های مختلفی وجود دارد به در مورد خسارتهایی که در اثر اقدام علیه محیط زیست وارد می شوددر حقو

طوریکه در حقوق بعضی کشورهای خسارتهای خالص زیست محیطی قابل مطالبه نیست. مثالً در آلمان، دانمارک، یونان، سوئیس، 

یس، تریش، انگلاین خسارتها قابل مطالبه نمی باشند و در حقوق برخی کشورها هزینه تصفیه و ترمیم قابل مطالبه است مانند: ا
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ایتالیا، دانمارک، فرانسه و آمریکا این هزینه ها قابل مطالبه و جبران می باشنددر حقوق ایران باید بین خسارتهای سنتی و خسارتهای 

خالص زیست محیطی قائل به تفاوت شویم در مورد خسارتهایی که از طریق محیط زیست به اموال و اشخاص وارد می شود تردیدی 

قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه می باشندو اشخاص می توانند خسارتهای سنتی را از  1ین ضررها به استناد ماده نیست که ا

عاملین مطالبه کنند.اما در مورد قابلیت مطالبه خسارتهای خالص زیست محیطی در حقوق ایران تردیدها فراوان است. قول به عدم 

ی در مورد خسارتهای خالص زیست محیطی قوی تر است.حال این سوال مطرح می شود قانون مسئولیت مدن 1قابلیت استناد ماده 

 قابل جبران هستند یا نه و اگر قابل جبران هستند به استناد چه قوانینی می توان آنها را مطالبه کرد.

قانون نحوه جلوگیری از  29 در قوانین مربوط به محیط زیست برخی خسارتها قابل مطالبه دانسته شده است. مثالً تبصره اول ماده

مقرر می دارد: صاحبان و مسئوالن اینگونه کارخانه ها و کارگاهها آلوده کننده عالوه بر محکومیت مذکور  1374آلودگی هوا مصوب 

ه قانون حفاظت دریا و رودخان 13مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی می باشند. بدین ترتیب ماده 

مقرر می دارد: در صورتی که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هرگونه  1354های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 

خسارتی به بندرها و دریا، بارها یا سایر تاسیسات ساحلی ایران بشود ویا خسارت به آبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسئولین 

مقرر می دارد که آلوده ساختن  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب 46رده نیز محکوم خواهد کرد. مادهرا به پرداخت خسارت وا

آب ممنوع است مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب برسازمان حفاظت محیط زیست محول می شود 

در قوانین خاص مربوط به حفاظت از محیط زیست قابل بطورکلی خسارتهای خالص زیست محیطی در ایران در صورتیکه صریحاً 

مطالبه دانسته شده است قابل مطالبه می باشند ولی خسارتهای سنتی را می توان حتی در صورتیکه در قوانین راجع به محیط زیست 

وق ایران شود که در حق نیز پیش بینی نشده باشد، به استناد ماده اول قانون مسئولیت مدنی مطالبه کرد. بدین ترتیب مالحظه می

نسبت به حقوق بسیاری از کشورهایی که قانون مسئولیت زیست محیطی هم دارند ) مانند آلمان( امتیازهایی وجود دارد چراکه 

قوانین مربوط به محیط زیست که مثالهایی از آن ها در باال ذکر شد خسارتهای زیست محیطی را قابل جبران و مطالبه دانسته اند 

 قوانین ایران در زمینه مسئولیت مدنی زیست محیطی قابل انکار نیست. ولی نقص

 دادگاه صالح:

درمورد صالحیت محلی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی، ممکن است گفته شود بطور کلی دادگاه صالح اقامتگاه 

ح بداند یا ممکن است خواهان درانتخاب صالحیت دادگاهها خوانده می باشدجز درصورتی که قانون دادگاه دیگر را از لحاظ محلی صال

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی  "قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می داردکه:  11اختیار داشته باشدماده 

ول نمی باشد و تبعیض بین تعهدات قراردادی و ولی این ادعا قابل قب "آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده درایران اقامتگاه نداشته باشد...

غیر قراردادی صحیح به نظر نمی رسد چون در آنجا که مبنای این ادعای قانونگذار ما در یک قاعده مندرج است که از حقوق اروپا 

ه آنجا واقع شد گرفته شده است در حالی که در حقوق کنونی اروپا در زمینه مسئولیت مدنی دادگاهی صالح است که یا خسارت در

و یا فعالیت خطرناک و زیانبار در آن محل انجام گرفته است و همچنین دادگاهی که خوانده در حوزه آن قرار داشته باشد صالح به 

کنوانسیون مسئولیت خسارتهای ناشی از فعالیتهای خطرناک ) کنوانسیون لوگانو( مقرر می دارد  19رسیدگی است.برای مثال ماده 

 بران خسارت مطابق این کنوانسیون تنها دریکی از این دادگاهها قابل طرح می باشد: که دعاوی ج

 محل وقوع خسارت -1

 محل انجام فعالیت خطرناک -2

 در محل سکونت -3
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در حقوق فرانسه نیز خواهان اختیار دارد به دادگاههای مختلف مراجعه کند.در زمینه جبران خسارت وارده از جرم یا شبه جرم 

ست می تواند عالوه بر دادگاههایی که خوانده در آنجا اقامتگاه دارد و دادگاهی که عمل زیانباردر آنجا انجام شده و یا نزد درخوا

 (9)دادگاهی که خسارت در آنجا متحمل شده باشد مطرح نماید.

و قواعد فقهی هماهنگ باشد و لذا در  دچار توهم شده باشد که چگونه با فقه امامیه "تعهد"به نظر می رسد قانونگذار در ترجمه واژه 

قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد را نیز صالح دانسته است در حالکیه بهتر بود این مقرره در  13ماده 

 مورد مسئولیت مدنی نیز قرار می داد چون دالیل در محل وقوع خسارت یافت می شود نه دادگاه اقامتگاه خوانده.

 مرور زمان:

در مورد مرور زمان مطالبه خسارتهای زیست محیطی در قوانین و کنوانسیون ها مدتهای متفاوتی پیش بینی شده است. برای مثال 

 "آن مرور زمان دعاوی خسارتهای زیست محیطی را پیش بینی کرده است. در این ماده می خوانیم  17کنوانسیون لوگانو ماده 

ق این کنوانسیون تابع یک مرور زمان سه ساله از زمانی است که خواهان می دانست یا می بایست بطور دعاوی جبران خسارت مطاب

 30متعارف از وقوع خسارت اطالع پیدا می کرد و اگر عوامل زیانبار متعدد باشد که از یک منبع ناشی شده باشند مدت اقامه دعوا 

سال از زمان اتمام خسارت  30اگر عامل خسارت دوره مستمر داشته باشد سال از زمان تحقق آخرین خسارت خواهد بودو هم چنین 

آن مقام های صالح برای مطالبه هزینه هایی که مطابق این  12خواهدبود در دستورالعمل پیشنهادی کمیسیون اروپا در ماده 

ن اقدامات فرصت دارند تا آن هزینه دستورالعمل برای جبران خسارتهای زیست محیطی متحمل شده باشند پنج سال از تاریخ انجام آ

 ها را از متصدی عامل زیان مطالبه کنند.

 در حقوق کشورهای مختلف اتحادیه اروپا نیز مرور زمانهایی وجود دارد.

سال از تاریخ تحقق  10قانون مدنی مقرر می دارد دعاوی و مسئولیت های مدنی غیر قراردادی در مدت  2270در فرانسه ماده 

 اریخ تشدید آن مطالبه شود.خسارت یا ت

 823مرور زمان دعاوی خسارتهای زیست محیطی را تابع ماده  17در آلمان نیز در قانون مسئولیت زیست محیطی آلمان درماده 

همان قانون قرار داده است و مدت آن نیز سه سال از تاریخی است که زیاندیده از آن آگاه می شود و حداکثر  852قانون مدنی و ماده 

 ( همان مرور زمان در مورد قانون مدیریت منابع آبی اعمال می شود. 906سال می تواند ادامه داشته باشد )ماده  30تا 

سال از زمان  5مدنی ایتالیا مقرر می دارد که مطالبه خسارتهای ناشی از افعال یا ترک فعل های غیر قانونی تا  2947در ایتالیا ماده 

قانون مدنی اسپانیا مرورزمان مطالبه خسارتهای ناشی از شبه جرم از  1968است. در اسپانیا مطابق ماده انجام آن عمل قابل مطالبه 

 زمانی است که زیان دیده خسارت را فهمیده است و قانون در مورد اینکه آیا علم به خسارت باید واقعی باشد یا ضمنی ساکت است.

 کند.در حقوق انگلستان مدت زمان انواع دعاوی فرق می 

 سال از زمان نقض قرارداد می تواند مطرح شود. 6در مورد قراردادها این مدت تا  -

 سال از زمانی است که سبب دعوا ایجاد شده باشد مثالً نقض احتیاط. 6مباالتی تا در بی -

 سال از زمان وقوع خسارت است. 3در دعاوی مربوطه صدمه شخصی مدت مرور زمان  -

سال است اززمانی است که خواهان متوجه خسارت شده یا می بایستی متوجه آن می شددر  5در دانمارک مدت مرور زمان دعاوی 

سال می  30همان مرور زمان کنوانسیون لوگانو یعنی  1994مورد مسئولیت ناشی از قانون جدید خسارت زیست محیطی مصوب 

فنالند هیچ نوع محدودیت زمانی برای مطالبه خسارت  1994تواند استمرار داشته باشد. قانون جبران خسارت زیست محیطی مصوب 

ساله  10اعمال می شودکه در آن قانون هم یک مرور زمان  1974پیش بینی نکرده است.بنابراین قواعد کلی قانون مسئولیت مدنی 

مان اختصاص داده بود از زمان تحقق خسارت پیش بینی شده است. در حقوق ایران قانون سابق دادرسی مدنی مبحثی را به مرور ز
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اما در قانون مدنی دیگر صحبت از کلمه مرورزمان که شورای نگهبان نیز آن را غیر شرعی اعالم کرده بجز در مواردی که قوانین 

خاص پیش بینی کرده باشند وجودندارد و رویه قضائی در ایران نیز بیشتر به این نظریه شورای نگهبان پایبند مانده است.در قانون 

 مرور زمان در کلیه جرائم عزیری به رسمیت شناخته شده است. –: مبحث چهارم 1392زات اسالمی مصوب مجا

 حق اقامه دعوی:

در مورد مطالبه خسارتهای ناشی از اقدام علیه محیط زیست باید قائل به تفکیک شد و بین خسارتهای سنتی و خسارتهای خالص 

که خسارتهای سنتی اشخاص که متحمل خسارت شده باشند می توانند ادعای  زیست محیطی تفاوت وجود ندارد. به این صورت

خسارت نمایند و این از مسلمات حقوق مسئولیت مدنی است که در مواد متعدد قانون مسئولیت مدنی نیز به صراحت پیش بینی 

و مسئوالن اینگونه کارخانجات و  صاحبان "قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر می دارد که:  29شده است به خصوص ماده 

اصی بنابراین اشخ "کارگاههای آلوده کننده... مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند

د نکه در اثر اقدامات علیه محیط زیست متحمل خسارتهایی شده باشند چه ضرر و زیان مالی باشد و غیر مالی و جسمانی می توان

هیچ دادگاهی نمی  "قانون آئین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که  2دعاوی مسئولیت مدنی اقامه کنند چون ذینفع هستند و ماده 

راجع به "تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع...رسیدگی به دعوا را برابرقانون درخواست نموده باشند 

قانون حفاظت و بهسازی  14زیست محیطی باید گفت که در قوانین راجع به حفاظت از محیط زیست ماده  مطالبه خسارتهای خالص

در مورد جرایم مقرر در این قانون سازمان حسب مورد شاکی و یا مدعی خصوصی شناخته می  "محیط زیست مقرر می دارد که: 

موضوعات زیست محیطی تعلق دارد مثالً سازمان جنگل ها  بنابراین مطالبه خسارت های خالص زیست محیطی به متولی این"شود

و مراتع می تواند خسارت های وارده بر جنگل ها و مراتع را مطالبه کند و یا سازمان محیط زیست خسارت هایی همچون آلودگی 

ع به محیط زیست در ماده ( در قوانین راجNGOآلودگی صوتی یا آلودگی آب را مطالبه کند.در مورد سازمان های غیر دولتی )  -هوا

صاحبان و مسئوالن اینگونه کارخانجات و کارگاههای آلوده کننده مکلف به پرداخت ضررو  "قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 29

بنابراین اشخاص حقوقی می توانند خسارتهای وارده به خود را مطابق "زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند

مقرره مطالبه نمایند در واقع سازمانهای غیر دولتی نیز می توانند برابر این مقرره خسارتهایی که به اهداف آنها نیز وارد می شوداز  این

عاملین زیان مطالبه نمایندبه عبارت دیگر خسارتهایی به اشخاص حقوق عمومی وارد شده باشدچون آن ها نیز شخصیت حقوقی 

بران خسارت اقامه نمایند بطوریکه اگر یک شخص حقوقی که هدفش حمایت از محیط زیست باشد و این دارند، می توانند دعاوی ج

هدف در آن انجمن یا گروهها و سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده باشد می توانند خسارتهایی که به اهداف آنها وارد شده باشد 

حمایت، حفاظت و پاکسازی محیط زیست است، هرنوع ضرر به هدف آنها مطالبه نمایند درواقع سازمانهای غیر دولتی که هدفشان 

یعنی ضرر به سرمایه معنوی است که این سازمانها اندوخته اند و از دارایی آنها محسوب می شود که در اقامه دعوی مسئولیت مدنی 

 محیط زیست در محاکم صادر شده است.نمونه آرائی که در دعاوی راجع به مسئولیت آلوده کنندگان ( 10)ذینفع محسوب می شوند.

در این بخش به یکسری آرائی اشاره خواهد شد که به موجب آنها ) به غیرازرای دوم( آلودده کنندگان محیط زیست به پرداخت 

 خسارت محکوم شده اند:

در پی شکایت اهالی  (11)ویرایی که بدان اشاره می شود در پرونده ای صادر شده است که در آن کارخانه پنبه پاک کنی کردک اول:

، مامورانی از سوی محیط بانی به محل اعزام و 3/2/1365از طریق شورای اسالمی روستای قره سو به محیط بانی کردکوی در تاریخ 

 هبه بررسی آلودگی آب رودخانه قره سو می پردازند. پس از محاسبه فنی معلوم می شودکه الودگی آب نتیجه ورود فاضالب این کارخان

هزار ماهی تلف شده اند. در پی این امر مدیرکارخانه به محیط بانی کردکوی فراخوانده می شودو در  90بوده و بر اثر آن تعداد 
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در کارخانه او مورد  -از جمله سود سوز آورو اسید فسفریک –بازجویی اقرار می کند که مواد شیمیایی موجب مرگ و میر ماهیان 

از تحقیقات و تکمیل پرونده، پرونده برای رسیدگی و اخذ تصمیم درباره پرداخت خسارت، به دادگاه  استفاده قرار می گیرد. پس

حقوقی یک گرگان ارسال می شود. دادگاه مذکور نخست ایراد خوانده را دراین باره که خواهان ) اداره محیط زیست گرگان و گنبد( 

قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و  4سمتی ندارد رد می کند و اظهار می دارد برابر ماده 

( سازمان حفاظت محیط زیست جانشین سازمان شکاربانی شده است و همچنین 12/11/1350انحالل وزارت منابع طبیعی ) مصوب 

دارای سمت است نیز قابل رد است، این ادعا که شرکت سهامی شیالت برابر الیحه قانونی صید غیر مجازاز دریای خزر و خلیج فارس 

زیرا قانون فوق ناظر به صید و شکار آبزیانی است که موضوع پرونده کیفری مربوط منصرف از آن است، همچنین آلودگی رودخانه 

ست، کیلومتر ا 7قره سو که منجر به مرگ ومیر موجودات آبزی رودخانه مذکور شده و اینکه فاصله کارخانه تا دهانه مصب رودخانه 

نمی تواند در محدوده اختیارات و نظارت شرکت سهامی شیالت باشد. دادگاه همچنین ایراد دیگر وکیل خوانده را، که از جنبه کیفری 

قانون حفاظت محیط زیست که شخص  10و مدنی مسئولیت اشخاص حقوقی متوجه رئیس موسسه نمی شود با استناد به ماده 

قانون مدنی، رئیس کارخانه پنبه پاک کنی کردکوی را به پرداخت  333و  331وبه استناد مواد مدیرعامل مسئول شناخته رد می کند 

میلیون ریال بابت ضرر و زیان خسارات ناشی از تلف ماهیهای رودخانه قره سو در حق اداره کل حفاظت محیط زیست  90مبلغ 

 گرگان و گنبد محکوم می کند.

صادر شده است که موضوع آن الزام سازمان حفاظت محیط زیست به صدور  (12)پرونده ایرایی که بدان اشاره خواهد شد در  دوم:

 گواهی پروانه اشتغال می باشد خالصه پرونده و مضمون رای صادره به قرار زیر است:

الزام  خواستهاتحادیه صنف فخار علیه وزارت صنایع )اداره کل صنایع استان تهران( و نیز سازمان حفاظت محیط زیست دعوایی به  "

پس از رسیدن گاز طبیعی، سازمان محیط زیست کلیه کوره های "به صدور گواهی و پروانه اشتغال اقامه و در آن اظهار می کند: 

آجرپزی را مجبور به استفاده از سوخت گاز طبیعی کرده است که به همین نحو نیز عمل شد، اما اکنون مقرر گردیده که واحدهای 

وزارت صنایع قرار گرفته و از وزارت مذکور پروانه اشتغال دریافت کنند. برای این منظور، وزارت صنایع همان  تولیدی، زیر پوشش

شرایطی را که برای تاسیس یک واحد تولیدی الزم است، در مورد این واحدهای که مدتها است فعالیت می کنند الزم دانسته که از 

یط زیست است. لکن سازمان مذکور از صدور این گواهی خودداری می کند. دادگاه با جمله آنها ارائه گواهی از سازمان حفاظت مح

توجه به محتویات پرونده و اینکه طبق مقررات جاری، صدور پروانه و کارت اشتغال از سوی اداره کل صنایع تهران منوط به صدور 

 2258ه این امر که اداره کل صنایع در الیحه گواهی الزم از طرف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و همچنین با توجه ب

علت عدم صدور کارت شناسایی را فقط عدم ارائه تائیدیه از سازمان محیط زیست اعالم داشته است و به عبارت  26/10/69مورخه 

ان علیه سازمان محیط دیگر اداره مذکور صنایع را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است ؛ اما درباره دعوای خواه

زیست، با توجه به محتویات پرونده، آن سازمان را به صدور گواهی الزم دایر بر بالمانع بودن صدور پروانه و کارت اشتغال از لحاظ 

 سازمان مذکور محکوم کرده است.

ون حفاظت و بهسازی محیط قان 9پس از صدور این رای سازمان محیط زیست به آن اعتراض و استدالل می کند که به موجب ماده 

آئین نامه جلوگیری  17و به موجب ماده  "اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم آورد ممنوع است"زیست: 

های موجود مستلزم رعایت صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاه"از آلودگی هوا: 

و بنابراین گاز سوز کردن کوره ها در عین حال که از موارد الزم برای  "ررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشدمق

رفع آلودگی است برای رعایت مسائل محیط زیست و از جمله جلوگیری از تخریب محیط زیست کافی نیست و به این دلیل از ارائه 
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رسیدگی پژوهشی دالیل سازمان را کافی ندانسته و سرانجام به محکومیت سازمان مذکور به گواهی خودداری می کند. دادگاه در 

 صدور گواهی الزم دایر بر بال مانع بودن صدور پروانه و کارت اشتغال از لحاظ سازمان رای می دهد.

ب آنها سازمان حفاظت میحط زیست رای که در ادامه خواهد آمد و همچنین رای بعد در پرونده هایی صادر شده اند که به موج سوم:

دعاوی را علیه اشخاص حقیقی مطرح کرده اند نکته قابل توجه در مورد این پرونده و پرونده بعدی این است که موضوع این دو پرونده 

 است در واقع دو جنبه دارد هم جنبه کیفری که اصل دعوا است و هم جنبه حقوقی که مربوط است به مطالبه ضرر و زیان. بدیهی

اداره محیط زیست آمل علیه فردی اقامه کرد که اقدام به  1361که آن قسمت حقوقی پرونده مدنظر ما باشد. در دعوایی که در سال 

عدد ماهی قزل آالی حمایت شده کرده بود، حکم محکومیت فرد مذکور صادر شد. جریان امر بدین قرار بود که  475صید غیر مجاز 

عدد ماهی قزل آالی حمایت شده را صید کرده بود به استناد  475مل علیه شخصی که به نحو غیر مجاز ای محیط بانی آطی نامه

قانون شکار و صید شکایت و کیفر و مجازات اورا تقاضا کرده بود. مامورین اداره  13ماده  "پ  "و بند  12ماده  "پ"و  "ب "بندهای 

شده تاالر در محل چشمه خونی دستگیر کرده بودند. در نامه یاد شده، با استنادبه محیط بانی، فرد مذکور را در کنار رودخانه حفاظت 

شورای عالی محیط زیست برای هر عدد ماهی قزل آال سه هزار ریال جریمه  21/7/1361مورخه  85مصوبه شماره  "د"بند  3ردیف 

دادسرا پس از تنظیم کیفر خواست، پرونده را برای هزار ریال خسارت تقاضا شده بود. 425نقدی تعیین و جمعاً مبلغ یک میلیون و 

می فرستد و اداره محیط زیست آمل نیز راساً دادخواست ضرر و زیانی را تقدیم دادگاه مذکور می کند؛  2رسیدگی به دادگاه کیفری 

یط زیست قرار می گیرد اما دادگاه پس از رسیدگی به کیفر خواست بر برائت متهم حکم می دهد. این رای مورد اعتراض سازمان مح

و سرانجام پرونده برای تجدید نظر به دادگاه کیفری فرستاده که در این مرحله حکم به نفع سازمان محیط زیست صادر می شود. در 

قانون شکار و صید، او  13ماده  "پ "و بند  12ماده  "و پ "ب "حکم اخیر دادگاه پس از احراز بزهکاری متهم، به استناد بندهای 

به پرداخت سی هزار ریال جزای نقدی محکوم ومقرر می کنند که وسایل صیدو شکار متهم که در جریان دستگیری به دست آمده  را

قانون مذکور به نفع سازمان حفاظت محیط زیست ضبط شود. نسبت به دادخواست ضرر و زیان نیز دادگاه با  14نیز به تجویز ماده 

شورای عالی  85/21/7/61قانون شکار و صیدو مصوبه  2ماده  "ج"و بند  18رسی کیفری و ماده قانون آئین داد 14استناد به ماده 

هزار ریال بعنوان  425قانون اخیر، متهم را به تبع محکومیت کیفری به مبلغ یک میلیون و  4حفاظت محیط زیست و همچنین ماده 

اداره محیط زیست ورامین ضمن شکایت به دادسرای  ارم:چهضرر و زیان ناشی از جرم در حق اداره کل حفاظت محکوم می کند.

این شهر مبنی بر صید غیر قانونی چهاربهله )جوجه عقاب ( از سوی شخصی که به این اتهام دستگیر شده از دادسرا تعقیب و مجازات 

را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری  (13)او را تقاضا می کند. دادسرای ورامین با تنظیم کیفر خواست علیه متخلف پرونده

قانون شکار صید، او را به  12دو ورامین ارسال می کند و دادگاه پس از رسیدگی، اتهام را محرز و مسلم دانسته، با استناد به ماده 

قانون شکار و صیدضبط شده  14پرداخت یک هزار و پانصد تومان جریمه نقدی محکوم می کند و وسیله نقلیه او را با استناد به ماده 

قانون مجازات اسالمی به او بازمی گرداند، اما پس از صدور این حکم و در پی  22بود، با توجه به وضع خاص متهم و استناد به ماده 

تلف شدن جوجه عقابها به علت جدا شدن از محیط اصلی وسوء تغذیه، سازمان حفاظت محیط زیست علیه فرد مذکور به دادگاه 

وقی دادخواست ضررو زیان تسلیم می دارد و پانصد هزار تومان برای هربهله ) جوجه عقاب ( و در مجموع چهار میلیون تومان حق

برای چهاربهله بعنوان ضرر و زیان تقاضا می کند. دادگاه نیز در رای خود ورود ضرر و زیان را محرز دانسته و طرف را به جبران این 

 از آنچه که سازمان حفاظت محیط زیست تقاضا کرده بود محکوم کرد.ضرریا پرداخت مبلغی کمتر 

 برآمد:
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از مطالعه حقوق و قوانین کشورهای مختلف مشاهده می شود که دربرخی از کشورها بدلیل اهمیت ویژه ای که آلودگی وتخریب 

ست علی االصول مبنای مسئولیت زی محیط زیست دارد.قوانین خاصی را در رابطه با مسئولیت زیست محیطی پیش بینی کرده اند و

محیطی تابع مسئولیت محض است و عمدتاً هم مبنای مذکور را در رابطه با فعالیت های خطرناک و فعالیت هایی که بالقوه خطرناک 

یا فوق العاده هستند مانند خسارت اتمی بکارمی گیرند. مسئولیت زیست محیطی تابع مسوولیت در حقوق عمومی است و مفهوم 

سارت زیست محیطی نیز امروزه دیگر به معنای دقیق کلمه آن بکار گرفته می شودیعنی خسارت وارده به خاک، آب و تنوع زیستی خ

است. بدین سان مالحظه می شود خسارتهای وارده به اموال و اشخاص که تابع مسئولیت مدنی هستند )ماده اول قانون مسئولیت 

ت و تابع قواعد سنتی مسئولیت مدنی است. دفاع های کمتری در مسئولیت زیست محیطی مدنی( از مسئولیت زیست محیطی متفاو

مورد پذیرش است و مهمترین آنها قوه قاهره است که عموماً دفاع موسوم به رعایت تکنولوژی جدید و مجوز فعالیت که مطابق مقررات 

چرا که اعطای مجوز فعالیت به معنی اباحه اضرار به  حقوق عمومی اعطا می شوند، در مسئولیت زیست محیطی پذیرفته نمی شوند

غیر و به خصوص اضرار به محیط زیست پاک وبی آالیش نمی باشد. با وجود این مصالح اجتماعی و عمومی نیز باید در نظر گرفته 

 جامعه سودمند است وشود چرا که برخی فعالیت ها آالینده هستند ولی برای انسان ضروری و تولیدات آن فعالیت و تاسیس برای 

ا باشد و لذ "متمرکز  "لذا مزایای اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود. برای مطالبه خسارتهای زیست محیطی باید خسارت 

خسارتهایی که پراکنده هستند برای مثال آلودگی هوا، مسئولیت زیست محیطی بوجود نمی آورند زیرا عامل زیان و آلودگی باید قابل 

 شد بنابراین آلودگی هوا که ناشی از دود ماشین ها و کارخانه های یک منطقه باشد مسئولیت زیست محیطی ندارد.تعیین با

در رابطه با  1339زیرا چگونه می توان تمام راننده های تهران را به جبران خسارت محکوم کرد.قانون مسئولیت مدنی مصوب 

تهای وارده به اموال و اشخاص که از آلودگی محیط زیست سرایت می کند خسارتهای زیست محیطی قابل استناد نیست ولی خسار

) خسارتهای سنتی( را می توان باستناد قانون مذکور مطالبه کرد.مبنای مورد پذیرش در مسئولیت زیست محیطی مسئولیت پیشگیری 

.مهمترین شیوه جبران خسارت زیست قانون اساسی دعوای پیشگیری از مسئولیت اقامه نمود 50است و می توان به استناد اصل 

محیطی، اصالح و ترمیم و تصفیه آلودگی است که در صورت عدم توانایی مالی متصدی و مسئول یا دولت باید این وظیفه را انجام 

دهد زیرا یکی از مهمترین وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست و در واقع مهمترین رسالت آن حفظ محیط زیست سالم است که 

 تلزم تحمل هزینه های تصفیه است ولی بعد از تصفیه محیط زیست و ترمیم آن می توان به عامل اصلی رجوع کند./مس

 نوشت:پی

 زاده، مبانی مسئولیت مدنی، سیدمرتضی قاسم221کاتوزیان ناصر، همان منبع ص  -1

 89و  88بابایی ایرج، جزوه حقوق مدنی، انتشارات مجتمع عالی قم ص  -2

 181قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد دوم، ص  امیری -3

 181امیری قائم مقام، عبدالمجید، همان منبع، ص  -4

 46کاتوزیان ناصر، همان منبع، ص  -5

قابل دسترسی در سایت  2پرنیل آگادترولسن، مسئولیت زیست محیطی بعنوان یک ابراز در حقوق محیط زیست دانمارک ص  -6

 audlcpaa@gureاینترنت 

7- chrisbian von bar op.cit.p  به نقل از انصاری، مهدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مسئولیت ناشی از آلودگی محیط

 دانشگاه قمزیست، 

8- liailiby joint and seneial Miti gated 
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9- Jeanvincent serg Guinchard procedure eirile ایان نامه کارشناسی ارشد، مسئولیت مدنی به نقل از انصاری، مهدی پ

 ناشی از آلودگی محیط زیست، دانشگاه قم

 275و  274در حقوق ما برای مثالک به کاتوزیان ناصر همان منبع ص  -10

 123دادگاه حقوقی یک گرگان، به نقل از تقی زاده انصاری مصطفی همان منبع ص  1365مورخ  198کالسه  -11

 92شعبه چهارحقوقی یک تهران به نقل از تقی زاده انصاری مصطفی همان منبع ص  26/10/69 مورخه 66/56کالسه  -12

 6/3/1370مورخه  413دادگاه کیفری دو ورامین بشماره دادنامه  71/5/343پرونده کالسه  -13

 منابع:

 "هاکتاب"

 1378امیری قائم مقام، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد دوم، نشر میزان 

 1374انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست ایران، نشر میزان، چاپ اول تقی زاده 

 1381جهانگیر، منصور، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، انتشارات آگاه، چاپ دوم 

 1370حسینی نژاد، حسین قلی، مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ اول 

 1378پ اول قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چا

 1378کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 

 1378کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، چاپ دوم 

 1378واحدی، جواد، ترجمه قانون تعهدات سوئیس، نشر میزان، چاپ اول 

 "جزوات درسی"

 1379 -80سال تحصیلی  4ان، حسنعلی، جزوه حقوق مدنی درودی

 1380 -81(انتشارات مجتمع عالی قم، سال تحصیلی 4بابائی، ایرج جزوه حقوق مدنی )

 "هانامهپایان"

 انصاری، مهدی، مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست، دانشگاه قم 

 ه حقوق سیاسی دانشگاه تهران سلحشور، ناد علی، مسئلویت آلوده کنندگاه محیط زیست، دانشگا

 95درج شده در نشریه پیام وکیل شماره زمستان 

 (235منبع: مجله علمی، حقوقی و انتقادی کانون وکالی دادگستری مرکز ) سال شصت و هشتم، شماره 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

های سازمان ملل با احترام به مذاهب و نیاز از تدوین قانون برای حفاظت از تنوع زیستی/برنامهایران بی

 شودها تدوین میسنت

راهبردها و برنامه اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی با اشاره به هماهنگی اسناد باالدستی در حوزه محیط عضو گروه تدوین سند 

به گزارش .زیست، ایران را جزء معدود کشورهایی دانست که بی نیاز از تدوین قانون جدید برای حفاظت از تنوع زیستی خود است

جهانی تنوع زیستی که در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست رگزار شد،  خبرنگار ایانا، اصغر محمدی در مراسم بزرگداشت روز

ای بدون مشکل از نظر برنامه برای موضوع حفاظت اعالم کرد.این استاد دانشگاه افزود: در روز جهانی حوزه محیط زیست را حوزه

عضو آن دارای برنامه حفاظت از تنوع  164عضو رسمی کنوانسیون تنوع زیستی که  198توان گفت، ایران از میان تنوع زیستی می

 زیستی هستند، جزء معدود کشورهایی است که برای حفاظت از تنوع زیستی نیاز به قانون، برنامه و ساز و کار جدید ندارد.

اده افتهای ابالغی مقام معظم رهبری به دلیل همزمانی که اتفاق های کلی نظام و سیاستوی افزود: قانون برنامه ششم و سیاست

 .ها فراهم شوداست، با هم هماهنگ هستند. امیدواریم در دولت دوازدهم یک اهتمام جدی برای محقق شدن تمام این برنامه

به گفته فاضل در اجالس مکزیک مفهومی به نام ریشه حیات مورد توجه قرار گرفته است. به نحوی که تمام کشورهای دارنده برنامه 

ها، مذاهب و ها، سنتهای خود را با رعایت حقوق مردم محلی، ظرفیتحفاظت از تنوع زیستی، باید برنامهیا بدون برنامه در زمینه 

های های موجود در عرصهتمام الگوهای محلی در مناطق حفاظت شده اجرا کنند.وی تاکید کرد: احترام به مذهب و سنت و تمام رویه

نویسد، تمام اصول قبلی را به فراموشی هایی که سازمان ملل میر نیست برنامهشود و قراطبیعی، در سازمان ملل محترم شمرده می

بسپارد.عضو گروه تدوین سند راهبردها و برنامه اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی در سخنان خود به تشریح نحوه تدوین برنامه اقدام 

وسط ایران در اجالس تنوع زیستی مکزیک ارائه شد. بر های تدوین شده تملی حفاظت از تنوع زیستی پرداخت. وی افزود: برنامه

 راهبرد فرعی برای حفاظت از تنوع زیستی در ایران ارائه کرد. 25های انجام شده، تیم ایرانی چهار راهبر اصلی و اساس بررسی

الزام به "تنوع زیستی شامل فاضل افزود: چهار هدف راهبردی برای معرفی برنامه دوم راهبردها و برنامه اقدام عمل ملی حفاظت از 

حفاظت از تنوع "، "های عمومی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدارحفاظت از تنوع زیستی در دولت و جامعه و افزایش آگاهی

 بود. ذیل این چهار "حفاظت از تنوع زیستی"و در نهایت  "کاهش فشار بر تنوع زیستی"، "زیستی، پایش ارزیابی و گزارش دهی

 برنامه اقدام شد. 99هدف کوچکتر دیگر تعیین شد که این اهداف منتج به معرفی  24هبردی، هدف را

 ها شرح وظایف تعریف و مشخص شده است./وی یادآور شد: در برنامه اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی، برای تمام دستگاه

ttp://www.iana.ir/fa/news/h44181/%D8%A7%DB%8C%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 تواند محور همکاری دوجانبه در تفاهم نامه باشدآبخیزداری می

در سال گذشته تفاهم نامه همکاری به مدت  :رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دیدار با سفیر کره جنوبی گفت

زایی سال در زمینه های مختلف نظیر مدیریت جنگلداری، احیای جنگل، حفاظت، پیشگیری و مدیریت فرسایش خاک و بیابان 5

رسانی سازمان به گزارش ایانا به نقل از مرکز اطالع .امضا شد که امیدواریم اقدامات الزم برای تسریع در اجرایی شدن آنها انجام شود

خاطر شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک از اولویت مهم برخوردار است ها، خداکرم جاللی افزود: آبخیزداری برای کشورما بهجنگل

های دنبال توسعه همکاریسفیر کره جنوبی نیز گفت: دولت کره به.تواند محور همکاری دوجانبه در تفاهم نامه دو کشور باشدو می

کیم سونگ هو افزود: سیاست کره متنوع سازی و گسترش روابط با جمهوری اسالمی .ل با جمهوری اسالمی ایران استسودمند متقاب

 .است و تا بحال روابط ما با ایران بیشتر در زمینه انرژی بود واکنون می خواهیم این روابط را در تمام حوزه ها گسترش دهیم

 تواند در آیندههای چشمگیری انجام دادند که میران در زمینه توسعه پایدار فعالیتکیم همچنین یادآور شد: هم کره و هم دولت ای

 تواند راساً در راستای این ارتباط و تفاهمادامه داشته باشد و اگر طی یکسال گذشته ارتباطات مستمری وجود نداشته سفارت کره می

 نامه اقدام کند

http://www.iana.ir/fa/news/44363/%D8%A2%D8%A8%D8%AE 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 هزارتن برنج برای تنظیم بازار ماه رمضان 30ذخایر مناسب کاالهای اساسی در کشور/توزیع 

بازرگانی دولتی ایران از میزان ذخایر مناسب کاالهای اساسی در کشور خبرداد و گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک مدیر عامل شرکت 

 .رمضان و جلو گیری از افزایش قیمت ها، به هر میزان که نیاز باشد کاال در سراسرکشور توزیع خواهیم کرد

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف تاکیدکرد: با توجه به ذخایر  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

مناسب کاالهای اساسی شامل: گندم، برنج، شکر و روغن در کشور، بابت میزان توزیع و تنظیم بازار این کاالها در ایام ماه مبارک 

مدبر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز مصرفی مردم .داریمرمضان هیچگونه مشکلی ن

 شروع سراسرکشور در اردیبهشت 31 شنبه روز از مصوب قیمت با در ایام ماه مبارک رمضان، توزیع کاالهای اساسی برنج و شکر 

یزدان سیف اعالم کرد: همچون سنوات گذشته، برای تنظیم بازار برنج در ایام ماه .ضان ادامه خواهد داشترم ماه پایان تا و شده

هزار تن  30های احتمالی سودجویان و دالالن، مقدار مبارک رمضان و به منظور حفظ ثبات قیمت ها و جلوگیری از سوء استفاده

ومان برای مصرف کنندگان، تحت عنوان طرح ضیافت ت 2700ی توزیع تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای با قیمت برنج در شبکه

هزار تن شکر سفید اعال با  20 مقدار بازارکشور تنظیم کارگروه مصوبه اساس بر معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: .توزیع می کنیم

سراسر کشور توزیع  تومان برای مصرف کننده نهایی توسط این شرکت در 2855توجه به افزایش مصرف شکر در این ایام، به قیمت 

تومان به صنف و صنعت مرتبط شامل: شیرینی پزها و  2520هزار تن شکر با قیمت مصوب 30سیف افزود: همچنین مقدار .میشود

د د شد، تا شاهخواه فروخته زولبیا پزها، برحسب میزان ظرفیت تولیدی آنها، از طریق عرضه در بورس و صدور حواله توسط شرکت 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انتشار برخی اخبار غیرواقعی در زمینه کمبود و .ار این کاالها هم باشیمثبات قیمت در باز

کاهش موجودی برنج کشور تأکید کرد: در حال موجودی برنج این شرکت مناسب می باشد وما توزیع را آغاز کرده ایم اما در حال 

 .هزارتن برنج خریداری شده از خارج هم بارگیری شده و به زودی وارد بنادر کشور میشود100حاضر خریدار ندارد؛ بعالوه اینکه مقدار 

 .مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران انتشار اینگونه خبرهای غیر واقعی را در راستای منافع دالالن و سودجویان برشمرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6099914/%D8%B0%D8%AE%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 های علمی و تحقیقاتی کشاورزی ایران و پرتغالتوسعه همکاری

 .های مشترک ایران و پرتغال در بخش کشاورزی بویژه درحوزه دامپروری و بهداشت دام مورد تأکید قرارگرفت گسترش همکاری

راه های گسترش همکاری های مشترک تحقیقات کشاورزی ایران و پرتغال در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

نشستی با حضور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ژوائو کورته رآل سفیر پرتغال در تهران مورد بررسی و تاکید 

ات، آموزش و ترویج کشاورزی عالقه مندی وزارت در این نشست، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیق.قرار گرفت

زند گفت: .جهاد کشاورزی ایران را در برقراری روابط دوستانه و نیز تخصصی در حوزه های تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی مورد تاکید قرار داد

ل اصلی در توسعه روابط علمی و دانش دو کشور حائز چالش های مشترک کشاورزی و اقلیمی بسیاری هستند و این مشترکات می تواند عام

مظفری مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و روابط بین الملل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این نشست، ضمن .محور باشد

 ازمان تحقیقات کشاورزی رابرشمردن توانمندی های سازمان و امکانات و تجهیزات فناورانه و دانش بنیانی که در آن به کارگرفته شده است، س

 .سازمانی پیشرو با توانمندی های تحقیقاتی قابل مالحظه توصیف کرد

وزیر مشاور  2015مظفری سپس با اشاره به پیشینه تالش ها برای همکاری های مشترک بین دوکشور خاطر نشان ساخت: در پائیز 

کرده و یک تفاهم نامه همکاری توسط وی و دکتر زند رئیس تحقیقات، در امور غذا و کشاورزی پرتغال در راس هیاتی از ایران بازدید 

وی اضافه کرد: در پی گیری های بعدی برای .آموزش و ترویج کشاورزی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی امضاء شده است

اصالح نباتات و تولید بذر، تولید  اجرای تفاهم نامه، زمینه های همکاری مشترک شامل حوزه آب و بهره وری آن، تغییرات آب و هوا،

در این نشست،ژوائو کورته رآل سفیر پرتغال .و توسعه کشت زیتون، بهداشت دام، دامپروری و زیست فناوری کشاورزی مشخص شد

 .در ایران نیز خواستار گسترش روابط بخش کشاورزی پرتغال با بخش کشاورزی ایران در زمینه های فنی، علمی و تحقیقاتی شد

ضمن اشاره به رایزنی های صورت گرفته قبل از سفر به ایران با وزیر کشاورزی این کشور، آمادگی پرتغال را برای همکاری در  وی

سفیر پرتغال در ایران در ادامه،همکاری های دوجانبه به خصوص در حوزه امور دام و .کلیه زمینه های مرتبط با کشاورزی اعالم کرد

مورد تاکید قرار داد و باتوجه به زمینه های همکاری های مشترک کشاورزی بین دو کشور، با ارائه پیش  دامپروری و بهداشت دام را

 .نویس موافقتنامه ای در خصوص سالمت دام و دامپزشکی خواستار پیگیری و توجه ایران در این زمینه شد

شاورزی و گسترش روابط دوجانبه، دعوت رسمی وزیر همچنین،سفیر پرتغال به منظور آشنائی با توانمندی های این کشور در حوزه ک

 .کشاورزی کشور خود را برای سفر وزیر جهاد کشاورزی و دکتر زند به این کشور ابالغ کرد

 در پایان این نشست، اعضای هیات ایرانی و سفیر پرتغال بر گسترش و تعمیق روابط دوجانبه تاکید کردند

http://www.yjc.ir/fa/news/6104717/%D8%AA%D9%88%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۹سه شنبه 

 میلیارد تومان مالیات و عوارض به صادرکنندگان ١300استرداد 

میلیارد تومان مالیات و عوارض به صادرکنندگان گفت: مطابق قانون،  1300رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به استرداد بیش از 

های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و درآمد حاصل از کلیه فعالیت

 .هستند کلیه فعاالن مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف

گوی تفصیلی با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به بررسی عملکرد این ونژاد رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتکمال تقوی

 .پرداخت 95سازمان در سال 

 ها اخیر انجام شده است؟های مالیاتی چه اقداماتی در سالدر راستای افزایش معافیت

شدند و این در میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره مند می 10هزار تومان و سالیانه  833هیانه بگیران ما، حقوق1392در سال 

درصد رشد کرده است و حقوق بگیران  140حدود  1396تا سال  1392حالیست که سقف معافیت مالیات حقوق بگیران از سال 

میلیون تومان از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهره  24سقف ( ماهیانه تا سقف دو میلیون تومان و سالیانه تا  1396امسال ) 

 .شوندمند می

 ها اخیر چه تغییراتی در مالیات بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است؟در سال

 بگیرانهای اخیر، مالیات بر حقوق بخش دولتی و خصوصی یکسان شده، که این اقدام در راستای رفع تبعیض بین حقوقدر طی سال

خش بگیران بدولتی و همچنین اجرای عدالت مالیاتی صورت گرفته است؛ چرا که پیش از این نرخ مالیات حقوقبخش دولتی و غیر

 .بگیران دولتی داشته استخصوصی تفاوت زیادی با نرخ مالیات حقوق

 های مالیاتی چه برنامه ریزی در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؟در جهت رفع تبعیض

درصد به  35سازی و تعدیل و سقف آن از های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، سادهبه منظور رفع تبعیض مالیاتی در کشور، نرخ

های موثر اشخاص حقیقی به شدت درصد کاهش یافته و همچنین با کاهش تعداد طبقات و افزایش فاصله طبقات، نرخ 25حداکثر 

 .یکسان شده است ( %25ر درآمد اشخاص حقوقی )کاهش پیدا کرده و با نرخ مالیات ب

 های پایه اشخاص حقیقی به چه منظور اجرایی شده است؟معافیت

شود. بدیهی است اگر توانند ساالنه از یک معافیت پایه استفاده کنند و هر سال در قانون بودجه مشخص میاشخاص حقیقی می

 .شودقانون محاسبه می 131آن طبق نرخ ماده درآمد اشخاص حقیقی بیش از این میزان باشد مالیات 

 دهید؟بیشتر توضیح می

 های مالیاتی اشخاص حقیقی موضوعهای مستقیم، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای رقابتی، نرخدر اصالحیه قانون مالیات

 .این ماده قانونی کاهش یافته است

 مور مالیاتی در نظر گرفته شده است؟ها و تسهیالت برای مودیان در سازمان اچه مشوق

ها را در قانون مالیات های مستقیم مشوق ها و تسهیالت خوبی برای مودیان پیش بینی شده است، برخورداری از تمام این معافیت

 را ارائه نکند ضمن موقع مالیات دانست و اگر فردی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خودمنوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به

ند مالیات کبینی شده استفاده کند، به هر میزان درآمدی که کسب میها و تسهیالتی که در قانون پیشتواند از معافیتاینکه نمی

 .تعلق می گیرد و مشمول جرائم عدم ارایه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات هم می شوند

 ترین سیاست نظام مالیاتی چیست؟اصلی
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ترین سیاست نظام مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی است و تمامی اصالحات و برنامه های سازمان در راستای تحقق این سیاست اصلی

ها و مطالبات مودیان مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی بوده است که با تصویب اصالحیه قانون است و همواره یکی از مهمترین دغدغه

 .، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شده است95ای آن از ابتدای سال های مستقیم و اجرمالیات

 عدالت مالیاتی به چه معناست؟

های مختلف اقتصادی و همچنین مودیان مالیاتی از مزایا و های مستقیم است و بخشعدالت مالیاتی، روح حاکم بر قانون مالیات

 .اندشدهمند تسهیالت متعدد این قانون بهره

 در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

های مالیاتی، مبارزه جدی با الراس از نظام مالیاتی، پیگیری جدی تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش، کاهش نرخحذف شیوه علی

 تی و یا شناسایی مودیان جدیدفرار مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیا

 .اندشود، اقداماتی هستند که با هدف گسترش عدالت مالیاتی به مرحله اجرا در آمدهمی

 چه درآمدهایی در قانون جدید از پرداخت مالیات معاف هستند؟

ل و پرورش طیور، صیادی، های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسمطابق قانون، درآمد حاصل از کلیه فعالیت

 .ماهیگیری و کلیه فعاالن مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف هستند

 در راستای مبارزه فرار مالیاتی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

و با اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم و های کلیدی سازمان برشمرد مبارزه جدی و قاطعانه با فرار مالیاتی را جزو برنامه

مندی از اطالعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطالعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مؤدیان، گام بزرگی در جهت همچنین بهره

 .مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است

 به تحقق اهداف سازمان خواهد کرد؟ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی چه کمکی 

های کالن فرار مالیاتی را ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور نیز، روند رسیدگی به پرونده

مالیاتی کشور توانسته پرونده مالیاتی، سازمان امور  77، با بررسی 95ای که تنها در شش ماهه دوم سال گونهتسریع بخشیده است؛ به

های اساسی سازمان میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید و این بدان معناست که شناسایی مودیان جدید جزو اولویت 990است 

 .است

 دهید؟در خصوص پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی توضیح می

های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و سیستمبا ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش 

 .هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است 300و با تکیه بر اطالعات این پایگاه، در حدود  95در سال 

 چه میزان مالیات و عوارض به صادر کنندگان در سال گذشته مسترد شده است؟

های فعاالن اقتصادی باز گردانده شده و یکی از دغدغه 95میلیارد تومان مالیات و عوارض به صادرکنندگان در سال  1300بیش از 

کنندگان در حداقل زمان بوده است که در حال حاضر با کوتاه کردن زمان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، استرداد مالیات به صادر

به صادرکنندگان مسترد  1395میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال  1300ماه، این دغدغه مرتفع و بالغ بر استرداد حداکثر به یک 

 .شده است

 دهید؟جزئیات نرخ مالیات بر ارزش افزوده را توضیح می
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و مطابق ماده  درصد عوارض می باشد 3درصد مالیات و  6درصد است که شامل  9در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کشور 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع  13

های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط باشد و در حقیقت مشمول نرخ صفر است و مالیاتاین قانون نمی

 .گرددارک مثبته، مسترد میگمرک و اسناد و مد

 شود؟کنند، به آن مسترد میهایی که مودیان در موقع خرید کاال پرداخت میمالیات

های صادره موضوع این های اقتصادی خود به استناد صورت حسابهایی که مودیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتمالیات

 .مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردداند، حسب مورد از قانون پرداخت نموده

 شود؟های اضافه پرداخت شده چه میتکلیف مالیات

در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب 

های جاری خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولیهای بعد مودیان منظور مالیات دوره

 .درآمد مربوط، مسترد خواهد شد

 رسانی در سازمان امور مالیاتی چه اقداماتی صورت گرفته است؟در جهت تسهیل خدمات

ت، در این راستا با مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی، با توجه به اینکه خردادماه، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل اس

 .ایمرسانی موثر و هدفمند به مودیان را فراهم کردهامکان خدمت

 ها و فرآیندهای مالیاتی صورت گرفته است؟آیا تحوالت اساسی در زیر ساخت

یل امور مودیان و کاهش مراجعات آنان های اخیر فرایندهایی از قبیل شناسایی، تشخیص و وصول مالیات با هدف تسهدر طی سال

به ادارات مالیاتی و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی و افزایش کارآیی و شفافیت فرایندهای عملیاتی مکانیزه 

 .شده است

 دهید؟در این باره بیشتر توضیح می

های مالیاتی خود را ارایه و تی بدون مراجعه به ادارات مالیاتی، اظهارنامهتوان به این مهم اشاره کرد که مودیان مالیادر این رابطه می

 .همچنین می توانند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند

 طرح جامع مالیاتی به کجا رسید؟

زه اقتصادی مطرح است و ستاد ترین پروژه فناوری اطالعات در حوترین محور اصالح نظام مالیاتی و عظیماین طرح به عنوان کلیدی

دارایی تعیین کرده  و دار وزارت امور اقتصادیهای اولویتسازی این طرح را به عنوان یکی از پروژهفرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیاده

 .است

 چه اهدافی با اجرای این طرح محقق خواهد شد؟

مندی های وصول مالیات و تسهیل امور مودیان و افزایش رضایتهزینهطرح جامع مالیاتی با هدف افزایش کارآیی نظام مالیاتی، کاهش 

 .ایشان مورد بهره برداری قرار گرفته است

 های طرح جامع مالیاتی بیشتر توضیح دهید؟در مورد ویژگی

کی اطالعات و های اقتصادی کشور، پردازش الکترونیطرح جامع مالیاتی بر سه فرایند شناسایی و ردگیری جریان اطالعات فعالیت 

تشخیص مالیات براساس نظام رسیدگی مبتنی بر ریسک مودیان به منظور وصول مالیات حقه و برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد 

 .شفافیت در اقتصاد تمرکز دارد
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 با این طرح چه رکوردی در ثبت اطالعات در بانک اطالعاتی به ثبت رسیده است؟

درصد مودیان بدون رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مورد تایید قرار خواهد گرفت و  80تی بیش از با اجرای این طرح، اظهارنامه مالیا

میلیون رکورد در بانک اطالعاتی ثبت و ضبط شده است که  900اکنون بیش از گردد، همبدون دخالت مامورین مالیاتی قطعی می

 .کندمالیاتی جدید نیز کمک شایان توجهی میتر مالیات، به شناسایی مودیان عالوه بر استفاده در تشخیص دقیق

 هایی انجام داده است؟سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از تولید و اشتغال چه فعالیت

های توجهی در زمینه ارایه مشوقهای قابلبه اجرا در آمده، دارای ظرفیت 95های مستقیم که از ابتدای سال قانون جدید مالیات

 .بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اشتغال استمالیاتی به 

 مصادیقی برای حمایت ار تولید کنندگان ذکر کنید؟

این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطالعات به شرط  132براساس ماده 

وع بهره برداری یا استخراج به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شر

 .باشدسال با نرخ صفر مشمول مالیات می 10

 شود؟نرخ صفر برای کدام واحدهای اقتصادی اعمال می

مدت دو سال و در صورت های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک

های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال به مشمولیت استفاده از نرخ صفر استقرار شهرک

 .شوداضافه می

 اند؟آیا دفاتر گردشگری و زیارتی از پرداخت مالیات معاف

ها و مراکز گردشگری نیز به مدت ها، هتلو درآمدهای خدماتی بیمارستاندفاتر گردشگری و زیارتی از پرداخت مالیات معاف هستند 

 .سال با نرخ صفر مشمول مالیات است 10پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 

 در راستای حمایت از اشتغال چه اقداماتی صورت گرفته است؟

درصد افزایش دهد، به  50بل نیروی کار شاغل خود را حداقل در صورتی که یک واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال ق

شود که این امر در راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به استفاده از نرخ صفر آن اضافه می

 .است

 گیرد؟بنیان از سوی سازمان امور مالیاتی صورت میهای دانشچه حمایتی از شرکت

های علم و فناوری به مدت های مستقر در پارکهای دانش بنیان و شرکتافه کرد: اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکتوی اض

 .سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است 15

 ؟ها سازمان امور مالیاتی اقدام موثری انجام داده استآیا در راستای تامین مالی پروژه

های تولیدی در قالب عقود مشارکتی آورده طرح و سرمایه در گردش بنگاه-جهت حمایت از اشخاصی که برای تامین مالی پروژه

شوند و نمایند معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف مینقدی فراهم می

 .شودز معادل مبلغ سود پرداختی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور میکننده سود نیهمچنین به پرداخت

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=15bf8a47e17c49f296b 
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 برنج

 فارس - ۹۶/۰۳/۰۲ : تاریخ

 برنج بر اساس اعالم دفتر مقررات صادرات و وارداتاعالم آخرین مهلت واردات و ترخیص 
به  .کاالی وارداتی خود را وارد و ترخیص کنند 1/5/96سازمان توسعه تجارت ایران، وارد کنندگان برنج موظفند حداکثر تا تاریخ  

آبادی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات، ، علیعمومی سازمان توسعه تجارت ایران روابطبه نقل از  خبرگزاری فارسگزارش 

ثبت سفارش، اعتبارات اسنادی،  گفت: بر اساس مصوبۀ هیات وزیران مبنی بر تعیین حقوق ورودی کاالهای اساسی، حداکثر اعتبار

 هستند موظف برنج کنندگان وارد  علی آبادی تأکید کرد:.معتبر خواهد بود 1/5/96بروات اسنادی و حواله برای واردات برنج، تا تاریخ 

 .کنند ترخیص و وارد را خود کاالی 1/5/96 تاریخ تا حداکثر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960302000690 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 برای تنظیم بازار برنج "ممنوعیت فصلی"یا  "تعرفه فصلی"تبعات و مزایای 

( را آخرین مهلت واردات و ترخیص برنج اعالم کرد، این 96مردادماه )یکم مرداد پس از آنکه سازمان توسعه تجارت ایران ابتدای 

 .رو شده استتصمیم با واکنش برخی واردکنندگان و تجار برنج روبه

 ، با هدف حمایت از تولیدکنندگان"ممنوعیت فصلی"واردات برنج به  "تعرفه فصلی"هرچند تغییر سیاست وزارت جهاد کشاورزی از 

ام شده، اما تجار و فعاالن بازار برنج معتقدند اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن شرایط بازار داخلی و خارجی به زیان داخلی انج

شود.به ادعای این تجار، از نتایج منفی که اجرای سیاست ممنوعیت فصلی برای اقتصاد کشور داشته، سوءاستفاده اقتصاد کشور تمام می

 دالری در هر تن قیمت جهانی این محصول و نابسامانی بازار داخل است. 300به ایران با افزایش کشورهای صادرکننده برنج 

 های وارداتی برنج در ایران بر بازار جهانیتأثیر تغییر در سیاست

ان برنج در مشتریوگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه ایران یکی از عمده مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت

 های وارداتی برنج در ایران بر بازار جهانی این محصول تأثیرگذار است.جهان است، گفت: هر نوع تغییر در سیاست

دالر در هر تن طی مدتی کوتاه نتیجه تصمیم ایران در جایگزینی  1150دالر به  750وی بیان کرد: افزایش قیمت جهانی برنج از 

ای تعرفه فصلی است.کشاورز توضیح داد: پیش از این واردات برنج در تمام طول سال ممنوعیت نداشت سیاست ممنوعیت فصلی به ج

شد، به این ترتیب کشورهای صادرکنندگان برنج به ایران، قیمت را بر و کنترل واردات در فصول برداشت با افزایش تعرفه انجام می

که با توجه به کاهش قیمت برنج داخلی و تغییر کاربری سطح زیادی از کردند.وی در پاسخ به این پرسش اساس تقاضا تعیین می

دلیل اقتصادی نبودن کشت برنج با اجرای سیاست تعرفه فصلی، اجرای دوباره این سیاست تکرار اشتباه گذشته نخواهد شالیزارها به

شد، نه اجرای این سیاست، بلکه خرید بیش از  شد، افزود: آنچه باعث کاهش قیمت برنج داخلی و زیان کشاورزان و نابودی شالیزارها

هزار تنی برنج خارجی  600نیاز برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران بود.دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به خرید 

سازی برای زمان بحران توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در دولت دهم، عنوان کرد: وظیفه شرکت بازرگانی دولتی خرید و ذخیره

است، اما این شرکت در دولت دهم با خرید بیش از حد برنج خارجی و سرازیر کردن آن به بازار داخل عالوه بر برهم زدن تنظیم 

بازار، باعث زیان کشاورزان شد.کشاورز در پاسخ به پرسش دیگر ایانا مبنی اینکه هنگام اعمال سیاست تعرفه فصلی، تعرفه باال محل 

تراض شما به وزارت جهاد کشاورزی بود، پس چرا این تغییر سیاست، خواست شما را تأمین نکرده است، ادامه داد: تعرفه باال زمینه اع

درصد، قاچاق برای  26به  40کند و اعتراض ما برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو بود. با کاهش تعرفه از قاچاق را فراهم می

 شوند.ه صرفه نیست و در حال حاضر تمامی برنج وارداتی به کشور از مبادی رسمی وارد میاین افراد مقرون ب

وی با تأکید بر اینکه اجرای سیاست ممنوعیت فصلی، واردات برنج به کشور را نیز کاهش داده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی 

هزار تن،  80های بهمن تنها تن نیاز کشور در هر ماه، طی ماه هزار 150که از طوریتجار نسبت به واردات برنج محتاط هستند، به

هزار تن واردات برنج خارجی به کشور انجام گرفته که بر کمبود برنج و افزایش  70تا  60های اخیر هزار تن و در ماه 120اسفند 

تومان و  500هزار و قیمت پنج تا پنجهای خارجی خرید قبل با بینی کرد که برنجها تأثیر گذاشته است.کشاورز پیشبیشتر قیمت

کننده برسد.وی بازگشت به سیاست تعرفه فصلی و خروج شرکت هزار تومان به دست مصرفهای خرید جدید با قیمت ششبرنج

 بازرگانی دولتی از بازار خرید و فروش برنج خارجی را ازجمله راهکارهای مناسب برای سرو سامان دادن بازار برنج دانست.

 یش هزینه تولید و کاهش عرضه دو دلیل اصلی افزایش قیمتافزا

 پور، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور نظر دیگری دارد.اما غالمرضا خانکشی
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باید دالیل  هداند و معتقد است کتأثیر میوگو با ایانا، اجرای سیاست ممنوعیت فصلی را در افزایش قیمت جهانی برنج بیوی در گفت

گوید: پور ضمن تأیید تأثیرگذاری ایران بر بازار جهانی برنج میافزایش قیمت جهانی برنج را در جای دیگری جستجو کرد.خانکشی

اجرای سیاست ممنوعیت فصلی باعث کاهش تقاضا شده است و بر اساس قانون حاکم بر بازار، کاهش تقاضا باید کاهش قیمت را به 

اکنون شاهد افزایش قیمت جهانی هستیم.به گفته وی، افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه دو د، در حالی که همهمراه داشته باش

های اخیر هستند.این پژوهشگر سیاست ممنوعیت فصلی را یکی از راهکارهای دلیل اصلی افزایش قیمت جهانی این محصول در ماه

( تعیین شده است؛ 96ممنوعیت فصلی واردات برنج ابتدای مردادماه )یکم مرداد کند: داند و اضافه میمناسب برای تنظیم بازار می

شود و محصول در دست کشاورزان است. اگر در این زمان برنج خارجی وارد کشور شود، یعنی درست زمانی که فصل برداشت آغاز می

ل دسترنج کشاورزان را با کمترین قیمت ممکن کاهش قیمت تشدید شده و دالالن با سوءاستفاده از شرایط نامساعد اقتصادی، حاص

پور در پاسخ به این پرسش که پاسخ شما به فعاالن واردات برنج که کمبود و افزایش قیمت برنج در بازار داخل را خرند.خانکشیمی

گوید: تغییر یست، میکنند، چدانند و راهکار آن را تغییر سیاست به تعرفه فصلی عنوان مینتیجه اجرای سیاست ممنوعیت فصلی می

توان با این سیاست به بهانه کمبود و گرانی توجیه ندارد چرا که میزان نیاز کشور به برنج و میزان تولید داخلی مشخص است و می

یک برآورد ساده کمبود را در فصولی که واردات آزاد است تأمین کرد، ضمن اینکه برنج به مدت یک سال ماندگاری دارد و این امر 

کند.وی دلیل اصرار دولت بر حضور شرکت بازرگانی بینی نشده فراهم میکان ذخیره مازاد این محصول را برای شرایط خاص و پیشام

پور اهمیت حفظ حاکمیت دولت را اهمیت برنج در دولتی در واردات و عرضه برنج خارجی را حفظ حاکمیت خود دانست.خانکشی

کند: تولید این محصول نیز مانند گندم باید در هر شرایطی حفظ شود و از و تأکید میکند حفط امنیت غذایی کشور عنوان می

 نکاشت یا تغییر کاربری شالیزارها جلوگیری گردد، به همین دلیل دولت تمام توان خود را بکار می بندد تا این تولید را حفظ کند.

را به دولت بدهد که مانند کشورهای پیشرو در صورت لزوم کند: اگر بخش خصوصی این اطمینان این پژوهشگر اقتصادی بیان می

 دهد./حاضر است برای تنظیم بازار و حمایت از تولید از سودهای کالن خود بگذرد، دولت نیز بازار را آزاد و در اختیار آنها قرار می

.ir/fa/news/http://www.iana44285/%D8%AA%D8%A8%D 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۶ : تاریخ

 میلیارد تومان از سوی دولت  50هزار تن برگ سبز چای/ اختصاص  43خرید تضمینی 
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که  102هزار تن برگ سبز چای به ارزش  43رئیس سازمان چای کشور گفت: تا امروز 

به آخرین  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمد ولی روزبهان در گفت .نیمی از مطالبات کشاورزان تسویه شده است

میلیارد  102هزار تن برگ سبز چای به ارزش  43کاران اشاره کرد و گفت: تا به امروز چای وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای از

همین مسیله  :وی به رونق چای ایرانی در بازار هم اشاره کرد و گفت.کاران به صورت تضمینی خریداری شده استتومان از چای

کاران را به موقع تسویه کنند که این امر طی چند سال ات چایسبب شده تا گردش مالی کارخانجات چای بهبود یابد و بتوانند مطالب

درصد بهای خرید تضمینی چای به حساب کشاورزان واریز شده  45رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون .سابقه بوده استاخیر بی

ین از حمایت دولت برای رونق در روزبهان همچن.کاران تسویه کردنداردیبهشت با چای 31کارخانه چای نیز معوقات خود را تا  15و 

میلیارد تومان پول برای خرید تضمینی برگ سبز چای در اختیار قرار  50ماه اخیر دولت  2صنعت چای کشور خبر داد و گفت: طی 

 .ستاردیبهشت آغاز شده ا 12به گزارش خبرنگار فارس، برداشت برگ سبز چای از .داده تا بتوانیم مطالبات را به موقع تسویه کنیم

رویه این محصول به سال اخیر و سپری شدن دوران رکود بسیار در صنعت چای و واردات بی 10رسد، صنعت چای طی به نظر می

 .ای در داخل کشور گرفته استرسد که در راستای حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، جان تازهنظر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960306000794 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

میلیارد تومان وام ارزان  32میلیارد تومان تاکنون برای خرید برگ سبز چای پرداخت شده است/ اعطای  40

 نجات صنعت چای کشورقیمت برای 

میلیارد تومان بابت خرید برگ سبز چای امسال به کشاورزان پول  40روز اخیر  20رییس سازمان چای کشور اعالم کرد: ظرف 

 .پرداخت شده که اقدامی بی سابقه محسوب می شود

بیان این که هر سال پول چایکاران از به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد ولی روزبهان در گفت و گو با خبرنگار ما با 

اواخر خرداد و اوایل تیرماه پرداخت می شد، اظهار کرد: این اقدام دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه چای 

ریالی این میزان هزار تن عنوان و تصریح کرد: ارزش  40وی میزان تولید برگ سبز چای امسال را تا کنون .کشور صورت گرفته است

درصد آن درجه دو  17درصد تولید برگ سبز چای امسال درجه یک و  83روزبهان افزود: .میلیارد تومان است 40برگ سبز چای 

وی با پیش بینی افزایش .درصد رشد نشان می دهد 2است، ضمن آن که تولید کنونی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل 

چای در سال جاری، ارتقای کیفیت محصول، استقبال مردم از چای داخلی، پرداخت قدر السهم اکثر درصدی تولید برگ سبز  10

رییس سازمان چای کشور با اذعان به این که .کارخانجات چای کشور و پشتیبانی دولت را از دالیل رشد تولید چای کشور برشمرد

است،گفت: امسال برای هر هکتار چایکاری دو میلیون تومان  دولت با حمایت های خود در راستای نجات صنعت چای گام برداشته

میلیارد  32وی درباره تزریق وام هایی با کارمزد کم اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون .پرداخت شده که بخشی از آن یارانه است

میلیارد  13یون تومان به چایکاران و میل 500میلیارد و  18تومان وام به کارخانه های چای و چایکاران پرداخت شده که از این مبلغ 

روزبهان ادامه داد: وام چایکاران به منظور عملیات بهزراعی باغات چای اعطا شده .میلیون تومان به کارخانه های چای داده ایم 500و 

کف بر،  هکتار باغات چای تحت عملیات بهزراعی قرار گرفته که شامل هرس 1150و طبق گزارش ها در سال گذشته نزدیک به 

وی اضافه کرد: بخشی از این وام ها نیز برای تامین هزینه های ضروری، نگهداری .هرس کمر بر و احیای باغ های رها شده می شود

میلیارد تومانی استفاده کرده اند، تصریح  32نفر از این وام  4200روزبهان با بیان این که تاکنون .و تغذیه باغ اختصاص یافته است

درصد پرداخت  4ساله و دو سال اول تنفس پرداخت و بقیه وام نیز با کارمزد  5این وام بدون کارمزد و با بازپرداخت  درصد 40کرد: 

رییس سازمان چای به توسعه .درصدی از محل صندوق چای پرداخت شده است 4وی افزود: قسمت اعظم وام با کارمزد .شد

دستگاه موتور هرس باغات  550سال اخیر، برای خرید  15رای نخستین بار در ب :مکانیزاسیون در باغات چای نیز اشاره کرد و گفت

 700میلیارد و  9وی در توضیحی بیشتر اعالم کرد: .ساله به چایکاران پرداخت کرده ایم 5چای، وام بدون کارمزد با بازپرداخت 

درصد پرداخت شد که در صنعت چای  4ا کارمزد میلیارد تومانی به منظور بهسازی کارخانجات چای و ب 13.5میلیون تومان از وام 

روزبهان موارد مصرف این وام را برای بهسازی مصرف انرژی و گازسوز کردن کارخانجات چای، بهداشتی .کشور بی سابقه بوده است

 148از مجموع کارخانه چای  105میلیارد تومانی  13.5وی افزود: از این وام .کردن فرآیند تولید و تجهیز و نوسازی اعالم کرد

 .تن برگ سبز چای در روز عنوان کرد 3700کارخانه فعال چای را  148روزبهان ظرفیت فرآوری .کارخانه های کشور استفاده کردند

کارخانه  62رییس سازمان چای گفت:  .میلیارد تومان است 4وی درباره صندوق چای کشور نیز اظهار کرد: کل سرمایه صندوق چای 

  .خانوار چایکار اعضای این صندوق را تشکیل می دهند 500هزار و  41چای و 

http://www.iana.ir/fa/news/44176/40%D-9%85%DB%8C% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 های آبی در مازندراندولت برای اجرای پروژههزار میلیارد ریالی  ١4سرمایه گذاری 

های های زیربنایی آب در امر تولید و اشتغال گفت: تاکنون دولت برای طرحای مازندران با اشاره به نقش طرحمدیرعامل آب منطقه

دیگر نیاز است که هزار میلیارد ریال  30گذاری کرده و برای تکمیل آنها هزار میلیارد ریال سرمایه 14در دست اجرای شرکت 

ای مازندران به گزارش ایانا از پاون، محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه.امیدواریم در طی برنامه ششم این مبالغ تخصیص یابد

میلیارد ریال برای طرح های در دست اجرای شرکت  14های زیربنایی آب در امر تولید و اشتغال گفت: تاکنون با اشاره به نقش طرح

هزار میلیارد ریال نیاز داریم که امیدواریم در طی برنامه ششم این مبالغ تخصیص  30گذاری کرده و برای تکمیل آنها ولت سرمایهد

یخکشی با بیان اهمیت و نقش آب در تولید برنج افزود: با احداث سدهای در دست اجرا امکان توسعه سطح زیر کشت و کشت .یابد

  .هزار تن افزایش خواهد یافت 300در استان فراهم خواهد شد و میزان تولید برنج در استان  هزار هکتار 350مجدد تا سطح 

هزار تن دیگر به سایر  680هزار تن برنج تولیدی استان در مازندران مصرف و مابقی یعنی  120وی بیان کرد: در حال حاضر حدود 

 .تن بدون احتساب نیاز داخلی استان خواهد رسید 980وی افزود: با احداث سدها این رقم به .شودها صادر میاستان

ای مازندران تأسیسات ذخیره آب استان را ناکافی خواند و گفت: استان مازندران در شرایط خشکسالی و کم مدیرعامل آب منطقه

مکعب آن از طریق میلیون متر 700میلیارد متر مکعب آب مصرفی استان حدود  5.3آبی بسیار آسیب پذیر است چراکه ساالنه از 

 شود و مابقی باید از طریق آب زیرزمینی و آب بهنگام رودخانه تأمین شود.ها مدیریت میسدها و آب بندان

های درصد از آب 42برداری از آنها سد در دست مطالعه و اجرا داریم که با بهره 13های سطحی استان حدود وی گفت: برای مهار آب

طرح مهم گلورد، هراز  3ای مازندران یادآور شد: هم اکنون مدیرعامل آب منطقه.شودات مدیریت میسطحی استان توسط این تأسیس

میلیون متر مکعب در دست مطالعه  450سد با ظرفیت  10میلیون متر مکعب در دست اجرا هستند و  1020و چالوس با ظرفیت 

ولت به احداث شبکه آبیاری و زهکشی در استان خبر داد و ای مازندران از توجه ویژه داست.رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه

 15هزار هکتار آن در دست اجرا و  170هزار هکتار است که  200گفت: برنامه شرکت برای احداث شبکه آبیاری و زهکشی در سطح 

تمع بزرگ آبرسانی شهری مج 9وی در ادامه با اشاره تهیه طرح جامع آب شرب استان در قالب .هزار هکتار آن در دست مطالعه است

 50و  86و روستایی عنوان کرد: دو مجتمع بزرگ آبرسانی ساری و شهرهای گروه الف )بابل، بابلسر و فریدونکنار و ...( با پیشرفت 

 ددرصد در دست اجرا، سه مجتمع نوشهر و چالوس، بهشهر نکا و گلوگاه و تنکابن و عباس آباد آماده اجرا و مجتمع آمل و محمود آبا

میلیون نفر از جمعیت استان آب  4.5مجتمع آب شرب برای حدود  9از سد هراز در دست مطالعه است که با بهره برداری از این 

 شودسالم و بهداشتی تأمین می

http://مwww.iana.ir/fa/news/44292/%D8%B3%D8%B1%D9 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 به عشایر پرداخت شد ۹5قیمت در سال میلیارد ریال تسهیالت ارزان 1000

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت که پارسال یک هزار میلیارد تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد به عشایر کشور 

شهرستان سوادکوه در  'گدوک'منطقه  'موزی چشمه  'ایانا، کرمعلی قندالی در مراسم قرق شکنی در مرتع به گزارش .پرداخت شد

 .استان مازندران افزود: این تسهیالت با ضمانت زنجیره ای و بازپرداخت پنج ساله در اختیار عشایر تمام استان های کشور قرار گرفت

میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت با همین شرایط به عشایر کشور پرداخت خواهد  500وی همچنین گفت که امسال یک هزار و 

قندالی حفظ کرامت انسانی عشایر را در تعامل با مرتع و دام از جمله سیاست های جدی دولت یازدهم برشمرد و افزود: برای این .شد

وی توضیح داد: پیشنهاد دادیم برای دامدار و عشایر بین . منظور تالش کردیم تا مشکل سرپناه را برای دامداران تا حدودی حل کنیم

رئیس سازمان امور .متر امکان استقرار برای عشایر با خانواده آن ها وجود ندارد 60متر مجوز ساخت داده شود زیرا با  120تا  70

عشایر خبر داد و گفت که توزیع  هزار تن علوفه در سه سال گذشته برای کمک به دامداران و 700عشایر ایران همچنین از توزیع 

 .ماه انجام شده است 6علوفه برای دام های عشایر هر 

http://www.iana.ir/fa/news/44221/1000%D-9%85%DB%8 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 میلیارد تومان شد 650بودجه سازمان حفاظت محیط زیست 

 .میلیارد تومان شد 650معاون توسعه امورمجلس محیط زیست از افزایش بیش از دو برابری بودجه این سازمان به مبلغ 

که درصد اعتبارات محیط زیست در طی دهه به گزارش ایانا از صدا و سیما، محمد مجابی با اعالم این خبر افزود: نخستین بار است 

گذشته به دو برابر از بودجه عمومی کشور رسیده است یعنی در حال حاضر با احتساب بودجه سازمان حفاظت محیط زیست و 

 .احتساب استان ها میزان بودجه محیط زیست در سهمی که از بودجه عمومی دولت دارد به دو دهم درصد رسیده است

میلیارد تومان افزایش یافته  650به  96میلیارد تومان بوده که در سال  280،  95میزان رشد اعتبارات سازمان در سال  وی ادامه داد:

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته و برای نوسازی ناوگان حمل  150است که اضافه بر این اعتبارات، مجلس برای کاهش آلودگی هوا 

و صندوق توسعه ملی محیط زیست برای مقابله با گرد و غبار و عوارض ناشی از گرد و غبار به میزان  میلیارد تومان 300و نقل شهری 

صورت گرفته از میانگین  95نسبت به سال  96مجابی گفت: توجهی که در بودجه سال .میلیون دالر بودجه در نظر گرفته است 100

درصد نسبت به سال  130زمان حفاظت محیط زیست با افزایش بالغ بر رشد اعتبارات کل کشور است که بالغ بر ده درصد بوده و سا

 از بودجه و اعتبار برخوردار بوده است 95

http://www.iana.ir/fa/news/44361/%D8%A8%D9%88%D8%AF 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

نوآوری و اشتغال در بخش کشاورزی: ایجاد تعادل مناسب/حمایت دولت، جایگزینی واردات و توسعه 

 صادرات، عوامل اصلی گسترش کشاورزی در روسیه هستند

 صادرات کشاورزی بهدر مقایسه با صنایع دیگر، کشاورزی در روسیه با یک سرعت نسبتا سریع در حال رشد است. سال گذشته 

باالترین رکورد خود دست یافت. اکنون توسعه بیشتر در این حوزه تا حد زیادی به نوآوری و موقعیت رقابتی در بازارهای جهانی 

در مقایسه با صنایع دیگر، کشاورزی در روسیه با یک سرعت نسبتا سریع در حال رشد است. سال گذشته صادرات .بستگی دارد

ترین رکورد خود دست یافت. اکنون توسعه بیشتر در این حوزه تا حد زیادی به نوآوری و موقعیت رقابتی در بازارهای کشاورزی به باال

، کشاورزی ثابت کرد که یکی از صنایعی است که با سرعت 2016به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی در سال جهانی بستگی دارد.

درصدی تولید ناخالص داخلی قد علم کند. در  0،2درصدی خود در برابر افت  4،8عظیم  در حال رشد است، چنانکه توانست با رشد

 درصد کاهش داشته است. 2،8درصد افزایش داشته است درحالیکه تولید ناخالص داخلی  2،6خروجی بخش کشاورزی  2015سال 

 222صنعت کشاورزی  2016در سال · د.حمایت دولت، جایگزینی واردات و رشد صادرات، عوامل اصلی در پس این گسترش بودن

 2017در جلسه دولت که در آپریل · تصویب شد.  2017بیلیون هم برای سال  214،5بیلیون روبل از بودجه فدرال دریافت کرد و 

ه یبرگزار شد، الکساندر تکاچوف، وزیر کشاورزی، اعالم کرد که در راستای سیاست های ضد تحریم، قراردادهای بسته شده در روس

بوده است به دلیل اینکه با این کار برای جایگزینی واردات، فشار بیشتری را وارد کنند.  ٪6تنها  2016برای واردات غذا در سال 

 2015بیلیون دالر کاهش یافته است، در سال  41معادل  ٪8، 2014واردات برای سومین سال متوالی کاهش یافته است: در سال 

بوده است. اکنون روسیه در زمینه محصوالت غذایی کلیدی، خودکفاست، ازجمله غالت، شکر، روغن و  این کاهش نزدیک به دوبرابر

هم چنین صادرات محصوالت کشاورزی رشد یافته است، در سال · سیب زمینی. حتی میزان امنیت غذایی گوشت باالتر رفته است.

بیلیون دالر برسد. والدیمیر  19به  2018که این میزان تا سال بیلیون دالر افزایش داشته است، انتظار می رود  17صادرات  2016

پوتین در سخنرانی خود در مجلس فدرال گفت که صادرات کشاورزی بیش از فروش سالح نظامی سود به ارمغان اورده است.با این 

بر  ·نندگان کوچک روبه رو است.وجود این صنعت با چالش هایی مانند نیاز به بهسازی، نوآوری و چارچوبی برای حمایت از تولید ک

درصد کاهش یافته  38،7، در طول ده سال گذشته، تعداد کشاورزان به میزان 2016اساس سرشماری کشاورزی در روسیه در سال 

هزار رسیده است، که این نشان می دهد این مسئله به جز سایر عوامل، به علت عدم حمایت دولت از  147هزار به  285است و از 

با توجه به آمار دولت فدرال، هزینه استهالک دارایی های ثابت در این صنعت در · از جمله کمبود وام یارانه اتفاق افتاده است.آنها 

درصد توقف کرده بود. این رقم بهتر از میزان رقم میانگین در اقتصاد گسترده تر است و کشاورزی  41،6، بر روی 2015پایان سال 

که در طی سال های گذشته در زمینه هزینه ی استهالک، بیشتر کاهش داشته است تا افزایش، با این  یکی از معدود صنایعی است

نسبت بدهی باال در بخش کشاورزی همچنان مسئله است، این میزان، قابل مقایسه با حجم درآمد · حال این رقم هنوز هم باالست.

، 2017نرخ تجاری بگیرند و پس از آن برای گرفتن یارانه اقدام کنند. در سال است. تا همین اواخر، کشاورزان تنها اجازه داشتند وام با 

به طور مستقیم از بانک ها وام دریافت کنند و وزارت  ٪5سیستم وام های کوتاه مدت تغییر کرد، کشاورزان می توانند با نرخ حدود 

ی کمک به گسترش کشاورزی در این مرحله، دولت نیاز دارد کشاورزی نیز بودجه مورد نیاز را مستقیما به بانک ها انتقال می دهد.برا

تا به مشکالت در زمینه معاینه فنی رسیدگی کند. به دلیل کمبود سود در این بخش، بدون حمایت دولت، کشاورزان با مشکالتی در 

وبل برای یارانه دادن در جهت بیلیون ر 6با توجه به سخنان الکساندر تکاچوف، بودجه فعلی، · زمینه جذب سرمایه مواجه می شوند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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بیلیون روبل را به خدمات  60دولت رقمی در حدود  2017وام های سرمایه گذاری کم بهره را فراهم می کند. در راس اینها، در سال 

ل بیلیون روب 36رسانی به وام هایی که قبال پرداخت شده است اختصاص می دهد. وزیر کشاورزی تاکید کرد که حمایت دولت باید 

بیلیون روبل برای تامین مالی و تزریق  7بیلیون روبل به وام های سرمایه گذاری کم بهره و  10دیگر افزایش یابد، از جمله اختصاص 

 حقوق صاحبان سهام.پیشرفت در بخش استخدام در کشاورزی نیازمند حمایت کشاورزان و توسعه زیرساخت های روستایی است.

