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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 آب و توسعه روستایی

 محمد داودآبادی

 کارشناس ارشد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ترین روستاهای جهان را با قدمتی بیش از قدیمیشناسان، اند. باستانروستاها نخستین اجتماعات بشر پس از دوران غارنشینی بوده

دانند. برخالف اذهان عمومی روستاها نقش پررنگی در عراق و ایران منتسب می« تپه سربین»و « جارمو»هزار سال به روستاهای  10

روستایی، نابودی  ( هدف عمده توسعه1979در توسعه کشورها دارند. منطبق بر کنفرانس جهانی اصالحات ارضی و توسعه روستایی )

های شغلی، بهبود درآمد و فقر، گرسنگی و سوء تغذیه در بستر اهداف کاهش فقر، تامین حداقل خدمات عمومی، توسعه فرصت

 .وری، افزایش تولیدات کشاورزی، خوداتکایی تامین امنیت غذایی و انتقال منابع عمومی به مناطق روستایی تعریف شده استبهره

اعالم داشته که توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی  1975ای در سال نی در بیانیههمچنین بانک جها 

های اصلی توسعه برای تغییر ساختار روستایی از بین بردن فقر و سال آینده چالش 50تا 30دارد طی روستاییان است و اعالم می

کشاورزی و مدیریت پایدار منابع به ویژه آب و زمین برای تغذیه جمعیت در حال رشد،  تقویت روابط بین شهرو روستا، افزایش تولید

های اقتصادی خارج از بخش کشاورزی خواهد بود.در کشور ما مطابق اصل سوم قانون کنترل تبدیل شدید اراضی و ایجاد فرصت

های زدایی از هدفف ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیتری اقتصاد صحیح و عادالنه مطابق ضوابط اسالمی با هدگذااساسی کشور پایه

ن عنوان یکی از محورهای کالآرمانی کشور تعیین شده است. خوشبختانه پس از پیروزی انقالب، موضوع توسعه روستایی کشور به

بود و ارتقای سطح های زیادی برای بهفقرزدایی، عدالت اجتماعی و توسعه کشاورزی مطرح بوده و در این چارچوب فکری، تالش

زندگی روستاییان صورت پذیرفته و تا حدودی چهره روستاهای کشور را از مناطق عقب مانده و فاقد امکانات به مناطقی برخوردار از 

 نشینیحاشیه نامیمون، توسعه پیامد این پدیده.ای و... بدل ساخته استانشعابات آب آشامیدنی، گاز، برق، جاده، تلفن، خدمات پایه

های اجتماعی است که در نهایت سالمت جوامع را تهدید خواهد کرد. برای رفع قسمتی از این در اطراف شهرها و گسترش ناهنجاری

گیری از نیروهای کارآمد سازی مدیریت خدمات زیربنایی به منظور ایجاد تعادل در توزیع امکانات و بهرهچالش ایجاد شده، یکپارچه

تواند بخش زیادی از این های آب و فاضالب روستایی میرسد و تاسیس شرکتحلی پسندیده به نظر میدر توسعه روستایی، راه 

زمین، خاک و اکوسیستم سه منبع اساسی هستند که در توسعه روستایی نقش بسیار مهمی .تعادل و توزیع امکانات را برآورده سازد

ایه طبیعت با تاکید بر زمین، آب، منابع بیولوژیکی و انرژی تجدیدشونده باشد. ریزی توسعه روستایی باید بر پدارند و از این رو برنامه

تولید، نقش مهمی در تولید  عنوان یک نهادهآب به .1:های زیر حائز اهمیت استدر این خصوص، نقش آب در توسعه از جنبه

های تولید را به مقدار زیادی کاهش تواند هزینهیمحصوالت )کشاورزی، پتروشیمی، فوالد و...( دارد و دسترسی آسان به منابع آبی م

طوری که مازاد تولیدات کشاورزی سبب وجود منابع آبی پایدار سبب افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی شده، به .2.دهد

ت کشاورزی ارزش افزوده بخش تولید اقتصادی محصوال 1392شود. مطابق مطالعات انجام شده در سال انباشت سرمایه ملی می

خشک هزار میلیارد ریال بوده است. بالطبع با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور که بیشتر مساحت آن در مناطق خشک و نیمه 1247