کشاورز کمک های مالی دریافت کرده اند. در آینده نزدیک، حداقل  4500، حدود 2016 وزیر کشاورزی گفت که در سال· 

بیلیون روبل  15تعاونی در گذشته(، با تخصیص بودجه ای در حدود  300تعاونی کشاورزی قرار است ایجاد شوند ) در مقابل 1200

بهبود بهره وری در کشاورزی چالش های جدیدی .در همین زمان، نوآوری و 2017برای توسعه زیر ساخت های کشاورزی در سال 

را ایجاد کرده است، همچنانکه این صعنت به طور فزاینده به استعداد افراد وابسته می شود، افراط در این زمینه ممکن است منجر به 

هرها برابر این تعداد در شبیکاری بیشتر و برون ریزی جمعیت شود. با توجه به آمار دولت فدرال، افراد بیکار در مناطق روستایی دو

است. از این رو ، ما در کنار توسعه کارکنان و برنامه های بازآموزی، نیاز به یک رویکرد جامع و فراگیر که شامل ایجاد تسهیالت الزم 

 در نزدیکی مناطق تولید محصوالت کشاورزی شود، داریم.

http://www.iana.ir/fa/news/44393/%D9%86%D9%88%D 
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 تحقیقات و نوآروی ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 درصد از اراضی آبی کشور تحت پوشش آبیاری نوین 20حدود 

های درصد از اراضی آبی کشاورزی ایران تحت پوشش سیستم 20.33اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس آمارهای 

تا کنون، یک  69به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، از سال .اندآبیاری نوین قرار گرفته

اند. بر اساس آخرین سرشماری های نوین آبیاری قرار گرفتهضی کشاورزی ایران تحت پوشش سیستمهکتار از ارا 260هزار و  574میلیون و 

 46.2هزار هکتار است که  477میلیون و  16انجام شده است، کل سطح اراضی کشاورزی کشور  93کشاورزی ایران که توسط مرکز آمار در سال 

هکتار است. به این ترتیب با در نظر  374هزار و  612اراضی آبی کشور، هفت میلیون و دهد. بنابراین سطح درصد آن را اراضی آبی تشکیل می

سال  27توان گفت که طی های نوین آبیاری در مزارع، میگرفتن آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه استقرار روش

اند. ین آبیاری در راستای بهبود راندمان آب در بخش کشاورزی قرار گرفتههای نودرصد از اراضی آبی کشور تحت پوشش سیستم 20.33گذشته 

هکتار از اراضی کشاورزی آبی ایران را  306هزار و  57سال گذشته، ساالنه حدود  27به این ترتیب، وزارت جهاد کشاورزی به طور متوسط طی 

های مختلف های نوین آبیاری در مزارع کشاورزی در سالستقرار روشهای نوین آبیاری قرار داده است. سرعت اجرای عملیات اتحت پوشش روش

جویی آب در بخش های مرتبط با صرفههای مالی برای کشاورزان از سوی دولت، اجرای برنامهیکسان نبوده است. با در نظر گرفتن مشوق

، در جریان بررسی بخش درآمدی 1392بهمن ماه سال  14 نشست علنیکشاورزی، سرعت گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 

های طرح درصدی برای هزینه 85بر اساس این بند تامین اعتبار  .این الیحه موافقت کردند 11کل کشور، با بند الف تبصره  93الیحه بودجه 

آبیاری و کشاورزی از سوی دولت به صورت بالعوض در راستای حفاظت از منابع آب کشور در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب اجرای 

های ده توسط وزارت جهاد کشاورزی، با اجرای سیستمهای نوین آبیاری در مزارع نیز اندکی سرعت پیدا کرد.بر اساس آمارهای منتشر شسیستم

میلیارد متر مکعب آب، در سطوح اجرا شده، وجود خواهد داشت. همچنین  6.9جویی ساالنه نوین آبیاری در بخش کشاورزی، پتانسیل صرفه

 زارع کشور ایجاد خواهد شد. درصدی مصرف انرژی در م 25درصدی مصرف کود، سم و بذر و امکان کاهش حداکثر  25امکان کاهش حداقل 

شود اما در بسیاری ای اثر بخش برای کاهش مصرف آب در مزرعه اعالم میهای نوین آبیاری در مزارع، نسخهاگرچه اجرای سیستم

ها، منجر به بهبود وضعیت مصرف آب کشاورزی نشده است. ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی از نقاط جهان، توسعه این سیستم

 های بالعوض کند، وزارتهای نوین آبیاری در مزارع اقدام به پرداخت کمکیست. در ایران قبل از آنکه دولت برای استقرار سیستمن

شده  جوییداد. به این ترتیب تقریبا معادل آب صرفهجهاد کشاورزی به عنوان مشوق، اجازه افزایش سطح زیر کشت به کشاورزان می

شد تا نیازهای آبی سطوح جدید زیر کشت برده شده را تامین ز زمین یا منابع آب سطحی، برداشت انجام میو یا حتی بیشتر از آن، ا

ا های اخیر، بگاه محقق نشده است. در سالجویی اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی هیچکند. بنابراین عمال پتانسیل صرفه

های بالعوض دولتی برای کنترل مصرف آب در بخش مچنین در نظر گرفتن کمکها، هبررسی روندهای موجود و بازنگری در برنامه

های کشور، این نقیصه برطرف شده است. طی چند سال گذشته حق افزایش سطح کشاورزی، در راستای احیا و تعادل بخشی دشت

 جویی شده، از کشاورزان گرفته شد./ زیر کشت به ازای آب صرفه

http://www.iana.ir/fa/news/44272/%D8%AD%D8%AF%D9%88% 

 

 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.icana.ir/Fa/News/247506
http://www.icana.ir/Fa/News/247506
http://www.iana.ir/fa/news/44272/%D8%AD%D8%AF%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

120 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

ای با مدیریت پسماندهای آغاز استفاده از پسماندهای دامداری در مزارع کشاورزی/ کنترل گازهای گلخانه

 ها با سیستم تیپوری آب در کشت و صنعتافزایش ضریب بهرهدامداری/ 

های نوین، پسماندهای گیری از روشتوان با بهرهای دارند، اما میای در تولید گازهای گلخانهها سهم قابل مالحظهدر حالی که دامداری

 .ای را به حداقل رسانداین واحدها را کنترل و انتشار گازهای گلخانه

های بزرگ استان تهران امروز در مراسم رونمایی از مدیریت آب و پسماندهای خبرنگار ایانا، مدیر یکی از کشت و صنعتبه گزارش 

محیطی های صنعتی شیری گفت: نگاه جهان به کشاورزی تغییر کرده و تولید محصوالت کشاورزی متناسب با مسائل زیستدامداری

توان از آن استفاده کرد، افزود: شود که میهای جهان تولید مینکه پسماندهایی در دامداریرود.شهریار صفاری با اشاره به ایپیش می

های شیردوشی مصرف های نگهداری و بخشی دیگر در سالنهای مدرن، بخشی از آب زیرزمینی در سالنتا قبل از استفاده از روش

رسید؛ این در حالی است که اکنون عنوان کود به مصرف میز بهشد و در ادامه قسمت مایع آن در طبیعت رهاسازی و جامد آن نیمی

صورت کود مایع با رعایت اصول استاندارد درصد مابقی نیز به 70شود و درصد آب برای آبیاری استفاده می 30با تکنولوژی جدید، 

ده از گیاهان جدید و همچنین ترویج کشت رسد.به گفته وی، با کمی تغییر در الگوی خوراک دام و استفابرداری میدر مزارع به بهره

ترین چالش در توان به مقدار قابل توجهی مصرف آب را در بخش خوراک کاهش داد؛ زیرا مهمبر در فصول سرد میآبگیاهان کم

که  عتیبحث دامپروری، تأمین مواد غذایی است که آن هم نیاز به آب و خاک کافی دارد.صفاری بیان کرد: بنابراین در کشت و صن

هایی پیاده شده که هم کشت گیاهان امروز وزیر جهاد کشاورزی به همراه رئیس سازمان محیط زیست از آن بازدید کردند، روش

طوری که در سیستم غرقابی، شود؛ بهخوبی اعمال میبر در دستور کار قرار گرفته و هم مدیریت پسماندهای دامداری در آن بهآبکم

ای هر یک مترمکعب آب یک کیلوگرم، در بارانی دو کیلوگرم و اکنون با استفاده از روش تیپ به بیش از چهار وری به ازضریب بهره

امداری برداری از پسماند دکیلوگرم افزایش پیدا کرده است.وی در پایان تأکید کرد: استفاده تلفیقی از کودهای آلی و معدنی و بهره

کود شیمیایی و سموم در مجموع فرایندی را در مزرعه پیاده کرده که به مدیریت بهتر عنوان کود مایع به همراه کاهش مصرف به

 انجامد.خاک و آب می

 ای با مدیریت پسماندهای دامداریکنترل گازهای گلخانه

ی وجود آن هایی است که براترین عامل در پرورش دام، پایداری نهادهدر ادامه، مدیر خدمات کشاورزی شرکت نستله اظهار کرد: مهم

ضروری است.غزال نعمتیان با اشاره به اینکه باید نگاه ما به صنعت دامپروری، نگاهی جامع باشد، ادامه داد: کشور ما در خیلی از موارد 

ترین آنها جریان مواد مغذی است؛ به همین دلیل تولیدی در ناحیه سبز قرار دارد، اما در چهار ناحیه قرمز هستیم که یکی از مهم

 سازی کنیم.ای را پیادههای ویژههای محیط زیست الزم است طرحی کامل کردن این چرخه و کاهش آلودگیبرا

 میهای بزرگ کشور )صفاری( قراردادی امضا کردرای انتقال دانش فنی مدیریت پسماندها با یکی از دامداریوی اضافه کرد: بنابراین ب

های اندرکاران این واحد را راهنمایی کنیم. البته قرار است مدیران این گاوداری نیز در انتقال یافتهکه طی یک نقشه راه سه ساله، دست

تواند مدیریت آب را تحت پوشش قرار داده، چرخه خود به دیگر واحدها به ما یاری رسانند.نعمتیان یادآور شد: تکنولوژی جدید می

 کند./ای را کنترل میمسیر به راه انداخته و آزادسازی گازهای گلخانهخاک را در 

http://www.iana.ir/fa/news/44386/%D8%A2%D8%BA%D8 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iana.ir/fa/news/44366
http://www.iana.ir/fa/news/44386/%D8%A2%D8%BA%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

121 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 مبانی ترویج و انتقال یافته ها و رسانه های نوشتاریکارگاه آموزشی آشنایی با 

در این کارگاه آموزشی، قائم مقام معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اهمیت رسانه های ترویجی، 

 .م رسانی نقش مؤثری دارند، یکی از رویکردها رسانه ها هستند که در پیابرای انتقال یافته ها :ترمیمی و نوشتاری افزود

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، در این کارگاه آموزشی، دکتر محمد رضا شاه پسند قائم مقام معاونت ترویج 

، ه هاتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اهمیت رسانه های ترویجی، ترمیمی و نوشتاری افزود: برای انتقال یاف

یکی از رویکردها رسانه ها هستند که در پیام رسانی نقش مؤثری دارند.وی گفت: همچنین دانش فنی و مهارت های نوشتاری دو بال 

 ترویج و انتقال یافته ها به شمار می روند و ترویج، انتقال و کاربردی کردن دانش و تغییر رفتار است.

http://www.iana.ir/fa/news/44294/%DA%A9%D8%A7 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

پروژه تحقیقاتی در زمینه خرما در سال جاری اجرا می شود/ تأسیس دانشکده خرما ضرورت ندارد/  32

 صادرات خرماافزایش قیمت 

بروماید در ضدعفونی خرمای های جایگزین متیلهای خرما، معرفی روشهای غیرشیمیایی در کنترل و بیماریدستیابی به روش

افشانی و استخراج گرده نخل خرما و... از صادراتی، معرفی کودهای بیولوژیک و تغذیه غیرشیمیایی نخل خرما، مکانیزاسیون گرده

 .های گذشته بوده استهای گرمسیری طی ساله خرما و میوهدستاوردهای پژوهشکد

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اهداف تحقیقاتی این پژوهشکده گفت: های گرمسیری امروز در گفترئیس پژوهشکده خرما و میوه

 برداران است.ها به بهرهگیرد، انتقال یافتههدف تحقیقاتی که در این پژوهشکده صورت می

های پژوهشکده بر روند افزایش تولید خرما افزود: قیمت خرمای صادراتی در زمان ر مسعود لطیفیان با اشاره به تأثیر فعالیتدکت

دالر افزایش یافته است که این امر نشانگر ارتباط  1.3دالر در هر کیلوگرم بود؛ اما امروز به  0.7تأسیس پژوهشکده در دو دهه گذشته 

های پژوهشی و ارزش صادرات خرما است.وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه کاشت، داشت و برداشت معناداری بین فعالیت

ان بردارصورت رایگان در اختیار بهرهنشریه و دستورالعمل فنی در تاالر ترویج علوم کشاورزی در سازمان تات به 180خرما بیش از 

های شور( در نخلستانهای نامتعارف )شور و لبی آبیاری تحت فشار و استفاده از آبهاقرار گرفته است، عنوان کرد: دستیابی به روش

برابری نسبت به ارقام موجود دارد، از  10.3خرما، معرفی ارقام سازگار نخل خرما برای مناطق مختلف کشور که راندمان تولید 

میایی های غیرشیهای گرمسیری، دستیابی به روشو میوه رود.به گفته رئیس پژوهشکده خرماشمار میدستاوردهای این پژوهشکده به

بروماید در ضدعفونی خرمای صادراتی، معرفی کودهای بیولوژیک و های جایگزین متیلهای خرما، معرفی روشدر کنترل و بیماری

وردهای پژوهشکده خرما و افشانی و استخراج گرده نخل خرما و... از دیگر دستاتغذیه غیرشیمیایی نخل خرما، مکانیزاسیون گرده

ادامه  95پروژه تحقیقاتی در حوزه خرما در سال  28های گذشته بوده است.لطیفیان با اشاره به انجام های گرمسیری طی سالمیوه

بینی شده های گرمسیری پیشفقره پروژه تحقیقاتی در زمینه خرما در پژوهشکده خرما و میوه 32داد: همچنین در سال جاری 

با اشاره به تأسیس دانشکده خرما که اخیراً از سوی رئیس انجمن ملی خرما پیشنهاد شده است، تأکید کرد: تا زمانی که است.وی 

ه توان پاسخ مناسبی بهایی در نظر آنان است، نمیمشخص نشود اهداف پیشنهاددهنده از تأسیس دانشکده خرما چیست و چه رشته

کاربردی جهاد کشاورزی در مقطع کاردانی و کارشناسی در زمینه خرما دانشجویان مشغول  -آن داد. در حال حاضر در مؤسسه علمی 

تحصیل هستند، آیا غیر از این ها نیز لزومی برای تأسیس دانشکده ویژه خرما وجود دارد؟ باید کسانی که این طرح را پیشنهاد 

هزار  198، 95ند.گفتنی است، سطح زیر کشت خرما در سال دهند، نخست پروپوزال آن را تهیه و در اختیار وزارت علوم قرار دهمی

 هزار و هفت تن بوده است./ 422هکتار و تولید این محصول یک میلیون و  510و 

http://www.iana.ir/fa/news/44276/32%D-9%BE%D8%B1%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 انتقال صنعت تولید پادزهر به کشورهای هندوستان و تونس

رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه رازی گفت: فرآیند تولید پادزهر بسیار پیچیده و طوالنی بوده و حدود یک سال به طول می 

ای بشر دوستانه این صنعت را به کشورهایی نظیر هندوستان و تونس نیز منتقل انجامد؛ اما از افتخارات ایران است که طی برنامه 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر ناصر محمدپور با اشاره به حفاظت از نسل جانوران .کرده است

قد شده، اظهار کرد: حفظ محیط زیست وظیفه سمی و تفاهم نامه ای که با سازمان محیط زیست و این مؤسسه در این زمینه منع

سال گذشته توسط  10همه آحاد جامعه است و بر اساس این تفاهم نامه، برنامه سم گیری مار در محل و رهاسازی در طبیعت از 

وزارت بهداشت وی افزود: طبق این تفاهم نامه، مؤسسه رازی میزان نیاز کشور برای تولید پادزهر را از مؤسسه رازی اجرا شده است.

دریافت می کند و پس از برآورد مقدار سم و تعداد جانوران مورد نیاز، سم گیران این مؤسسه به مناطق مختلف کشور مراجعه کرده، 

 .بر اساس تفاهم نامه با محیط زیست، نسبت به سم گیری از مارها در محل اقدام می کنند

فرآیند تولید پادزهر بسیار پیچیده و طوالنی بوده و حدود یک سال به طول رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه رازی خاطرنشان کرد: 

می انجامد؛ اما از افتخارات ایران است که این صنعت در کشور سابقه ای طوالنی دارد و مؤسسه رازی، طی برنامه ای بشر دوستانه 

 این صنعت را به کشورهایی نظیر هندوستان و تونس نیز منتقل کرده است.

بر بودن تحقیقات و فرآیند تولید در این زمینه را از محدودیت های موجود در این حوزه برشمرد و گفت: این امر محمدپور هزینه

سبب باال بودن هزینه تمام شده فرآورده می شود؛ اما زیر قیمت در اختیار مصدومین گزیده شده قرار می گیرد، در این راستا الزم 

 .فعالیت های تحقیقاتی، یارانه های خاصی برای مؤسسه در این زمینه در نظر گرفته شود است برای گسترده تر شدن

وی در ادامه به لزوم هماهنگی و مشارکت مؤسسه رازی با دانشگاه های علوم پزشکی کشور اشاره کرد و افزود: استحصال فرآورده 

تأییدیه های مطالعات بالینی و مجوزهای اخالق پزشکی  های جدید از سموم، زمانی که به مرحله مطالعات بالینی می رسند، به

احتیاج دارند، در این راستا نیاز است کارگروه هایی تشکیل شود تا با در نظر گرفتن مساعدت های الزم، راحت تر مسیر مطالعات 

 بالینی طی شود.

ir/fa/news/http://www.iana.44261/%D8%A7%D9 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

های های کشاورزی/ محدودیتی برای تولید کمی و کیفی اپلیکشناندیشی ساخت اپلیکیشننخستین هم

 کشاورزی نیست

تواند راهگشا و پاسخگوی پژوهشگران را که در موارد زیادی میای از دانش پنهان محققان و ترویج کشاورزی بر آن است تا بخش عمده

س بردار و ده ها کارشنابرداران باشد، در قالب اپلیکیشن های کشاورزی در اختیار بیش از چهار میلیون بهرهبسیاری از سؤاالت بهره

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این  به گزارش ایانا از معاونت ترویج کشاورزی، معاون وزیر و رئیس سازمان.مروج قرار دهد

جهش فناوری اطالعات از انقالب صنعتی و تولید و ساخت ماشین دودی تا امروز گفت: امروز همه  هم اندیشی با اشاره به تاریخچه

 همه چیز و همه اشیاء به اینترنت وصل خواهد شد. 2020تا  2015چیز به اینترنت وصل شده است و قطعاً سال 

اسکندر زند افزود: موبایل ابزار بسیار مهمی برای ارتباطات به شمار می رود و بسیاری از فعالیت ها و دانش امروزی به همین  دکتر

های ابزاری از تلفن همراه انجام تواند در کنار خیل عظیمی از استفادههای همراه بستگی دارد. یکی از کارهایی که سازمان میتلفن

است. وی با بیان اینکه کشور ما در بخش کشاورزی امروز در زمینه هوشمند سازی و به روز سازی اطالعات دهد، ساخت اپلیکیشن 

بهره برداران بخش کشاورزی عقب نیست، یادآور شد: با این همه اگر از عصر هوشمندسازی در بخش کشاورزی برای انتقال یافته ها 

فتاد.معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: به عرصه کوتاهی و تعلل شود، به سرعت عقب خواهیم ا

برداران از طوری که تولید این محصوالت برای بهره های کشاورزی نداریم، بهما هیچ محدودیتی برای تولید کمی و کیفی اپلیکشن

ا را برای مروجان و کارشناسان پهنه و کشاورزان های سازمان است.وی خاطرنشان ساخت: ما باید در مرحله اول اپلیکیشن هاولویت

پیشرو که حدود پنجاه هزار نفر هستند، تولید کنیم. زند در پایان گفت: ما دیگر نباید اطالعات خام به کشاورزان ارائه دهیم و باید 

ی که در فاز اول اپلیکیشن باکیفیت ها را از طریق نرم افزارهای کاربردی کشاورزساخته و پرداخته و کامالً به روز اطالعات و یافته

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این هم اندیشی گفت: است، تهیه، تولید و تحویل کشاورزان دهیم.

شاورزی خش کهای بای بهتر و جذابتر از این نیست که نتایج یافته های تحقیقاتی را در عرصهبرای ما و تمام پژوهشگران، هیچ لحظه

اورزان تواند اقتصاد کشبه صورت کاربردی ببینیم. سازمان، مجموعه بسیار گران بها از این یافته هاست که هر یک از این بخش ها می

دکتر خاوازی افزود: تمامی دغدغه سازمان تات در طول سه، چهار سال گذشته این .برداران کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهدو بهره

برداران قرار که شیوه اطالعات و دانش کسب شده در مسیر مناسب ریل گذاری شود تا به صورت جامع در اختیار بهره بوده است

وی با بیان اینکه آیین نامه ارتقاء و ترفیع در سازمان تات به صورتی طراحی شده است که محققان و پژوهشگران می توانند از گیرد.

لمی های عتر شده و به کشاورزان نزدیکتر شوند، یادآور شد: محققان و پژوهشگران تمامی داشتهها و مراکز تحقیقاتی دورآزمایشگاه

معاون ترویج کشاورزی در پایان خاطرنشان ساخت: امروزه اکثر کشاورزان بستر مناسب استفاده .خود را در اختیار کشاورزان قرار دهند

بسیاری از پیام ها را به کشاورزان منتقل کنیم. معاونت ترویج در تهیه و تولید  از اپلیکیشن ها را دارند و ما می توانیم از این طریق

های ترویجی هیچگونه محدودیتی به لحاظ مادی ندارد و حتی در بخش ارتقاء و ترفیع در تولید نرم افزارهای کاربردی و رسانه

شن امتیاز قائل شد.مدیرکل دفتر مدیریت دانش و اپلیکیشن، رویکرد هیات ممیزی تغییر کرد و در حد مقاله علمی برای اپلیکی

هایی از نرم افزارهای تولیدی را به نمایش گذاشت و اندیشی از طریق پخش پاورپوینت نمونههای ترویجی نیز در ادامه این همرسانه

پلیکیشن کتاب یا ا گفت: دفتر در پی تولید سه نوع اپلیکیشن ترکیبی که شامل اپلیکیشن شناسایی است، محاسباتی و ای بوک

ی مهم های ترویجالکترونیکی است که سومی کمتر مدنظر دفتر است.دکتر سرافزاری افزود: آنچه برای دفتر مدیریت دانش و رسانه

هایی به زبان ساده، متنوع، هنری، جذاب و با تصاویر بیشتر است. دکتر کشاورز عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات است، تولید اپلیکیشن

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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زش کشاورزی خراسان رضوی که در زمینه گندم تجربه تولید اپلیکیشن شاخصی داشت نیز در بخش دیگر از این هم اندیشی و آمو

از تجربیات خود برای مدعوین سخن گفت. سپس سرافزاری، عباسی رئیس مؤسسه فنی و مهندسی و شاه پسند قائم مقام معاون 

 مؤسسات و نمایندگان شرکت اپ ساز پاسخ گفتند.ترویج به سؤاالت شرکت کنندگان از جمله محققان 

اندیشی ساخت اپلیکیشن های کشاورزی معاون وزیر و رئیس سازمان تات، رؤسا و محققان هفت مؤسسه گفتنی است در نخستین هم

 تحقیقاتی، نمایندگان هشت شرکت سازنده اپلیکیشن های کامپیوتری و کارشناسان ترویج در حوزه ستادی حضور داشتند.

http://www.iana.ir/fa/news/44235/%D9%86%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 عرضه اپلیکیشن رایگان برای آموزش به کشاورزان

 100های ترویجی تا پایان امسال رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: به منظور اجرای برنامهاسکندر زند  |ایرنا

شکالت که مگیرد. زند افزود: امروز کشاورزان به خاطر ایناپلیکیشن مورد نیاز برای کشاورزان ساخته و رایگان در اختیار آنان قرار می

توانند با گرفتن یک عکس از گیاه این عکس را روی موبایل تشخیص تر شناسایی کنند، میای را دربخش کشاورزی راحتتغذیه

 .بدهند که این گیاه آیا کمبود و آفت و بیماری دارد تا راهکار آن را مرحله به مرحله دنبال کنند

http://www.iana.ir/fa/news/44207/%D8%B9%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44207/%D8%B9%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

127 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 نژادی ژرم پالسم طی پنج سال آیندهحمایت مالی از مؤسسات تحقیقاتی در نوسازی بانک ژن / توسعه و به

کشاورزی گفت: چنانچه مؤسسه ای بخواهد برنامه نوسازی بانک ژن را در دستور کار خود رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 .قرار دهد، به لحاظ تأمین اعتبار مالی حمایت خواهد شد و در این زمینه هیچ مشکلی نخواهد داشت

قات کشاورزی اهم برنامه ها به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در هفتصد و سومین جلسه شورای تحقی

های معاونت ترویج تشریح شد و برنامه پنج ساله نوسازی بانک ژن و مجموعه های تنوع زیستی در مؤسسه های تابعه این و اولویت

 ررئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این جلسه با اشاره به اهمیت ذخای.سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

ژنتیکی به عنوان مهم ترین منابع تولید علم و ثروت، ضرورت نوسازی بانک ژن را یادآور شد و افزود: چنانچه مؤسسه ای بخواهد 

برنامه نوسازی بانک ژن را در دستور کار خود قرار دهد، به لحاظ تأمین اعتبار مالی حمایت خواهد شد و در این زمینه هیچ مشکلی 

در زند به ضرورت مدرن سازی و شبکه بندی بانک ژن در مؤسسه های تحقیقاتی تأکید کرد و خاطرنشان دکتر اسکن.نخواهد داشت

 نژادی برنامه های پنج ساله خود را در اسرع وقت ارائه دهند. ساخت: مؤسسه های تحقیقاتی باید در زمینه توسعه ژرم پالسم و به

قرارداد پرداخت و از مؤسسه های داوطلب دعوت کرد برای  –الب پروژه وی در ادامه به چگونگی اجرای طرح های تحقیقاتی در ق

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان با  اجرای طرح های خود به صورت پایلوت در این زمینه مشارکت کنند.

اند، به اجرای موفق پروژه ان اهتمام ورزیدهقدردانی از مؤسساتی که تاکنون در اجرای برنامه های دانش بنیان اقتصاد مقاومتی سازم

معرفی ارقام و "و  "افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت زراعی مانند گندم، ذرت،جو، دانه های روغنی، حبوبات و سیب زمینی"

 کرد سسه تقدیرتوسط مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر اشاره کرد و به طور ویژه از رئیس و همکاران این مؤ "تولید بذور

http://www.iana.ir/fa/news/44194/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

های میلیون دز واکسن 23در سال جاری/ تولید بینی رشد قابل توجه تولید واکسن انتروتوکسمی پیش

 باکتریایی

ها، تجهیزات و نیروهای مجرب این سازی رازی شعبه شیراز گفت: با توجه به ظرفیتمعاون تولید مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .کنیمبینی میهای انتروتوکسمی پیشمؤسسه، در سال جاری رشد قابل توجهی در تولید واکسن

ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر علی شیرازی نژاد با بیان اینکه مؤسسه رازی شعبه شیراز یکی به گزارش 

از مراکز عمده واکسن های باکتریایی و ویروسی در جنوب کشور محسوب می شود، اظهار کرد: این شعبه از مؤسسه رازی قادر است 

ه دام و طیور را تولید کرده و استان های همجوار را نیز از جهت پوشش این واکسن ها، واکسن های مورد نیاز دامپزشکی در زمین

وی افزود: با توجه به ظرفیت بالقوه ای که این مؤسسه دارد، در سال گذشته تولید واکسن های ویروسی .تحت پوشش قرار دهد

ص شده، سایر استان های همجوار را نیز تحت پوشش نیوکاسل و آنفلوانزای طیور را شاهد بودیم که عالوه بر سقف تولیدات مشخ

معاون تولید مؤسسه رازی شعبه شیراز با اشاره به تولید واکسن های باکتریایی انتروتوکسمی و آگالکسی، خاطرنشان .خود قرار داد

ن فرآورده ا با تولید ایکرد: مؤسسه رازی شعبه شیراز تنها تولید کننده واکسن آگاالکسی در کشور محسوب می شود که نیاز کشور ر

میلیون دز واکسن های باکتریایی، سهم  23وی با بیان اینکه مؤسسه رازی شعبه شیراز، در سال گذشته با تولید .برطرف می کند

عمده ای در تولید این واکسن ها در کشور داشت، گفت: با توجه به ظرفیت ها، تجهیزات و نیروهای مجرب این مؤسسه، در سال 

دکتر شیرازی نژاد بیان کرد: در سال جاری عالوه بر .شد چشمگیری در تولید واکسن های انتروتوکسمی روبه رو بودیمجاری با ر

تولید واکسن های تک گانه نیوکاسل و آنفلوانزا طیور، واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا را نیز تولید خواهیم کرد که عالوه بر پوشش 

 زی در رقابت با واکسن های خارجی می توانند ظرفیت بسیار خوبی از خود نشان دهندمنطقه ای، واکسن های مؤسسه را

http://www.iana.ir/fa/news/44453/%D9%BE%DB%8C%D8%B4% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 ۹6دوره علمی کاربردی کشاورزی برای پذیرش دانشجو در مهرماه  52١تصویب 

دوره در بخش کشاورزی برای پذیرش دانشجو در مهر ماه سال  521ای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی در کمیته منطقه

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، صادق سجادی مدیر امور  -به گزارش ایانا از مؤسسه آموزش عالی علمی .به تصویب رسید 1396

آموزشی این مؤسسه با بیان این مطلب اظهار داشت: طی دو هفته در جلسات متعدد کمیته منطقه ای گسترش دانشگاه جامع علمی 

کاربردی درخواست های مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تبیین شد.وی افزود: در این نشست ها بر اساس مأموریت ها و  –

دوره  84دوره کاردانی و  357پتانسیل مراکز و همچنین سهم اشتغال در بخش کشاورزی مطالبی مطرح شد که در نهایت به تصویب 

 .دوره کارشناسی در بخش خصوصی منجر گردید 27کاردانی و  دوره 53کارشناسی در بخش دولتی و همچنین 

دوره مصوب  521سجادی در پایان خاطرنشان کرد: مراکز آموزش کشاورزی دولتی و غیر دولتی در مهر ماه سال جاری می توانند در 

 دانشجوی بگیرند.

iana.ir/fa/news/http://www.44425/%D8%AA%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

های نظام ترویج کشاورزی ایران/ متناسب اولویت تحقیقاتی ترویج کشاورزی/ شناسایی چالش ١0تعیین 

 بردارانبهرهنبودن موضوعات تحقیقاتی پژوهشگران با نیازهای واقعی 

های تحقیقی و ترویجی در کلیه ریزی برای انجام تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی طرح های مصوب تحقیقاتی و طرحبرنامه

 ها،ها، مؤسسههای اقتصادی، اجتماعی و ترویجی در پژوهشکدهمراحل تحقیقاتی و اجرای پس از آن، نظارت بر عملکرد بخش، گروه

ها به واحدهای های اقتصادی، اجتماعی و ترویجی طرحآوری و ارائه نتایج حاصل از بررسیلی و استانی و جمعمراکز تحقیقات م

ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ربط؛ از وظایف گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی دفتر برنامهذی

ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در رنامهمعاون دفتر ب.رودشمار میترویج کشاورزی به

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به وظایف گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی در تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات ترویجی گفت

رده است، متناسب نبودن محورهای تحقیقاتی محققان با نیازهای گفت: امروزه مسئله اساسی که تحقیقات ترویجی را درگیر خود ک

زود: از پور افبرداران و هم راستا نبودن با مسائل محیط زیستی، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشاورزی است.حسن علیواقعی بهره

ساله کشور مشخص  20انداز وجه به سند چشمگیری آینده را با تتواند به سازمان کمک کند تا جهتریزی استراتژیک میاین رو برنامه

ای های امروز را در پرتو پیامدهای آینده آنها اتخاذ کند، پایهها را مشخص کند، تصمیمکند، به روش استراتژیک بیاندیشد، اولویت

امی ال و با توجه به تمهای تحت کنترل سازمان حداکثر بصیرت را اعمگیری برقرار سازد، در زمینهمنطقی و قابل دفاع برای تصمیم

هایی را اتخاذ کند که به افزایش کارایی و اثربخشی منجر شود.وی بیان کرد: به همین منظور، کمیته استراتژیک سطوح، تصمیم

های خود را در این راستا با همکاری محققان ترویجی استانی آغاز کرده است. در کمیته تدوین برنامه تحقیقات ترویجی فعالیت

ساعت کار، کارشناسی انجام شده و حاصل آن تاکنون به شناسایی وضع موجود نظام ترویج کشاورزی ایران، انجام  450تاکنون 

های سال گذشته در ایران، شناسایی چالش 10مطالعات تطبیقی مرتبط با تحقیقات ترویجی، بررسی وضعیت تحقیقات ترویجی طی 

ها و تهدیدهای موجود در زمینه تحقیقات ترویجی منجر شده است و ضعف، فرصتنظام ترویج کشاورزی ایران و تحلیل نقاط قوت، 

های پور با بیان اینکه تا اواخر تیرماه سال جاری اولویتکند.علیهای تحقیقاتی( را سپری میمرحله نهایی خود )تعیین اولویت

محور، چابک ند در نظر گرفته شده بتواند تحقیقاتی برنامهشوند، ادامه داد: امید است فرآیها ابالغ میپیشنهادی شناسایی و به استان

ای تحقیقاتی هبنیان را فراهم کند.وی بخشی از اولویتنفعان بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار دانشو اثرگذار مبتنی بر نیاز ذی

دی خواهند شد، مدیریت حفاظت از تنوع بنرا که در برنامه تحقیقات ترویجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت اولویت

بندی دانش بومی در زمینه منابع ژنتیک گیاهی و جانوری، افزایش آگاهی و انتقال دانش آوری و طبقهزیستی با زیر محورهای جمع

 کرد. های بومی در معرض نابودی به عنوان اولویت نخست اعالمفنی در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیک و احیاء و ترویج گونه

به گفته مجری طرح و پروژه استراتژیک ترویج کشاورزی سازمان، توسعه روستایی با زیرمحورهای اکوتوریسم روستایی، ترویج 

کشاورزی و گسترش کشاورزی چند کارکردی، فقرزدایی و افزایش توان درآمدی روستاییان، کارآفرینی روستایی، مشارکت زنان و 

های تحقیقاتی نظام ترویج است که از سوی محققان ترویج روستایی در کشاورزی از دیگر اولویت سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

پور اولویت بعدی تحقیقات ترویج را کشاورزی پایدار و امنیت غذایی با زیر محورهای کشاورزی ارگانیک کمیته تعیین شده است.علی

منیت غذایی خانوارهای روستایی، مدیریت سالمت تولیدات کشاورزی )ایجاد سازی(، توسعه و پایداری اسنجی، توانمند)توسعه، امکان

آگاهی و سنجش دانش، مدیریت و کنترل مصرف آفات و سموم کشاورزی، انبارداری سالم، فناوری نانو(، مدیریت پایدار منابع طبیعی 

کشاورزی پایدار )محیط زیست، اقدامات  )دانش بومی، مدیریت مشارکتی، پذیرش مدیریت پایدار، توانمندسازی مردمی(، توسعه
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رسانی(، توسعه گردشگری روستایی در راستای توسعه پایدار و مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی ای و اطالعحفاظتی، توسعه

گری دولتی در جوامع روستایی برشمرد.وی تشکیالت ترویج )ساختار و قوانین و مقررات( با زیر محورهای کاهش تصدی

شناسی قوانین و مقررات حاکم بر نظام ترویج کشاورزی، انسجام سازی در ترویج(، اصالح و بهسازی ساختار ترویج، سیبوصی)خص

های مدیریت فناوری اطالعات، تمرکززدایی، سازمانی و تجدید ساختار نظام ترویج کشاورزی و آینده پژوهی در ترویج کشاورزی )حوزه

های دیگر تحقیقات ترویج اعالم کرد.معاون دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان تأکید ولویتهای جهانی و...( را از اچالش

یر برداری و حفاظت از خاک، تغیکرد: اولویت ششم تحقیقات ترویج در زمینه ترویج منابع طبیعی پایه با زیرمحورهای مدیریت بهره

ابله با های مقاریخ کشت، چگونگی تولید محصوالت کشاورزی، آشنایی با شیوهرسانی پیرامون تغییر تاقلیم در کشاورزی )اطالع

اری، توسعه های آبیسازی الگوهای مدیریت مصرف آب،اصالح و بهسازی شبکهتغییرات اقلیمی، تغییرات کاربری الگوی کشت(، بهینه

های سازی اراضی کشاورزی و توسعه نظامچهکشاورزی حفاظتی )راهکارها، عوامل تأثیرگذار، پذیرش اقدامات حفاظتی( و یکپار

های رسانی با زیرمحورهای مدیریت روستایی و سیاستپور، ارتباطات و اطالعبرداری تعاونی تعیین شده است.به گفته علیبهره

تایی و ر روسراهبردی مرتبط با آن، مدیریت منابع انسانی در ترویج، مدیریت ریسک در کشاورزی، مدیریت مشارکتی و توسعه پایدا

ها در ترویج روزرسانی دانش و اطالعات( و مدیریت نوآوریکشاورزی، مدیریت نظام دانش و اطالعات کشاورزی )تسهیم، تبادل و به

رود.وی اولویت هشتم تحقیقات ترویج کشاورزی را الگوها و کشاورزی اولویت هفتم تحقیقات نظام ترویج کشاورزی به شمار می

برداری به سوی توسعه پایدار کشاورزی، های بهرهاری نام برد و یادآور شد: در این اولویت زیرمحورهای ساماندهی نظامبردهای بهرهنظام

 اصالح الگوهای کاربری اراضی در نواحی روستایی و الگوهای بهره برداری از دانش بومی روستایی تعیین شده است.

محیطی در کشاورزی، ترویج کشاورزی دقیق های زیستزیرمحورهای ترویج فناوری پور در پایان فناوری اطالعات و ارتباطات باعلی

ها در مزرعه، بازار رسانی و تجارت محصوالت کشاورزی و آموزش الکترونیک )تجارت در مناطق روستایی، توسعه مشارکتی فناوری

رزیابی سیاست های ملی بخش کشاورزی بر ترویج الکترونیک، آموزش مجازی کشاورزی( را اولویت نهم و ارزشیابی با زیرمحورهای ا

خشی های تولیدی و ارزشیابی اثربسازی نتایج تحقیقات در عرصهکشاورزی، اثربخشی خدمات آموزشی ترویج در مناطق روستایی، کمی

 های تحقیقاتی را اولویت دهم تحقیقات نظام ترویج کشاورزی اعالم کرد./یافته

http://www.iana.ir/fa/news/44416/%D8%AA%D8%B9%DB 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 هاکتاب بیولوژی و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی کتاب مرجع در دانشگاه

بیولوژی "حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: انتشار کتاب  رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش

از سوی مؤسسه رازی هم اکنون به عنوان کتاب مرجع در دانشگاه ها و نیز مراکز پرورش حیوانات  "و پرورش حیوانات آزمایشگاهی 

ه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر روزبه فالحی با اشاره به گزارش ایانا از مؤسس.آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد

به اینکه در بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی این مؤسسه عالوه بر تولید و پرورش این حیوانات، فرآورده های 

این فعالیت ها در حوزه علوم آزمایشگاهی  بیولوژیک و انواع جیره های غذایی، فعالیت های علمی زیادی نیز انجام می شود، اظهار کرد:

 .و بر اساس نیازهایی صورت می گیرد که در اولویت مؤسسه رازی برای ارتقاء روش های پرورش و جلوگیری از ایجاد بیماری ها است

حیوانات بیولوژی و پرورش "وی افزود: این امر منجر به چاپ مقاالت علمی بسیاری در مجامع علمی معتبر و نیز چاپ کتاب 

توسط مؤسسه رازی شده است که هم اکنون به عنوان کتاب مرجع در دانشگاه ها و نیز مراکز پرورش حیوانات  "آزمایشگاهی

رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی خاطرنشان کرد: .آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد

موزشی تخصصی در زمینه علوم حیوانات آزمایشگاهی به صورت تئوری و عملی، تدریس واحدهای دوره های آ برگزاری کارگاه ها و

دانشگاهی در خصوص حیوانات آزمایشگاهی و انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد به باال، از دیگر خدمات 

طرح های تحقیقاتی در زمینه علوم حیوانات آزمایشگاهی و یا  وی با اشاره به اینکه محققان این مرکز در.این مرکز محسوب می شود

موضوعات مرتبط، به عنوان مجری و یا همکار فعالیت ویژه ای دارند، اضافه کرد: مشاوره های تغذیه ای، مشاوره و طراحی پروژه های 

آن ها و انتقال دانش فنی  اصل ازساختمان های نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، خطوط تولید فرآورده های بیولوژیک ح

 .در این حوزه؛ از دیگر فعالیت های بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی به شمار می رود

 دکتر فالحی تأکید کرد: این مرکز با ثبت شرکت های دانش بنیان، فعالیت ویژه ای را در این زمینه آغاز کرده است.

http://www.iana.ir/fa/news/44405/%DA%A9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

های نظام ترویج کشاورزی ایران/ متناسب اولویت تحقیقاتی ترویج کشاورزی/ شناسایی چالش ١0تعیین 

 بردارانتحقیقاتی پژوهشگران با نیازهای واقعی بهرهنبودن موضوعات 

های تحقیقی و ترویجی در کلیه ریزی برای انجام تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی طرح های مصوب تحقیقاتی و طرحبرنامه

 ها،ها، مؤسسهوهشکدههای اقتصادی، اجتماعی و ترویجی در پژمراحل تحقیقاتی و اجرای پس از آن، نظارت بر عملکرد بخش، گروه

ها به واحدهای های اقتصادی، اجتماعی و ترویجی طرحآوری و ارائه نتایج حاصل از بررسیمراکز تحقیقات ملی و استانی و جمع

ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ربط؛ از وظایف گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی دفتر برنامهذی

ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در معاون دفتر برنامه.رودشمار میکشاورزی به ترویج

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به وظایف گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی در تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات ترویجی گفت

اسی که تحقیقات ترویجی را درگیر خود کرده است، متناسب نبودن محورهای تحقیقاتی محققان با نیازهای گفت: امروزه مسئله اس

زود: از پور افبرداران و هم راستا نبودن با مسائل محیط زیستی، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشاورزی است.حسن علیواقعی بهره

ساله کشور مشخص  20انداز گیری آینده را با توجه به سند چشمسازمان کمک کند تا جهتتواند به ریزی استراتژیک میاین رو برنامه

ای های امروز را در پرتو پیامدهای آینده آنها اتخاذ کند، پایهها را مشخص کند، تصمیمکند، به روش استراتژیک بیاندیشد، اولویت

های تحت کنترل سازمان حداکثر بصیرت را اعمال و با توجه به تمامی گیری برقرار سازد، در زمینهمنطقی و قابل دفاع برای تصمیم

هایی را اتخاذ کند که به افزایش کارایی و اثربخشی منجر شود.وی بیان کرد: به همین منظور، کمیته استراتژیک سطوح، تصمیم

ی استانی آغاز کرده است. در کمیته های خود را در این راستا با همکاری محققان ترویجتدوین برنامه تحقیقات ترویجی فعالیت

ساعت کار، کارشناسی انجام شده و حاصل آن تاکنون به شناسایی وضع موجود نظام ترویج کشاورزی ایران، انجام  450تاکنون 

های سال گذشته در ایران، شناسایی چالش 10مطالعات تطبیقی مرتبط با تحقیقات ترویجی، بررسی وضعیت تحقیقات ترویجی طی 

ها و تهدیدهای موجود در زمینه تحقیقات ترویجی منجر شده است و م ترویج کشاورزی ایران و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتنظا

های پور با بیان اینکه تا اواخر تیرماه سال جاری اولویتکند.علیهای تحقیقاتی( را سپری میمرحله نهایی خود )تعیین اولویت

محور، چابک شوند، ادامه داد: امید است فرآیند در نظر گرفته شده بتواند تحقیقاتی برنامهابالغ می هاپیشنهادی شناسایی و به استان

ای تحقیقاتی هبنیان را فراهم کند.وی بخشی از اولویتنفعان بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار دانشو اثرگذار مبتنی بر نیاز ذی

بندی خواهند شد، مدیریت حفاظت از تنوع سی قرار خواهند گرفت و در نهایت اولویترا که در برنامه تحقیقات ترویجی مورد برر

بندی دانش بومی در زمینه منابع ژنتیک گیاهی و جانوری، افزایش آگاهی و انتقال دانش آوری و طبقهزیستی با زیر محورهای جمع

 ر معرض نابودی به عنوان اولویت نخست اعالم کرد.های بومی دفنی در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیک و احیاء و ترویج گونه

به گفته مجری طرح و پروژه استراتژیک ترویج کشاورزی سازمان، توسعه روستایی با زیرمحورهای اکوتوریسم روستایی، ترویج 

ان و رکت زنکشاورزی و گسترش کشاورزی چند کارکردی، فقرزدایی و افزایش توان درآمدی روستاییان، کارآفرینی روستایی، مشا

های تحقیقاتی نظام ترویج است که از سوی محققان ترویج سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی در کشاورزی از دیگر اولویت

پور اولویت بعدی تحقیقات ترویج را کشاورزی پایدار و امنیت غذایی با زیر محورهای کشاورزی ارگانیک کمیته تعیین شده است.علی

سازی(، توسعه و پایداری امنیت غذایی خانوارهای روستایی، مدیریت سالمت تولیدات کشاورزی )ایجاد سنجی، توانمند)توسعه، امکان

آگاهی و سنجش دانش، مدیریت و کنترل مصرف آفات و سموم کشاورزی، انبارداری سالم، فناوری نانو(، مدیریت پایدار منابع طبیعی 

مدیریت پایدار، توانمندسازی مردمی(، توسعه کشاورزی پایدار )محیط زیست، اقدامات )دانش بومی، مدیریت مشارکتی، پذیرش 
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رسانی(، توسعه گردشگری روستایی در راستای توسعه پایدار و مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی ای و اطالعحفاظتی، توسعه

گری دولتی ( با زیر محورهای کاهش تصدیدر جوامع روستایی برشمرد.وی تشکیالت ترویج )ساختار و قوانین و مقررات

شناسی قوانین و مقررات حاکم بر نظام ترویج کشاورزی، انسجام سازی در ترویج(، اصالح و بهسازی ساختار ترویج، سیب)خصوصی

ی، تمرکززدایهای مدیریت فناوری اطالعات، سازمانی و تجدید ساختار نظام ترویج کشاورزی و آینده پژوهی در ترویج کشاورزی )حوزه

های دیگر تحقیقات ترویج اعالم کرد.معاون دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان تأکید های جهانی و...( را از اولویتچالش

یر برداری و حفاظت از خاک، تغیکرد: اولویت ششم تحقیقات ترویج در زمینه ترویج منابع طبیعی پایه با زیرمحورهای مدیریت بهره

ابله با های مقرسانی پیرامون تغییر تاریخ کشت، چگونگی تولید محصوالت کشاورزی، آشنایی با شیوهدر کشاورزی )اطالع اقلیم

اری، توسعه های آبیسازی الگوهای مدیریت مصرف آب،اصالح و بهسازی شبکهتغییرات اقلیمی، تغییرات کاربری الگوی کشت(، بهینه

های سازی اراضی کشاورزی و توسعه نظامتأثیرگذار، پذیرش اقدامات حفاظتی( و یکپارچهکشاورزی حفاظتی )راهکارها، عوامل 

های رسانی با زیرمحورهای مدیریت روستایی و سیاستپور، ارتباطات و اطالعبرداری تعاونی تعیین شده است.به گفته علیبهره

در کشاورزی، مدیریت مشارکتی و توسعه پایدار روستایی و راهبردی مرتبط با آن، مدیریت منابع انسانی در ترویج، مدیریت ریسک 

ها در ترویج روزرسانی دانش و اطالعات( و مدیریت نوآوریکشاورزی، مدیریت نظام دانش و اطالعات کشاورزی )تسهیم، تبادل و به

یج کشاورزی را الگوها و رود.وی اولویت هشتم تحقیقات تروکشاورزی اولویت هفتم تحقیقات نظام ترویج کشاورزی به شمار می

برداری به سوی توسعه پایدار کشاورزی، های بهرهبرداری نام برد و یادآور شد: در این اولویت زیرمحورهای ساماندهی نظامهای بهرهنظام

 اصالح الگوهای کاربری اراضی در نواحی روستایی و الگوهای بهره برداری از دانش بومی روستایی تعیین شده است.

محیطی در کشاورزی، ترویج کشاورزی دقیق های زیستور در پایان فناوری اطالعات و ارتباطات با زیرمحورهای ترویج فناوریپعلی

ها در مزرعه، بازار رسانی و تجارت محصوالت کشاورزی و آموزش الکترونیک )تجارت در مناطق روستایی، توسعه مشارکتی فناوری

را اولویت نهم و ارزشیابی با زیرمحورهای ارزیابی سیاست های ملی بخش کشاورزی بر ترویج الکترونیک، آموزش مجازی کشاورزی( 

خشی های تولیدی و ارزشیابی اثربسازی نتایج تحقیقات در عرصهکشاورزی، اثربخشی خدمات آموزشی ترویج در مناطق روستایی، کمی

 اعالم کرد./ های تحقیقاتی را اولویت دهم تحقیقات نظام ترویج کشاورزییافته

http://www.iana.ir/fa/news/44416/%D8%AA%D8%B9%DB 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 هادانشگاهکتاب بیولوژی و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی کتاب مرجع در 

بیولوژی "رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: انتشار کتاب 

از سوی مؤسسه رازی هم اکنون به عنوان کتاب مرجع در دانشگاه ها و نیز مراکز پرورش حیوانات  "و پرورش حیوانات آزمایشگاهی 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر روزبه فالحی با اشاره .فاده قرار می گیردآزمایشگاهی مورد است

به اینکه در بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی این مؤسسه عالوه بر تولید و پرورش این حیوانات، فرآورده های 

علمی زیادی نیز انجام می شود، اظهار کرد: این فعالیت ها در حوزه علوم آزمایشگاهی  بیولوژیک و انواع جیره های غذایی، فعالیت های

 .و بر اساس نیازهایی صورت می گیرد که در اولویت مؤسسه رازی برای ارتقاء روش های پرورش و جلوگیری از ایجاد بیماری ها است

بیولوژی و پرورش حیوانات "علمی معتبر و نیز چاپ کتاب وی افزود: این امر منجر به چاپ مقاالت علمی بسیاری در مجامع 

توسط مؤسسه رازی شده است که هم اکنون به عنوان کتاب مرجع در دانشگاه ها و نیز مراکز پرورش حیوانات  "آزمایشگاهی

اطرنشان کرد: رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی خ.آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد

دوره های آموزشی تخصصی در زمینه علوم حیوانات آزمایشگاهی به صورت تئوری و عملی، تدریس واحدهای  برگزاری کارگاه ها و

دانشگاهی در خصوص حیوانات آزمایشگاهی و انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد به باال، از دیگر خدمات 

وی با اشاره به اینکه محققان این مرکز در طرح های تحقیقاتی در زمینه علوم حیوانات آزمایشگاهی و یا .شوداین مرکز محسوب می 

موضوعات مرتبط، به عنوان مجری و یا همکار فعالیت ویژه ای دارند، اضافه کرد: مشاوره های تغذیه ای، مشاوره و طراحی پروژه های 

آن ها و انتقال دانش فنی  مایشگاهی، خطوط تولید فرآورده های بیولوژیک حاصل ازساختمان های نگهداری و پرورش حیوانات آز

 .در این حوزه؛ از دیگر فعالیت های بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی به شمار می رود

 این زمینه آغاز کرده است. دکتر فالحی تأکید کرد: این مرکز با ثبت شرکت های دانش بنیان، فعالیت ویژه ای را در

http://www.iana.ir/fa/news/44405/%DA%A9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 های تجدیدپذیر برای تکمیل سبد انرژی ایرانخیز بلند انرژی

افزایش جمعیت و رشد صنایع، تقاضا برای انرژی در کشور افزایش یافته است و همچنین مردم و مسئوالن بیش از پیش نسبت به با 

های اخیر باعث شده که مسئوالن کشور بیش از اند. برآیند این دو روند طی سالهای فسیلی آگاه شدهاثرات زیست محیطی سوخت

 .کنندهای تجدیدپذیر توجه پیش به انرژی

 )وری انرژی ایران )ساتباهای تجدیدپذیر و بهرهزاده، مدیرعامل سازمان انرژیسیدمحمد صادق

رود و افزون بر وجود منابع ترین کشورهای جهان به شمار میایران به جهت برخورداری از منابع مختلف انرژی، جزء یکی از غنی

است؛  گرماییهای تجدیدپذیر منجمله باد، خورشید و زمینت فراوان انرژیهای فسیلی نظیر نفت و گاز، دارای قابلیگسترده سوخت

لذا با افزایش جمعیت و رشد صنایع، تقاضا برای انرژی در کشور افزایش یافته است و همچنین مردم و مسئوالن بیش از پیش نسبت 

های اخیر باعث شده که مسئوالن کشور بیش اند. برآیند این دو روند طی سالهای فسیلی آگاه شدهبه اثرات زیست محیطی سوخت

ی های کلی محیط زیستهای تجدیدپذیر یکی از وجوه سیاستهای تجدیدپذیر توجه کنند. توجه به توسعه انرژیاز پیش به انرژی

یازدهم تحولی های تجدیدپذیر در دولت های مقام معظم رهبری و توجه مدیران اجرایی کشور به انرژیبوده و در همین راستا رهنمون

ح وری صحیسازی استفاده بهینه و بهرهدلگرم کننده به حساب آمده است. دولت یازدهم به خوبی عزم خود را برای توسعه و فرهنگ

های راهبردی و عملیاتی در این راستا نیز توسط وزارت نیرو صورت گرفته ها و سیاستهای تجدیدپذیر استوار ساخته و برنامهاز انرژی

های تشویقی و تضمینی های تجدیدپذیر در ایران بسیار جدی است و از اینرو نیز مولفهگاه دولت یازدهم به توسعه انرژیاست. ن

 .گوناگونی را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی )داخلی و خارجی( لحاظ کرده است

 توسعه تجدیدپذیرها و مشارکت بخش غیردولتی

های تجدیدپذیر اعم از دولتی و های منصوبه در کشور در حوزه انرژییازدهم، کل ظرفیت نیروگاهپیش از شروع و آغاز به کار دولت 

مگاوات نیروگاه غیردولتی( بوده است. این میزان ظرفیت  35مگاوات نیروگاه دولتی و  140مگاوات )مشتمل بر  175خصوصی، تقریباً 

سال  3گذاری توسط بخش غیردولتی و تنها ظرف مدت دولتی به سرمایهگذاری از سوی بخش نیروگاهی با تغییر رویکرد از سرمایه

مگاوات  126های دولتی، مگاوات نیروگاه 161مگاوات )مشتمل بر  298مگاوات افزایش یافت و به رقم تقریبی  123به میزان تقریباً 

درصدی برخوردار  58آنکه از رشد باالی  مگاوات از محل عوارض برق( رسیده است. این افزایش عالوه بر 11نیروگاه غیردولتی و 

برداری درصد از این ظرفیت توسط بخش خصوصی به بهره 50بوده، برای دولت هزینه بسیار کمتری نیز در بر داشته چرا که نزدیک به 

ایش ظرفیت توان از آن بعنوان پشتیبان و عامل اصلی افزرسیده است. از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که می

های متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر است که همین امر سبب های تجدیدپذیر نام برد، ایجاد تعرفهنیروگاه

درصد( در  280مگاوات )یعنی رشدی بالغ بر  1500به حدود  1394مگاوات در اواخر سال  532شده تا میزان قراردادهای منعقده از 

 .افزایش منصوبه چندین برابر افزایش یابد 1395انتهای سال 

 گذاری خارجیاقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه جذب سرمایه

رای ها بگذاران بخش خصوصی )داخلی و خارجی( و باال بردن انگیزه آنهای وزارت نیرو جهت تشویق سرمایهبا در نظر گرفتن برنامه

یر و از دیگر سوی ایجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشی هر چه بیشتر به سبد انرژی در های تجدیدپذگذاری در نیروگاهسرمایه

و مشارکت بخش  (PPA) کشور، توسعه ظرفیت برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق

گذاران خصوصی )داخلی و خارجی( برای ورود به این عرصه در داخل کشور خصوصی محقق خواهد شد و فرصتی برای حضور سرمایه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های همراه دارد. در این میان وزارت نیرو برای حمایت از توسعه انرژیها نیز بهفراهم شده که رویکردی اقتصادی و انتفاع مالی برای آن

توجهی های تجدیدپذیر را به قیمت قابلر، تسهیالتی را برای بخش خصوصی فراهم نموده است که برق تولیدی از نیروگاهتجدیدپذی

رخ های تشویقی جدید، تغییر در ننماید. نتیجه این سیاستهای فسیلی و متداول خریداری میدر مقایسه با برق تولیدی از نیروگاه

ای داخلی هها بود که بالفاصله پس از اعالم مصوبه وزیر نیرو و انتشار آن، مورد استقبال شرکتخرید برق تضمینی و جذاب نمودن آن

های هیئت و شرکت خارجی به سازمان انرژی 150بیش از  1395و  1394های و خارجی مختلفی قرار گرفت و تنها در سال

ا از یک سوی کشورهای مختلفی عالقمند به همکاری مشترک در این راست.وری انرژی برق )ساتبا( مراجعه کردندتجدیدپذیر و بهره

های مشترک های متعددی در قالب این همکاریها با دولت جمهوری اسالمی ایران شدند و بالطبع آن شرکتدر قالب تفاهم نامه

بیش از یک سال و با  های تجدیدپذیر در کشورمان حضور یافتند و از دیگر سوی پس از گذشتگذاری در حوزه انرژیبرای سرمایه

های ها و فشارهای اقتصادی موجود، شاهد از بین رفتن بخشی از موانع در زمینه توسعه انرژیپشت سر گذاشته شدن تحریم

 توان به خریدترین این موارد میتجدیدپذیر در کشور بودیم که بسترهای قانونی آن نیز از سوی دولت فراهم شده که از شاخص

عنوان در طی این مدت زمان وزارت نیرو به.سال اشاره نمود 20د شده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مدت زمان تضمینی برق تولی

عنوان مجری خرید تضمینی برق شاهد مراجعات فراوان وری انرژی برق )ساتبا( بههای تجدیدپذیر و بهرهمتولی امر سازمان انرژی

هایی از اروپا و آسیا به ویژه در دوران پسابرجام به این سازمان بوده و کشور و شرکتها و نهادهای گوناگون از نقاط مختلف شرکت

قرارداد به  87های صادر شده، در حدود اند که از این تعداد پروانهدرخواست اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در ایران را داشته

قرارداد به  17ی برق در دولت یازدهم منعقد شده که از این میزان، مگاوات از طریق مکانیسم خرید تضمین 1263ظرفیت تقریباً 

های های مختلف انرژیهای دارای مجوز در حوزهشرکت.برداری رسیده استمگاوات آن در این دولت به بهره 90ظرفیت تقریباً 

از  های خارجی، استفادهز طریق شرکتتجدیدپذیر در نقاط مختلف کشور مشغول انجام اقدامات اساسی به منظور تأمین منابع مالی ا

ها هستند. در ابتدای سال فاینانس و همچنین منابع صندوق توسعه ملی و یا تأمین تجهیزات و اقدامات عملیاتی در داخل سایت

ل ابینی شد تا پایان سهای این سازمان، پیشهای مربوط به طرح اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامهو در راستای سیاست 1395

ارکت گذاری و مشمگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر وارد شبکه سراسری برق کشور شود که این امر تماماً با سرمایه 100حدود  1395

 600، مقرر شده است تقریباً به میزان 1396های بعمل آمده در سال بینیبخش خصوصی محقق شد؛ الزم به ذکر است مطابق پیش

 های تجدیدپذیر اضافه شودد نیروگاهمگاوات دیگر به ظرفیت موجو

http://www.iana.ir/fa/news/44188/%D8%AE%DB%8C%D8%B 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۷ : تاریخ

 هزار تومان ١0ای مرغ شانهمرغ در ماه مبارک افزایش قیمت ندارد/ تخمتخم
اندازند، در صورتی که مرغ میفروشی خود را به گردن کمبود تخمداران گرانگذار میهن گفت: برخی مغازهرئیس اتحادیه مرغ تخم 

، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی رضا ترکاشوند در گفت .ها اتفاق نیفتاده استهیچ افزایش قیمتی در مرغداری

مرغ با شروع ماه مبارک رمضان در بازار اظهار داشت: با توجه به گرم شدن هوا و فراوانی عرضه، طی هفت آخرین وضعیت قیمت تخم

ده و آن مرغ گران شکنند که تخمداران عنوان میخبرنگار فارس پرسید، برخی مغازه .ایمهشت روز اخیر هیچ افزایش قیمتی نداشته

قیمت هر  :گذار میهن با رد این موضوع تصریح کردفروشند که رئیس اتحادیه مرغ تخمتومان به مردم می 500هزار و  12ای را شانه

تومان محاسبه  500هزار و  7ای ترین حالت، شانهگیرانهشود که در سختتومان می 4100تا  3800کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 

مرغ هزار تومان تخم 10ای کننده درنهایت باید شانهای تا مصرف را محاسبه کنیم، مصرفهای واسطهدرصد هزینه 25شود و اگر می

کنند، در حالی ها را بهانه میمرغ در مرغداریخواهی، گران شدن تخمداران به دلیل زیادهوی تأکید کرد: برخی مغازه .را تهیه کند

به گزارش خبرنگار فارس، طی یک ماه  .ادرات چندانی هم نداریم، نباید قیمت افزایشی داشته باشداکنون با توجه به اینکه صکه هم

  .ها در مقطعی با اندکی افزایش مواجه بود که مجدد به روال خود برگشته و کاهش یافتمرغ در مرغداریگذشته قیمت تخم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960307001304 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

 مرغ در ماه رمضانلنگد/ثبات نرخ تخممرغ میپای صادرات تخم

ها تغییری نخواهند مصرف تخم مرغ در ماه رمضان قیمت مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: طبق روال همه ساله با کاهش

 .داشت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار 

هزار  4با اشاره به آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  جوان،

 .رسددرصد افزایش به دست مصرف کنندگان می 25تا  20تومان است که با احتساب 

 .ها تغییری نخواهند داشتم مرغ در ماه رمضان قیمتوی افزود: طبق روال همه ساله با کاهش مصرف تخ

ترکاشوند با اشاره به آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: با توجه به اعالم پاک بودن کشور از آنفوالنزای حاد پرندگان، مشکلی 

غداران میهن درخصوص قیمت صادرات مدیر عامل اتحادیه مر.ها هستیمدر صادرات وجود ندارد از این رو منتظر بازگشت به این بازار

تخم مرغ بیان کرد: قیمت صادرات تخم مرغ، به بازارهای منطقه بستگی دارد، از این رو صادرکنندگان با تجار بازارهای هدف باید به 

 .تواند در سهولت و میزان صادرات تخم مرغ اثر گذار باشدبه گفته وی تخصیص مشوق صادراتی می.تفاهم برسند

http://www.yjc.ir/fa/news/6100132/%D9%BE%D8 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 اتریش و آلمان خریداران گالب ایرانی

تن گالب استحصالی از گل محمدی از کشور صادر 405قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک  ،صادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقت صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شده است

ارزش دالری این میزان .است شده صادر کشور از محمدی گل از استحصالی گالب تن405  قریب به 96در یک ماهه نخست سال 

  .است بوده 405639  آن ریالی  و ارزش 1058352صادرات 

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 3,036 98,451,408 759 پاکستان 1

 230 7,458,440 115 ژاپن 1

 750 24,328,500 1,400 آذربایجان 1

 514 16,673,132 447 آذربایجان 1

 31,815 1,031,612,190 11,895 آلمان 1

 3,680 119,371,840 920 اتریش 1

 1,215 39,404,520 270 افغانستان 1

امارات متحده  1

 عربی

188,140 17,266,478,418 532,436 

 1,449 46,988,172 322 انگلستان 1

 1,420 46,061,960 388 انگلستان 1

 173,698 5,631,393,424 61,377 بحرین 1

 648 21,019,824 144 عراق 1

 1,656 53,694,144 368 عراق 1

 3,680 119,371,840 920 فدراسیون روسیه 1

 146,188 4,742,046,344 51,656 قطر 1

 111,837 3,627,768,606 39,518 کویت 1

 44,100 1,430,515,800 47,000 کویت 1

http://www.yjc.ir/fa/news/ 6106395/%D8%A7%D8%AA%D8%B 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶خرداد / /  ۰۷یکشنبه , 

 هزار تن توت فرنگی 45کشت گلخانه ای حمایت می شود/پیش بینی تولید 

هزار هکتار از  3هزار تن توت فرنگی در  45مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی کردستان گفت: پیش بینی می شود امسال 

با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیرکشت توت فرنگی اردشیر پورحبیبی .اراضی زیرکشت این محصول دراین استان تولید شود

کردستان در شهرستان های سنندج، کامیاران، سروآباد و مریوان است، گفت: کشت این محصول در دیگر شهرستان های استان هم 

ستان، عنوان کرد: وی با اشاره به وضعیت تولید ارقام مختلف توت فرنگی در کرد.چون دیواندره، سقز وبانه هم در حال توسعه است

در منطقه دیواندره که دارای آب و هوای سردتری نسبت به دیگر نقاط استان است، رقم کویین الیزا که مقاوم به سرما است کشت 

وی با اشاره به اینکه محصول توت فرنگی در دیواندره دیرتر از سایر نقاط استان به مرحله رسیدگی می رسد، اظهارداشت: .شده است

اینکه برداشت توت فرنگی در بیشتر نقاط استان آغاز شده است ولی برداشت این محصول در دیواندره به دلیل سردبودن علی رغم 

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: حدود چهار سال از کشت توت فرنگی در .آن، هنوز شروع نشده است

 .از اراضی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص پیدا کرده است هکتار 6دیواندره می گذرد وتاکنون نزدیک 

 45پورحبیبی با اشاره به پیش بینی های در خصوص میزان تولید توت فرنگی در کردستان، عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال 

ی با اشاره به اینکه امسال شاهد و.هزارتن توت فرنگی از سطح سه هزار هکتار از اراضی زیرکشت این محصول دراستان تولید شود

سرمازدگی دیررس بهاره در باغات استان نبودیم، اضافه کرد: درصد کمی از محصول توت فرنگی استان کردستان به دلیل بارش 

وی در ارتباط با کشت گلخانه ای توت فرنگی در کردستان هم گفت: در حال حاضر توت .تگرگ از بین رفت و خسارت به آن واردشد

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی .هزار مترمربع کشت می شود 32واحد گلخانه ای استان کردستان در سطح  10گی در فرن

پورحبیبی بیان کرد: .تن توت فرنگی از تعداد واحدهای گلخانه ای مذکور دراستان تولید می شود 445کردستان اظهارداشت: ساالنه 

نه ای توت فرنگی حمایت می کند و افرادی که عالقمند به کشت این محصول از این طریق جهادکشاورزی کردستان از کشت گلخا

 .هستند می توانند به ادارت جهاد کشاورزی در سطح استان مراجعه و مشاوره های الزم را دریافت کنند

http://iranecona.com/73876/%DA%A9%D8%B4%D 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

میلیون  50میلیون تن ظرفیت سردخانه با پشتیبانی جهاد کشاورزی/ میزان فرآوری از  ١.5تأسیس ظرفیت 

 تن تولیدات کشاورزی فراتر خواهد رفت

میلیون  118میلیون تن از  50دالر کاهش یافته است؛ همچنین تراز تجاری محصوالت کشاورزی از ابتدای دولت یازدهم، پنج میلیارد 

و چهارمین  به گزارش خبرنگار ایانا از محل نمایشگاه بین المللی تهران، بیست.تن تولیدات کشاورزی کشور در حال فرآوری است

ریزی عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه آالت و صنایع وابسته امروز با حضورالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشیننمایشگاه بین

مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در محل این نمایشگاه با حضور اکبر مهرفرد، قائمو اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و علی

با اشاره به استقبال  ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگارانداخلی و خارجی افتتاح شد.معاون برنامه صدها شرکت

کشور  37شرکت داخلی و خارجی از ایران و  500هزار و های خوب داخلی و خارجی از برگزاری این نمایشگاه گفت: یکخوب شرکت

شرکت خارجی هستند.عبدالمهدی بخشنده با اشاره به اینکه در ابتدای  700جهان در این نمایشگاه حضور یافتند که از این میزان، 

دهنده فاصله زیاد صادرات میلیارد دالر بود، بیان کرد: این نشان 8.1ر دولت یازدهم تراز تجاری محصوالت کشاورزی منفی شروع کا

ای در کاهش تراز تجاری و واردات محصوالت این بخش است.وی با بیان اینکه تالش تولیدکنندگان و کاهش واردات نقش عمده

شده، تراز تجاری محصوالت این بخش را پنج میلیارد دالر بهبود های انجامدهم تاکنون با تالشداشته است، افزود: از ابتدای دولت یاز

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: تراز تجاری اکنون به منفی سه میلیارد دالر رسیده است.معاون برنامهدادیم و هم

 انیم و سعی در مثبت شدن این تراز داریم.رساین بخش را تا پایان برنامه ششم توسعه به صفر می

های باالتر است، بخشنده با اشاره به اینکه سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی حرکت از تولید مواد خام به سمت فرآوری و حلقه

های ریزیمهشود و طبق برنامیلیون تن محصوالت کشاورزی کشور فرآوری می 118میلیون تن از  50اکنون بیش از ادامه داد: هم

ها و توسعه شده کشاورزی و همچنین ساخت انبارها، سردخانهشده در ستاد اقتصاد مقاومتی، افزایش حجم محصوالت فرآوریانجام

میلیون تن به اتمام رسیده که  1.5ها با ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در دستور کار قرار دارد.وی تأکید کرد: ساخت سردخانه

 ها را پشتیبانی کرده است./ورزی از لحاظ تسهیالتی، احداث این سردخانهوزارت جهاد کشا

http://www.iana.ir/fa/news/44225/%D8%AA%D8% 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

میلیارد تومان خوراک دام در صنعت دامپروری  ١800ضایعات محصوالت کشاورزی ناشی از چیست؟/ساالنه 

 رودهدر می

ود، اما بر شهای اقتصاد مقاومتی محسوب میبا وجود آنکه توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی یکی از سیاست

 .ضایعات محصوالت میوه و تره بار به ایران اختصاص یافته استاساس آخرین آمار فائو رتبه نخست هدر رفت 

مدیریت  طی چند سال اخیر به دلیل نبود ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

با وجود آنکه توسعه پایدار بخش کشاورزی و .مناسب در زنجیره تولید، ضایعات محصوالت کشاورزی بر بخش سایه انداخته است

شود، اما بر اساس آخرین آمار فائو رتبه نخست هدر رفت های اقتصاد مقاومتی محسوب میدستیابی به امنیت غذایی یکی از سیاست

البته ناگفته نماند که ضایعات باالی بخش ارتباط تنگاتنگی با هدر .ره بار به ایران اختصاص یافته استضایعات محصوالت میوه و ت

حال به سراغ مسئوالن مربوطه .تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشدرفت منابع آبی و آب مجازی دارد که از این رو هیچ کشوری نمی

عنایت اهلل بیابانی قائم مقام .کشاورزی به عنوان چالش پیش روی بخش با خبر شویمرویم تا از آخرین وضعیت ضایعات محصوالت می

درصدی را به  30تا  20های زراعت و باغبانی ضایعات گفت: بخش صنعت، تجارت و کشاورزیخانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

های قدیمی و فرسوده به خود اختصاص داده که از این رو برای جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان نیازمند نسبب وجود کمبای

دربخش صیفی  :وی با اشاره به تأثیر ضایعات بخش کشاورزی در کیفیت و قیمت محصوالت افزود.سرمایه گذاری در بخش هستیم

صنایع تبدیلی ضایعات باالی بخش در نوسانات قیمت تأثیرگذار است و از و سبزی به دلیل عدم ساماندهی ساختار کشت و پذیرش 

 .گذاری و تمهیداتی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی صورت گیرداین رو باید سرمایه

 .به گفته بیابانی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی تأثیر بسزایی در جلوگیری از هدر رفت منابع آبی وارزش افزوده بخش دارد

 روددر صنعت دامپروری هدر می میلیارد تومان خوراک دام ١800نه ساال

وری با اشاره به ضرورت بهره صنعت، تجارت و کشاورزی مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام و طیور در گفتگو با خبرنگار 

اورزی در بخش اظهار داشت: استفاده از صنایع تبدیلی در کارخانجات خوراک دام تأثیر بسزایی در و کاهش ضایعات محصوالت کش

های دامداری و مرغداری موجب وی افزود: در کشور ما پرداخت سوبسید و یارانه به واحد.کاهش ضایعات و تبدیل آن به احسنت دارد

 .ها و درنتیجه افزایش ضایعات را به همراه داشته استریوری و تولید خوراک دام از سوی مرغداعدم شکل گیری بهره

میلیارد تومان خوراک دام و طیور در  800ساالنه هزار و  :ها گفتموافق قدیری با انتقاد از آمار باالی ضایعات در مرغداری و دامداری

وری رود و این درحالی است که تولید خوراک از سوی کارخانجات خوراک دام کاهش ضایعات و افزایش بهرهصنعت دامپروری هدر می

بپردازند لذا به های پرورش دهنده خود به تولید خوراک رئیس انجمن خوراک دام و طیور ادامه داد: تا زمانیکه واحد.را به همراه دارد

وی با بیان اینکه بیش از .وری پایین، کاهش کیفیت و افزایش قیمت تمام شده امکان رقابت پذیری صادراتی وجود نداردسبب بهره

های سال است که واحد 60کنند، عنوان کرد: در تمام دنیا بیش از های دامداری و مرغداری در کشور خوراک تولید میدرصد واحد 70

وری و کاهش ضایعات به این سمت و سو حرکت پردازند از این رو الزم است در راستای افزایش بهرهبه تولید خوراک نمی مرغداری

ه شمار ای کشور ما بقدیری با اشاره به وضعیت تولید خوراک دام در کشورهای رقیب بیان کرد: ترکیه بزرگترین رقیب منطقه.نماییم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تر با اصالح افتد از این رو کشور ما باید هر چه سریعهای صنعتی اتفاق میمورد نیاز در واحد درصد خوراک 95رود که بیش از می

 .ها اتفاق افتدقوانین و فرهنگ سازی باید تولید خوراک دام از سوی کارخانه

 توسعه مکانیزاسیون بر کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی تأثیر گذار است

بیان کرد: کاهش ضایعات  صنعت، تجارت و کشاورزیی استان تهران در گفتگو با خبرنگار علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورز

وی از افزایش ظرفیت .بخش کشاورزی از طریق توسعه فرآوری محصوالت و ایجاد زنجیره تولید از مزرعه تا سفره امکان پذیر است

هدایت محصوالت به سمت فرآوری و نگهداری محصوالت در  :نی جذب مواد خام محصوالت کشاورزی خبر داد و گفتهزارت 230

منصوری با اشاره به تأثیر مکانیزاسیون در کاهش ضایعات بخش گفت: توسعه مکانیزاسیون .ها کاهش ضایعات را به همراه داردسردخانه

. 4های گذشته توانستیم ضریب مکانیزاسیون را از بسزایی دارد از این رو طی سالاز جمله مواردی است که در کاهش ضایعات نقش 

توان آمار دقیقی از ضایعات محصوالت کشاورزی ارائه رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه نمی.برسانیم 1. 6به  1

مکانیزاسیون و... درصدد کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی  کرد، بیان کرد: وزارتخانه با به کارگیری ایجاد زنجیره تولید، توسعه

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/6103977/%D8%B6%D8%A7%DB% 
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 تولیدات زراعی

 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۸دو شنبه 

 سویا گران نشده/توزیع ذرت ارزان بین مرغدارانذرت و 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: براساس گزارش های دریافتی با تمهیدات انجام شده از سوی این  <کشاورزی

یرضا به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،مهندس عل .تومان کاهش یافته است 100شرکت،قیمت ذرت در بازار 

 720 کیلو هر قیمت با شرکت این داخلی ذرت ذخایر از هزارتن 60 تولیدکنندگان، به اجحاف از جلوگیری منظور به :کرد تصریح ولی

وی با تاکید بر این که شرکت پشتیبانی امور دام .کنند توزیع خود اعضای بین در تا گرفت قرار تولیدی های تشکل اختیار در تومان

قیمت ذرت در بازار آزاد حضور فعال خواهد داشت،خاطرنشان کرد: براساس گزارش های دریافتی با تمهیدات  تا به تعادل رسیدن

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان .تومان کاهش یافته است 100انجام شده از سوی این شرکت،قیمت ذرت در بازار 

ای ذرت و سویا نداشته است،اظهار داشت: ذخایر راهبردی این شرکت به این که این شرکت هیچگونه افزایش قیمتی در نهاده ه

ولی خاطرنشان کرد: در حال .میزان کافی موجود است و تولیدکنندگان هیچگونه نگرانی برای تامین نهاده های خود نداشته باشند

توسط این شرکت در اختیار تشکل های  تومان 850تومان و هر کیلو ذرت برزیلی با قیمت  720حاضر هر کیلو ذرت داخلی با قیمت 

وی افزود: ذرت برزیلی به تولیدکنندگانی که گوشت مرغ خود با این شرکت مبادله کنند با قیمت .تولیدی مرغداران قرار می گیرد

در تومان  720ولی خاطرنشان ساخت: تا دو روز آینده ذرت داخلی با قیمت هر کیلوگرم .تومان عرضه می شود 820هر کیلوگرم 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با رد هرگونه انحصار در واردات نهاده های دامی از جمله .بورس کاال عرضه خواهد شد

ذرت،تصریح کرد: واردات نهاده های دامی انحصاری نیست و کلیه تولیدکنندگان و بازرگانان اعم از حقوقی و یا حقیقی با رعایت 

ای می توانند بدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات نهاده های دامی مورد نیاز اقدام مسایل بهداشتی و قرنطینه 

ولی اضافه کرد: افزایش قیمت ذرت در بازار فاقد هرگونه توجیهی بوده بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات الزم را جهت .کنند

 .ازار نهاده های تولید صنعت مرغداری انجام داده استبرخورد دستگاه های نظارتی با اخاللگران در ب

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=1bc05e4449224a22 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۳ : تاریخ

 شوند تومان/ متخلفان جریمه می ١800قیمت مصوب جوجه یکروزه 
ایم که باید محصول خود را به ازای هر جوجه رئیس انجمن جوجه یکروزه گفت: از امروز به تولیدکنندگان جوجه یکروزه ابالغ کرده

به  .تومان جریمه و از تولید آنها جلوگیری خواهد شد 600تومان بفروشند و متخلفان در صورت تخطی به ازای هر جوجه  1800

تومان طی سه ماه اخیر، تولیدکنندگان  2500رویه قیمت جوجه یکروزه تا مرز ، افزایش بیخبرگزاری فارسگزارش خبرنگار کشاورزی 

وزارت جهاد  .کنندمرغ گوشتی را بر آن داشته تا از امروز به مدت دو هفته برای کاهش قیمت جوجه یکروزه از خرید آن امتناع 

کشاورزی به عنوان نظارت بر امر تولید محصوالت کشاورزی از جمله گوشت و مرغ همواره بر حمایت از تولیدکنندگان مرغ گوشتی 

یکی  .و تولیدات آنها تالش کرده، اما ظاهراً بسته بودن بازارهای صادراتی برای مرغ تولیدی کشور سبب شده تا این زنجیره ناقص بماند

راهکارهایی که بارها پیشنهاد شده این است که تولید جوجه یکروزه در کشور افزایش یابد تا قیمت تمام شده آن پایین آمده و از 

به صرفه باشد، اما از طرف دیگر این ترس وجود دارد که افزایش در ریزی و ثبات قیمت مرغ تولیدی در کشور مقرونبرای جوجه

گشا واند مشکلتمعضلی برای تولیدکنندگان مرغ گوشتی در کشور شود که باز شدن بازارهای صادراتی میتولید مرغ بیش از نیاز بازار، 

در پاسخ به اینکه چه راهی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی فرد رئیس انجمن جوجه یکروزه در گفتسعید اصغری. باشد

ای که در دو روز اخیر با حضور رئیس اتحادیه مرغ گوشتی طی جلسه اید، اظهار داشت:میت جوجه یکروزه درنظر گرفتهبرای کاهش ق

های گوشتی و تولیدکنندگان جوجه یکروزه باید ای تهیه کردیم تا تمام مرغداریو نماینده وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، ابالغیه

خبرنگار  .شودتومان بفروشند و در صورت مشاهده تخلف از این ابالغیه، با آنها برخورد می 1800جوجه یکروزه خود را به قیمت 

هزار تومان به تفاهم رسیده بودید، اما در عمل، تولیدکنندگان جوجه یکروزه کار  2فارس پرسید که پیش از این نیز بر سر قیمت 

ی فرد تصریح کرد: ابزارهای تنبیهی برای مقابله با افزایش قیمت درنظر تومان باال بردند که اصغر 2500خود را کردند و قیمت را تا 

وی به اقدامات تنبیهی اشاره کرد و گفت: آنهایی که  .توان کاهش دادبازی قیمت را نمیایم، اگرچه معتقدیم با آژان و پاسبانگرفته

تومان جریمه نقدی خواهند شد، مضاف بر  600جه تومان بفروشند، به ازای هر جو 1800جوجه یکروزه را باالتر از قیمت مصوب 

ای برای صادرات مرغ مازاد تولیدکنندگان مرغ فرد همچنین از تشکیل کمیتهاصغری .کنیمآنکه تا مدتی از تولید آنها جلوگیری می

دکنندگان گه داریم که باز تولیایم که تولید جوجه یکروزه افزایش یابد تا قیمت را پایین نگوشتی خبر داد و گفت: بارها پیشنهاد داده

به گفته  .اند و معتقدند مرغ مازاد به دلیل بسته بودن بازارهای صادراتی، روی دست آنها خواهد ماندمرغ با این موضوع مخالفت کرده

م و ر ن کیلوگر 1.5تا  1.2ها در وزن بین رئیس انجمن جوجه یکروزه، اگر طرح اجرای کاهش وزن مرغ در بازار اجرا شود، مرغ

 یابد و در نتیجه با تولید بیشتر جوجه منافاتی نخواهد داشتریزی افزایش میتر کشتار شده و از آن طرف، دوره جوجهپایین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= .13960303001314 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 های نژاد بومی و ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت تولیدیاستفاده از جوجه

بازار  اند، باید بتوانند با بزرگان اینوکار اختصاص دادهمرغ که سرمایه کوچکی را به این کسبآن دسته از تولیدکنندگان مرغ یا تخم

در بازار مدرن  farmers weeklyبه گزارش ایانا به نقل از .ای برخوردار استن مساله به ویژه در ایران از اهمیت ویژهرقابت کنند؛ ای

امروز، کشاورزان و دامداران کوچک ابتدا باید به دنبال بازار برای محصوالت خود بگردند. این موضوع در ارتباط با تولیدکنندگان مرغ 

های زیرا آنها باید بتوانند با تولیدکنندگان بزرگ بازار رقابت کنند تا بلکه جایگاه ثابتی را در قفسهمرغ نیز صادق است. و تخم

و  کنندهای بزرگ اغلب از نژادهای ویژه مرغ برای تولید استفاده میها به دست بیاورند. صاحبان مرغداریها و فروشگاهسوپرمارکت

های گزاف ها تحقیق، آزمایش و انتخاب بوده و با صرف هزینهرند. این نژادها حاصل سالسهم زیادی از بازار را اینچنین در دست دا

ها در حال حاضر برای تولیدکنندگان کوچک، مناسب اند که به خوبی با محیط سازگار هستند.اما این جوجهاکنون به جایی رسیده

( و یا نژادهای قدیمی دومنظوره مثل آسترالوپ Boschveldولد )نیست. این در حالی است که نژادهای مرغ بومی مانند باش

(Australorpرودآیلند قرمز و نیوهمپشایر برای تولیدکنندگان کوچک مقیاس، مناسب ،) ترند. چنین نژادهایی رشد چندان سریعی

م هستند. ها مقاویماریکنند، اما در مقابل دوام بیشتری دارند و نسبت به بسیاری از بنداشته و به نسبت، غذای بیشتری مصرف می

 کند.آنها همچنین نژادهایضمن اینکه سازگاری و تولید بهتر در شرایط نیمه متمرکز، پرورش آنها را از نظر اقتصادی به صرفه می

شوند. بافت و طعم گوشت آنها مطلوب است و هرچند آلی برای بازارهای غیررسمی و مراکز خرید و فروش مرغ زنده محسوب میایده

تر است. این موضوع برای خوراکمرغ تولید شده از آنها خوشرسد، اما تخمگذاری آنها به پای نژادهای تجاری نمیحجم تخمکه 

گذار نژادهای تجاری تنها هنگامی از باالترین های تخمهای گوشتی یا مرغتر خواهد بود. زیرا جوجهتولیدکننده کوچک بسیار به صرفه

هایی برای مرغداران با بود که در واحدهای بزرگ پرورش داده شوند. بنابراین خرید چنین جوجه عملکرد برخوردار خواهند

تواند با یک تولیدکننده بزرگ، چه از نظر پا هرگز نمیبردار خردهشود. باید در نظر داشت که بهرهگذاری اندک توصیه نمیسرمایه

های یکروزه خود را به تولیدکنندگان کوچک بفروشند توانند جوجهزرگ میهای بحجم تولید و چه از لحاظ قیمت، رقابت کند.شرکت

باشد  پا مفیدوکارهای خردهتواند برای کسبمرغ در پیش بگیرند. این عمل میتا آنها ادامه مسیر رشد را برای تولید گوشت یا تخم

 شود که از خرید نژادهای تجاری پرهیزباز هم توصیه میتوانند مرغ را به کشتارگاه بفرستند، اما چراکه بعد از شش تا هشت هفته می

خوری، حاشیه سود اندکی دارد. مرغ برای تازهدهند که تولید تخمکنند.محققانی که در عرصه کشاورزی فعالیت دارند، هشدار می

د. این تی برای بازار بچیننریزی کرده و استراتژی درسپذیری محصوالت خود، طرحبنابراین تولیدکنندگان کوچک باید برای رقابت

های ویژه به فروش برسانند. البته این بخش از خوری در فروشگاهشان را برای تازهتواند به آنها کمک کند تا محصوالتدوراندیشی می

ز را در پآب مرغتوانند تخمتولیدکنندگان باید به ایجاد ارزش افزوده در محصوالت خود فکری اساسی کنند. به عنوان مثال، آنها می

تغییر داد  مرغ رابندی مرسوم تخمتوان نحوه بستهمرغ خام بفروشند. حتی میهای تاکسی تا سه برابر قیمت تخمها یا ایستگاهمدرسه

بندی کرد. به هر حال، بهتر است با مشتریان مرغ را بستهعددی، واحدهای چهار یا هفت تایی تخم 12های شش یا و به جای بسته

 ت رو در رو صحبت کرد تا نیاز آنها را فهمید و بر اساس آن، دست به تولید زد./به صور

http://www.iana.ir/fa/news/44227/%D8%A7%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 جوجه، میزان تقاضاست/ اتحادیه مرغ گوشتی، جایگاه مشخصی نداردکننده اصلی قیمت تعیین

دهندگان مرغ گوشتی، از قیمت باالی جوجه شکایت دارند، تولیدکنندگان این نهاده، این معضل را حاصل تقاضای در حالی که پرورش

دلیل خاص مانند عید نوروز یا ماه رمضان، به به گزارش خبرنگار ایانا، معموالً چند هفته قبل از شروع ایام.دانندباالی مرغداران می

هایی کند. البته با وجود اطالعیهها، قیمت این نهاده افزایش چشمگیری پیدا میافزایش تقاضا برای خرید جوجه یکروزه از مرغ مادری

از هم مرغداران زیادی کند، بدهندگان برای خرید جوجه صادر میکه اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، مبنی بر عدم هجوم پرورش

مقام انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه امروز در کنند.قائمهای خود را بیش از ظرفیت پر میها سالنهستند که در این زمان

یل مدهندگان مرغ به این بازار تحکننده اصلی قیمت، میزان تقاضایی است که از طرف پرورشاین باره به خبرنگار ایانا گفت: تعیین

شود، افزود: بارها به اتحادیه هزار قطعه جوجه تولید می 850فرد با اشاره به اینکه به طور میانگین ماهانه شود.سعید اصغریمی

هزار قطعه در ماه، کنترل کنیم، اما آنها نپذیرفتند و معتقد  50مرغداران مرغ گوشتی پیشنهاد شده که قیمت جوجه را با افزایش تنها 

های استانی هماهنگ شود. البته از طرفی هم میزان گوشت مرغ تولید شده باالست و ممکن د در این ارتباط با اتحادیهبودند که بای

 توان از یک سو، تولید جوجه را باال برد و از سوییاست بازار کشش افزایش تولید را نداشته باشد.وی عنوان کرد: بنابراین وقتی نمی

ای که در فرد، جوجهها سیر صعودی خواهد گرفت.به گفته اصغرییابد، بدیهی است که قیمتفزایش میدیگر میزان تقاضا به یکباره ا

ار هزطور میانگین پنجتومان به ازای هر قطعه به فروش رفته بود، همان مرغی بود که در ایام عید، به 700ماه با قیمت دوهزار و بهمن

ت؛ بنابراین مرغداران به حد کافی از این بازار سود کردند، وگرنه دوباره در این روزها تومان در هر کیلوگرم در بازار فروش رف 800و 

شود، محصول جوجه کشیدند. مرغی هم که در حال حاضر به بازار عرضه میجهت تامین مرغ ماه رمضان، برای خرید جوجه صف نمی

ون اکن"اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، به ایانا گفته بود:  تومانی است.این در حالی است که دو روز پیش مدیرعامل 700هزار و یک

تومان در هر قطعه پول  700ای است که مرغداران بابت خرید آن تا دو هزار و شود، حاصل همان جوجهمرغی که به بازار عرضه می

ه اظهار کرد: اکنون جایگاه اتحادیمقام انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه در بخش دیگری از سخنانش قائم"اند.پرداخت کرده

بینی توانند در مقابل این افزایش تقاضا برای خرید جوجه مقاومت کنند؟ حتی پیشمرغداران مشخص نیست. زیرا چگونه است که نمی

 الی که برعکسیابد. در حآنها برای شب عید، اشتباه از آب در آمد. زیرا اعالم کرده بودند که قیمت مرغ در آن مقطع زمانی کاهش می

کننده افزایش خواهد یافت. زیرا فرد تأکید کرد: تا حدود دو ماه آینده تقاضا برای خرید مرغ از طرف مصرفآن اتفاق افتاد.اصغری

راین رود؛ بنابشود و تقاضا باال میهای عروسی برگزار میاکنون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و پس از آن حدود سه هفته جشن

 شان شود.دانند که چه زمانی باید مرغ بیشتری تولید کنند تا سود بیشتری از بازار نصیباران خودشان میمرغد

د قیمت توانای برای تولیدکنندگان جوجه یکروزه باشد و این مقدار نمیوی در پایان اضافه کرد: شاید تنها پنج درصد دفاتر واسطه

بخش خصوصی در واکنش به اظهارات مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی بود مبنی کل بازار را تعیین کند.سخنان این نماینده 

ند، فروشدهندگان مرغ میای که معموالً جوجه را از تولیدکننده خریداری کرده و با قیمت باالتر به پرورشدفاتر واسطه"بر اینکه 

 /"گیرند.ها بوده و از آنها خط میدست نشانده مرغ مادری

http://www.iana.ir/fa/news/44210/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 ی گوسفندی کاهش یافت"وتبلو"عوارض صادراتی ساالمبور و 

تصمیم شورای اقتصاد برای کاهش عوارض صادراتی ساالمبور و وتبلوی گوسفندی پس از هشت ماه کنفدراسیون صادرات ایران از 

 .زنی صادرکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد چانه

درصد،  30به  50به گزارش ایانا از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، عوارض صادراتی انواع پوست خام بزی و گوسفندی از   

 10درصد ثابت به  30درصد ثابت، ساالمبور بزی از  10گوسفندی به  "وتبلو"درصد  5درصد در امسال،  20مبور گوسفندی به ساال

این تصمیم بعد از دو سال رفت و آمد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم و وزارت  .درصد ثابت تبدیل شده است

های پی در پی وزارت صنعت، معدن و تجارت صول های دامی)ساالمبور و وتبلو( و باوجود مخالفتجهادکشاورزی برای لغو عوارض مح

اتخاذ شده، چراکه به دلیل تاثیر وضع عوارض، قیمت پوست کاهش یافته و هزینه آن به مصرف کننده گوشت تحمیل شده است، 

برخوردار و محروم نیز در این های کمال در استانضمن اینکه حمایت از دامداری کشور و جلوگیری از دفن پوست های استحص

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم اواخر سال گذشته با  .شدموضوع از سوی وزارت جهادکشاورزی دنبال می

 .ودجمهوری خواستار تغییر در وضع عوارض صادراتی ساالمبور و وتبلو شده بای به معاون اول رئیسارسال نامه

روز گذشته جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزارشد که در ادامه این جلسه پیشنهاد مشترک وزارتخانه 

های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازنگری در وضع عوارض صادراتی پوست خام، ساالمبور، وت بلوی بزی و 

رفت و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های اعضای جلسه، تصمیم های الزم در این خصوص اتخاذ گوسفندی مورد بحث و بررسی قرار گ

 .ساالمبور به پوست هائی که مو و یا پشم آنها زدوده شده و با اسید و نمک کنسرو شده باشند، اطالق می شود.شد

لمه می گویند. این لغت از دو ک« وتبلو»ده باشند پوست هایی که بعد از ساالمبور شدن با استفاده از نمک کروم قلیایی ، دباغی ش

به معنی آبی گرفته شده است. پوست های دباغی شده کرومی چون خیس هستند به آن  'بلو'به معنی خیس یا تر و  'وت 'انگلیسی 

خالصه معنی کنیم،  نامیده می شود. اگر این کلمه را 'بلو  'و چون رنگ نمک کروم را که آبی رنگ است بخود گرفته اند 'وت'جهت 

 'تر آبی'می شود: 

http://www.iana.ir/fa/news/44240/%D8%B9%D9%88%D8%A7% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

 های لبنی هستندکارخانهدامداران چشم به راه وعده 

رود که با پرداخت یارانه صادراتی قیمت خرید شیر خام های گذشته بی مهری فراوانی به دامداران شده هم اکنون انتظار میطی سال

هاست که موضوع سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رزیصنعت، تجارت و کشاوبه گزارش خبرنگار .از دامداران افزایش یابد

های لبنی برای افزایش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی و افزایش سرانه مصرف مطرح اختصاص یارانه صادرات لبنیات به کارخانه

 .های لبنی صادرکننده پرداخت شدصادراتی به کارخانه است که باالخره بخشی از یارانه

رود که با پرداخت یارانه صادراتی قیمت های گذشته بی مهری فراوانی به دامداران شد هم اکنون انتظار میبا وجود آنکه طی سال

د شیر خام به سراغ مسئوالن حال برای اطالع از آخرین وضعیت مشوق صادراتی و نرخ خری.خرید شیر خام از دامداران افزایش یابد

 :مربوطه رفتیم

میلیارد تومان  44گفت: تاکنون حدود صنعت، تجارت و کشاورزی  احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار

 .نی صادرکننده پرداخت شده استهای لبهای صادراتی در دو نوبت به کارخانهاز مشوق

تومانی هر کیلو شیر خام طی چند ماه اخیر از دامداران خبر داد و افزود: اگرچه با دریافت  100الی  50وی از کاهش نرخ خرید 

 .های لبنی قول دادند که قیمت را به روال سابق برگردانند، اما تاکنون خبری نیستمشوق صادراتی کارخانه

ها نسبت به اجرای مصوب نرخ خریدهر کیلو شیر خام رود که کارخانه: با رونق صادرات محصوالت لبنی انتظار میمقدسی ادامه داد

رئیس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از کاهش سرانه مصرف لبنیات بیان کرد: تا پایان برنامه ششم سرانه .از دامداران اقدام نمایند

لیتر است از این رو به دولت پیشنهاد داده ایم  60و این درحالی است که هم اکنون این رقم  لیتر برسد 160مصرف لبنیات باید به 

که به جای خرید توافقی این میزان بودجه را در اختیار وزارت جهاد قرار دهد تا با خرید تضمینی از دامداران و تغییر الگوی مصرف 

 .همزمان با توزیع شیر مدارس سرانه مصرف افزایش یابد

 افزایش نرخ خرید شیر خام در راه است ***

 گفت: طی چند روز گذشتهصنعت، تجارت و کشاورزی های لبنی در گفتگو با خبرنگار محمدرضا گنجی مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 .میلیارد تومان دیگر به حساب کارخانه واریز شده است 24فاز دوم مشوق صادراتی با ارزش 

ها وجود دارد به طوریکه در سال گذشته شاهد وی افزود: با پرداخت مشوق صادراتی امکان جذب هر چه بیشتر شیر از سوی واحد

اران گفت: اگرچه نرخ خرید گنجی با اشاره به تاثیر مشوق صادراتی بر قیمت شیر خام از دامد.شیر مازاد روی دست دامداران نبودیم

شیر خام از دامداران تابع عرضه و تقاضا است، اما در صورت تداوم پرداخت مشوق صادراتی در سال جاری نرخ خرید شیر خام از 

 .یابددامداران افزایش می

http://www.yjc.ir/fa/news/6097495/%D8%AF%D8%A7%D 
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 چای
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۶ : تاریخ

 میلیارد تومان از سوی دولت  50هزار تن برگ سبز چای/ اختصاص  43خرید تضمینی 
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که  102هزار تن برگ سبز چای به ارزش  43رئیس سازمان چای کشور گفت: تا امروز 

به آخرین  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمد ولی روزبهان در گفت .نیمی از مطالبات کشاورزان تسویه شده است

میلیارد  102هزار تن برگ سبز چای به ارزش  43ه امروز کاران اشاره کرد و گفت: تا بوضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای از چای

همین مسیله  :وی به رونق چای ایرانی در بازار هم اشاره کرد و گفت.کاران به صورت تضمینی خریداری شده استتومان از چای

ال ند که این امر طی چند سکاران را به موقع تسویه کنسبب شده تا گردش مالی کارخانجات چای بهبود یابد و بتوانند مطالبات چای

درصد بهای خرید تضمینی چای به حساب کشاورزان واریز شده  45رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون .سابقه بوده استاخیر بی

روزبهان همچنین از حمایت دولت برای رونق در .کاران تسویه کردنداردیبهشت با چای 31کارخانه چای نیز معوقات خود را تا  15و 

میلیارد تومان پول برای خرید تضمینی برگ سبز چای در اختیار قرار  50ماه اخیر دولت  2عت چای کشور خبر داد و گفت: طی صن

 .اردیبهشت آغاز شده است 12به گزارش خبرنگار فارس، برداشت برگ سبز چای از .داده تا بتوانیم مطالبات را به موقع تسویه کنیم

رویه این محصول به سال اخیر و سپری شدن دوران رکود بسیار در صنعت چای و واردات بی 10رسد، صنعت چای طی به نظر می

 .ای در داخل کشور گرفته استرسد که در راستای حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، جان تازهنظر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960306000794 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

درصد افزایش تولید چای نسبت به سال گذشته/  ۹هزار تن برگ سبز چای در چین نخست/  44تولید 

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران 46پرداخت 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری و  100هزار تن از این محصول به ارزش ریالی بیش از  44نخست برگ سبز چای، با پایان چین 

وگو های چای شمال کشور امروز در گفتمدیر اجرایی سندیکای کارخانه.میلیارد تومان از مطالبات آنان پرداخت شده است 46تا امروز 

کارخانه وظیفه خرید برگ سبز چای را از کشاورزان برعهده داشتند، گفت: از این تعداد کارخانه  150با خبرنگار ایانا با بیان اینکه 

 کارخانه همچنان فعال هستند تا برگ سبز چای باقی مانده در مزارع را از کشاورزان خریداری کنند. 41

درصد  25درصد آن درجه یک و  75شده  شده افزود: از مجموع برگ سبز چای خریداریصادق حسنی درباره کیفیت چای خریداری

میلیارد  20درصد است، بیان کرد:  40های چای در پرداخت بهای برگ سبز چای درجه دو هستند.وی با یادآوری اینکه سهم کارخانه

در  چای ها پرداخت شده است.حسنی با اشاره به افزایش تولید برگ سبزمیلیارد تومان طلب چایکاران توسط کارخانه 46تومان از 

 44هزار تن به بیش از  40درصدی از  9سال زراعی جاری، ادامه داد: میزان تولید چای امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 

 های مناسب دانست.وری مزارع چای و بارندگیهزارتن رسیده است.وی دالیل افزایش تولید در سال زارعی جاری را بهبود در بهره

های چای شمال کشور درباره وضعیت بازار چای، تأکید کرد: فروش چای در بازار نسبت به سال ارخانهمدیر اجرایی سندیکای ک

 ها از تعادل خوبی برخوردار است و تا امروز دچار کمترین نوسان بوده است.کند، اما قیمتگذشته روندی کندی را طی می

هزار تومان بر اساس کیفیت آن متفاوت  17از چهارهزار تومان تا به گفته حسنی، قیمت فروش هر کیلوگرم چای چین نخست در بازار 

بندی، از تا دوهزار تومان بسته 500هزار و کننده را با توجه به هزینه یکاست.وی قیمت هر کیلوگرم چای چین نخست برای مصرف

 هزار تومان عنوان کرد./19هزار تومان برای هر کیلوگرم تا شش

http://www.iana.ir/fa/news/44439/%D8%AA%D9%88% 
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 حبوبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

154 
 

 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 های نوین خاکورزیکاهش مصرف سوخت با استفاده از روش

البرز و توسعه ناوگان مکانیزه استان عالوه بر کاهش هزینه های به موقع انجام با توسعه روش های خاکورزی حفاظتی در استان 

جهاد به گزارش ایانا از .نشدن عملیات بخش کشاورزی، میزان مصرف سوخت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی نیز کاهش یافته است

طلب گفت: با افزایش درجه مکانیزاسیون در کاشت کشاورزی استان البرز، ولی خانی رئیس اداره فناوری های مکانیزه با بیان این م

که با ورود بذر کارهای جدید در استان انجام گرفته است، ضمن کاهش زمان آماده سازی و کاشت محصول زراعی در سال گذشته، 

یر ری در سایر زموجب صرفه جویی مصرف سوخت نیز فراهم شد.وی افزود: امید است با استفاده از اعتبارات مکانیزاسیون در سال جا

 بخش های کشاورزی نیز شاهد استفاده از فناوری های نوین کشاورزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی باشیم.

http://www.iana.ir/fa/news/44214/%DA%A9%D8%A7% 
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 خاک
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۸ : تاریخ

 با تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس صادرات خاک ممنوع شد 
  .کمیسیون کشاورزی مجلس صادرات هرگونه خاک زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی از کشور را ممنوع کرد

صادرات رسمی یا قاچاق خاک طی چند سال گذشته یکی از بحث برانگیزترین ، بحث خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ها بود و حتی مباحثی تحت عنوان قاچاق خاک از استانهای جنوبی به ویژه بوشهر و هرمزگان به اخبار بخش کشاورزی در رسانه

از رایج ترین نوعی بود که از کشور  کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح بود. صادرات خاک به همراه گیاه و در قالب مواد معدنی

اطالعی کردند. علیمراد اکبری معاون جالب تر اینجا که متولیان رسمی بخش خاک کشور همواره از این بحث اظهار بی.شدخارج می

ور ز کشای به خبرنگار فارس گفته بود: حتی کالمی در مورد قاچاق خاک به خارج اآب و خاک کشور هم دو هفته گذشته در مصاحبه

اما حساسیت موضوع تا بدانجا پیش رفت که کمیسیون کشاورزی مجلس .نشنیده است و نامه محرمانه ای هم دریافت نکرده است

پس از بررسی موضوع و برای پیشگیری از قاچاق رسمی خاک روز گذشته ممنوعیت صادرات خاک را تصویب کرد و صادرات هرگونه 

ممنوعیت صادرات خاک به خارج از کشور دستاوردهایی همچون حفظ خاک .ز کشور ممنوع شدخاک زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی ا

 .حاصلخیر کشاورزی در اراضی داخلی و جلوگیری از تخریب اراضی کشورمان را در بردارد

 بآ کشاورزی، کمیسیون کارمهم دستور علی وقف چی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:بررسی الیحه حفاظت از خاک 

 .شد بررسی کمیسیون نمایندگان میان نظر تبادل با که بود طبیعی منابع و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960308000922 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

های ایران/ ژاپنی ها ضمن اعطای یارانه به کشاورزان حامی آبیاری تحت فشار، عامل شوری خاکتوسعه 

 خاک، خاطیان را تنبیه می کنند

ایران  هایهای آبیاری تحت فشار به دلیل توقف آبشویی عامل شور شدن خاکرئیس انجمن علوم خاک ایران گفت: توسعه سیستم

دهد، در حالی که بهتر است این یارانه به خاک درصد یارانه به کشاورزان می 85ها در مزارع است. دولت برای استقرار این سیستم

سال از تدوین پیش نویس الیحه خاک، این الیحه  12منوچهر گرجی امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: هنوز با گذشت .اختصاص یابد

ای در معاونت آب و خاک وزارت جهاد شود و برای خاک ایران برنامهای داده نمیرانهبه تصویب مجلس نرسیده است.وی افزود: روی خاک یا

کشاورزی تدوین نشده است. معاونت آب و خاک فقط به مسایل مرتبط با آب متمرکز شده است، در حالی که همان آب، در حالت تخریب کردن 

ها روی آن متمرکز شده های آبیاری تحت فشاری که دولت در این سالخاک است.رئیس انجمن علوم خاک ایران عنوان کرد: استقرار سیستم

 کند.است، از دوره احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، در مزارع آغاز شدکه هنوز هم ادامه دارد و یارانه زیادی دریافت می

کند، زیرا زمینه ها را خراب میه خاکدهد، اما این نوع آبیاری همدرصد یارانه می 85ها، وی افزود: دولت برای اجرای این سیستم

. کندشود و نمک در آن تجمع پیدا میکند. با استقرار آبیاری تحت فشار در مزارع، خاک آبشویی نمیشور شدن خاک را فراهم می

شد، جام میها مقداری لب شور بود، اما با تزریق آب اضافی به خاک و شستشویی که انهای سنتی، اگرچه آبدر حالی که در سیستم

شدند.گرجی گفت: با وجود توسعه سیستم آبیاری تحت فشار، هیچ فکری برای شور شدن خاک نشده است. برای ها شور نمیخاک

ها شسته شود یا آبیاری زیر توانند هر یک تا دو سال آبشویی انجام دهند تا نمکحل این معضل راهکارهایی هم وجود دارد. مثال می

وسعه دهند تا تبخیر کاهش یافته و نمک در خاک تجمع نیابد.وی با اشاره به اینکه در ایران کسی به مسئله سطحی را در مزارع ت

 کند، بر پرداخت یارانه توسط دولت برای مسایل مرتبط با خاک در راستای اصالح آن تاکید کرد.خاک توجه نمی

 هاامکان برداشت محصول از غیر حاصلخیزترین خاک

ارزیابی جامع توان اراضی ایران برای کشاورزی پایدار، پروژه ایران "استاد امپریال کالج لندن در نشستی خبری با عنوان  کاوه مدنی

های خاک، توپوگرافی و اقلیم به درد کشاورزی درصد کشور ما با لحاظ کردن شاخص 60اعالم کرد:  "دانشگاه استنفورد - 2040

 کنیم که تولید آن خوب نیست.کنیم و آب را صرف زمینی میی غیر مستعد کشاورزی میهاخورد، اما در خیلی از عرصهنمی

لوب های مطوی در این نشست بیان کرد: با بررسی خصوصیات خاک بر اساس استانداردهای فائو به این نتیجه رسیدیم که زمین

میلیون هکتار  17یون هکتار، خاک مطلوب دارد. ایران از نظر خاک محدود بوده و فقط سه درصد مساحت کشور یعنی حدود پنج میل

مناطق شرقی سیستان و بلوچستان، نواحی بزرگی از  .کنندها به سمت فقیر شدن حرکت مینیز مطلوبیت متوسط دارد. بقیه زمین

ب نامناسفارس و کرمان و نواحی مرکزی ایران که همیشه برای تخصیص آب بیشتر به بخش کشاورزی منازعه دارند، وضعیت خاک 

است و پتانسیل کشاورزی ندارد. اما رئیس انجمن علوم خاک ایران درباره اختصاص آب به خاک غیر حاصلخیز عنوان کرد: اگر چنین 

ای و خیلی محدود است. اصالح حاصلخیزی خاک روشی متداول در دنیا بوده و در ای، نقطهمعضلی وجود داشته باشد به صورت لکه

توان صورت مسئله را پاک کرد و در آن، کشاورزی انجام نداد.وی افزود: امروز در دنیا از غیر رد، نمیمناطقی که آب وجود دا

اورزان ها متعلق به کشکنند. گرجی تاکید کرد: در ایران، زمینها، با مدیریت مناسب، محصوالت خوبی برداشت میحاصلخیزترین خاک

پا ارند. وزارت جهاد کشاورزی نیز برنامه مدونی برای خاک ندارد. کشاورزان خردهاست که بعضا امکانات مالی مناسبی در اختیار ند

اغلب به دنبال اصالح خاک نیستند.وی ادامه داد: در برخی موارد کشاورز باید ماده آلی خاک مزرعه خود را افزایش دهد اما چون پول 

های اد کردیم که در برنامه ششم، برنامه ملی افزایش ماده آلی خاکدهد. به همین دلیل پیشنهو امکانات ندارد، این کار را انجام نمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دانم که آیا این برنامه در قانون برنامه ششم مورد کشور گنجانده شود. اما از آنجا که متن نهایی برنامه ششم را در اختیار ندارم، نمی

شود، های توسعه به آن اشاره میمواردی که در برنامه توجه قرار گرفت یا خیر.رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت: البته بسیاری از

درصد یارانه کودهای شیمیایی به کودهای آلی  35شوند. به عنوان مثال در برنامه پنجم و چهارم آمده بود که گاه اجرایی نمیهیچ

قیمت این کود گران است،  های افزایش حاصلخیزی خاک، افزایش مصرف کودهای آلی و دامی است اما چونداده شود. یکی از راه

توانند آن را تهیه کنند.وی افزود: باید به کشاورزان برای توسعه مصرف کودهای آلی یارانه بدهند. تنها راه این پا نمیکشاورزان خرده

بعدی  لنیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کشاورزی را تعطیل کنیم، گندم از خارج وارد کنیم تا در صورت تحریم، درگیر مسای

شویم. بلکه باید برای مسایل راهکار و برنامه ارائه دهیم.به گفته گرجی، مهم ترین دلیل عدم توجه به خاک، خرده مالک بودن 

گونه نیست. ای درباره خاک ندارد. هیچ جای دنیا اینبرنامه بودن کشور است. وزارت جهاد کشاورزی هیچ برنامهکشاورزان و بی

اک، در ایران حاکم است. کشور ژاپن به ازای هر یک هزار هکتار زمین، یک مسئول برای خاک دارد تا وضعیت عجیبی درباره خ

دهند و در صورت تخریب یا های دولت تشویق کند. به کشاورزان برای اصالح خاک یارانه میکشاورزان را در صورت اجرای برنامه

 کنند./ها، آن ها را تنبیه میعدم اجرای برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/44226/%D8%AA%D9%88%D8 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 کمپوست ارگانیک چیست؟

 .ارگانیک با یک روش کنترل شده در حضور اکسیژن است ها برای پوساندن موادکمپوست سازی، فرآیند استفاده از میکروارگانیسم

توانید کمپوست ارگانیک خود را با ساختن یک کپه بر روی زمین و پوشاندن آن )برای ، شما میdoityourselfبه گزارش ایانا از 

توانید از یک سطل استفاده کنید. بهترین خواهید یک فضای محصور درست کنید، میگرما و رطوبت( درست کنید. اگر میحفظ 

جایی را انتخاب کنید که حداقل چند  .کار ببرید که دربسته باشد و هیچ سوراخ و شکافی نداشته باشدحالت این است که ظرفی را به

 .قطه جایی آفتابگیر در باغچه استمتر دور از ساختمان باشد. بهترین ن

 مواد الزم

ای به میزان مساوی است. محتویات سبز برای کمپوست سازی عبارتند از کود، بهترین نوع کمپوست، ترکیب محتویات سبز و قهوه

خرده چوب، کاغذ تواند شامل برگ، کاه، ای میها و خرده علف است. محتویات قهوههای جانبی محصوالت زراعی، پوست میوهفرآورده

 تواننداز افزودن موادی مثل گوشت، مواد لبنی، غذای پخته و مدفوع سگ و گربه اجتناب کنید زیرا می باطله، مقوا و خاک اره باشد.

های ناشی از خاک هستند، خودداری کنید. باعث جذب حشرات موذی بشوند. از افزودن گیاهانی که دچار پوسیدگی ریشه یا بیماری

 .ها حتی پس از اینکه کمپوست آماده شد هم به گیاهان سالم منتقل شوداین بیماری ممکن است

 فرآیند ساخت کمپوست

سانتی متر ارتفاع داشته باشد. حتی  60ای را در یک سطل بریزید. این مخلوط باید حداقل ترکیبی از مقادیر مساوی مواد سبز و قهوه

ه رطوبت و گرما بهتر حفظ شود. مواد را کامال با هم مخلوط کنید و در ضمن مخلوط کند ککپه بزرگتر بهتر است. این کار کمک می

شود. با یک چنگک هر چند هفته یک کنند، کمپوست گرم میها شروع به کار میکردن به آن آب بپاشید. در طی زمان که میکروب

ه هم زدن این توده را متوقف کنید و آن را به حال خود تر نشد، ببار این کمپوست را زیر و رو کنید. وقتی که این مخلوط دیگر گرم

 .شودرها کنید. همیشه مطمئن شوید که این کپه، مرطوب و هوادهی شده باشد. زیر و رو کردن باعث هوادهی به کمپوست می

خاک  ای تیره و، قهوهتواند از شش هفته تا یک سال به طول انجامد. نتیجه نهایی، یک ماده متراکمآماده شدن کمپوست ارگانیک می

 .مانند است که بوی خوبی دارد. برای کسب بهترین نتیجه اجازه دهید کمپوست چند ماه پیش از استفاده کامال جا بیفتد

شود برای سرعت بخشیدن به فرآیند کمپوست سازی، همه مواد را پیش از افزودن به کپه خود خرد کنید و کپه را نکته: پیشنهاد می

 رو کنید.مرتبا زیر و 

 مزایا

به گیاهان کمک  .گذاردکند در اختیار آنها میکند و مواد مغذی الزم را که به رشد گیاهان کمک میاین کمپوست مثل کود عمل می

از آنجا که هوموس زیادی  .کندسموم را در خاک تجزیه و بافت خاک را تقویت می .ها و آفات مقاومت کنندکند که دربرابر بیماریمی

از مواد دور ریختنی برای  .کندبخشد. هوموس همچنین در حفظ آب کمک می، حاصلخیزی خاک و ساختار آن را بهبود میدارد

کنید زیرا نیاز گیاهان به آفت انداز میپول خود را پس .کندها کمک میشود. همچنین به کاهش حجم زبالهتقویت خاک استفاده می

تواند به عنوان مالچ می .شوددهد مواد مغذی مهمی دارد که در کودهای شیمیایی یافت نمیها و کودهای شیمیایی را کاهش میکش

در  .کندبه عایق شدن خاک کمک می .های هرز و کاهش آبیاری مورد نیاز کمک کنداستفاده شود یا در جلوگیری از رشد علف

کند و حجم به تخلخل خاک کمک می .گذاردیار گیاه میمقایسه با تجزیه سریع کودهای شیمیایی، مواد مغذی را به تدریج در اخت

های بسیاری برای درست کردن کمپوست وجود دارد: از کند. نکته: روشخاک را با افزودن هوموس و مواد مغذی ارگانیک، بیشتر می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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محدود نکنید. روشی کپه کردن مواد در حیاط پشتی خانه تا درست کردن ورمی کمپوست در زیرزمین خانه. خود را به یک روش 

 که برای شما موثرتر است انتخاب کنید.

http://www.iana.ir/fa/news/44178/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9% 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

ایرانی: امسال در محصول خرما برداشت خوبی خواهیم داشت/ نگرش مشتریان اروپایی پس از صادرکننده 

 برجام مثبت شده است/ آگاهی از خواص درمانی خرما، تقاضا را افزایش داده است

 د، چراکه در چندتواند خبر خوبی برای خرمای ایران باشبارندگی در ایران و در طول فصل بهار به مقدار قابل توجهی بوده و این می

تواند خبر خوبی بارندگی در ایران و در طول فصل بهار به مقدار قابل توجهی بوده و این می.سال گذشته خشکسالی شدید وجود داشته است

 برای خرمای ایران باشد، چراکه در چند سال گذشته خشکسالی شدید وجود داشته است.

. Aban Arya) "آبان آریا "مدیر شرکت خرمای ایرانی  "Behnaz H. Beik"بیک بهناز  freshplazaبه گزارش ایانا از وبسایت 

ما در این مورد بسیار خوشحال هستیم. پیش بینی می کنیم که سال خوبی برای محصوالت کشاورزی، به ویژه برای "(می گوید: 

ر منتظره ، مانند موج گرمای شدید یک هفته خرما باشد. باید آماده برداشت خوبی برای امسال باشیم. مگر در مواردی که اتفاق غی

در هفته دوم یا سوم ماه اوت آغاز می شود، در  Mozaratiبرداشت برای انواع خرما مانند  "قبل از برداشت محصول، روی دهد .

ه به طور کلی از هفته دوم یا سوم اکتبر به بعد برداشت می شود. این به این معنا است ک Pyaromحالی که گونه های دیگر مانند 

 کل"فصل برداشت خرمای ایران معموال از اواسط ماه اوت )مهر( تا اوایل نوامبر )آّبان( به طول می انجامد.وی توضیح می دهد: 

این درحالی است که تا زمان عرضه جدید که از اواسط سپتامبر تا اواسط اکتبر  .تن بود 1200بالغ بر 2016صادرات ما برای سال 

این صادر کننده ایرانی، امیدوار است که  ". به فروش برسانیم pitted Sayer تن از انواع خرمای 200تا  100یم است ، می توان

ما موفق به ارائه خدمات خوب به مشتریان خود در زمینه مقادیر زیاد، قیمت رقابتی "وی افزود:  درصد افزایش یابد. 20حجم صادرات 

بهبود روابط دیپلماتیک بین ایران و دیگر کشورها می اندیشیم، به خصوص در مورد کشورهای و زمان تحویل شده ایم. ما همچنین به 

پاریس شرکت کردیم ،  SIAL Paris (1)2016اروپایی که نسبت به تجارت با ایران عالقه مند هستند. ما زمانی که در نمایشگاه 

 "نی که تحریم ها علیه ایران بود ، بسیار مثبت تر شده بود.متوجه این موضوع شدیم. چرا که نگرش مشتریان اروپایی نسبت به زما

و بازار داخلی هم دارای ثبات است. همچنین به دلیل آگاهی افراد از  2016مشابه سال  2017به گفته وی، قیمت های فصلی برای 

 خواص درمانی خرما ، تقاضا در بازار صادرات افزایش یافته است.

ه رمضان به خرید خرما اقدام می کنند. سفارشات برای ماه رمضان معموال حداقل یک ماه قبل از در حال حاضر شرکت ها برای ما

در زنجیره توزیع در مقیاس بزرگ، معموال با موافقت ، عرضه خرما ، شش تا هفت ماه قبل از "وی یادآور شد: رمضان انجام می شود.

 "رمضان انجام می شود. ماه رمضان آغاز و دریافت محموله ها ، سه ماه قبل از ماه

 است. www.abanarya.comگفتنی است ، سایت شرکت آبان آریا به نشانی 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

بار  ای نخستینیک نمایشگاه تجاری که هر دو سال برگزار می شود، در زمینه صنعت فرآوری مواد غذایی است. این نمایشگاه بر -1

 در پاریس برگزار شد. 1964در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/44200/%D8%B5%D8%A7%D8%A 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

برابری تولید خرما در  5/ افزایش ١3۹5های گرمسیری در سال طرح و پروژه تحقیقاتی خرما و میوه 20اجرای 

 سال گذشته 25کشور طی 

هرساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، برخی مواد خوراکی در سبد غذایی خانواده های ایرانی جایگاه پررنگ تری پیدا می کنند. 

ی می توان به خرما اشاره کرد. به این بهانه در این گزارش به وظایف و فعالیت های مؤسسه تحقیقات خرما و ازجمله این مواد غذای

خرما یکی از محصوالت مهم باغی به شمار می رود که نقش مهمی در امنیت .های گرمسیری جهادکشاورزی پرداخته شده است میوه

اقتصاد ملی، صادرات و ارز آوری ایفاء می کند. ساالنه حدود هفت میلیون تن غذایی، ایجاد اشتغال، حفظ و پایداری محیط زیست و 

می شود که کشور ما با تولید بیش از یک میلیون و چهل هزار تن خرما جایگاه ویژه ای در این بین دارد. ایران  خرما در جهان تولید

براساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران و .ده استدرصد سطح زیر کشت خرمای دنیا را به خود اختصاص دا 21درصد تولید و  15

سال گذشته میزان تولید خرما در کشور  25است، طی  1393آمارنامه محصوالت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی که مربوط به سال 

 1393در سال  تن277هزار و  42به یک میلیون و  1367تن در سال  940هزار و  173بیش از پنج برابر افزایش یافته است و از 

کشور ایران با این سطح تولید مقام دوم را پس از امارات متحده عربی )از نظر سطح زیرکشت( و مصر و عربستان سعودی  .رسیده است

)از نظر میزان تولید( به خود اختصاص داده است. استان های کرمان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان با 

درصد از کل تولید داخلی در زمره مناطق عمده خرماکاری کشور محسوب می شوند. عالوه بر کشت خرما در  98ز اختصاص بیش ا

پاپایا و ...(  چیکو، کنار،های گرمسیری )انبه، موز،ای به منظور کاشت و پرورش انواع میوه نواحی جنوب کشور، پتانسیل های بالقوه 

از سوی  .های گرمسیری به شمار می روند ستان و بلوچستان از مناطق عمده تولید میوهوجود دارد و استان های هرمزگان و سی

های گرمسیری در  رقم خرما( جهان را داراست.با توجــه به اهمیت خرمــا و میوه 400دیگر، کشور ایران غنی ترین ژرم پالسم )

های  د و توسعه فعالیت های تحقیقاتی روی خرما و میوههای گرمسیری با هدف تمرکز، بهبو کشور، مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

ات های نوین تحقیق ها با پیشرفت گرمسیری )انبه، موز، چیکو، کنار، گواوا، پاپایا و ...( در سطح کشور و روزآمد کردن این فعالیت

های  لی و خارجی و بهبود شاخصهای داخ کشاورزی به منظور حفظ، حمایت و ارتقاء کمی و کیفی جایگاه این محصوالت در عرصه

های جانبی و صنایع وابسته در راستای اهداف توسعه پایدار کشاورزی تأسیس شده اقتصادی توسعه و تولید این محصوالت و فرآورده

های گرمسیری می توان پیشنهاد، بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی  است.از وظایف اساسی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

 های هرز، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی های علفزراعی، تغذیه و آبیاری، آفات، بیمارینژادی، بهدی در زمینه مسائل بهکاربر

های گرمسیری به منظور اجراء در ستاد مؤسسه )استان خوزستان( و ایستگاه  های جانبی و اقتصاد و بازرگانی خرما و میوه فرآورده

 های اجراییهای تحقیقاتی با همکاری بخش ق خرماخیز، نیازسنجی، پیشنهاد، تدوین و اجرای طرح ها و پروژههای تحقیقاتی مناط

تنظیم و ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب شورای تحقیقات مؤسسه  برداران مردمی را نام برد.تهیه،وزارت جهادکشاورزی و سایر بهره 

ات، آموزش و ترویج کشاورزی، نظارت در اجراء و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی به برای بررسی و تصویب نهایی به سازمان تحقیق

های  های الزم در جهت بهبود و توسعه کمی و کیفی کار محققان مؤسسه و واحدهای تابعه، انتقال یافته منظور اعمال هماهنگی

گذاری  ربوط، همکاری و مشاورت در امور سرمایهجدید تحقیقاتی به واحدهای اجرایی و تولیدی با هماهنگی واحدهای سازمانی م

های گرمسیری و صنایع جانبی مربوط و ... از دیگر وظایف اساسی های ضروری و توسعه فعالیت های مربوط به تولید خرما و میوه 

 بخش تحقیقاتی های گرمسیری به شمار می رود.درحال حاضر فعالیت های این مؤسسه در قالب پنج مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

زراعی، گیاهپزشکی، آبیاری و تغذیه، تولید و تبدیل و نگهداری محصول و یک بخش پشتیبانی به منظور ارائه خدمات نژادی، بهبه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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آباد )هرمزگان(،  فعالیت های تحقیقاتی مؤسسه عالوه بر ستاد مؤسسه )اهواز( در ایستگاه های میناب و حاجی.پذیردفنی انجام می 

اد و عزیزآباد)جیرفت و بم(، شبانکاره برازجان )بوشهر(، جهرم و داراب )فارس(، زرآباد چابهار)سیستان و بلوچستان( و شهداد آبعلی 

 20شامل  1395طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری در سال .کرمان جریان دارد

آن ها می توان به تلفیق کم آبیاری با زهکشی کنترل شده جهت کاهش میزان آب آبیاری نهال  طرح و پروژه بوده است که از جمله

های اقتصادی و کیفی برداشت چند مرحله ای میوه خرمای مجول، بررسی سازگاری ارقام نخل روغنی در  های خرما، مقایسه جنبه

 Metarhiziumترین فرموالسیون قارچ ی، تعیین مناسبایران، شناسایی و تعیین گونه های آفات و عوامل بیمارگر نخل روغن

anisopliae  برای کنترل سوسک شاخدار خرماOryctes elegansسازی طراحی دستگاه الکتریکی نخل خرما، بررسی ، بهینه

له ت مسائل مختلف شیوه نوین تزریق کود در خاک نخلستان، مغناطیسی کردن آب بر خصوصیات رویشی پاجوش های خرما، طراحی

، بررسی Oryctes elegansبرای کنترل سوسک شاخدار خرما  Metarhizium anisopliaeپیشرفته شکارو انتشار قارچ بیمارگر 

برای کنترل الرو  Metarhizium anisopliaeبرهمکنش ترکیبات شبه هورمون پوست اندازی، خاک دیاتومه و قارچ بیمارگر 

های چهارم و پنجم رشد به روش تعرق نخل خرما در سال -ه کرد.تعیین تبخیراشار Oryctes elegansسوسک شاخدار خرما 

الیسیمتری، بررسی وجود عوامل بیماریزای قارچی در ایجاد یا تشدید عارضه خشکیدگی سریع برگ نخل خرما در استان خوزستان، 

تنش آبی در مرحله گلدهی و میوه بررسی بهداشت نخلستان در کاهش شدت آلودگی بیماری خامج در استان خوزستان، اثرات 

نشینی بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای رقم برحی در شرایط نخلداران، بررسی میزان آلودگی شیمیایی و سالمت میوه ارقام 

صادراتی خرمای استان خوزستان، تعیین روش بهینه شستشوی ارقام خرمای استعمران و کبکاب آلوده به ریزگردها در استان 

هینه سازی مصرف آب در نخلستان الگویی جنوب استان خوزستان، بررسی عملکرد کمی و کیفی شش رقم کُنار در خوزستان، ب

های روغن و اسیدهای چرب هسته دو ژنوتیپ خرمای تجاری استان کرمان، بررسی سازگاری و مقایسه باهوکالت، بررسی ویژگی

ه جیرفت و کهنوج از دیگر طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در عملکرد کمی و کیفی ارقام خرمای خشک و نیمه خشک در منطق

 دست اجرا پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری در سال گذشته بوده است.

http://www.iana.ir/fa/news/44150/%D8%A7%D8%AC%D8% 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

 برابری قیمت خرما در ماه رمضان/نرخ منطقی هر کیلو خرما چقدر است؟ ١0افزایش 

کننده هزار تومان به مصرف 20الی  15برابری قیمت،  10دبیر انجمن خرما گفت: در آستانه ماه رمضان هر کیلو خرما با افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار علی اصغر موسوی دبی.شودعرضه می

با اشاره به آخرین وضعیت قیمت خرما در آستانه ماه رمضان، اظهار داشت: در فصل برداشت هر کیلو خرمای رطب مضافتی با  جوان،

برابری قیمت به  10شود که در آستانه ماه رمضان با افزایش تومان از کشاورزان خریداری می 500هزار و  2الی  500نرخ هزار و 

نرخ منطقی هر کیلو جعبه  :هزار تومانی هر کیلو خرما در بازار افزود 20الی  15تقاد از قیمت وی با ان.شودمصرف کننده عرضه می

هزار تومانی در بازار هستیم که این امر اجحاف در حق  12هزار تومان است، درحالیکه شاهد فروش آن با نرخ  6گرمی خرما  500

ها اقدام به گران مت گذاری محصول وجود ندارد از این رو واسطهبه گفته موسوی در شرایط کنونی اصولی در قی.مصرف کننده است

دبیر انجمن خرما تصریح کرد: در گذشته ستاد خرما قیمت گذار این محصول بود، اما طی چند سال اخیر .نمایندفروشی محصول می

 .نمایندر تقاضا در بازار میبا برچیده شدن این ستاد، سودجویان فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به تاخت و تاز در ایام پ

http://www.yjc.ir/fa/news/6100840/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 دالالن توجه نکنند خرما گران نشده است /مردم به شایعات

هزار  20الی  15مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش 

علیرضا رستمی مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان .تومانی قیمت خرما را رد کرد

 20الی  15با رد افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیر گفتگو با خبرنگار و تولیدکنندگان د

 خرده و تومان 7،500 الی 6،000 بین فروشی خرده و دهعم بخش در محصول این قیمت هزارتومانی قیمت محصول خرما ، گفت : 

هزار تن از خرمای ذخیره  40این مقام مسئول با اشاره به اینکه تا  .است تومان 9،000 کمتراز جانبی هایهزینه لحاظ با نیز فروشی

مبارک رمضان خرمای مورد  سازی شده در سردخانه های استان کرمان موجود است ، افزود : با وجود ذخیره سازی مناسب در ماه

مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی این سازمان  .نیاز کشور تأمین است و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت

های صورت گرفته در حال حاضر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و انجمن درحال انعقاد قرداد با سازمان تأکید کرد : با اقدام

رستمی از عموم شهروندان خواست در صورت  .یادین میوه و تره بار شهرداری جهت عرضه خرما در غرفه میادین میوه و تره بار استم

سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر  124مشاهده هرگونه گرانفروشی در این زمینه ، مراتب را از طریق تلفن 

 .ها رسیدگی خواهد شدع در اسرع وقت به این شکایتکشور اطالع دهند و به قط

http://www.yjc.ir/fa/news/6106400/%D8%AE%D8% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 شدتعیین  ۹6نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 

را تعیین کرد. همچنین دولت، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران  1396هیأت وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 

عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از نخستین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید را به

را تعیین کرد. همچنین  1396هیات وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال .آن اقدام کند ازسوی متقاضیان، نسبت به خرید

دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هرمحموله 

 .به خرید آن اقدام کندگندم درتابلو بورس، درصورت عدم خرید ازسوی متقاضیان، نسبت 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران ضمن تعیین نحوه خرید تضمینی گندم برای سال جاری ، مقرر  

های مرکزی،خراسان شمالی،اردبیل وزنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاالی ایران کرد محصول گندم استان

دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر .رف صنف و صنعت معامله شودبرای مصا

 .تا دو هفته پس از اولین عرضه هرمحموله گندم درتابلو بورس، درصورت عدم خرید ازسوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند

خرید مستقیم ازکشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از کارخانجات آردسازی نیزموظفند در صورت 

التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید مابه .طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند

 /.دکل کشور پرداخت خواهد ش 1396تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال 

http://www.iana.ir/fa/news/44413/%D9%86%D8%A 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۸ : تاریخ

 کار ایرانتعیین شد/ ارائه گزارش نظام تحلیل اطالعات بازار  ١3۹6نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 
و افزایش طول پروژه آزادراه چهار ، ارائه گزارش نظام تحلیل اطالعات بازار کار ایران 1396نحوه خرید تضمینی گندم برای سال  

اطالع رسانی ریاست یگاه به نقل از پا خبرگزاری فارسبه گزارش  .خطه کنار گذرغربی اصفهان در جلسه هیأت دولت تصویب شد

، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری

ت بازار کار یک شبکه از سازمان ها و وزارتخانه نظام تحلیل اطالعا.جمهور، گزارشی از نظام تحلیل اطالعات بازار کار ایران ارایه کرد

های بازار کار های مرتبط با وظایف مشخص است که به تولید آمار و اطالعات و تحلیل این اطالعات برای جهت دهی سیاست

یت ح تحصیالت جمعاین گزارش، با نگاهی اجمالی بر روند تحوالت بازار کار ایران، به موضوعاتی از قبیل نرخ مشارکت، سط.پردازدمی

 .پردازددر سن کار، وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، وضعیت پوشش بیمه ای افراد شاغل می

 تعیین شد ١3۹6نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 

های را تعیین کرد. بر این اساس، دولت مقرر کرد محصول گندم استان 1396هیات وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 

از طریق بورس کاالی ایران برای مصارف صنف و صنعت  سیاست قیمت تضمینیمرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب 

گانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد، حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه دولت، شرکت مادر تخصصی بازر.معامله شود

 .هر محموله گندم در تابلو بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند

ه اول بهای گندم خریداری شده از کارخانجات آردسازی نیز موظفند، در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحل

التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه

 .کل کشور پرداخت خواهد شد 1396تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال 

 اصفهان افزایش یافتطول پروژه آزادراه چهار خطه کنار گذرغربی 

 –با تصویب هیات وزیران و با اجرای قطعه دوم آزادراه کنار گذر غربی اصفهان حدفاصل میدان کرکوند تا تقاطع بزرگراه مبارکه 

کیلومتر به طول این آزاد راه افزوده شد. بنابراین طول پروژه مذکور از  15بروجن )سه راهی طالخونچه(، حدود  -هرضا و مبارکه ش

 .یابدکیلومتر افزایش می 108کیلومتر به  93

 اعالم نظر دولت درباره تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیات وزیران در ادامه، ضمن اظهار نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نماینده خود را برای 

 .پیگیری موضوع تعیین کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960308000326 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۶ : تاریخ

 شودعرضه یاراکارت از بانک کشاورزی کلید خورد/ یارانه ضمانت وام می
پایان خردادماه یاراکارت به تمام کشاورزانی که یارانه خود را از این تا  :مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک کشاورزی گفت 

وگو با خبرنگار کشاورزی محمد رضا غفوری در گفت .کنند، داده می شود تا یارانه آنها ضمانتی برای اقساط آنها شودبانک دریافت می

های خرد رح جدید یاراکارت اظهار داشت: به دنبال طرحی بودیم تا کشاورزان برای دریافت وامدر مورد اجرای ط خبرگزاری فارس

وی اضافه کرد: از همین .های فوری و مورد نیاز خود را دریافت کنندمراحل پیچیده اداری را طی نکنند و با تضامین ساده بتوانند وام

کنند، ن خردادماه تمام کشاورزانی که یارانه خود را از بانک کشاورزی دریافت میرو طرح یاراکارت در دستور کار قرار گرفت که تا پایا

مدیر امور مشتریان و بانکداری .توانند از طریق همین کارت به راحتی یارانه خود را ضمانتی برای اقساط پرداختی وام نمایندمی

ند با دریافت تسهیالت از طریق همین کارت ماهانه به صورت توانعمومی بانک کشاورزی به این نکته اشاره کرد که حتی کشاورزان می

به گزارش خبرنگار فارس، این در حالی است که مدتی پیش بانک .خودکار یارانه خود را به عنوان اقساط به بانک کشاورزی بپردازند

ود را بود، تا مشتریان بتوانند یارانه خ ای از عرضه یاراکارت توسط شبکه بانکی به دریافت کنندگان یارانه خبردادهمرکزی در اطالعیه

 .قدم شده استها نمایند که ظاهراً بانک کشاورزی در اجرای این طرح پیشضمانتی برای پرداخت اقساط احتمالی خود به بانک

hp?nn=http://www.farsnews.com/newstext.p13960306001253 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 آمادگی شرکت پشتیبانی برای عرضه شبانه روزی گوشت مرغ و قرمز در ماه رمضان

هزار الشه گوشت گوسفندی تنظیم  3تا  2هزار تن گوشت مرغ منجمد و روزانه  20مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از عرضه 

 .بازار در ماه رمضان خبر داد

به گزارش ایانا، علیرضا ولی در گفت و گویی با صدا و سیما با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد ذخیره سازی 

برای مصرف کننده با احتساب تومان است، افزود: قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد  5300شده به صورت عمده درب سردخانه 

تومان و در  6200تا  6100وی گفت: گوشت گرم مرغ نیز در میدان بهمن تهران هر کیلو .تومان است 5700هزینه حمل و نقل 

 .شودتومان توزیع می 7500های سطح شهر به صورت خرده فروشی به طور میانگین با هزار تومان افزایش در حدود مغازه

های زنجیره ای، میادین و نمایشگاه پشتیبانی امور دام افزود: گوشت مرغ منجمد به صورت شبانه روزی در فروشگاهمدیرعامل شرکت 

علیرضا ولی درباره قیمت و چگونگی توزیع گوشت قرمز گفت: گوشت قرمز منجمد وارداتی به قیمت .شودهای طرح ضیافت توزیع می

 .شودهزار تومان توزیع می 20د تولید داخل نیز با قیمت هزار تومان و گوشت قرمز منجم 21هر کیلوگرم 

وی افزود: از آنجا که ذائقه مصرف کنندگان بیشتر به مصرف گوشت قرمز گرم تمایل دارد، بخشی از واردات به صورت گوشت گرم 

میادین میوه و تره بار و تومان در  500هزار و  31انجام شده است و در ماه مبارک رمضان به صورت شقه و با قیمت هر کیلوگرم 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: گوشت قرمز گرم گوسفندی به صورت .شودای شهروند و افق توزیع میهای زنجیرهفروشگاه

 .شودای شهروند و افق با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه میبسته بندی نیز در فروشگاه های زنجیره

هزار  42اس قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، هر کیلوگرم ران گوشت گرم گوسفندی به صورت بسته بندی علیرضا ولی افزود: براس

هزار الشه گوشت گرم گوسفندی از قزاقستان، قرقیزستان و  10وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از .شودتومان عرضه می

درصد گوشت قرمز مورد نیاز از تولیدات داخل  90اکید کرد: بیش از مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ت.استرالیا وارد شده است

ولی گفت: آمادگی داریم در ایام ماه رمضان حتی به صورت شبانه روزی گوشت مرغ و .شوددرصد واردات می 10تامین و کمتر از 

 .گوشت قرمز مورد نیاز را در سراسر کشور تامین کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/44223/%D8%A2%D9%85%D8%A7 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 الیحه اعطای تسهیالت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها به کمیسیون مربوطه ارجاع شد

با ارجاع الیحه اعطای تسهیالت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها به کمیسیون  نمایندگان مردم در خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی .برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی موافقت کردند

بررسی الیحه یک فوریتی اعطای تسهیالت از محل صندوق توسعه خرداد( مجلس شورای اسالمی در جریان  3امروز )چهارشنبه، 

ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی که کلیات آن در جلسه علنی روز گذشته 

نماینده حاضر در جلسه برای  198 رأی ممتنع از مجموع 6رأی مخالف و  6رأی موافق،  146به تصویب رسیده بود، جزئیات آن را با 

 شورای سمجل رئیس الریجانی، علی بررسی بیش تر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع دادند.

 روند اننمایندگ بسیار پیشنهادات با اینکه برای است،اما موافق الیحه این کلیات با مجلس که داد توضیح خصوص این در اسالمی

 داز نیندازد، برای بررسی بیش تر جزئیات آن را به کمیسیون ارجاع دادیم.ان دست در را آن و نکند کند را الیحه این بررسی

http://www.iana.ir/fa/news/44263/%D9%84%D8%A7%DB%8C 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 توزیع نخستین سبد حمایت غذایی امسال از فردا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان نخستین سبد حمایت غذایی سال جاری از امروز  :ایرنا

وطنان تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی کسب فیض برای همشود. علی ربیعی، ضمن )دوشنبه( در سراسر کشور توزیع می

میلیارد تومان( پوشش دادیم. ابتدا بودجه  220میلیارد ریال ) 200و هزارافزود: امسال سبد حمایت غذایی ماه مبارک رمضان را با دو

و هزاربینی کرده بودیم که آن را به دوسبدها پیش برای (میلیارد تومان 180تا  160میلیارد ریال )بین  800و تا هزار 600و هزار

و هزار888و میلیونگیرند را سهمیلیارد تومان( افزایش دادیم. وی تعداد خانوارهایی که تحت پوشش قرار می 220)میلیارد ریال  200

شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میمیلیون نفر  10خانوار اعالم کرد که با اندازه میانگین خانوار به طور تقریبی بیش از  574

گیرند. اند که آنها تحت این پوشش حمایتی قرار میافزود: عالوه بر آن، زنان باردار و کودکان دارای سوءتغذیه نیز از قبل شناسایی شده

امل های در نظر گرفته شده شربیعی گفت: از آنجایی که در ماه مبارک رمضان قرار داریم و مصرف بیشتر به سمت پروتئین است، کاال

تواند از هریک از گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن، برنج، خرما، حبوبات و سایر کاالهای مصرفی ماه مبارک است که هرکسی می

عالم ت اهایی که قبال در سایتوانند به فروشگاهخواهد خرید کند. وی افزود: تنوع نیز وجود دارد و افراد میاقالم به هر مقداری که می

موال دهد معشده نشان میتوانند نه یک بار، بلکه چند بار خرید خود را انجام دهند. مطالعه انجامشده مراجعه کنند و با اختیار خود می

ره نفشود و افراد سه ماه نیز فرصت دارند. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای خانوارهای یکها در سه ماه انجام میخرید

 100نفره به باال به ازای هر نفر هزار تومان( و برای خانوارهای سه 60هزار ریال ) 600هزار تومان(، دونفره  30هزار ریال ) 300حدود 

کاال دریافت خواهند  (هزار تومان 120هزار ریال ) 200و میلیونشود که در نهایت تا سقف یکهزار تومان( افزوده می 10هزار ریال )

یم آن هایی که در گذشته داشتربیعی تأکید کرد: این نخستین سبد حمایت غذایی ماه مبارک رمضان است که براساس سیاستکرد. 

 .را گسترش خواهیم داد

http://www.iana.ir/fa/news/44429/%D8%AA%D9%88% 
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 خدمات
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  6شنبه 

 شود/ عرضه یاراکارت از بانک کشاورزی کلید خوردیارانه ضمانت وام می

مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک کشاورزی گفت: تا پایان خردادماه یاراکارت به تمام کشاورزانی که یارانه خود را از این 

وگو با خبرنگار کشاورزی محمد رضا غفوری در گفت.تا یارانه آنها ضمانتی برای اقساط آنها شودکنند، داده می شود بانک دریافت می

های خرد خبرگزاری فارس در مورد اجرای طرح جدید یاراکارت اظهار داشت: به دنبال طرحی بودیم تا کشاورزان برای دریافت وام

وی اضافه کرد: از همین .های فوری و مورد نیاز خود را دریافت کنندوام مراحل پیچیده اداری را طی نکنند و با تضامین ساده بتوانند

کنند، رو طرح یاراکارت در دستور کار قرار گرفت که تا پایان خردادماه تمام کشاورزانی که یارانه خود را از بانک کشاورزی دریافت می

مدیر امور مشتریان و بانکداری .ساط پرداختی وام نمایندتوانند از طریق همین کارت به راحتی یارانه خود را ضمانتی برای اقمی

توانند با دریافت تسهیالت از طریق همین کارت ماهانه به صورت عمومی بانک کشاورزی به این نکته اشاره کرد که حتی کشاورزان می

ن در حالی است که مدتی پیش بانک به گزارش خبرنگار فارس، ای.خودکار یارانه خود را به عنوان اقساط به بانک کشاورزی بپردازند

ای از عرضه یاراکارت توسط شبکه بانکی به دریافت کنندگان یارانه خبرداده بود، تا مشتریان بتوانند یارانه خود را مرکزی در اطالعیه

 .م شده استقدها نمایند که ظاهراً بانک کشاورزی در اجرای این طرح پیشضمانتی برای پرداخت اقساط احتمالی خود به بانک

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=518c68b45e0e4d2c90c 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶: تاریخ

مرغی از سراسر کشور / ضرورت راه هزار نمونه ارسالی ویروس آنفلوانزای  ١0اقدامات تشخیصی بر روی 

 در مؤسسه رازی 3اندازی آزمایشگاه کالس 

از زمانی که در حوزه ویروسی،  :مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت

هزار نمونه از اقصی نقاط کشور  10آنفلوانزای مرغی وارد کشور شد، خدمات رسانی در این حوزه به صورت تخصصی آغاز و بیش از 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حسین گودرزی با بیان اینکه مدیریت .به این مجموعه وارد شد

تحقیقات طیور مؤسسه رازی از نخستین بخش هایی بود که از زمان ورود نخستین ویروس های طیور)نیوکاسل( به کشور فعالیت 

خود را آغاز کرد، اظهار داشت: محققان این مؤسسه مطالعات بسیار گسترده ای در دوره های مختلف در خصوص بیماری های طیور 

انجام دادند.وی با اشاره به صنعت طیور به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور، افزود: این صنعت از لحاظ بهداشت مواد غذایی و 

خوردار است و در این راستا مؤسسه رازی به عنوان متولی تحقیقات دامپزشکی باید پاسخگوی نیازهای اقتصادی از اهمیت باالیی بر

تحقیقاتی در این حوزه باشد.مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه رازی تأکید کرد: با توجه به اینکه این حوزه در زمان 

سئوالن بوده است؛ اما حوزه عوامل عفونی از جمله مواردی به شمار می رود های مختلف نیازهای متفاوتی دارد، همیشه مورد توجه م

وی خاطرنشان کرد: عوامل عفونی ممکن است ویروسی، باکتریایی، قارچی و یا انگلی باشد که که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 .ؤسسه در نظر گرفته شده استدر این راستا بخش های تحقیقاتی برای هریک از این عوامل به صورت مجزا در این م

گودرزی با بیان اینکه بخش پاتولوژی و سرولوژی طیور این مؤسسه نیز با توجه به مباحث اپیدمیولوژی از اهمیت بسیار باالیی 

برخوردار است، گفت: در این راستا توانمندی های پژوهشی باید به سمت و سویی هدایت شود تا عالوه بر اینکه در قالب تشخیص 

 ی پیشرفته پاسخگوی نیاز کشور باشد، تحقیقات کاربردی نیز انجام شود.ها

وی ادامه داد: در بحث تشخیصی از زمانی که در حوزه ویروسی آنفلوانزای مرغی وارد کشور شد، خدمات رسانی بخش تحقیق و 

اقصی نقاط کشور به این مجموعه هزار نمونه از  10تشخیص بیماری های طیور در حوزه تشخیصی به صورت تخصصی آغاز و بیش از 

 وارد شد، از آن زمان تاکنون این بخش نیازهای سازمان دامپزشکی کشور را در حوزه تشخیص های پیشرفته پاسخگو بوده است.

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه رازی اضافه کرد: با توجه به نیازمندی جدی در این خصوص، آزمایشگاه مرجع 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این مؤسسه راه اندازی شد و اقدامات الزم در حوزه تشخیصی و تحقیقاتی آنفلوانزا به صورت در حوزه 

که نخستین اپیدمی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وارد کشور شد، به شکل  84تخصصی انجام می شود.وی افزود: این مهم از سال 

 بوده و در حال حاضر در حوزه تحقیقات مولکولی فعال هستیم. 3جود، نبود آزمایشگاه کالس جدی تری نمود یافت و تنها خال مو

گودرزی در پایان تأکید کرد: کشور و مسئوالن باید همت کرده و با توجه به اهمیت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، امکان راه اندازی 

م با ویروسی که از نظر بهداشتی و اقتصادی جامعه را مورد تهدید قرار را در مؤسسه رازی فراهم کنند تا بتوانی 3آزمایشگاه کالس 

 می دهد، مبارزه جدی تری کنیم.

http://www.iana.ir/fa/news/44349/%D8%A7%D9%82%D8% 
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 های روغنیدانه 
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

تومانی در بورس کاال عرضه  ۷20تومانی قیمت ذرت در بازار با تدبیر وزارت جهاد کشاورزی/ ذرت  ١00کاهش 

 می شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: براساس گزارش های دریافتی با تمهیدات انجام شده از سوی این شرکت،قیمت 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا ولی در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: .تومان کاهش یافته است 100در بازار ذرت 

تومان در اختیار  720هزارتن از ذخایر ذرت داخلی این شرکت با قیمت هر کیلو  60به منظور جلوگیری از اجحاف به تولیدکنندگان، 

وی با تاکید بر این که شرکت پشتیبانی امور دام تا به تعادل رسیدن .رفت تا در بین اعضای خود توزیع کنندتشکل های تولیدی قرار گ

قیمت ذرت در بازار آزاد حضور فعال خواهد داشت،خاطرنشان کرد: براساس گزارش های دریافتی با تمهیدات انجام شده از سوی این 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان این که این شرکت .است تومان کاهش یافته 100شرکت،قیمت ذرت در بازار 

هیچگونه افزایش قیمتی در نهاده های ذرت و سویا نداشته است،اظهار داشت: ذخایر راهبردی این شرکت به میزان کافی موجود است 

رنشان کرد: در حال حاضر هر کیلو ذرت داخلی ولی خاط.و تولیدکنندگان هیچگونه نگرانی برای تامین نهاده های خود نداشته باشند

تومان توسط این شرکت در اختیار تشکل های تولیدی مرغداران قرار می  850تومان و هر کیلو ذرت برزیلی با قیمت  720با قیمت 

تومان  820 وی افزود: ذرت برزیلی به تولیدکنندگانی که گوشت مرغ خود با این شرکت مبادله کنند با قیمت هر کیلوگرم.گیرد

تومان در بورس کاال عرضه خواهد  720ولی خاطرنشان ساخت: تا دو روز آینده ذرت داخلی با قیمت هر کیلوگرم .عرضه می شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با رد هرگونه انحصار در واردات نهاده های دامی از جمله ذرت،تصریح کرد: واردات .شد

ری نیست و کلیه تولیدکنندگان و بازرگانان اعم از حقوقی و یا حقیقی با رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه نهاده های دامی انحصا

 .ای می توانند بدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات نهاده های دامی مورد نیاز اقدام کنند

وده بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات الزم را جهت ولی اضافه کرد: افزایش قیمت ذرت در بازار فاقد هرگونه توجیهی ب

 .برخورد دستگاه های نظارتی با اخاللگران در بازار نهاده های تولید صنعت مرغداری انجام داده است

http://www.iana.ir/fa/news/44450/%DA%A9%D8% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 امتیاز تولید بذر سویا رقم کتول به شرکت توسعه کشت دانه های روغنی واگذار شد

چهل و چهارمین قرارداد واگذاری رقم بذر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به بخش خصوصی با واگذاری امتیاز تولید 

 .کتول به شرکت توسعه کشت دانه های روغنی منعقد شدبذر سویا رقم 

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در نشستی که امروز با حضور معاون وزیر و رئیس این سازمان، معاون 

توسعه کشت دانه های روغنی پژوهش و فناوری، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، مدیرکل دفتر فناوری و رئیس شرکت 

دکتر اسکندر زند معاون وزیر و .ساله و با روش انحصاری واگذار گردید 10برگزار شد، امتیاز تولید بذر سویا رقم کتول طی قراردادی 

این  رقم زراعی، باغی و مرتعی کشور را معرفی کرده است که از 845رئیس سازمان در این نشست بیان داشت: سازمان تا به امروز 

رقم به بخش خصوصی واگذار  43رقم باغی و چهار رقم آن مرتعی است. خوشبختانه از این تعداد ارقام،  412رقم زراعی،  429تعداد 

رقمی است که خارج از  44شده است و سعی می شود این روند با سرعت ادامه یابد. وی خاطرنشان ساخت: رقم سویا کتول، جزو 

واگذار می شود و قبالً ارقام پنبه، ذرت واگذار شده بود و شامل سایر محصوالت نیز خواهدشد. محدوده دولت به بخش خصوصی 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: ایران یکی از کشورهای پیشرو از نظر معرفی رقم به شمار می رود؛ اما 

د و باید به کارگرفته شود. زند با بیان اینکه در سال گذشته پتانسیل بخش خصوصی بیش از این است که در حال حاضر وجود دار

رقم از سوی سازمان  23رقم بذر شامل  28برای نخستین بار کمیته معرفی رقم تشکیل شده بود، یادآور شد: کمیته ملی معرفی ارقام 

 این است که صنعت بذر کشور باو پنج رقم توسط بخش خصوصی را معرفی کرده است که اتفاق بسیار خوبی است و اعتقاد ما بر 

حضور پررنگ بخش خصوصی ارتقاء می یابد.وی ابراز امیدواری کرد با همکاری پرقوت و خوب با بخش خصوصی معضالت دانه های 

رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر نیز در این نشست با بیان .روغنی در کشور مرتفع و تنوع الزم در ارقام ایجاد شود

معرفی  89ینکه واگذاری این قرارداد سومین رقم از دانه ای روغنی سویا است، بیان داشت: رقم سویا کتول برای نخستین بار در سال ا

درصد سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده  60شد و از ارقام خوبی به حساب می آید که توسعه یافته و عمدتاً در استان گلستان 

شور را تشکیل می دهد. دکتر نجفیان افزود: براساس رویکرد دولت و سیاست سازمان تحقیقات، واگذاری درصد سویا داخل ک 50و 

دانه های روغنی با سرعت دنبال می شود و عمدتاً سه هدف را دنبال می کند. اولین هدف ارتقای کیفیت بذر از طریق کاهش تصدی 

ازی برای بخشخصوصی است و تجربه نشان داده که شرکت ها برای گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی است. هدف دیگر برندس

ارتقاء برند خود همت زیادی مصروف داشته اند و از کلیه امکانات و سرمایه گذاری در افزایش کیفیت ارقام بهره می جویند. هدف 

سال وقت نیاز دارد؛ اما از  12تا  10بعدی در دراز مدت رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش رویالیتی است که به 

دکتر ولدان مدیرکل دفتر فناوری سازمان نیز با قدردانی از حضور نماینده شرکت .این طریق سرمایه گذاری انجام شده برخواهد گشت

بخش خصوصی بیان داشت: دویست و یکمین تفاهم نامه انتقال فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بخش 

نجام می شود. ما از مدتی پیش وارد بحث انتقال فناوری بذر شده ایم و تجربیات ذی قیمتی در حوزه دانش فنی در ارقام خصوصی ا

 .دانش ها به دست آورده ایم و امیدواریم این دستاوردها باعث خیر و برکت برای کشور باشد زراعی و باغی و سایر

با مساعدت معاون وزارت کشاورزی و عمران  1346اشت: شرکت در سال رئیس شرکت توسعه کشت دانه های روغنی نیز بیان د

 روستایی سابق به ثبت رسید که وظیفه یک شرکت غیرانتفاعی با طراحی بی نظیر خدمات کشاورزی و صنایع وابسته را دارد. 

 ک با بخش صنایع انجام میشادی نو بیان کرد: در سایر کشورها تولید محصوالت استراتژیک و فوق استراتژیک با همکاری مشتر

شود. طراحان اولیه شرکت دانه های روغنی هم سهامداران خود را از بخش صنعتی انتخاب کردند تا از حمایت بیشتر آنان برخوردار 
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باشند. همچنین به عنوان حلقه آخر از خدمت بخش بازرگانی برخوردار هستند. وی با اشاره به دارابودن شرکت از سرمایه مادی و 

عنوی اظهار کرد: شرکت در بخش کشاورزی، تولید بذر و در بخش زراعی نهاده ها را توزیع می کند و بخشی نیز برای کارهای م

تحقیقاتی ایجاد کرده است و در استان ها آزمایش های پایه ای و کاربردی داشته است. رئیس شرکت توسعه کشت دانه های روغنی 

رقم را مدیریت کند و رضایت مسئوالن را داشته باشد و برای اولین بار توانسته به عنوان بخش  بیان کرد: شرکت آماده است تا تولید

خصوصی به معرفی ارقام برسد.شادی نو از فعالیت های شرکت به ثبت رقم آرین اشاره کرد و افزود: ثبت رقم ارس در مراحل پایانی 

کیلوگرم  748تول با متوسط عملکرد چهار هزار کیلوگرم در هکتار و گفتنی است رقم سویا ک.است و بر روی رقم کلزا کار می شود

برتری عملکرد نسبت به شاهد، به دلیل سازگاری و عملکرد باال، پایداری مناسب و مقاوم بودن در برابر خوابیدگی و ریزش و تیپ 

ین بیماری سویا در منطقه( و مقاومت رشد محدود و همچنین متحمل بودن به بیماری ها به ویژه بیماری پوسیدگی ذغالی )مهم تر

به نماتد سیست سویا، عالوه بر استان گلستان، در استان های خوزستان و مازندران قابل کشت است. پیش بینی می شود این ارقام 

وع درصد سطح زیر کشت سویا در استان گلستان را در اختیار گیرد که در آن صورت، مجم 60هزار هکتار سطح زیر کشت،  36با 

میلیارد ریال خواهدشد. آثار اقتصادی و مالی طبق قرارداد،  609.9ارزش حال منافع ناخالص رقم در طول دوره جایگزینی بالغ بر 

معادل پنج درصد از قیمت فروش بذر گواهی شده تولیدی توسط شرکت بر مبنای قیمت مصوب معاونت امور زراعت وزارت جهاد 

ولید شده به خارج از کشور، سهم موسسه معادل ریالی پنج درصد قیمت صادراتی بذر براساس کشاورزی و در صورت صادرات بذر ت

 .نرخ رسمی ارز )در سایت بانک مرکزی( در روز صادرات بذر از کشور، توسط شرکت خواهد بود

وسعه مایندگی از شرکت تدر پایان این نشست با حضور نجفیان نماینده مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و شادی نو به ن

 .کشت دانه های روغنی، قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر سویا رقم کتول منعقد شد

http://www.iana.ir/fa/news/44359/%D8%A7%D9%85%D8%AA 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 نان صنعت پالم از نابودی جنگل ها در می آید/ سرانه مصرف پالم دو برابر شد

روغن پالم به عنوان یکی از پرکاربردترین روغن های خوراکی جهان به شمار می رود که از پیتزا و بستنی تا شامپو قابل استفاده است. 

تاکنون بیش از دو برابر افزایش  2000جهانی مصرف این روغن از سال ، سرانه Gro Intelligenceبر اساس داده های موسسه 

به گزارش ایانا از بلومبرگ، روغن پالم به عنوان یکی از پرکاربردترین روغن های خوراکی جهان به شمار می رود که از .یافته است

، سرانه جهانی مصرف این روغن از سال Gro Intelligenceپیتزا و بستنی تا شامپو قابل استفاده است. بر اساس داده های موسسه 

 85رسیده است. مالزی و اندونزی حدود  2015پوند( در سال  17کیلوگرم) 7.7تاکنون بیش از دو برابر افزایش یافته و به  2000

 درصد تولید جهان را برعهده دارند.

 روند افزایش مصرف روغن پالم در دهه های اخیر – ١نمودار 

به عنوان یک هلدینگ مستقر در لندن و دارای مزارع کشت در اندونزی در مورد این روغن چنین  R.E.A. Holdings Plcشرکت 

محبوبیت روغن پالم به دلیل مقاومت باال در برابر اکسیداسیون است؛ به این معنا که عمر مفید باالیی دارد »مطالبی را بیان می کند: 

رم مناسب است. همچنین این روغن عالوه بر صابون و مواد شوینده، به عنوان خوراک در و برای سرخ کردن و شرایط آب و هوایی گ

تولید سوخت های زیستی استفاده می شود. درضمن اسیدهای چرب به دست آمده از روغن پالم برای تهیه مواد دارویی و آرایشی 

 «کاربرد دارد.

 توسعه کشت

میالدی به عنوان یک گیاه تزئینی وارد مالزی شد. به گفته  1870انیایی ها در دهه دانه های پالم که بومی آفریقاست، از سوی بریت

 میالدی بود، زمانی که این کشور به عنوان ماالیا شناخته شد. 1917کشت اقتصادی در سال  انجمن روغن پالم مالزی، آغاز

افزایش تولید محصوالت کشاورزی و جایگزینی با توسعه کشت پالم به عنوان بخشی از برنامه دولت مالزی برای کاهش فقر از راه 

 میالدی تبدیل به مهم ترین محصول اقتصادی مالزی شد. 1989مورد حمایت قرار گرفت. پالم در سال  1961کائوچو از سال 

ته و در میالدی بیش از سه برابر افزایش یاف 1990آمارهای انجمن روغن پالم مالزی نشان می دهد که تولید این محصول از سال 

میلیون تن رسیده  19.96قبل از اینکه خشکسالی مربوط به پدیده ال نینو به تولید محصول آسیب برساند به رکورد  2015سال 

است.تولید جهانی با توجه به رشد تقاضا در حال افزایش است، چرا که در تولید سوخت های زیستی بویژه در اندونزی مورد استفاده 

 قرار گرفته است.

 تولید)رنگ آبی( و صادرات روغن پالم در مالزی – 2ار نمود

 محیط زیست

البته توسعه کشت پالم در مالزی و اندونزی بدون مناقشه نبوده است. کشاورزانی که از راه های قطع و سوزاندن جنگل ها، اقدام به 

نگوتان ها شده اند. نگرانی ها در مورد تاثیر پاک سازی و آماده سازی زمین ها کرده و عالوه بر جنگل، سبب نابودی محل سکونت اورا

زیست محیطی و اجتماعی سبب افزایش نظارت های سازمان های غیر دولتی شامل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای 

د اختصاص را به خو 2015درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی در سال  8.9ارزیابی زمین ها شده است.به طور کلی، کشاورزی حدود 

درصد از این بخش را شامل شد. بنابر اعالم شورای روغن پالم مالزی، بیش از  47داد و بر اساس آمارهای دولتی، تولید روغن پالم 

میلیون کارگر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنایع پالم این کشور فعالیت می کنند. این کشور به  4هزار خرده مالک و  600
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میلیارد دالر هدف  6.9هزار شغل جدید و افزایش درآمدهای این کشور تا  66مد از روغن پالم بوده و برای ایجاد دنبال افزایش درآ

 گذاری کرده است.

 ترجمه: پرویز امانیان

http://www.iana.ir/fa/news/44151/%D9%86%D 
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۶ : تاریخ

 گرفت کشت طالی سرخ در ایالم 
برای نخستین بار یک بسیجی نیشابوری برای نخستین بار موفق به کشت زعفران در استان ایالم شد. او زمانی از یافتن کار دولتی 

خبرگزاری به گزارش  .از درآمدش راضی است ناامید شده بود، اما حاال در عرصه اقتصاد مقاومتی موفقیت خوبی به دست آورده و

 ادامه تحصیل به همراه خانواده به، محمد حسین باغشنی، اصالتا اهل نیشابور است، اما برای سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  فارس

استان ایالم مهاجرت کرده است، به دلیل تشابه اسمی بین سیروان در استان ایالم و شیروان در خراسان رضوی، کنجکاوانه برای 

می دهد. او با ورود به منطقه تحقیقاتی درباره بافت خاک، وضعیت آب و هوا و پوشش گیاهی انجام .رودبازدید به منطقه سیروان می

شود که اقلیم این منطقه از ایالم کامال از آنجایی که خودش به عنوان یک نیشابوری کامال به کشت زعفران مسلط بوده، متوجه می

الفت گیرد، اما با مخاین محقق و فعال اقتصاد مقاومتی بالفاصله تصمیم به کشت زعفران در این منطقه می.مستعد کشت زعفران است

شود. با این وجود او پس از اجاره کردن یک مزرعه کوچک، بذر زعفران را از ها مواجه میار مسئوالن و کارشناسهای شدید و انک

با مشاهده نتایج موفقیت .شودکند و بدین ترتیب کشت آزمایشی زعفران در ایالم برای نخستین بار آغاز مینیشابور وارد ایالم می

تسهیالت اقتصاد مقاومتی از بسیج سازندگی کشت عمده زعفران را اغاز می کند. سود و آمیز کشت زعفران، آقای باغشنی با اخذ 

درآمد زایی این طرح برای محمد حسین باغشنی آن قدر مناسب و به صرفه بود که بعد از فارغ التحصیلی یگر به شهر خودش باز 

با عنایت به وضع تحریم های » د مقاومتی، می گوید: این فعال اقتصا.نگشت و در روستای درویشان به همراه خانواده اش ساکن شد

ظالمانه توسط کشورهای غربی و مستکبران الزم است که با فعال کردن ظرفیت های اقتصادی مغفول، اقتصاد کشور را رونق دهیم. 