تواند ارزش افزوده محصوالت کشاورزی روستایی را در واقع شده و محدودیت منابع آبی از سویی دیگر، با مدیریت بهینه منابع می

توسعه مراکز جمعیت روستایی مستلزم وجود منابع آبی است، در حالی که در بسیاری از  .3.ی کشور بیشتر کندراستای خودکفای

های سازمان ملل متحد در کشورهای در حال کشور دارد. مطابق گزارش روستاها نقش بسزایی در رشد و توسعه کشورها، توسعه
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 تواند نقش پررنگیگذاری در بخش اقتصادی روستایی میتند که سرمایهدرصد جمعیت آنها در روستاها ساکن هس 54توسعه حدود 

هایی که از طریق آب شیوع بسیاری از بیماری .4.در توسعه آنها داشته باشد. توسعه روستایی و کشاورزی به مثابه توسعه ملی است

آورد. آمارهای ارزیابی مشترک سازمان بار میههای اجتماعی و مالی بسیاری بشود تاثیر منفی بر رشد دارد و آسیبآلوده انجام می

دهد که بیماری اسهال ها، نشان میملل متحد و سازمان بهداشت جهانی درخصوص سطح بهداشت و دسترسی به آب در تمام قاره

میلیون  1/ 5 دهد که هر ساله بیش ازکند. گزارش فوق نشان میدومین عامل بیماری جهانی حتی بیشتر از ایدز جهان را تهدید می

هایی که های مراقبت، بیمارستانی و دارویی بیماریهزینه .روندکودک در سراسر دنیا بر اثر مبتال به بیماری اسهال خونی از بین می

های ناشی از آب از طریق شاخص منشأ آنها آب است در کشورهای کم درآمد بسیار حائز اهمیت است. بار مالی و اقتصادی بیماری

برداری آب( از جمله گیری است. تامین آب شرب بهداشتی )شاخص بهرهقابل اندازه «گذردهایی از عمر که به ناتوانی میالس»دایلی 

جهانی است. افزایش تامین و توزیع آب با کیفیت منجر به  پایدار بر اساس اصول و معیارهای پذیرفته شده های اصلی توسعهشاخص

گذاری در افزایش و بهبود کیفیت پایدار با رویکرد عدالت اجتماعی خواهد شد. بنابراین سرمایه توسعهارتقای رفاه نسبی و در نهایت 

ناسان طوری که به اعتقاد کارشتواند تاثیر مثبتی در مخارج دولت داشته باشد. بهها در مناطق روستایی و دورافتاده میآب توسط دولت

های ناشی از کمبود آب تاثیر منفی بحران .5.گذاری دارددالر بازده سرمایه 7ر بخش آب گذاری دسازمان ملل متحد، هر دالر سرمایه

های کمبود آب، مهاجرت یا رشد منفی روستاها به مناطق شهری است که تداوم آن سبب سالخوردگی، بر رشد دارد. یک نمونه از بحران

نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور با های تولیدی و اقتصادی در مناطق روستایی است. نابودی پتانسیل

های آبریز با نگرش مدیریت جامع و توام با عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه

مدیریت منابع آب تحقق  زمینهریزی و مدیریت شود که اهداف قانون در ای برنامهسازی عمومی و مشارکت مردم باید به گونهآگاه

گذاری، نیازمند توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که شاید در چند های زیربنایی روستایی افزون بر سرمایهیابد. توسعه مولفه

ر درک مبتنی ب ریزی توسعههای توسعه روستایی ضروری است که برنامهدهه گذشته کمتر به آن توجه شده است. برای تحقق برنامه

های متقابل نیازهای جمعیتی و منابع محلی باشد و توسعه مبتنی بر مشارکت تمام آحاد جامعه باشد. در این زمینه ایجاد انگیزه

های آموزشی در استفاده بهینه از منابع آبی ضرورتی حیاتی مشارکت آحاد جامعه از سوی مجریان توسعه روستایی و برگزاری دوره

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/45164/%D8%A2%D8%A8%- 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 رود از اول تیرماهافزایش خروجی آب سد زاینده

 .رود در اول تیرماه خبر دادزایندهای استان اصفهان از افزایش خروجی آب سد مدیرعامل شرکت آب منطقه