ای خوداتکایی و ارتقاء من طعم تلخ محرومیت را در روستای محل زندگی خود لمس کرده ام و به همین دلیل از انگیزه های زیادی بر

شرایط فعلی ایالم ایجاب می کند جوان ها با قطع امید از شغل »باغشنی خاطرنشان می کند: «.امرار معاش خانواده ام برخوردار بودم

ری اهای دولتی با استفاده از ظرفیت های محل زندگی خود، درآمدزایی و اشتغالزایی کنند و در حد توان به اقتصاد مقاومتی منطقه ی

با توجه به اینکه سیروان در حال حاضر شهرستانی است که فاقد شرکت ها و صنایع تولیدی بزرگ است، »او می افزاید: «.رسانند

بحث مهاجرت از این منطقه به صورت جدی مطرح است و باید متوجه خطرهای آن بود. در این شرایط ترویج کشت زعفران به عنوان 

این فعال اقتصاد «.سود و نیز تخصیص تسهیالت اقتصاد مقاومتی راه مناسبی برای تقویت خانوارهاستیک ماده ارزشمند و سرشار از 

گرم زعفران برداشت  200، 94کیلوگرم پیاز زعفران آغاز و در سال  300طرح خود را با کاشت  92در سال »مقاومتی اظهار می کند: 

فته، در سال های آینده به علت تکثیر پیازها میزان تولید افزایش می یابد کردم. از آنجایی که این زمین دو سال است که زیر کشت ر

یک بار که پیاز زعفران کشت شود تا »او می افزاید: «.کیلوگرم در همان سطح می توان برداشت کرد 1.5و در سال پیک آن حداقل 

آبیاری در مهرماه جهت بیداری و جوانه زدن نیاز  سال دیگر نیازی به کشت پیاز نیست. این محصول در سال تنها به یک الی دو بار 7

و کم آب است و برای کشاورزان سود قابل  3و  2های نامرغوب درجه دارد. زعفران یکی از بهترین محصوالت قابل کشت در زمین

ب و هوای سیروان سازگاری زعفران با آ»باغشنی ادامه می دهد: «.توجهی به همراه دارد، چرا که گیاه زعفران نیاز به آب فراوان ندارد

تواند در امر اشتغال و درآمد روستائیان تاثیر بسیاری بر جای گذارد. دارد. اگر کشت این محصول در روستاهای سیروان جا بیفتد می

تنها  یهای دولتی هم باید در این زمینه فعال شوند تا اقتصاد مقاومتهای بسیج تا به امروز بسیار ارزشمند بوده و دستگاهحمایت

 «.متکی به بسیج نباشد و از منابع دولتی هم برای آن بودجه در نظر گرفته شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960306001588 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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http://www.farsnews.com/
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 تن زعفران در کشور 400بینی تولید بیش از زعفران در ماه رمضان/ پیشرمق بازار بی

ماه رمضان یکی از ایام افزایش مصرف زعفران در کشور است، اما امسال این ماه بر افزایش مصرف و قیمت این محصول تأثیر نداشته 

وگو با خبرنگار ایانا درباره ملی زعفران امروز در گفتعضو شورای .رمقی را در ماه رمضان تجربه کندرسد زعفران بازار بینظر میو به

دلیل تعادل در عرضه و تقاضا از ثبات نسبی برخوردار بوده آخرین وضعیت بازار زعفران، گفت: طی چند ماه اخیر قیمت زعفران به

وری بر میزان تولید خود بهره ترین تولید کننده زعفران در جهان است و هر سال با بهبود دراست.علی حسینی افزود: ایران بزرگ

 ها در این ایام جلوگیری کرده است.کند. امسال نیز کشور بیش از نیاز خود تولید و ذخیره دارد و این امر از افزایش قمیتاضافه می

ند عادی خود را طی وی شرایط صادرات زعفران از کشور را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با اینکه صادرات شتاب الزم را ندارد، اما رو

 رو شویم.درصد( نسبت به سال گذشته روبه 10کند و امید است امسال با افزایش اندکی در صادرات )حدود می

عضو شورای ملی زعفران از اعالم آخرین آمار صادرات زعفران خودداری کرد و یادآور شد: آمار دقیق میزان صادرات باید توسط گمرک 

 گیرد.سبب مغایرت در آمار پیش نیاید، اما متأسفانه اعالم آمار گمرک همیشه با تأخیر انجام می اعالم شود تا مشکالتی به

های بزرگ هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول در استان 90هزار تن زعفران از  400بینی کرد که امسال بیش حسینی پیش

ی های مناسب در پایان سال گذشته و ابتداتولید زعفران را بارندگی ترین دالیل افزایشدست آید.وی یکی از مهمخیز کشور بهزعفران

توان سالی خوب برای تولید زعفران ارزیابی کرد که کمترین دغدغه را برای بهار دانست و تأکید کرد: سال زراعی جاری را می

ر بازار هشدار داد و اضافه کرد: با فرا تولیدکنندگان و کشاورزان به همراه دارد.حسینی در پایان نسبت به عرضه زعفران تقلبی د

م کنند که مردکیفیت یا تقلبی میهای بیرسیدن ایام خاص مانند ماه رمضان یا محرم برخی افراد سودجود اقدام به فروش زعفران

 باید نسبت به آنها هوشیار باشند و فقط محصوالتی را خریداری کنند دارای نشان استاندارد است./

http://www.iana.ir/fa/news/44365/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 حداقل و حداکثر نرخ زعفران در آستانه ماه رمضان + قیمت

میلیون  5هزارتومان و حداکثر  200میلیون و  4نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت:در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو زعفران 

گروه اقتصادی  ارت و کشاورزیصنعت، تجغالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .هزارتومان است 800و 

با اشاره به آخرین وضعیت قیمت طالی سرخ در بازار اظهار داشت: طی چند ماه اخیر قیمت زعفران به سبب  باشگاه خبرنگاران جوان،

 200میلیون و  4به گفته وی در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو زعفران .تعادل در عرضه و تقاضا از ثبات نسبی برخوردار است

میری ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا و احتمال سودجویی متقلبین در .هزارتومان است 800میلیون و  5هزارتومان و حداکثر 

نائب رئیس شورای ملی زعفران در .ی نمایندشود افراد ازخرید زعفران بدون نشان استاندارد خوددارآستانه ماه رمضان توصیه می

خصوص پیش بینی وضعیت قیمت زعفران طی روزهای آتی در بازار بیان کرد: با وجود روند کند صادرات و کاهش مصرف نسبت به 

 .های گذشته دلیلی مبنی بر افزایش قیمت وجود نداردسال

http://www.yjc.ir/fa/news/6101210/%D8%AD%D8%AF%D8 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۷ : تاریخ

 هاها و قصابیکنگو تاکنون جان سه نفر را گرفته است/ هشدار به کشتارگاهتب کریمه
نفر به صورت  2مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت مواد غذایی سازمان دامپزشکی گفت: تاکنون مرگ یک نفر به صورت رسمی و  

 ی فارسخبرگزاروگو با خبرنگار اقتصادی عباس عباسی در گفت .استان کشور اعالم شده است 3کنگو در غیررسمی بر اثر تب کریمه

کنگو در کشور اظهار داشت: در ابتدای سال یک مورد مرگ ناشی از تب در مورد شایعاتی مبنی بر شیوع تب خونریزی دهنده کریمه

مورد هم در فضای مجازی در  2کنگو به طور رسمی اعالم و ثبت شده است که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده و کریمه

وی در مورد دالیل شیوع این بیماری و راهکارهای .رمانشاه اعالم شده، اما به طور رسمی ثبت نشده استهای اصفهان و کاستان

ن کنندگان گوشت در معرض خطر ایکنند، قصابان، پرستاران و توزیعها کار میمراقبتی گفت: تمام چوپانان، افرادی که در کشتارگاه

  .شود که در صورت رعایت نکات بهداشتی قابل کنترل استانسان منتقل میبیماری قرار دارند، اما این بیماری بین کنه و 

های الزم را به افراد در معرض سازمان دامپزشکی آموزش مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت مواد غذایی سازمان دامپزشکی تصریح کرد:

ای های دام وارداتی، سمپاشی اماکن قرنطینهوشخطر ارائه کرده و در عین حال سمپاشی اماکن جایگاه دام، ایجاد حمام ضدکنه، د

سرد کردن گوشت عباسی این را هم گفت که طرح پیش .ایمبندی گوشت از جمله اقداماتی است که انجام دادهو نظارت بر روند بسته

ند که حتماً دقت ککنندگان کند و مصرفگوشت تغییر کند، نیز به از بین رفتن ویروس این بیماری کمک می PH شودکه سبب می

دامهایی  وی توصیه کرد: از خرید گوشت .های معتبر خریداری کرده و گوشت حتماً در یخچال نگهداری شده باشدگوشت را از قصابی

کنگو در کشورهایی دهنده کریمهبه گزارش خبرنگار فارس، تب خونریزی .شوند، خودداری کنندکه در محیط باز و در معابر ذبح می

فغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای آفریقایی نیز مشاهده شده که با رعایت نکات بهداشتی در مراکز تهیه و عرضه دام، همچون ا

  .به راحتی قابل کنترل است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=07411396030700 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۲سه شنبه 

 بهترین رژیم غذایی برای سالمندان

 .کارشناسان تغذیه عنوان می کنند با افزایش سن الزم است که تمام مواد مغذی بدن تامین شود

 :زیر را در رژیم غذایی شان لحاظ کنندآکادمی رژیم غذایی و تغذیه آمریکا به افراد سالمند توصیه می کند که مواد غذایی 

 مصرف زیاد سبزیجات برگدار سبز نظیر اسفناج و سبزیجات نارنجی نظیر هویج؛ -

 مصرف انواع پروتئین ها از جمله نخود، لوبیا و ماهی؛ -

 گرم در روز؛ 85خوردن غالت کامل، نان و پاستا به میزان  -

 نظیر شیر، پنیر و ماست؛ D با ویتامینمصرف حداقل سه وعده محصوالت لبنی غنی شده  -

 انتخاب چربی های سالم مونواشباع نشده و پلی اشباع نشده؛ -

 .مصرف انواع متعادل مواد غذایی و انجام ورزش منظم -

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=dd3d9a95fde645f9a18e 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۲سه شنبه 

 توصیه های غذایی به روزه داران/خودداری از چای خوری در سحر

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گفت: باید از مصرف غذاهای پر چرب و پرکالری در وعده سحر خودداری کرد تا در 

دکتر زهرا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع تغذیه در مام مبارک رمضان اشاره کرد و .احساس گرسنگی نکنیدطول روز 

افزود: مطالعات متعدد نقش موثر روزه داری را در بهبود بیماری های مختلف نشان داده اند. در اغلــب بیماریهایی که عادات غلط 

وی با شاره به اینکه مطالعات نشان داده است روزه .وز آنها دخالت دارند روزه داری مفید استغذایی، چاقی و افزایش وزن در بر

گرفتن برای مبتالیان به چربی خون باال بسیار مفید است و میزان چربیهای نامطلوب موجود در خون را تنظیم می کند و موجب 

کنند هنگام سحر باید غذاهای پرچربی وپرکالری بخورند که  افزایش میزان چربی های مفید خون می شود افزود:خیلی ها فکر می

وادغذایی پرچرب بخصوص در هوای گرم موجب تشنگی م مصرف  در طول روز احساس گرسنگی نکنند در حالی که باید توجه داشت 

هااستفاده کنید که  عبدالهی توصیه کرد: در وعده سحری از مواد غذایی پرفیبرمثل میوه ها وسبزی.شدید و کم آبی بدن می شود

منبع سرشاری از فیبر هستند. موادغذایی پرفبیر آب زیادی درخود جذب می کنند وبدن می تواند آن را به اهستگی جذب کند 

واحساس تشنگی دیرتر سراغمان آید. همچنین مصرف آب به مقدارزیاد دروعده سحری ومخصوصا بین غذا توصیه نمی شود چون 

 .شود می مختل غذا هضم روند ه وآنریمهای گوارشی شده وموجب رقیق شدن شیره معد

وی ادامه داد: از نوشیدن بیش از اندازه چای در وعده سحری اجتناب نمایید چون چای باعث افزایش دفع ادرار و از دست رفتن نمک 

دون سحری نه تنها موجب کاهش های معدنی که بدن شما در طول روز به آن احتیاج دارد می شود. برخالف تصور برخی افراد، روزه ب

وزن نمی شود بلکه بدلیل افت شدید قند خون در طی روز موجب می شود تا شخص روزه دار در زمان افطار تمایل بیشتری برای 

عبدالهی خاطر نشان کرد: .خوردن غذاهای شیرین وچرب پیدا کند وهمین موضوع در نهایت منجر به اضافه وزن و چاقی می شود

غذایی شیرین در وعده سحری توصیه نمی شود. مصرف مواد غذایی شیرین با تحریک انسولین موجب ورود قند خون به مصرف مواد 

داخل سلول ها و در نتیجه کاهش قند خون می شوند. به این ترتیب مصرف مـــواد غـــذایی شیرین و حاوی قندهای ساده در وعده 

نجا که میوه ها نیز حاوی قندهای ساده هستند توصیه می شود در وعده سحری موجب می شود شخص زودتر گرسنه شود. از آ

سحری کمتر مصرف شوند. انواع میوه را که حاوی ویتامین ها وامالح معدنی است و بسیار مفید برای سالمت بدن می باشد بهتر است 

 .در وعده افطار و یا در فاصله افطار تا سحر مصرف کرد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=dd405415b7fc4d4d80f2dd0a06 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۷یک شنبه 

 بایدها و نبایدهای تغذیه ای در ماه مبارک رمضان

و روان، استراحت بدن، پاالیش روح و تزکیه نفس است ودر این میان ماه مبارک رمضان فرصتی برای سالمت جسم  <غذا و تغذیه

 .دانستن و رعایت نکات مرتبط با تغذیه در این ماه می تواند سالمت جسمی را به ارمغان آورد

اما به هر  اگر چه برای روزه داران واقعی فواید روزه از نظر آثاری که بر جسم آنها دارد اهمیت کمتری نسبت به آثار روحی آن دارد

 .حال در روایات بر این نکته تأکید شده که گذشته از آثار معنوی، روزه ماه رمضان در سالمت جسمی روزه داران هم مؤثر است

کارشناسان بهداشت ودرمان هرمزگان دراین بارمی گویند: رعایت برنامه ریزی صحیح تغذیه در ایام ماه مبارک رمضان برای روزه 

اری برخوردار است تا بتوانند آمادگی الزم را برای بهره گیری از برکات معنوی و مناجات با پروردگار کسب و به داران از اهمیت بسی

کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: گرچه روزه داری در ماه های گرم فشار  .نحو بسیار مطلوب به انجام برسانند

را در هنگام افطار افزایش می دهد اما افراد باید از زیاده روی کردن در هنگام افطار خود  زیادی به افراد می آورد که میل به خوردن

الدن صدیق بیان داشت: براساس تحقیقات به عمل آمده تغذیه در طول ماه رمضان از اهمیت زیادی برخوردار است و با .داری کنند

ن اینکه باید تمام نکات مهم در وعده های افطار، شام و سحر رعایت وی با بیا .تغذیه صحیح می توان مواد سمی را از بدن خارج کرد

ساعت روزه دارند در صورت ورود حجم زیادی از غذا و نوشیدنی  15شود، افزود: با توجه به اینکه روزه داران در هرمزگان بیش از 

کرد: بهتر است نوشیدن آب بعد از افطار صدیق تصریح .های پرکالری در هنگام افطار دچار مشکالت گوارشی و سوء هاضمه می شوند

تا دو لیتر آب نـوشـیده شود که توصیه می شود این آب نه خیلی  1.5تا قبل از خواب ادامه داشته باشد و به طور مـتـوسـط بـین 

ه ها، به جای وی ادامه داد: مصرف مواد غذایی حاوی فیبر و قندهای پیچیده مثل انواع سبزیجات و میو.گرم و نه خیلی سرد باشد

این کارشناس تغذیه خاطرنشان شد: مصرف مواد . استفاده از مواد حاوی قندهای ساده و چربی فراوان مثل حلوا توصیه می شود

غذایی سنگین ، دیر هضم ، پرچرب و سرخ شده به هنگام افطار مناسب نیست ،به طور کلی بهتر است به جای غذاهای چرب و سرخ 

صدیق با بیان اینکه شام با فاصله دو ساعت پس از افطار میل شود، گفت: سوپ  . ز و بخار پز استفاده شودکرده ، از غذاهای آب پ

ساده و کم چرب ، آش با حبوبات کم ، حلیم بدون روغن ، خوراک لوبیا یا عدسی ، خوراک سبزیجات با کمی نان سبوسدار به همراه 

وی ادامه داد : مصرف وعده سحری مشابه ناهار  .بهترین گزینه برای شام هستندماست و خیار و سبزی خوردن یا ساالد کاهو و دوغ 

 .توصیه می شود زیرا ثابت شده که حذف سحری موجب بروز مشکالت گوارشی در ایام ماه مبارک رمضان و حتی پس از آن می شود

عده صرف شود زیرا به این ترتیب از ایجاد صدیق تاکید کرد: وعده سحری بهتر است مثل وعده ناهار باشد و غذای اصلی در این و

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در خصوص مصرف داروها در ماه  .گرسنگی در طول روز پیشگیری می شود

 ای بعضیداری را بررمضان ،گفت : ممکن است در مواردی پزشک معالج با برخی تغییرات در ساعت مصرف و یا نوع دارو، امکان روزه

دکتر فاطمه نوروزیان بیان داشت: از آنجا که به هم خوردن عادات غذایی در ماه رمضان باعث بروز تغییرات .از بیماران فراهم نماید

در میزان و سرعت متابولیسم و دفع داروها خواهد شد، الزم است عالیم حیاتی مربوط به کنترل بیماری با دقت بیشتر و در فواصل 

وی توصیه کرد: اگر بیماران تنها چند دقیقه از وقت خود را برای مشورت با یک پزشک درباره قطع داروهای خود .شود کنترل کوتاه

  .توانند از بروز مشکالت احتمالی در این ماه مبارک پیشگیری کنندو نحوه مصرف آنها در ماه مبارک رمضان اختصاص دهند، می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a3b176536d0844e483b 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 وری در روزهای گرمهای مرغداری کشور، مطلوب نیست/ کاهش بهرهجریان هوا در سالن

آنها را به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد داد؛ بنابراین الزم است که وری ها تاثیر منفی گذاشته و بهرههای دمایی بر جوجهاسترس

 .مرغداران برای این منظور تدابیر الزم را بیندیشند

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: طی چند هفته اخیر که دمای هوا به سمت استادیار دانشگاه آزاد اسالمی امروز در گفت

 های مرغداری، رو به افزایش است.های گرمایی در سالنرسگرم شدن پیش رفته، است

سیدناصر موسوی با اشاره به اینکه مرغداران باید در چنین شرایطی، به فکر راهکارهای اساسی باشند، افزود: عامل مهم در خنک نگه 

سه متر در ثانیه باشد. در حالی که این  ها باید بین دو تاها جریان هواست. طبق استانداردهای موجود جریان هوا در سالنداشتن مرغ

های ترین دالیل این نقصان را ایرادهای ساختاری سالنهای ایران، زیر یک متر در ثانیه است.وی یکی از مهمسرعت در بیشتر سالن

دار ای الزم برخورپرورشی دانست و عنوان کرد: تعداد بسیاری از تأسیساتی که در گذشته برای این منظور بنا شده، از استاندارده

آید که در نهایت مرغدار دچار زیان نیست و بنابراین در فصول گرما و سرما مشکالتی برای واحدهای کوچک مقیاس به وجود می

تر ها نیز آسانتر باشد، کنترل و نظارت بر جوجهها هرچه کوچککردند که سالنشود.به گفته موسوی، در قدیم تصور میمالی می

ب ها متناسوری داشته و اگر ابعاد سالن و تعداد جوجهاما باید توجه کرد که این موضوع ارتباط مستقیمی با میزان بهرهخواهد بود، 

شود. زیرا علم جدید ثابت کرده که تعداد هواکش و تهویه برای هر سالن، به عرض و ارتفاع نباشد، قطعاً تولید با مشکل مواجه می

هواکش  10متری با ارتفاع و عرض یکسان، هر دو به  120متری و  60برای مثال، اکنون یک سالن سالن بستگی دارد، نه طول آن. 

لن توان طول بیشتری برای ساها برای خرید هواکش، یکسان بوده و در عین حال میاحتیاج دارد.وی تأکید کرد: بنابراین وقتی هزینه

واحد را به مقدار قابل توجهی افزایش داد.این استادیار دانشگاه معتقد است: وری از هر توان بهرهدر نظر گرفت، پس با این اقدام می

دمای استاندارد در سنین مختلف برای جوجه و مرغ متفاوت است، اما به طور میانگین از هفته چهارم به بعد، دمای سالن باید بین 

های بقیه مناطق افزایش دمای کمتری دارند، مرغداری های غربی کشور کهغیر از استاندرجه باشد.موسوی ادامه داد: به 24تا  20

 رسد.گراد میدرجه سانتی 40در معرض خطر بیشتری هستند. زیرا گرمای هوا در برخی از نواحی حتی به بیش از 

 آورد./وری را پایین میهای گرمایی، مصرف خوراک توسط مرغ را به شدت کاهش داده و بهرهاز نظر وی، استرس

http://www.iana.ir/fa/news/44152/%D8%AC%D8%B 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

ماهیگیری  سرمایه گذاری داخلی دولت هند، در بخش ماهیگیری در آب های عمیق/ هند برای تحقق بخش

 از سرمایه گذاری خارجی کمک می گیرد

هند در نظر دارد تا در بخش ترویج ماهیگیری آب های عمیق سرمایه گذاری قابل توجهی انجام دهد؛ همچنین قصد دارد تا برای 

لیون د چهار میتحقق بخشیدن پتانسیل کامل این بخش، از سرمایه گذاری خارجی کمک بگیرد ، این در حالی است با این اقدام حدو

 .میلیارد روپیه( به اقتصاد کمک می شود 650( روپیه )1کرور ) 65000ماهیگیر و اعضای خانواده شان حمایت و همچنین ساالنه 

هند در نظر دارد تا در بخش ترویج ماهیگیری آب های عمیق سرمایه گذاری قابل توجهی انجام دهد؛ همچنین قصد دارد تا برای 

پتانسیل کامل این بخش، از سرمایه گذاری خارجی کمک بگیرد ، این در حالی است با این اقدام حدود چهار میلیون تحقق بخشیدن 

 به اقتصاد کمک می شود.میلیارد روپیه(  650( روپیه )1کرور ) 65000ماهیگیر و اعضای خانواده شان حمایت و همچنین ساالنه 

( خوانده می شود، که در بردارنده 'Blue Revolution')"انقالب آبی  "نقشه راه به نام ،  timesofindiaبه گزارش ایانا از سایت 

 سیاست های ملی جدید در حوزه شیالت و با تاکید بر بهره برداری پایدار از منابع آبزی دریایی و دیگر منابع است. 

و فناوری فضایی برای بهبود ظرفیت  (ITالعات )، شامل استفاده از فن آوری اط2017برخی از ویژگی های مهم سیاست ملی شیالت 

های جامعه ماهیگیری، تقویت نظارت، کنترل و سیستم های نظارت و بازرسی همراه با معرفی کارت های هوشمند برای ثبت نام 

 ماهیگیران و کشتی های ماهیگیری و آموزش به ماهیگیران برای جلوگیری عبور از خطوط مرزی بین الملی دریایی است.

که تا  2004آوریل، از سیاست جدید آگاه شد و قرار است به جای سیاست  28این در حالی است که وزارت کشاورزی، در تاریخ 

 سال آینده اجرایی شد. 10کنون از سوی دولت ایالتی و مرکزی در این بخش انجام می شده، به عنوان خط مشی جدید برای 

رساندن اندازه ناوگان، همسوسازی با حفاظت تنوع زیستی در پروسه های تولید، گونه این سیاست جدید با تمرکز روی به حداکثر 

های خاص و برنامه های مدیریت مناطق ویژه و اقدمات مکانی و زمانی برای بهره برداری پایدار از منابع در نظر گرفته شده است. 

ت ، همراه با ترکیب دانش سنتی با اصول کسب و کار همچنین از اهداف سیاست، تشویق به یک رویکرد یکپارچه در مدیریت شیال

این درحالی است که به طور همزمان، دولت بررسی و ارزیابی های دوره ای از مناطق حفاظت شده دریایی موجود را انجام علمی است.

نتی و این موضوع که در راستای اطمینان بخشی از حقوق ماهیگیران س "ارائه پشتیبانی قانونی"می دهد ، همچنین دولت برای 

 معیشت شان با سیاست های حفاظتی تحت تاثیر قرار نمی گیرد، اقدام می کند.

اگرچه اجازه به قایق های خارجی برای ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی کشور مسئله ای قابل بحث است، اما در این باره 

 فیت سازی ماهیگیری در دریای عمیق مطرح شده است.برای توسعه و ظر "حمایت از فن آوری خارج از کشور"توجه به 

در نهایت این گزارش به توسعه کارآفرینی، سرمایه گذاری خصوصی، مشارکت عمومی خصوصی و اعمال نفوذ بهتر بر نهادهای امور 

 مالی برای بخش ماهیگیری دریایی اشاره می کند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

کار النکاو در گذشته درایرانبهنپال، پاکستان ، سریاست که امروزه در بنگالدش، هند، مالدیو، سامانه عددیِ هندیکرور: یکایی در -1

 .میلیون10یا لک100برابر است با هندیشود. یک کروربرده می

http://www.iana.ir/fa/news/44179/%D8%B3%D8%B1%D9%85 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9_%28%D8%B9%D8%AF%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9_%28%D8%B9%D8%AF%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
http://www.iana.ir/fa/news/44179/%D8%B3%D8%B1%D9%85
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 انقراض ماهیان و تخریب دلتاها، بخشی از پیامدهای ساخت سدهای بزرگ

شود. انقراض های پیرامون آن میساخت سدهای بزرگ، منجر به تغییرات زیست محیطی متعددی در مسیر رودخانه و زیستگاه

های مرطوب و حاصلخیز، ها و زمیننابودی گسترده جنگلها، های آبزی، ناپدید شدن پرندگان در جلگهها و گونهبسیاری از ماهی

 .ها استتخریب دلتاهای ساحلی و بسیاری پیامدهای حاد دیگر از عواقب ساخت سد در مسیر رودخانه

، سدهای بزرگ، پیامدهای زیست محیطی متعدد و مختلفی دارد که شامل ternationalriversinبه گزارش ایانا از پایگاه اینترنتی 

 .شودای میهای کنار رودخانهها و زیست بومهای زیستی، شیمیایی و فیزیکی رودخانهاثرات مستقیم بر ویژگی

ریزی آنها را از ها کامال مناطق تخمی گونهکند که در برخی موارد و در مورد بعضها جلوگیری میخود دیواره سد از مهاجرت ماهی

های شود که برای حفظ فرآیندهای فیزیکی و زیستگاهکند. سد همچنین مانع از ورود رسوباتی میهای پرورش نوزادان جدا میزیستگاه

  .استای( حیاتی های مرطوب کنار رودخانههای حاصلخیز و زمینپایین دستی سد )از جمله حفظ دلتاها و دشت

تاثیر مهم و روشن دیگر، تبدیل جریان باالدستی سد از یک اکوسیستم طبیعی در مسیر جریان آزادانه رودخانه به یک زیستگاه آب 

 های فیزیکی یک زیستگاه آبی، معموال برای گیاهان آبزیراکد است. تغییر در سطوح دما، ترکیب شیمیایی، اکسیژن محلول و ویژگی

های غیر بومی و مهاجم )مثل اند، مناسب نیست. در واقع سدها، اغلب میزبان گونهای رشد یافتهیط رودخانهو حیواناتی که با مح

  اندازند.های طبیعی گیاهی و جانوری را به مخاطره میشوند که زیستگاههای شکارچی( میها و ماهیها، جلبکحلزون

شود. ترین تاثیرات ماندگار زیست محیطی میین دست سد، اغلب باعث بزرگتغییر مسیر رودخانه و اختالل در انتقال رسوبات به پای

گیرد و وابسته به زمان و کمیت جریان رودخانه است. قطع جریان آب و زندگی در داخل و اطراف یک رودخانه به تدریج شکل می

یرات جزئی در میزان و زمان جریان آب تواند عواقب حادی به اندازه خشک شدن کامل آن داشته باشد.حتی تغیتغییر مسیر آن می

  .تواند چرخه زیستی یک رودخانه را دچار اختالل کندگذارد که این امر میبر موجودات آبزی و کنار آبزی تاثیر می

ک تی یدارد. وقهای پایین دستی را زنده نگه میدارد؛ رسوباتی که به طور طبیعی اکوسیستمسد همچنین رسوبات را در خود نگه می

ها دوباره آن رسوبات را به دست کند تا با حفر بستر رودخانه در پایین دست و کنارهرودخانه از رسوبات خود محروم شود، سعی می

زارهای اطراف رودخانه شود. معموال در چند های کنار رودخانه و نیز درختها و دیگر سازهتواند باعث تخریب پلآورد که این کار می

ها حتی صدها کیلومتر دورتر از تواند تا دهشود؛ تخریبی که میسد، بستر رودخانه در پایین دست، چند متر گود می دهه اول افتتاح

های آبی که در دسترس دهد؛ سفرههای آب زیر زمینی را در مسیر رودخانه کاهش میعمیق شدن بستر رودخانه سفره .سد ادامه یابد

کنند، بوده است. تغییر بستر رودخانه همچنین زیستگاه ماهیانی که ها آب برداشت میاز چاه ریشه گیاهان و نیز جوامع انسانی که

 کند.کنند و نیز نرم تنان را کوچک میدر کف رودخانه تخم ریزی می

 شد 2002جریان کم آب در پایین دست سد کالمات منجر به کشته شدن هزاران ماهی سالمون در سال 

ه ویژه آنهایی کسازی شده، در پهنه زیست کره تاثیرات شدیدی بر فرآیندها دارند. بیشتر ذخایر آبی به های سددر مجموع رودخانه

دهد که انتشار گازهای ای نشان میکنند؛ مطالعه تازهدر مناطق گرمسیر هستند به انتشار گازهای گلخانه ای کمک زیادی می

های انسانی را وارد جو ای ناشی از فعالیتدرصد انتشار گازهای گلخانه 4ود ای از سدها هم تراز با صنعت هوانوردی، در حدگلخانه

کند. مطالعات اخیر درباره رودخانه کنگو ثابت کرده که جریان رسوبات و مواد مغذی از کنگو، حتی تا اقیانوس آتالنتیک، بر می

 .گذاردای جو، تاثیر میای گلخانهاز جمله عمل کردن به منزله یک گودال کربنی بر روی گازه -فرآیندهای زیستی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.internationalrivers.org/environmental-impacts-of-dams
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های سیالبی، نابودی گسترده های آبزی، ناپدید شدن پرندگان در دشتها و گونهسدهای بزرگ منجر به انقراض بسیاری از ماهی

 شود./های مرطوب و حاصلخیز، تخریب دلتاهای ساحلی و بسیاری پیامدهای حاد دیگر میها، زمینجنگل

http://www.iana.ir/fa/news/44286/%D8%A7%D9%86%D9%82%D 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 های همکاری شیالتی ایران و اکراینبررسی زمینه

 .های همکاری شیالتی دو کشور بررسی شدرئیس سازمان شیالت ایران با سفیر اوکراین در تهران زمینهدر دیدار 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت، در این دیدار، سفیر اوکراین در ایران، آمادگی کامل کشور متبوع خود را برای 

سرهی بیردیالیک، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی در کشور .ماهی اعالم کردهای صید و پرورش همکاری شیالتی در زمینه

 .خود، همکاری در زمینه پرورش ماهیان خاویاری و سالمون و همچنین خرچنگ دراز آب شیرین را در اولویت قرار داد

الت دو کشور اعالم و از رئیس سازمان های کارشناسی و سفر متقابل روسای شیوی همچنین آمادگی اوکراین را برای تبادل گروه

های دو طرف، در این دیدار، حسن صالحی نیز ضمن اعالم آمادگی برای تبادل تجربه.شیالت ایران برای سفر به این کشور دعوت کرد

اشاره به پیروزی معاون وزیر جهاد کشاورزی با .اظهار کرد: شیالت ایران آماده است با کشور اکراین یادداشت تفاهم شیالتی امضا کند

حسن روحانی در انتخابات اخیر، روابط با کشورهای منطقه را رو به گسترش توصیف کرد و با اشاره به آمار تولید آبزیان در ایران در 

 .در ایران تولید شده است 2016تن خاویار پرورشی در سال  3سال گذشته گفت: هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و 

 گذاری کنندهای اوکراینی دعوت کرد تا در بخش شیالت ایران سرمایهتصالحی همچنین از شرک

http://www.iana.ir/fa/news/44288/%D8%A8%D8%B1%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44288/%D8%A8%D8%B1%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

193 
 

 شکر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

194 
 

 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

سازی مصرف شیر، از های فرهنگهفت درصد افزایش ساالنه قیمت لبنیات، منطقی است/ شروع جدی برنامه

 دو هفته آینده

انگیزد. این در حالی است که طبق نظر نمایندگان بخش ترین افزایشی در قیمت لبنیات، حساسیت اقشار مختلف را برمیکوچک

وگو با خبرنگار ایانا، در ارتباط با دبیر انجمن صنایع لبنی، امروز در گفت.متوازن با نرخ تورم پیش رودخصوصی، این افزایش باید 

رصدی های تمام شده تولید، افزایش هفت دتغییر قیمت محصوالت لبنی، گفت: به طور کلی متناسب با افزایش تورم و باال رفتن هزینه

رسد.رضا باکری، با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت یازدهم، مواد لبنی منطقی به نظر میقیمت نهایی محصوالت، به صورت ساالنه، 

گذاری این محصوالت نیز با ستاد تنظیم بازار است و انجمن صنایع جزو گروه کاالهای اساسی است، افزود: بنابراین وظیفه قیمت

 رای پیگیری این موضوع به انجمن، وکالت دهند.لبنی، هیچ نقشی در این زمینه ندارد. مگر اینکه تولیدکنندگان ب

هزار تومان در روستاها و مناطق وی، عنوان کرد: البته این در شرایطی مانند امروز است که قیمت شیرخام همچنان ثابت بوده و از یک

توان در حال ان اینکه نمیهای بزرگ حضور دارند، متغیر است.باکری با بیتومان در جاهایی که کارخانه 200هزار و محروم تا یک

حاضر، قیمت خرید شیرخام را افزایش داد، اظهار کرد: طبق علم اقتصاد، وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، تحت هیچ امری، امکان 

ن یآورد. بنابراافزایش قیمت خرید نخواهد بود. زیرا رقابت ایجاد شده بین عرضه کنندگان، خواه ناخواه، کاهش قیمت را به وجود می

بازار امروز کشش افزایش قیمت خرید شیرخام را ندارد.باکری، برنامه افزایش مصرف لبنیات در برنامه ششم را نامفهوم و بسیار کلی 

اندرکاران صنعت لبنیات و متولیان سالمت جامعه داشتند، مقرر شد که برنامه فرهنگ دانست و گفت: طبق جلسات مکرری که دست

ه پزشکان، متخصصان و محققان تغذیهایی مانند پزشکان، دندان، تا کمتر از دو هفته دیگر از طریق انجمنسازی به عنوان گام نخست

ها برای مرحله بعد، چه تدبیری خواهند اندیشید.دبیر انجمن صنایع لبنی، در بخش دیگری دنبال شود. پس از آن باید دید که کارخانه

 18آموز در کشور وجود دارد که با احتساب تعداد دانشجویان، به باالی ون نفر دانشمیلی 12از سخنانش بیان کرد: اکنون بیش از 

 600هزار و  3سی شیر رایگان در میان آنها توزیع شود، حداقل به سی 200هزار نفر خواهد رسید؛ بنابراین اگر روزانه  800میلیون و 

هزار تن شیر برای  120ظهار کرد: این در حالی است که اکنون تنها شود.باکری اهزار تن می 648تن شیر نیاز خواهد بود که ساالنه 

مند استان، آن هم به صورت محدود از این امتیاز بهره 5ششم مقدار مورد نیاز است. به عبارتی، فقط شود که یکمدارس توزیع می

 600یان امسال، مقدار توزیع شیر مدارس، به های به عمل آمده، حداقل تا پاهستند.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیگیری

 هزار تن برسد./

http://www.iana.ir/fa/news/44360/%D9%87%D9%81%D8%-AA 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

های اضافی برای اخذ شود/ لزوم حذف بروکراسیاندازی میزودی راهکشور به نخستین زنجیره تولید شیر

 مجوز

شماری داشته باشد که هم به نفع تولیدکننده است و تواند مزایای بیهای تولیدی به ویژه شیر و گوشت، میایجاد زنجیره در بخش

وگو با خبرنگار ایانا گفت: با توجه به فهان، امروز در گفتمدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی اص.کنندههم مصرف

اندازی شود که تا پایان امسال، نخستین زنجیره تولید شیر کشور در استان اصفهان راهبینی میای که صورت گرفته، پیشاقدامات اولیه

افزود: از پنج حلقه مورد نیاز تاکنون سه حلقه  شود.هاشم نصراللهی با اشاره به اینکه ایجاد زنجیره در بخش دام بسیار ضرورت دارد،

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 20درصد و دو حلقه دیگر نیز باالی  75تولید شیرخشک، خوراک دام و مکمل، بیش از 

 مجوزهای الزمهای مختلف لبنی فعالیت خواهد کرد، با هدف افزایش صادرات بوده و وی عنوان کرد: این زنجیره که در تولید فراورده

گذاران خارجی ورود کنند. زیرا برای تسهیل در امر صادرات و برای آن صادر شده است. البته برای این منظور، الزم است که سرمایه

توانند در بازار موثر باشند.به گفته مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران تر، برندهای شناخته شده بهتر میرقابت قوی

هاست. به این منظور با اجرای اصفهان، آخرین حلقه این زنجیره که باید تکمیل شود، بحث ساماندهی بهداشتی دامداریصنعتی 

 های بیوگاز، ضمن تولید کود بهداشتی، استحصال گاز و تبدیل آن به انرژی الکتریسیته نیز امکان پذیر خواهد بود.طرح

ت گیرد. به همین دلیل الزم اسکننده و تولیدکننده را دربر میت هر دو طیف مصرفهای تولید، منفعنصراللهی معتقد است: زنجیره

شود، ه میها توجهای نوین آبیاری یا توسعه گلخانهای به آن داشته باشد. به عبارتی همانطور که به اجرای سیستمکه دولت، توجه ویژه

 برای این منظور تعیین شود.ها نیز از صندوق توسعه ملی، مبلغی الزم است که برای زنجیره

های جدید ها تاکید دارد، بنابراین باید کاری کرد که سرمایهوی اظهار کرد: با توجه به اینکه وزیر جهاد کشاورزی نیز بر توسعه زنجیره

ی چنین گذاران کمتری برادرصدی برای متقاضیان وجود دارد، سرمایه 18به این عرصه جذب شود، اما تا وقتی تسهیالت بانکی 

دهند.نصراللهی تأکید کرد: البته به غیر از مسائل مالی، روند صدور مجوزهای الزم برای ایجاد زنجیره نیز بخشی، تمایل نشان می

ید ها از بازار حذف شوند، بامشکل دیگری است. اگر قرار باشد قیمت شیر، گوشت و دیگر محصوالت پروتئینی مناسب بوده و دالل

 ها به انتظار ننشیند./های اضافی برداشته شود و تولیدکننده برای اخذ یک مجوز، ماهراستای حذف بروکراسیهای اساسی در گام

http://www.iana.ir/fa/news/44291/%D9%86%D8%AE 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 !قیمت لبنیات در ماه رمضان تغییر می کند؟

 رسد اما مسئوالنای زمزمه افزایش قیمت محصوالت لبنی به گوش میهای زنجیرهاگرچه با فرارسیدن ماه رمضان در برخی فروشگاه

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .مربوطه افزایش قیمت در ماه رمضان را کذب دانستند

در  مرنمایند که این اهای مختلف اقدام به افزایش نرخ محصوالت خود میهمه ساله طی چندین مرحله صنایع لبنی به بهانه جوان،

در فرودین ماه امسال برخی برندهای معروف لبنی بدون اخذ .های بسیاری همراه استها با واکنشپی کاهش قدرت خرید خانوار

مجوز اقدام به افزایش یواشکی نرخ برخی محصوالت خود کردند و این درحالی است که سازمان حمایت با بررسی اسناد و مدارک 

حال با فرارسیدن ماه رمضان در برخی .ها نرخ محصوالت خود را به قیمت قبلی بازگردانندانهها دستور داد که کارخکارخانه

رسد که برای اطالع از آخرین وضعیت قیمت به سراغ ای زمزمه افزایش قیمت محصوالت لبنی به گوش میهای زنجیرهفروشگاه

های لبنی در گفتگو با ا گنجی مدیرعامل اتحادیه تعاونیمحمدرض:رویم تا از صحت و سقم ماجرا با خبر شویممسئوالن مربوطه می

های لبنی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در ماه رمضان کذب است، اظهار داشت: اگرچه کارخانه صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار 

ش قیمت محصوالتی نظیر شیر، پنیر و شیر استرلیزه را به سازمان حمایت فرستادند، اما تاکنون اسناد و مدارک الزم در جهت افزای

به گفته وی افزایش قیمت محصوالت لبنی به طور قطعی مشخص نیست چرا که .قیمت گذاری محصوالت لبنی صورت نگرفته است

گنجی در پاسخ .ه قیمت محصوالت لبنی افزایش نیابدها فراهم شود کدر پی کاهش سرانه مصرف ممکن است شرایطی برای کارخانه

های الزم اقدام به افزایش چند درصدی نرخ محصوالت خواهد کرد، بیان کرد: با توجه به این سوال که سازمان حمایت پس از بررسی

سترلیزه و پنیر باید درصدی در سه محصول شیر پاستوریزه،شیر ا 7به افزایش قیمت دستمزدها،نرخ تورم بیمه و...حداقل افزایش 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی  .لحاظ شود از این رو مدارک الزم جهت بررسی آنالیز قیمت به سازمان حمایت ارسال شده است

تصریح کرد: در حال حاضر اگر برندی اقدام به افزایش قیمت در بازار کرده است مردم باید از خرید آن برند اجتناب کنند چرا که 

قیمت لبنیات در ماه رمضان افزایش می ***.برند لبنی در کشور وجود دارد که محصوالت تولیدی آن با کیفیت است 1200از  بیش

تمامی محصوالت لبنی به جز گفت: نرخ صنعت، تجارت و کشاورزی  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار!یابد

وی افزود: همه ساله متاثراز باال رفتن هزینه تمام شده، سربار و نوسانات ارز و حقوق کارگران .شیر خام متاثر از نرخ تورم ساالنه است

 .ش یابدبه گفته باکری بعید است که نرخ محصوالت لبنی در ماه رمضان افزای.یابددرصد افزایش می 7الی  5نرخ محصوالت لبنی 

 افزایش قیمت لبنیات به زیان تولید تمام می شود***

توجه به  بیان کرد: باصنعت، تجارت و کشاورزی های لبنی در گفتگو با خبرنگار محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل سابق اتحادیه تعاونی

ه های صادراتی و یارانه باید بشود از این رو با تخصیص مشوقافزایش قیمت به ضرر تولید تمام میسرانه مصرف لبنیات هر گونه 

تواند از کاهش مصرف لبنیات وی افزود: دولت با اختصاص یارانه به خرید محصوالت لبنی می.دنبال افزایش مصرف این محصول باشیم

اد از سرانه پایین مصرف لبنیات بیان کرد: علی رغم پیش بینی سرانه مصرف اسماعیلی با انتق.و آسیب جدی به جامعه جلوگیری نماید

تر نخواهد بود و این درحالی است که لیتر باال 60ترین حالت سرانه مصرف از لیتر شیر در برنامه پنجم توسعه در خوشبینانه 150

 .لیتر است 200ها جوابگوی سرانه مصرف تا حدود ظرفیت فعلی کارخانه

http://www.yjc.ir/fa/news/6095910/%D9%82%DB%8C% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 درصدی ارزش صادرات مواد غذایی 8رشد 

محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، در یازدهمین همایش ملی  :دنیای اقتصاد

آالت و محصوالت صنایع غذایی با تاکید بر اینکه از لحاظ وزنی، بنادر ما بیش از آنکه وارداتی باشند، صادراتی هستند، صادرات ماشین

کشور دنیا صادر  80د: محصوالت لبنی، شیرینی و شکالت و کنسروهای ایران به بیش از آمار صادرات را غرورآفرین خواند و افزو

دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به محصوالت کشاورزی مزیت باالتری در صادرات دارد و از شود و از این رو صنعت غذا، بهمی

در مقایسه  1395ات محصوالت صنایع غذایی کشور طی سال شود. وی با اشاره به رشد صادرهای اقتصاد محسوب میترین بخشمهم

ای از درصد مواجه شده است. مودودی با ذکر نمونه8تصریح کرد: در این بازه زمانی صادرات صنایع غذایی با افزایش  1394با سال 

نباتی درصد، روغن19های لبنی اعالم کرد: روند صادرات فرآورده 1395ماه سال  12آمار عملکرد صادرات محصوالت صنایع غذایی طی 

دهد. وی با تشریح درصد رشد را نشان می 4/ 14های گوناگون درصد و همچنین خوراکی6/ 16درصد، اسانس و عرقیات 6/ 15

تغییرات در ساختار سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ساختار جدید سازمان توسعه تجارت ایران براساس کاال و کشور تنظیم شده و 

 .باشند گیری و مشارکت داشتهتر در تصمیمرنگخصوصی نقشی پرها و هم بخشین است که هم استانهدف ا

http://www.iana.ir/fa/news/44379/%D8%B1%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 کدام کشورها ذرت شیرین ایران را تامین می کنند؟

تن ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده ، وارد کشور  865هزار و  3قریب به  95بر اساس آمار گمرک در سال 

 .شده است

 3قریب به  95بر اساس آمار گمرک در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

و ارزش  3731053تن ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده ، به ارزش دالری  865هزار و 

 2302116 دالری ارزش به ، شیرین ذرت تن 2260  کردن صادر با  کشور تایلند.وارد کشور شده است 113503362300  ریالی

 370815 دالری ارزش با ، شیرین ذرت تن 407  از بیش صادرات با  ستانمجار کشور  همچنین و  70017271996 ریالی ارزش و

  .کنند می صادر ایران به را محصول این که هستند کشورهایی جزو 11321135595  ریالی ارزش و

کشورطرف  ماه 

 معامله

ارزش  وزن)ک.گ(

 دالری

 ارزش ریالی

  

 6537016740 216065 258000 چین 1

 11084765636 366427 377400 تایلند 1

 7620631680 251492 289000 چین 2

 23855972385 787249 778200 تایلند 2

 3451355700 113805 122500 مجارستان 2

 1226386800 40409 41760 مجارستان 2

 687960000 22668 40000 هند 2

 9403518154 308935 366000 چین 3

 21391385103 702675 677800 تایلند 3

 1593777735 52515 2304 لبنان 3

 3376187520 110746 122500 مجارستان 3

 6322050400 206447 243000 چین 4

 13685148872 445765 426600 تایلند 4

 3267205575 105855 120500 مجارستان 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/6097841/%DA%A9%D8%AF 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 هندوانه چقدر ارزآوری داشته است؟هزار تن  2١صادرات 

 .تن هندوانه تازه از کشور صادر شده است 545هزار و  21قریب به  95طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 ریالی ارزش و  4163866ارزش دالری این میزان صادرات .است شده صادر کشور از تازه  هندوانه تن 545 و هزار  21قریب به  95

   .است بوده  134526479648  آن

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه 

 15000 476955000 60000 کویت 8

 399 12801180 1430 آذربایجان 9

 20898 670344423 108325 افغانستان 9

 275946 8848381674 1254300 امارات متحده عربی 9

 311700 10001652300 2078000 امارات متحده عربی 9

 136881 4387922469 912571 عراق 9

 6268 200998176 41790 عراق 9

 17983 576835500 119880 عراق 9

 49935 1602113637 332910 عراق 9

 108956 3492748209 726360 عراق 9

 5971 181009650 39810 فدراسیون روسیه 9

 44500 1429014300 180000 قطر 9

 17067 547917339 142242 کویت 9

 5671 182175879 47268 کویت 9

 1373 44379244 3609 آذربایجان 10

 150 4833900 1000 افغانستان 10

 598 19358902 2950 افغانستان 10

 94358 3053751558 428900 امارات متحده عربی 10

 76800 2485465200 512000 امارات متحده عربی 10

 4417 142946038 35268 ترکیه 10
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 10190 328382940 20380 ترکیه 10

 6392 206934608 42612 ترکیه 10

 500 16187000 300 سوئیس 10

 2468 79891557 16460 عراق 10

 48157 1558711005 321031 عراق 10

 30000 971070000 200000 عراق 10

 87945 2846210130 586300 عراق 10

 110000 3560590000 500000 عراق 10

 9899 300063431 66000 فدراسیون روسیه 10

 11000 355942400 50000 قطر 10

 7362 238187568 61375 کویت 10

 2493 80695917 20777 کویت 10

 6374 206320006 53120 کویت 10

 954 30879552 3585 آذربایجان 11

 594 19224810 3960 افغانستان 11

 2200 71203000 10000 امارات متحده عربی 11

 8400 271873500 56000 امارات متحده عربی 11

 44131 1428618163 294191 ترکیه 11

 52926 1712953460 214407 ترکیه 11

 24997 809257953 101502 ترکیه 11

 281 9094016 703 ترکمنستان 11

 1515 49032975 10100 عراق 11

 33111 1072101069 220740 عراق 11

 77041 2493773187 318123 عراق 11

 192275 6223302453 1145920 عراق 11

 40392 1307508110 133950 عراق 11

 242000 7833364000 1100000 عراق 11
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 8800 284785600 40000 قطر 11

 2359 76349035 19665 کویت 11

 4182 135342855 34860 کویت 11

 348 11280768 2319 آذربایجان 12

 2354 76307264 10700 امارات متحده عربی 12

 52500 1702260000 350000 امارات متحده عربی 12

 58125 1884621656 387494 ترکیه 12

 28496 923923912 189980 ترکیه 12

 248559 8058697904 1080685 ترکیه 12

 3167 102670596 21110 ترکیه 12

سایر کشورهای  12

 خارجی

80000 389088000 12000 

 2955 95789280 19700 رومانی 12

 9200 298264000 40000 رومانی 12

 17684 573386016 117898 عراق 12

 3892 126179344 19462 عراق 12

 39288 1273559808 276923 عراق 12

 291526 9451383136 971754 عراق 12

 75600 2450649600 420000 عراق 12

 47196 1529905536 173100 عراق 12

 110000 3565760000 500000 عراق 12

 20780 673669280 51950 فدراسیون روسیه 12

 4220 136829280 35180 کویت 12

 514 16652443 3120 آذربایجان 12

 1500 48610500 10000 افغانستان 12

 2251 72952498 15005 افغانستان 12

 4500 145872000 30000 امارات متحده عربی 12
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 19123 619699365 127482 ترکیه 12

 31307 1014299734 148084 ترکیه 12

 170602 5529089805 741755 ترکیه 12

 19720 639081289 131468 عراق 12

 11366 368290478 63799 عراق 12

 110279 3573265785 735212 عراق 12

 141504 4585694053 471680 عراق 12

 172586 5592091200 920000 عراق 12

 53555 1736038880 166700 عراق 12

 110000 3564220000 500000 عراق 12

 23360 756941360 58400 فدراسیون روسیه 12

  
http://www.yjc.ir/fa/news/6099403/%D8%B5%D8%A7%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 افزایش تعرفه واردات جو در راه است

مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به فصل برداشت و آغاز خرید تضمینی محصول، دولت در جهت حمایت از کشاورزان اقدام 

صنعت، علیرضا عزیز اللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار .درصد کرده است 10به  5به افزایش تعرفه واردات از 

و خبر داد و گفت: با توجه به فصل برداشت و ، از افزایش تعرفه واردات جگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تجارت و کشاورزی

 .درصد کرده است 10به  5آغاز خرید تضمینی محصول، دولت در جهت حمایت از کشاورزان اقدام به افزایش تعرفه واردات از 

 ه ای به آزادوی افزود: سال گذشته، دولت در جهت حمایت از تولید داخل اقدام به اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات و تبدیل ارز مبادل

عزیزاللهی با بیان اینکه جو یکی از اقالم مهم خوراک .جو در بازار شد قیمت افزایش به منجر کرد که در نهایت این عوامل افزایش 

تومان به دست دامدار می رسد و این درحالی است که با  700دام محسوب می شود، عنوان کرد: در حال حاضر هر کیلو جو با نرخ 

 .تومان خواهد رسید که این امر برای دامداران اجتناب ناپذیر است 200الی هزار و  100ه نرخ هر کیلو جو به هزار و افزایش تعرف

های تولید بر قیمت تمام شده و در نهایت عرضه شیر و مدیر عامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: با وجود تأثیر مستقیم افزایش نهاده

ای نماید تا با کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار که دولت اقدام به تغییر نرخ ارز آزاد به مبادلهگوشت به بازار انتظار می رود 

 .دامداران و مصرف کنندگان متحمل زیان نشوند

http://www.yjc.ir/fa/news/6097953/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 فلفل ایران توسط کدام کشورها تامین می شود؟

تن انواع فلفل کوبیده و بسته بندی شده و همچنین انواع فلفل  271قریب به  96بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 

بر اساس آمار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .، وارد کشور شده استنسابیده 

 هب ، نسابیده فلفل انواع همچنین و شده بندی بسته و کوبیده فلفل انواع تن 271 به قریب  96گمرک در یک ماهه نخست سال 

 فلفل انواع تن 116  ویتنام با صادر کردن  کشور.است شده کشور وارد 45195420430  و ارزش ریالی 1393707 دالری ارزش

 کشور  همچنین و 762713 دالری ارزش و  1850341680ه و همچنین انواع فلفل نسابیده ، به ارزش ریالی شد بندی بسته و کوبیده

 1850341680 ریالی ارزش با ، نسابیده فلفل انواع همچنین و شده بندی بسته و کوبیده فلفل انواع تن  38  از بیش صادرات با  هند

  .جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند 57060 دالری ارزش و

کشورطرف  ماه    

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

امارات متحده  1

 عربی

27600 6265089600 193200 

 320334 10387800000 50000 برزیل 1

 762713 24734262750 116000 ویتنام 1

امارات متحده  1

 عربی

40000 1957926400 60400 

 57060 1850341680 38040 هند 1

  
http://www.yjc.ir/fa/news/6104502/%D9%81%D9%84%D9%81 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

میلیارد دالری  2۷بندی صنایع غذایی ایرانی/ سهم اندک ایران از بازار های روسیه از بستهنارضایتی فروشگاه

 مواد غذایی روسیه

 .رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه از روابط اندک تجاری ایران و روسیه نسبت به سایر همسایگان ایران، انتقاد کرد

روپای ابه گزارش ایانا از اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به روابط خوب سیاسی ایران و روسیه گفت: روسیه در 

 .کننده مواد غذایی است و از نقاط مختلف دنیا واردات دارد، اما ایران در این زمینه جایگاه خوبی نداردترین کشور مصرفشرقی بزرگ

همسایه، مبادالت ما با  15همسایه ایران و روابط اقتصادی با این کشورها گفت: در میان این  15اسداهلل عسگراوالدی با اشاره به 

از غیربهها بهانه است. ها در روابط اقتصادی ایران و روسیه گفت: تحریمعسگراوالدی در مورد تأثیر تحریم.تر استهمه کم روسیه از

 .تر خرید کنندها خودشان ترجیح دادند از ما کمهای آمریکایی، تحریم دیگری نداریم اما روسبانک تحریم

و  ونقلت توسعه روابط تجاری با روسیه اظهار اشت: شرایط بانکی، مالی، حملرئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در مورد مشکال

ویژه صدور روادید تجاری که بارها این مشکالت را همچنین مشکالت صدور روادید بر سر راه توسعه روابط تجاری دو کشور است؛ به

سیه با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه و بازدید از رئیس اتاق مشترک ایران و رو.نشده استایم اما حلدر حضور وزرای روسی گفته

 های کشورهایهای ایرانی را در کنار میوهای مواد غذایی این کشور گفت: صاحب آن فروشگاه میوههای زنجیرهانبار یکی از فروشگاه

ها مورد دیگر این بود که ایرانیعسگراوالدی افزود: .بندی محصوالت ایرانی ضعیف استدیگر به من نشان داد و گفت کیفیت و بسته

 12عنوان نمونه خوستار ان هستند که قراردادهای خرید توانند برای زمان طوالنی و مستمر تعهد تأمین مواد غذایی بدهند. بهنمی

 .ماهه مستمر برای فروش محصول منعقد شود

 بزرگ فروش مواد غذایی در ایران وجود ندارد شرکت

 .ها را دلیل مهمی در کاهش گردش تجاری میان روسیه و ایران دانستزرگانی مشترک ایران و روسیه، تحریمعضو هیات مدیره اتاق با

 .است تربزرگ کمی روسیه اقتصاد آندره لوگانسکی گفت: اقتصاد ایران و روسیه ساختاری شبیه به هم دارد فقط

ی در ابطه اقتصادی با ایران گفت: سیستم فروش کاالی غذایلوگانسکی با تأکید بر تالش دفتر اقتصادی سفارت مسکو برای تقویت ر

ای یرههای بزرگ زنجبینید و تنها فروشگاهایران و روسیه تفاوت بسیاری باهم دارند. در روسیه حتی یک فروشگاه مواد غذایی هم نمی

 رغمعلی: گفت روسیه کشور برای غذایی تامنی اهمیت بر تأکید با عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه.وجود دارند

د، و یک شرکت بزرگ که بتواند با ما وارد مذاکره شو هستند پراکنده چراکه ببندیم قرارداد ایرانی هایشرکت با توانیمزیاد،نمی تمایل

فرنگی از هزار تن گوجه 50، روسیه از طریق یک هلدینگ بزرگ، 2015لوگانسکی در این زمینه افزود: مثالً در سال .وجود ندارد

 .هایی ایرانی نیاز داریم که بتوانند این حجم از محصوالت غذایی را برای ما آماده کنندترکیه خرید. ما به شرکت

 سهم اندک ایران از بازار مواد غذایی روسیه

 .ارائه کرد های صادراتی ایران به روسیهدر ادامه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران آماری در مورد ظرفیت

 46میلیارد دالر بوده و  525میلیارد دالر عنوان کرد که در پنج سال قبل،  285را  2016کاوه زرگران کل صادرات روسیه در سال 

زرگران در مورد رقم واردات روسیه هم .ترین مقاصد صادراتی روسیه هستنداست. همچنین هلند و چین بزرگ یافتهدرصد کاهش

یافته درصد کاهش 42میلیارد دالر است،  316میلیارد دالر بوده که نسبت به سال قبل که  182، 2016ه در سال واردات روسی  :گفت
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زرگران در مورد واردات محصوالت کشاورزی .ترین کشورهای صادرکننده به روسیه هستنداست. همچنین چین، آلمان و آمریکا بزرگ

 مواد صادرت برای بزرگی بسیار بازار میلیارد دالر بود که 27نزدیک  2016ال و غذایی هم گفت: واردات موادغذایی روسیه در س

های خوراکی، آجیل و مرکبات را بیش ترین کاالهای وارداتی روسیه عنوان کرد و رئیس انجمن صنایع غذایی ایران میوه.است غذایی

ان در مورد صادرات ایران به روسیه گفت: صادرات زرگر .های زیادی در این زمینه برای صادرت به روسیه وجود داردظرفیت :گفت

میلیون دالر، در  286معادل  93میلیون دالر، در سال  317 معادل 92 سال در دالر، میلیون 499 معادل 91ما به روسیه در سال 

نزولی چهارساله کمی رشد میلیون دالر رسیده که پس از  219با رشد اندکی به  95میلیون دالر بوده و در سال  173معادل  94سال 

 .است جات اقالم عمده صادراتی ایران به روسیه بودهداشته است. میوه تازه، میوه خشک و آجیل، سبزی و صیفی

به دلیل بخشنامه  95وی افزود: همچنین بیشترین سهم واردات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران از روسیه گندم بوده که در سال 

های بعدی گردان و ذرت و جو در رتبهت واردات گندم کاهش چشمگیری داشته است. روغن خام و آفتابوزارت جهاد و ممنوعی

میلیارد دالری در حوزه کشاورزی و مواد غذایی است که سهم ایران از آن  27زرگران گفت: بازار مواد غذایی روسیه بازاری .هستند

 در استداشته وجود قبل از که شودمی کشمش و پسته سنتی محصوالت شامل میلیون دالر است. سهم عمده این صادرات 152تنها 

 .یابد توسعه باید بازار این که حالی

http://www.iana.ir/fa/news/44168/%D9%86%D8%A7%D8%B1% 
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 غذاییصنایع 
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

ها جایگاه برند و نشان تجاری در بازار مواد غذایی/ اعتماد بیشتر به تجربه تا نام تجاری/ برندها را از تبلیغ

 شناسندمی

نی. تنها ببی توانی خوبزند و حتی تابلوهای تبلیغاتی بزرگ را هم نمیشده در محوطه باز نمایشگاه اگروفود، چشم را میآفتاب پهن

های بازرگانی و موسیقی از بلندگوهای محوطه است. به عبارت بهتر پیش راه ارتباط با محیط پرازدحام و شلوغ نمایشگاه پخش آگهی

اع و شود. انوها و آنچه که شما را احاطه کرده آشنا میاز آنکه چشم شما بتواند تابلوهای بزرگ را ببیند؛ گوش شما با اسامی شرکت

رسد و بینابین تبلیغات هم تبلیغی برای آب ها به گوش میآماده و بستنیویژه در بخش مواد غذایی آماده و نیمهم تبلیغات بهاقسا

 .شودهای آشامیدنی شنیده میمعدنی و آب

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

. تنها توانی خوب ببینیزند و حتی تابلوهای تبلیغاتی بزرگ را هم نمیمیشده در محوطه باز نمایشگاه اگروفود، چشم را آفتاب پهن

های بازرگانی و موسیقی از بلندگوهای محوطه است. به عبارت بهتر پیش راه ارتباط با محیط پرازدحام و شلوغ نمایشگاه پخش آگهی

اع و شود. انوو آنچه که شما را احاطه کرده آشنا می هااز آنکه چشم شما بتواند تابلوهای بزرگ را ببیند؛ گوش شما با اسامی شرکت

رسد و بینابین تبلیغات هم تبلیغی برای آب ها به گوش میآماده و بستنیویژه در بخش مواد غذایی آماده و نیمهاقسام تبلیغات به

ختصری هم از آب و رنگ کاال گفته شود و مشود.اسامی یکی پس از دیگری از بلندگو اعالم میهای آشامیدنی شنیده میمعدنی و آب

شود. نکته جالب اینجاست که کودکان کمتر از هفت سال که شود و با پخش موزیک آمادگی برای معرفی کاالی جدید اعالم میمی

ینکه اکنند بدون توجه به کنند. با شعرها همخوانی میاند بیشتر از همه به این تبلیغات توجه میبه اصطالح به سن مدرسه نرسیده

کند و تقاضا آیا فالن کاال یا بستنی اینجا در دسترس است به محض دیدن دکه بستنی فروشی اسمی را که از بلندگو شنیده تکرار می

 هایی که در موضوع ساخت و تشکیلدهد که با همه نقصان)که نه اصرار دارد( فالن مارک بستنی را برایش بخرند.این نکته نشان می

تجاری در کشور وجود دارد، این موضوع باید با جدیت و ظرافت پیگیری شود. شرایط اقتصادی و اجتماعی و حتی یک برند و نشان 

سیاسی ایران با توجه به ذائقه خاصی )در برخی مواقع محدود( که دارد با برندها به شیوه خاص آشنایی دارد و تا حدود بسیاری نیز 

 ایی کامل و دقیقی ندارد.با نحوه ساخته شدن برند و نشان تجاری آشن

 برند، خارجی است!

چسبد، اما به محض رسیدن به جا پهن شده و بوی همبرگرهای چرب و مرغ سوخاری با هرم هوای داغ به صورتت میآفتاب همه

ی ی و کاغذهای پالستیکاند و کیسهها نشستهشوی. مادر، پدر و فرزند که روی چمنها انگار به دنیای دیگری وارد میسایه درخت

ه پرسیم: خرید خاناند. بدون اینکه بخواهیم پدر یا مادر به طور مشخص مخاطب قرار دهیم، میخرید و هدایایشان را کنارشان گذاشته

 اید؟کرده

آره تا حدوی. البته بیشتر لوازم مصرفی خانه است. مایع ظرفشویی، سس خرسی، همبرگر، اسکاچ، مقداری خرد و  -

 ها و مهمونای احتمالی...ی بچهریز هله هوله برا

 شناسند و نه خود کاال!برند و بعضی اوقات حتی کاال را به اسم برند میپدر و مادر یکی در میان فهرست خرید را نام می

 برای خرید کاال بیشتر چه چیزی برای شما اهمیت دارد؟ -

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ببینیم ساخت کدام کارخانه است؛ تاریخ  کنم. بعدشخب... قیمت مهم است و اولین موضوعی که به اون توجه می -

 مصرفش.

 کنید؟به برند کاالها هم توجه می -

 گیرند.شان را هم از ما میها پول اسمدنبال خرید کاالهای خارجی نیستیم. اون -

 شود.(ای به آنها گفته میکنند که گویی نکته تازهخب برندهای ایرانی چطور؟ )زن و شوهر طوری بهم نگاه می -

 ها هم با نظارتهای ایرانی هم که خوب هستند. بقیه خوراکیها و شکالتها هم خیلی فرقی ندارند. این پاستیلایرانی -

 خریم...های خارجی هستند. البته لوازم برقی را همیشه خارجی میشرکت

ها و سمت بقیه جمعیت که از ساختمان ماند. راهمان بهرسد پرسش دیگری باقی نمینظر میدهند، بهبا توجه به توضیحاتی که می

 آیند بعید است که کسی وقت پاسخ دادن داشته باشد.کنیم. البته با توجه به اینکه همه دست پر بیرون میآیند کج میبیرون می

 کاالی به یادماندنی

و سبک زندگی است. خانم  های بزرگ نه فقط یک شیوه خرید که برای برخی از افراد نوعی تفریحفروشگا چرخ زدن بین قفسه

دهد و با حوصله تک تک دستمالی کاغذی و های کاالی بهداشتی و سلولزی هل میاش را به آرامی بین قفسهمیانسال چرخ دستی

 سهای همبرگر و کالباهای کاغذی و بستهکند و کنار لیوانکند. یکی از آنها را با وسواس انتخاب میهای سفره را برانداز میدستمال

 دهیم بدون حاشیه بپرسیم که مبنای خرید و انتخابش با این همه وسواس چیست؟اندازد. ترجیح میمی

دهم از کاالهایی خرید کنم که استاندارد باشد یا قبل از آن استفاده ام خرید کنم ترجیح میخواهم برای تولد نوهمی -

 ها چیزی را همین طوری خرید.شود برای بچهکرده باشم. نمی

 فهمید که استاندارد است؟فقط استاندارد بودن برایتان مهم است؟ از کجا می -

ن کاال کنند از فالکار مشکلی نیست. فقط باید روی خود کاال را نگاه کنی. در ضمن از صبح تا شب این همه تبلیغ می -

 کنند.و... خب معلوم است اگر کاالیی استاندارد نباشد تبلیغش را نمی

 برایتان مهم نیست، یا تا به حال شده که کاالیی را فقط برای اسمش بدون همه این چیزهایی که گفتید انتخاب کنید؟اسم کاال  -

کردند و اسم کاالها هم زود ها که جنس کمتر بود همه از یک جنس استفاده میپیش آمده ولی همیشه نه. قدیم -

کنند که حتی اسم هم یادتان شده هر روز یک کاال را تبلیغ میکردند. اما االن سخت شد و همه هم توجه میگیر میهمه

 رود.ماند. البته اگر کاالیی خوب باشد هم باید قبول کنیم که یادمان نمینمی

 تکیه بر تجربه تا نام

دهنده میل و دانند. نشان تجاری در واقع نشان شناسان، برند را بیش از یک نام یا اسم تجاری میبسیاری از کارشناسان و جامعه

کند. بنابراین صحبت از یک برند یا استقبال از آن ها را تا حدود زیادی مشخص میهای یک جامعه و حتی سطح این خواستهخواسته

های اجتماعی به سادگی میسر نیست. به همین دلیل هم به طور واضح و مشخص معلوم نیست که یک کاال عنوان یکی از شاخصبه

کنند. به خصوص در کاالهایی مانند مواد دانند و به آن توجه میطور کلی افراد چه نامی را برند میکند یا بهرا چه چیزی برند می

 طور کامل با سالمت جامعه و افراد سروکار دارد.طور کامل مصرفی بوده و بهغذایی به

دهد یها نشان متر است، اما نگاهی به قیمتوچکای که برداشته ککند و هرچند که بستهجا میبسته زعفران را با کمی تردید جابه

 بسته نیم مثقالی و یک مثقالی تفاوت چندانی ندارند.

 خرید؟پرسیم؛ همیشه از این مارک زعفران میاز زن جوان می
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تر هست اما کیفیتش به واقع خوب است. در واقع ارزش دارد با این قیمت این کیفیت را خریداری کنیم. بله کمی گران -

 تری خریداری کردم.البته اینجا فروش ویژه و نمایشگاه است و با قیمت مناسب

 چطور به این برند گرایش پیدا کردید، یا اصال انتخابش کردید؟ -

شود فهمید که این همه تبلیغ راست بوده یا نه؟ به نظر من یک برند در درجه استفاده کردم. تا استفاده نکنید نمی -

ها شده که به اصرار فروشنده یا تبلیغ تلویزیون هم توجه کردم و خرید کردم اما خیلی وقتاول کیفیت آن است. 

ست بندی آن مشخص ادهد. کیفیت هم حتی از بستهپشیمان شدم. فکر کنم برند بیشتر از هرچیزی کیفیت معنی می

ها اینطور نیست. این را زمانی وقتگویند برند، آدم توقع دارد که یک کاالی خاص و متمایز ببیند. اما خیلی وقتی می

شویم که اجبار به خرید یک کاال داریم و آن کاال به طور معمول گران است، مثل همین زعفران. در مجموع متوجه می

 دهم از تجربه خودم یا دیگران استفاده کنم.ترسم که فقط به خاطر برند بودن یک کاال را بخرم، ترجیح میمی

 تردنیای ناشناخته

های تولید و توزیع و ارسال به دست تر از دنیاست. شیوههای پرداخت به کاالها و برندسازی در ایران بسیار ناشناختهیوهش

طور جداگانه و در ارتباط با یکدیگر به قدری چالش ها بهها در نحوه برندسازی بسیار مهم است. که هرکدام از این بخشکنندهمصرف

 درستی تصور واقعی برند یا نشان تجاری را در ذهن مردم شکل دهند. اند بهدارند که نتوانسته

آید اش به حساب میدهد و شغل موروثی خانوادگیهاست این کار را انجام مییکی از فروشندگان و تولیدکنندگان مواد لبنی که سال

آن هم در بخش مواد غذایی و شاید هم در  گوید: ساخت یک برندویژه در بخش مواد غذایی میدرباره برندسازی و نشان تجاری به

خواهد کننده فقط شیر نمیخواهد. مصرفطور دقیق چه میکننده بهدانیم مصرفبخش لبنی خیلی خاص و مشکل است. ما هنوز نمی

ری و شتکه برایش اسم تفاوتی نکند. در این مورد باید برایش اسم با طعم یا خواسته منطبق باشد، اما نیست. از طرف دیگر م

اید اش نتوانسته رشد کند یا شهای مدید با محدودیت در نوع کاال و تولیدات روبرو بوده ذائقهکننده هم با توجه به اینکه مدتمصرف

کنند. به همین دلیل هم برای مثال در صنایع لبنی برند سازی خیلی خاص و ها کمتر اعتماد میهم دالیل دیگری دارد که به نام

د. حتی شناسنت و در واقع برندی ساخته نشده، بلکه فقط یک تولیدکننده وجود داشته است؛ بنابراین همه آن را میمحدود شده اس

عنوان یک مصرف کننده به یاد ندارم برند یا نشان تجاری در این حوزه ببینم. حاال هم که خودم یک تولیدکننده خود من هم به

زهای ثبت و... را طی کنم و برند بسازم و کلی تبلیغ کنم خیلی دل خوشی ندارم. آن هم انداهستم هم از اینکه راه طوالنی یا دست

 شناسند نه از روی کیفیت یا تفاوتی که با کاالهای هم نوع خود دارند./ها میدر جایی که خیلی از مردم برند را فقط از روی تبلیغ
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۸دو شنبه 

 !خواص باورنکردنی پودر نارگیل

دهد. با وجود از دست دادن آب، ی آبداری است که پس از خشک شدن تمام رطوبت خود را از دست مینارگیل میوه <غذا و تغذیه

  .خواص درمانی و خوشمزگی نارگیل خشک در بسیاری از نقاط جهان محبوبیت دارد.نارگیل خشک فواید درمانی بسیاری دارد

نارگیل خشک حاوی مواد غذایی اساسی همچون فیبر، مس، منگنز و سلیسیم است. برای یک زندگی سالم نارگیل خشک بهترین  

  .وارد کنید توانید در رژیم غذایی خودخشکباری است که می

گرم فیبر  25گرم فیبر و زنان به  38کند. مردان به نارگیل خشک از نظر فیبر غنی است و به سالمتی قلب کمک می قلب سالم -1

  .کنید که باعث سالمتی قلب شما می شودنیاز دارند. با خوردن نارگیل خشک تمامی فیبر مورد نیاز خود را تأمین می

تحقیقات بسیاری  .ر خواهان مغزی تیزهوش هستید نارگیل خشک را در برنامه غذایی خود وارد کنیداگ بهبود عملکرد مغز -2 

 های مغزی مانند آلزایمرتواند جلوی پیشروی بیماریکند. نارگیل خشک میدهد نارگیل خشک عملکرد مغز را تقویت مینشان می

  .را بگیرد

گرم سیلیسیم، نارگیل خشک سیستم ایمنی بدن را میلی 5.2کندبا یبدن را تقویت م (Safety system)سیستم ایمنی -3 

  .یابدها کاهش میتقویت می کند. با خوردن نارگیل خشک خطر ابتال به بسیاری از بیماری

شکی گیرد. علم پزاش واقعاً جلوی ناباروری مردان را مینارگیل خشک با مواد معدنی مردان (sterility)جلوگیری از ناباروری -4 

ی کند که مانع نابارورهای مختلف این موضوع را به اثبات رسانده است. با مصرف نارگیل خشک بدن سلنیوم تولید میدر آزمایش

  .شودمردان می

 (Anemia) کاهش کم خونی -5 

ی کالت بهداشتی زیادتواند مششوند. این به خاطر کمبود آهن در بدن است و میزنان به ویژه در بعضی از سنین دچار کم خونی می

تواند جلوی کم خونی را بگیرد. کمی نارگیل خشک به غذای خود نارگیل خشک که سرشار از آهن است می  .را به وجود بیاورد

   .اضافه کنید و نتیجه آن را ببینید

انی مبارزه کنند. با های سرطتوانند با سلولبسیاری از مواد غذایی موجود در نارگیل خشک می(Cancer) کاهش خطر سرطان -6

  .نارگیل خشک به ویژه جلوی سرطان روده و پرستات را بگیرید

   خاصیت باورنکردنی پودر نارگیل 8

  مشکالت گوارشی را فراموش کنید -7 

ی کند. نارگیل خشک عوارض جانبعشر و هموروئید را برطرف مینارگیل خشک بسیاری از مشکالت گوارشی مانند یبوست، زخم اثنی

  .توانید آن را مصرف کنیددارد و در هر سنی که باشید مین

 (Arthritis) جلوگیری از آرتروز -8 

با خوردن روزانه نارگیل خشک از مشکالتی مانند آرتروز )درد مفاصل( و پوکی استخوان جلوگیری کنید. نارگیل خشک مواد معدنی 

 .داردرا سالم نگه می کند و بدن شمابسیاری دارد که به تقویت مفاصل شما کمک می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=35c399d5a3424 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 فودها برای فستکرد ایرانیهزینه

است به  بازار فست فود یا غذاهای فوری طی دو دهه اخیر به سرعت رو به توسعه بوده و در ایران نیز با رشد روزافزونی مواجه شده

هزار میلیارد تومان برآورد شده است. صنایع غذایی دنیا با تقویت سهم فست فود در سبد 16طوری که ارزش بازار داخلی آن حدود 

المللی تبدیل شدند. در های خانگی به صنایع عظیم و بینثبتی شده و طی مدت زمان کمی از حالت بنگاهخانوارها دچار تحوالت م

فود، صنعت تجهیزات طبخ و فروشگاه و مشاغل مرتبط با طبخ و فروش نیز به سرعت رشد کرد. کنار صنایع تولید مواد اولیه فست

بر  .نه در حال تغییر در تجهیزات است کالنشهرها و شهرهای صنعتی استبهترین بازار برای محصوالت این صنعت که به صورت روزا

 دهد رکورد مصرف فست فودفود مشتریان بیشتری یافت. آمارها نشان میتوان برای فستاین اساس در کشورهای در حال توسعه می

دالر برای فست فود  290المللی غذا و سالمت هر امریکایی ساالنه بیش از بر اساس آمار مجامع بین .در دنیا به امریکا تعلق دارد

 .کندهزینه می

http://www.iana.ir/fa/news/44305/%D9%87%D8%B2% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

درصدی فروش گل  30شود/ کاهش آرایی در ایران با حضور استادان هلندی برگزار مینخستین سمینار گل

 در روزهای انتخابات

 .شودجاری برگزار میالمللی از هلند در مردادماه سالبینآرایی در ایران با حضور استادان نخستین سمینار آموزشی گل

ه در آرایی یکی از هنرهای شناختوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: گلرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه امروز در گفت

 رای آنها به همراه داشته باشد.عنوان یک شغل پایدار برای جوانان تعریف و در آمد مناسبی بتواند بهجهان است که می

مندی مردم برای ها نیز مؤثر است چرا که باعث جذابیت و افزایش عالقهفروشیاکبر شاهرخی افزود: توسعه این هنر در رونق گل

آرایی رفه گلحآرایی در ایران نیاز به پیشرفت دارد، عنوان کرد: شود.وی با تأکید بر اینکه حرفه گلاستفاده از گل در محیط زندگی می

 المللی، صنعت گل و گیاه کشور را جانی دوباره بگیرد.در ایران باید همگام با جهان پیش برود تا عالوه بر امکان حضور در جوامع بین

ر ساز یک حرکت و تحول پربار دتواند زمینهشک برگزاری این سمینار بزرگ میرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه ادامه داد: بی

مندی بیشتر باشد.شاهرخی اهداف برگزاری این سمینار را ارائه یک سبک جهانی جدید ینه ارتقاء این هنر، افزایش خالقیت و عالقهزم

 نظیر برشمرد.آرایی مدرن برای خلق آثار بیجا از ابزار گلالمللی و آموزش استفاده مناسب و بهبا کمک استادان بین

المللی معتبر اروپایی داده خواهد شد تا شرایط حضور آنان در بازار کار ه هنرجویان گواهینامه بینوی بیان کرد: در پایان سمینار ب

 فراهم شود.

 انتخابات بر بازار گل نیز تأثیر گذاشت

ای انتخابات رشاهرخی با بیان اینکه انتخابات بر بازار گل نیز تأثیرگذار بود، تأکید کرد: با وجود اعیاد ماه شعبان، شور و اشتیاق مردم ب

 درصد کاهش یافت./ 30های گذشته میزان فروش گل در این ایام بازار گل را دچار رکود کرد و امسال بر خالف سال

http://www.iana.ir/fa/news/44156/%D9%86%D8%AE% 
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 گندم.
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۳ : تاریخ

 میلیون تن گذشت  2خرید تضمینی گندم از مرز 
استان کشور به صورت تضمینی از  12هزار تن گندم در  920تا ظهر دیروز یک میلیون و  معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:

، در مورد آخرین وضعیت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن عباسی معروفان در گفت .کشاورزان خریداری شده است

 سال به نسبت و کاهش دما خرید تضمینی گندم در کشور اظهار داشت: امسال خرید تضمینی گندم با توجه به افزایش بارندگی

 سال مشابه مدت در که حالی در شده، آغاز استان 12 در خرید عملیات اکنون هم و شده شروع تر دیر هااستان برخی در گذشته

وی اضافه .شد که قاعدتاً این مسئله با تأخیر مواجه خواهد شدهای بیشتری انجام مید تضمینی گندم در تعداد استانخری گذشته

دل رقمی تومان یعنی معا 1300هزار تن گندم به قیمت کیلویی  920شده، یک میلیون و کرد: تا ظهر دیروز طبق آمارهای ثبت

درصد باقیمانده یز با  30شود و درصد آن هنگام خرید پرداخت می 70میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که  2600حدود 

شده گندم را در استان خوزستان معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران بیشترین حجم خریداری .فاصله زمانی کوتاه پرداخت خواهد شد

 146هزار تن از استان فارس به عنوان دومین استان و  196هزار تن گندم از استان خوزستان،  300میلیون و  اعالم کرد و گفت: یک

عباسی معروفان هم به این نکته  .استان اول از لحاظ حجم فروش خریداری شده است 3هزار تن گندم در استان کرمان به عنوان 

رش برف در استان آذربایجان غربی هستیم، این مسئله سبب به تأخیر افتادن اشاره کرد که امسال به دلیل سرد شدن هوا شاهد با

به گزارش  .شود، مضاف بر آنکه کاهش سطح زیرکشت و افزایش برداشت در کتار را هم داریمها میخرید تضمینی در این استان

مانشاه، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، کر 12اکنون خرید تضمینی گندم در فارس، هم

  .خوزستان، خراسان جنوبی و رضوی، بوشهر، ایالم و لرستان در حال انجام است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960303000520 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960303000520


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

216 
 

 گندم
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۱ : تاریخ

 میلیون تن کمتر از رقم خودکفایی ١.5یابد/ درصد کاهش می ١١بینی فائو تولید گندم امسال بر اساس پیش
میلیون تن برسد این در حالی است که مقامات دولتی  12درصد کاهش یابد و به  11.1فائو پیش بینی کرد تولید گندم ایران امسال  

 دهد؟ اند این سؤال مطرح است آیا ایران امسال خودکفایی در گندم را از دست میاز خودکفایی در تولید گندم خبر داده

های ملل فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد درجدیدترین گزارش از سری گزارشالبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین

درصدی باشد  11.1پیش بینی کرد تولید گندم ایران در سال زراعی جاری شاهد افت « انداز محصوالت و وضعیت مواد غذاییچشم»

میلیون تن رسیده بود که به گفته مقامات دولتی کشور با این  13.5به  2016تولید گندم ایران در سال .میلیون تن برسد 12و به 

میلیون تن در نظر بگیریم ایران  13.5با این حساب، اگر رقم خودکفایی گندم را .رقم به خودکفایی در زمینه تولید گندم رسیده بود

کشور بزرگ تولیدکننده گندم در جایگاه  14بر اساس این آمار، ایران در میان .امسال خودکفایی در این عرصه را از دست خواهد داد

 .میلیون تن خواهد رسید 744.5درصدی نسبت به سال قبل به  1.8با افت  2017همچنین تولید گندم جهان در سال .قرار دارد 12

 74یه میلیون تن و روس 95.5میلیون تن و هند به  129بر این اساس، تولید گندم چین، بزرگ ترین تولیدکننده گندم جهان به 

 .های اول تا سوم قرار دارندکشور در رده 3رسد که این میلیون تن می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960301000614 
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 گندم
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 نیازی به گندم وارداتی نداریم/بر کیفیت گندم دوروم انتقادی وارد نیست

های مختلف واردکنندگان مبنی بر واردات با توجه به کیفیت ممتاز گندم دوروم در داخل و تولید مازاد بر نیاز صنایع ماکارانی بهانه

علی رغم خودکفایی در تولید  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .پذیرفته نیست

های طوریکه واردکنندگان به بهانه های زیادی برای واردکنندگان گندم ایجاد کرد بهگندم، اختالفات قیمت جهانی با داخلی وسوسه

 .مختلف نظیر بی کیفیت بودن و پایین بودن گلوتن گندم دوروم مورد نیازصنایع ماکارانی بر این امر پافشاری کردند

 .ها و ذخایر مازاد بر نیاز این امر با انتقادات زیادی همراه شداین درحالی است که از سوی مسئوالن مربوطه در پی پر بودن سیلو

هزارتن  400کشور تولیدکننده در جهان است که با وجود  10هزارتن گندم دوروم جز  500ناگفته نماند که ایران با تولید ساالنه 

ای بنابراین وزیر جهاد کشاورزی طی نامه .های فعال تولید ماکارانی در سال مشکلی در این زمینه وجود نداردگندم مورد نیاز واحد

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح .و تجارت ثبت سفارش جدید واردات گندم دورم را ممنوع اعالم کرد به وزیر صنعت، معدن

نایع گفت: تولید گندم دوروم دوبرابر نیاز ص صنعت، تجارت و کشاورزیگندم و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

وی افزود: با توجه به کیفیت ممتاز گندم دوروم در داخل از این رو اظهاراتی مبنی بر .ماکارانی است از این رو نیازی به واردات نداریم

های خوزستان، به گفته اسفندیاری پور گندم دوروم دراستان.ای بیش نیستبی کیفیتی و گلوتن پایین از سوی واردکنندگان بهانه

 .شود از این رو نادیده گرفتن زحمات گندمکاران دور از انصاف استایالم و جنوب فارس به میزان کافی تولید می جنوب کرمان،

 

 کیفیت گندم دوروم داخل با خارجی قابل رقابت است***

درصد آرد متعلق به  95گفت: باالی  صنعت، تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

 .های فانتزی و صنعتی استدرصد مابقی با گلوتن باال مربوط به نان 5نان تولیدی کشور و  4

ز این رو اظهارات واردکنندگان مبنی بر واردات گندم دوروم تنها وی با اشاره به کیفیت وگلوتن باالی گندم دوروم تولید داخل افزود: ا

عباسی معروفان در پاسخ به این سوال که برخی صنایع ماکارانی بر واردات گندم دوروم پافشاری .به دنبال سود حاصل از تجارت است

که از نظر کیفیت با گندم خارجی قابل  شودهزارتن گندم دوروم با کیفیت در داخل تولید می 500نمایند، بیان کرد: بیش از می

 .رقابت است از این رو نیازی به گندم وارداتی نداریم

http://www.yjc.ir/fa/news/6098891/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 میلیون تن گندم ممتاز در کشور 4تولید بیش از 

 .شودمیلیون تن گندم ممتاز در اقلیم گرم و خشک، معتدل و گرم و مرطوب کشور تولید می 4اسفندیاری پور گفت: بیش از 

، اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پروتئین ان جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاربه گزارش 

موجود در گندم تولیدی کشور بسیار مطلوب است، افزود: افرادی که کیفیت گندم تولیدی در کشور را زیر سوال می برند هدف 

رقم نیز بذر اصالح شده  16ذر اصالح شده گندم آبی و رقم ب 44وی گفت: هم اکنون در مزارع کشور  .واردات را دنبال می کنند

اسفندیاری پور افزود: خرید تضمینی گندم از اواخر  .گندم دیم کشت می شود که تمام نیاز اصناف، صنایع و خبازی را تامین می کند

به سامانه تمام و کمال  تومان به محض وارد شدن 1300اسفند آغاز شده و تاکنون پول کشاورزان به ازای خرید هر کیلو گندم 

میلیون تن گندم ممتاز در اقلیم گرم و خشک، معتدل  4مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از  .پرداخت شده است

 .شودو گرم و مرطوب کشور تولید می

http://www.yjc.ir/fa/news/6105188/%D8%AA%D9%8 
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 هزار تن گوجه فرنگی به روسیه و اوکراین 44صادرات 

تن گوجه فرنگی از کشور صادر شده  630هزار و  43قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

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

ارزش دالری این میزان صادرات .است شده صادر کشور از فرنگی گوجه تن  630 و هزار  43 به قریب  96  یک ماهه نخست سال

  .است بوده  355،818،385،700  و ارزش ریالی آن 10،973،676

کشورطرف  ماه 

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 2,400 77,851,200 79,996 افغانستان 1

 100 3,242,800 230 اوکراین 1

 46,284 1,501,360,392 21,951 عراق 1

 10,828 351,065,240 47,076 پاکستان 1

 20,227 655,896,614 33,712 آذربایجان 1

 39,334 1,275,333,334 169,275 افغانستان 1

 897,090 29,086,813,392 3,900,390 افغانستان 1

 116,923 3,791,395,512 584,624 افغانستان 1

 755,292 24,488,621,956 3,193,972 افغانستان 1

امارات متحده  1

 عربی

91,480 1,662,285,176 51,262 

امارات متحده  1

 عربی

9,603 99,620,514 3,073 

 1,039 33,688,536 5,197 ترکمنستان 1

 70,028 2,270,469,516 296,893 ترکمنستان 1

 4,391,928 142,408,892,744 19,091,657 عراق 1

 97,429 3,159,201,102 304,784 عراق 1

 1,071,460 34,744,502,844 4,547,296 عراق 1

 97,752 3,170,167,094 425,000 عراق 1
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 33,193 1,076,138,036 59,138 عراق 1

 867,618 28,133,012,638 3,772,239 عراق 1

 424,115 13,752,002,404 1,843,965 عراق 1

 258,853 8,393,430,558 1,132,057 عراق 1

 656,421 21,284,311,278 1,898,558 عراق 1

 195,730 6,345,598,340 851,000 عراق 1

فدراسیون  1

 روسیه

480,368 9,344,818,774 288,218 

فدراسیون  1

 روسیه

506,817 13,143,942,894 405,452 

 171,627 5,564,722,812 283,131 قزاقستان 1

  
http://www.yjc.ir/fa/news/6104544/%D8%B5%D8%A7%D8 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۲ : تاریخ

 وضعیت قرمز گوشت قرمز/ باران هم گوشت را گران کرد
این  .کنندو بهبود علوفه مراتع، طمع کرده و دام خود را برای پرواربندی روانه بازار نمی گویند دامداران به دلیل افزایش بارندگیمی 

، شاید روزی فاطمه بیات ـ گروه اقتصادی ـ خبرگزاری فارس .هزار تومان برسد 40امر سبب شده گوشت شقه گوسفندی به کیلویی 

هزار تومانی بدهی تا بتوانی یک کیلوگرم گوشت گوسفندی تهیه کنی،  50رسید که باید یک چک پول هیچ کس به ذهنش نمی

قلم کاالی اساسی برای تأمین سالمت در افراد  5گوشت قرمز به عنوان یکی از .توان به سادگی گذشتموضوعی که این روزها نمی

بد ها سهم گوشت قرمز در سرویه قیمتخونی و رشد و نمو کودکان بسیار مؤثر است، اما ظاهراً با رشد بیگیری از کمبزرگسال، پیش 

گرم گوشت )شامل قرمز و سفید( در  150متخصصان تغذیه تأکید دارند: کودکان رو به رشد باید روزانه .خانوار رو به کاهش است

ترین حالت سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر یک کیلوگرم در ماه بینانهدر خوشوعده غذایی خود مصرف کنند، در حالی که 

ویم شهای تلخی که هنگام تهیه گزارش میدانی از بازار عرضه گوشت در سطح شهر با آن مواجه میچه بسیارند سوژه .شودمحاسبه می

میدانی از بازار شهرستانی میدان امام حسین )ع( و خیابان های طبق گزارش.شویم مردم توان خرید این کاال را ندارندو متوجه می

قیمت خورده، ولی در عمل آنهایی که حجم  هزار تومان 3۹هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی خورشید در میدان شهدا تهران 

 .هزینه کنند هزار تومان 4۹هر کیلو گرد ران  کنند، باید برایکمتری از گوشت را خریدار می

 شودتومان گران می 500کیلویی  گوشت روزانه

 500گوید: طی دو هفته اخیر به طور متوسط روزانه رحمان ـ م، یکی از فروشندگان گوشت در خیابان خورشید به خبرنگار فارس می

 تتومان به قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی اضافه شده و معلوم نیست، چه خبر است، چرا که در مقایسه با آن هر کیلوگرم گوش

گوید و اینکه کنند، میهای تلخی که مردم برای خرید گوشت مراجعه میوی از صحنه .هزار تومان رسیده است 40گوساله نیز به مرز 

 کیلوگرم گوشت هم راضیفروختند، اما حاال به فروش نیمکیلوگرم در قالب شقه گوسفندی یا گرد ران نمی 4ـ 3یک زمانی کمتر از 

  .اندشده

 سردرصدی وزن گوشت پس از اجرای طرح پیشد 15کاهش 

گوید و اینکه هر روز یک رقم مشخصی محسن ـ ر، یکی دیگر از فعاالن بازار گوشت تهران از مشکالت افزایش قیمت در این حوزه می 

حاال شما .یریدسرد کردن را سپری کرد، گوشت را تحویل بگکنیم که فردای آن روز پس از آنکه طرح پیشرا از کشتارگاه خرید می

کیلوگرم  100شود، یعنی در درصد از وزن خریداری ما هنگام تحویل کم می 15تا  10حساب کنید به دلیل خشک شدن گوشت 

تومان بابت برچسب دامپزشکی و عوارض  1500کیلوگرم! مضاف بر آن به ازای هر الشه گوسفند باید  15تا  10گوشت رقمی بین 

 .دهدینه سربار ما را افزایش میها هزبپردازیم که تمام این

 امتناع دامداران از عرضه گوسفند/ باران دامدارن را به طمع انداخت

مراتع  ها افزایش یافته وکند که از وقتی بارندگیاما همه ماجرا این نیست، یکی از فعاالن کشتارگاه تهران به خبرنگار فارس اذعان می

داری هزار رأس د تا گوسفندان خود را عرضه نکرده و آن را پرواربندی کنند و اگر گلهدهنداران ترجیح میاند، مالسرسبز شده

  .کنددار میکیلوگرم گوشت بیشتری داشته باشد، سود سرشاری را نصیب مال 10گوسفند داشته باشد و هر گوسفند 

 فروشندهزار تومان می 31هزار تومانی را  17گوشت 
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اند. تمام این کنند و آن را برای پرواربندی نگه داشتهشته دامداران از عرضه دام خود امتناع میکند: از دو ماه گذوی تصریح می

هزار تومان  30الشه گوسفندی را به بازار به قیمت کیلویی  600سخنان در حالی است که دولت نیز برای تنظیم بازار گوشت روزانه 

کند، که طبق آمار موثق گوشتی که از ارمنستان به کشور وارد شده ن میکند، اما یکی از فعاالن حوزه گوشت خاطرنشاعرضه می

فروشند. در صورتی که اگر هزار تومان می 31شود، اما معلوم نیست، چرا آن را کیلویی هزار تومان تمام می 17برای دولت کیلویی 

 .شودتر عرضه کنند، قیمت گوشت بازار نیز قاعدتا کمتر محاسبه میقیمت آن را پایین

علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هم در مورد توزیع گوشت قرمز با قیمت دولتی 

هزار تومان در  20هزار تومان و گوشت منجمد داخلی کیلویی  21گوید: گوشت منجمد وارداتی کیلویی برای تنظیم ماه مبارک می

تومان و  500هزار و  31او همچنین از عرضه گوشت وارداتی گرم به قیمت .شودای عرضه میو زنجیره های سازمان میادینفروشگاه

نفره  5پدر یک خانواده  .رسدهزار تومان به فروش می 42کیلویی  (گوشت گرم داخلی بسته بندی طبق مصوبه تنظیم بازار )گرد ران

کیلویی گوسفند  4گوید: یک گردران آور گالیه دارد و میهای سرسامتمشغول خرید گوشت برای ماه مبارک رمضان است او از قیم

ام، در حالی که این گوشت ا مصرف اقتصادی به زحمت هزار تومان پرداخته 100کیلو گوشت گوساله را حدود  2هزار تومان و  200را 

خانمی به همراه دو فرزندش از قصاب  .کنیم کتاب و حساب دهد و باید برای خرید گوشت و میهمانی دادن برای یک ماه کفاف می

گوید خرید گوشت گوسفند برایمان امکانپذیر نیست. چرا که حداقل باید خواهد که نیم کیلوگرم گوشت گوساله به او بدهد، او میمی

با نیم گوشت گوساله  دهد، در نتیجهوعده ما را نمی 4- 3کیلو گوشت با استخوان تحویل بگیرم که کفاف  2هزار تومان بدهم تا  100

کنم، سالمت تغذیه فرزندانم را تأمین کنم. خرم و سعی میهزار تومان می 10مقداری سویا و استخوان گوسفندی که آن را کیلویی 

حال این سوال مطرح است .هزار تومان برای تهیه گوشت وجود ندارد 300با حقوق کارگری یک میلیون تومان امکان پرداخت ماهانه 

هزار  50درصد ایستاده است، کجا هستند که ببینند گوشت گوسفندی به کیلویی  12تا  10گویند نرخ تورم روی ایی که میکه آنه

  شود؟ پیچیده بار این خانوار، خرید قدرت افزایش برای است قرار ایتومان رسیده است؟ و چه نسخه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960302000209 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۸ : تاریخ

 هزار تومان  33تن گوشت گوسفندی با قیمت هر کیلو  ١00تنظیم بازار گوشت کلید خورد/ عرضه روزانه 
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از افزایش عرضه گوشت گوسفندی برای کاهش قیمت در بازار خبر داد و گفت: تا پایان ماه 

  .شودای به مردم عرضه میهای زنجیرههزار تومان در فروشگاه 33تن گوشت گوسفندی گرم، کیلویی 100مبارک رمضان روزانه 

هزار تومان  40، در پاسخ به اینکه این روزها قیمت گوشت گوسفند به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیرضا ولی در گفت

هزار تن گوشت منجمد از ابتدای ماه مبارک  4ازار چه فعالیتی انجام داده، اظهار داشت: در هر کیلو رسیده و این شرکت برای تنظیم ب

وی در مورد توزیع گوشت گرم هم .ها توزیع و در دسترس مردم قرار گرفتهزار تومان در تمام استان 21رمضان به قیمت کیلویی 

رقیزستان، قزاقستان و ارمنستان طبق قراردادهایی که منعقد خاطرنشان کرد: الشه گوشت گرم وارد از کشورهایی همچون استرالیا، ق

تن الشه گوشت گرم به بازار پایتخت 100گیری داشته و روزانه شود که از هفته آینده عرضه آن افزایش چشمایم، روزانه بازار میکرده

ای های زنجیرهتومان به فروشگاه 500ر و هزا 31ها کیلویی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: این گوشت .شودتزریق می

های حمل و نقل و جانبی، شود و انها هم با احتساب هزینهبار شهرداری تهران داده میشهروند، افق کوروش و چند مرکز میادین تره

که در زمان اوج مصرف وی تأکید کرد که این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان  .کنندهزار تومان به مردم عرضه می 33آن را کیلویی 

به گزارش خبرنگار فارس، طی دو سه هفته اخیر، قیمت گوشت گوسفندی روندی افزایشی داشته که .شودگوشت قرار دارد، اجرا می

کنند، تا جایی که هایشان عنوان میها و برخی، عرضه نکردن دامداران برای پرواربندی دامبرخی دلیل آن را فعالیت دالالن و واسطه

  .هزار تومان رسیده است 49هزار تومان و گردران تا کیلویی  40ت هر کیلوگرم شقه گوسفندی قیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960307001419 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 درصدی گوشت قرمز چیست؟ 64پشت پرده افزایش 

 .درصدی قیمت مواجه بوده است 64سال اخیر با رشد  4رود، اما طی ها به شمار میگوشت یکی از کاالهای اصلی سبد غذایی خانوار

سال  4جدول نوسانات قیمت گوشت طی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

هزار تومان سال جاری  41به  92هزارتومان سال  25گوشت از  درصدی این کاال است به طوریکه نرخ هر کیلو 64اخیر بیانگر رشد 

با وجود آنکه تنها کمتر از سه روز به آغاز ماه رمضان زمان باقی است و تنظیم بازار گوشت به عنوان یکی از کاالهای .افزایش یافت

 .افزایش در حال پیشروی استرود نرخ گوشت گوشفندی به طور چشمگیری در بازار ها به شمار میاصلی سبد غذایی خانوار

هزار تومان است که  43تومان و ران گوسفندی  800هزار و  39تومان، سردست  800هزار و  38بررسی میدانی قیمت شقه با گردن 

ها و دالیل اصلی سیر صعودی قیمت حال برای اطالع از آخرین وضعیت قیمت.دانندقصابان علت این گرانی را کمبود دام در بازار می

صنعت، علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار .سال اخیر قیمت به سراغ مسئوالن مربوطه رفتیم 4طی 

کیلو دام زنده درب دامداری تا دو سال سال اخیر اظهار داشت: نرخ خرید هر  4با اشاره به نوسانات نرخ دام طی تجارت و کشاورزی 

هزار تومان رسید، که این امر بیانگر  16هزار تومانی به  5الی  5. 4هزار تومان بود و این درحالی است که امسال با افزایش  11گذشته 

امدار عوامل زیادی درصدی قیمت گوشت افزود: با خرید دام از د 64وی با اشاره به دالیل نوسانات .درصدی قیمت است 43افزایش 

 .زندتا رسیدن محصول به مصرف کننده نهایی دخیل هستند که درنهایت این عوامل افزایش قیمت را رقم می

ای برای دامدار در بر های ملی بود که از این رو خوراک دام هزینهعزیزاللهی ادامه داد: صنعت دامپروری در گذشته مبتنی بر عرصه

 .های ملی به صنعتی مستلزم هزینه خوراک دام استه تغییرشرایط صنعت دامپروری از عرصهنداشت و این درحالی است ک

های مرتعی و جمعیت دام سبک روستایی بدیهی است که به سمت و سوی مدیر عامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: با کاهش عرصه

درصدی قیمت تمام شده  40شویم که درنهایت این امر منجر به افزایش های دامپروی صنعتی و نیمه صنعتی سوق داده میسیستم

 .شودمی

 وسانات قیمتسودجویی دالالن عامل اصلی ن

 30گفت: در یک مقطعی قیمت گوساله زنده  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار 

 .تومان رسید 500هزار و  12درصد کاهش یافت و مجدداً در چند ماه اخیر به نرخ قبلی معادل هر کیلو  40الی 

درصدی قیمت است، چراکه  12تومان بیانگر افزایش  500هزارو  12هزار تومان به  9به گفته وی افزایش نرخ هر کیلو گوساله از 

 .شدهزار تومان فروخته می 19درصدی همانند نرخ گوشت، بایستی قیمت گوساله زنده باالتر از  64درصورت افزایش 

های درصدی قیمت گوشت طی سال 64ها و سودجویی قصابان را دلیل اصلی نوسانات و عاملین سطح فروشگاه نعمتی وجود دالالن

 .اخیر دانست

 ضرورت درجه بندی نرخ گوشت برحسب کیفیت

سال  از ثبات نرخ دام زنده تاصنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان  16هزار تومان و امسال به  13، 94هزارتومان، سال  10به  8، نرخ هر کیلو دام زنده از 93بیان کرد: در نیمه اول سال  92

درصدی نرخ  64وی با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت .افزایش یافت که این امر تحت تأثیر رشد ساالنه نرخ تورم بوده است
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های های غیر صنعتی و افزایش هزینهعوامل متعددی نظیر دالل بازی، جلوگیری از کشتار دام در کشتارگاه :گوشت در بازار افزود

ر جلوگیری از نوسان قیمت در بازار پوریان با اشاره به تأثیر درجه بندی گوشت ب.کشتار در نوسانات قیمت گوشت در بازار مؤثر است

بیان کرد: درجه بندی قیمت برحسب گوشت بز، میش و بره حائز اهمیت است چرا که تأثیر بسزایی در کاهش قیمت دارد از این رو 

 .تر نسبت به اجرای این امر اقدام نمایدرود که اتحادیه گوشت گوسفندی هر چه سریعانتظار می

http://www.yjc.ir/fa/news/6099411/%D9%BE%D8%B4%D8 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 قیمت مرغ باز هم پرکشید

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در .کرد رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم

خ مرغ در بازار خبر تومانی نر 100از افزایش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگار 

تومان،  600هزار و  6تومان، مزغ آماده به طبخ در کشتارگاه  800هزار و  4داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 350هزار و  7و خرده فروشی  750هزار و  6های صنفی توزیع درب واحد

یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: .تومان است 350هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  350و هزار 

رئیس اتحادیه پرنده و .هزار تومان است 16و فیله مرغ  13هزار تومان، سینه بدون کتف  12همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

ها تا های مرغداری مملو از مرغ است، اما مرغداران به سبب بازارگرمی از عرضه مرغ به کشتارگاهنماهی ادامه داد: علی رغم آنکه سال

به گفته وی در سه روز باقی مانده به ماه رمضان در صورت .حدی امتناع کردند که درنهایت این امر افزایش قیمت در بازار را رقم زد

 .تومان نرود 600هزار و  7الی  500هزار و  7شود که نرخ مرغ فراتر از افزایش تقاضا پیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/6099263/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۶خرداد / /  ۰۱دوشنبه , 

 سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ

های باال از جمله موانع سد راه تجارت عدم دریافت مشوق صادراتی، هزینه های باالی تولید نظیر جوجه یکروزه ، تولید مرغ با وزن

گرچه ایران در سالیان نه چندان دور واردکننده گوشت مرغ بود، اما امروزه به یکی از .هدف به شمار می رودمرغ به بازارهای 

براین اساس علی رغم پتانسیل باالی صنعت جوجه کشی نسبت به ظرفیت مورد نیاز داخل باید هر .صادرکنندگان تبدیل شده است

نگری در تولید اقدام شود چرا که افزایش قدرت رقابت پذیری در بازارهای هدف ها و بازروز رسانی دستگاهتر نسبت به، بهچه سریع

هزارتن گوشت مرغ  100البته ناگفته نماند که کشور ما با صادرات .تنها در گرو کیفیت و رعایت استاندارهای مطابق روز دنیاست

این رو دولت باید برای توسعه صادرات و حمایت سهم حدود یک درصدی از تجارت جهانی گوشت مرغ به خود را اختصاص داده که از 

 .ها از تصویب مشوق صادراتی، اما خبری از اخذ آن به صادرکنندگان نیستاز تجار باید پای کار بیاید چرا که با وجود گذشت سال

ناکامی  به دالیل محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره

شود از این رو برای حفظ صادرات، ایران در تجارت مرغ در بازارهای جهانی اظهار داشت: صادرات برای هر کشوری یک ارزش تلقی می

وی افزود: مشکل اصلی در بحث صادرات مرغ عدم رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و برزیل .رقابت با سایر رقبا امری ضروری است

یوسفی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات به روسیه گفت: امکان صادرات مرغ به روسیه به سبب وجود سایر .های هدف استدر بازار

رقبا همچون برزیل و ترکیه وجود ندارد، چرا که هزینه باالی حمل و نقل از یک طرف و نبود مشوق صادراتی از طرف دیگر توان 

ش دهندگان مرغ گوشتی در خصوص آخرین وضعیت صادرات مرغ تصریح کرد: سال رئیس انجمن پرور.رقابت را سلب کرده است

 30تا  20هزارتن مرغ از کشور صادر شد که نسبت به سال ماقبل خود به سبب شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان  60تا  50گذشته حدود 

 صادرات به روسیه نیازمند رعایت استانداردهای روز دنیا.درصد کاهش یافت

کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی افزود: صادرات  محمد علی

وی با اشاره به موانع پیش روی صادرات به روسیه گفت: صادرات .شودمرغ به صورت سنتی به کشورهای عراق و اقغانستان انجام می

کمالی سروستانی .های تولید باید اجرا شودای اروپایی است که این استاندارد در تمامی زنجیرهمرغ به روسیه نیازمند رعایت استانداره

نمایند که این امر ادامه داد: برخی از رقبا همچون چین و برزیل در بازارهای هدف اقدام به عرضه مرغ کمتر از هزینه تمام شده می

 .تواند، مرهم درد صادرکنندگان شودی از مشوق صادراتی میتوان رقابت را سلب کرده از این رو مقادیر قبال توجه

های تولیدی کشور برای صادرات مطلوب نیست، بیان کرد: کیفیت و رعایت مرغ سایز، از جمله مزایای وی با اشاره به اینکه وزن مرغ

 .های هدف مطلوبیت نداردکیلو برای بازار 1. 5  های باالی رود چرا که تولید مرغ با وزنتوسعه صادرات به شمار می

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه پایداری در صادرات امری ضروی است، عنوان کرد: بسیاری از صادرکنندگان به 

م زتواند صادرات پایداری را به همراه داشته باشد، از این رو النمایند که این امر نمیصورت پیله وری اقدام به صادرات محصول می

 .است که صادرات با یک برند مشخص به بازارهای هدف انجام شود

 افزایش نرخ جوجه یکروزه مانع سد راه صادرات

عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی بیان کرد: طی چند ماه اخیر به 

رغم اعالم پاک بودن کشور ور در بازارهای جهانی وجود نداشت و هم اکنون علیسبب شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان امکان حض

ها به دنبال تمامی کشور :وی با اشاره به اینکه رقابت قیمتی در سطح جهانی امری جدی است، افزود.صادرات مجدد آغاز نشده است

 .طیور در کشور ما را تحت تأثیر خود قرار داده است های باالی تولید صنعتکاالی ارزان قیمت هستند و این درحالی است که هزینه
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رود، بیان کرد: اگر نرخ جوجه حجت با اشاره به اینکه باال بودن قیمت جوجه یکروزه از جمله موانع اصلی سد راه صادرات به شمار می

ی وجود دارد، اما مرغداران در پی باال یکروزه به نرخ واقعی خود برسد ازاین رو امکان تولید مرغ سایز با وزن مد نظر بازارهای جهان

نمایند که امر توان رقابت در بازارهای هدف را سلب های باال میها اقدام به تولید مرغ با وزنبودن جوجه یکروزه و جبران هزینه

 سیستم بانکی امریمدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه تأمین اعتبار برای کاالهای صادرات محور از سوی .کندمی

درصد را به صادرکنندگان اختصاص دهند تا آنها با خیالی آسوده به  4ها باید اعتبارات الزم با بهره بانک :ضروری است، عنوان کرد

 15تا درصد  4امر صادرات بپردازند و تنها تضامین الزم از آنها اخذ شود تا در صورتیکه به امر صادرات نپرداختند، مابه التفاوت بهره 

  .درصد از آنها اخذ شود

http://iranecona.com/73620/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB- 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 در بوشهر رونمایی شدنخستین دستگاه باالبر مکانیزه خرماچین کشور 

نخستین دستگاه باالبر مکانیزه خرماچین ساخت داخل کشور در آیینی با حضور مسئوالن در نخلستان های دشتستان  -ایرنا -بوشهر

نخستین دستگاه باالبر مکانیزه خرماچین ساخت داخل کشور روز یکشنبه در آیینی با حضور  -ایرنا -بوشهر.استان بوشهر رونمایی شد

سازنده و طراح این دستگاه در حاشیه این آیین گفت: این دستگاه .مسئوالن در نخلستان های دشتستان استان بوشهر رونمایی شد

تمام مکانیزه زیر نظر شرکت دانش بنیان و با مشارکت واحد اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران و هزینه چهار میلیارد ریال ساخته شده 

درجه 360متر با گردش زاویه ای  16کیلوگرم و حداکثر ارتفاع آن  200وزن این دستگاه حدود سه هزارو  سید بابک هکی افزود: .است

وی اضافه کرد: این دستگاه در زمینه چیدن خرما در فصل برداشت، هرس و آرایش نخل )کنه زنی(،  .و دارای سبدهای چینش است

بیان کرد: برای آزمایش اولیه، این دستگاه تحویل یکی از کشاورزان  هکی .گرده افشانی، سم پاشی و برداشت محصول کارایی دارد

وی ادامه داد: پس از آزمایش اولیه، دستگاه  .منطقه آبپخش می شود که به مدت یک هفته در نخلستان ها امتحان خود را پس دهد

 .ه می رسد و به بازار عرضه وارد می شودبرای به روز شدن، تست نهایی برای استفاده در نخلستان های جنوب به مرحله تولید انبو

در حوزه نخیالت استان بوشهر با توجه به جایگاه  96معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرگفت: در سال 

سال گذشته  2و ارزش اقتصادی خرما اقداماتی را در برنامه داریم.خسرو عمرانی افزود: طرح تحول نخیالت دشتستان که در مدت

وی بیان کرد: یکی از مسائلی که همیشه دغدغه کشاورزان و  .روی آن کار شد، برنامه اجرایی آن آغاز شده و امیدواریم تسریع شود

مسئوالن بخش کشاورزی استان بوشهر بوده بحث توسعه مکانیزاسیون در حوزه نخیالت استان بوشهر است که در سنوات گذشته 

یکی از بحث های اصلی در این رابطه تهیه و فراهم کردن یک دستگاه باالبر متناسب با شرایط استان است کارهایی صورت گرفت و 

  .که این دستگاه امروز و همزمان با فصل هرس و آرایش محصول خرما )کنه زنی ( وارد استان شده است

ار است به مدت چند روز در استان کار کند و از این عمرانی ادامه داد: این دستگاه در تست اولیه دارای کارایی مطلوبی بود که قر

ماه آینده در مرحله برداشت خرما این دستگاه با اصالحات  2طریق همه کاستی ها مشخص و به سازنده آن منعکس شود که تا 

وانیم نخیالت را بت جدیدی وارد نخلستان های استان شود و تست نهایی را داشته باشیم و از این طریق یکی از نیازهای اساسی حوزه

یکی از کشاورزان منطقه دشتستان گفت: درخت خرما با توجه به اینکه زمین های مناطق با هم فرق دارد بسیار  .جامع عمل بپوشانیم

متر ارتفاع نیز می رسد و با توجه به اینکه کارهای گرده افشانی، اصالح نخیالت، برداشت محصول و سمپاشی  16بلند می شود حتی تا 

محمدحسین سبحانی افزود: به همین دلیل  .صورت دستی و سنتی انجام می شود بسیار برای کشاورزان مشکل ساز شده استب

  .ضرورت مکانیزه شدن هرس، برداشت محصول و گرده افشانی نخلیالت منطقه از نیازهای اساسی نخلداران است

انیزه و مقرون به صرفه باشد بسیار برای کشاورزان خوب است و وی گفت: اگر دولت حمایت کند و این دستگاه به صورت دقیق، مک

می  سبحانی بیان کرد: هم اکنون ساالنه بر اثر سقوط از درخت نخل شمار زیادی جان می سپارند و یا قطع نخاع .ما حمایت می کنیم

مسئوالن در زمینه بیمه کارگران نخیالت  وی گفت: این درحالی است این افراد از بیمه نیز برخوردار نیستند و با توجه به قول.شوند

 اما هنوز هیچ کاری در در این زمینه صورت نگرفته است.

 میلیون اصله نخل است که عمده آن در شهرستان دشتستان متمرکز است. 6استان بوشهر دارای بیش از 

na.ir/fa/news/http://www.ia44417/%D9%86%D8%AE%D8 
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 مکانیزاسیون
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 های تیپ و کاشت محصوالت ردیفی کن قابل تنظیم برای انواع لولهپهن  ساخت دستگاه تیپ

مصرف آب و استفاده  جویی درهای اخیر، صرفه  با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در منطقه جغرافیایی خشک و بروز خشکسالی

بهینه از آن از جمله چالش ها و اهداف مهم جامعه کشاورزی کشور به شمار می رود. در همین راستا کلیه محصوالت زراعی )ذرت 

ای، گندم، سیب زمینی، گوجه فرنگی، آفتابگردان، کلزا، کدو و ...( در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان علوفه 

درصدی مصرف آب و  50شود، به طوری که آبیاری نواری موجب کاهش بیش از های نواری تیپ آبیاری می رود( توسط لوله )شاه

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی .ای در اراضی مرکز تحقیقات شده استدرصدی عملکرد ذرت علوفه  100فزایش 

های  چون پهن کردن لوله :ش تحقیقات زراعی و باغی مرکز شاهرود اظهار داشتکشاورزی، مهندس نادعلی عضو هیات علمی بخ

کن موجب باال بردن پهن شود، لذا دستگاه تیپ  های تولید می بر بود و از نظر اقتصادی باعث افزایش هزینهتیپ با دست زمان 

ردیف  تنظیم )فاصله کن قابل پهندستگاه تیپ در همین راستا .شود جویی در هزینه کارگری می صرفه سرعت عملیات کاشت و

های کاشت و عمق قرارگیری نوار تیپ( برای کاشت محصوالت ردیفی )آفتابگردان، چغندرقند و ...( از سوی امیدمهر محقق بخش 

کن در پهن پ وی عنوان کرد: تاکنون سه دستگاه تی.کار نصب گردیدفنی و مهندسی شاهرود طراحی و ساخته شد و بر روی ردیف 

کار( نصب شده  کار غالت و ریزدانهکار پنوماتیک، خطی  این بخش ساخته شده است و بر روی سه دستگاه ماشین کاشت )ردیف

 است و این دستگاه در مزارع ازدیای مرکز و توسط کشاورزان پیشرو شاهرود مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است. با نصب تیپ

های نواری )تیپ( از شود و با توجه به اینکه فاصله لوله  شین کاشت، کار پهن کردن تیپ خیلی راحت انجام میپهن کن روی ما

ها و عمق قراری لوله در  یکدیگر با توجه به نوع محصول و بافت خاک هر منطقه متغیر است، بنابراین امکان تغییر فواصل بین لوله

های با های نواری در خاک لوله  همچنین دانش و تجربه کافی در خصوص تعیین فاصله ها در نظر گرفته شده است. این دستگاه

 مختلف وجود دارد. بافت

http://www.iana.ir/fa/news/44400/%D8%B3%D8%A7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44400/%D8%B3%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

231 
 

 مکانیزاسیون
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

مکانیزاسیون کشاورزی بهره وری کشاورزان را افزایش داد/ با مکانیزاسیون کشاورزان فیلیپینی از کارشان 

 بیشتر لذت می برند

یکی از عوامل مهم در رسیدن به خودکفایی برنج در کشور اجرای برنامه  (،DAبراساس گزارش وزارت کشاورزی فیلیپین )

برنامه مکانیزاسیون مزرعه وزارت کشاورزی فیلیپین، با هدف افزایش  ilocosمکانیزاسیون کشاورزی است.به گزارش ایانا از وبسایت 

 کند تا کمتر به نیروی کار وابسته نباشند.ها کمک می  بیشتر بهره وری و درآمد کشاورزان انجام می شود ، در حالی که به آن

در سه سال گذشته، کشاورزانی که از این برنامه استفاده کرده اند، نه تنها درآمد و سود شان بیشتر شده بلکه آن ها به کشاورزان 

استفاده کرده  DAی دیگر هم برای بهبود تکنیک های کشاورزی کمک کرده اند.یکی از کشاورزان که از برنامه مکانیزاسیون کشاورز

سال کشاورز است، افتخار می کند. همچنین سازمان کشاورزان به نام  40است. وی به این که به مدت  Ilocos، ماکسیمو از منطقه 

Pantay-Daya Farmers Organization 4، جایی که او مسئول دریافت تراکتور-W Drive Tractor  تحت برنامه" Agri-

Pinoy Corn Program "(1 است، به انجام این برنامه اقدام کرده است.تحت دستورالعمل تحویل ماشین آالت به تعاونی ها و )

درصد دیگر توسط انجمن پرداخت  15درصد از هزینه ماشین آالت را می پردازد و  85(،  DAسازمان های کشاورزان ، وزارتخانه )

زی، می توانیم از کاشت برنج لذت ببریم ودیگر الز م نیست مدت طوالنی با تحویل تراکتور به سازمان کشاور"می شود.ماکسیمو گفت: 

سه روز برای شخم مزرعه یک هکتاری زمان نیاز  carabao-drivenبنا به گفته وی، با تجهیزات  "برای اجاره تراکتور منتظر بمانیم.

کشد ، در نتیجه کار سریع تر، آسان تر و کارآمد  فراهم شده، زمان شخم تنها یک روز طول می DAداشت. اما با وجود تراکتور که از 

)پزو واحد پول فیلیپین(  P 1،200.00تر شده است.در سال های گذشته، کشاورزان معموال برای اجاره تراکتور می بایست حداقل 

ت معمول ، برای اجاره برای هر ساعت و یا بسته به منطقه، می پرداختند، اما امروز، اعضای انجمن هزینه کمتری را نسبت به پرداخ

درآمد حاصل از کرایه تراکتور ها، در حال حاضر اعضای سازمان به این در حالی است که باتراکتور در منطقه خود می پردازند.

کشاورزان کارآفرین تبدیل شده اند . به طوری که با عالقه به سمت مکانیزه کامل فعالیت های کشاورزی خود پیش می روند، همچنین 

ن امیدوار است تا کمباین هم از وزارتخانه تحویل بگیرد.تحت رهبری ماکسیمو ، انجمن قادراست تا در زمینه ارایه تجهیزات سازما

همچنین با آگاهی دادن به کشاورزان ( به کشاورزان کمک کند ،  rice thresherکشاورزی دیگر مانند پمپ آب و خرمن کوب برنج )

 ین آالت در طول کاشت و برداشت ، آنها را تشویق به بهره بردن از این تجهیزات می کند.درباره مزیت های استفاده از ماش

سازمان کشاورزی )که ماکسیمو از اعضای آن است(، با داشتن تمام این ماشین آالت و تجهیزات ، توانسته است به عنوان یکی از 

در سال گذشته سهم داشته باشند. به طوری که میزان بهره وری برنج در طول عوامل عمده در دستیابی به سطح بهره وری متوسط 

  میلیون تن / هکتار براورده شده است. 5.65میلیون تن در هکتار ودر طول فصل خشک  4.22فصل مرطوب 

  به سازمان های کشاورزی این امر محقق شده است. DAهمچنین این واقعیت را باید در نظر گرفت که با کمک 

 رجمه: فرحناز سپهریت

 پی نوشت:

1- Agri-Pinoy  یک چارچوب استراتژیک برای تمام برنامه های وزارت کشاورزی است. دربردارنده مجموعه ا ی از اصول و روش :

  ها برای توسعه بهینه منابع انسانی وطبیعی ، برای رسیدن به اهداف فیلیپین در بخش کشاورزی است.

http://www.iana.ir/fa/news/44317/%D9%85%DA%A9%D8%A7 
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 متفرقه
 فارس- ۹۶/۰۳/۰۳ : تاریخ

هزار متر مربع گلخانه  20معرفی مشاغل کوچک و خانگی احیای گلخانه با پول توجیبی و عیدی/ احداث 

 ساله ١۹توسط جوان 
هزار متر مربع  20سالگی  19یک کار آفرین که با پول توجیبی و عیدی کار احیای یک گلخانه متروک را شروع کرد، اکنون در  

طی سالهای اخیر شاهد روند رشد روز افزون احداث  سازمان بسیج سازندگی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .گلخانه دایر دارد

زان قرار در واقع گلخانه به مثابه یک تکنولوژی جدید به شدت مورد پذیرش کشاور.واحدهای گلخانه ای در سراسر کشور هستیم

گرفته است. تولید در خارج از فصل، امکان کنترل عوامل محیطی، امکان کشت هر محصول در هر منطقه آب و هوایی، کنترل آفات 

دوام محصول پس از برداشت، قیمت باالتر محصول برای فروش در خارج از فصل راندمان باالی تولید، و بیماری ها، مصرف کمتر آب، 

ای به دلیل همین مزایا امروزه به عنوان یکی از مهمترین و کشت گلخانه.ست مزایای این روش کشت هستندو مواردی از این د

ای است که ای ایران خیار گلخانهعمده ترین محصول تولیدی گلخانه .های علوم کشاورزی نمود پیدا کرده استترین شاخهپیشرفته

بز توت فرنگی، فلفل دلمه ای، لوبیا سیفی جات دیگر نظیر گوجه فرنگی، طالبی، بازار خوبی هم برای صادرات دارد و به دنبال آن ص

تولید گلهای زینتی نیز از دیرباز در گلخانه  .است یافته رواج نقاط برخی در هم آناناس و موز پرورش حتی و شوند می تولید نیز …و 

همچنین .عنوان یکی از شاخه های مهم صادراتی کشور ظاهر شودهای رایج بوده است و با توجه به پتانسیل خوب کشور، می رود که به 

طی سالهای اخیر پرورش گیاهان داروئی نیز در برخی نقاط رواج یافته است. گیاهان داروئی نیز دارای راندمان باالی تولید در گلخانه 

ر کشور و با توجه به محدودیت منابع آبی ای دهای گلخانههای مناسب برای توسعه کشتبا وجود پتانسیل.و سودآوری باالئی هستند

با  توانندها میها نقش قابل توجهی در کاهش مصرف آب دارد. گلخانهشک توسعه گلخانهو کاهش روزافزون منابع آب زیرزمینی، بی

ش رزی نقاستفاده مناسب از منابع آب و خاک، رشد و تولید محصول در فصول مختلف سال و کارآفرینی برای فعاالن بخش کشاو

های هایی است که شاید به خاطر سختیکشاورزی و باغداری از آن دسته شغل.قابل توجهی در رونق اقتصادی منطقه داشته باشند

ها دیگر کمتر به آن رغبت نشان دهند و شاید از نظر خیلی سوددهی نداشته باشد، اما جالب است بدانید اگر راه و روش این آن جوان

های کشاورزی است که اگر ای یکی از روشتوانید از این شغل پول خوبی به جیب بزنید. کشاورزی گلخانهباشید، میکارا را بلد 

 .ساله ایوانی از استان ایالم می گوید 19این را محمد کریم آشفته کارآفرین .ای عمل کنید، اتفاقا درآمد خوبی هم داردحرفه

کیلومتری شهرستان ایوان  5ند سالی است که در یک گلخانه در روستای نرگسی که در ساله ایوانی، چ 19محمد کریم آشفته جوان 

پردازد و از درآمد این شغل راضی است. با او که دانشجوی سال دوم مهندسی عمران است، درباره جات میواقع است، به تولید صیفی

 .ای و چگونه پول درآوردن از این راه صحبت می کنیمکشاورزی گلخانه

 حداث گلخانه با پول توجیبی هایم بودا

ساله بودم، اما  16از نظر مالی در سطح خوبی نبودیم. با اینکه »جوان کارآفرین ایوانی درباره نحوه ورودش به این عرصه می گوید:

از دوران جنگ کردم که باید به اقتصاد خانواده ام کمک کنم. مادرم در اثر انفجار یک قبضه مین به جا مانده احساس تکلیف می

به شهادت رسیده بود و من بسیار احساس تنهایی می کردم. بسیار فکر کردم که چه شغلی را آغاز  76تحمیلی در سومار در سال 

ساله بودم و دانش آموز سال سوم دبیرستان و دوست داشتم، ادامه تحصیل دهم و مهندس  16کنم، اما چیزی به ذهنم نمی رسید. 

هوا بودم که گلخانه متروکه همسایه نظرم را جلب کرد. با توجه به عالقه ام به کار کشاورزی تصمیم گرفتم شوم. در همین حال و 

برای خرید گلخانه که اصال پول کافی نداشتم، اما تصمیم گرفتم گلخانه را از صاحبش اجاره کنم. .گلخانه متروک همسایه را احیا کنم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=5032186
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م با پول عیدی هایم یکی کردم تا بتوانم گلخانه را اجاره کنم. صاحب گلخانه راضی به پول توجیبی هایم را که مدتی جمع کرده بود

ساله توان راه اندازی گلخانه را ندارد. هر چند او در این اواخر به  16شد. او اعتقاد داشت که یک نوجوان اجاره دادن گلخانه اش نمی

و دارم که از من کوچکتر و دانش آموز هستند و در امور گلخانه به صورت مشارکتی شریک من در گلخانه شده است. دو برادر دوقل

افقی روشن در انتظار هر جوان  .«من کمک می کنند. برادرهایم با کمک کردن به من خرج تحصیلشان را خودشان در می آورند

متوجه شوم که چه محصوالتی در در شروع کار برای اینکه »او با اشاره به نقش تالش در زندگی جوانان، می افزاید:تالشگری است

هزار مترمربع  20شهرستان ایوان بهتر کشت می شود چند نوع از محصوالت را تستی کشت کردم و نتیجه خوبی گرفتم. گلخانه ما 

ا با رنفر در این گلخانه اشتغالزایی شده است. برای گلخانه سیستم آبیاری قطره ای را راه اندازی کرده ام، زی 4مساحت دارد و برای 

این سیستم آب کمتری مورد نیاز خواهد بود و خیلی به صرفه است. برای گرم کردن گلخانه از بشکه استفاده کرده ام. این بشکه ها 

را به شکل بخاری درست کرده ام. گرمای این بشکه ها را به محل های خاص گلخانه که مورد نیاز بود با لوله بخاری هدایت می کنم. 

تظار من و در انتظار هر جوان تالشگری است که برای خانواده و کشور خودش زحمت می کشد. من گلخانه را در افقی روشن در ان

ماه به سود  3هزار تومانی که برای خرید بذر و تجهیزات مصرف شد ولی در عرض  100هزار تومان راه اندازی کردم؛  100اصل با 

ساله ایوانی با اشاره به رضایتش از درامد گلخانه،  19گلخانه دار چرخدمی از درآمد گلخانه چرخ اقتصاد خانواده.«دهی رسیدم

هر سه روز یک بار محصوالت مختلف از جمله گوجه، خیار، بادمجان، فلفل و سبزیجات را چیده و از هر »خاطرنشان می کند: 

ری خانه ما با کیفیت است به قیمت باالتکیلو بسته بندی می کنیم و برای فروش به بازار می بریم. چون محصوالت گل 30محصولی 

می فروشیم. محصوالتمان را به بازارچه اصلی میوه و تربار ایوان می بریم. در حال حاضر از درآمد گلخانه راضی هستیم. چرخ اقتصاد 

هد بیشتری انجام خوا خانواده به راحتی از این گلخانه می چرخد. قصد توسعه و گسترش گلخانه را داریم. با این کار هم اشتغالزایی

از بسیج سازندگی وامی دریافت نکردیم و فعال روی پای خودمان ایستاده ایم و متکی به  .شد و هم درآمد گلخانه بهتر خواهد شد

 نوجوانان وقتشان را هدر ندهند «.میلیون تومان است 30اراده و تالش خودمان هستیم. میانگین درآمد گلخانه ساالنه 

هر جوانی اگر فقط کمی اراده داشته باشد در محلی که هست می تواند درآمد کسب کند. این یک »، می گوید: محمد کریم آشفته

شعار نیست، یک واقعیت است. این واقعیت است که خاک کشور ما طالست. فقط یک هکتار زمین با کمی اراده می تواند نان آور یک 

شان استفاده کنند و وقت خود را هدر ندهند. در کنار درس یک حرفه و یک فن خانواده در یک روستا باشد. نوجوانان از فرصت خوب

 .«اگر می توانند آموزش ببینند و پایه های زندگی خود را مستحکم کنند تا نگران شغل نباشند و مانند من یک کارآفرین شوند

دازه کشاورزی روی زمین جذاب نیست. در ای به انباید اعتراف کنیم که کشاورزی گلخانهچه کسانی در این کار موفق هستند؟

ها برابر از کشاورزی معمولی این نوع از کشاورزی همه چیز مصنوعی است و اثری از نور خورشید نیست؛ اما سود گلخانه گاهی ده

ساعته  24ید توانخواهید در این کار موفق باشید باید حتی االمکان فاصله محل زندگیتان با گلخانه کم باشد تا باست. البته اگر می

ما تواند زحمات یک ساله شبه آن سر بزنید و در مواقع بحرانی مثل باران و تگرگ به داد آن برسید! یک لحظه غفلت در این کار می

ای هم معموال بهتر از محصوالت زمینی است؛ اما از نظر طعم معموال محصوالتی که در را بر باد دهد. رنگ و لعاب محصوالت گلخانه

دهد که بذر را ای این امکان را به کشاورز میشوند، کیفیت بهتری دارند. عالوه بر این، کشاورزی گلخانهزراعی کشت می زمین

 .دستکاری کند و محصوالت جدیدی تولید کند

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph13960303001774 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 بزهای درخت نورد دانه های درخت را با آب دهان خود می پراکنند

در بخش های خشک جنوب مراکش، بزهای اهلی از درختان ارزشمند آرگان برای یافتن علوفه باال می روند. دامداران محلی اغلب 

هرس می کنند تا این بزها راحت تر از آن ها باال روند و حتی به بچه های این بزها کمک می کنند این درختان پرپشت و پرخار را 

 .تا یاد بگیرند چگونه از درخت باال روند. در طول فصل پاییز، بزها سه چهارم از وقت خود را صرف تغذیه از باالی درخت می کنند

رزشمند آرگان برای یافتن علوفه باال می روند. دامداران محلی اغلب در بخش های خشک جنوب مراکش، بزهای اهلی از درختان ا

این درختان پرپشت و پرخار را هرس می کنند تا این بزها راحت تر از آن ها باال روند و حتی به بچه های این بزها کمک می کنند 

 ت خود را صرف تغذیه از باالی درخت می کنند.تا یاد بگیرند چگونه از درخت باال روند. در طول فصل پاییز، بزها سه چهارم از وق

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی یک بوم شناس اسپانیایی چیز عجیبی را مشاهده کرده است که نشان می دهد بزها می توانند 

ین کاستاندا و خوزه برای درخت مفید باشند: بزها دانه های درخت را همرا با آب دهان خود بیرون می اندازند. میگل دلیبس، آیر

منتشر کرده اند.  frontiers in ecology and the environmentفدریانی گزارش پژوهش خود را در آخرین شماره مجله 

دسترسی به این مقاله برای عموم آزاد است. درخت آرگان به دلیل اینکه در محصوالت زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد بسیار 

گان که از دانه های این درخت گرفته می شود، توسط میوه ای که شبیه یک زیتون غول آساست در برگرفته مشهور است؛ روغن آر

متر درخت را از البه الی درختان باال روند و به این میوه ها دسترسی پیدا  15شده است. برای بزها، میوه ها ارزش این را دارند که 

را دوست ندارند. مانند گاو، گوسفند و آهو، بز نیز غذای خود را پس از تخمیر آن در کنند.اما بزها دانه های درشت داخل میوه ها 

معده دوباره می جود. بز در حالیکه غذای خود را نشخوار می کند، دانه های آن را به بیرون تف می کند و دانه های تمیز شده را بر 

از درخت خود به آن ها شانس بهتری برای زنده ماندن و بقا می روی بخش های مختلف زمین می پراکند. فاصله گرفتن این دانه ها 

می گویند؛  endozoochoryدهد. تاثیر پراکنش این دانه های تازه، ایجاد تنوع و گستردگی در مکانیزم زیست بوم است که به آن 

ند. نویسندگان این مطلب معتقدند که در آن دانه ها معموال تمام مسیر دستگاه گوارش حیوان را طی می کنند و از آن خارج می شو

که این روش در مورد بزهای باالرونده از درخت آرگان صدق نمی کند. محققان گوسفندان و آهوهای قرمز را تعقیب کرده اند و 

وثر ماحتمال می دهند که تف کردن دانه ها در میان این حیوانات نیز اتفاق بیفتد و در پراکندگی دانه ها در بعضی گیاهان بسیار 

 باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/44395/%D8%A8%D8%B2%D9% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 حاج احمد حجتیجهادگران، مهندسی را در جنگ تثبیت کردند/ رونمایی از نرم افزار چند رسانه ای شهید 

خانواده جهادگر شهید در وزارت جهاد کشاورزی با اهدای لوح،  17همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، طی مراسمی 

 .تجلیل شدند

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، امروز در آیین گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و بزرگداشت یاد و خاطره شهادت 

سردار جهادگر سید محمد تقی رضوی که در سالن خوشه وزاتخانه با حضور تنی چند از فرماندهان دفاع مقدس برگزار شد، از نرم 

در این مراسم، سردار سرلشکر حسن فیروز آبادی ضمن گرامیداشت یاد و .افزار چند رسانه ای شهید حاج احمد حجتی رونمایی شد

 .شامخ آنها گفت: سوم خرداد روزی است که در ایران خدا به میدان آمد و خود را به مردم نشان دادخاطره رزمندگان و تقدیر از مقام 

مشاور عالی مقام معظم رهبری افزود: در آن زمان با عنایت و یاری خدا، رزمندگان و جهادگران با شهامت و در شرایطی سخت 

وی کار جنگ و رزمندگان و جهادگران را ناشی .فرار بسته شدجنگیدند و دل دشمن فرو ریخت، مقاومتش شکست و راهش به سمت 

از تقوای آنان دانست و اظهار داشت: عمل شهدایی همچون آوینی و محمد تقی رضوی منبعث از تقوا بود و تقوا حجاب ها را از سر 

گان در هشت سال دفاع مقدس رییس سابق ستاد کل نیروهای مسلح کشور ادامه داد: خدماتی که جهادگران و رزمند.راه برمی دارد

وی در همین حال گفت: اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال با .انجام دادند راه تقوا را در دل مردم کشور و مردم آزاده جهان باز کرد

 در این مراسم، مهندس محمد علی جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد.تقوا و عمل جهادی قابل تحقق است

کشاورزی نیز ضمن تقدیر و تجلیل از مقام رزمندگان، جانبازان و شهیدان جهاد اذعان داشت: تجمیع دفاع ملی و ایدئولوژی اسالمی 

وی با بیان این که حمله کنندگان به کشور، متجاوز و ما مدافع .منجر به آزادسازی خرمشهر و پیروزی در هشت سال دفاع مقدس شد

 .ه غیر از مسایل اجتماعی و اقتصادی که به دنبال داشت، نقطه اوج زیادی برای ملت ایران ایجاد کردبودیم، تصریح کرد: جنگ ب

چوادی افزود: ما ده ها سال دیگر نیز جیره خوار اخالق، حماسه ها و ایثار و فداکاری های شهدا و جانبازان مان هستیم و بزرگانی که 

معاون وزیر جهاد کشاورزی، بسیج کردن و .قی، دینی و فرهنگی بوجود آوردندجان خود را در دفاع مقدس گذاشتند، حماسه اخال

مهندسی را یکی از ویژگی های فرهنگی نشات گرفته از حماسه جهادگران و رزمندگان عنوان کرد و گفت: ایجاد پشتیبانی رزمی و 

 .مهندسی جنگ جهادگران در تاریخ جنگ های دنیا بی سابقه بوده است

 دسی را در جنگ تثبیت کردندجهادگران، مهن

در این مراسم دانش جعفری مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی پشتیبانی مهندسی جنگ توسط جهادگران در 

گرادان مهندسی مجهز و کارآمد ایجاد  40هشت سال دفاع مقدس را اقدامی مهم خواند و گفت: با تالش جهادگران در اواخر جنگ 

وی با بیان این که جهادگران در جنگ، کار مهندسی را تثبیت کردند، .هزار نیروی مهندسی کارآزموده داشتیم 22آن مقطع  شد و در

اظهار داشت: ساخت انواع پل ها و خاکریزها که در جنگ نقش مهمی داشتند در مجموعه پشتیبانی مهندسی جنگ طراحی می شد 

دانش جعفری، نقش سردار جهادگر شهید سید محمد نقی .ارتش و سپاه نیز شکل گرفتو ما شاهد بودیم که بعدها کار مهندسی در 

وی با اذعان به این که جهادگران، نیروهای .رضوی در نهاد مهندسی جنگ جهاد را ارزنده دانست و او را نماد ایثار و اخالق خواند

ت: جهادگران در مناطق جنگی مستقر و سپس خودجوش بودند که از سراسر استان ها و شهرها در جنگ شرکت می کردند، گف

رییس هیات مدیره کانون سنگر سازان بی سنگر در ادامه .سازماندهی شدند و در راس آن ها ستاد مرکزی شهید رضوی قرار داشت

 میبه نقش جهادگران در تحقیقات مهندسی در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: جهاد، بنیادی ترین تحقیقات عل

بنابراین گزارش، در این مراسم در حضور سردار سرلشکر فیروز آبادی .و مهندسی را آغاز کرد و آثار آن را هنوز مشاهده می کنیم
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شهید که به امسال به افتخار بازنشستگی نائل شدند و همچنین از هشت خانواده جهادگر  9مشاور عالی مقام معظم رهبری از خانواده 

در این مراسم از نرم افزار چند رسانه ای شهید .المقدس و آزادسازی خرمشهر با اهدای لوح تقدیر شدندشهید در عمیالت بیت 

 .شهید حاج احمد حجتی رونمایی شد 96شاخص راهیان نور سال 

http://www.iana.ir/fa/news/44295/%D8%AC%D9%87%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 کشاورزی در مرز بازنشستگی

سال در نظر بگیریم، کمتر از  60سال رسیده است. اگر بخواهیم سن بازنشستگی را  53میانگین سنی کشاورزان ایرانی به  |شهروند

میلیون کشاورز دارد که به گفته 4شود. براساس آخرین سرشماری مرکز آمار، ایران رو میکشاورز روبهیک دهه دیگر ایران با بحران 

ای های جدیرود و نگرانیمیانگین سنی کشاورزان ایران رو به کهولت می «شهروند»اسکندر زند، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی به 

آموختگان دهد که بنا به اعالم مرکز آمار بیشترین دانشضوع در حالی رخ میکند. این مورا برای آینده کشاورزی ایران مطرح می

های کشاورزی، جنگلداری و شیالت و آموختگان رشتهاند. بر این اساس نرخ بیکاری دانشبیکار در رشته کشاورزی تحصیل کرده

ها را به کار در مزارع یا اشتغال در سایر رشته التحصیالن رشته کشاورزی بیکاریرسد اما گویا فارغدرصد هم می49زیست تا محیط

گوید: تربیت نیروی تحصیلکرده می« شهروند»محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی هم به دهند. البته علی خانترجیح می

ر کند در مزارع کا ایم که بتواند حتی یک ساعتکشاورزی در نظام آموزشی ایران اشتباه بوده است و در اصل کشاورزی تربیت نکرده

های جذب سرمایه در کشاورزی ایران یک مسأله جدی التحصیالن حتی کار با تراکتور را بلد نیستند. از آن سو چالشو برخی فارغ

بیستم آن یعنی گذاری اقتصادی تنها یکمیلیون تومان سرمایه100گوید از هر می« شهروند»است. زند، معاون وزیر کشاورزی به 

 شودتومان جذب کشاورزی می میلیون5

 کهولت کشاورزی ایران

شود، نیروی روز بر میانگین سنی کشاورزان مشغول به کار کشور افزوده میکه روزبه اند. در حالیکشاورزان ایران پا به سن گذاشته

سال اعالم شده  53یران، شود. در حال حاضر میانگین سن کشاورزان در اطور که باید و شاید جذب کشاورزی نمی کار جوان آن

ترها انتظار شود، نتوان از جوانهای پایین کشاورزی کنونی کشور باعث میجاذبه :گویدمی« شهروند»است. البته اسکندر زند به 

 شاورزیک توجه قابل سهم طرفی از  داشت که جذب این بازار شوند حتی اگر تحصیالت مرتبط و آکادمیکی در این حوزه داشته باشند.

 کمیسیون رئیس شاعری، محمد علی. کند روشن را ایران اقتصاد در کشاورزی اهمیت خوبی به تواندمی ملی ناخالص تولید از

درصد 15درصد است که در برنامه ششم 5رزی از توسعه اقتصادی کشور کشاو سهم اکنون هم: است گفته بارهاین در مجلس کشاورزی

 های کنونی کشور، سهم کشاورزی در تولیدنماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه، متناسب با ظرفیتبینی شده است. به عقیده پیش

محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی کشور اما معتقد است مشکل اصلی، علی خان.درصد برسد8ناخالص ملی باید حداقل به 

نداشتن سرمایه کافی و عدم تأمین «.گرا تربیت کردیممدرککشاورز تربیت نکردیم. یک مشت کارشناس »سیستم آموزشی ما است: 

گذاری بر روی یک زمین کشاورزی، تربیت نکردن نیروی متخصص، به کار نبستن تکنولوژی روز دنیا در ن، ریسک باالی سرمایه

باالتر  ان فعال ما را باال وشود و سن کشاورزتولید و مشکالتی از این قبیل تبدیل به موانع حضور نیروی جوان در صنعت کشاورزی می

های گذاری بلندمدت روی کشاورزی ایران و قطبهای کشور، اساسا سرمایههای این سالآبیها و کمبرد. اما آیا با وجود خشکسالیمی

ارایه « ارراهک»وگو با کارشناسان، پیرشدن کشاورزان در خالل گفت« علل»امروز با بررسی  «شهروند»باقی مانده کار درستی است؟ 

 دهدمی

 کشاورزی معطل سرمایه

آید. اسکندر زند، رئیس سازمان میلیون تومان آن به سمت بازار کشاورزی می5گذاری کشور تنها میلیون تومان سرمایه100از هر 

د آن پیشبر گوید: نباید دست کشاورزمان را خالی بگذاریم. کشاورزی صنعتی است کهمی« شهروند»تحقیقات و آموزش کشاورزی به 

پذیر نیست. همچنین به عقیده او تربیت نیروی کارآمد و متخصص یکی دیگر از خألهای کنونی بدون سرمایه اولیه کافی امکان
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ص التحصیلی کافی نیست و تخصالتحصیالن کنونی کشاورزی دانش الزم را بدون مهارت دارند. صرف فارغکشاورزی کشور است. فارغ

گوید: می« شهروند»باره به محمدی هم در اینعلی خان.شده از این رشته قرار بگیردالتحصیلار جوانان فارغو سرمایه باید در اختی

توانیم از قشر تحصیلکرده انتظار داشته باشیم بدون آموختن هیچ فنی، دل به دریا بزنند، ریسک کنند و وارد بازار کشاورزی چطور می

کشوری  .وری الزم را نداریمبودن صرفه اقتصادی ندارد چرا که ما بهرهاقتصاد کشور، کشاورزشوند؟ در حال حاضر و با شرایط کنونی 

التحصیل! تحصیل کشاورزی باید از مزرعه شروع شود. مهندس شود نه نیروی فارغمانند ژاپن را ببینید، نیروی کارآمد تربیت می

کشور  ای از کشاورزیتی یک ساعت باالی تراکتور بایستد، چه گرهتواند حکشاورزی باید بذر را بشناسد. مهندس کشاورزی که نمی

 کند؟باز می

 ظرفیت اشتغال نداریم

درصد اشتغال 20دهد: در حال حاضر کشاورزی ایران بیش از این ظرفیت اشتغال ندارد. اسکندر زند با اعالم این موضوع توضیح می

ها، از این توان و ظرفیت اشتغالزایی ندارد. به گفته او حتی در بعضی از استانکشور در اختیار حوزه کشاورزی است و این حوزه بیشتر 

رسد. جایگزینی نیروی جوان و متخصص تنها رویه منطقی و درست برای اصالح وضع درصد هم می30سهم کشاورزی از اشتغال به 

های کنونی شدن دیگر کشاورزان هم یکی از بحرانگذارند، خشکسالی و بیکاردر کنار کشاورزان فعالی که پا به سن می.موجود است

هایی که پیش از نباید خشکسالی موجب رها کردن کشاورزی شود. راه نجات شیراز و استان :گویدباره میاست. اسکندر زند در این

 نستهدا مسئوالن بهانه را آب بحران محمدیخان  اند و حاال نیستند، تزریق تکنولوژی و جذب سرمایه است.این قطب کشاورزی بوده

تن تولید گندم داشته بگیرند و رها نکنند. این کشاورز باید آموزش  12کارشناسان و متخصصان باید دامن کشاورزی که  :گویدمی و

 رئیس شاعری، محمدعلی  کند.بدهد. تجربیات این کشاورز باید در اختیار قرار گیرد. شعر و شعار از سن کشاورزان ما کم نمی

 10 افزایش ساززمینه را آن و شد کشاورزی سطح در ایگلخانه کشت توسعه خواستار پیش چندی هم مجلس کشاورزی یونکمیس

تواند به نوعی به احیای کشاورزی و بازگشت نیروی جوان امی که میاقد. برشمرد آبی منابع در درصدی90 جوییصرفه با تولید برابری

 .به بازار کار هم کمک کند

 طرح کشاورز آیندهاجرای 

گوید: می« شهروند»دهد که تحت عنوان آموزش کشاورزان آینده در دست طراحی و اجرا است. او به اسکندر زند از طرحی خبر می

آموزان و دانشجویان نشان های کشاورزی را به دانشهای کشور را تقویت کرده و جاذبهکردن این طرح هنرستانخواهیم با عملیمی

ای مهدی عبداللهی در مقاله.شده استمهم بعدی هم البته قرار دادن سرمایه مالی در اختیار این نیروی کار جوان جذب دهیم. گام

های قابل توجه ازجمله نوشته است: به لحاظ دارا بودن ظرفیت« های بازار مالی در بخش کشاورزیگذاری و چالشسرمایه»با نام 

های متنوع آب و منابع طبیعی میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال، اقلیم 13د کشاورزی، میلیون هکتار اراضی مستع 37بیش از 

 .میلیون هکتار، پتانسیل باالیی برای کشاورزی دارد102،4ها و مراتع با وسعت شونده شامل جنگل تجدید

 درصد برسد8سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی به 

ی رود. چندی پیش علسن نیروی کارمان باال است، سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی باال نمیوری ما پایین و تا مادامی که بهره

محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: سهم بخش کشاورزی با افزایش سه 

درصد برسد. او معتقد است 8ناخالص ملی باید به  گذاری در آن از تولیددرصدی سرمایه3برابری سهم آن در اقتصاد و افزایش 

های موجود به فکر توسعه و رشد بخش کشاورزی بود. ها برای کشور کارساز نیست و باید متناسب با ظرفیتها و چالشمندیگله

 :رنشان کرددرصدی بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه در بخش تولید ناخالص ملی اشاره و خاط8گذاری رشد شاعری به هدف
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بینی شده است. در صورت تحقق درصد پیش15درصد است که در برنامه ششم 5اکنون سهم کشاورزی از توسعه اقتصادی کشور هم

درصدی در این بخش 8توان امیدوار بود تا پایان برنامه ششم شاهد رشد گذاری بخش کشاورزی میدرصدی سهم سرمایه 3افزایش 

 هادج وزارت ریزی،برنامه این تحقق برای: گفت اسالمی شورای مجلس طبیعی منابع و آب شاورزی،ک کمیسیون رئیس  باشیم.

رصت شغلی جدید در این حوزه شده است. ف هزار500 ایجاد و کشاورزی محصوالت تولید تنی میلیون30 افزایش به موظف کشاورزی

بینی شده کاهش میزان مصرف آنچه در برنامه ششم توسعه پیشهایی که برای این مهم در نظر گرفته شده است، طبق یکی از راه

 یاسالم شورای مجلس طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون رئیس  میلیارد مترمکعب است.65به  90آب در بخش کشاورزی از 

تولید انواع  18ان رتبه اکنون ایرمدیریت نادرست بازار و عرضه محصوالت کشاورزی را یکی از مشکالت این بخش خواند و گفت: هم

 .است 197محصوالت کشاورزی در سطح جهان را دارد اما جایگاه آن در صادرات محصوالت این بخش 

 سهم دولت از بازار کشاورزی چقدر است؟

 -بخش وسیعی از بازار مالی کشاورزی « گزارش اقتصادی و ترازنامه»براساس گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی تحت عنوان 

درصد از عرضه وجوه در این بازار از محل منابع رسمی شامل 75،9که طوریروستایی ایران تحت مراقبت و نظارت دولت قرار دارد. به

 الحسنه، کاسبانهای قرضشود. منابع غیررسمی شامل صندوقهای تجاری تأمین میهای روستایی و بانکبانک کشاورزی، تعاونی

بنابراین بازار رسمی قادر به تأمین تمامی  .کننددرصد از عرضه وجوه را تأمین می24.1غیره خرها، آشنایان و محل، سلف

های تسهیالت متقاضیان این بخش نیست. اسکندر زند معتقد است دولت موظف است به بخش کشاورزی سوبسید بیشتری درخواست

 .بدهد

 !سال ١5سال در  ۷ 

رزان مشغول به کار رفته است. حسین صفایی، رئیس سازمان تعاون روستایی کشور در سال دیگر روی سن کشاو7سال اخیر، 15در 

گویند که در این بخش نیروی جوان فعالیت قابل توجهی برداری بخش کشاورزی شیراز گفت: این آمار به ما میهای بهرههمایش نظام

شود. مسئوالن هم آنطور که باید و شاید جدی گرفته نمی رسد کشاورزی نه فقط توسط مردم، بلکه این روزها توسطبه نظر می.ندارد

های نظام آموزشی، فرهنگی و اقتصادی به حوزه کشاورزی هم وارد شده و جمعیت آن را پیر کرده است. فارغ از انتظاراتی که آسیب

مشکالت و موانع کنونی برداشته رسد تا ها از دولت برای پرداخت یارانه و دستگیری وجود دارد، به نظر میهمواره توسط همه بخش

ین سال دیگر، اتوان از جوانان انتظار داشت برای ورود به این حوزه انگیزه داشته باشند. کمتر از چند یا حداقل تسهیل نشود، نمی

هتر ها ببشود. برای مقابله با این آسیکنند و بحران بزرگی دامنگیر کشاورزی کشور میسالگی را رد می 60ساله مرز  53جمعیت 

های تولید، تسهیل راه خرید زمین و اصالح پا در غالب تعاونیاست در همین مقاطع فکری کرد. اقداماتی مثل تجمیع کشاورزان خرده

ای نه چندان دور بسترساز مشکالت جدی تر رقم نخورند، در آیندههای پایانی، که اگر هرچه سریعنظام تربیتی کشاورز در فرصت

 .ندشواقتصادی می

http://www.iana.ir/fa/news/44431/%DA%A9%D8%B4% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 نهاد و وزارتخانه در سالمت و تغذیه دخالت دارند/ ساندویچ نخوریم، چی بخوریم!؟ 23

هرها های سطح شفروشیدنبال انتشار گزارشی از نحوه عرضه مواد غذایی در سطح اغذیهکشاورزی ایران )ایانا( بهگزارشگر خبرگزاری 

که نحوه عرضه آن ضمن تهدید سالمت عمومی، بعضاً باعث بدنامی واحدهای تولیدکننده مواد اولیه سالم از سوی واحدهای صنایع 

فروشان و مواد غذایی در شهرهای بزرگ ارش با نگاهی به اطالعات مبهم صنف اغذیهشود، در بخش دوم این گزغذایی مسئول نیز می

 .نظران برجسته تغذیه کشور در این رابطه را نیز جویا شده استنظرات صاحبمانند شیراز، اصفهان، مشهد یا تبریز؛ نقطه

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

نف رسد این روزها صنظر میترین صنوف است. اما بهنیازهای اولیه افراد و جامعه شهری، یکی از قدیمی فروشی با توجه بهصنف اغذیه

فروشان و مواد غذایی است( انسجام کافی برای کنترل فعالیت این واحدها ندارد. فروشان )نام کامل آن اتحادیه صنف اغذیهاغذیه

شهرها و مناطق پرتردد و شلوغ این شهرها واحدهای ویژه در کالنیکدیگر( به برداشته شدن حدود صنفی )فاصله واحدهای صنفی از

هایش به قدری پیچیده شده که شاید نتوان آن را فود و فعالیترو کرده است. فستهای روزافزونی روبهصنفی را با مشکالت و چالش

 رسد.نظر میاز چرخه غذایی و تغذیه نیز الزم به از زندگی کنونی شهری جدا کرد، اما به هر حال سروسامان دادن به این بخش

 هاصنوف، فعالیت

نف شوند. صفروشان و مواد غذایی کنترل و پیگیری میفودها و غذاهای آماده در صنف اغذیهطور کلی فستساندویچ و پیتزا یا به

های شلوغ و پرتردد و همچنین ا در خیابانفروشان در شرایط جدید با وجود اینکه نداشتن حدود صنفی همچنان پابرجاست؛ اماغذیه

فود که شود. البته برای برندهای فستفروشی صادر نمیها جواز صنفی اغذیهها و واحدهای صنفی نزدیک به چهارراهدر چهارراه

صنفی فعال در طور جداگانه باید مجوز فعالیت صادر شود، اما یک نکته مهم تعداد واحدهای ای هستند هر فروشگاه هم بهزنجیره

های مجاز یا تعداد فروشیفروشان تهران آمار یا اطالعاتی درباره تعداد اغذیهسطح شهرها ازجمله تهران است. در سایت صنف اغذیه

ما اجازه اعالم تعداد مجوزها "کند: طور رسمی اعالم میای ندارد. خود صنف بهمجوزها وجود ندارد. تماس با اتحادیه هم نتیجه

ه اتاق اصناف البت "نگاری هم به جایی برسید. بهتر است از طریق اتاق اصناف پیگیری کنید.یم. بعید است که با نامهرا ندار

آماری مکتوب وجود ندارد. هرچه هست "دهد: دهد و فقط شما را به سایت ارجاع میهم حرف یا نکته جدیدی به شما ارائه نمی

 "ی در دسترس ما نیست.در سایت موجود است. اگر پیدا نکردید چیز

ویژه در شهرهای بزرگ مانند شیراز، اصفهان، مشهد یا تبریز وضعیت فروشان و مواد غذایی در شهرهای دیگر بهالبته در صنف اغذیه

ر بتوان به سایت دبیرخانه هیأت عالی نظارت فروشان تهران میای دیگر است. برای یافتن تعداد و اسامی فعاالن صنف اغذیهگونهبه

مورد( و  85های صنفی کشور مراجعه کرد. البته آمارها به تفکیک سه رسته ساندویچ سرد )سه واحد(، ساندویچ گرم )سازمان

مورد( وجود دارد. البته مشخص نیست این آمار بر اساس داشتن مجوز هست یا خیر، این آمار بر اساس داشتن  1310پیتزافروشی )

 اند.بندی شدهفروش و ترازوی دیجیتال ردههای های مکانیزه، پایانهصندوق

 مطلب مرتبط:

 خری!؟خواند/ شما بگو چند میای که مشتری را به خود میهای آمادهسفره

( تزا و غذاهای فانتزی مشهدهای گوشتی، اغذیه، پیفروشان و مواد غذایی مشهد )اتحادیه صنف فروشندگان فرآوردهسایت صنف اغذیه

 رسته سرد و گرم به تفکیک تحت پوشش دارد و برای آنها مجوز صادر کرده است. 23واحد را در  1130بیش از 
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دهد، اما بر اساس گفته عبداهلل نصری ریاست اتحادیه فروشان اطالعات و آمار مدونی در اختیار شما قرار نمیسایت صنف اغذیه

واحد نیز  300واحد صنفی مجوز فعالیت در این رسته در شهر اصفهان را دارند و  500فقط  94در اواخر سال  فروشان اصفهاناغذیه

سمبوسه و فالفل، ذرت  -1واحد صنفی با چهار رسته فعالیت ) 555فروشان شیراز در صف اخذ مجوز هستند.سایت صنف اغذیه

پیتزا، انواع ساندویچ( را تحت پوشش دارد. این  -4پیتزا، مرغ کنتاکی؛  -3انواع ساندویچ و استیک، مرغ گردون؛  -2مکزیکی، اسنک؛ 

 فود به رسمیت شناخته است.عنوان یک فستاتحادیه تنها اتحادیه صنفی است که فالل را به

ن( در گفروشان و صنوف همهای صنفی کشور )اتحادیه صنف اغذیهتبریز هم بر اساس سایت دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان

 فود( است.پیتزافروشی و چهار واحد فست 101فروشی، ساندویچ 290واحد صنفی ) 395سه رسته فعالیت دارد که مجموع آنها 

ر نظها نیز کمابیش استانداردها و مجوزهای فعالیت در این صنف یکی است و تفاوت چندانی ندارد، اما بهدر تمام شهرها و استان

طور ضمنی در زمان اعطای مجوز ر اگرچه ممکن است حدود صنفی وجود نداشته باشد، اما این حدود بهرسد که در شهرهای دیگمی

توان این بخش از زندگی دهد که نمیفودها و غذاهای آماده نشان میشمار فستشود. وجود تعداد واحدهای صنفی بیرعایت می

 رزمینی آن را مهار کرد، خود داستان دیگری است.های زیمدرن را حذف کرد، اما اینکه چطور این صنف و فعالیت

 پازل سالمتی

گذار دفتر بهبود تغذیه جامعه در معاونت سالمت وزارت بهداشت و مدیر مؤسسه تغذیه، سالمت و توسعه االسالم، بنیاندکتر ربابه شیخ

کند، بررسی موضوع بهداشت و یت میاست که این روزها حتی در بازنشستگی هم در حوزه سالمت و بهبود سالمت در جامعه فعال

داند که فقط یک بخش از آن مربوط به وزارت بهداشت یا نهادهای مرتبط فود را مانند یک پازل میسالمت و گرایش مردم به فست

در این ها حتی وزارت نیرو یا ارشاد هم در موضوع سالمت دخیل و شریک هستند. او با وزارت بهداشت است. بقیه نهادها وزارتخانه

دلیل اند، بهضابطه افزایش پیدا کردهفودها خیلی سریع و شاید بتوان گفت بیترین دلیل اینکه فستگوید: نخستین و اصلیباره می

های اصلی شهر قدم بزنید دو دسته واحد صنفی بیشتر از بقیه فود وجود دارد. اگر در یکی از خیابانآن است که تقاضا برای فست

کنند و کنند و بانک تأسیس میها. اقشاری که توانایی دارند شعبه بانکی زیاد میفروشی و دیگری بانکیکی اغذیه شوند؛دیده می

زنند )یا هر شغل دیگری که نیاز و فروشی میکنند و اغذیههای معمولی هستند، مغازه کرایه میاقشاری که توانایی ندارند و جزو آدم

ر کند: حال دلیل تقاضای روزافزون یا شدید د(.او درباره گرایش بیشتر به این نوع تغذیه اضافه میگرایش مردم به آنها بیشتر باشد

ترین تفریح مردم که بین اقشار مختلف مشترک، به نسبت ارزان و در سادگی گفت چون بیشترین و اصلیبین مردم چیست. باید به

های خاص و ظاهراً جذاب مورد اقبال عمومی است. دلیل طعمبه فودها نیزاست. فست "خوردن"دسترس همه مردم وجود دارد؛ 

فود نداشته باشند، اما وقتی فرزندان از خوردن این غذاها هرچند که ممکن است بسیاری از والدین تمایل چندان به خوردن فست

د و کننوضعیت موجود بسنده میتری هم برای آن وجود ندارد، طبیعی که افراد نیز به برند و جایگزین مطمئن و مناسبلذت می

 شود.تغییری هم ایجاد نمی

 جایگزینی تفریح با غذا

گوید: وجود یک جایگزین مناسب و تغییرات و تنوع ها و راهکارهای کنترل گرایش به غذاهای آماده میاالسالم در مورد شیوهشیخ

دهد. از طرف دیگر ا هر بخش مضر دیگری کاهش میفود یهای موجود در جامعه جذابیت و گرایش به فستفرهنگی برای سرگرمی

برای  بیند دلیلیداند و میفودها )صنف اغذیه و ساندویچ( وقتی این گرایش را مینهادهای نظارتی یا ممیزی صنوف مرتبط با فست

ر سخت و محکمی بر س بیند و از طرف دیگر نیز خواهان نشان دادن کارنامه مثبت و ایجاد شغل است بنابراین مانعگیری نمیسخت

کند: اما مشکل اصلی در اینجاست که ضابطه وجود ندارد.این کارشناس تغذیه اضافه میشمار و بیراه ایجاد واحدهای صنفی بی
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نظارتی بر این واحدهای صنفی هم وجود ندارد. در یک روند سالم و صحیح یا بر نحوه ورود به یک شغل و صنف محدودیت و نظارت 

ور شود، اما در کشارد یا به نحوه انجام امور یا به اصطالح عملکرد واحدهای صنفی نظارتی بسیار دقیق سختگیرانه میدقیق وجود د

گذار دفتر بهبود تغذیه جامعه در معاونت سالمت وزارت های الزم وجود ندارد.بنیانکدام از این امور دقت و سختگیریما در هیچ

ای فراموش شده دانسته و معتقد است به همین دلیل هم در بخش بهداشت و سالمت را نکته ویژهبهداشت، نظارت در کشور ما به

 وجود دارد "دونالدمک"دهد: در دنیا غولی به نام فود وجود ندارد. او توضیح میویژه فستخالقیت، نوآوری و بهبود در فضای غذا به

و خطراتش بر سالمتی، چاقی و عوارض قلبی مشخص شد؛ این شرکت های ترنس که در تمام دنیا شعبه دارد. وقتی موضوع ایزومر

اعالم کرد  2007کند. این شرکت به طور رسمی در سال اعالم کرد که این فاکتور را از تمامی محصوالتش حذف می 2005در سال 

ها و نهادها را نسبت به رتخانهایزومر ترنس را از محصوالتش به طور کامل حذف کرده است.این کارشناس تعذیه و سالمت دیدگاه وزا

 داند.سالمت و آموزش از پایه بسیار منفعل می

 فود، الزمه زندگی مدرنفست

ها فودضیاالدین مظهری، عضو هیات مدیره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران و رئیس هیأت مدیره انجمن تغذیه ایران برای فست

فود و رواج آن را حاصل تغییر تر است. او فستتر و به واقعیت نزدیکخه عملینسخه دیگری دارد که البته تا حدود زیادی این نس

رویه گوید: از روزی که موضوع گسترش بیداند و میهای مدرن و کاهش اوقات فراغت و سرعت زندگی میروش زندگی به شیوه

فود الزمه زندگی پرسرعت امروز، گسترش ستهای مختلف عنوان کردم و گفتم فها و گزارشفودها مطرح شد، بارها در مصاحبهفست

ای از دنیا ایجاد محدودیت و جلوگیری از گسترش نتوانسته کاری جامعه بشری، افزایش جمعیت و کمبود وقت است. در هیچ نقطه

 کنند.نمیاز پیش ببرد. ولی موضوع مهم تر آن است که ماده غذایی ارزان قیمت و در دسترس را بدون نظارت و به امان خدا رها 

کننده هیچ حد و مرزی وجود ندارد، وجود استانداردها اهمیت کند: زمانی که برای سودجویی تولیدکننده و توزیعاو اضافه می

ه فودها( همدوچندانی خواهد داشت. شرایط نگهداری، تولید مواد اولیه، نگهداری مواد اولیه، تولید و توزیع مواد غذایی )ازجمله فست

ندارد جداگانه دارد که تصویب هم شده است. برای کنترل و نظارت بر اجرای این استانداردها نیز به شکل تصادفی از شرایط استا

جام تر انگیری هرچه تمامها با دقت و سختشود تا رعایت استانداردها ارزیابی شود. این ارزیابیبرداری و آزمایش میتولیدات نمونه

 شود.آید و حفظ میها و رعایت استانداردها به دست میو ممات یک جامعه با همین ارزیابیشود، چرا که سالمت و حیات می

فودها با استفاده از بسیاری دهد: فستداند و در این باره توضیح میها نمیفودها را به این سادگیاما مظهری دلیل گرایش به فست

فودها تا دریک فضای محصور با نکات دلخواه مشتری، او را برای خوردن فست کنندها استفاده میها، بو و طعمشناسی رنگنکات روان

فودها نهی کنیم یا حداقل خوردن آن را کنترل تشویق کند و به سمت خود بکشاند. بنابراین اگر قرار است که مردم را از خوردن فست

ه توجه کنیم.رئیس هیأت مدیره انجمن تغذیه ایران دلیل کنیم باید هم از جنبه فرهنگی و هم از جنبه بهداشتی و استانداردهای آن ب

هایی که در امر بهداشت و ها و وزارتخانهگوید: مجموعهداند و میفود را چیز دیگری میضابطه این همه فسترویه و بیاصلی رشد بی

ه ؤثرتر نیستند. این نهادها بیشتر بتر و مهزینههای کمدنبال راهتغذیه درگیر و به خصوص در موضوع پیشگیری دخیل هستند، به

های رسد افرادی که موافق درماننظر میبر است. بههایی که بسیار پرهزینه و بسیار زماندنبال گسترش درمان هستند. آن هم درمان

 چه اندازه آسیبای واردکننده دارو بسیار سودآور است؛ برای این عده هم مهم نیست که مردم تا پرهزینه هستند که فقط برای عده

پایه  ریزی ازفود و را برنامهحل عملی برای کنترل گرایش به فستمدیره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران راهبینند.عضو هیأتمی

مدت و بلندمدت داشت تا به کودکان مدت، میانهای موجود باید سه نوع برنامه کوتاهکند: برای تصحیح شیوهداند و اضافه میمی

پیش از تولد( که هنوز ذائقه آنها منحرف نشده بتوان سالمت بیشتر و بهتری داد. در دنیای امروز تربیت نیروی انسانی سالم و )حتی 

گوید: در حال حاضر با توجه به دهند.او میتندرست بسیار اهمیت دارد. چون افراد بیمار تمامی منابع اقتصادی و ملی را به هدر می
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نهاد و وزارتخانه در بخش تغذیه، بهداشت، سالمت، غذا دخیل هستند. تمام این نهادها باید  23بیش از  تحقیقاتی که انجام شده

ویژه هها بساماندهی شوند. در بسیاری از موارد این نهادها عملکرد موازی و در برخی از مواقع نیز متضاد با یکدیگر دارند. باید همه این

فود و ساندویچ و پیتزا به این آسانی از سبد تغذیه رسد موضوع فستنظر میهمراه باشد.بهبخش کشاورزی با این موضوع هماهنگ و 

شود. بنابراین باید در فکر کنترل و جایگزین کردن آن بود. آن در جایی که در بین آمارها در چند سال اخیر عنوان ها حذف نمیایرانی

ه وزن دارند. باید به این موضوع بسیار با دقت نگاه و عمل کرد.کشور ما در ها یا چاق هستند یا اضافدرصد ایرانی 50شده که حدود 

درصد مردم ما بر اساس ارزیابی مجله فوربس اضافه  53ام از لحاظ چاقی قرار گرفته است و تقریبا  77بندی فوربس در مکان رده

 57درصد آنان را مردان و  43ا چاقی هستند که میلیون نفر دارای اضافه وزن ی 25سوم جمعیت ایران یعنی حدود وزن دارند. یک

 های ایرانترین و کرمان و سیستان الغرترین استانها استان تهران و مازندران چاقدهند. در بین استاندرصد را زنان تشکیل می

ه ساندویچ نخوریم، چی اگ"المثلی وجود دارد با این مضمون: ویژه دانشجویان ضربها و بههستند.این در حالی است که بین جوان

 /"بخوریم؟

http://www.iana.ir/fa/news/44376/23%D-9%86%D9%87%D8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

 خری!؟خواند/ شما بگو چند میمیای که مشتری را به خود های آمادهسفره

فروشی که حداقل شما را به خوردن بست( گذارتان افتاده باشد، در بیشتر مواقع یک دکه ساندویچاین روزها به هر کوچه )حتی بن

وزها به ر فودهای با کالس و حتی ارگانیک و گیاهی هم ایناید. البته این ابتدای کار است؛ فستکند، دیدهفالفل لبنانی دعوت می

های تخفیف بینید. این اواخر هم بنهای اغواگر و خوشرنگ و لعاب را میاند. سراغ هر سایتی هم که بروید انواع تبلیغبازار آمده

 ...بینید که شما را تشویق و ترغیب به خریدنرنگارنگ و سفارش آنالین با تخفیف و هزار جور ترفند می

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

فروشی که حداقل شما را به خوردن بست( گذارتان افتاده باشد، در بیشتر مواقع یک دکه ساندویچاین روزها به هر کوچه )حتی بن

فودهای با کالس و حتی ارگانیک و گیاهی هم این روزها به اید. البته این ابتدای کار است؛ فستکند، دیدهفالفل لبنانی دعوت می

های تخفیف بینید. این اواخر هم بنهای اغواگر و خوشرنگ و لعاب را میاند. سراغ هر سایتی هم که بروید انواع تبلیغمدهبازار آ

بینید که شما را تشویق و ترغیب به خریدن )حتی نادیده( فست فود رنگارنگ و سفارش آنالین با تخفیف و هزار جور ترفند می

آورند تا چه اندازه با آنچه که عکس آن برای تبلیغ گذاشته شده مطابقت دارد یا که برای شما می داند غذایی راکند. کسی چه میمی

 خیر و این گذشته از تمامی مشکالت و معضالت نحوه پخت و ارائه این نوع غذاها وجود دارد.