رود برای کشت کشاورزان غرب به به گزارش ایانا از پاون، مسعود میر محمد صادقی با اعالم این خبر افزود: خروجی آب از سد زاینده

در حوضه آبریز زاینده ای اصفهان با اشاره به برنامه توزیع آب مدیرعامل شرکت آب منطقه.یابدروز از اول تیرماه افزایش می 20مدت 

رود، گفت: این برنامه براساس تصمیم شورایعالی آب با حضور نمایندگان کشاورزان، استانداران و ریاست وزیر نیرو هر سال ابالغ 

های آبی و خط قرمز میرمحمدصادقی با تأکید بر محدودیت.شودشود که مطابق آن، آب برای کشاورزان شرق و غرب تأمین میمی

یرو به منظور تامین آب شرب مردم، بیان کرد: خواسته کشاورزان تحویل آب به صورت ممتد بود که با توجه به شرایط آبی و وزارت ن

وی افزود: هدف از افزایش خروجی آب سد .میلیون نفر تا آذر و دی ماه سال جاری این خواسته عملی نیست 5تحقق آب شرب 

 .نهر سنتی و کانال نکوآباد است 80ز پایین دست سد چم آسمان؛ شامل زاینده رود، تأمین آب کشت کشاورزان غرب ا

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر حضور نمایندگان کشاورزان و جهاد کشاورزی در شورای عالی آب، عنوان کرد: 

 د.ریزی کنشود و ضرورت دارد کشاورزان طبق آن برنامهبرنامه تامین آب هر ساله ابالغ می

http://www.iana.ir/fa/news/45274/%D8%A7%D9%81% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 برداری شدرسانی اضطراری کشور بهرهنخستین مخزن و سامانه آب

 .یدبرداری رسرسانی اضطراری کشور با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در به بهرهآبنخستین مخزن و سامانه 

انی رسبرداری از این سامانه آبگزارش ایانا از پاون، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در آیین بهرهبه

های اضطراری از جمله در بحث تامین آب از اهمیت شایانی و گسترش سامانه خیزبودن کشور ما، توسعهگفت: با توجه به حادثه

ای که با نامههایی باید در قالب مباحث پدافند غیرعامل اجرایی شود، ادامه داد: با تفاهمکه چنین طرحاین وی با بیان.برخوردار است

های آب در مواقع اضطراری در مباحث گی استفاده از سامانههای الزم در زمینه چگونایم، قرار است آموزشآموزش و پرورش داشته

ها در نقاط مختلف تهران ساخته تری از این سامانهمشاور وزیر نیرو بیان کرد: قرار است تعداد بیش.آموزان گنجانده شوددرسی دانش

رسانی اضطراری های آبت: پس از استقرار سامانهجانباز گف.مند باشندشود و در آینده نیز تمامی شهرهای ایران باید از این سامانه بهره

 ها را فرابگیرندهای توجیهی برای شهروندان برگزار خواهد شد تا آشنایی الزم با این سامانههای محالت نشستاز طریق شورایاری

http://www.iana.ir/fa/news/45272/%D9%86%D8%AE%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 شوددشت کشور تقویت می 180عملیات آبخیزداری در 

 180ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تقویت عملیات آبخیزداری در معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 ها خبرداد.راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی دشتدشت بحرانی کشور در 

ها در دشت در بحث تغذیه آبخوان 180های بحرانی کشور، حدود پرویز گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: از میان دشت

ها موثر واقع تعادل بخشی دشتها قرار گرفته است. امیدواریم اجرای عملیات آبخیزداری در این مناطق، در اولویت سازمان جنگل

های کوچک آبی است. در آبخیزداری گاهی استحصال مستقیم آب مد نظر قرار ها متولی اجرای طرحشود.وی افزود: سازمان جنگل

 هایی نظیر استحصال بندها و سدهای کنترل سیالب، قادر به برداشت مستقیم آب خواهیم بود.گیرد که با فعالیتمی

های زیرزمینی گفت: هر فعالیتی که در باالدست حوضه آبخیز انجام های آبخیزداری در تغذیه سفرهره به اثر فعالیتگرشاسبی با اشا

شود، نسبت استحصال آب در مناطق پایین دست را شود، مخصوصا عملیاتی که منجر به احیای پوشش گیاهی و حفاظت خاک می