 زیر گذر

روی، کنج پخی اند. وقتی جلوتر میع شدهبینی که جمای را میهای نوجوان و مدرسهپیچی تعدادی از بچهاز سرخیابان که می

ساختمان که بیشتر شبیه به یک زیر پله است، یک کانتر چرک و پر از روغن معلوم است که جلویش با شیشه محصور شده و پشت 

شوی بوی چرب و شوری که از سر کند. اینجاست که تازه متوجه میشیشه هم انبوهی از خیارشورهای خرد شده خود نمایی می

برای هر ساندویچ دوهزار تومان قیمت گذاشته و «. فاللی.....، اصل لبنانی»خیابان همه جا را پر کرده مربوط به همین فالفلی است. 

ای نه چندان تمیز تومان و با پنیر دوبل سه هزار تومان. پشت باجه نیمه شیشه 500اگر آن را با پنیر برای شما درست کند، دوهزار و 

و چهار یا  داردهای سرخ شده در روغن زیاد را با انبر بر میکشند. تنها آشپز پشت شیشه فاللها کنار میو پسر بچه ایستمفاللی می

ریزد و پنیر به محض آب شدن با روغن گذارد با دست پنیر زنده شده را روی سینی کنار ظرف میتای آنها الی نان باگت می پنج

ای هدارد و روی فالفلکند. مرد جوان پنیرها را با کاردک برمیبوی چربی نفست را تنگ می شود.ها مخلوط شده و پخش میسوخته

های کند. به شیوه ساندویچیدهد پر میریزد و باقی مانده را با خیارشور و چیزهای رنگارنگی که بوی فلفل تند هم میداخل نان می

برایت صرف دارد که یه "پرسم: دهد. از جوان پشت کانتر میبچه میپوشاند و دست پسرقدیم دور ساندویچ را با کاغذ کاهی می

 "تومان بدهی؟ 500هزارو ساندویچ با این همه مخلفات را در نهایت سه تا سه

چپاند و داخل روغن مرد زرد، با قاشق داخل قالب میکند که نگاهم کند. تند تند از مایه داخل لگن چرکحتی سرش را بلند نمی

 .کندرها می

 زنیم.مرغ هم نمیزیاد گرون درنمیاد مایه اصلیش نخوده، حتی بهش تخم -

 خری؟+ نخود را کیلویی چند می

 رسد...خرند. کسی زورش نمیکنم. اینجا قیمت باالتر نمی. از مولوی و بازار خرید میخرمارزون می -
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نوع میوه ندارد و از هرکدام هم فقط دو  5کند که بیش از میکنم. تنها سبزی فروشی توجهم را جلب های کوچه که نگاه میبه مغازه

هنگام از بچه، او را زیر جعبه دارد و زنی هم معطل و دودل برای خرید جلوی مغازه ایستاده است. قبل از اینکه موتوری با ویراژ نابه

 کند، مادرش تصمیم گرفت که از خیر خرید کردن بگذرد.

 فقط انتخاب و سلیقه شما!

شویی، ه قالیهای تبلیغاتی مربوط بتبلیغاتی را از روی صندلی ایستگاه که برداری، پر از آگهی تبلیغاتی است. بیش ترین آگهی مجله

برها. یکی از فست فودها در ها و فست فودها و حتی بیرونهای لوکس و رستورانهاست. غذاخوریخدمات آرایشگاه زنانه و غذاخوری

ه ها عنوان شدهی حداقل در سه صفحه کامل )حتی داخل جلد( تبلیغ کرده است. طبق آنچه که در آگهیصفحه کتابچه آگ 40 - 30

شود. البته توضیحاتی هم داده شده، شود با سلیقه شما انتخاب و هماهنگ میفود عرضه میها و غذاهایی که در این فستساندویچ

دانی چه چیزی به شما عرضه ه پشت میز این غذاخوری ننشینی، نمیرسد تا زمانی کاما بازهم خیلی واضح نیست و به نظر می

 شود.می

 مطلب مرتبط:

 نهاد و وزارتخانه در سالمت و تغذیه دخالت دارند/ ساندویچ نخوریم، چی بخوریم!؟ 23

نفر را در خود جای بدهد. باوجود  20هشت میز حدود  -با هفت فضای سالن غذاخوری خیلی بزرگ نیست، اما به قدری هست که 

تواند از این سالن استفاده کنند، اما فقط یک روشویی کوچک بدون سرویس بهداشتی پشت پاراوان مشتری می 20اینکه حداقل 

توان احتساب اینکه می توان گفت خالی است. منوی غذاخوری خیلی بلند باال نیست ولی بااست؛ قوطی مایع دستشویی آن هم می

 هر غذا را به چند نوع مختلف سفارش داد، شاید بتوان گفت که غذاها از تنوع مناسبی دارد.

شود. اند؛ موزیک نه چندان مالیم ولی مجاز یکی از خوانندگان پرطرفدار از بلندگوها پخش میها اشغال کردهها را جوانبیشتر صندلی

های های قرمز خوشرنگ، لیوانهای دلپذیری از پنیرهای در حال آب شدن، گوجه فرنگییا عکس بیش تر میزها و دیوارها با رنگ

کند، هرچند که اگر شامه تیزی های آب و.... خالصه در و دیوار شما را به خوردن دعوت میبخار گرفته با یخ، سبزیجات تازه با قطره

 شود.نشین میتان تهاند، در ته شامهی یا گریل شدهداشته باشید، بوی روغن یا سبزیجاتی که بیش از حد ذغال

رسد با این شیوه، سس مایونزی که همیشه پایه اصلی و اساسی های دلخواه است که به نظر میهای منو مربوط به سسیکی از بخش

ارد. اما جلوی آن شود. اما جالب است که در همین منو هم سس مایونز وجود دهاست، به احتمال زیاد حذف میهمه ساندویچ

توانید کل غذا را دهد میزان چربی مایونز چقدر است و از محصوالت کدام کارخانه است. شما میتوضیحاتی داده شده که نشان می

ای مثل سوسیس و کالباس هم وجود دارد، اما درصد کمی به ذائقه ومیل خود تغییر بدهید. البته در این منو هنوز هم غذاهای آماده

کند کف و سقف مشخصی ندارد، اما های شما تغییر میبه این غذاها اختصاص دارد. البته قیمت غذا هم با توجه به انتخاب از منو

توان با توجه به کیفیت غذاها حدس زد که پول یک غذای کامل )برنج، گوشت به همراه دسر یا پیش غذا( را باید پرداخت کرد. می

که الی آن هم بگی، نگی باز هم با مایونز )بدون درخواست مشتری( چرب شده و مخلفات بدون  برای یک ساندویچ با نان سبوس دار

 های آن در کتابچه یا منوهزار تومان فاکتور نوشته شد. قیمت غذا خیلی باال نبود، اما به کیفیتی که عکس 25ساالد چیزی حدود 

دهد که همه غذاها سالم و بدون روغن به شما اطمینان کامل میوجود داشت نبود. و جالب اینجاست که میزبان شما در غذاخوری 

ها به قدری خشک و تا حدودی سوخته است که به آسانی قابل خوردن نیست. ضمن اینکه برای دهد. اما ساندویچ و گوشتطبخ می

هزارتومان از غذاخوری  30انتخاب این غذا خوری و خوردن این غذا باید ذائقه خاصی داشت. در مجموع با پرداخت چیزی حدود 

 های چرب شده را با چه چیزی باید پاک کنیم.دانستیم دستخارج شدیم و نمی
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 خواهدبیرون رفتن حوصله می

ی با گوشی تاپ یا حتتان بنشینید و از پشت لبدردسر در خانهها شده. اینکه شما بیاین روزها خرید اینترنتی یکی از مزایای فروشگاه

یتان را سفارش بدهید، در چندسال اخیر بسیار رایج شده است. شاید کاستن از حجم ترافیک روزانه و تردد یا موبایل خود غذا

دهید و چه چیزی هایی که شرایط خاصی در محل کار یا خانه دارید این شیوه مناسب باشد. اما اینکه چه چیزی را سفارش میزمان

های ویژه های برخط خود تخفیفها برای سفارشزها حتی بیشتر غذاخوریکنید یک موضوع دیگر است. این رورا دریافت می

درصد تخفیف  25شود و شما هزار تومان می 20تا  15انگیز است. برای مثال وقتی غذای شما چیزی بین گذارند که خیلی وسوسهمی

د ها سقف و کف برای خریاز این غذاخوری انگیزتر از این برای آدم گرسنه چیزی نیست. البته برخیدارید، قبول کنید که وسوسه

شود. دهند یا اگر خرید شما از سقف اعالم شده بیشتر شود، به شما تخفیف داده میکنند و کمتر از مقداری سرویس نمیاعالم می

یی کاال شود و فقط با این تخفیف، شما تشویق به خریددر بیش تر موارد هم با خرید یک پرس غذا این تخفیف شامل شما نمی

های معروف که به فروش ساندویچ درشت هیکل و در عین حال دانید چه کیفیتی دارد؟یکی از اغذیه فروشیشوید که هنوز نمیمی

های اشتها آور که ضمیمه انگیز و پر از رنگتوان سفارش داد. سفارشی براق، هوسکیفیت! معروف است، از طریق اینترنت می

ها شود، به طور قطع با عکسهای آن است. اما آنچه که تحویل شما داده میدوبل زینت بخش عکس شان پنیرهای آب شدههرکدام

گی رنگی است که نشان از تازهای تیرهاید؛ پر از قارچتان قارچ دوبل هم خواستهتفاوت دارد. یک ساندویچ بلند باال که شما در سفارش

های سوخته غذاست که به گمانم در روغن شناور بوده برگر بود پر از تکهر یا مرغهای گوشتی که شاید زمانی همبرگندارد. تمام تکه

است. و طبق عادت مالوف فست فودها، مملو از سس مایونز و حتی سس خردل است. شاید توصیف آن در زمان گرسنگی خوشایند 

دقیقه هم اضافه  45کشد، چیزی حدود طول می دقیقه 30تا  25هم باشد، اما اگر برای دریافت این سفارش که گفته شده در نهایت 

 تان بدهند، بعید نیست که از خیر خوردنش بگذرید.صبر کرده باشید و چنین غذایی را به دست

های رنگارنگ است، کار آسانی نیست. اما برای فروشیهای بزرگ و کوچک یا اغذیهسرزدن به زیر و بم این شهر بزرگ که پر از دکه

آیند و در واقع هران یا هر شهر بزرگ دیگری که جمعیت سیال دارد و بخش مهمی از جمعیتش فقط برای کار میشهری به وسعت ت

ها غذاهای ارزان را حذف کرد، اما اینکه توان این دکههای خوابگاهی اطراف شهرهای بزرگ هستند، نمیساکنان آسیب پذیر شهرک

ها اختصاص داشته باشد که نظارت خیلی فروشیک راسته از خیابان فقط به این اغذیهای باشد یا یدر هر نقطه از کوچه و خیابان دکه

.... "ها که بساطش را روی چرخ طحافی دارد محکمی هم به آنها نشود، کمی نگران کننده است. به قول یکی از همین فروشنده

 /"المت باشه...کار، سرت سخواهی چهخری؟ سالمتی میاش درسته اما شما بگو چند میسالمتی
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۳/۰۸ : تاریخ

 هاگیریهای وارداتی در تصمیمتنظیم بازار بر نیامد/ نفوذ البیوزارت جهاد کشاورزی از عهده 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متأسفانه اختالالت زیادی در بحث تنظیم بازار وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی از  

وگو با خبرنگار اقتصادی در گفت جالل محمودزاده .عهده آن به خوبی برنیامده است و شاهد افراط و تفریط در واردات هستیم

، در مورد درست اجرا نشدن قانون تمرکز که با مصوبه مجلس تنظیم بازار را در بخش کاالهای اساسی به وزارت خبرگزاری فارس

وزارت جهاد کشاورزی مدعی بود به خاطر آنکه  الًای است که قبجهاد کشاورزی واگذار کرده، اظهار داشت: تنظیم بازار بحث پیچیده

 .تواند کار را از پیش ببردمدیریت تنظیم بازار را در اختیار ندارد نمی

 وزارت جهاد کشاورزی از عهده تنظیم بازار بر نیامد

کشاورزی واگذار کرد، اما علی وی اضافه کرد: در همین راستا مجلس نهم این بخش را از وزارت صنعت منفک کرده و به وزارت جهاد 

رغم آنکه هم بحث تولید محصوالت کشاورزی و هم واردات آن در اختیار این وزارتخانه است، متأسفانه اختالالت زیادی در بحث 

ن نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی به ای .تنظیم بازار وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی از عهده آن به خوبی برنیامده است

فاوت آن التنکته اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس مصرف سرانه واقعی میزان تولید و نیاز مردم را برآورد کند تا مابه

کنند که تولید داخل روی ایم. یا آنقدر کاال وارد میاز طریق واردات تأمین شود که همیشه در این زمینه شاهد افراط و تفریط بوده

کر کند که نمونه بارز آن شکنند، که قیمت کاال در بازار افزایش چشمگیری پیدا میماند یا آنقدر دیر و کم وارد میز میدست کشاور

 .است

 های وارداتی در وزارتخانهالبی

 50ای کرد و گفت: پس از سرمازدگی باغات مرکبات شمال محمودزاد همچنین به بحث واردات پرتقال در شب عید امسال هم اشاره

هایی که در گردد به البیها برمیهزار تن پرتقال وارد کشور شد و تمام این 150هزار تن نیاز به واردات مرکبات داشتیم اما بیش از 

خبرنگار فارس پرسید واردات اینگونه کاالها که بر عهده مباشران دولتی از جمله شرکت جهاد نصر است که  .بحث واردات وجود دارد

برخی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی نفوذ دارند و به غیر از این شرکت واردکنندگان دیگری هم هستند  :پاسخ گفت محمود زاده در

وی در مورد افزایش قیمت گوشت و برخورد کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع هم گفت:  .که در امر واردات دخالت دارند

شاورزی، پشتیبانی امور دام و معاونان وزیر در مجلس داشتیم که به ما اعالم کردند ای را با مسئوالن وزارت جهاد کروز یکشنبه جلسه

  .ها به اندازه کافی گوشت قرمز و سفید وجود دارددر بحث تنظیم بازار مشکلی نداریم، آنها به ما گفتند که در انبارها و سردخانه

هایی که را در دست بگیرد چرا که با توجه به امکانات و سردخانه وی تأکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام باید تنظیم بازار گوشت

 .این شرکت در نقاط مختلف کشور دارد، باید اجازه فعالیت دالالن را در بازار ندهد

 مجوز صادرات دام اشتباه بود

ی دیگر از مواردی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین صادرات دام زنده به خارج از کشور را در سه ماه گذشته یک

  .دانها دامن زدهخواهان نیز بر افزایش قیمتعنوان کرد که سبب کمبود عرضه تولید داخل به بازار شده و در این میان برخی زیاده

  .داد که دام زنده به کشورهای اطراف صادر شودوی گفت: وزارت جهاد در این زمینه دچار اشتباه شد و نباید اجازه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960308000753 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 حجتی امروز با نخست وزیر و وزیر کشاورزی ارمنستان دیدار می کند

های تهران و ایروان در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با نخست وزیر و وزیر کشاورزی ارمنستان بررسی می راه های گسترش همکاری 

به گزارش ایانا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران بنا به دعوت رسمی ایگنادی آراکلیان همتای ارمنستانی در چارچوب .شود

 .و مذاکره با مقام های بلندپایه کشور میزبان، وارد ایروان شد برنامه گسترش همکاری های دو کشور در حوزه های مرتبط

حجتی رئیس هیات ایرانی در فرودگاه زوارنتوس ایروان مورد استقبال سیدکاظم سجادی سفیر جمهوری اسالمی و هیات مقام های 

مذاکرات برنامه ریزی شده با مقام براساس برنامه اعالم شده، وزیر جهاد کشاورزی ایران در .وزارت کشاورزی ارمنستان قرار گرفت

های این حوزه از جمله همتای خود و همچنین کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان، مسائل مربوط به همکاری های دو کشور و 

حجتی همچنین در جریان این سفر چهار روزه از چند پروژه در بخش های .زمینه های نو برای توسعه روابط را بررسی خواهد کرد

تهران و ایروان که روابط بسیار نزدیک سیاسی .ای مختلف کشاورزی و صنایع وابسته دارای استانداردهای روز بازدید خواهد کرده

دارند، از دی ماه سال گذشته پس از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی به ایروان، مذاکره با سرژ سرکیسیان همتای 

اجرای برنامه های مختلفی را برای افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری و افزایش  ارمنستانی و امضای چندین سند همکاری،

  .سطح ارزش مبادالت بین دو کشور را در دستور کار دارند

http://www.iana.ir/fa/news/44219/%D%8AD%D%8AC% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 شودهای کشاورزی ایران و ارمنستان امضا میوزیر جهاد کشاورزی عازم ایروان شد/ اسناد همکاری

های کشاورزی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران به منظور دیدار با همتای ارمنستانی خود و بررسی راه های توسعه همکاری 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در این سفر پیش بینی شده است تا اسناد همکاری .تهران و ایروان امروز عازم ارمنستان شد

های کشاورزی از جمله یادداشت تفاهم همکاری های ایران و ارمنستان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی توسط وزرای 

در این سفر چهار روزه، وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشاورزی ارمنستان دیدار و درباره همکاری دو .به امضا برسد کشاورزی دو کشور

نفره از مسئوالن  10بنابراین گزارش، در این سفر هیاتی .کشور در حوزه های دامپروری،شیالت و کشت فراسرزمینی گفتگو خواهد کرد

عاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس هیات مدیره اتاق مشترک ایران دولتی و خصوصی بخش کشاورزی از جمله م

 .و ارمنستان و یک عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی وزیر جهاد کشاورزی را همراهی می کنند

ttp://www.iana.ir/fa/news/h44183/%D9%88%D8%B2%DB%8C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 !همه به این سفره دعوت هستند

ازار گوشت یک سال گذشته برای بکنندگان دام ایران با ارسال یادداشتی اختصاصی برای ایانا با استناد به اتفاقات رئیس شورای تأمین

ها منتشر شود، های فراوانی در رسانهقرمز که قیمت این محصول نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد و باعث شد حرف و حدیث

 .راهکارهای پیشنهادی و مصلحانه خود را برای به ثبات رسیدن رسیدن بازار این ماده غذایی پروتئینی ارائه کرد

 کنندگان دام ایرانرئیس شورای تأمین -منصور پوریان 

طی یک سال گذشته، اتفاقات زیادی برای بازار گوشت قرمز افتاده است. قیمت این محصول نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و 

ی رف برخها منتشر شود. اظهار نظرهایی که بعضا به صورت ضد و نقیض از طهای فراوانی در رسانهباعث شده است تا حرف و حدیث

مسئوالن دولتی و خصوصی انتشار یافت. اظهاراتی که هم ذهن مردم را نسبت به این موضوع منحرف کرد و هم بعضی از مسئوالن را 

کنندگان و تولیدکنندگان به این باور رسید که کمبود دام، گیری مردد گذاشت؛ تا جایی که حتی سازمان حمایت مصرفدر تصمیم

هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. این در  17در همین مقطع زمانی، قیمت دام سبک قبل از کشتار به باالی  بازار را متشنج کرده و

میلیون راس دام سبک در  70کند.در حال حاضر بیش از حالی است که هر دو تصور، اشتباه بوده و انحراف از واقعیت را ترویج می

فند است. بنابراین همانطور که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم میلیون راس آن گوس 50کشور وجود دارد که باالی 

کرده، هیچ کمبودی از لحاظ تعداد دام در کشور وجود ندارد. اما آنچه که در ارتباط با قیمت دام زنده از طرف رئیس سازمان حمایت 

رود، اما هزار تومان در هر کیلوگرم فروش می 17ن باالی کنندگان و تولیدکنندگان عنوان شده، قابل تامل است. دام زنده اکنومصرف

هزار  13شود. زیرا آن ها در بهترین شرایط، این محصول را بین ها سرازیر میرسد، بلکه به جیب داللاین پول به دست دامدار نمی

شود، شده بین دامداری تا کشتار نوشته می خرند.بنابراین سناریوهای مختلفی که در فاصله ایجادتومان از دامدار می 500هزار و  13تا 

طلبی توان بر این فاصله غلبه کرد و بر فرصتکننده با آن سر و کار دارد. حال چگونه میزند که مصرفبخش عمده قیمتی را رقم می

ا شکایت کرد؟ آن های سودجو فائق آمد؟ آیا باید همین طور دست روی دست گذاشت و فقط و فقط از دالل و واسطه در رسانهعده

د دهند و اتفاقا بیشتر از تولیدکننده از بازار سوها که هیچ نام و نشان یا دفتر کاری ندارند تا شناسایی شوند؛ بنابراین مالیات نمی

اند. هودهای جانبی نببرند. آن ها کسانی هستند که دغدغه تولید نداشته و هیچ گاه نگران تلفات یا هجوم بیماری و افزایش هزینهمی

ان شتوان با این گروه مبارزه کرد؟ آیا قانونی وجود دارد که به طور مستقیم آنها را هدف گرفته و مانع از فعالیتاز چه طریقی می

ی ها داشتند، به این نتیجه رسیدند که راهی جز آشتاندرکاران بخش خصوصی تولید با کشتارگاهشود؟طبق جلسات مختلفی که دست

توان فاصله بین دو قطب را تا حد ممکن کوتاه و فضا را برای ها وجود ندارد. بدون شک با این مسیر میرگاهدامداران و کشتا

های موثر در راستای تعادل بخشی به قیمت گوشت قرمز است. اقدام کنانی که تنها یکی از قدمگرهای اضافی، تنگ کرد؛ آشتیواسطه

کنند. البته این شود که پرواربندی را به صورت ویژه، دنبال میمرکز دامداری خالصه میتر از آن، در افزایش تعداد واحدهای متمهم

ای بدیهی است و واحد شیری با واحد تولید گوشت یا همان پرواربندی، دو مقوله جدا از هم هستند. موضوع برای دام سنگین، مسئله

برانگیزی از طرف وزارت های تحسینهای اخیر، حرکتکه در سال دار نیست. هرچنداما این اتفاق در مورد دام سبک، آنچنان معنی

شود، اما برای رسیدن به سطح هزار راس گوسفند پرواری روانه بازار می 100جهاد کشاورزی به وقوع پیوسته و اکنون ساالنه بیش از 

میلیون راس گوسفند پرواری در کشور تولید تا دو  1.5ها فاصله است. زیرا حداقل باید در طول یک سال، بین آل، هنوز فرسنگایده

شود تا بتواند سهمی قابل توجه از میزان تامین گوشت را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که با تالش مسئوالن، ظرفیت 

 های صنعتی به بیش از سه میلیون راس در سال رسیده، اما هنوز بسیاری از آنها فعال نیستند.پرورش در شهرک
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توان استفاده کرد، کمبود درصد الشه آن می 35رسد یکی از دالیلی که دام سبک ایرانی، مزیت گوشتی ندارد و تنها از نظر می به

 پردازند، قطعا ازواحدهای پرواربندی گوسفند باشد. زیرا واحدهای پرورشی، وقتی به صورت تخصصی و متمرکز به پرواربندی می

نویسی آن را نیز متناسب با نیاز روزانه برای تبدیل که تولید گوشت قابل توجهی داشته و نحوه جیره برندای بهره مینژادهای ویژه

 درصد خواهد رسید. 50وری الشه به باالی زنند. در چنین حالتی، دست کم درصد بهرهبیشتر خوراک به گوشت، تخمین می

بر است، اما عالوه بر کاهش فشار بر مراتع کشور، سیستم را متمرکز هزینهاندازی واحدهای پرواربندی دام سبک، اگرچه توسعه و راه

توانند در ها نیز به راحتی میکند. اینگونه است که کشتارگاهپذیر میریزی برای آنها را در سطحی کالن، امکانکرده و قابلیت برنامه

طبق تولید آن ها تنظیم کنند. تکیه صرف بر دام عشایر، مشکالتی  ها اعتماد کرده و برنامه کشتار خود راقالب یک قرارداد به دامداری

کنیم. در حالی که اگر این دو صنعت ای از آن را امروز در سطح پایتخت مشاهده میآورد که گوشهرا برای بازار گوشت به ارمغان می

مان کند، در زدامدار بداند که آنچه تولید می ها را از بین برده و به نوعیبه هم پیوسته، با در نظر گرفتن منافع مشترک، فاصله

گذاران کند و سرمایهرسد، با درصد اطمینان باالتری در راستای تولید گوشت، هزینه میمشخصی و به صورت تضمینی به فروش می

هزار  33تا  32ین نیز تمایل بیشتری برای ورود به این صنعت نشان خواهند داد. در نهایت گوشت قرمز نیز با قیمتی متعادل و ب

ا ها تاثیر منفی گذاشته و آنها ررسد.امروز افزایش قیمت گوشت، حتی بر قصابکننده میتومان به ازای هر کیلوگرم به دست مصرف

برای خرید مقدار زیاد این محصول، مردد کرده است. در حالی که این موضوع به هیچ عنوان به نفع جامعه نیست. زیرا جریان منفی 

کند که از یک طرف رکود برای تولیدکننده و از سویی دیگر، کاهش مصرف را برای مشتری به د فاز دور و تسلسلی بیهوده میرا وار

های دام سبک، چرخ رود با امضای قراردادی مشترک بین دامداران صنعتی و کشتارگاهدنبال خواهد داشت.به هر ترتیب، امید می

 ها را در ابتدای مسیر جا بگذارند./سهامداران بازار گوشت، از این حرکت، منتفع شوند و داللتولید در مسیری هدایت شود که تمام 

http://www.iana.ir/fa/news/44298/%D%87%9D%85%9D87%9-% 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 های مذاکره و قرارداد خود را تقویت کنندفعاالن کشاورزی تسلط به زبان و مهارت

 .رئیس اتاق ایران، برگزار شدهای خرماخیز کشور از سوی انجمن ملی خرما و با حضور پدرام سلطانی، نایباندیشی استاننشست هم

رئیس اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه مشکالت اقتصادی کشور چندوجهی است، اتاق ایران، نایببه گزارش خبرنگار ایانا از 

های دیگر مانند فرهنگ و سیاست هم توجه کنیم؛ اصالح این موارد به گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی باید به ابعاد و زیرساخت

عنوان بخش خصوصی بسیار از آن صحبت درام سلطانی افزود: آنچه ما بهمدت شدنی نیست.پصبر و حوصله نیاز دارد و در کوتاه

گوییم دولت و مجلس باید از بخش خصوصی حمایت کنند، اما باور نداریم که در ابتدا باید خودمان کنیم مسئله حمایت است و میمی

ورها، بخش خصوصی آنقدر قوی است که از خودمان حمایت کنیم و بخش خصوصی را باور داشته باشیم.وی بیان کرد: در دیگر کش

ده وری ادامه داد: گمشرئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر جایگاه بهرهدولت نیازمند آن است. ما هم باید به این سمت برویم.نایب

ای که از ر آیندهوری، نتایج غیرقابل جبرانی خواهد داشت. دهای آینده عدم توجه به بهرهوری است و در سالاقتصاد ایران بهره

وری نباشد اقتصاد توسعه پیدا نخواهد کرد.سلطانی با تأکید بر های نفتی وجود ندارد، اگر بهرههای نفتی محرومیم و حمایترانت

های وری در بخش کشاورزی عنوان کرد: هم در فرایندهای ابتدایی مانند کاشت و داشت و برداشت و هم در حلقهضرورت توجه به بهره

وری باید مورد توجه قرار گیرد.وی خواستار توجه به نیاز بازار شد و اظهار کرد: مشکل ما درمجموع فرآیند کشاورزی، بهره پسین

حصول گیری سهم مکنیم، در حالی که باید از شناخت بازار و اندازهتولید این است که فرایند تولید را از مرحله نهایی تولید آغاز می

 یابد.یندهای بازار شروع کنیم و در نهایت به تولید برسیم و در این صورت است که اقتصاد کشاورزی توسعه میو قرارداد و دیگر فرا

 وکار برویماندازی کسبهای امروزی راهکار اقتصادی یک فعل ایثارگرانه نیست و باید به سمت مدل

ادآور شد: کار اقتصادی یک فعل ایثارگرانه نیست و باید به های نوین کشاورزی یکارگیری روشرئیس اتاق ایران با تأکید بر بهنایب

ژه در ویوکار برویم.سلطانی تأکید کرد: اگر بتوانیم مدل تأمین مالی کاالهای کشاورزی را بهاندازی کسبهای امروزی راهسمت مدل

های نوین برای کشاورزان را ضروری ایم.وی آموزشهای تأمین مالی بخش کشاورزی را هم کاهش دادهصادرات اصالح کنیم، هزینه

های مذاکره و قرارداد دانست و اضافه کرد: حوزه کشاورزی ما جهانی نشده است و این حوزه از نظر تعامل و تسلط به زبان و مهارت

اریابی و باز چنین مدیریت عملیات،رئیس اتاق ایران گفت: در فروش و بازاریابی باید قوی شویم. همباید خود را تقویت کنند.نایب

های پورابراهیمی در مورد باالبودن قیمت تمام شده محصوالت در ایران بندی هم باید تقویت شوند.سلطانی با اشاره به صحبتبسته

های آب، منابع طبیعی و اقلیمی کشورمان مبتنی کنیم و در این صورت قیمت های کشاورزی خود را بر واقعیتافزود: باید سیاست

های یدات کشاورزی باال نخواهند بود.وی با اشاره به دو برنامه اصلی اتاق ایران بیان کرد: با هدف متمرکز کردن برنامهشده تولتمام

را در دست انجام داریم؛ به این  "یک کشور -یک تشکل "ها، طرح ها و کمیسیونها، تشکلهای شهرستانمجموعه اتاق شامل اتاق

های تعامل و همکاری با همان کشور را دنبال کرده و از کز کنند و در یک سال همه فرصتها روی یک کشور تمرمعنی که تشکل

 هایش استفاده کنند.فرصت

 شودکار فراگیر اتاق اجرا مینقشه تقسیم

رح دیگری طکار فراگیر اتاق هم های مختلف اتاق عنوان کرد: نقشه تقسیمکار میان بخشرئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم تقسیمنایب

ها و همچنین ها، تشکلکند. طبق این طرح هرکدام از کمیسیونهای مختلف اتاق جلوگیری میکاری بخشاست که از پراکنده

 دهند.سال همه تالش خود را برای بهبود آن حوزه انجام میهای استانی بر روی موضوعی مشخص تمرکز کرده و در طول یکاتاق
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گونه از همه کار بهره برده و اینتواند از این شیوه تقسیمانجمن خرما ادامه داد: انجمن خرما هم می سلطانی با اشاره به فعالیت

های حوزه خرما در کشور اظهار کرد: تردید ها برای افزایش توان صادراتی خود بهره ببرد.وی با تأکید بر توانمندی و ظرفیتظرفیت

چیز را در این حوزه در اختیار داریم و ضعف ما در نبود راهبرد و در دنیا باشد. ما همه هاتواند جزو بهترینندارم که حوزه خرما می

م و های مستقیهای مختلف کشاورزی و اقتصاد کشور ما، یارانههای کشاورزی یادآور شد: در بخشمدیریت است.سلطانی درباره یارانه

هایی که در کشور وجود دارند به دست تصویر جامع و کاملی از یارانه ها را احصاء کرد وغیرمستقیم زیادی وجود دارد که باید این

از  نظام آموزشی بیشاند.وی تأکید کرد: در شرایط فعلی باید بهوری داشتهبدهیم و بدانیم این میزان یارانه تا امروز چه میزان بهره

 ورگذاری کنیم و به همه واحدهای بهرهز همیشه سرمایهوری بیشتر اها یارانه دهیم. همچنین باید در نظام بهرههمیشه و همه بخش

 توجه داشته باشیم./

http://www.iana.ir/fa/news/44165/%D9%81%D8%B9%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 آمادگی ارمنستان برای همکاری با ایران برای ورود به بازار این اتحادیه و صادرات محصوالت کشاورزی

صبح امروز سه شنبه حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با ایگنادی آراکلیان وزیر کشاورزی ارمنستان در محل اقامتگاه دولتی این 

 .کشور دیدار و گفتگو کرد

گزارش ایانا از سفارت ایران در روسیه، در این مالقات آراکلیان ضمن شادباش برگزاری موفقیت آمیز یازدهمین دوره انتخابات  به

ریاست جمهوری در ایران و انتخاب مجدد روحانی، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور همچون گذشته درحوزه های مختلف به صورت 

ا اشاره به امضای یادداشت تفاهم های همکاری در این زمینه و فراهم بودن زمینه های حقوقی الزم حسنه تداوم داشته باشد. وی ب

برای این کار، خواستار تشکیل کارگروهی مشترک با هدف حمایت از فعاالن اقتصادی دو کشور در حوزه های متعدد همکاری در 

این کشور در اتحادیه اورآسیا، آمادگی ارمنستان را برای همکاری  وزیر کشاورزی ارمنستان با اشاره به عضویت.بخش کشاورزی گردید

با ایران برای ورود به بازار این اتحادیه و صادرات محصوالت کشاورزی اعالم کرد. تاکید بر همکاری در زمینه شیالت، دامپروری و 

استان های مرزی ارمنستان از دیگر محورهای فرآوردهای دامی، افزایش همکاری های استانی بین استان های آذربایجان و گیالن با 

حجتی نیز در این دیدار ضمن تبریک متقابل به همتای ارمنی خود به .مذاکرات دو وزیر در اجالس مشترک کشاورزی دو کشور بود

وری و مناسبت برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور، از وضعیت همکاری های خوب دو کشور در حوزه های کشاورزی، دامپر

 شیالت ابراز رضایت کرده و بر سطح این همکاری ها و مبادالت بیش از پیش تاکید کرد. 

وی با اشاره به اینکه کشورمان در اقلیم خشک جغرافیایی قرار داشته و الزمه کشاورزی در ایران بهره وری از آب، زمین و کشاورزی 

زراعی، ایران عمده محصوالت استراتژیک خود را تامین کرده و به خودکفایی  مدرن است، افزود: با افزایش بهره وری از آب و زمین های

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان، آمادگی ایران را برای همکاری در بخش های کشاورزی، دامپروری، گیاهان دارویی و .رسیده است

 .ی ایجاد صنایع تبدیلی در ارمنستان خبر دادفراورده های لبنی با ارمنستان اعالم کرد و از آمادگی فعاالن اقتصادی ایرانی برا

که سید کاظم سجادی، سفیر فوق العاده و تام االختیار ایران در ارمنستان نیز حضور داشت، با ابراز امیدواری از حضور   در این دیدار

رزی و دامپروری وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در ارمنستان که موجب تحرک بخشیدن به همکاری های دو کشور در بخش کشاو

خواهد شد، اعالم کرد: تالش های دو کشور موجب شکل گیری پنجره جدیدی در روابط گردیده که بدون شک دستاوردهای آن در 

سفیر کشورمان در این دیدار خواستار تشکیل کار گروه کشاورزی برای حمایت از تجار و فعاالن .سال های آینده مشخص خواهد شد

و با ابراز امیدواری از اینکه تفاهم های منعقده بین دو کشور به صورت عملیاتی فعال گردند، خواستار روان اقتصادی دو کشور شده 

در پایان این مالقات و برگزاری نشست  .سازی امور اداری و گمرگی برای تسهیل سرمایه گذاری تجار ایرانی درارمنستان گردید

یاهی و حفظ نباتات بین دو کشور، در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده و به مشترک طرفین با امضای یادداشت تفاهم قرنطینه گ

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در راس یک هیات بلندپایه از مسئولین این وزارتخانه برای دیدار .پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند

دوشنبه وارد ارمنستان شده و از جانب مقام  با مقام های ارمنستان و گسترش و توسعه همکاری های دو کشور در این حوزه عصر روز

 های ارشد وزارت جهاد کشاورزی مورد استقبال قرار گرفتند./

http://www.iana.ir/fa/news/44234/%D8%A2%D9%85% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 های ملیهای زیست محیطی به حسابوارد نشدن ارزش

های ملی های زیست محیطی به حسابمدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست کشور از وارد نشدن هیچ یک از ارزش

محیط زیست و توسعه پایدار با "به گزارش ایانا از پیام طبیعت استان کهکیلوبه و بویراحمد، زهرا جواهریان در همایش .خبرداد

که در یاسوج برگزار شد، مشاغل سبز را به دو گروه تقسیم بندی کرد. وی گفت: دسته اول مشاغلی هستند  "محوریت مشاغل سبز

یک، نکه ذاتا سبز هستند مانند کشاورزی بدون استفاده از سم و یا کشاورزی ارگانیک، شیالت، جنگلداری، زنبورداری، بانکداری الکترو

اپراتوری، حمل ونقل سبز، بازیافت و دسته دوم نشاغل سبز شامل سبز سازی مشاغل موجود است. هر شغلی قابلیت این را دارد که 

حفاظت محیط زیست افزود: مدیرکل دفتر توسعه سازمان.در مسیر فرایندش، تغییر ایجاد کنیم و آن را به سمت سبز شدن ببریم

های محیط زیست در هر کشور چقدر است. وی گوید ارزشا قتصاد محیط زیست داریم که میای به نامعالوه بر اقتصاد سبز مقوله

زهرا جواهریان به لزوم ایجاد پس انداز  .های ملی نشده استادامه داد: هیچ دارایی و ارزش محیط زیستی در کشور ما وارد حساب

های استان کهگیلویه و بویراحمد در ها و قابلیتوی به ظرفیت.شاره کردزیست محیطی از سوی هریک از افراد جامعه برای فرزندان ا

زمینه منابع طبیعی ومحیط زیست اشاره کرد. این مقام مسئول اعالم کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد باید استان پایلوت سبز کشور 

های گیاهان دارویی در این راحمد از اجرای طرحدر این همایش، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری استان کهگیلویه و بوی .بشود

 .مایبرداری استفاده کردههای جایگزین در بهرهاستان خبرداد و گفت: ما در راستای توسعه منابع طبیعی و ایجاد اشتغال از روش

: در و محیط زیست گفتپژمان نیک اقبالی در این همایش با اشاره به ظرفیت استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه منابع طبیعی 

گونه گیاهی دارویی و بیش از دو هزار گونه گیاهی دارد، باید باغ گیاه شناسی، باغ پرندگان و سایر مشاغل  475استانی که بیش از 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  زایی و توسعه گردشگری و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست احداث شود.سبز جهت اشتغال

 .ای منعطف شوند که بتوان مشاغل سبز را ایجاد کردیلویه وبویراحمد گفت: باید قوانین و مقررات به گونهکهگ

 .وی از افزایش مشاغل سبز در سراسر کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد: این مشاغل در استان نیز افزایش پیدا کند

دامه گفت: باید به منابع طبیعی اهمیت داد و اعتبار برایش در نظر گرفت. های خارج از شمال نیز در افریبرز غیبی رئیس مرکز جنگل

میلیون هکتار  6های ایجاد مشاغل سبز در کشور، گفت: ها و ظرفیترئیس دفتر جنگلهای خارج از شمال کشور با اشاره پتانسیل

هایی در راستای توسعه وی با اشاره به فعالیت.کندهزار نفر اشتغال ایجاد می 135طرح مدیریت جنگل داریم که اگر اجرا شود، بالغ بر 

مله های طبیعی از جگاههای جنگلی و ایجاد تفرجزایی افزود: تولید نهال، تولید گیاهان دارویی، احداث پارکمنابع طبیعی و اشتغال

زغال، به تولید و پرورس نهال رو  جای تولیدوی در ادامه گفت: چه شغلی بهتر از این که به.های ایجاد مشاغل سبز می باشدظرفیت

های ها پرداخت و افزود: طرح توسعه گیاهان دارویی وجنگلکاریهایی از این طرحعزت اله بهشتی فرد در ادامه به تشریح نمونه.بیاوریم

با  سوی دیگر شود و ازهاست که از یک سو موجب تغییر در سیستم معیشتی مردم و افزایش درآمد مردم میمشارکتی از این نمونه

مدیر کل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد در همین .کندها را فراهم میکاهش دام در مراتع، زمینه حفاظت و احیای عرصه

اند و های جنگل و مرتع احیا شدهایم عرصههای منابع طبیعی را با مشارکت مردم انجام دادهراستا اعالم کرد: در جاهایی که ما طرح

روستا از روستاهای  6مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان از ایجاد مشاغل سبز در  .یش خاک به صفر رسیده استفرسا

  .های سبز در روستاهای دیگر استان تالش خواهیم کردضلع جنوبی دامنه دنا خبر داد و گفت: در ادامه برای توسعه شغل

همگانی دانست که همه مردم در قبال آن مسئولند. زینت دریایی؛ کارآفرین وظیفه اسداله هاشمی حفاظت از محیط زیست را یک 

موفق حوزه گردشگری که از استان هرمزگان به این همایش دعوت شده بود، حمایت از زنان کارآفرین در عرصه صنایع دستی و 
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وی گفت: در محل خانه خود در روستای  .ترین گام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز اقتصاد سبز دانستمشاغل سبز را مهم

صورت مستقیم و نفر به 200در جزیره قشم با اقامتگاه بوم گردی و پذیرایی از مهمانان و گردشگران این جزیره برای حدود  "سلخ"

ان مشغول زن اهل این روستا در کار تولید صنایع دستی و فروش آن به گردشگر 96ام. وی بیان کرد: غیرمستقیم شغل فراهم کرده

ها، مراتع وآبخیزداری های خارج از شمال سازمان جنگلبا حضور رئیس دفتر جنگل 96این همایش امروز سوم خردادماه .هستند

کشور، مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معاون عمرانی استاندار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، 

رکل صنعت، ومعدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از کارشناسان و اعضا تشکلهای زیست محیطی مدیرکل محیط زیست، مدی

 های اتاق بازرگانی برگزار شددر سالن همایش

http://www.iana.ir/fa/news/44289/%D%88%9D%8A%7 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 الحاق ایران به توافق پاریس، راه نجات منابع آب

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت توجه به مسئله تغییر اقلیم برای مقابله با بحران آب، پیوستن ایران به توافق 

 .ضرورت ملی دانستپاریس را یک 

به گزارش خبرنگار ایانا، معصومه ابتکار در مراسم بزرگداشت روز جهانی تنوع زیستی که امروز در سالن سرو پارک پردیسان برگزار 

 هایامهخورد. اجرای برنشد، مسئله کمبود منابع آب را یک تهدید جدی برای ایران دانست.وی افزود: مسئله آب با تغییر اقلیم گره می

مقابله با تغییر اقلیم، یک ضرورت ملی برای ایران است. امیدواریم سند الحاق ما به توافق پاریس، هرچه زودتر نهایی شود. این مسئله 

پذیری کشور در برابر مسایلی نظیر افزایش دما، کاهش بارندگی وحوادثی نظیر سیل، در حال افزایش برای ما حیاتی است زیرا آسیب

کند. این مسئله حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر میزان وقوع سیل در کشور روندی صعودی طی می است.رئیس سازمان

 رود و باید آمادگی الزم برای مدیریت شرایط را داشته باشیم.برای جوامع انسانی یک تهدید به شمار می

یده گرفت. خوشبختانه این رویکرد جامع، در برنامه توان نادوی افزود: پیوند بحث تغییر اقلیم با تنوع زیستی و گردشگری را نمی

وب گیرهای خششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. امیدواریم با تصمیم بزرگی که مرم ایران در جمعه گذشته گرفتند و جهت

بط اگر در توجه به مسایل مرت ها و تهدیدهای فراوان ناشی از تغییر اقلیم عبور کنیم.ابتکار گفت:های مهم، از بحرانکشور در این حوزه

انگاری شود، یقینا تهدید برای کشور ایجاد خواهد کرد. سازمان حفاظت محیط زیست به این مسئله توجه جدی با تغییر اقلیم سهل

ی و هها استفاده خواهد کرد. حرکت ما دانش بنیان و متکی به پژوهش و مطالعات دانشگاداشته و یقینا در این راه از کمک دانشگاه

انداز روشنی برای تنوع زیستی و گردشگری پایدار در کشور رقم زده شود.وی در ابتدای های علمی خواهد بود، تا چشمهمکاری

ها درباره خاتمه یافتن و متوقف شدن قراردادهای مربوط به سخنان خود با اشاره به خبر منتشر شده از سوی رئیس سازمان جنگل

برداری تجاری از گیری خوب برنامه ششم و اخذ تصمیم برای توقف بهرهری، بیان کرد: از این جهتهای جنگلدادرصد از طرح 80

ای ههای شمال، خوشحال هستیم.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همکاری فرابخشی، کلید اجرایی شدن برنامهجنگل

ه یک تر به تصویب برسانیم و آن را بت از تنوع زیستی را هرچه سریعهای مرتبط با حفاظتنوع زیستی است. امیدواریم بتوانیم برنامه

ایم. راهکار در سطح ملی تبدیل کنیم.وی ادامه داد: در رابطه با تنوع زیستی، عالوه بر تدوین گزارش، در بعد عملی نیز وارد شده

ه و کارهای ارزشمندی در این دوره انجام شده ای در زمینه گردشگری پایدار، تنوع زیستی و گردشگری تدوین کردهای ویژهبرنامه

 است.

 اجرای الگوهای موفق مشارکت مردمی

ایم بسیاری از مباحث نظری را به الگوهای عملی نزدیک کنیم. رویکرد اصلی ما جلب مشارکت مردمی برای ابتکار یادآور شد: توانسته

 وفقی با همکاری جوامع محلی ایجاد کنیم.ایم الگوهای مها بوده و در این رابطه نیز توانستهانجام طرح

زی ریها در شورای برنامهایم. به دنبال تصویب این طرحطرح مدیریتی برای مناطق حفاظت شده آماده کرده 80وی اضافه کرد: بیش از 

های خشی از برنامهها جنبه فرابخشی پیدا کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر بها هستیم تا برنامهاستان

های ریزی است. نمونهمدیریت مناطق در شوراهای استانی بررسی و عملیاتی شده و بخش دیگری نیز در انتظار طرح در شورای برنامه

های مدیریت های مشارکتی سازمان، پارک ملی خبر است که در قالب طرحها داریم. مثال بارز برنامهخوبی نیز از اجرای این برنامه

های زیست کره گاهارکتی با کمک جوامع محلی و روستاییان به اجرا در آمده است.وی افزود: در این طرح برای حفاظت از ذخیرهمش

های مردمی این سازمان نیز نشست خوبی با جوامع محلی اقدامات بسیار ارزشمندی انجام شده است.به گفته ابتکار دفتر مشارکت
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های موفق مشارکت این جوامع در حفاظت از تنوع زیستی عرضه شده است. بنابراین سازمان ونهبرگزار کرده و در این نشست، نم

های آن در چارچوب اهداف برنامه تنوع های عملی زیادی در اختیار دارد که برنامهمحیط زیست برای حفاظت از تنوع زیستی نمونه

ی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست منتظر تصویب و.زیستی کشور، برنامه ششم و اسناد فرابخشی، عملیاتی شده است

ها قبل در سازمان پیگیری شده بود. با اقبال رئیس جمهور ها از سالها و قوانین باالدستی باقی نمانده است. بلکه برخی برنامهبرنامه

یاری از اقداماتی که در گذشته ها، بسدر دولت یازدهم نسبت به مسئله محیط زیست و توجه به مشارکت مردم در اجرای برنامه

ندی بها را در زمانشد، به مرحله اجرا در آمد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما تاکید داریم که برخی برنامهپیگیری می

نه متاسفا های دولتیدهد. دستگاهها کارایی خود را از دست میمشخص انجام دهیم زیرا اگر مطالعات طوالنی شود، بسیاری از برنامه

 شود.دهند اما مطالعات آنها به هیچ رخداد عملیاتی منجر نمیها فقط مطالعه انجام میافتند. برخی دستگاهدر چرخه معیوبی گیرمی

ها به امضا رسیده است. در صورت هایی با استانداریهای مدیریت تنوع زیستی تفاهم نامهوی افزود: برای تصویب و اجرای برنامه

شود و با حمایت استانداران به مرحله اجرا در خواهند آمد.به گفته ابتکار ها، ردیف بودجه برای آنها در نظر گرفته میامهتصویب برن

گزاری، مقررات و اصالح رویکردها جزء وظایف دولت است که در بخشی از مسایل مرتبط با حفاظت از تنوع زیستی شامل سیاست

ایم اما کافی نیست و های خوبی برداشتهل کار شده است. در زمینه فرهنگ و آموزش نیز گامدولت یازدهم به خوبی روی این مسای

ای برای آموزش باید اقدامات بیشتری در این رابطه انجام شود.وی اضافه کرد: طرح هر مدرسه یک محیط بان طرح بسیار ساده

به اجرا درآمد. در این طرح کودکان با وظایف یک محیط مدرسه  1700هاست که با استقبال آموزش و پرورش مواجه شد و در بچه

تری بین سازمان حفاظت محیط زیست و بان و طبیعت به صورت بی واسطه از طریق محیط بانان آشنا شده و ارتباط بیشتر و قوی

 شود.ها ایجاد میخانواده

 گردشگری پایدار عامل تولید اشتغال

های مردم به اقدامات ارزشمند آغاز شده در ارتباط با جوامع محلی و شبکه سازمانرئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 

اند.وی گردشگری پایدار را عامل مهمی در تولید ها از بیانه دادن عبور کرده و وارد کار شدهنهاد، عنوان کرد: در حال حاضر سمن

های ع دستی به عنوان یک صنعت ملی تاکید دارد. در طرحاشتغال اعالم کرد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر توسعه صنای

زاگرس و دریاچه ارومیه نیز بر اصالح الگوی کشت، استقرار کشاورزی سازگار با محیط زیست و معرفی الگوهای جایگزین برای 

خوانی ست با اقتصاد مقاومتی همهای اقتصاد سبز ممکن اایم.ابتکار ادامه داد: زمانی این تلقی بود که برنامهمعیشت مردم متمرکز شده

توانیم میای که داریم، نالعادههای فوقپوشانی دارند. ما به دلیل ظرفیتافزایی و همکه این دو مقوله با یکدیگر همنداشته باشد. در حالی

خصوص تنوع فرهنگی از اقتصاد سبز و توسعه گردشگری غافل باشیم. تنوع زیستی باالی ایران، ظرفیت بزرگ ملی کشور است. به

صی گذار بخش خصوکند. وی بر مشارکت جوامع محلی و حضور سرمایهباالیی که داریم، زمینه مناسبی برای جذب گردشگر ایجاد می

ب گیری کرده و به این ترتیریز، صرفا سختهای برنامههای گردشگری نیز تاکید کرد.به گفته ابتکار اگر سازمانبرای اجرای طرح

شت مردم روستاها را با مشکل مواجه کنند و برای زندگی آنها راهکار جایگزین ارائه ندهند، با مهاجرت مردم و حاشیه وضعیت معی

شود، بلکه تشدید هم خواهد شد زیرا با مهاجرت، مشکل دیگری در حاشیه شهرها نشینی روستاییان مشکالت محیط زیست حل نمی

ردن روند مهاجرت و تخریب تنوع زیستی، گردشگری پایدار و توجه به روستاها و جوامع ایم.وی بیان کرد: برای مهار کایجاد کرده

رزی، هایی مثل کشاوهایی که نقش حفاظتی دارند، امری اجتناب ناپذیر است. برای ایجاد تغییراتی که درحوزهمحلی به عنوان کانون

 الجرم باید اتفاق بیفتد، نیاز به گردشگری پایدار داریم./

http://www.iana.ir/fa/news/44164/%D%8A%7D%84%9D%8AD% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 های مردم نهاد محیط زیستی توسط وزارت کشور صادر شدابتکار: مجوز شبکه سمن

 .های مردم نهاد محیط زیستی توسط وزارت کشور خبر دادحفاظت محیط زیست از صدور مجوز شبکه سمنرئیس سازمان 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

وه قضائیه با اشاره به پیشنه مشارکت های مردمی در کشور، نشست مدیران کل دفاتر مشارکت های مردمی دستگاه های اجرایی و ق

و در زمان دولت آیت  74وی افزود: سال .ایمهای زیادی در کشور روبه رو بودههای مردمی با فراز و نشیبگفت: در مبحث مشارکت

 ولی به رغم نگاه مثبت و باز رئیسهای مردمی در دفتر امور زنان بودیم اهلل هاشمی، پیگیر تدوین ساز و کاری برای فعالیت تشکل

ای های مردمی رو به رو بودیم و حتی عدههای امنیتی و منفی نسبت به موضوع مشارکتجمهور وقت به این حوزه، همچنان با نگاه

الف نظر معاون رئیس جمهور ادامه داد: حتی در مورد تعریف نظری از تشکل های مردم نهاد نیز اخت.به این موضوع معتقد هم نبودند

نظران اجتماعی ایران معتقد بودن که تمام متخصصان و صاحبگفتند این تعریف وام گرفته از غرب است. در حالیای میبود و عده

 هایی ازها و جوامع محلی مبتنی بر فرهنگ ایرانی است که حتی پیش از اسالم هم رگههای مردمی در قالب خیریهپدیده مشارکت

ی برای کارهای خیر و داوطلبانه در کشور وجود داشته و البته پس از اسالم، این موضوع در ایران تقویت شده این همگرایی اجتماع

های داوطلبانه و خیریه در جوامع شرقی است، بیان: ولی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ریشه حرکت.است

امع مدرن امروزی که تحت عنوان سازمان های غیر دولتی است، در غرب شکل ساختار تکامل یافته، توسعه یافته و متناسب با جو

ر های غیالمللی سازمانها هم در غرب نیست و در حال حاضر، شاهد حضور و فعالیت ملی و بینگرفت و البته نقطه قوت این سازمان

 .توسعه هستیمدولتی بسیار قوی و پر توان در بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و در حال 

های مردمی در دولت سید محمد خاتمی داشت و افزود: به دلیل اعتقاد شخصی و ای هم به شرایط تشکلاین مقام مسئول اشاره

های مدنی، هم زمان با این دوره، شاهد تقویت تشکل ها و نهادهای مدنی در راهبری بسیار خوب رئیس جمهور وقت برای جریان

ای عمیق به کیفیت و کمیت نهادهای مدنی و تکار، پس از این دوران مثبت، در دولت نهم و دهم شاهد خدشهبه گفته اب.ایران بودیم

معاون رئیس جمهور افزود: حتی در .های زیادی به سازمان های مردم نهاد وارد شدهای مردمی بودیم و هزینه ها و آسیبتشکل

های محیط زیستی که های مردمی بودیم تا جایی که حتی شبکه سمنلدوران دولت نهم و دهم شاهد عقب گردهایی در حوزه تشک

ای هم به نگاه و فعالیت دولت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره.در دولت سید محمد خاتمی شکل گرفته بود، از بین رفت

تالش کرد تا نهادهای مدنی و تشکل یازدهم در این زمینه داشت، گفت: دولت یازدهم با توجه به رویکرد اجتماعی و مردم محور خود 

وی عنوان کرد: تقویت جریان نهادهای مدنی و مشارکت مردم و ابعاد مختلف  .های مردمی را تقویت و از فعالیت آن ها حمایت کند

زدهم های دولت یازدهم و دواها و برنامههای کلی ابالغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و سیاستاین موضوع در سیاست

های مردم نهاد نکنیم و ها را محدود به سازماننیز دارای نقشی پر رنگ است و البته باید توجه کنیم که موضوع و مبحث مشارکت

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اهمیت باور و  .های مردم نهاد، جوانان، بخش خصوصی و خیریه ها را در کنار هم ببینیمسازمان

های مردمی، بیان کرد: نباید نگاه عامرانه، قیم مابانه، ابزاری، های مردم نهاد و تشکلکمیت به نقش سازماناعتقاد قلبی دولت و حا

 .ها در راستای حفظ کرامت انسانی باشدها داشت بلکه باید تمام تالشتحمیلی و از باال به تشکل های مردمی و سمن

 اجتماعی های مردم نهاد در جریان سازی مثبتتاکید بر نقش تشکل

های مثبت اجتماعی است، گفت: از این رو، این نهادها باید از بدنه مردم های مردم نهاد ایجاد جریانابتکار با بیان اینکه نقش تشکل

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در .ترین عنصر استها شکل بگیرند که برای این امر نیز انگیزه، مهمو به خواست و ارداه و عالقه آن
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هبی های مذالمنفعه که در تمامی فعاالن مدنی و اجتماعی کشورهای دنیا مشترک است، انگیزههای عامایران عالوه بر انگیزه فعالیت

های مدنی به عنوان پل ارتباطی میان مردم و وی با اشاره به نقش تشکل.و معنوی نیز دارای نقش کلیدی و عامل پیش برنده است

نامه تر از این است و به همین دلیل دولت یازدهم، آئینهای مردم نهاد بسیار فراتر و وسیعها و تشکلش سمندولت، بیان کرد: اما نق

گیری برنامه ششم نیز نقشی پر رنگ داشتند و ها در شکلها را تصویب، ابالغ و اجرایی کرد و با همین رویکرد سمنفعالیت تشکل

های محیط زیست با برخورداری از حق رای، عضو شورای و مشخصا شبکه سمن های مردم نهادحتی با مصوبه دولت، سازمان

 ها در فرآیندهای تصمیم سازی مشارکت داده شوند.ایم که سمنطور مکرر نیز از استانداران خواستهها شدند و بهریزی استانبرنامه

تر و ها غالبا کم هزینهها و پروژهاجرای طرحها در فرآیندهای آموزشی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مشارکت سمن

های مردمی نقش جدیدتری در قالب شکل های بوروکراتیک است و البته امروزه، سمن ها و تشکلتاثیرگذارتر از مشارکت دستگاه

های یی از آن همچون پویشهااند که البته در ایران نیز نمونههای تاثیرگذار اجتماعی در دنیا پیدا کردهها و کمپینگان پویشدهنده

 .درجه و حفاظت از منابع آب را شاهد هستیم 18گرم کمتر )کاهش زباله(، کاهش اسراف غذا، چالش  50های بدون خودرو، سه شنبه

این مقام مسئول با بیان اینکه بسیار تکان دهنده و باعث تاسف است که به رغم اینکه جامعه اسالمی هستیم ولی یک سوم مواد 

رود و این در یا به عبارت دیگر یک سوم مواد غذایی به اضافه یک سوم آب مصرفی در این بخش از مزرعه تا سفره هدر می غذایی

 .های نخست دنیا به لحاظ تنش آبی قرار داردحالی است که ایران با کمبود آب مواجه است و در رتبه

 محیط زیست سالم از عناصر امید و نشاط در جامعه است

تواند ها مختص محیط زیست نیست و میها و پویش های اجتماعی، افزود: این کمپینضمن تاکید بر نقش و اهمیت کمپینابتکار 

طور نمونه یکی از عناصر امید و نشاط در جامعه، محیط ها را در بر گیرد که البته با محیط زیست پیوند دارند. بهبسیاری از حوزه

میت امید و نشاط در جامعه واقف هستند. این همان مبحثی است که رئیس جمهوری نیز در زیست سالم است و البته همه به اه

ای به یاس برسد، غلبه شیطان بر آن جامعه حتمی مناظرات بر آن تاکید داشت زیرا یاس و نامیدی از جنس شیطان است و اگر جامعه

کنند به جای مصرف داروهای فشار ی از پزشکان توصیه میخواهد شد.معاون رئیس جمهور ادامه داد: به طور نمونه امروزه بسیار

گیری مدارس طبیعت بر پایه همین اصل کاهش فشار بر نسل کودکان خون، افراد روزانه و منظم در طبیعت قدم بزنند یا اساس شکل

انی مسائل محیط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: همپوش.تربیت شده در عصر صنعتی از طریق انس با طبیعت است

بان های مردم نهاد، موضوع دیدههای مهم تشکلوی تاکید کرد: یکی دیگر از نقش.های اجتماعی بسیار زیاد استزیست با آسیب

در محل سازمان  1393است که دولت نیز بر آن بسیار تاکید دارد تا جایی که رئیس جمهوری در مراسم هفته محیط زیست که سال 

ها خواست تا هر جا محیط زیست در حال آسیب بود، با صدای بلند فریاد بزنند و این نشان برگزار شد از سمنحفاظت محیط زیست 

بانی و نقد جدی گرفته نشود و اصالح و ابتکار با بیان اینکه تا دیده.دهنده فضای باز ایجاد شده توسط دولت برای نقد منصفانه است

ها نیز برای ها نخواهیم بود، گفت: البته بسیار مهم است که تشکلهد اثربخشی فعالیتتغییر رویکردهای نادرست صورت نگیرد، شا

  .وندبانی، توانمند شمندی از نگاه علمی، تخصصی و دقیق به موضوعات تالش کنند و علم آموزی داشته باشند تا در حوزه دیدهبهره

های های مردم نهاد را صدور مجوز شبکه سمندر زمینه تشکل های حمایتی و مهم دولت یازدهممعاون رئیس جمهور یکی از اقدام

  .مردم نهاد محیط زیستی توسط وزارت کشور برشمرد و افزود: خوشبختانه با صدور مجوز، این شبکه دارای جایگاه رسمی شد

ری ئیه در برگزارئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین اشاره ای به فعالیت مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضا

داشت و گفت: این همایش در سال جاری نیز برگزار خواهد شد و از جمله محورهای  95همایش حقوق محیط زیست مشترک در سال 

 .هم آن مشارکت های مردمی و نقش تشکل های مردم نهاد در حفظ و صیانت از محیط زیست است

  .باشیم 66هد اجرایی شدن آئین دادرسی ماده وی امیدوار: تا زمان برگزاری همایش حقوق محیط زیست شا
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 رابطه مستقیم محیط زیست با پیشگیری از جرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی

هره های مردمی و بمهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هرچه در عرصه مشارکت

گذاری شود، نافع و کم است، گفت: محیط زیست پیوند مستقیمی با پیشگیری از جرم و ر، سرمایههای مردمی کشومندی از ظرفیت

قانون اساسی ج.ا.ایران که حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه  50وی با اشاره به اصل  .کاهش ناهنجاری های اجتماعی دارد

: مشابه همین مبحث در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز همگانی و مسئولیتی در قبال نسل های آینده برشمرده است، گفت

مطرح است و امر به معروف و نهی از منکر نیز وظیفه ای همگانی و وظیفه متقابل مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم 

معروف و نهی از منکر و محیط زیست قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با طرح این پرسش که میان امر به .است

چه رابطه ای است، عنوان کرد: یکی از مصادیق جدی امر به معروف و نهی از منکر، ورود به میدان صیانت از محیط زیست است. 

 .یعنی امر به معروف و نهی از منکر، محدود به آن مصادیقی که به صورت عرفی در ذهن ما هست، نیست و مصادیق مختلفی دارد

میری ضمن تاکید بر این موضوع که حفظ محیط زیست، حق عمومی است، افزود: محیط زیست همواره در معرض تهدید است و از ا

این رو هنر ما باید دستیابی به توسعه و صیانت از محیط زیست به صورت هم زمان یا دستیابی به توسعه پایدار باشد که رکن ضروری 

وی با بیان اینکه محیط زیست منبعی بی کران است، گفت: بدون تردید .و در تمام حوزه ها استآن، آمایش سرزمین با نگاهی جامع 

و به یقین محیط زیست سالم، موجب نشاط اجتماعی و آرامش روانی می شود و نقش جدی در کاهش جرم و آسیب دارد. از این رو، 

اری کاهش پیدا می کند. زیرا سالمت و امنیت روانی هر چه شاخص ارتقاء محیط زیست افزایش پیدا کند، شاخص جرم و ناهنج

 .جامعه در گرو محیطی امن، آرام و بانشاط است و قطعا محیط زیست زمینه ایجاد این آرامش را فراهم می کند

ش ساز آرامگذاری در حوزه محیط زیست، زمینهقائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: از این منظر هر سرمایه

وی افزود: اگرچه تثبیت، صیانت و احیاء .های مخل امنیت روانی و سالمت جامعه استها، جرایم و اقدامجامعه، کاهش ناهنجاری

پذیری مردم و مشارکت عمومی در عالی ترین سطح محقق حقوق عمومی، تکلیف قوه قضائیه است ولی این وظیفه جز با مسئولیت

های حال حاضر و مهم کشور یعنی حاشیه نشینی داشت و یادآور شد: برای رفع ای به یکی از آسیباشاره این مقام مسئول.نمی شود

امیری ادامه داد: به همان نسبت که  .این چالش، باید به این پرسش پاسخ داد که پیوند میان محیط زیست و حاشیه نشینی چیست

نسبت شاهد افزایش حاشیه نشینی و به تبع آن افزایش جرم و آسیب محیط زیست مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد، به همان 

وی ضمن تاکید بر این موضوع که ادارات کل مشارکت های مردمی  .های اجتماعی خواهیم بود و در این موضوع تردیدی وجود ندارد

یق عملیاتی بخش حاکمیتی با مردم از طردستگاه های اجرایی، دروازه اصلی ارتباط با بدنه جامعه هستند، بیان کرد: پیوند مستقیم و 

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و دولتی الزاما .پذیرداین ادارات صورت می

  .باید به مشارکت مردم اعتقاد داشته باشد و برای افزایش آن گام بردارند

میان منتخبان شوراهای کشور نشان دهنده وزن مالحظات محیط زیستی در جامعه حضور چشمگیر محیط زیستی ها در 

 است

های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه با اشاره به شرایط اقلیمی همچنین، محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت

های جانوری انحصاری همچون گور خی گونهگونه اندمیک و بر 1728رودخانه دائمی،  180و جغرافیایی کشور، گفت: ایران دارای 

وی با بیان اینکه پرسش اصلی این است که چطور باید از مزیت های طبیعی و محیط زیستی ایران بهره .خر و یوزپلنگ آسیایی است

 گرفت که ضمن افزایش نرخ مشارکت های مردمی در صیانت از محیط زیست، نرخ بزهکاری و مهاجرت کاهش پیدا کند، افزود:

درویش با اشاره به شرایط دریاچه ارومیه پیش از .محیط زیست دارای چنین ظرفیت و پتانسیلی است اما مورد غفلت واقع شده است
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آغاز به کار دولت یازدهم و حال حاضر، بیان کرد: دریاچه ارومیه نمونه خوبی است که نشان می دهد اگر درایت دولتی ها و مشارکت 

به گفته مدیرکل دفتر .تشکل های مدنی باشد، بسیاری از چالش های محیط زیست، رفع خواهد شدمردم و نهادهای مردمی و 

های متعددی در حوزه محیط زیست همچون احیاء بسیاری ها و بحرانمشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، رفع تنش

ریزی نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت این حوزه و ضرورت برنامهها با کمک جوامع بومی و محلی و تشکل های مردمی و مدنی، از تاالب

ها در میان منتخبان شوراهای شهر و این مقام مسئول، حضور چشمگیر محیط زیستی.مندی درست از این ظرفیت استبرای بهره

افزود: همین وزن پر روستا سراسر کشور را نشان دهنده وزن باالی موضوعات و مالحظات محیط زیستی در میان مردم دانست و 

ها و گفتگوهای کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم نیز شاهد بودیم.درویش تاکید کرد: رنگ مباحث محیط زیستی را در مناظره

از سوی برخی  "محیط ایست"ها به محیط زیست و حتی نامگذاری محیط زیست به نام های مثبت که به رغم همه هجمهاین اتفاق

 دهد که محیط زیست نهکنند نشان میها، نیازهای جامعه و ضرورت توسعه اقتصاد و اشتغال را درک نمیزیستی که معتقدند محیط

های مردمی سازمان به گفته مدیرکل دفتر مشارکت.تواند جامعه را به توسعه پایدار برساندتنها لکنتی در توسعه نیست بلکه می

این است که توسعه پایدار بر مالحظات اقتصادی کوتاه مدت مقدم باشد زیرا  هاحفاظت محیط زیست، تنها خواسته محیط زیستی

ای هم به فعالیت مدارس طبیعت داشت و افزود: معرفی مکتب تربیتی جدیدی به نام وی اشاره.زندگی ما متاثر از محیط زیست است

هزار شغل سبز  200ساله منجر به ایجاد  10قی تواند در افمدارس طبیعت در کنار تربیت نسل حافظ و عالقمند به محیط زیست، می

 که متضمن حفظ محیط زیست است، شود

http://www.iana.ir/fa/news/44242/%D8%A7%D8%A8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۹تاریخ: 

های ناظر به استاندارد صنایع غذایی بیشتر توجه کنند/ لزوم رویکرد جدی صنایع غذایی به بازار سازمان

 خارج از کشور

گوید: دولت دوازدهم باید به همه صنایع در ایران و صنایع غذایی توجه کند؛ صنعت پایه اصلی توسعه اقتصادی رئیس اتاق ارومیه می

های مختلف اقتصادی توجه شود و برای این حوزه برنامه رسد مگر اینکه به حوزهبه توسعه نمی در کشور است و هیچ کشوری

 ها مشکالت دارد نه کمتر؛ برای اینکهصنایع غذایی بیشتر از سایر بخش»گوید: به گزارش ایانا از اتاق ایران، او می.منسجمی ارائه شود

داریم سازمان غذا و دارو، سازمان استانداردسازی به این حوزه توجه خاصی داشته  این حوزه با سالمت مردم ارتباط دارد. ما انتظار

کیفیت های دیگر محصولی بیاگر ر حوزه .باشند؛ چون در اینجا عالوه بر سود و زیان تولید کننده، پای سالمت مردم در میان است

نده کنوه بر ضرر مالی، احتمال ضرر جانی هم برای مصرفشد ولی در این حوزه عالباشد، شاید مصرف کننده ضرر مالی را متحمل می

صنعت غذایی در چارچوب کاری خود هم با موارد و مشکالت عام در ارتباط »فعال حوزه صنعت غذایی معتقد است: «.وجود دارد

تماعی، مالیات، مشکالت عام، مثل نحوه صدور مجوزها، تسهیالت بانکی، تأمین اج .است و هم مشکالت خاص حوزه خود را دارد

دهد. البته در صنعت غذایی موارد دیگری های اقتصادی به یکسان فعاالن اقتصادی را آزار میقوانین و مقررات متعدد که در همه حوزه

تا چندی قبل »داند: بندی محصوالت غذایی میاو نمونه این مشکالت خاص را ظروف بسته«.وجود دارد که خاص این حوزه است

رساندند. مردم ترازو و  102متر و به این اسم معروف بود؛ بعضی از عزیزان این ارتفاع را به میلی 110کنسرو و کمپوت  ارتفاع قوطی

ها در نظر بگیرند متر هم ندارند؛ ما از سازمان استاندارد و غذا دارو انتظار داریم استانداردسازی را در همه حوزه PAHمتر و بریکس

ها داند و به یکی از دیگر از آنعنوان می 9او استاندارد حوزه غذا را «.بندی محصوالت غذایی استف بستهو یکی از این موارد ظرو

؛ اما ما چنین «یافتهروغن کاهش»نویسند: جای سه سانتیمتری میبه میلیمثالً بر روی شیشه سس مایونز با فوت سه»کند: اشاره می

های مربوطه و سازمان استانداردسازی به ب. مردم ابزار سنجش ندارند و باید سازمانچرفرمولی نداریم؛ سس یا چرب است یا کم

کننده باید خود مصرف»گوید: ها هم میکنندهاو خطاب به مصرف«.کننده احترام بگذارنداستانداردها توجه کند و به حقوق مصرف

البته این مسئله نیاز به آموزش و  .ف در نظر بگیرندها باید کیفیت محصول را در زمان مصرهم به حقوق خود آشنا باشد، آن

اگرچه انتظار »د: گویمی و داندمی حوزه این در مجوزها تعدد را غذایی صنایع حوزه مشکالت از یکی انتظار«.سازی داردفرهنگ

که کند؛ بلرقابت را تعیین میای توجه شود ولی درنهایت این مجوز نیست که بازار رود در موقع صدور مجوزها به ظرفیت هر حوزهمی

های باید کاالهای تولیدشده توان رقابت با محصوالت مشابه در داخل کشور و خارج از کشور را داشته باشد. از طرف دیگر باید سازمان

قابت ر ناظر برای کمیت و کیفیت محصوالت غذایی توجه و نظارت دقیقی داشته باشند. اگر این فاکتور عملیاتی شود کسی که توان

 «.کنندکاری میهای ناظر، در حوزه نظارت کمشود. ولی متأسفانه سازماننداشته باشد از چرخه تولید خارج می

رهای ای به بازامسئله دیگر این است که صنایع غذایی به بازارهای خارج از کشور توجه داشته باشند باید عالوه بر بازارهای منطقه

 .توانیم انتظار داشته باشیم صنعت غذایی سهمی در توسعه صنعتی کشور دارداست که میجهانی بیندیشند. در این صورت 

اردیبهشت، به همه صنایع در ایران  29امیدوارم با پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات »گوید: عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می

ه رسد مگر اینکه بدر کشور است و هیچ کشوری به توسعه نمیو صنایع غذایی توجه بشود؛ صنعت پایه اصلی توسعه اقتصادی 

ای، رئیس اتاق ارومیه رفع موانع بانکی، بیمه«.های مختلف اقتصادی توجه شود و برای این حوزه برنامه منسجمی ارائه شودحوزه

داند. از طرف دیگر در صنعت های بخش خصوصی از دولت دوازدهم میترین درخواستقانون کار، مالیات و موانع دیگر را از مهم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ای های نظارتی همکاری داشته باشند و برها هم باید با سازمانهای ناظر، دقت بیشتری داشته باشند. البته تولیدکنندهغذایی سازمان

 .رفع موانع با طرح و برنامه خوب، به دولت کمک کنند

http://www.iana.ir/fa/news/44464/%D%8B%3D%8A%7D%8B%2 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 خارجیشرکت داخلی و  ١500با حضور  20١۷المللی ایران آگروفود وچهارمین نمایشگاه بینآغاز به کار بیست

امروز  "2017ایران آگروفود "آالت و صنایع وابسته المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینوچهارمین نمایشگاه بینبیست

 .المللی تهران آغاز به کار کردهای بینشنبه با حضور دو معاون وزیر جهاد کشاورزی در محل دائمی نمایشگاهسه

ری و تبادل اطالعات روز، معرفی توانمندی ها و پیشرفت های کشورمان در زمینه های موضوعی به گزارش ایانا، ارتقای دانش فن او

نمایشگاه، ارتقای سطح مبادالت تجاری کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور، آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از 

نه موضوعی نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولیدکنندگان برای نمایشگاه با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی کشور و جهان در زمی

رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعت و ایجاد فضایی جهت ارتباط مستقیم تولید کنندگان با مصرف کنندگان از اهداف این 

 اتریش، اسپانیا، شامل جهان کشور 37 و ایران  شرکت داخلی و خارجی از 500این نمایشگاه با حضور یک هزار و .نمایشگاه است

 چین، ترکیه، ند،تایل پرتقال، بلغارستان، بلژیک، برزیل، آلمان، جنوبی، آفریقای ایرلند، ایتالیا، اوکراین، انگلیس، عربی، متحده امارات

فرانسه، فنالند، کانادا، کره جنوبی، گرجستان، لبنان، لهستان،  سوئیس، سوریه، سنگاپور، ژاپن، رومانی، روسیه، چچن، دانمارک،

به دلیل اهمیت نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی تعداد .لیتوانی، مجارستان، مولداوی، نروژ، هلند، هند و یونان گشایش یافت

کشور اسپانیا، اتریس، ایتالیا،  15طوری که ها به صورت پاویون های رسمی و گروهی در نمایشگاه حضور یافتند، به زیادی از کشور

رسمی  هایآفریقای جنوبی، آلمان، برزیل، تایلند، ترکیه، چین، دانمارک، فرانسه، کره جنوبی، لهستان، هلند و هند بصورت پاویون

فضایی به مساحت شرکت خارجی یا نمایندگی های آنان در  746شرکت داخلی و  752در این نمایشگاه .در نمایشگاه مشارکت دارند

مندان قرار هزار مترمکعب حضور پیدا کردند تا جدیدترین کاالها، تولیدات و خدمات خود را ارائه و در معرض دید عالقه 75حدود 

، ( های مختلف این نمایشگاه انواع صنایع پروتئینی )انواع فراورده های گوشتی ، کنسروهای گوشتی، کنسرو ماهیدر بخش.دهند

 یوه،آبم منجمد، سبزیجات،) غیرگوشتی کنسروهای انواع –های لبنی، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، صنایع تبدیلی دهانواع فرآور

 چاشنی ها،ادویه گیاهی، عرقبات معطر، و خشک هایسبزی انواع ،( خرما – زعفران) خشکبار انواع ،(زیتون عسل، مرباف ترشی، ربف

و بدون گاز، آب معدنی، صنایع آشامیدنی ، انواع چای، برنجف حبوبات و غالت، صنایع آردی و نشاسته  گازدار های نوشابه انواع ها،

های ، فرآورده(، صنایع قند و نیشکر )قند، شکر، شکالت، بیسکوئیت(های آردی، انواع نان صنعتینشاسته، آرد، انواع فرآورده)ای 

های ماشین آالت و ادوات همچنین شرکت.به نمایش گذاشته شده است انواع اسنک )چیپس و پفک( (روغنی )حیوانی و گیاهی