ن خود افزود: در باالدست هر میزان آب را ذخیره کنیم، نسبت کاهش تبخیر دهد.وی در تشریح سخبه یک افزایش می 13به نسبت 

های بزرگ دانست های کوچک آبی را تاثیرگذارتر از پروژهبه یک است. معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان، پروژه 13این عملیات 

که در سدهای بزرگ و حتی سدهایی که در آبخیزداری لییابد در حاو ادامه داد: با نفوذ آب به داخل زمین، میزان تبخیر کاهش می

های ایجاد شده در عملیات آبخیزداری از آنجا که در ارتفاعات باال ایجاد کنیم، ما شاهد تبخیر منابع آب هستیم. البته سازهایجاد می

توسعه اعتبارات صرف شده برای اجرای شوند.وی از شوند، اثر تبخیر روی آنها کمتر از سدهایی است که در پایین دست احداث میمی

برابر افزایش یافته است. در سال جاری  2.5عملیات آبخیزداری در کشور خبرداد و گفت: در سال جاری اعتبارات آبخیزداری حدود 

رشاسبی میلیارد تومان بود.گ 210میلیارد تومان اعتبار به عملیات آبخیزداری اختصاص یافته است. این رقم در سال گذشته  500

ها، مردم و خیرین ایجاد کرده است. تصمیم داریم عالوه بر اینکه ها بازه جدیدی برای کار با سایر دستگاهبیان کرد: سازمان جنگل

هزار هکتار کار  200دهیم، حدود یک میلیون و هزار هکتار عملیات آبخیزداری دولتی در قالب اقتصاد مقاومتی انجام می 800

 های آبخیز شهری، وزارت نفت و خود مردم در کشور اجرا کنیم.کت خیرین، شهرداری در بخش حوضهآبخیزداری با مشار

http://www.iana.ir/fa/news/45142/%D8%B9%D9 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 شودمیلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال داده می 40ساالنه 

فاضالب اذربایجان غربی با اشاره به دو تا سه برابر شدن اعتبار تصفیه پساب برای دریاچه مدیرعامل شرکت آب و رییس هیات مدیره و

 .شودیاچه ارومیه انتقال داده میمیلیون مترمکعب پساب تصفیه شده در سال، به در 40ارومیه، گفت: هم اکنون 

های ذیربط در طرح احیای دریاچه ارومیه با حضور مدیران ارشد دستگاه به گزارش ایانا از پاون، نشست خبری تشریح عملکرد دستگاه

ات یها دخیل و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری در فرهنگسرای جوان ارومیه برگزار شد.در این نشست رسول اکبری رییس ه

فاضالب آذربایجان غربی بیان کرد: در چند سال اخیر اعتبارات شرکت آب و فاضالب استان در حوزه  مدیرعامل شرکت آب و مدیره و

مدیرعامل شرکت آبفای استان در این نشست افزود: با توجه به خشکسالی سطح .طرح احیای دریاچه ارومیه چند برابر شده است

وی با اشاره به اینکه یکی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه، ورود .اقلیم در مناطق مختلف کشور شده استکشور، این امر باعث تغییر 

شهر )ارومیه گلمان نقده میاندوآب  14پساب تصفیه شده به این دریاچه بود، یادآور شد: قرار بود در حوضه آبریز دریاچه مشتمل بر 

مترمکعب در هر سال تحویل پیکره دریاچه ارومیه شود که خوشبختانه با بودجه میلیون  105اشنویه بوکان تکاب مهاباد و ...( 

ای هاین مقام مسئول افزود: توجه دولت به ارتقا بهداشت عمومی سبب شده، اعتبارات مضاعفی به شرکت.پرداختی این امر انجام شد

کیلومتر  1100کعب درشبانه روز آب تصفیه شود و هزار مترم115آب و فاضالب تخصیص داده شود. وی ادامه داد: قرار این بود که 

میلیارد تومان از محل اعتبارات دریاچه دریافت  44، 94آوری و خطوط انتقال بعد از تصفیه خانه احداث کنیم، در سال شبکه جمع

میلیون  40م اکنون مدیرعامل آبفای آذربایجان غربی عنوان کرد: ه.برابر رسید 3تا  2به بیش از  95کردیم و این رقم در سال 

درصد پیشرفت  82سامانه فاضالب گلمان هم اکنون  .شودمترمکعب پساب تصفیه شده در سال به دریاچه ارومیه انتقال داده می