کشاورزی و صنایع غذایی در بخش ماشین آالت بسته بندی، توزین و پرکن، ماشین آالت صنایع آردی، صنایع کنسرو کمپوت، صنایع 

میلی غذای مادر، ماشین آالت تک روغنی، صنایع شیر، لبنیات و پنیر، صنایع تبدیلی، گوشت، سردخانه، صنایع غذای سبک، صنایع

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،  .صنایع غذایی هم بخش دیگری از این نمایشگاه را به خود اختصاص داده اند

 .مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته از امروز سه شنبه دوم خرداد ماه تا جمعه برپاست

http://www.iana.ir/fa/news/44238/%D8%A2%D8%BA%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 چه عواملی در توزان محصوالت کشاورزی تاثیرگذار است؟

راهکار مناسبی برای تولید متوزان محصوالت کشاورزی،کنترل عرضه و تقاضا و قیمت قائم مقام خانه کشاورزی گفت: الگوی کشت 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .هاست

های بخش کشاورزی اظهار داشت: علی رغم آنکه بخش کشاورزی یکی از ارگان مهم اقتصادی به شمار با اشاره به چالش جوان،

ساختار وی افزود: با توجه به آنکه تولید محصوالت کشاورزی مطابق با .رود، اما برنامه جامعی در زمینه تولید محصوالت وجود نداردمی

بیابانی با اشاره به ضرورت .شویممناسب روز دنیا نیست از این رو همه ساله با نوسانات قیمت، کاهش و مازاد تولید محصوالت روبرو می

های جنوبی بخش قابل توجهی از تغییر ساختار کشت محصوالت بیان کرد: در سال جاری به دنبال وقوع سیل و طوفان دراستان

قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به اینکه .بین رفت که درنهایت این امر نوسانات شدید قیمت را به همراه داشت مزارع صیفی جات از

بخش کشاورزی یکی از ارگان توسعه اقتصادی است، بیان کرد: از آنجاکه این بخش در تامین غذا اهمیت دارد ،با بازاریابی مناسب و 

 .تواند، تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای کشور در بر داشته باشدمیها ایجاد ارتباط گسترده با سایر بخش

 .به گفته وی الگوی کشت راهکار مناسبی برای تولید متوزان محصوالت کشاورزی،کنترل عرضه و تقاضا و قیمت هاست

/fa/news/http://www.yjc.ir6097556 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  6شنبه 

 نعمت زاده مسوولیت های معاونان خود برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابالغ کرد 

  .را برای اجرا به معاونان خود ابالغ کرد 96وزیر صنعت،معدن و تجارت برنامه های اجرایی ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 

به گزارش شاتا،پس از آنکه دکتر اسحاق جهانگیری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در سی ام فروردین ماه امسال برنامه  

ه های اجرایی های و وظایف دستگاه های دولتی را تعیین کرده و وزارت صنعت،معدن وتجارت را به عنوان مجری و مسوول برنام

در این مجموعه  96بسته های رونق تولید و اشتغال تعیین کرد برنامه های هدفمند برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 

در همین راستا مهندس محمد رضا نعمت زاده با تقسیم وظایف بین معاونان خود و صدور ابالغیه های جداگانه برای آنان  .آغاز شد

  .اتی شدن برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی را صادر کرددستور عملی

امسال برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش تولید و اشتغال بسته های متنوعی تعریف شده است که وزیر صنعت،معدن 

از مسوولیت ها را به آنان و تجارت بر اساس حوزه مسوولیت هر معاون خود و نیزمدیران سازمان های توسعه ای زیر مجموعه بخشی 

بر اساس این تقسیم بندی مسوولیت اجرای بندهای مختلف بسته ارتقا توان تولید ملی به علی یزدانی،مدیرعامل سازمان  .سپرده است

صنایع کوچک،جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی،منصور معظمی،مدیرعامل ایدرو،برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش 

فناوری،محمد رضا رضوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،مهدی کرباسیان ،مدیرعامل ایمیدرو،یدا... صادقی ،معاون  و

امور اقتصادی وبازرگانی،مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت،حسین ابویی مهریزی معاون طرح و برنامه و محسن صالحی 

همه معاونان وزیر  96در حقیقت در اجرای این بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال  .ه استنیا معاون امور صنایع واگذار شد

صنعت،معدن و تجارت و مدیران سازمان های توسعه ای و تحقیقاتی همکاری دارند و برخالف سال گذشته که تنها چند معاون 

رشد وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تحقق شعار سال که تولید مسوولیت های اجرایی کار را بر عهده داشتند این بار همه مدیران ا

ع اونان امور صنایمع به تکنولوژی تعمیق و توسعه بنابر این گزارش مسوولیت اجرای بسته جذب، .و اشتغال است تالش خواهند کرد

مالی و سرمایه گذاری را عالوه بر  و آموزش،پژوهش فناوری واگذار شد و معاون طرح و برنامه وزیر نیز مسوولیت اجرای بسته تامین

در ابالغیه های صادر شده توسط مهندس نعمت زاده اجرای بسته اشتغال و توانمند سازی نیروی  .سایر وظایف خود بر عهده دارد

  .ستکار به یزدانی،سرقینی و ابویی مهریزی سه معاون وزیر در بخش های صنایع کوچک،امور معادن و طرح و برنامه واگذار شده ا

 مجتبی ، صادقی... ؛یدا است واردات کنترل و نفتی غیر همچنین برای اجرای بسته تجارت خارجی که شامل توسعه صادرات

به ترتیب معاون امور اقتصادی و بازرگانی،رییس سازمان توسعه تجارت، معاون  که اسفهبدی حسین و نیا صالحی محسن خسروتاج،

نمایشگاه بین المللی تهران هستند، انتخاب شده اند تا برنامه های وزارت صنعت،معدن وتجارت را امور صنایع و مدیر عامل شرکت 

پیش بینی می شود امسال با همراهی همه معاونان وزیر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه  .در این بخش پیش ببرند

 .ملیاتی شودهای پیش بینی شده با شتاب بیشتری در مقایسه با سال گذشته ع

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=e652a7bed6d94cd7b45513e9 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

است/ تولید یک میلیون درصد بذرهای تولیدی ایران گواهی شده  50گیرد/ واردات بذر از ترکیه سامان می

 تن بذر در مزارع تولید و فرآوری بذر کشور

صنفی بذر ترکیه و ایران گفت: سازمان  - رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در حاشیه نشست مشترک هیأت تجاری

 .کنندرا ساماندهی میهای بذر ترکیه، تولید و تجارت این نهاده مرکزی تعاون روستایی ایران با همکاری اتحادیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در حاشیه نشست مشترک 

ن رود، گفت: با وجود فراهم بودشمار میترین نهاده کشاورزی بهصنفی بذر ترکیه و ایران با تأکید بر اینکه بذر مهم -هیأت تجاری 

مام شرایط، اگر بذر مناسبی در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.حسین صفایی بیان کرد: با توجه به ت

خورشیدی و در اجالس مشترک ایران و ترکیه وزرای کشاورزی دو  1393اهمیت این نهاده، ایران برای تأمین بذر باکیفیت در سال 

صورت تولید و تجارت این نهاده تأکید کردند.وی یادآور شد: پیش از این واردات بذر از کشور ترکیه بهکشور، بر همکاری مشترک در 

های نزدیک گرفتند و این نشست نیز در راستای شد؛ برای ساماندهی این موضوع، ایران و ترکیه تصمیم به همکاریپراکنده انجام می

های ایران در تولید بذر عنوان کرد: در حال حاضر ایران در تولید بذر توانمندیهمین موضوع برگزار شده است.صفایی با اشاره به 

های خوبی دست پیدا کرده است.وی ادامه داد: در مزارع تولید و فرآوری بذر کشور بیش غالت ازجمله گندم، جو و ذرت به موفقیت

توان مازاد ده است و کیفیت بسیار مناسبی دارد که میشهزار تن آن گواهی 500شود که از یک میلیون تن از این نهاده تولید می

آن را صادر کرد.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، یونجه، شبدر، چغندرقند، گندم، جو، ذرت، کلزا و سویا را از جمله 

اکنون صادرات این نهاده هم شود.صفایی تأکید کرد:شده تولید میصورت گواهیمحصوالتی نام برد که بذر آن در داخل کشور به

شود؛ به همین دلیل، سازمان مرکزی تعاون درستی مدیریت نمیشود و از سوی دیگر واردات نیز بهصورت غیررسمی انجام میبه

 های توسعه همکاری در صنعتدنبال ساماندهی تولید و تجارت این نهاده با همکاری کشور ترکیه است.وی از مزیتروستایی ایران به

کشاورزی با ترکیه را کاهش هزینه ترانزیت دانست و افزود: با توجه به اینکه این نهاده ارزش افزوده پایینی دارد، مبادالت تجاری با 

 تواند منافع بیشتری برای ایران داشته باشد./کشوری که دارای مرز مشترک با آن هستیم، می

http://www.iana.ir/fa/news/44189/%D9%88% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

کشاورزان چگونه از کیفیت بذر وارداتی اطمینان حاصل کنند/ بذر کدام کشورها از کیفیت باالتری برخوردار 

 کافی است؟ المللی برای بذرهای وارداتیهای بیناست؟/ آیا داشتن گواهینامه

وجه وگو با خبرنگار ایانا با تمعاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر و نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و کنترل گواهی بذر و نهال، در گفت

ها با ایران که سازی زمینه تولید و تجارت این نهادههای کشاورزی با فراهمبرداران پس از برجام به تأمین نهادهبه ابراز عالقه بهره

 .نامه همکارهای دوجانبه هستند، پاسخ دادهای کارشناسی و تجاری به دنبال امضاء تفاهماخیراً نیز با گسیل هیأت

 سپیده قاسمی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ران یها با اهای کشاورزی برای همکاری در زمینه تولید و تجارت این نهادهپس از برجام کشورهای پیشرو در تولید نهاده

نامه همکارهای دوجانبه هستند. دنبال امضاء تفاهمهای کارشناسی و تجاری بهاند و با گسیل هیأتمندی کردهابراز عالقه

های کشاورزی که بعد از برجام و با هدف توسعه کشاورزی کشور مورد ترین نهادهترین و اساسیدر این میان یکی از مهم

ولید خوب کننده یک تیت است. تأمین بذر باکیفیت از آنجایی اهمیت دارد که تضمینتوجه قرار گرفت، تأمین بذر باکیف

 تری در مزارع حاصل شود.آیند تا عملکرد مناسبهای کشاورزی به کمک بذر میتوان گفت سایر نهادهاست و می

نهاده با ایران، برای ورود بذر های تولید و تجارت این مند به همکاریاما با توجه به اهمیت بذر و تعدد کشورهای عالقه

شود؟ کشاورزان چطور باید نسبت به کیفیت بذرها وارداتی اطمینان حاصل کنند و چه به کشور چه مراحلی طی می

بذری را با چه مشخصاتی انتخاب کنند؟ بذر کدام کشور از کیفیت باالتری برخوردار است؟ آیا بذرهای وارداتی عالوه بر 

های داخلی برای ی نیازمند به دریافت گواهی داخلی نیز هستند؟ و آیا اساساً داشتن گواهینامهالمللهای بینگواهی

 المللی نیز توجههای بینها همراه با گواهیبذرهای وارداتی ضروری است و کشاورزان باید در خرید بذر به این گواهینامه

 کنند؟

بذر و نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و کنترل گواهی بذر و  هایی که صمد مبَصر، معاون تحقیقات کنترل و گواهیپرسش

 دهد.وگو با خبرنگار ایانا به آنها پاسخ مینهال، در گفت

***************** 

 

اند نیازمند دریافت گواهی المللی شدههای بینعنوان پرسش نخست؛ آیا بذرهای وارداتی که موفق به دریافت گواهیبه

 از ایران نیز هستند؟

گمرکی  جز حقوقای است به این معنا که برای ورود این نهاده به یک کشوری بهالمللی، بذر جز کاالی غیرتعرفهاس قوانین بینبر اس

ها مربوطه در کشور مقصد صادر شود، به همین دلیل با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به باید آزمایشات خاص انجام و گواهی

نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی رقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، آیین( قانون ثبت ا14استناد ماده )

نامه صادرکنندگان و واردکنندگان بذر و نهال در مقیاس تجاری به تصویب مجلس رسید. طبق این آیین 1382بذر و نهال در سال 

ات یا واردات نسبت به دریافت گواهی از مؤسسه تحقیقات ثبت و کنترل از هر کشوری که باشند، موظفند قبل از اخذ مجوز صادر

 گواهی بذر و نهال اقدام و آزمایشات الزم را بگذرانند.
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واردکنندگان و صادرکنندگان بذر چه مراحلی را برای دریافت گواهی از مؤسسه تحقیقات ثبت و کنترل گواهی بذر و 

 کنند؟نهال طی می

واردکنندگان این نهاده، در ابتدا درخواست خود را به پیوست اطالعات مربوط به نوع بذر و مقدار آن به مؤسسه ارائه صادرکنندگان و 

دهند تا مؤسسه پس از تطبیق و تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن و تأیید مطابقت کیفیت و سالمت آن با استانداردهای ملی می

شده( نسبت به صدور ر در محصوالت مختلف که بر اساس قوانین و مقررات تعیینهای فنی قابل قبول بذ)شامل حداقل شاخص

های مربوط اقدام کند. همچنین واردکنندگان موظفند از فروشندگان خارجی تعهدات الزم را در زمینه اصالت ژنتیکی بذر اخذ گواهی

 یادشده وجود داشته باشد.کنند تا در صورت عدم تطبیق، امکان جبران خسارات واردشده توسط فروشندگان 

گذاری و تولید بذر در داخل ایران دارند، چه قوانین و مقرراتی برای آنان در نظر برخی از این کشورها تمایل به سرمایه

 گرفته شده است؟

شده ینتعی ایدر قوانین و مقررات تعیین شده برای شرایط تولید بذر و نهال متقاضیان تولید بذر، باید شخصاً واجد شرایط حرفه

توسط مؤسسه باشند یا نسبت به معرفی مسئول فنی واجد شرایط اقدام کنند. همچنین تولیدکننده بذر موظف است شماره مجوز 

تولید و نشانه مؤسسه را روی شناسه درج کند و مسؤولیت صحت کلیه اطالعات درج شده روی شناسه بر عهده تولیدکننده است. بر 

های مؤسسه تحقیقات ثبت و کنترل گواهی بذر و نهال رعایت و امکان ده موظف است دستورالعملاساس این قانون تولیدکنن

های ادواری و موردی نمایندگان مؤسسه از واحدهای خود را فراهم برداری از بذر تولیدی و شرایط الزم را جهت انجام بازرسینمونه

شده باید ت کیفیت و سالمت بذر و اصالت ژنتیکی بذرهای گواهیهای مربوط به تعیین خصوصیاکنند. ضمن اینکه ضوابط و روش

تا در  المللی تجزیه بذر باشدالمللی یا استاندارد ملی از جمله اتحادیه بینهای تخصصی بینشده سازمانمطابق با مقررات پذیرفته

های بعد در صورت حصول ر سالنهایت مجوزهای تولید بذر حسب نوع محصول برای مدت یک تا سه سال زراعی صادر شود و د

اطمینان از مطابقت کیفیت و سالمت بذر با استانداردهای ملی در بازدید مستمر مؤسسه، مجوزهای صادرشده را برای مدت مشابه 

 تمدید شود.

 رقوانینی که ذکر کردید بیشتر مربوط متقاضیان تولید بذر در کشور بود، این قانون چه وظایفی را در زمینه تولید بذ

 برای مؤسسه در نظر گرفته است؟

نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مؤسسه تحقیقات ثبت و کنترل گواهی بذر و نهال موظف در آیین

ب و حک صهای الزم را برای نهای کنترل کیفی تعیین کرده و گواهیاست خلوص ژنتیکی و فیزیکی بذر تولیدی را با انجام آزمایش

ها، مواد گیاهی، اراضی، شناسه صادر کند. همچنین نظارت بر مواردی از قبیل تأسیسات و تجهیزات، وسایل، ادوات و دستگاه

ولید نامه تها، بر عهده نمایندگان مؤسسه است که در نهایت منجرب به صدور اجازههای مرتبط با تولید بذر و بررسی گزارشفعالیت

 شود.نامه میبق مقررات این آیینبذر توسط مؤسسه و ط

 شود؟گذاری در تولید بذر دارند، پیشنهاد میچه اراضی و مناطقی را به کشورهای که تمایل به سرمایه

ها و سایر شرایط با توجه به نوع برنامه تولید بذرمناسب و مورد تأیید مناطقی که از نظر اقلیم، خاک، عدم وجود آفات و بیماری

 ای آن بر اساس نظر سازمان حفظ نباتات احراز شده باشد.های قرنطینهضمن اینکه عدم وجود آفات و بیماریمؤسسه باشند. 

کنید و آیا بر اساس برخی ادعاها بذرهای عنوان پرسش آخر؛ شما خرید بذر کدام کشورها را به کشاورزان توصیه میو به

 بذر کشورهای آسیای یا خاورمیانه برخوردار هستند؟ کشورهای اروپایی و آمریکایی از کیفیت باالتری نسبت به
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ه است و حتی بندی شدکند. کیفیت بذرها درجهاین حرف کامالً نادرستی است که کیفیت یک بذر را نام کشور تولیدکننده تعیین می

ردها تولید د و از حداقل استانداکنند که کیفیت پایینی دارنکشورهای اروپایی و آمریکایی پیشرو نیز در برخی موارد بذرهای تولید می

جه ها توهای درجه شده روی بستهبندی و گواهیبرخوردارند. بهتر است کشاورزان در انتخاب بذر به جای توجه به نام کشور به درجه

ول داری و اصنامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مسئولیت رعایت شرایط نگهآیین 16کنند.طبق ماده 

فنی مرتبط با کشت بذر صرفاً بر عهده کشاورزان است؛ به عبارت دیگر در این زمینه مسئولیتی متوجه مؤسسه نیست و این کشاورزان 

 کنند اطمینان حاصل کنند والمللی و داخلی بر بسته بذری که خریداری میهای بینهستند که باید در انتخاب بذر از درج گواهی

 آنها به توصیه کارشناسان توجه داشته باشند./در نگهداری 

http://www.iana.ir/fa/news/44356/%DA%A9%D8%B4% 
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 نهاده

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۰۴تاریخ: 

 غیرمجاز در کشور/چند درصد سموم در گروه پرخطر قرار دارند؟فروشگاه  400فعالیت 

فروشگاه غیر مجاز سموم در کشور وجود داشت  500هزار و  3، حدود 94معاون کنترل سازمان حفظظ نباتات گفت:در نیمه اول سال 

ن کنترل سازمان حفظ نباتات در یحیی ابطالی معاو.مورد رسید 400به کمتر از  95های مختلف تا پایان سال که با همکاری دستگاه

با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،صنعت، تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگار 

فروشگاه غیر مجاز سموم در کشور وجود داشت که با  500هزار و  3، حدود 94ی سموم اظهار داشت: در نیمه اول سال هافروشگاه

های غیر مجاز تا پایان وی از ساماندهی مابقی فروشگاه.مورد رسید 400به کمتر از  95های مختلف تا پایان سال همکاری دستگاه

ینگ سموم از بدو تولد تا مزرعه سموم قابل ارزیابی است که با این وجود فروشگاه هایی که خود سال خبر داد و افزود: با ارتقا مانیتور

کنند، گفت: سموم ابطالی با بیان اینکه کشاورزان از سموم پرخطر استفاده نمی.را با قوانین تطبیق ندهند، جمع آوری خواهند شد

معاون کنترل .کنندزان از این سموم در مزارع و باغات خود استفاده نمیقرار دارند که به هیچ عنوان کشاور .a, b پرخطر در گروه

درصد سموم در  25درصد سموم در گروه کم خطر قرار دارند، بیان کرد: حدود  51سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه بیش از 

 .ودشگروه پرخطر هستند که از آنها تنها برای از بین بردن موش و جوندگان استفاده می

http://www.yjc.ir/fa/news/6100200/%D9%81%D8%B9%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6100200/%D9%81%D8%B9%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

274 
 

 نوغان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

275 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

استرالیایی نسل پنجم رسید/ اعطای جایزه به پاس تغییرات باالترین جایزه باغبانی استرالیا، به کشاورز 

 نوآورانه و سرمایه گذاری روی سالمت خاک

 Grower of the توانست به دلیل نوآوری هایش در بخش کشاورزی، جایزه Anthony Staatz کشاورز استرالیایی نسل پنجم

Year award را ازآن خود کند. 

( به  Lockyer Valleyاین کشاورز به همراه خانواده اش در مزرعه ای در دره الکیر ) gattonstar،  به گزارش ایانا از وبسایت

 کشاورزی و در درجه نخست به کشت انواع کاهو برای مصرف کنندگان استرالیایی مشغول است.

در اندازه کوچک نیز (  baby spinachو اسفناج )  baby cosاما فراتر از کشاورزی و کاشت و تولید کاهو، نوعی کاهو نازک به نام 

 پرورش می دهد . در عین حال نوآوری و تعهدش به کشاورزی کلید موفقیت اش در این مسیر بوده است.

)سوپرماکت زنجیره ای استرالیایی(  Coles supermarketsدرصد کاهو  40همچنین، این کشاورز به همراه خانواده اش به عرضه 

 AUSVEG'sباعث شد تا به تازگی بتواند به عنوان برنده امسال  Staatzم می کند.سخت کوشی بین ماه می و نوامبر، اقدا

Grower  در آدالید معرفی شود.این جایزه به پاس دستاوردهای برجسته وی در تمام جنبه های گیاهی و تولید سیب زمینی، از

 Staatzاین نخستین بار است که  به وی داده شد.جمله رشد، مدیریت مسایل زیست محیطی، مدیریت کارکنان و کیفیت تولید 

موفق به دریافت این جایزه شده است.این در حالی است که وی به تغییرات نوآورانه اقدام کرده که شامل پیشرفت هایی در زمینه 

ب و هوایی ، باز نگهداری گیاهان ، شامل کشت محافظ، است که اجازه می دهد تا سقف محل نگهداری گیاهان با توجه به شرایط آ

و بسته شود.همچنین روی سالمت خاک سرمایه گذاری کرده است و با استفاده از کمپوست به بهترین بازده محصوالت زراعی دست 

  یافته و همچنین شیوه های جدید در زمینه مدیریت منابع انسانی ، رهبری و ارتباطات معرفی کرده است.

)نماینده  AUSVEG، باالترین جایزه نزد اعضای صنعت به شمار می رود و مدیر  Grower of the Year awardجایزه سال 

ستی برای رسیدن به چنین سطحی ، بای "تولید کنندگان صنعت در زمینه تولید سبزیجات و سیب زمینی (، جیمز وایت ساید گفت:

، به طور مداوم در زمینه فناوری  Anthony Staatzاین در حالی است که "وایت ساید گفت: "یک دستاورد چشمگیر ارایه شود.

 "ها و روش های جدید برای افزایش بازده و بهبود بهره وری روش های کشاورزی کار کرده است.

http://www.iana.ir/fa/news/44321/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

تغییر و تحول نیاز بخش کشاورزی در جهان است/ کشاورزی در خط مقدم آسیب رساندن به محیط زیست 

 قرار گرفته است

 در زمانی که نگرانیدارد ؛ آن هم  "کشاورزی جهان به منظور مقابله با چالش تقاضای رو به رشد مواد غذایی، نیاز به تغییر و تحول"

 .گفت Marc Sadler)این مطالب را کارشناس بانک جهانی مارک سدلر "ها در مورد افزایش گازهای گلخانه ای بیشتر شده است.

دارد ؛ آن هم در زمانی که نگرانی  "کشاورزی جهان به منظور مقابله با چالش تقاضای رو به رشد مواد غذایی، نیاز به تغییر و تحول"

 گفت. Marc Sadlerاین مطالب را کارشناس بانک جهانی مارک سدلر) "مورد افزایش گازهای گلخانه ای بیشتر شده است.ها در 

سدلر، مشاور بانک جهانی در حوزه بازار و عوامل ریسک در بازار کشاورزی تاکید کرد که با  agrimoneyبه گزارش ایانا از وبسایت 

رای محصوالت کشاورزی افزایش یافته، بلکه با تقاضای رو به رشد برای گوشت، باعث شده تا افزایش جمعیت جهان، نه تنها تقاضا ب

این درحالی است که مقدار زیادی محصوالت زراعی برای تولید یک مقدار نسبتا کمی از گوشت "تولید ناکارآمدتر شود.وی افزود: 

روی  2050و  2007-2005ر مصرف گوشت جهان بین درصد رشد د76همچنین با برآوردی که شده نزدیک به  "مصرف می شود.

 "می دهد. این درحالی است که ما در حال پیش رفتن به سمت تولید بیشتر با زمین بسیار کمتر هستیم.

با این حال، نیاز به افزایش تولید در یک زمان باعث شده تا فشار روی زمین های کشاورزی وارد شود و با نبود آگاهی بین کشاورزان 

 ث شده تا آن ها برای انجام فعالیت کشاورزی به جنگل زدایی روی بیاورند.باع

عالوه بر این عواملی مانند شهرنشینی، تغییرات آب و هوایی استفاده از زمین را بیش از حد می کند و در عین "سدلر یادآور شد: 

طق برزیل، آفریقای شمالی و استرالیا غربی نصف بازده در بسیاری از نقاط جهان، از جمله منا 2050حال انتظار می رود تا سال 

در حالی که کشاورزان در طول تاریخ قادر به انطباق با تغییرات در محیط خود بوده اند، اما در حال "این کارشناس گفت: "شود.

در  کاهش عملکرد همچنین با برآورد بانک جهانی،"حاضر سرعت تغییرات بسیار سریع تر از توانایی کشاورزان برای انطباق است.

غرب میانه آمریکا و فرانسه ، مشهود خواهد بود.عالوه بر این، کشاورزی در حال حاضر به منبع بزرگ انتشار گازهای گلخانه ای تبدیل 

شده است ، عاملی که آن را در خط مقدم آسیب رساندن به محیط زیست قرار داده است.این فشار ها به این معنا است که بخش 

 این در حالی است"بخش کشاوزی به فن آوری و روش های مختلف تولید نیاز دارد."یاز به تغییر و تحول دارد.وی گفت: کشاورزی ن

 که این تغییر می تواند فرصت های کسب و کار را فراهم کندو همچنین از میزان بحران های زیست محیطی بکاهد.

http://www.iana.ir/fa/news/44264/%D8%AA%D8%BA%DB%8C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

 گیرندهای آسیایی جای میهای مغازههای استرالیایی در قفسهپرتقال

در استرالیای غربی، به زودی در قفسه های سوپر  MOORAو )نارنگی( ماندارین های منطقه (Naval oranges ( )1پرتقال )

هکتار  200در بیش از  AgriFresh، این در حالی است که ،  abcمارکت های آسیایی جای می گیرند.به گزارش ایانا از سایت 

امیدوار  ،AgriFresصادر می شود، و جوزف لینگ ، مدیر  AgriFreshدرصد از میوه  40زمین به پرورش میوه می پردازد.حدود 

درصد افزایش یابد.وی گفت: از حدود پنج سال پیش، این شرکت شروع به توسعه بازار  80است که این رقم در سال های آینده به 

ها  بسیاری از میوه"است.لینگ افزود:  "یک روند طوالنی و جالب"به باور وی، این مسیر  "در منطقه آسیا و اقیانوس آرام کرده است.

ای مصرف بازار داخلی است، اما از اواسط فصل، بسیاری از میوه ها به بازارهای خارجی صادر می شوند. استرالیای در ماه نخست بر

غربی به سوی رشد صنعت مرکبات پیش می رود. به باور من، بیش از چهار یا پنج سال گذشته تولید افزایش یافته است، اما به نظر 

، محصوالتش را صادر Zestie، تحت نام تجاری  AgriFreshوی گفت: "آینده نیاز باشد.می آید که به افزایش بیشتری در سه سال 

می کند و یکی از برندهای قابل اعتماد در بازارهای محلی و خارج از کشور است. ما بر این باوریم میوه ها دارای کیفیت خوبی هستند 

یت ومناسب داریم. همچنین رقابت ما به طور عمده با تولید چراکه میزان نور کافی خورشید، گرما، و همچنین آب و خاک با کیف

در حال حاضر عمدتا انبه ، نارنگی ماندارین بدون هسته و لیمو بدون "لینگ یادآور شد: "کنندگان آفریقای جنوبی و شیلی است.

هکتار و انبه در  70مو بیش از ماندارین و لی"هسته تولید می کنیم. در عین حال ما به دنبال تولید تجاری در سال آینده هستیم.

این در حالی است که بزرگترین باغ مرکبات بی هسته در ایالت و بزرگترین مزرعه انبه منطقه  -هکتار کشت می شود 45بیش از 

سال گذشته، برداشت مرکبات استرالیای غربی، دو برابر شده است،  10گفتنی است طی هزار )اصله( درخت است. 33جنوبی، با 

 نزدیک است و انتظار می رود از اواخر می ، برداشت آغاز شود. MOORAبرداشت در منطقه  همچنین

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 نوعی از پرتقال بدون هسته است که پوست آن به آسانی کنده می شود و از نظر طعم یکی از بهترین پرتقال ها در جهان است.-1

http://www.iana.ir/fa/news/44201/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 /نسل 4مهاجرت به  های شهریار برایها برای کشاورزی بسیار سودمند هستند/ نیاز پروانهافشانگرده

 هاافشانمحصول زراعی رایج در جهان به گرده ١24محصول از  8۷وابستگی 

که امکان دارد دولت فدرال اینگونه طوریاند به، در سطح پایینی قرار گرفته(Monarch butterfly) تعداد پروانه های شهریار

در سطح پایینی ( ، Monarch butterfly ( )1پروانه های شهریار ) تعداد.های در معرض خطر اعالم کندعنوان گونهها را بهپرونه

 قرار گرفته اند به طوری که امکان دارد دولت فدرال این گونه پرونه ها را به عنوان گونه های در معرض خطر اعالم کند.

ی و جذابیت، اهمیت فوق العاده ای ، پروانه های شهریار و دیگر حشرات گرده افشان با داشتن زیبایOmahaبه گزارش ایانا از سایت 

پروانه ها، زنبورها Nebraska Game and Parks Commission (NGPC) (2 ،)برای محیط زیست و اقتصاد دارند. به گزارش 

 و دیگر حشرات نقش کلیدی در فعال کردن یا افزایش تولید محصول و یا گرده افشانی گیاهان دارند. 

 درصد از مواد غذایی شان باید قدردان گرده افشان ها باشند. 33تا  25ها برای به عنوان یک نتیجه، آمریکایی 

 محصول زراعی رایج در جهان به چنین گرده افشان هایی وابسته هستند . 124از  87همچنین بر اساس پیش نویس گزارش، 

و دیگر دام ها که یونجه، شبدر و سایر علوفه این درحالی است که چراگاه ها به گرده افشانی وابسته هستند چرا که خوراک گاو، اسب 

هستد توسط گرده افشانی حشرات تامین می شود . چنین گرده افشان هایی برای محصوالت نبراسکا ، مانند گل آفتابگردان، میوه 

ی ر عین حال حیاتدرخت، خربزه، انواع توت ها و کدو تنبل مهم هستند.مطالعه و چگونگی ارتباط در زمینه گرده افشانی پیچیده و د

هستند. اما یک چالش بزرگ وجود دارد: جمعیت بسیاری از این گونه حشرات کاهش یافته است.از جمله این حشرات، پروانه های 

شهریار هستند که تعدادشان کاهش یافته است. بررسی محققان نشان داده تعداد تخم پروانه های شهریار در غرب میانه در بین سال 

درصد کاهش داشته است.بسیاری از ایالت ها در مورد چگونگی رسیدگی به این مشکل فعالیت می کنند.  81،  2010-1999های 

(تا سال 3)" milkweed "میلیون گیاه استبرق  125، طرحی با هدف کاشت  NGPCاین درحالی است که با رهبری و هدایت 

( یک منبع تغذیه مهم به خصوص برای پروانه های  Milkweed، این نوع گیاه )NGPCاجرا می شود. براساس اظهارات  2020

طیف گسترده ای از ، هستند.ironweedو  goldenrods ،astersشهریار است. دیگر گیاهان مورد عالقه این گونه پروانه شامل 

سازمان های دولتی، غیر افراد و سازمان ها برای حمایت از این ابتکار ، گام برداشته اند که می توان به فعاالن در حوزه حفاظت، 

نبراسکا یک منطقه مستعد برای پرورش "، NGPCبنا به اعالم انتفاعی، گروه های کشاورزی، کسب و کار ها و مربیان اشاره کرد.

چندین نسل از پروانه های شهریار به شمار می رود و همچنین می تواند زیستگاهی در طول مهاجرت گونه ها فراهم کند. این نوع 

ها ، دارای مهاجرت ساالنه قابل توجهی هستند، که از کانادا به مکزیک گسترش می یابد. بنابراین، زیستگاه برای این گونه پروانه 

 "پروانه باید از اواخر ماه می تا اکتبر هر سال در دسترس باشد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

این پروانه از  .نوعیپروانهاست (Danaus plexippusعلمی )بهالتین:با نام  (Monarch butterfly)پروانه شهریار: بهانگلیسی -1

های شهریار با داشتن عرض بالی برابر پروانهکند. های راکی به مکزیک مهاجرت میپروانه شهریار هر ساله از کوه.پا استخانواده فرچه

ی از ها هستند که مانند بسیاراین رو تنها گونه از پروانهسانتیمتر از قابلیت زیادی برای پرواز در مسیرهای طوالنی برخوردارند از  10

گردند. اما از آنجایی ها ساالنه از امریکای شمالی راهی مکزیک شده و دوباره بازمیها مهاجرت شمال به جنوب دارند. این پروانهپرنده

  های زیبا نیاز خواهد داشت.انهکه طول عمر آنها تنها دو ماه است، تکمیل این سفر طوالنی به چهار نسل از این پرو
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2- NGPC) Nebraska Game and Parks Commission :) یک آژانس خصوصی دولت ایالت نبراسکا در ایاالت متحده

سال منصوب می شوند و  6است. توسط یک هیأت عالی رتبه، رهبری می شود هر یک از اعضای آن توسط فرماندار نبراسکا به مدت 

های ایالتی برای شکار و ماهیگیری و همچنین در زمینه برنامه های آموزشی ایمنی شکار و قایقرانی فعالیت در زمینه صدور مجوز

 دارد.

 استگونهاز آن شناخته شده140ای که تا کنون بیش از یا کرگ، از گیاهان دولپه Milkweed:استبرق، بهانگلیسی -3

http://www.iana.ir/fa/news/44437/%DA%AF%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 ممنوعیت فعالیت مزارع پرورش حیوانات خزدار در برخی کشورها

درصد از  85ارضای هوس انسانی کشته می شوند. تخمین زده شده که هر ساله، میلیون ها حیوان به خاطر پوست شان و تنها برای 

هر ساله، میلیون ها حیوان به خاطر پوست شان و تنها برای ارضای هوس انسانی .پرورش می یابند (1این حیوانات در مزارع خز)

 Oneبه گزارش ایانا از سایت ( پرورش می یابند.1درصد از این حیوانات در مزارع خز) 85کشته می شوند. تخمین زده شده که 

Green Planet ( خرگوش، روباه ها و در برخی از کشورها حتی گربه ها و سگ ها ، در قفس 2، این در حالی است که ، مینک ،)

های کوچک محدود و در شرایط غیر قابل قبول و غیر بهداشتی محبوس هستند و اغلب به صورت ظالمانه ای یا به صورت شوک 

(، خوشبختانه، در بسیاری از نقاط جهان، فعالیت مزارع خز با 3) Fur Free Allianceبراساس گزارش  کشته می شوند.الکتریکی 

توجه به در نظر گرفتن رفاه حیوانات و موارد اخالقی ممنوع شده است. نخستین کشورها که این ممنوعیت را اجرا کردند ، بریتانیا، 

همچنین دیگر کشورهایی که مزارع خز را ممنوع کرده اند هلند، کرواسی، اسلوونی،  ودند.ب 2004و اتریش در سال  2000در سال 

بوسنی و هرزگوین، صربستان، جمهوری مقدونیه، و ژاپن بودند. در ایاالت متحده، در برخی از ایالت ها قوانین و مقررات در این مورد 

 اه در قفس، یا ممنوعیت به کار بردن شوک الکتریکی است.معرفی شده است، که شامل موادری همچون ممنوعیت نگهداری روب

ها مبارزه و رایزنی با این مساله و از زمان  به تازگی، مقامات آلمانی به تعطیلی شش مزرعه خز رای داده اند. این اقدام پس از سال

رحالی است که این قانون این د برای ممنوعیت مزارع خز در کشور ، انجام شده است . ,، 1994(در سال 4) PETAتاسیس 

دربردارنده مقررات سختی برای پرورش حیوانات خزدار است. بنابراین این خبر خوبی برای نجات زندگی حیوانات بی شماری خواهد 

 بود ، و باید هرچه زودتر منتظر اجرای چنین قوانینی در دیگر کشورها نیز بود.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 صی از حیوانات برای استفاده از پوست آنها است.پرورش انواع خا -1

ها ساختار بدنی الغر، پوست تیره و زندگی مینک آمریکاییومینک اروپاییاست که هر دو آن:مینک،نام دو گونه از خانواده راسوها -2

از جمله برای استفاده از  همکاری جهانی میان چندین سازمان حقوق حیوانات برای جلوگیری از کشتار حیوانات -3.آبزی دارندنیمه

میلیون اعضا و هوادار است. که تمرکز ش بر چهار  6.5بزرگترین سازمان حقوق حیوانات در جهان، با بیش از  -4پوست آنها است.

حوزه ای است که بیشترین تعداد حیوانات در رنج هستند همچون صنایع غذایی، تجارت لباس، آزمایشگاه ها و صنعت سرگرمی است 

 طریق آموزش عمومی، تحقیق، قانون ، مبارزات و اعتراض به جلوگیری این موارد اقدام می کند. که از

http://www.iana.ir/fa/news/44436/%D9%85%D9%85%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

دهد/ پیشرفت در ابزارهای دیجیتال های زیرزمینی را کاهش میدرصد نیتروژن آب ۷8ای تا آبیاری قطره

 رودهای دیجیتال به مقابله با تغییرات آب و هوایی میحلحفاظت از آب/ راه

درصد از منابع آبی را ازجمله  70رو است. در سراسر جهان، کشاورزی های شیرین روبهفشارهای گوناگونی بر منابع آبدنیای امروز با 

کند. مناطقی که شوند مصرف میهای آبی نامیده میهای قطبی که در مجموع آبهای زیرزمینی و یخچالها، آبها، دریاچهرودخانه

شود و این منابع یا تبخیر یا توسط گیاهان مصرف های سبز نامیده مینابع اضافی دارند که آببرند، مهای فراوان سود میاز بارش

درصد از منابع آبی  70رو است. در سراسر جهان، کشاورزی های شیرین روبهدنیای امروز با فشارهای گوناگونی بر منابع آب.شوندمی

کند. شوند مصرف میهای آبی نامیده میهای قطبی که در مجموع آبیخچالهای زیرزمینی و ها، آبها، دریاچهرا ازجمله رودخانه

شود و این منابع یا تبخیر یا توسط گیاهان های سبز نامیده میبرند، منابع اضافی دارند که آبهای فراوان سود میمناطقی که از بارش

به ذخایر آب های شیرین، تغییرات سریع آب و هوایی  از دیگر فشارهای وارده modernagشوند.به گزارش ایانا از سایت مصرف می

است که سبب دگرگونی های اقلیمی و الگوهای بارندگی در سراسر سیاره زمین می شود. هنگامی که میزان بارندگی ها کم می شود 

، هنگامی که بارش ها )در مقایسه با متوسط تاریخی( کشاورزان باید غالباً توسط آبیاری با این کاهش ها سازگار شوند. همچنین

 افزایش می یابد نیز کشاورزان باید با انتخاب بذرهای مختلفی که با رطوبت خاک پرورش می یابند، با این شرایط سازگار شوند.

در پاسخ به چنین چرخه هایی، کشاورزان با سیستم های آبیاری کارآمدتر سازگار می شوند و توانایی حفظ آب در خاک را بهبود می 

 .بخشند

 آبیاری پیشرفته -

شیوه های خالقانه حفاظت از آب در حسگرهای نسل بعدی، ابزارهای دیجیتال و برنامه های کاربردی )اپلیکیشین( دقیق: 

کشاورزی امروزی با جمع آوری داده ها در زمان های واقعی و با استفاده از نسل جدیدی از حسگرهای ماهواره ای و مزرعه ای که 

را اندازه گیری می کنند، به دست می آید. سپس، کشاورزان می توانند داده های به دست آمده از ابزارهای میزان رطوبت خاک 

دیجیتالی مانند نرم افزازهای پیشرفته و تحلیل گر را ارزیابی کنند. در صورت لزوم، می توانند ابزارهای دقیقی مانند آبیاری قطره ای 

 نیاز برای هر گیاه را فراهم می کند. را به کار برند که فقط مقدار آب مورد 

 مثال هایی از سراسر جهان -

از رویکردی سه بخشی برای بهبود شیوه های آبیاری استفاده می کند: آنها ابزارها و  (AquaTEK)شرکت ایتالیایی آکوا تک . 1

ی می کنند و فنّاوری های برتر آبیاری شیوه های موجود را به تولیدکنندگان آموزش می دهند، حسگرهای مزرعه ای پیشرفته را معرف

 آغاز به کار کرد و پیشرفت های قابل توجهی را به شرح زیر به همراه داشت: 2013را معرفی می کنند. این برنامه در سال 

 درصد 17کاهش میزان مصرف آب تا · 

 درصد 27بهبود میزان برداشت تا · 

 درصد 20افزایش بهره وری انرژی تا · 

 درصد 78نیتروژن در آب های زیرزمینی تا  کاهش نبود· 

کشور پرو، ترکیبی از رویکردهای حفاظت از آب به کاهش میزان مصرف آب در تولید سبزیجات منجر شد.  (Ica)در شهر ایکا . 2

 هایاین پروژه به صورت ساخت پناهگاه برای گیاهان با خانه های خاصی است که میزان تبخیر آب را کاهش می دهد، نصب حسگر

 رطوبتی و اتخاذ رویکردی اصالح شده در هرس کردن گیاهان که اجازه می دهد نزدیک تر به یکدیگر رشد کنند.
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 همیشه به دنبال نوآوری -

حفاظت از آب هدفی جهانی است که بخشی از آن با به خدمت گرفتن نوآوری به دست می آید. کشاورزان و سایرین در بخش 

بپیوندند، اطالعاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دائماً به دنبال راه حل های جدید باشند. هرچه  کشاورزی باید به این نیروها

بیشتر و بیشتر این راه حل ها از فنّاوری های پیچیده استفاده کنند به کشاورزان کمک می کنند تا کارهایشان را تا آنجا که ممکن 

 ایع با استفاده کمتر از انرژی می شوند.است دقیق تر انجام دهند و سبب پیشبرد صن

http://www.iana.ir/fa/news/44424/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

ه هایش بهای نوشیدنی، برای تهیه میوه"کوکا کوال"/ "کوکا کوال"ای های میوهمقصدی برای نوشیدنیهند، 

 هند روی آورده است

 .های خود استدهنده نوشیدنیهای بیشتر از هند، برای برآورده کردن مواد تشکیلریزی برای تهیه میوهکوکا کوال، در حال برنامه

، شرکت آمریکایی کوکاکوال، در حال برنامه ریزی برای تهیه میوه های بیشتر از هند در سال های livemintبه گزارش ایانا از سایت 

آینده است تا بتواند نیاز جهانی خود را در زمینه مواد تشکیل دهنده نوشیدنی برآورده کند.این شرکت در یک رویکرد جدید به تمرکز 

، معاون )استراتژی و برنامه ریزی(، به عنوان معاون Asim Parekhست و قرار است بر روی تولید محصوالت میوه ای روی آورده ا

(( برای شرکت کوکاکوال در منطقه هند و جنوب غرب آسیا منصوب شود. واحد fruit circular economy)اقتصاد گردشی میوه)

اقتصاد "ت.طی یک طرح جدید، کوکا کوال خواستار تجاری شامل بازارهایی مانند هند، بنگالدش، سریالنکا، نپال، بوتان و مالدیو اس

ر ما در سراس"که باعث خواهد شد تا در کل زنجیره عرضه میوه ها در گیر شود. کوکا کوال در بیانیه ای اعالم کرد: -است  "گردشی

زش از کشاورز به مغازه ، هدایت حیاتی اتصال زنجیره ارAsim Parekh "زنجیره ارزش و از آغاز یعنی از مزرعه، درگیر خواهیم شد،

، 2015را بر عهده دارد. این در حالی است که کوکا کوال به میوه ها برای نوشابه های غیر الکلی نیاز دارد و این رویه شرکت از سال 

 با مخلو ط کردن میوه به برخی از نوشابه های گازدار آغاز شد.

نه کوکاکوال را تشکیل می دهد و شرکت در نظر دارد تا این میزان را درصد از درآمد ساال 40-35در هند، نوشابه غیر گازدار حدود 

در آینده افزایش دهد.عالوه بر تقاضا در هند، کوکا کوال و فروشندگان اش، به صادرات میوه به سایر واحد های کوکا کوال در سراسر 

خریداران بزرگ محصوالت کشاورزی هند است جهان می اندیشند. به گفته شرکت، در حال حاضر واحد کوکا کوال در هند یکی از 

 درصد از مواد تشکیل دهنده از منابع محلی تامین می شود. 95به طوری که بیش از 

، Maazaهزار تن میوه خود را از کشاورزان هندی تهیه می کند. به طوریکه تنها برای 200در حال حاضر، کوکا کوال ساالنه، بیش از 

 هزار کشاورز نیاز دارد. 50هزار تن انبه از حدود  70ا کوال برای تهیه میوه به حدود نوشیدنی مبتنی بر انبه، کوک

با این حال، شرکت، انبه را به طور مستقیم از کشاورزان تهیه نمی کند. بلکه تامین میوه از سوی فروشندگانی که کوکا کوال را در 

، است، که تامین Jain Irrigation Systems Ltdندگان کشورهای دیگر عرضه می کنند، انجام می شود و یکی از این فروش

 به شمار می رود./ Maazaاز نیاز پالپ انبه کوکا کوال هند برای تولید  ٪60-56کننده حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/44435/%D9%87%D9%86%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 های علمی جهان برای حفاظت آب و خاکاتحاد سازمان

های علمی جهان که به دنبال استفاده عاقالنه و پایدار ، مدیریت صحیح و حفاظت از منابع اصلی طبیعی برای اولین بار همه سازمان

اند تا از برگزاری یک کنفرانس مشترک در این رابطه، حمایت مالی و فکری گرفته ها تصمیمیعنی آب و خاک هستند. این سازمان

(، ماه آینده )میالدی( در اسپانیا  CONSOWAدر جهان در حال تغییر ) آب و خاک کنفرانس جهانی حفظبه گزارش ایانا اولین .عمل آورندبه

المللی مهم فعال در حوزه حفظ منابع آب و خاک در نوع خود بی سابقه است. شود. این کنفرانس به لحاظ مشارکت همه نهادهای بینبرگزار می

تحلیل و بررسی موقعیت حال و پیش بینی شرایط آینده حفاظت از منابع -اند:کردهبرگزار کنندگان این کنفرانس اهداف خود را به شرح زیر اعالم 

آب و خاک در سطح جهان با توجه به شرایط متغیر جهانی از جمله رشد جمعیت و توسعه یافتگی، تغییر در کاربری و مدیریت اراضی و تغییرات 

ن رابطه نزدیک و اساسی استفاده و مدیریت منابع محدود آب و خاک با تغییرات های انسانی. این شرایط با در نظر گرفتاقلیمی ناشی از فعالیت

 اقلیمی کنونی و آینده، فجایع طبیعی و تهیه آب و غذا برای جمعیت روزافزون جهان، به بحث و تبادل نظر گذارده خواهد شد. 

ی فعال در تحقیقات حفاظت از آب و خاک تا به نحو المللهای نهادهای علمی مهم بینها و حتی ادغام کامل فعالیتارتقای همکاری-

المللی برسند.موضوعات اصلی که باید در این کنفرانس مد نظر قرار های بینکارآمدتری به اهداف خود در حوزه مطالعاتی و فعالیت

تناب از اثرات منفی چنین های الزم در جهت جلوگیری از نابودی منابع آب و خاک در آینده، اجگیرد، تحقیقات، قوانین و فعالیت

های زیست محیطی هستند. این مسائل با توجه به هایی بر روی تغییرات اقلیمی، تولید پایدار مواد غذایی و منابع آب و آسیبتخریب

ای و فقدان مقررات مناسب باید مورد بحث قرار گیرد؛ ضمن کمبود حمایت و منابع مالی کافی برای مطالعات هدفمند بین رشته

ینکه باید به این نکته توجه شود که مشکالت جهانی و محلی ناشی از تخریب آب و خاک و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی ا

ست گوید: فکر برگزاری این نشآن بر روی جمعیت جهان رو به فزونی است.پروفسور لیدفونسو پال سنتیس، دبیر این کنفرانس می

ر و های مستمهای مرتبط دیگر و با مسئولیتدهنده کنفرانسعنوان بنیانگذار یا سازمان مشترک پس از این مطرح شد که ما به 

ری های مربوطه، برای برگزاتر و افزایش کارایی سازمانمتفاوت در چندین سازمان مرتبط، تصمیم گرفتیم تا برای مشارکت نزدیک

المللی فعال در زمینه حفاظت از منابع آب و خاک، مختلف بینهای این کنفرانس فراخوان بدهیم. بسیاری از همکاران، در سازمان

های علمی، به منظور هماهنگ کردن بالفاصله دعوت ما را پذیرفتند. ما در این کنفرانس قصد داریم همزمان با برگزاری نشست

نده برای حفاظت موثرتر از آب های مختلف در سطح جهانی، تبادل نظر و مباحثات مختلفی درباره راهکارهای آیهای سازمانفعالیت

(، انجمن علوم خاک ISCOالمللی حفاظت از خاک )و خاک داشته باشیم.این کنفرانس با مشارکت نهادهایی همچون سازمان بین

تا  12( و دانشگاه لیدای اسپانیا در تاریخ waswacالمللی علوم خاک، انجمن حفاظت از آب و خاک )(، اتحادیه بینSECSاسپانیا )

 شود./خرداد ماه( در شهر لیدا یکی از شهرهای کوچک ایالت کاتالونیا در اسپانیا برگزار می 26تا 22ژوئن سال جاری) 16

http://www.iana.ir/fa/news/44371/%D8%A7%D8%AA%D8 
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 گزارشات جهان
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 بینندتضمین موفقیت در کسب و کار گردشگری کشاورزی/ کشاورزان آموزش بازاریابی گردشگری می

 به منظور راه اندازی کسب وکار در زمینه گردشگری کشاورزی، کار آفرینان باید مهارت های بازاریابی را به دست آورند.

قابلیت های منطقه )آفریقای جنوبی( می تواند باعث جذب "این در حالی است که ،  Farmer's Weeklyبه گزارش ایانا از سایت 

، " John Mckenna "جان مک کنا"گردشگر شود، گردشگری منطقه یکی از چشم اندازهای آینده منطقه به شمار می رود .

ر آفریقای جنوبی و در خارج از کشور این مطالب را گفت.به گفته وی، بسیاری از مطالعات موردی د Irish Timesنویسنده روزنامه 

، اشاره  Fairviewاز " Charles Back "می تواند در روند گردشگری تاثیرگذار باشد .از جمله این نمونه ها می توان به چارلز بک 

 Julian Melck "کرد، وی نه تنها یک کشاورز ، بلکه یک بازاریاب وکارآفرین موفق هم است.یکی دیگر از این افراد، جولیان ملک 

)منطقه ای در کیپ غربی( است. وی، یک میزبان خوب و یک  Hopefieldخارج از  Kersefontein Guest، صاحب مزرعه "

 کشاورز سخت کوش است ، کسی که با مهمانان خود غذا می خورد، چراکه او باور دارد، ارتباط با دیگران مساله ای مهم است.

گری کشاورزی کار می کند و نامش در سایت انجمن گردشگری کشاورزی آفریقای جنوبی آمده یکی دیگر از کشاورزان که در گردش

 ،André Cloete  یک کشاورز از منطقه ،OVERBERG  در کیپ غربی است.این نشان می دهد که یک کشاورز موفق، می

 د.تواند به عنوان یک ارائه دهنده خوب در زمینه خدمات گردشگری کشاورزی ، هم معرفی شو

 کشاورزان ، کارآفرینان

در یک مطالعه تحقیقاتی که به تازگی در اروپا انجام شده ، نشان می دهد که کشاورزان خود را به عنوان کارآفرین نمی بینند. در 

ها واقع، زمانی از آن ها پرسیده شد ، آیا کشاورزان ، گردشگری کشاورزی را به عنوان یک تنوع کاری خود در نظر می گیرند، آن 

 می بینند، که احتماال می تواند زمان همسران شان را اشغال کند! "soft farming "پاسخ دادند، گردشگری کشاورزی را به عنوان 

این درحالی است که یک کارآفرین گردشگری کشاورزی، کسی است که نوآوری، ریسک پذیری، تنوع و مدیریت کسب و کار را به 

گردشگری کشاورزی یک کسب و کار است، در حال حاضر جوانان آفریقای جنوبی به این ه کند.مسئولیت های خود در مزرعه اضاف

 هستند. Association of Agritourism SAموضوع آگاه شده اند و مایل به شرکت در فعالیت های انجمن 

 مسیرهای گردشگری کشاورزی

ردشگران به مناطق خود، با هم همکاری و به برگزاری کشاورزان باید برای ایجاد مسیرهای گردشگری کشاورزی و برای جذب گ

تورهای گردشگری اقدام کنند، چراکه باعث شده تا گردشگران بیشتری به منطقه جذب شوند.گام بعدی ثبت مسیر بر روی وب سایت 

ر اورزی در سراساست به طوری که بتوان آن را به درستی به بازار شناساند.این درحالی است که بهترین مدل های گردشگری کش

جهان نشان می دهد که هیچ الگوی واحدی برای این کار وجود ندارد. با این حال، از برخی از این مدل ها می توان براساس شرایط 

محلی استفاده کرد.برای آغاز یک پروژه گردشگری کشاورزی، کشاورز باید مواردی که در گردشگری مفید است با امکانات خود و 

ه های منطقه در نظر گرفته و لیستی تهیه کند برای مثال مواردی همچون مانند آب و هوا، استفاده از زمین، جاذبه همراه با جاذب

 های طبیعی، فعالیت ها، همچنین قابلیت های مالک / مدیر و اهداف مورد نظر به اضافه منابع محلی را در نظر بگیرد.

 کشاورزی در سراسر آفریقای جنوبی به شناساندن مقصد گردشگری خود اقدام کرد.یشگاه های نما در بازاریابی با توان می همچنین 

http://www.iana.ir/fa/news/44287/%D8%AA%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

کیلوگرم مواد  ۹١.5طور متوسط افزایش یافت/ هر خانواده در آلمان بهمصرف سرانه غذاهای منجمد در آلمان 

 کندغذایی منجمد مصرف می

، سهم بازار مواد 2016مؤسسه غذاهای منجمد آلمان( در سال ) DTI (Deutsches Tiefkühlinstitut) بر اساس اطالعات

رو شد. این در حالی است که مواد درصد روبه 2.5توجه در آلمان با رشد قابل  TK (Tiefkühlgesamtmarkt) غذایی منجمد یا

 DTI (Deutschesبراساس اطالعات ) .ها استغذایی منجمد در حال تبدیل شدن به ماده غذایی محبوب نزد آلمانی

Tiefkühlinstitut  سهم بازار مواد غذایی منجمد یا 2016)موسسه غذاهای منجمدآلمان(در سال ، 

iefkühlgesamtmarkt)TK درصد رو به رو شد. این در حالی است که مواد غذایی منجمد در  2.5در آلمان با رشد قابل توجه

به طوری که کل فروش محصوالت  freshplazaحال تبدیل شدن به ماده غذایی محبوب نزد آلمانی ها است.به گزارش ایانا از وبسایت 

TK  تن افزایش یافت و ارزش فروش محصوالت یخ  میلیون 3.632ه( ب2015میلیون تن در سال  3.542) 2016در آلمان درسال

 (.2015میلیارد یورو در سال  13.325برآورد شد )میلیارد یورو  13.806درصد ،  3.6زده به 

در سال گذشته  44.5تقریبا یک کیلوگرم افزایش یافت، به طوری که از  2016)غذاهای منجمد( در سال TKمصرف سرانه متوسط 

 کیلو گرم مواد غذایی منجمد مصرف می کند. 91.5کیلوگرم افزایش یافت. هر خانواده در آلمان به طور متوسط  45.5به 

رسید. میلیون تن  1.805ذایی، ثبت شد و حجم فروش به یک درصد در خرده فروشی مواد غ، در حدود  TKهمچنین رشد متوسط 

 میلیارد یورو، افزایش یافت. 7.570در بخش خرده فروشی به دو درصد ،  TKدرآمد حاصل از محصوالت 

آمارها نشان می دهد، روند تغذیه و پخت و پز باعث شده تا مصرف کنندگان به دنبال راه حل ساده، سریع و سالم در رژیم غذایی و 

، این راه حل را با ارایه شکل های مختلف با کیفیت باال و مهم تر از همه بدون مواد نگهدارنده  TKخت و پز روزمره خود باشند و پ

در حالی که زمانی برای شستن و پوست کندن سبزیجات یا آماده سازی یک ظرف گوشت صرف نمی شود و مصرف فراهم می کند.

ا مواد تازه ترکیب می کنند. گفتنی است آشپزهای حرفه ای نیز به طور فزاینده ای به استفاده کنندگان اغلب محصوالت یخ زده را ب

 از محصوالت یخ زده روی آورده اند.

http://www.iana.ir/fa/news/44213/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

ها: تواضع، تعالی، های نوآورانه برای رفاه بشر/ ارزشمأموریت: ادغام فناوری /دیدگاه: کرامت برای همه؟

 هزار نفر از زندگی زنان بهبود یافته است 420پاسخگویی، همدلی و یکپارچگی / 

غیرانتفاعی است که با استفاده از زمینه های دیجیتالی نوآورانه به تعامل با جامعه برای دیجیتال گرین سازمان توسعه بین المللی 

دیجیتال گرین سازمان توسعه بین المللی .بهبود زندگی جوامع روستایی در سراسر آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا می پردازد

به تعامل با جامعه برای بهبود زندگی جوامع روستایی در سراسر  غیرانتفاعی است که با استفاده از زمینه های دیجیتالی نوآورانه

آنان با همکاری سازمان های عمومی  digitalgreenبه گزارش ایانا از وبسایت آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا می پردازد.

داخلی، خصوصی و جوامع مدنی و با استفاده از فیلم های تهیه شده داخلی و انتشار آن ها توسط افراد؛ اطالعاتی را به اشتراک می 

ن یگذارند که سبب بهبود فعالیت های کشاورزی، معیشت، سالمت و تغذیه می شود. ارزیابی کنترل شده ای نشان می دهد که ا

 برابر بیشتر از خدمات ترویجی سنتی است.  7برابر مقرون به صرفه تر است و جذب این شیوه های جدید  10رویکرد 

ایالت هند و بخش هایی از کشورهای اتیوپی،  9نفر از شرکای تجاریشان در  20پروژه های اخیر این سازمان با همکاری بیش از 

 جرا درآمده است. افغانستان، غنا، نیجریه و تانزانیا به ا

 شرکای تجاری این سازمان عبارتند از:

، مؤسسه بین المللی تحقیقات (USAID)3، آژانس توسعه بین المللی آمریکا 2BMGFوزارتخانه توسعه روستایی هند، سازمان 

 ، شرکت گوگل(BIRAC)5، شورای کمکی تحقیقات صنایع بیوتکنولوژی (ICRISAT)4زراعی در نواحی نیمه گرمسیری 

(Google) 6، شرکت کیس کو سیستم(CISCO) 7، شرکت اوراکل(ORACLE)8، مارکاتوس کیو ایی دی(Marcatus QED)  

)که این سازمان به طور رسمی آغاز به کار کرده است( تا ماه ژوئن  2008. از سال (DFID)9و دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا

یلم به ویترینی برای نشان دادن بهترین روش ها به بیش از یک میلیون نفر در سراسر ف 426هزار و 4، آنها با بهره گیری از 2016

نفر از بینندگان این فیلم ها، بیش از یکی از شیوه هایی را این فیلم  222هزار و  574روستا دست یافتند. بسیاری از  592هزار و 13

 است که در آن تمامی افراد به زندگی با کرامت دست یابند. دنیایی دیدگاه این سازمانها ترویج داده اند، اتخاذ کرده اند.

 ادغام فنّاوری های نوآورانه با تالش های توسعه جهانی در جهت رفاه بشر است. مأموریت آنان

 شامل تواضع، تعالی، پاسخگویی، همدلی و یکپارچگی است. ارزش های آنان

 شامل: رویکرد آنان

 فیلم هایی که شیوه های معیشتی را بهبود بخشد؛فرآیندهای مشارکتی در تولید . 1

 مدل یادگیری با واسطه انسانی برای انتشار فیلم ها و آموزش آنها؛. 2

زمینه ای از فنّاوری های سخت افزاری و نرم افزاری برای مدیریت سفارشی داده ها با استفاده از اینترنت محدود یا متناوب و . 3

 اتصال به شبکه های الکتریکی؛ و

 مدل مرحله به مرحله ای که به طور فزاینده ای به نیازها و منافع جامعه با ابزارهای تحلیلی رسیدگی کند. . 4

نام دارد که یک مجموعه تحلیلی سفارشی برای تنظیم منابع کم است و برای  (COCO)1نرم افزار مدیریت داده این سازمان کوکو 

 انتشار و پذیرش آنها با منافع جامعه استفاده می شود. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های واقعی،

این سازمان با سیستم های موجود و مبتنی بر مردم کار می کند و هدفش تقویت اثربخشی خود از طریق رویکرد مبتنی بر فنّاوری 

آمده است و هدف آن به حداکثر اطالعات و ارتباطات است. مدلی که آنها ساختند از ترکیب فنّاوری با سازمان های اجتماعی به دست 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

288 
 

رساندن توان بالقوه ظرفیت سازی اعضای جامعه، کشاورزی پایدار، معیشت و مداخالت بهداشتی است. همچنین آنان تبادل دانش 

بین جامعه و تعامل با شرکای تجاری را که به دنبال یادگیری، مشارکت و ارتباط با شیوه های نوآورانه اجتماعی در جهت بهبود 

دگی جوامع روستایی اند تسهیل می کنند. آنان با همکارانی کار می کنند که تجربه به اشتراکی گذاری دانش و دریافت بازخورد زن

آن به کمک فنّاوری ها را دارند و این روش به آنها اجازه می دهد که فیلم های محلی را تهیه و در تمامی روستاهای سراسر جهان 

ان واسطه هایی در سطح روستاها دارند که آنان را با کمک همکارانشان آموزش می دهند تا به تهیه و به اشتراک گذارند.این سازم

اشتراک گذاری فیلم های مرتبط با کشاورزی محلی، اقدامات معیشتی و سالمت بپردازند، تا اعضای جامعه انگیزه ای برای یادگیری 

ان و سازگار با محیط های متنوع برای تهیه فیلم ها و انتشار آنها استفاده می داشته باشند. آنها از تجهیزات کم هزینه، بادوام، آس

کنند. این واسطه ها در طول نمایش فیلم ها، گاه آنها را متوقف کرده و به بحث وگفتگو با اعضای جامعه می پردازند و بخش هایی را 

گروه تهیه کنندگان فیلم ها  .ای الزم را کسب می کنندمجدداً مرور کرده و به سؤاالت مخاطبانشان پاسخ می دهند و بازخورده

دقیقه تولید می کنند و بر روی صفحات ویدئو  10تا  8نفری در هر منطقه مشخصی اند که فیلم هایی به طول  6تا  4اعضای 

 پروژکتوری که با باتری کار می کند برای اعضای گروه های کوچک روستایی دو بار در هفته نمایش می دهند. 

 آنان بازدیدهای منظم و مصوبی را برنامه ریزی کرده اند تا تأثیر انتشار شیوه های واقعی به کمک فیلم ها را بسنجند.

 اصول کلیدی

 اصول کلیدی که کار آنان را پیش می برد عبارتند از:

رفه سازمان هایی که در زمینه مشارکت: تمرکز اولیه بر روی توسعه و ارائه محتوای دیجیتال برای بهبود اثربخشی مقرون به ص· 

مالکیت جامعه: هدف آنان پذیرش مدل تبادل دانش از سوی جوامع برای بهبود · تحقیق و گسترش کشاورزی و معیشت فعال اند.

 رفاه زندگی شان است. با ترغیب آنان به امر تولید محتوا و مصرف کردن آن می توان به صدای جوامع قدرت بخشید.

رویکرد انسان محور و طراحی مفهومی در مرکز کار آنان قرار دارد که به موفقیت آمیز شدن رویکرد سفارشی آنان با بومی سازی: · 

واقع گرایی هزینه: آنان غالباً در محیط هایی کار می کنند که با · در نظر گرفتن زمینه های مختلف و سهامداران کمک می کند.

ند که مستلزم توجه به هزینه ها در تمامی سطوح و محدود کردن سرمایه گذاری بر روی محدودیت ساختارها و منابع مالی مواجه ا

میانجی گری: نمایش فیلم ها به خودی خود راه حل کاملی نیست چرا که آنها فاقد تعامل مورد انتظار · تجهیزات گران قیمت است.

گاهی با توقف و تکرار فیلم ها و مشارکت مخاطبان در از یک روند توسعه خوب اند. رویکرد آنها متکی بر تسیهل محلی است که 

آموزش: ظرفیتی توسط همکاران، کارکنان اضافی و تسهیل کنندگان روستایی · بحث ها و گرفتن بازخورد از آنان امکان پذیر می گردد.

جنسیت: اهدافی نظیر مشارکت · د.فراهم کرده اند تا جنبه های اجتماعی رویکردشان را با پیام های کلیدی و مؤثر به آنان بازگردان

زنان در این مداخالت؛ برای مثال در نقش تسهیل کنندگان روستایی، تعیین و ردیابی شده است. توجه ویژه ای به تعادل جنسیتی 

در به خدمت گرفتن زنان برای تهیه فیلم ها و موضوعات مرتبط با زنان به ویژه موضوعات مرتبط با رشد محصوالت زارعی توسط 

 آنان در گرفته شده است.

 تأثیراتی که آنان به جای می گذارند:

زبان مختلف تولید  20فیلم به بیش از  731هزارو  3روستا در سراسر هند، اتیوپی و غنا بیش از  448هزارو  7، در 2008از سال 

درصد آنان زنان هستند( بهبود  70 هزار نفر از افراد جامعه در هند و جنوب صحرای آفریقا ) 640شده است.وضعیت زندگی بیش از 

 برابر افزایش یافته است. 10یافته است و تالش های توسعه ای مقرون به صرفه 

http://www.iana.ir/fa/news/44354/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

کشور  33دانشمند در آمریکای التین و  200تحقیقات در تنوع زیستی کشاورزی، خاک و سیاست گزاری ها/ 

 آفریقایی و آسیای جنوب شرقی با این سازمان همکاری می کنند

عه غیرانتفاعی است تأسیس شده است، سازمان تحقیق و توس 1967که در سال  (ICTA) 1مرکز بین المللی کشاورزی گرمسیری

به گزارش ایانا از  که هدف آن کاهش فقر و گرسنگی همراه با حفاظت از منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه است.

مرکز تحقیقات تخصصی  15یکی از  ICTAکشور کلمبیا واقع شده است.  (Palmira)این مرکز در شهر پالمیرا  cgiar وبسایت

است و همچنین مقرّ برنامه تحقیقاتی تغییرات آب و هوایی،  (CGIAR) 2وابسته به گروه مشورتی تحقیقات بین المللی کشاورزی

با صدها نفر از شرکای خود در سراسر کشورهای در حال  ICTAاست. CGIARمرکز  (CCAFS) 3کشاورزی و امنیت غذایی

ی کند و فنّاوری های در حال توسعه، روش های نوآورانه و دانش های جدیدی را به خود اختصاص داده است که توسعه همکاری م

به کشاورزان؛ به ویژه خرده مالکان، کمک می کند عملکرد بهتری داشته باشند و میزان تولید محصوالت و درآمدشان را بهبود بخشند، 

، در حالی که از بسیاری از محدودیت های کشاورزی در نواحی گرمسیری ICTAذاران همچنین منابع طبیعی را مدیریت کنند.بنیانگ

آگاه اند، این مناطق وسیع را عرصه ای در جهان می بینند که در آن کشاورزی با کمک علوم مدرن می تواند به کاهش فقر و گرسنگی 

 ICTAرزی در تمامی نواحی گرمسیری رسیدگی کند،کمک کند. از آن جائی که هیچ سازمانی به تنهایی نمی تواند به امر کشاو

و همکاران متعدد آنها را با تمرکز استراتژیک بر محصوالت زراعی و حوزه های  CGIARتالش های سایر اعضای کنسرسیوم 

یاهان و دیگر گ (Cassava)4، این مرکز مسئولیت جهانی بهبود لوبیا، مانیوکCGIARتحقیقاتی به اجرا در می آورد. با همراهی 

محصوالت زراعی که با وجود اهمیت حیاتی آن ها در امنیت غذایی و تغذیه از لحاظ تاریخی در تحیقات نادیده گرفته  -گرمسیری

را برعهده دارد. همچین در این مرکز، تحقیقات مرتبط با میوه های گرمسیری و برنج در آمریکای التین و حوزه کارائیب  -شده اند

شرفته بیوتکنولوژی پی -شامل گروه های غذایی متنوع -می مراکزی که در زمینه تنوع زیستی کشاورزی فعالندنیز انجام می شود.تما

در تحقیقات  ICTAرا برای کشف دانش جدید و تسریع در بهبود محصوالت زراعی به خدمت گرفته اند. همچنین میزان پیشرفت 

هزار نمونه از تمامی محصوالت زراعی( که اعتماد  65از منابع ژنتیکی ) مرتبط با بهبود محصوالت زراعی با مجموعه های بی همتایی

بر روی دو مسئله عمده شامل تمامی محصوالت زراعی  ICTAبشریت در آن وجود دارد، مرتبط است. تحقیقات صورت گرفته در 

 گرمسیری و محصوالتی با جایگاه ویژه است:

 مدیریت یکپارچه خاک های گرمسیری؛ -1

گیری ها و سیاست های حیاتی برای مقابله با چالش هایی از قبیل تغییرات آب و هوایی، تخریب محیط زیست، نابرابری تصمیم  -2

 های جنسیتی و ارتباط ضعیف بین کشاورزان و بازارها.

منطقه دانشمند در  200این مرکز تحقیقاتی در تمامی زمینه ها )تنوع زیستی کشاورزی، خاک و سیاست گذاری ها( با حدود 

 کشور آسیای جنوب شرقی همکاری می کند.  5کشور آفریقایی و  28آمریکای التین و کارائیب، 

، با در نظرگرفتن چشم اندازی سازگار با بهره وری اکولوژیکی، عمدتاً نشان می دهد که چگونه استفاده کارآمد از منابع ICTAکار 

رزی را افزایش دهد و وضعیت معیشت را بهبود بخشد در حالی که اثرات از نظر اقتصادی و اکولوژیکی می تواند حاصلخیزی کشاو

منفی زیست محیطی را نیز به حداقل رساند.بازتاب نگرانی صدساله کشاورزان در استفاده محتاطانه از منابع؛ به ویژه در حال حاضر، 

و هوای جهانی، محیط زیست و اقتصاد است. این رویکرد بهره وری اکولوژیکی این مرکز در مواجهه با بحران های چندگانه نظیر آب 

فشارها کشاورزی در نواحی گرمسیری را همگام با افزایش تقاضا برای محصوالت بدون استفاده ممتد و بیش از حد از مواد شیمیایی 
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های  رمایه گذاریو معدنی ناپایدار و منابع طبیعی، به شدت سخت می کند. تغییر این روند نیازمند تجدیدنظر در سیاست ها و س

مجدد است تا کشاورزی را برای کشاورزان عملی تر و جذاب تر سازد و سیستم های تولیدی و محصوالتی با کارآیی اکولوژیکی بیشتر 

 را به همراه داشته باشد.

 پانوشت: 
1. International Center for Tropical Agriculture 

2. Consultative Group on International Agricultural Research 

3. Climate Change, Agriculture and Food Security 

یاه ها و پوست این گگیاه بومی آمریکای جنوبی که به عنوان یکی از غذاهای اصلی مردم این منطقه استفاده می شود. ریشه، برگ. 4

بار به وانند به دلیل ایجاد مسمومیت، پیامدهای مرگتنباید به طور خام استفاده شوند و چنانچه به هنگام تهیه مراقبت نشود، می

 همراه داشته باشند. هم اکنون کشور نیجریه بزرگترین تولید کننده این گیاه است. 

http://www.iana.ir/fa/news/44353/%D8%AA%D8%AD%D9%82% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

عنوان یک مدل جهانی/ ژاپن دارای کمترین نرخ چاقی در کشورهای استفاده از رژیم غذایی ژاپن به

 است "احترام به طبیعت"سازی غذا بر پایه سنت آماده Washoku /یافته استتوسعه

تواند ژاپن دارای فرهنگ غذایی بسیار منحصر به فردی است که تا حد زیادی می"خود به ژاپن گفت: تازگی در سفر دبیرکل فائو به

ژاپن دارای فرهنگ غذایی بسیار منحصر به فردی است " دبیر کل فائو به تازگی در سفر خود به ژاپن گفت:".به بهبود تغذیه جهانی کمک کند

 "ی کمک کند.که تا حد زیادی می تواند به بهبود تغذیه جهان

ژاپن یک مدل جهانی برای رژیم غذایی سالم "، خوزه گرازیانو داسیلوا گفت:  Far Eastern Agricultureبه گزارش ایانا از سایت 

 "که این میزان کمتر از چهار درصد است. است. ژاپن در حال حاضر دارای کمترین نرخ چاقی در میان کشورهای توسعه یافته است

 "فرهنگ غذایی سالم ژاپن شامل میزان زیادی سبزیجات میوه و ماهی است."گرازیانو دا سیلوا یادآور شد : 

، اشاره کرد که مجموعه ای جامع از مهارت، دانش و سنت های مربوط به آماده سازی و مصرف مواد غذایی است Washokuوی به 

است و از مواد  "احترام به طبیعت"بر پایه  Washokuیک میراث فرهنگی معنوی توسط یونسکو به ثبت رسیده است. که به عنوان 

تازه، فصلی در دسترس، کم چرب، تشکیل شده که یک رژیم غذایی متعادل را ارایه می دهد.دبیر کل فائو، این اظهارات را در طول 

( مطرح کرد. همچنین وی اشاره کرد که HAJIME Furutر کل فائو با فرماندار گیفو، سفر خود به دانشگاه سوفیا توکیو )دیدار دبی

ژاپن می تواند دانش و تجربه اش را با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد و در این راه فائو مشتاق به همکاری است چراکه در مسیر 

هدف رسیدگی به  برنامه تغذیه سازمان ملل، با.( استUnited Nations Decade on Nutrition ترویج تغذیه سازمان ملل )

بیماری های غیر واگیر از جمله حمالت قلبی سکته  -عادات بد غذایی، که با بیماری های غیر واگیر در ارتباط هستند ، انجام می شود

کشورهای با درآمد باال،  که عامل مهم در مرگ زودرس به شمار می روند. این بیماری ها نه تنها در –مغزی، سرطان و دیابت هستند

بلکه به طور فزاینده ای در بسیاری از نقاط کشورهای در حال توسعه وجود دارد. رژیم غذایی منجر به بیماری هایی از این دست، نه 

 یژاپن مدلی است که می تواند با سیاست ها"تنها ناسالم، است بلکه بر اساس روش ناپایداری با محیط زیست قرار دارد.وی گفت: 

اقدامات،  این"عمومی موثر و قانونی به ترویج تغذیه مناسب، به ویژه از طریق آموزش به کودکان و کنترل وزن بزرگساالن کمک کند.

قرار دارد که با سیاست  2030و دستور کار توسعه پایدار 2014در مسیر تعهدات رهبران جهان در دومین کنفرانس بین المللی تغذیه 

 شه کن کردن سوء تغذیه و تبدیل سیستم های مواد غذایی به رژیم غذایی مغذی برای همگان، انجام می شود.های ملی و با هدف ری

http://www.iana.ir/fa/news/44326/%D8%A7%D8%B3%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 مهارت های کشاورزی دانش آموزان به رقابت گذاشته شد

در سطح ایالت  2017با حضور تیم های شرکت کننده یکم و دوم می  FFA (Future Farmers of America رقابت های

محصوالت زراعی ،ارزیابی  اورگان امریکا برگزار شد. در این رقابت ها دانش آموزان در پنج بخش غذاهای لبنی، ارتباطات کشاورزی ،

 .گوشت و علوم و صنایع غذایی به رقابت پرداختند

در سطح ایالت  2017با حضور تیم های شرکت کننده یکم و دوم می  FFA (Future Farmers of America()1)رقابت های 

ت کشاورزی ، محصوالت زراعی ،ارزیابی اورگان آمریکا برگزار شد. در این رقابت ها دانش آموزان در پنج بخش غذاهای لبنی، ارتباطا

رویدادها ی "، رقابت ها بخشی از Hermiston Heraldایانا از سایت  گوشت و علوم و صنایع غذایی به رقابت پرداختند.به گزارش

است، که دانش آموزان در طول سال تحصیلی با یکدیگر  FFA( Career Development Events : CDEs توسعه حرفه ای،)

تا  100به رقابت می پردازند ، چراکه برخی رقابت ها نیاز به مسابقات مقدماتی و یا مقطعی دارد. در این رقابت ها هر ساله تقریبا 

شامل مسابقات،برپایی  FFAرنامه دانش آموز که فعالیتی در زمینه کشاورزی داشته اند ، با یکدیگر رقابت می کنند، همچنین ب 150

نمایشگاه و یا آموزش مفاهیم کشاورزی در مدارس به دانش آموزان است.دانش آموزان می توانند انواع مهارت های شان را در رقابت 

همچنین مسابقات مختلف این اجازه را می دهد تا دانش آموزان با حرفه های مختلف در صنعت به نمایش بگذارند. FFAهای 

برای مثال، در بخش غذاهای لبنی، باید درباره کیفیت تولید )از یک محصول لبنی( تصمیم گیری شود و این از اورزی آشنا شوند.کش

مواردی است که می بایست تیم ها مد نظر داشته باشند.همچنین دانش آموزان باید قادر باشند تا با تست و شناسایی پنیر های 

م یک از شیر واقعی، یا از سویا یا مواد تشکیل دهنده دیگر ساخته شده است. آنها همچنین باید مختلف، بتوانند تشخیص دهند کدا

برای تعیین کیفیت ، طعم شیرهای مختلف را تست کنند. چراکه براساس غذایی که گاو خورده، عطر و طعم شیر متفاوت می شود. 

کیفیت خوب  10نشان دهنده غیرقابل نوشیدن و  0ه طوری که ، برای کیفیت شیر درجه بندی می کنند ب10تا  0دانش آموزان از 

 50را نشان می دهد.گفتنی است، این بخش از سخت ترین بخش های رقابت به شمار می رود. عالوه بر این، دانش آموزان باید به 

از در صنعت را پوشش می همچنین این رقابت ها بسیاری از شغل ها و مهارت های مورد نیسوال در مورد صنایع لبنی پاسخ دهند.

 دهد.برای بخش ارتباطات کشاورزی باید شرکت کنندگان در زمینه خواندن، ارایه مطلب، صحبت کردن ونوشتن ، دارای مهارت باشند.

ن دانش آموزان همچنیدر بخش رقابت ارزیابی گوشت افراد باید در مورد درست بریدن گوشت خوک، گاو و بره اطالعات داشته باشند.

این )وزارت کشاورزی آمریکا( یاد می گیرند. USDAعیین عملکرد و کیفیت برش های مختلف ، مطالبی را از بازرس گوشت در ت

 درحالی است که بسیاری از دانش آموزان عالقه مند به دنبال کردن حرفه ای در بخش کشاورزی هستند.ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Future Farmers of America طور خاص در زمینه ترویج و حمایت از آموزش های کشاورزی برای دانش آموزان  ، به

  مدارس ، فعالیت می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/44271/%D9%85%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 های خارجی باشند؟توانند مقصد سرمایهاقتصادها میکدام 

المللی حاکی از این است که دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم در هر کشور از اهداف مهم اقتصادی های بینارزیابی :دنیای اقتصاد

که همواره با مشکل کمبود خصوص در کشورهای در حال توسعه های رسیدن به این هدف بهسیاستمداران آن کشور است. یکی از راه

گذاری خارجی در سبد مالی است. نتایج یک گزارش منابع مالی در راه دستیابی به توسعه مواجه هستند، استفاده از توان سرمایه

هم اگذاری در یک کشور این امکان را برای آن فردهد که شفاف بودن اقتصاد و بازار سرمایهگذاران نشان میپژوهشی از رفتار سرمایه

عنوان به گذاران خارجیالمللی و سرمایههای بزرگ بینآورد تا در مقایسه با سایر کشورها مزیت بیشتری پیدا کرده و از دید کمپانیمی

گذاری انتخاب شود. مطابق بررسی موسسات معتبر جهانی از وضعیت بازارهای کشورهای مختلف، مکانی مناسب برای سرمایه

نی داشته بیهای تجاری قابل پیشهای خود به کشورهایی هستند که اقتصادی باز و سیاستدنبال ورود سرمایهگذاران اغلب بهسرمایه

گذاری در چنین محیط اقتصادی خطرات ناشی از اتفاقات غافلگیرکننده در آینده را به حداقل باشند؛ چراکه به اعتقاد آنها سرمایه

فساد، رعایت حق مالکیت و کاهش کاغذبازی و بوروکراسی در سیستم قضایی کشورها،  رساند. در کنار این موارد، وضعیت کنترلمی

  .گذاران در سراسر دنیا اثرگذار استاز دیگر عواملی است که در انتخاب مقاصد سرمایه

رای کشورهایی را بهای بزرگ، گذاران خارجی و کمپانیگذاران در تعیین بازار هدف بیانگر آن است که سرمایهبررسی اولویت سرمایه

ی گذاری خارجکنند که همگام با شرایط مناسب اقتصادی از محیطی امن و شفاف برخوردار باشند. سرمایهگذاری انتخاب میسرمایه

عنوان شود به همین دلیل در ادبیات جدید اقتصادی از شفافیت بهیکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها محسوب می

شود، عاملی که با افزایش آن شاهد کاهش فساد، رعایت گذاری خارجی کشورها یاد میل اثرگذار بر میزان ورودی سرمایهیکی از عوام

 .گذاری خارجی خواهیم بودبهتر حق مالکیت و کارآ شدن نظام قضایی کشورها و افزایش سرمایه

اف مهم اقتصادی هر کشور دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی تردید یکی از اهدتوان گفت بیهای صورت گرفته میبا توجه به ارزیابی

رای پذیر است. بو تداوم بخشیدن به آن است که این امر تنها با تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد ملی آن کشور امکان

ز ری است. با توجه به اینکه یکی اویژه بازار سرمایه کارآمد ضرورسیدن به این هدف، دستیابی به بازارهای مالی گسترده و عمیق به

های گذاری مستقیم خارجی از مقولهگذاری خارجی در سبد مالی است، سرمایههای توسعه بازار سرمایه استفاده از توان سرمایهراه

یه در راه آید. این موضوع در مورد کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود منابع سرمامهم برای هر کشور به حساب می

گذاری دستیابی به توسعه مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد، به صورتی که در میان این کشورها رقابت شدیدی بر سر جذب سرمایه

 گذاری مستقیم خارجیهای مالی و اقتصادی که درخصوص تاثیر شفافیت بر سرمایهنامه سیاستدر گزارش فصل.خارجی وجود دارد

سعه در منطقه خاورمیانه منتشر شده است این نکته مد نظر قرار گرفته که کشورهای خاورمیانه همگی در در کشورهای در حال تو

م خارجی گذاری مستقیحال تالش برای رسیدن به توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی باال هستند، به همین دلیل سرمایه

عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان ورود سرمایه شرایط بحث شفافیت به در این کشورها از اهمیت باالیی برخوردار است. با این

یک  گذاریای یافته است. شفاف بودن اقتصاد و بازار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جایگاه ویژهخارجی به کشورها در بخش سرمایه

گذاران هالمللی و سرمایهای بزرگ بینکرده و از دید کمپانی آورد تا در مقایسه با سایر کشورها مزیت پیداکشور این امکان را فراهم می

در این زمینه مطالعات متعددی صورت گرفته است و برآیند .گذاری انتخاب شودعنوان مکانی امن و شفاف جهت سرمایهخارجی به

گذاری در کشورهای خارجی یههای بزرگ تجاری برای سرمادهد که کمپانیای نشان میطور متقاعدکنندهنتایج این مطالعات به

های براساس آگاهی خود موقعیت کالن اقتصادی کشورهای مبدا نظیر سطح تورم، میزان رشد اقتصادی، سطح مناسب تراز پرداخت
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تار فدهند. در کنار این فاکتورها آنچه رگذاری، را مدنظر قرار میهای الزم برای سرمایهآن کشور، فراوانی نسبی نیروی کار و زیرساخت

دنبال اقتصادی پاک و باز بوده، اقتصادی که در آن ها بهدهد این است که اغلب این کمپانیها را بسیار تحت تاثیر قرار میاین کمپانی

گذاری در چنین محیط اقتصادی، خطرات ناشی از اتفاقات که در صورت سرمایهطوریبینی باشد، بههای تجاری قابل پیشسیاست

گذاری مستقیم خارجی دهد که شفافیت تاثیر مثبتی بر سرمایهنتایج حاصل از این مطالعه نشان می.شودداقل میغافلگیرکننده ح

واحد  1.92گذاری مستقیم خارجی که با افزایش یک واحد در شاخص شفافیت در کشورهای خاورمیانه، سرمایهطوریداشته است، به

این مطالعه براساس وضعیت کنترل فساد، رعایت حق مالکیت و کاغذبازی و سیستم یابد. شاخص شفافیت استفاده شده در افزایش می

قضایی کشورها است. کشورهای مورد بررسی در این پژوهش، کشورهای خاورمیانه شامل؛ مصر، ایران، سودان، عراق، عربستان سعودی، 

 2000های بحرین بوده و بازه مورد بررسی بین سالیمن، سوریه، اردن، امارات متحده عربی، لبنان، فلسطین، کویت، عمان، قطر و 

از سوی دیگر در ادبیات .است PRS المللیاست. شاخص شفافیت استفاده شده در این پژوهش مربوط به موسسه بین 2015تا 

 اری ازیابد. در بسیاقتصادی، بحث در مورد شفافیت اغلب روی سه محور اساسی فساد، رشوه و حمایت از حق مالکیت تمرکز می

برد. در صورت وجود رشوه و گذاران خارجی باال میکشورها رشوه غیرقانونی است. رشوه در واقع خطر عدم موفقیت را برای سرمایه

ته کنند که انتظار پاداشی باال داشهای بزرگ تجاری تنها در صورتی این خطر و ریسک را قبول میفساد در اقتصاد یک کشور، شرکت

که  کند. فرآیندیگذاری دولتی و خصوصی را از حالت بهینه خارج میباعث ناکارآمدی مخارج دولتی شده و سرمایهباشند. فساد نیز 

شود، اغلب ارتباط ناچیزی با انتخاب براساس شایستگی و حسن نیت دارد گذاری میدر شرایط وجود فساد منجر به انتخاب سرمایه

ز المللی مطیع قانون، اهای بزرگ بینعالوه اکثریت کمپانیخواری است. بهار و رانتو در بیشتر موارد تنها براساس ارتباطات، فش

کنند. به صورت کلی وجود قوانین سختگیرانه دهد دوری میگذاری در کشورهایی که رشوه بخش مهمی از تجارت را تشکیل میسرمایه

عامل دیگر عدم شفافیت مربوط به مالکیت دارایی .کندخارجی باز میگذاری در برابر رشوه و انجام موثر آن، راه را برای جریان سرمایه

هایی هستند رایت، وجود تخلف در حق امتیازها و عدم پایبندی به قراردادها نمونهو محافظت آنها در داخل کشورها است. نبود کپی

های مختلف حیاتی است، به صورتی که دهنده ضعف حقوق مالکیت در کشورها است. محافظت از حقوق مالکیت برای بنگاهکه نشان

ها عواید ناشی از این کند که بنگاهگذاری جدید و تحقیقات، محافظت از حقوق مالکیت این تضمین را ایجاد میدر سرمایه

وق قشود استفاده از حها و تحقیقات جدید را دریافت کنند. به عالوه وجود حقوق مالکیت ضعیف در کشورها باعث میگذاریسرمایه

طور که به خوبی قابل درک است این حالت باعث تخصیص ها مانند کاالهای عمومی شود و همانیک شرکت برای سایر شرکت

ند سازی در موسساتشان هستشود. این حالت برای کشورهایی که در حال ایجاد تغییرات بنیادی نظیر خصوصیها میغیرکارآی دارایی

عنوان مشکل جدی ای جدی است. آنچه امروزه در کشورهای در حال توسعه بهتوسعه مسالهطور کلی در کشورهای در حال و به

مطرح است، بحث مالکیت معنوی است. مطالعات نشان داده در کشورهای در حال توسعه در نتیجه عدم حمایت از حق مالکیت 

ها و ضعف سیستم سطح کاغذبازی درون اداره.اندهدست نیاوردهای نوین، سود حقیقی کار خود را بهمعنوی مخترعان و مبتکران طرح

اگر کیفیت خدمات .توانند موانع محکمی بر سر راه تجارت باشندقضایی از دیگر عوامل ایجاد عدم شفافیت هستند. این دو عامل می

رات با توجه در پوشش این خط گیرند. به عالوه توانا بودن آنهاها در معرض ریسک بیشتری قرار میبینی نباشد، بنگاهدولتی قابل پیش

گیرد. در نهایت، عامل دیگر عدم شفافیت ارتباط زیادی با خود بینی بودن سطح خدمات دولتی در ابهام قرار میبه غیرقابل پیش

نی و بیشوند به شرط اینکه آنها نیز غیرقابل پیشهای اقتصادی غیرشفاف میهای اقتصادی دارد. در این حالت سیاستسیاست

دهند که نبود نتایج نشان می .زنندگذاران خارجی ضربه میسازی و سرمایهها به خصوصیگونه سیاستاین .پذیر باشندشتبرگ

گذاران خارجی در کشورهایی نظیر اندونزی، نیجریه و عنوان یکی از دالیل اصلی علت فرار سرمایهها بهگذاریشفافیت در سیاست

 های دولتگذاران درباره هدف سیاستکننده رشد بدگمانی سرمایهاین حالت در واقع منعکساسلواکی در نظر گرفته شده است. 
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گیری دهد و باعث شکلهای اقتصادی و موسسات دولتی، تصمیمات تجار و بازرگانان را شکل میاز سوی دیگر شفافیت سیاست.است

های تجاری دارد. یکی از این تجاری تاثیر زیادی بر کمپانی هایشود. نبود مقررات کارآ و جامع در مورد فعالیتگذاری میسرمایه

های آمریکایی عنوان مثال، قوانین فدرالی در آمریکا استفاده از رشوه را برای بنگاهها است. بهتاثیرات، تاثیر بر موقعیت رقابتی بنگاه

های خود اجازه از کشورهای اروپایی به بنگاه دست آوردن بازارهای خارجی ممنوع کرده است. این در حالی است که بعضیبرای به

شود. این عدم تقارن در قوانین باعث ایجاد های آنها لحاظ میعنوان کسر از مالیات در حسابدهند و مبلغ رشوه نیز بهاین کار را می

 ی آمریکایی در واقع ابزاری برایهاهای اروپایی شده است. در نتیجه رفع فساد در این شرایط برای بنگاهمزیت در رقابت برای بنگاه

گذاری مستقیم خارجی، مساله هزینه یکی دیگر از دالیل مهم اهمیت فاکتورهای شفافیت بر سرمایه.گسترش حوزه فعالیتی است

های های باال و در دسترس نبودن اطالعات کمپانیها است. با توجه به این هزینهباالی به دست آوردن این اطالعات برای خود شرکت

ی استفاده المللهای منتشر شده توسط موسسات متخصص و معتبر بینگذاری، از شاخصالمللی برای کاهش ریسک سرمایهبزرگ بین

این موسسات معتبر جهانی، وضعیت بازارهای کشورهای مختلف را به لحاظ میزان شفافیت موجود در این بازارها مورد  .شودمی

ویژه دهند. بنابراین این کشورها و بهگذاران قرار میمارها را با صرف هزینه ناچیزی در اختیار سرمایهدهند و این آارزیابی قرار می

دی بنگذاری خارجی هستند، باید محیط اقتصادی خود را اصالح کرده و در رتبهکشورهای در حال توسعه که نیازمند جریان سرمایه

توان تصویب قوانین از راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می.گذاری ترغیب کنندهای بزرگ را برای سرمایهها، کمپانیاین گزارش

وکار و عزم جدی دولت برای اجرای این قوانین را نام برد. در زمینه کاغذبازی و و مقررات مناسب در جهت تسهیل محیط کسب

اران و گذدست و پاگیر و اضافی که در راه سرمایهشود قوانین و مقررات بوروکراسی اداری و سیستم قضایی کارآ نیز پیشنهاد می

 .گذاری تصویب شوندگذاران خارجی وجود دارد حذف شود و قوانین با هدف تسهیل در سرمایهویژه سرمایهبه

ها سیستم ضعیف قضایی نیز از دیگر مواردی است که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند و دعاوی حقوقی شرکت

 شوند. در صورتیگذاری میهای تجاری مدت زمان زیادی در دیوان قضایی این کشورها باقی مانده و باعث تضعیف سرمایهکمپانیو 

های خود در گذاری مستقیم خارجی جزم کنند و شاخصکه کشورها عزم خود را در جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای سرمایه

گذاران خارجی به اقتصاد خود خواهند بود و تنها در این صورت است شاهد سرازیر شدن سرمایهاین زمینه را بهبود بخشند به زودی 

 .که مراحل توسعه را به راحتی طی خواهند کرد

http://www.iana.ir/fa/news/44419/%DA%A9%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

سازد/ ها و سبزیجات را در هر محیطی ممکن میکشاورزی بدون خاک: فناوری جدید ژاپنی رشد میوه

 سوم اراضی قابل کشت کره زمین را از بین برده استآلودگی ناشی از کودهای شیمیایی یک

 .فیلم های پلیمری برای پرورش مواد غذایی دست یافتندمتخصصان ژاپنی به موفقیتی در فنّاوری کشاورزی با استفاده از 

 متخصصان ژاپنی به موفقیتی در فنّاوری کشاورزی با استفاده از فیلم های پلیمری برای پرورش مواد غذایی دست یافتند.

، در فاصله یک ساعته خارج از شهر توکیو، برگ 1در اتاق کوچکی در مرکز تحقیق و توسعه مِبیول farmingukبه گزارش ایانا از 

کاهوی کوچکی در سینی زیر یک چراغ قرمز رنگ در حال رشد است. در طبقه ای دیگر، یک باغ مینیاتوری از سبزی های کوچک 

 . شده انددر یک بشقاب ساالد در حال گل دادن اند. جوانه ها بدون خاک و بر روی یک الیه نازک و شفافی از فیلم پلیمری کشت 

، نایب رئیس مرکز مِبیول، در حالی که لبه گیاه پوشیده شده با فیلم را بلند می کند تا (Hiroshi Yoshioka)هیروشی یوشیوکا 

او بشقابی را که ورقه ای  "می توانیم ریشه ها را ببینیم؟ "رشته های باریک و درهم و برهم و رنگ پریده را نشان دهد، می گوید: 

است که  2از برگ سبز در آن گسترده شده مقابل خود می گیرد. فیلم پلیمری کلید کشاورزی به روش لبه برش شبیه به فرشی

پرورش میوه ها و سبزیجات را عمالً در هر سطح صاف خارجی امکان پذیر می کند. این فیلم از هیدروژل )مواد فوق جاذب که معموالً 

رود( ساخته شده و با خیساندن در آب و مواد مغذی که از طریق منافذی به اندازه  در محصوالت خانگی از قبیل پوشک ها به کار می

ذرات نانو به قطر یک میلیونیوم از یک میلیمتراند، عمل می کند. گیاهان به جای این که در زمین حفر شوند، روی این فیلم رشد 

می شوند. کشت روی فیلم، زاییده افکار یوئیچی موری  می کنند و ریشه ها در سراسر سطح این غشاء باریک به شکل فن مانند پخش

(Yuichi Mori)  ساله ای است، با  75تأسیس کرد. یوری مرد باهوش  1995فیزیکدان شیمیایی است که مرکز مِبیول را در سال

 ای پلیمری در صنعتپیراهن راه راه سفید و آبی رنگ و جارچی نیروی دریایی، که اکثریت وقت کاری خود را صرف توسعه فنّاوری ه

پزشکی کرده است. او مشاهده کرد که از بسیاری جهات، گیاهان قابل توجه تر از انسان هایند. یوری اشاره می کند که آن ها )گیاهان( 

 زندگی بر روی زمین را با فراهم کردن منابع غذایی برای حیوانات و از بین بردن دی اکسید کربن بیش از حد هوا حفظ می کنند. 

سال قبل، هنگامی که او در حال ساخت کلیه ای مصنوعی بود، به  20یده استفاده از فنّاروی پلیمری در کشاورزی نخستین بار ا

ذهنش رسید. او فکر کرد که می توان همان ساز وکارهایی را که برای ساخت رگ های خونی مصنوعی و فیلترهای غشایی استفاده 

زیجات استفاده کرد. او توضیح می دهد که گیاهان می توانند بسیاری از مشکالت جامعه از می شود به عنوان محیط رشدی برای سب

من جهانی را پیش بینی می کنم که می توانیم "جمله بیماری های ناشی از سبک زندگی تا مسائل زیست محیطی را حل کنند. 

آغاز کرد. پس  LEDم هیدروژل و زیر نور چراغ های او پرورش تکه کوچکی علف را بر روی فیل"هرجای آن گیاهان را پرورش دهیم.

از گذشت بیش از یک دهه از تجربیاتش، موری و همکارانش نظام کشاورزی بدون خاک را برای کشت محصوالت در گلخانه های 

خود را به علت ، سیاره ما یک سوم از اراضی قابل کشت 3بسیار بزرگ راه اندازی کردند. طبق مطالعات دانشگاه مرکز گرنثام شفیلد

سال گذشته از دست داده است. اثرات ترکیبی کشت بیش از حد و استفاده از کودهای شیمیایی سنگین،  40آلودگی و فرسایش در 

سبب تحلیل خاک با سرعتی بیش از توانایی طبیعی آن برای بهبود می شود. تغییرات اقلیمی و حوادث آب و هوایی شدید فرسایش 

ضعیت آن را شدیدتر می کند. از دست رفتن وحشتناک زمین های حاصلخیز زمانی رخ می دهد که تقاضا را سرعت می بخشد و و

میلیاردی  9درصدی برای پروژه تغذیه جمعیت  50، تولید مواد غذایی نیازمند افزایش 2050برای مواد غذایی افزایش یابد. تا سال 

ایی مطرح می کند. دسترسی به آب شیرین با کاهش میزان آب خاک، جهان خواهد بود.کمبود آب خطرات بیشتری را در امنیت غذ

 دهه گذشته، در نواحی از جمله شرق نزدیک و آفریقا کاهش یافته است.  4کاهشی نزدیک به دو سوم در بیش از 
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کمتر نسبت به درصد آب  90کشت روی فیلم می تواند با ارائه جایگزینی به منابع متمرکز کشاورزی کمک کند. در سیستم مِبیول 

کشاورزی رایج استفاده می شود.باکتری ها و ویروس ها منافذ میکروسکوپی غشاء پلیمری را مسدود می کنند، در نتیجه نیازی به 

رها در بیابان، پشت بام شه -استفاده از آفت کش های مضر نیست. زمانی که خاک نیاز نباشد، می توان کشاورزی پایدار را در هرجایی

مکان در سراسر ژاپن و مکانی در چین و همچنین  150به صورت عمودی راه اندازی کرد. این روش در  -ی زمین های آلودهو حتی باال

مزرعه ای در میان بیابان های امارات متحده عربی اجرا شده است. تا سال آینده، طرح های مِبیول این فنّاروی را به اروپا و سایر 

رد. در آغاز کشاورزان دیرباور بودند، اما این روش بین تولیدکنندگان جوان مانند آیاکا میورا کشورهای خاورمیانه صادر خواهد ک

(Ayaka Miura)مدیر مزرعه دراپ ، (Drop Farm)پرورش دهنده گوجه فرنگی گیالسی در استان ایباراکی ،(Ibaraki)  رواج

اهانی که روی آن رشد می کنند کار سختی برای جذب آب و یافت؛ زیرا فیلم پلیمری ملکول های آب را در خود نگه می دارد و گی

مواد غذایی پیش رو دارند. این فشار سبب می شود که مقادیر فراوانی از شکر، اسید های آمینه و مواد شیمیایی گیاهی در آن ها به 

 وجود آید. 

مری در استان ایباراکی ژاپن پرورش می دهد و مزرعه دراپ، گوجه فرنگی های گیالسی را با استفاده از فنّاوری کشت روی فیلم پلی

محصوالت آن عمدتاً به فروشگاه های زنجیره ای گران قیمت فروخته می شود. این گوجه فرنگی ها در منوی غذایی رستوران هایی 

نیز با آغاز  5ون دبیشروع به خودنمایی می کند، در حالی که رستوران های مجللی مانند لِپتیت مِیس 4مانند تاالر گوجه فرنگی توکیو

 فصل بهار آنها را جزء مواد اولیه غذاهایشان قرار می دهند.

وقتی میورا، در یک روز گرم خارج از فصل، موری را مالقات کرد؛ یک کاسه گوجه فرنگی گیالسی از مزرعه آزمایشی مِبیول خورد. 

حس می کند؛ طعمی سه برابر شیرین تر فضای دهانش را  لحظه ای که میوه قرمز رنگ را گاز زد، احساس کرد که مزه ای فراگیر را

 "من آینده کشاورزی را می بینیم، آینده ای که بسیار شیرین است."پر کرد. موری نگاه معناداری به او کرد و گفت: 

 پانوشت:
1- Mebiol Research and Development Center 

2- cutting-edge farming یکی از روش های کشت بدون خاک() 

3- University of Sheffield’s Grantham Centre 

4- Tokyo’s Celeb de Tomato 

5- Dubai’s Le Petit Maison 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/44204/%DA%A9%D8%B4%D8%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

گزیله ال فاستیدیوسا در کشورهای اروپایی، چین و ایران مشاهده شده است/ آفت گزیله مزارع انگور 

 کالیفرنیا را نابود کرد/ ورود این آفت با ورود گیاهان از طریق فرودگاه و پست امکانپذیر است

ماه مه کنار یکدیگر جمع شدند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند و دفاعیه استرالیا  17-19متخصصان از سرتاسر جهان در تاریخ 

 .را در مقابل یکی از مخرب ترین آفات گیاهی قوی تر کنند

ماه مه کنار یکدیگر جمع شدند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند و دفاعیه استرالیا  17-19متخصصان از سرتاسر جهان در تاریخ 

در مقابل یکی از مخرب ترین آفات گیاهی قوی تر کنند.به گزارش ایانا از وبسایت اگریکالچر رئیس حفاظت از گیاهان استرالیا، را 

 گزیله ال"تشخیص، مدیریت، کنترل، پژوهش و همکاری در دستور کار سمپوزیوم بین المللی "دکتر کیم ریتمن، می گوید: 

بود که به میزبانی وزارت کشاورزی و منابع آب در بریزبین، به  2017تان زیتون ( در سال )باکتری مهلک به جان درخ "فاستیدیوسا

منشاء این آفت در کشورهای امریکایی "کتر ریتمن می گوید: "همراه یک کارگاه آموزشی در رابطه با نظارت و تشخیص برگزار شد.

گزیله ال فاستیدیوسا یک آفت گیاهی مرگبار و بسیار تهاجمی  است و اکنون در کشورهای اروپایی، چین و ایران نیز دیده می شود.

 "است و مزارع انگور کالیفرنیا را ویران کرده است و بیش از یک میلیون درخت زیتون کهنسال را در جنوب ایتالیا از بین برده است.

ال در جایگاه نخست فهرست چهل آفت با اینکه این آفت هنوز به سرعت در استرالیا گسترش پیدا نکرده، در سال گذشته گزیله "

این وزارت خانه میزبان نخستین کنفرانس کشور استرالیا در زمینه آفات بود تا اطمینان دهد که ""گیاهی برتر در استرالیا قرار گرفت.

نهایی ب به تما در مدیریت خطر باالی این آفت که صنعت استرالیا را تهدید می کند پیشگام بوده ایم. این باکتری عجیب و غری

تیدیوسا سمپوزیوم بین المللی گزیله ال فاس"توانایی این را دارد که به مرکبات، انگور، زیتون، هلو، آلو و صنایع جنگلداری ما آسیب بزند.

ی پاسخ ایک کنفرانس انتقادی برای اشاره به توانایی ما برای شناسایی این بیماری در استرالیا است و اگر در اینجا شناسایی شود ما بر

این سمپوزیم به این معناست که استرالیا از "سریع و اجرای فرآیندهای مدیریتی موثر آمادگی داریم.دکتر ریتمن در ادامه می گوید: 

تخصص های بین المللی بهره مند خواهد شد و یک رویکرد علمی برای مقابله با این تهدید بزرگ اتخاذ می کند و کار خود را در 

 "ادامه می دهد تا اطمینان یابد که این تهدید امنیت زیستی جدی خارج از مرزهای این کشور باقی مانده است.خارج از مرزها 

ده سیستم امنیت زیستی استرالیا بر مبنای رویکرد مشارکتی دربرگیرن"وی در ادامه با اشاره به سیستم امنیت زیستی استرالیا گفت: 

 64کسانی که برای محافظت از صنعت کشاورزی استرالیا که ارزش ناخالصی برابر با دولت، صنعت، دانشمندان، متخصصان و تمام 

بیلیون دالر دارد و حفاظت از محیط زیست بی همتای این کشور از آفات و بیماری ها که در سایر کشورهای جهان وجود دارند، با 

به امنیت زیستی که در استرالیا و خارج از مرزهای فعالیت های مربوط  "وی افزود: "یکدیگر همکاری می کنند، ساخته شده است.

آن انجام می دهیم و دانشی که از کارهای مبتکرانه ای چون برگزاری این سمپوزیوم بین المللی به دست می آوریم کمک می کند 

یابیم این  ست تا اطمینانتا این خطر را مدیریت و بتوانیم از تولیدکننده ها حمایت کنیم. به همین دلیل این سیستم بسیار حیاتی ا

نیاز است تا تولید کننده ها به اقداماتی "ریتمن در ادامه با اشاره به این که "آفات ویرانگر در بیرون از مرزهای این کشور هستند.

به  اکنشگرانه برای شناسایی و گزارش هرگونه آفت یا عالئم غیرمعمول بیماری دست زنند و احتمال آمدن بیماری به مزارع خود ر

به همین شکل، عموم مردم نیز در این ماجرا نقش دارند؛ با نیاوردن گیاه یا دانه به استرالیا از طریق فرودگاه "گفت:  "حداقل برسانند

 "یا پست ما می توانیم با یکدیگر کار کنیم و استرالیا را از این آفت حفظ کنیم.

http://www.iana.ir/fa/news/44420/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%84 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۶تاریخ: 

 ها در گل آفتابگردان، یافتن راهی برای تولید محصول بیشترتوالی ژنوم

مطلب را درباره توالی ژنوم ها در گل آفتابگردان منتشر محققان دانشگاه جورجیا بخشی از یک تیم بین المللی هستند که نخستین 

کرده اند. این منبع جدید به برنامه های تحقیقاتی که در آینده صورت خواهد گرفت کمک خواهد کرد که از ابزار ژنتیکی برای بهبود 

 .محصول و تولید روغن استفاده کنند

د که نخستین مطلب را درباره توالی ژنوم ها در گل آفتابگردان منتشر محققان دانشگاه جورجیا بخشی از یک تیم بین المللی هستن

کرده اند. این منبع جدید به برنامه های تحقیقاتی که در آینده صورت خواهد گرفت کمک خواهد کرد که از ابزار ژنتیکی برای بهبود 

منتشر  Natureپژوهش خود را اکنون در مجله محصول و تولید روغن استفاده کنند.به گزارش ایانا از ساینس دیلی آن ها نتیجه 

کرده اند.به دلیل زیبایی اش مشهور است و هم چنین یکی از منابع مهم غذایی به شمار می آید، گل آفتابگردان محصولی است که 

به دلیل اینکه در سراسر جهان از روغن آن استفاده می شود و نشان داده است که با تغییرات آب و هوایی خود را انطباق می دهد 

می تواند محصولی ثابت را در شرایط محیطی مختلف حفظ کند، از جمله در شرایط خشکسالی. با این وجود، ایجاد تغییر در ژنوم 

 گل آفتابگردان تا به امروز بسیار سخت بوده است، به دلیل اینکه توالی بسیار همسان )از نظر کروموزومی( در این گیاه وجود دارد.

در امریکای شمالی و اروپا، در ترتیب ژنومی گل آفتابگردان هلیانتوس آنوس بومی شده تغییر ایجاد کرده اند. آن ها هم  تیم پژوهش

چنین به تجزیه و تحلیل مقایسه ای ژنوم ها پرداخته اند، که این کار بینشی را در تاریخ تکاملی آستریدها که زیرگروهی از گیاهان 

وجه فرنگی و قهوه هستند، ایجاد می کند. آن ها ژن های جدید را شناسایی کرده اند و شبکه های گلدار از جمله سیب زمینی، گ

ژنتیکی را که به زمان گل دادن این گیاه و سوخت و ساز روغن آن مربوط می شود بازسازی کرده اند؛ که دو ویژگی مهم در پرورش 

گل دادن این گیاه به واسطه کل ژنوم ها تعیین می شود. یافته های آنها گل آفتابگردان محسوب می شود و آنها دریافته اند که زمان 

نشان می دهد که گونه های باستانی ژن ها می توانند کارکرد خود را حفظ کنند و همچنان بعد از میلیون ها سال، تاثیر گذاری خود 

، می گوید: UGAو عضو مرکز گیاه شناسی  را حفظ کنند.یکی از نویسندگان این مقاله، جان بروک، استاد زیست شناسی گیاهی

درصد بزرگتر از ژنوم انسان است و طبیعت تکرار شونده این گیاه آن را  20درصد بزرگتر از ژنوم ذرت و  40ژنوم گل آفتابگردان"

ی از ژنوم بسیارمانند »بورک می گوید "تبدیل به یک مخلوق منحصر به فرد کرده است که به راحتی نمی توان ژنوم آن را تغییر داد.

المان »او ادامه می دهد « های گیاهی، ژنوم گل آفتابگردان به شدت تکرار شونده است، البته در این موقعیت اوضاع کمی بدتر است

 های تکرار شونده ای که به تازگی در ژنوم این گیاه به وجو آمده اند تقریبا هیچ افتراقی با یکدیگر ندارند وبنابراین مثل این است که

شما یک پازل عظیم داشته باشید و بخواهید قطعه های آن را در کنار یکدیگر قرار دهید در حالیکه بسیاری از قطعات دقیقا عین هم 

درک صفات زیربنایی کلیدی مکانیزم مولکولی مرتبط با مقاومت در برابر استرس "بورک می گوید: «.هستند و نه حتی شبیه به هم

این توالی "او ادامه می دهد:  "نند خشکسالی و کمبود مواد مغذی، کار ما را بسیار راحت خواهد کرد.های محیطی)غیر جاندار( ما

  "ژنومی به طور اساسی راهی را برای برشناختن این دست از صفات زیربنایی ایجاد خواهد کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/44348/%D8%AA%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

ای توانند برنامهمی 2آموزان پس از کشاورزی المللی/ دانشبرنامه تحصیالت تکمیلی کشاورزی و توسعه بین

 با درجه دوعنوانه درخواست کنند

، چشم اندازی بین المللی برای دانش آموزان فراهم (INTAD) 1کشاورزی و توسعه بین المللیبرنامه ای با درجه دو عنوانه به نام 

 می کند و آنان را پس از فارغ التحصیلی اولیه به افرادی متخصص با مهارت کاری بدل می کند.

. بین المللی اند، رو به افزایش است کارفرمایانی که دنبال فارغ التحصیالنی با تجربیات و اعتبارات agsciبه گزارش ایانا از وبسایت 

پذیرفته شوند. نتیجه، به دست آوردن مدرکی است که در آن  INTADدانش آموزان فارغ التحصیل باید درخواست بدهند و در 

ی انوشته شده است. پس از فارغ التحصیلی از این برنامه، دانش آموزان رقبای بهتری بر INTADدرجات اولیه و همچنین دو عنوانه 

 کسب فرصت های شغلی در سازمان های بین المللی، دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت های بین المللی می شوند. 

ثبت نام کنند تا بتوانند  2در حال حاضر، دانش آموزان برای شرکت در این برنامه تحصیالت تکمیلی باید در دانشکده علوم کشاورزی

نوانه درخواست دهند. دانش آموزان آموزش می بینند و مهارت هایشان را از طریق واحدهای میان برای کسب برنامه ای با درجه دو ع

رشته ای اضافی و طیف گسترده ای از واحدهای تکمیلی انتخابی توسعه می دهند. فرصت های منظمی برای تعامل با اعضای هیات 

 ه در دسترس شان قرار خواهد گرفت. های علمی در سطح بین المللی و همساالن شان در زمینه های مربوط

اخیراً، تعداد محدودی برنامه با درجه دو عنوانه که هدف آن دستیابی به آموزش دانش آموزان فارغ التحصیل در سطح بین المللی 

ا همت است، وجود دارد. ما بسیار خوشنودیم که از اولین دانشگاه هایی در جهان هستیم که فرصت به دست آوردن چشم اندازی بی

را به دانش آموزان می دهیم. این برنامه در پاسخ به افزایش تقاضا برای تحصیالت تکمیلی  INTADو بین المللی از طریق برنامه 

 است که سبب مشارکت دانش آموزان در رسیدگی و بررسی مباحث مربوط به توسعه بین المللی می شود. 

 اهداف برنامه:

 دانشگاهی در رشته اصلی خود؛کسب دانش، آموزش و موفقیت های · 

درک اینکه کشاورزی دارای رابطه به هم پیوسته با تمامی بخش های اقتصاد و تابعی از محیط های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و · 

 اجتماعی و منبعی حیاتی و مستقیم در رسیدگی به مسئله گرسنگی، فقر و سالمت در سراسر جهان است؛

 عمل در جهت ارتقاء کشاورزی و توسعه بین المللی؛ ظرفیت بزرگ ارتباط دانش و· 

شایستگی جهانی و مجموعه ای از مهارت های مورد نیاز جایگاه های رهبری در تحقیقات، سازمان های غیردولتی، مؤسسات دولتی · 

 در تمام سطوح و شرکت ها؛

 اگون؛مهارت های ارتباطی بین فرهنگی به عالوه صالحیت برای کار در محیط های گون· 

شبکه نوشکفته ای از مخاطبان برای توسعه آکادمیک و بین المللی جوامع که دسترسی به کارفرمایان، موقعیت های تحقیقاتی بین · 

 المللی و کارآموزی را افزایش می دهد؛ و

 فرصت های بییشتر برای انتشار مطالب در زمینه های رو به رشد در مجالت حرفه ای. · 

 به دانش آموزان این توانایی ها را می دهد: INTADدرجه تحصیلی دو عنوانه 

توصیف و تحلیل تغییرات سیستم های جهانی )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( که بر نظام های غذایی جهان تأثیر · 

 می گذارد؛ 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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آن ها بر کشاورزی و توسعه در زمینه های داخلی، ملی و  شناسایی تأثیرات کلیدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اثرات· 

 بین المللی؛

 توصیف تاریخ، اثرات، منابع و محدودیت های مؤسسات کشاورزی بین المللی؛ · 

به کارگیری ابزارهای ارزیابی، آموزش، گسترش و تحقیق برای توسعه مشترک، انتقال و سازگاری فنّاوری به ویژه در وضعیت ضعف · 

 و منابع؛

 شناخت، به کارگیری و توسعه کار گروهی و مهارت های کارآموزی برای کار در مؤسسات چند فرهنگی. · 

برنامه کشاورزی و توسعه بین المللی به هیچ نوع تجربه بین المللی در گذشته نیازمند نیست. این برنامه برای دانش آموزانی مناسب 

برای کمک به دانش آموزان جهت  INTADکشاورزی و توسعه عالقه مندند. برنامه  است که به کار حل مسائل بین المللی مرتبط با

کسب تجربه بین المللی از طریق واحدهای درسی، تحقیق و فرصت های خارج از کشور توسط دانشکده علوم کشاورزی طراحی شده 

 است. 

 فرصت های شغلی:

ای کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، سیاست و سیاست گزاری، تجارت اعضای این دانشکده به کارشناسان شناخته شده ای در زمینه ه

بین المللی، مدیریت آفات و قرنطینه و گسترش آموزش و پروش ملحق می شوند. پس از فارغ التحصیلی از این برنامه، دانش آموزان 

 می توانند موقعیت های شغلی در سازمان هایی از جمله:

  (USDA) 3یکادپارتمان کشاورزی ایاالت متحده امر -

  USDAخدمات کشاورزی خارجی  -

 سازمان کشاورزی و غذا  -

 برنامه توسعه سازمان ملل متحد -

 بانک جهانی  -

 سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد را به دست آورند. -

 پانوشت:
1. International Agriculture and Development 

امریکا، دانشکده علوم کشاورزی است که اولین مدارک  (Penn State). اولین دانشکده تأسیس شده در دانشگاه پن استیت 2

 اهدا کرد. 1861لیسانس را در بخش کشاورزی در این کشور در سال 

3. United States Department of Agriculture 
 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/44445/%D8%A8%D8%B1% 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/44445/%D8%A8%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

302 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 جهان به اقتصاد سبز GDP / اختصاص یک درصد2030ای تا درصدی انتشار گازهای گلخانه 45رشد 

گفت: اقتصاد سبز یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار منهای خطرات زیست محیطی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 

ایانا از انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،حسین محمدپور زرندی، در نشستی با اشاره به اینکه تمرکز بر اقتصاد سبز به گزارش . است

اگرچه اغلب در نظریه های توسعه پایدار ابعاد  :شهری قرار گیرد، گفتو الگوی توسعه پایدار در شهرها باید در کانون توجه مدیران 

 .زیست محیطی و اجتماعی مد نظر است اما اقتصاد شهرها نیز سهم ویژه ای در توسعه پایدار دارد

هد یافت درصد افزایش خوا 45تقاضای جهانی انرژی  2030وی با بیان اینکه پیش بینی های جهانی حکایت از آن دارد که تا سال 

درصد 45ازهای گلخانه ای گ انتشار سال این در: کرد خاطرنشان رسید، خواهد بشکه در دالر  180و قیمت جهانی نفت نیز به مرز 

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید .برابر بیشتر از میزان جذب این گازها توسط زمین است 5بیشتر خواهد شد که 

درصد  55های اقتصادی شهری کنند، یادآور شد: فعالیتش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میبراینکه در حال حاضر بی

درصد در کشورهایی که از لحاظ توسعه یافتگی در جایگاه متوسطی هستند  73تولید ناخالص ملی در کشورهای کمتر توسعه یافته، 

شود رشد اقتصادی حالل انشگاه با بیان اینکه امروزه اغلب گفته میاستاد د.دهددرصد در کشورهای پیشرفته را تشکیل می 85و 

مشکالت جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است، افزود: با این حال باید مد نظر داشت که این رشد اگر با پیوست های زیست 

  .ا مشکالت پیچیده تری مواجه سازدمحیطی همراه نباشد نه تنها منجر به پیشرفت پایدار نمی شود بلکه می تواند جوامع را ب

ز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و منهای خطرات زیست ا یکی عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه تکیه بر اقتصاد سبز 

مطرح  از سوی سازمان ملل متحد و آنهم در شرایط بحران اقتصادی 2008محیطی است، ادامه داد: این عبارت نخستین بار در سال 

 .ها و سایر تصمیم گیران در تکوین سیاست ها به سمت بخش های حامی محیط زیست یاری کندشد تا به دولت

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد سبز آن طور که متولیان و مشارکت کنندگان بین المللی می گویند راهی بی بدیل برای توسعه جهانی 

  .گیرد تعلق سبز اقتصاد در گذاری سرمایه جهانی به  GDP درصد یک ساالنه که کنند می پیشنهاد ها آن است، تصریح کرد: 

میلیارد دالر سرمایه گذاری  630صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با اشاره به اینکه در مقیاس جهانی 

ایجاد خواهد کرد،  2030میلیون شغل جدید تا سال  20در انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی بادی، انرژی خورشیدی و بیوانرژی، 

افزود: طبق این نگاه اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش مدیریت یکپارچه منابع آب، کشاورزی ارگانیک، حمل و نقل و انرژی، طرح 

ادامه داد: از نظر برنامه پورزرندی  .های آبخیز داری و کنترل و هدایت سیالب، جنگل ها، شهرها، توریسم، و ... باید افزایش یابد

تماعی ها و افزایش برابری اجتواند به عنوان اقتصادی که منجر به بهبود سالمت انسانزیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز می محیط

 رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت:.گردد، تعریف شودزیستی و تنگناهای اکولوژیکی می در عین کاهش مخاطرات محیط

زمینه الزم برای دستیابی به توسعه پایدار است، زیراکه اقتصاد سبز دربرگیرنده سه فاکتور اصلی پیشرفت یعنی اقتصاد سبز پیش

وی در پایان با تاکید بر اینکه امروزه بزرگ ترین چالش در حرکت به سوی اقتصاد سبز  .توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است

ین محیطی بهایی است که هم پیوندی دارند، مانند رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل و تمامیت زیستزمینهایجاد تعادل و همکاری بین 

های محیطی در فعالیتهای حاضر و آینده، خاطرنشان کرد: اقتصاد سبز با در نظر گرفتن الزامات زیستفقیر و غنی و بین نسل

ی های آتی و ضرورت حفظ منابع طبیعی جهت امکان توسعه برای نسلاقتصادی پایدار به ایجاد تعادل میان الزامات رشد اقتصاد

 .پردازدمی

http://www.iana.ir/fa/news/44396/%D8%B1%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۵تاریخ: 

 دهندفضوالت خود قارچ پرورش میهایی که با استفاده از کشف مورچه

 .های منحصر به فردی هستنداند که دارای ویژگیهای برزیل یافتهها را در جنگلگروهی از دانشمندان اخیرا گروهی از مورچه

ها کشاورزی را ابداع کردند، یاد گرفتند که چگونه بر روی های طوالنی پیش از انسانها مدت، مورچهنیوزویکبه گزارش ایانا از 

های قارچ کار معروف به ترین مورچهه کنند. یکی از ابتداییهای برگ و خرده ریزهای دیگر قارچ پرورش دهند و از آن تغذیتکه

Mycetophylax asper  کشف شد اما از آن زمان تا کنون به ندرت دیده شده است. دانشمندان حتی مطمئن  1887در سال

چاپ شده است، محققان بار دیگر تعداد  plos Oneای که در مجله نبودند که این حشره دیگر وجود دارد یا خیر. اما بر اساس مقاله

ا، شناسی به نام راجریا سیلواند. پس از اینکه حشرهها را در پارکی در برزیل معروف به جنگل ملی چاپه کو یافتهزیادی از این مورچه

ودشان فر کردند تا خها را پخش کرد، نویسندگان این تحقیق به پارک سدر موسیو پارائنسه امیلیو گوئلدی خبر مشاهده این مورچه

کلونی از این حشره را جمع کردند که برخی از آنها اکنون در آزمایشگاه تد شولتز،  21ها را ببینند. آنها در آنجا از نزدیک این مورچه

یند گوکنند. اما نگران نباشید: محققان میهای قارچ کار در موسسه اسمیتسون در واشنگتن دی سی، زندگی میمتخصص مورچه

 ای از صفاتاند و هنوز تعداد بسیار زیادی در جنگل باقی هستند.این مورچه، مجموعهها را از یک نقطه گرد ها تعداد کمی از مورچهتن

دهد. نویسنده های این حشره این است که قارچ را روی ذرات فضوالت پرورش میفرد دارد. یکی از این ویژگیعجیب و منحصر به

ای گوید: از نظر فیزیکی، این مورچه پوشیده از موهای برافراشتهالو، محقق در دانشگاه ایالتی آریزونا میاول مقاله، جفری سوسا ک

دهد تا شاخک خود را نظیر است. همچنین یک شکاف در سر این حشره وجود دارد که به او اجازه میاست که در نوع این حشره بی

یکی گوید: تحلیل ژنتشود.شولتز میوسط بدن( خود دارد که زگیل خوانده میبه عقب خم کند و یک برآمدگی برجسته روی سینه )

های پرورش دهنده قارچ است؛ مطالعات بیشتر درباره رابطه این موجود با قارچی ترین مورچهاین مورچه نشان داد که یکی از ابتدایی

شره بهتر پی ببرند. تحقیقات این گروه همچنین کند که به چگونگی فرآیند تکامل این حدهد به محققان کمک میکه پرورش می

بندی نادرست جای داده شده است؛ این مطالعات آنها را راهنمایی کرد که این حشره را در نشان داد که این مورچه در یک طبقه

به  Mycetosoritis asperها از بندی کنند. همچنین باعث شد نام این مورچهدنیای حشرات پرورش دهنده قارچ از نو طبقه

Mycetophylax asperشاورزی های کمن فکر می کنم ما هر چه بیشتر درباره شکل گیری روش"گوید: ، تغییر پیدا کند.شولتز می

ها به کشاورزی پایدار ها یاد خواهیم گرفت. هر چه که باشد مورچهها بدانیم، نکات مفید بیشتری برای کشاورزی انسانمورچه

 /".کنندون سال است که در طبیعت زندگی میمیلی 60پردازند و می

http://www.iana.ir/fa/news/44313/%DA%A9%D8%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۲تاریخ: 

دوربین از سوزاندن کاه یا زباله در نزدیکی  ١300های کشاورزی در چین شدند/ ها، بازرسان زمیندوربین

 ها، حافظان آسمان آبیاراضی کشاورزی جلوگیری کرد/ دوربین

هزار دوربین مدار بسته برای نظارت بر سوزاندن کاه و زباله در زمین های  20استان هنان چین در نظر دارد تا امسال به نصب 

، به گفته chinadailyبه گزارش ایانا از سایت موجب آلودگی هوا شود، اقدام کند.کشاورزی، که می تواند به آتش سوزی منجر و 

، که با است  "Blue-Sky Guard " "محافظ آسمان آبی"وزارت کشاورزی استان هنان ، این اقدام بخشی از طرح استانی به نام 

 Ning "است.به گفته نینگ شیافنگ هدف به صفر رساندن آتش سوزی از طریق نظارت در زمان واقعی ، توسعه داده شده

Xiaofeng" . مقام رسمی از وزارت استانی ، سیستم به طور مداوم می تواند مزارع را زیر نظر داشته باشد ، 

 "نصب این دوربین ها در تشخیص آتش سوزی در اسرع وقت به ما کمک می کند."وی گفت: 

استان طی یک برنامه آزمایشی نصب شد. این در حالی بود که کاه و یا زباله دوربین در نقاط  300سال گذشته، بیش از یک هزار و 

 "در نزدیکی آن دوربین ها سوزانده نشد، همچنین هزینه گشت زنی افراد در آن مناطق به نصف کاهش یافت.

 Luyiو  Yongcheng دوربین در شهرستان های مختلف، از جمله 500هزار و  14تا کنون، بیش از "این مقام مسئول یادآور شد: 

همچنین، وزارتخانه مجازات های سختی برای افرادی که به سوزاندن کاه اقدام کند ، در نظر گرفته است. اگر "نصب شده است.

 هزار دالر( جریمه می شود.72هزار یوان ) 500شواهدی از سوزاندن پیدا شود، شهرستان و یا منطقه به میزان 

 "درصد از زمین های کشاورزی در استان زیر پوشش قرار می گیرد. 70دوربین تا پایان این ماه، هزار  20با نصب  "شیافنگ گفت: 

این  "وی خاطرنشان کرد:هزار دوربین نیاز باشد. 30تخمین زده می شود ، برای پوشش دادن همه زمین های کشاورزی در حدود 

بسته مناسب نیستند. بنابراین به گشت زنی افراد در آن  درحالی است که تمام زمین های کشاورزی برای نصب دوربین های مدار

 "مناطق نیاز داریم.

http://www.iana.ir/fa/news/44209/%D8%AF%D9%88%D8%B1 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 لهستانی ها در خوزستان خط تولید تراکتور دایر می کنند

 8های مختلف های استان و شرکت نامه در سفر به لهستان گفت: میان برخی از سازمانتفاهم 8استاندار خوزستان با اشاره به انعقاد 

 .نامه منعقد شد که برخی از آن ها در حال به نتیجه رسیدن استتفاهم

گی کنیم و هماهنها هنوز به نتایج موثری نرسیده، اما دنبال می نامههواز، غالمرضا شریعتی اظهار کرد: برخی تفاهمبه گزارش ایانا از ا

 امهنتر پیش رود. وی افزود: هیات لهستانی قرار است به خوزستان سفر کند و تفاهمهای الزم را انجام خواهیم داد تا کار هرچه سریع

رمایه هایی که برای س نامهها جنبه عملیاتی پیدا کنند. شریعتی تصریح کرد: از تفاهم نامهند تا این تفاهمها را دنبال کها و توافق

ها برای ما بسیار جذاب و ارزشمند است و به دنبال اجرایی کردن آنها نامه کنیم زیرا این تفاهمگذاری است، بیشتر استقبال می

ال ها نیز کامها به دنبال فروش کاالی خود هستند اما برخی از شرکتها هست که شرکتامه نوی تصریح کرد: برخی از تفاهم.هستیم

هایی که بنا است بازیافت زباله انجام دهند آمادگی دارند تا در استان گذاری در استان بپردازند. شرکتآمادگی دارند تا به سرمایه

گذاری در استان اعالم آمادگی  کنند برای سرمایهتور فعالیت میهایی که در ساخت تراکگذاری کنند. همچنین شرکتسرمایه

های خود  جمهوری در صحبتمعاون اول رئیس :کوپتر برای استان هستیم، گفتوی با اشاره به اینکه به دنبال خرید هلی .اندکرده

شریعتی اظهار کرد: به  .ایمکوپتر گرفتهد هلیتاکید کردند که خوزستان به بالگرد نیاز دارد و موافقت اولیه ایشان را در زمینه ورو

بالگرد نیاز داریم و  6یا  5های بزرگ دیگری در استان وجود دارد به حدود علت آنکه پتروشیمی، شرکت نفت، منطقه آزاد و شرکت

خل تهیه کنیم و وزارت دفاع، در این زمینه نیز مکاتباتی با وزیر دفاع انجام و قرار شد تا با توجه به نیاز استان، تعدادی را از دا

 .مانده بالگرد مورد نیاز ما را از شرکتی که مد نظر ما است برای استان خریداری کند و در اختیار خوزستان قرار دهدباقی

ند رگذاران اعالم کردند که آمادگی دا های مطرح شده در زمینه نگهداری بالگرد خریداری شده، سرمایه وی افزود: با توجه به صحبت

ار ها را اجرایی کنیم. استاندنامه دفتری را برای تعمیرات بالگرد در استان ایجاد کنند و ما به تدریج به دنبال آن هستیم تا تفاهم

مگاوات  500نامه آن بسته شده و قرار است در نقاط مختلف استان تا سقف خوزستان با بیان اینکه در زمینه نیروگاه خورشیدی تفاهم

ای در زمینه داروهای پالسمایی انجام شده نامه یجاد شود، خاطرنشان کرد: میان دانشگاه لهستان و دانشگاه اهواز نیز تفاهمنیروگاه ا

گذار، انتقال تکنولوژی در این زمینه انجام گیرد و خط تولید این نوع داروها در استان ایجاد شود و  است تا در صورت وجود سرمایه

ان هر دو دانشگاه به وجود آید تا اقدامات پژوهشی مشترک انجام گیرد و منجر به ایجاد مقاالت ارزشمندی ارتباطی میان دانشجوی

 .شود

 اندازی خط تولید تراکتورنامه برای راه تفاهم

ای با یک شرکت نامهمدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز با اشاره به سفر هیات اقتصادی خوزستان به لهستان گفت: تفاهم

اندازی خط تولید تراکتور در خوزستان منعقد شد و در این زمینه منطقه آزاد اروند آمادگی خود را تراکتورسازی لهستانی برای راه 

  .اسب بخار به این شرکت اعالم کرد 250تا  100اندازی شرکت تراکتورسازی با ظرفیت  دن زمین برای راهبرای در اختیار قرار دا

اسب بخار در حال انجام است و در این زمینه طبق  100تر از اسماعیل زمانی اظهار کرد: در تبریز تولید تراکتور با ظرفیت پایین 

  .هزار دستگاه تراکتور تولید کند 2است تا ساالنه مذاکرات انجام شده، شرکت لهستانی متعهد شده 

اندازی خط تولید تراکتور در خوزستان و منطقه آزاد اروند، توسعه و افزایش توان کشاورزی در استان و کشور وی افزود: هدف از راه 

یح کرد: همچنین در این سفر زمانی تصر.و همچنین تامین نیاز کشورهای منطقه است که امیدواریم در این زمینه موفق عمل کنیم

دستگاه بالگرد از این شرکت برای استان خریداری و  2طی بازدید از یک شرکت تولید بالگرد در لهستان، مقرر شد در صورت توافق، 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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اشت و منطقه ای میان وزارت بهد نامهوی ادامه داد: به این منظور با توجه به استفاده بالگرد در امداد هوایی، تفاهم .وارد کشور شود

نامه نگهداری و تامین کارکنان مورد نیاز به عهده وزارت بهداشت و خریداری این بالگردها در آزاد اروند امضا شد که در این تفاهم

زمانی با بیان اینکه خط تراموا بین آبادان و خرمشهر نیز اجرا خواهد شد، .گیرد صورت لیزینگ شدن از سوی منطقه آزاد انجام می

ه کرده است که با توجه به میزان تولید زبال آمادگیشان کرد: یک شرکت برای توسعه تکنولوژی و تولید برق از پسماند اعالم خاطرن

کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی .در آبادان و خرمشهر، شاید نیاز باشد از زباله دیگر شهرهای استان نیز استفاده شود

قرارداد ساخت کارخانه ادوات کشاورزی که جزو دستاوردهای سفر به لهستان است، با توجه به شرایط حاکم  خوزستان نیز گفت: برای

شود ساخت هرگونه کارخانه ابزار یا ادوات کشاورزی با برگزاری نشست تخصصی و بر استان همچون شرایط اقلیمی پیشنهاد می 

ایمیل دریافت  9وضوع ریزگردها در خوزستان افزود: بعد از سفر به لهستان وی با اشاره به م.بررسی پارامترهای مختلف انجام گیرد

مورد  8های منعقد شده را بتوانیم اجرایی کنیم. از این تعداد نامه کردیم و در این زمینه تبادل اطالعات الزم انجام گرفته تا تفاهم

آالت کشاورزی، کودهای شیمیایی ا خشک شده، ماشینهای تازه ی درخواست فروش محصوالت همچون صنایع غذایی، سبزی و میوه

های الزم با بخش مرکز توسعه  چنگلوایی تصریح کرد: در زمینه فروش هماهنگی  .و یک مورد نیز درخواست خرید پسته بود

ین محصول امکانیزاسیون و مدیریت صنایع وزارت انجام شد. همچنین در بحث فروش پسته نیز فهرست فروشندگان یا صادرکنندگان 

های ریزگرد، باید جلسه  در کانون وی خاطرنشان کرد: در زمینه قرارداد احداث نیروگاه  .های مرتبط ارسال شدبا هماهنگی استان

 .ه های مورد نیاز، ارائه و بررسی شوندای برگزار شود تا اطالعات الزم در خصوص زمین

http://www.iana.ir/fa/news/44185/%D9%84%D9%87%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 برنده شد ICT4D Data Jam نوآوری پیش بینی قیمت محصوالت زراعی در رویداد

گیری برای بهترین زمان فروش محصوالتشان یاری می کند جایزه نخست  اخیراً، نوآوری بر پایه داده که کشاورزان را در تصمیم

 .را کسب کرد ICT4D Data Jam رویداد

اخیراً، نوآوری بر پایه داده که کشاورزان را در تصمیم گیری برای بهترین زمان فروش محصوالتشان یاری می کند جایزه نخست 

زمان "و  "پیش بینی قیمت" (API)1را کسب کرد. مبتکران برنامه کاربردی رابط برنامه نویسی ICT4D Data Jamرویداد 

می گویند که این برنامه به کشاورزان کمک می کند برداشت هایشان را با بهترین قیمت بفروشند و برنامه های فروش  "2فروش

شان و دیگر موارد تهیه می کند.به گزارش ایانا از اقساطی برای کشاورزان براساس وام های موجود، منافع، مقدار محصول

همچنین آن ها پیشنهاد یک سرویس ذخیره سازی برای کشاورزانی که کاالهایشان را دائم به بازار عرضه نمی کنند،  icrisat وبسایت

و اِی پی آی می تواند اهرمی از ارائه کردند. اما امیدوارند که کشاورزان راهکار فروش اقساطی را انتخاب کنند. پیشنهاد زمان فروش 

باشد که به مشتریان کشاورز خود کمک می کند از داوری قیمت ها  3خدمات مشاوره روستایی موجود از قبیل آر ام ال اِی جی تک

به عنوان  ICT4D Data Jamدر اوایل سال جاری، توسط واسطه ها اجتناب کنند و بهترین تصمیم ممکن برای فروش را بگیرند.

)مؤسسه بین المللی تحقیقات محصوالت زراعی در مناطق استوایی نیمه خشک( افتتاح  4ICRISATرکز نوآوری و به میزبانی یک م

 شد تا کارآفرینان، دانشمندان و بخش صنعت را گردهم آورد تا راه حل های جدیدی با همکاری یکدیگر ارائه دهند. 

تحلیلگران داده ها، حرفه ای های فنّاوری اطالعات و دانشگاهیان است تا راه ، رویدادی برای کارآفرینان و (Data Jam)دیتا جم 

حل هایی مبتنی بر داده ها پیدا کنند که چگونه فنّاوری می تواند مقابله بهتری با چالش های توسعه ای در هند و جهان امروز داشته 

چگونه می تواند نیازهای کشاورزان و محیط زیست را تأمین  باشد. شرکت کنندگان در این رابطه بحث می کنند که فنّاوری و داده ها

کند و چگونه می توان بر مشکل رایج پروژه های فنّاوری در کشاورزی غلبه کرد. در اینجا هکرها چالش های زیست محیطی و 

 کنند. کشاورزی را با استفاده از راه حل های مجموعه داده های مربوطه و رابط برنامه نویسی کاربردی حل می 

هزار دالر در کسب و کار اهدایی و خدمات مشاوره ای و همچنین  8هر یک از سه گروه هزار دالر برنده شدند و شانس رسیدن به 

 Raghu)عبارتند از: راگا پراساد مولوکوجو  "گروه زمان فروش"را دارند. اعضای  ICRISATعضویت در مرکز نوآوری تازه تأسیس 

Prasad Mulukoju) ارشد فنّاوری شرکت، مدیرOur Food  با مسئولیت محدود؛ هارش نیسار(Harsh Nisar) دانشمند داده ،

؛ 5شرکت مشاوره ای اگری تک ، مشاور(Hari Prasath Sundaram)؛ هری پراساث ساندارام  IFMR LEADسازمان تحقیقاتی

. هنگام دریافت جایزه، مولوکوجو می گوید: Our Food، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت (Bala Reddy V)و باال ردی وی 

به من کمک کرد تا نوآوری  ICT4D Data Jamمن در تمامی رخدادهای نوآورانه اخیر در زمینه کشاورزی به روز هستم. رویداد "

یداد افراد را بسیار مهمی را درک کنم که منجر به ارزیابی ابداعات شخصی مان و اجرای عملی آنها در شرکتمان می گردد. این رو

گرد هم می آورد و با شبکه هایی در سطوح باالتر از سازمان های مختلف در سراسر جهان مرتبط می کند که در غیر این صورت 

به دست آوردند که برنامه کاربردی شکل گیری گروهی پویا را ساختند که به  AgribarTمقام دوم را گروه "انجام آن دشوار است.

ان چانه زنی دسته جمعی می دهد. این گروه به کمک الگوهای جمعیتی، جغرافیایی و کشت تاریخی؛ نمونه کشاورزان کوچک امک

اولیه ای ساختند که کشاورزانی با الزامات خرید مشابه را شناسایی می کند. این برنامه کاربردی کشاورزان را توانمند می سازد تا از 

مقام سوم را کسب کردند که موتور یک وجهی مبتنی بر  Kalgudiند شوند.گروه مزایای سفارش فله در اقتصاد اشتراکی بهره م

نقش را ساختند. پیشنهاد این گروه آن است که منابع داده گسسته را ترکیب کنند تا تعامالت عملی بین ذینفعان کشاورزی برای 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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اجتماعی سهامداران در سراسر زنجیره ارزش است  اقتصادی به وجود آورند. راه حل آنها استفاده از اهرم پلت فرم -تغییر اجتماعی

که به استفاده کنندگان آن اجازه می دهد اطالعات را پاالیش کنند و هشدارهایی حیاتی مبتنی بر نقش شان در زنجیره ارزش 

، T4DICو با همکاری کنفرانس  ICRISATماه می امسال، در مرکز نوآوری های  13-12دریافت کنند. این رویداد در تاریخ

ICRISAT 6، گروهGDA گروه ،Z-M-Aو  7، دیجیتال گلوبESRI برگزار شد. داوران این مراسم الما الیر  هند(Rama 

Lyer) معاون ارشد رئیس اتحاد راهبردی ،T-Hub ؛ کریستین مِرز(Christian Merz) مسئول ارشد برنامه ،BMGF ؛ دکتر

و تحلیل سیاست های منطقه ای مرکز بین المللی کشاورزی گرمسیری  ، مدیر تصمیم گیری(Dr. Andy Jarvid)اندی جارویس 
8(CITA) .بودند 

 پانوشت: 
1- Application Programming Interface 

2- Time2Sell 

3- RML AgTech کسب و کاری است که فنّاوری و راه حل تجزیه و تحلیل داده ها برای کشاورزان را ارائه می دهد و حدود :

 ایالت این کشور از آن بهره می برند. 18هزار روستا در سراسر  50نفر از کشاورزان هندی از میلیون  4/1

4- The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics  
5- AgriTech 

6- Global Development Analytic Inc. 

7- Digital Globe  

8- International Centre for Tropical Agriculture 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/44166/%D9%86%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۱تاریخ: 

 با محیط زیست پیش می رودشرکت هلندی به سمت بسته بندی محصوالت سازگار 

درصد تجزیه پذیر برای محصوالت  100و به سمت ساخت بسته بندی سازگار با محیط زیست  Modiformشرکت هلندی به نام 

، این در حالی است که شرکت یاد شده ، در زمینه تولید بسته بندی freshplazaبه گزارش ایانا از سایت کشاورزی روی آورده است.

، مدیر منطقه ای  Shaun Herdsmanمنطقه هلند مشغول است . 4کشاورزی تقریبا به مدت چهار دهه و در  برای محصوالت

، با استفاده  Cullen Packagingیک سال و نیم پیش مشاهد کردیم که یک شرکت اسکاتلندی، به نام "شرکت توضیح می دهد: 

ته بندی میوه های تازه، سبزیجات و قارچ، اقدام کرده است در ابتدا ما از پالپ)خمیر کاغذ( و از کاغذ و مقوا بازیافتی به تولید بس

عالقه مند به تولید محصوالت از خمیر )پالپ: خمیر کاغذ( شدیم و یک سال و نیم در این زمینه کار کردیم و اکنون در حال توسعه 

وه و سبزیجات گفت وگو کردیم ، و تصمیم به ما با شرکت اسکاتلندی در مورد بسته بندی می"وی افزود:  "برخی محصوالت هستیم.

سه سال پیش فعالیت خود را با بسته بندی برای محصوالت آغاز کرد و به ، Cullen Packaging"همکاری با یکدیگر گرفتیم.

خوبی در انگلستان شناخته شد، این در حالی است که مشتریان اش شامل سوپر مارکت های بزرگ است که واقعا به محصوالت 

، به ایجاد کارخانه و توزیع محصوالت باغی  Modiformدرصد بازیافت و تجزیه پذیر عالقه مند هستند.این در حالی است که 100

بسیاری از بسته بندی  .و انبار در هلند و ایجاد کانال های توزیع از جمله در زمینه خرید و فروش در سراسر اروپا اقدام کرده است

 .مرکز لجستیکی و مرکز توزیع بزرگ محصوالت برای ارسال به سراسر اروپا انجام می شود میوه در هلند به عنوان یک

 30و ارائه حدود  Cullen Packaging این شرکت هلندی در حال حاضر به عنوان توزیع کننده اروپایی برای شرکت بسته بندی

 .نامیده می شود Eco-Expertنام تجاری  محصول بسته بندی مختلف برای میوه ها و سبزیجات ، فعالیت می کند. که به

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/44180/%D8%B4%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۸تاریخ: 

 کنندمنابع طبیعی از انرژی محافظت میچگونه طرفداران اصیل حفاظت از 

 کشاورزی پیشرفته به دنبال شیوه های کشاورزی پایدار و کارآمدتری است که یک مهندس اکوسیستم طراحی کرده است.

فنّاوری های اخیر کشاورزی مرتبط تر و خودکارتر می شوند به طوری که شاهد احیای بهترین  modernagبه گزارش ایانا از سایت 

 ها از فنّاوری های کالسیک هستیم و ظهور نرم افزارها و داده های علمی در حفاظت از انرژی به کشاورزان کمک می کند. شیوه

 تراکتورهای بدون راننده -

فرمان بدون دست، مزارع را به سوی سطح جدیدی از بهره وری پیش می برد. حتی در کوچکترین مزارع، الیه ای  رانندگی دقیق:

شه در حال تغییر است. آخرین ماشین آالت کشاورزی می توانند با کمک حسّگرها، مانیتورها و فنّاوری نقشه برداری با از زمین همی

دامنه ها، شیب ها، مناطق متراکم و حتی زمین های ناهموار سازگار شوند. حتی مدل های پیشرفته تر می توانند تنظیماتی کوچک 

چنین میزان دقّتی، کشاورزان می توانند از ماشین آالت به صورت صحیح تر و با سوخت کارآمد  تر از سانتی متر نیز داشته باشند. با

 استفاده کنند. 

هنگامی که دستگاه های پاششی، کمباین و تراکتور با سیستم های دارای حسگر ادغام می شوند، کشاورزان می  ورودی بهینه:

قدار کود و یا بذر استفاد کنند. تصور می شود که برای کمک به کشاورزی پیشرفته توانند توصیه هایی دریافت کنند که دقیقاً از چه م

 یکبار دقت غیرممکن است تا بتواند مقدار دقیق منابع موردنیاز خود را و نه حتی یک ذره بیشتر، بفهمد.

 ره وری کار با ماشین آالتخطای انسانی که اغلب به دلیل خستگی اتفاق می افتد، می تواند به راحتی به کاهش خطای انسانی:

)سامانه اطالعات جغرافیایی( با دقت بیشتری و البته بدون تغییر  GPSسنگین را کاهش دهد. تراکتورها و کامباین های مجهز به 

 جهت دادن، در سراسر مزارع حرکت می کنند. 

 سیستم های طراحی شده خورشیدی: -

ق توان بالقوه انرژی خورشید را کشف کرده اند. اپراتورها کاربرد پمپ های انرژی نور خورشید چیز عجیبی نیست و کشاورزان خال

آبیاری خورشیدی را به جای سیستم هایی که از لحاظ تاریخی با شبکه برق و یا گاز پروپان کار می کردند آزمایش می کنند. از دیگر 

استفاده از روش زمان های دور یعنی خشک کردن با کاربردهای خالقانه فنّاوری در کشاورزی، در صنعت تهیه میوه خشک است که 

با دقت بسیاری طراحی شده اند که به طور طبیعی گرمای  "جمع کننده های خورشیدی"نور خورشید را مجدداً از سر گرفته اند. 

رزان آمریکا، کشاوخورشید را جذب و از آن برای گرفتن رطوبت و تهیه میوه خشک شده با آفتاب استفاده می کنند. در برخی مناطق 

زمین هایشان را به شرکت های مذکور اجاره می دهند تا صفحات خورشیدی، توربین های بادی و دیگر تجیهزات منابع انرژی های 

 تجدیدپذیر را در آنجا نصب کنند. 

 نرم افزار و داده -

شبیه سازهای پیچیده آب و هوایی، داده های ماهواره ای و توالی ژنتیکی به کشاورزان کمک می کند که به طور یکپارچه با وقایع 

 مختلف سازگار شوند. 

در میان اندازه گیری های به دست آمده از ماهواره های زیرمداری، پیش بینی های محلی، حسّگرهای  ابرهای کامپیوتری درآسمان:

زارع و ایستگاه های هواشناسی کشاورزان نمونه مقادیر بسیاری از داده های آب و هوایی را به دست می آورند. نرم افزاری که سطح م

مدل هایی می سازد و پیش بینی هایی ساعتی و فراتر از موقعیت محلی را شبیه سازی می کند. در میان الگوهای آب و هوایی نامنظم 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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، کشاورزان می توانند با استفاده از اطالعات به دست آمده از نرم افزارها بهترین زمان آبیاری و استفاده که با بهره وری سازش دارند

 از کودها به شیوه ای کارآمدتر و حاصلخیزتر را دریابند. 

در محصوالتی مانند ذرت، علم داده و نرم افزارهای پیشرفته به محققان اجازه می  بذرهای داده محور، سفارشی و محلی شده:

دهد شناخت بیشتری از کدهای ژنتیکی به دست آورند. به نوبه خود، شرکت های تولید کننده بذر نیز با استفاده از این دانش، ارقامی 

کشورها و نواحی خاص، مشاورین بذر، اطالعات به دست را مطابق با محیط زیست محلی در ذهن شان پرورش می دهند. در بعضی 

آمده را ترکیب می کنند تا کارآیی محصوالت را پیش بینی کنند. هنگامی که کشاورزان محصوالتی را پرورش می دهند که در آب و 

 هوای محلی رشد و نمو داشته اند، این امر منجر به کاهش میزان استفاده از آب، زمین و انرژی می شود. 

 بهره وری در زمین -

طبیعی  -سالمت خاک محور حفاظت از انرژی است. بدون درنظر گرفتن محصول یا آب و هوا، سهم قابل توجهی از منابع کشاورزی

به زمین سپرده می شود. همراه با باارزش ترین دارایی کشاورز، خاک سطحی کلیدی برای اطمینان از کوچک تر  -و یا دیگر موارد

 بنی است. شدن ردپای کر

هر گیاهی مقادیر مشخصی از موادمغذی خاک را مصرف می کند. از یک فصل رشد تا فصل بعد، کشاورزان می توانند  تناوب زراعی:

تعادل موادمغذی خاک را حفظ کنند. این روند تناوب با جایگزین کردن عناصر مهم نظیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، خاک را تکمیل 

طور منحصر به فردی از این مسئله آگاهند که خاک عاری از موادمغذی هزینه های مالی بسیاری را به همراه  می کند. کشاوزران به

برای نگهداری موادمغذی ذخیره شده در زمین، برخی محصوالت زراعی بین فصول رشد کاشته می شوند محصوالت پوششی: دارد.

ی اند. این محصوالت پوششی از تبخیر آب جلوگیری می کنند، که به طور تحت الفظی همانند پتوی خاک برای خاک های سطح

فرسایش خاک را کاهش می دهند و سطح نیتروژن خاک را متعادل می کنند. به طور معمول، رسیدگی به این مسائل نیازمند آبیاری 

در نتیجه، محصوالت پوششی  و یا استفاده از کود است که هر دوی این موارد نیز نیازمند مصرف سوخت های دیزلی و یا برق است.

آب و نیتروژن بیشتری را در خاک حفظ می کنند و به کشاورزان کمک می کنند که از انرژی های کمتری استفاده کنند و خروجی 

ساقه ها، ریشه ها و  -هر یک از برگ های برداشت شدهخاکورزی حفاظتی: های ناشی از مصرف این انرژی ها نیز کمتر می شود.

ز فصل قبل بر روی زمین رها می شوند. اگر کشاورزان توانایی کاهش و یا خودداری از شخم زدن توده های زیستی ا -برگ ها 

)بیومس( در زمین هایشان را داشته باشند، خاک مزایای فراوانی را تجربه می کند. به حداقل رساندن اختالل خاک به حفظ کربن 

می افزاید و نهایتاً منجر به استفاده کمتر از ماشین آالت و سوزاندن سوخت های  خاک کمک می کند، مواد آلی باارزشی را به خاک

 فسیلی کمتر می شود. 

 راه حل های جهانی -

ساختن آینده ای با کربن کمتر، نیازمند چیزیی بیش از یک ایده، فنّاوری و یا شیوه است. هدایت ذهن ها به سوی کشاورزی پیشرفته 

ویکردی جامع می شود. تقویت بوسیله دانش جهان طبیعی، اصول علمی و فنّاوری و تمایل به پایداری منجر به ادامه کشف ارزش ر

 بیشتر سبب می شود کشاورزی پیشرفته به روش های بیشتری برای استفاده کمتر از انرژی دست یابد.

.iana.ir/fa/news/http://www44430/%DA%86%DA%AF%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۷تاریخ: 

 20١۷های صنایع غذایی جهان در سال برترین

، سه شرکت برتر صنایع غذایی جهان را معرفی کرد. این رده بندی یک فهرست 2017با انتشار ویرایش سال « 2000فوربس گلوبال »

 .از قدرتمندترین شرکت هایی است که بر مبنای میزان فروش، سود، دارایی و ارزش بازار ارزیابی می شوندجامع و ساالنه 

 3به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از فوربس، بر اساس این رده بندی، شرکت های نستله، پپسی و کوکاکوال به عنوان 

خته شدند.نستله همچنان به حکمرانی خود در صنایع غذایی ادامه می دهد میالدی شنا 2017شرکت برتر غذا و نوشیدنی در سال 

 90هزار شرکت بزرگ دست یافت، اما فروش بیش از  2000بین  34و در حالی که این شرکت سوئیسی با یک پله سقوط به جایگاه 

اگرچه نام نستله همواره با واژه های  داشته است. 2017آوریل  7ماهه منتهی به  12میلیارد دالری در  8.7میلیارد دالری و سود 

سازگار با هشدارهای جهانی درباره مشکالت شکر، شیوه های نوینی را برای  2016شکالت و شیرینی پیوند خورده است، اما از سال 

 84اه کاهش این ماده در کاکائوی مشهور خود آغاز کرد.در همین حال، شرکت پپسی در این رده بندی با شش پله صعود به جایگ

 62.8این رده بندی دست یافت. میزان فروش و سود پپسی به ترتیب  86رسید، در حالی که کوکاکوال با سه پله سقوط به جایگاه 

 میلیارد دالر اعالم شد. 6.5میلیارد و  41.5میلیارد دالر بود، در حالی که این رقم برای کوکاکوال به ترتیب  6.3میلیارد و 

وال نیز در ماه های اخیر با چالش هایی در زمینه فروش نوشابه های گازدار مواجه شده اند. در حال حاضر شرکت های پپسی و کوکاک

 مدیران این دو شرکت متعهد به صرف هزینه و زمان برای متنوع ترکردن محصوالت و نوسازی خطوط تولید هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/44398/%D8%A8%D8%B1%D8%AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

 کیپ تاون، مرکز رقابت کارخانه های مواد غذایی و نوشیدنی به شمار می رود

، نشان می دهد، بخش تولید 2016سه ماهه چهارم سال  ( مربوط به1با توجه به گزارش شاخص های عملکرد اقتصادی کیپ تاون )

 .)کارخانه( مواد غذایی و تولید نوشیدنی کیپ تاون، به عنوان مرکزی مهم برای فراهم کردن ارز خارجی شهر، به شمار می رود

دهد، بخش تولید ، نشان می 2016( مربوط به سه ماهه چهارم سال 1با توجه به گزارش شاخص های عملکرد اقتصادی کیپ تاون )

  )کارخانه( مواد غذایی و تولید نوشیدنی کیپ تاون، به عنوان مرکزی مهم برای فراهم کردن ارز خارجی شهر، به شمار می رود.

، به طوری که این گزارش نشان می دهد ، این بخش یکی از صنایع تولیدی شهر است  bizcommunityبه گزارش ایانا از وبسایت 

تجاری مثبت ایجاد کند.این در حالی است که کیپ تاون، با داشتن مناطق وسیع و مولد کشاورزی، همچنین به  که توانسته توازن

عنوان مسیر بین المللی، همراه با رشد شمار مصرف کنندگان و داشتن مهارت های قوی، باعث شده تا به یک مکان رقابتی برای 

 "، معاون اجرایی شهردار گفت: "Alderman Ian Neilson "ایان نیلسون آلدرمن تولید مواد غذایی و نوشیدنی ها تبدیل شود.

کیپ تاون مسیر رو به جلو، با هدف تبدیل شدن شهر رقابتی در زمینه کسب وکار در سطح جهان ، را دنبال می کند ، که یکی از 

محیط مساعد برای رشد اقتصادی و  اولویت های استراتژیک در بخش توسعه سازمانی و طرح تحول است. ما همچنان به ایجاد یک

صادرات صنایع مواد غذایی و نوشیدنی ها به "وی افزود: "ایجاد شغل که منجر به انجام کسب و کار در شهر شود، ادامه می دهیم.

 شدت در طول پنج سال گذشته افزایش یافته ، به طوری که این صنعت در جایگاه خوبی برای بهره برداری از فرصت های صادرات

 "قرار گرفته است. عالوه بر این، این بخش دارای سریع ترین رشد نرخ اشتغال نسبت به صنایع دیگر تولیدی بوده است. 

این درحالی است که این صنعت می تواند به عنوان یک مزیت نسبی برای شهر در نظر گرفته شود. چراکه دامنه "گفت: نیلسون

د غذایی و آشامیدنی در زمینه افزایش تقاضا در راستای تنوع و ارزش افزوده مواد غذایی گسترده ای برای فعالیت تولید کنندگان موا

 "و آشامیدنی وجود دارد.

 ره آورد صنعت مواد غذایی و نوشیدنی برای کیپ تاون

 ساله 10 دوره طی ،( ٪4،9) اشتغال و( ٪3،0بیشترین میزان خروجی و باالترین نرخ رشد در ارزش ناخالص افزوده ) ، بخش این •

 .است داشته

 .است داشته رشد درصد 6،1 ، 2016 سال دوم ماهه سه در غذایی مواد تولید بخش در اشتغال •

 کویت گندم در جهان شناخته شده است.بیس کارخانه سه از یکی عنوان به تاون، کیپ در آتالنتیس منطقه •

 .است شهر این در واقع ، کشور دریایی غذاهای بزرگ شرکت سه تولید امکانات و مرکزی دفتر •

 کوال در آفریقای جنوبی در کیپ تاون قرار دارد. -یکی از دو دارنده مجوز بسته بندی و توزیع محصوالت کوکا •

 ن شهر، جا باز کرده اند.ای در خوبی به میوه آب کنندگان تولید •

 .است بوده درصد 21 رشد دارای 2016 و 2015 های سال بین تاون، کیپ آشامیدنی و غذایی محصوالت صادرات •

 .است بوده همراه درصد 22 رشد با ماهی صادرات •

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/44270/%DA%A9%DB%8C%D9%%-BE 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۰۳تاریخ: 

های لبنی ایران با همکاری یک شرکت ایتالیایی/ هدایت مستقیم کلسیم افزودن یک مکمل جدید به فراورده

 به بافت هدف

تر شدن این محصوالت، شود، اما برای غنیهای لبنی افزوده می، در برخی فراوردهD هایی مانند ویتامیناکنون مکملاگرچه هم

های به گزارش خبرنگار ایانا، بسیاری از مردم با تصور اینکه به حد کافی، شیر و فراورده.های دیگری نیزاستفاده کردتوان از ویتامینمی

 شان شده و دیگر مشکلیکنند، انتظار دارند که کلسیم و دیگر مواد معدنی موجود در این محصوالت، جذب بدنلبنی را مصرف می

هایی از این دست در آینده نخواهند داشت. این در حالی است که جذب موثر ماده معدنی مانند خوان یا بیماریاز بابت پوکی است

برای کاهش سطح کلسیم خون و حمل آنها به D3کلسیم، به شرایط و عوامل متعددی وابسته است. به عنوان مثال، وجود ویتامین 

ها هم به توان آن را شرط کافی برای جذب دانست. زیرا ورود کلسیم به بافتمیهای مورد نظر بسیار ضروری است. البته نطرف بافت

است.  K2مواد دیگری احتیاج دارد که مسیر خود را به درستی طی کند و از هدف اصلی منحرف نشود. یکی از این مواد، ویتامین 

مبود آن در بدن، کل فرایند جذب کلسیم را به هم کند که الزم باشد. بنابراین کاین ویتامین، کلسیم را دقیقا به جایی حمل می

 کنند.های لبنی به طور روزانه مصرف میخواهد زد؛ حتی آنهایی که به حد کافی از فراورده

شوند. دلیل آن را های قلبی و عروقی میها کمتر دچار کمبود کلسیم و بیماریاند که ژاپنیهای اخیر متوجه شدهمحققان در سال

شود، حاوی مقدار قابل ها مصرف میوجو کرد. این غذا که به مقدار زیاد توسط ژاپنی( جستNattoف غذایی به نام ناتو )باید در مصر

(، عصر دیروز سه شنبه در جلسه مشترکی که با فعاالن Gnosisاست.مدیر بخش بازرگانی شرکت گنوسیس ) K2توجهی از ویتامین 

جذب کلسیم گفت: کمبود یا زیادبود کلسیم، هر دو برای بدن مضر است؛ چرا که اولی صنعت لبنیات داشت، در ارتباط با اهمیت 

آورد.مارکو التانزی، با اشاره به اینکه در صورت باال رفتن های قلبی و عروقی را به ارمغان میشود و دومی بیماریباعث استئوپروز می

سال، یک نفر استئوپروز  50افزود: اکنون از هر دو آمریکایی باالی کند، ها رسوب میغلظت کلسیم در خون، این ماده معدنی در رگ

میلیارد دالر  474افتد که هزینه ترمیم آن میلیون شکستگی در جهان اتفاق می 9)پوکی استخوان( دارند. بنابراین ساالنه حدود 

ای دارد. زیرا در حال حاضر، از العادهاهمیت فوقهای قلبی و عروقی نیز، شود.به گفته وی، عالوه بر پوکی استخوان، بیماریبرآورد می

شود، امراض قلبی و گیرد. در مقابل، هرچه پوکی استخوان بیشتر میهر سه مورد مرگ در جهان، یک مورد،ازاین بیماری نشأت می

ل ی افراد سالخورده که حداقیابد. این در حالی است که نیاز کلسیم برای هر فرد باید تامین شده و به ویژه براعروقی هم افزایش می

گرم از این ماده معدنی در روز احتیاج دارند.التانزی عنوان کرد: کلسیم به صورت مکمل در بیشتر میلی 200هزار و هزار تا یکبه یک

دید نشان ها فراهم باشد، مسئله دیگری است که تحقیقات جغذاها وجود دارد، اما اینکه ساز و کار الزم برای جذب آن در استخوان

به بازار VitaMK7هم نیاز است. البته شرکت گنوسیس، این ویتامین را با نام تجاری  K2به ویتامین  D3دهد عالوه بر ویتامین می

 شود.های مختلف لبنی و حتی شکالت، استفاده میسازی فراوردهعرضه کرده و در بسیاری از کشورها از این مکمل برای غنی

ت نشان داده که برای جذب بهتر کلسیم در افراد مختلف به ویژه کودکان و سالمندان، وجود این ویتامین وی اظهار کرد: تحقیقا

کننده را تامین کند.در ادامه عضو هیات مدیره تواند نیاز روزانه مصرفهای لبنی، میضروری است. بنابراین افزودن آن به فراورده

 درصد زنان ایرانی دچار پوکی استخوان هستند. 80کرد: طبق آخرین اطالعات، انجمن صنایع لبنی پاستوریزه ایران نیز بیان 

است، اما اکنون به این نتیجه  D3کردند که کمبود کلسیم در بدن افراد به دلیل نبود ویتامین وحید مفید گفت: ابتدا تصور می

توان در کنار غنی به گفته وی، به همین دلیل میالعاده در روند جذب کلسیم از خون دارد.تاثیری فوق K2اند که ویتامین رسیده

را نیز در دستور کار قرار داد تا مردم به ویژه نوجوانان که از شیر مدارس نیز بهره  VitaMK7، افزودن مکمل D3سازی شیر با 
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یری های قلبی و عروقی نیز جلوگها، از بروز بیماریبرند، از آن استفاده کنند. زیرا این ویتامین عالوه بر افزایش استحکام استخوانمی

های لبنی بررسی شد و حضار تاکید کردند که به فراورده K2کند.در این جلسه، راهکارهای مختلف برای افزودن مکمل ویتامین می

 برای عملی شدن این موضوع، به مجوزهای سازمان غذا و دارو احتیاج است. طرحی که در صورت تایید نهایی از سوی این سازمان

 های لبنی ایران خواهد شد./منجر به همکاری این شرکت ایتالیایی برای افزودن یک مکمل جدید به فراورده

http://www.iana.ir/fa/news/44269/%D8%A7%D9%81%D8 
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