 .میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه خواهد شد 2.5فیزیکی دارد که بعد از اتمام این پروژه 

مشکالت زیست محیطی پساب فاضالب تصفیه شده گفت: پساب تصفیه شده هیچ مشکل و آلودگی برای محیط کبری در ادامه درباره 

ها نه خانهوجود آمدن این تصفیهشود. با بههای اجرایی کنترل میزیست ندارد و خروجی پساب تصفیه شده هر روز توسط دستگاه

انال، ها فاضالب به صورت کوجود آمدن این تصفیه خانهده چرا که قبل از بهتنها بار آلودگی وجود ندارد بلکه از بار آلودگی کاسته ش

 شدبدون هیچ دخالتی وارد پیکره دریاچه می

http://www.iana.ir/fa/news/45126/%D8%B3%D8%A7% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

درصدی ارزش افزوده گروه  4/ رشد  9۵درصدی اقتصاد ایران در سال 1۲،۵بانک مرکزی اعالم کرد: رشد 

 کشاورزی نسبت به سال قبل

 5946.7هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل ) 6691،1به  95تولید ناخالص داخلی کشور در سال 

ها و اطالعات به گزارش ایانا از از روابط عمومی بانک مرکزی؛ آخرین داده.درصد افزایش یافته است 12.5لیارد ریال(، معادل هزار می

های مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه

های بخش ساختمان )اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی(، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت یتبزرگ صنعتی و طرح آماری فعال

های قیمت مرتبط با ها، از منابع آماری و شاخصنیرو دریافت شده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت

دهد که در سال ی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میهای مختلف اقتصادبررسی سهم فعالیت.موضوع استفاده شده است

به « حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»و « بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «صنعت»، «نفت»ارزش افزوده فعالیت های  1395

تولید ناخالص داخلی  واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد 0.7و  0.7، 0.8، 9.8ترتیب با سهمی معادل 

درصدی، نقش  12.5واحد درصد از رشد  -0.8با سهمی معادل « ساختمان» ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت 

آخرین آمار و اطالعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی .ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته استکاهنده

ی نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد 1395برآورد مقادیر تولید محصوالت زراعی، باغی و دامی در سال  نشان می دهد که

و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده  1395درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال  4.6و  6.1،  8.2معادل

بر اساس محاسبات اولیه، .درصد افزایش یافته است 4.2ابه سال قبل ، نسبت به دوره مش(1390های ثابت گروه کشاورزی )به قیمت

هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای  1524.5به میزان  1390به قیمت های ثابت سال  1395ارزش افزوده گروه نفت در سال 

این زمینه نشان می دهد که درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در  61.6رشد 

های ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآوردهافزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت

 1395ارزش افزوده بخش صنعت در سال .پاالیشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است

هزار میلیارد ریال رسید. الزم به یادآوری است که این رشد در  781درصد رشد به رقم  6.9با ( 1390ه قیمت های ثابت سال ب)

های های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیالت الزم به بنگاهتردید مساعدتدرصد بود. بی -4.6،  1394سال 

های بزرگ صنعتی ش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاهکوچک و متوسط در افزایش رشد ارز

درصد  7.9نسبت به دوره مشابه سال قبل  1395دهد( در سال درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می 70)که حدود 

انزده رشته فعالیت با )ضریب اهمیت ، ش1395رشته فعالیت صنعتی در سال  24شایان ذکر است که از مجموع .افزایش یافته است

درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ  7.9درصد(، دارای رشد مثبت بوده است. بیش ترین سهم ایجاد شده در رشد  83.7

حصوالت مواد و م»، «تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم»های صنایع تولید به ترتیب مربوط به فعالیت (1395صنعتی )در سال 

، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال «ساختمان»در بخش .است« مواد غذایی»و « میائیشی

های قیمتی متناظر و درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص 14.1های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به قیمت 1395

های دولتی، نرخ اری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمانتعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های ج

رود با شود. انتظار میدرصد برآورد می -13.1در حدود ( 1390به قیمت های ثابت سال ) 1395در سال  "ساختمان"رشد بخش 
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های عمرانی دولت که نهبهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزی

ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل مالحظهسهم عمده

 .جاری مثبت گردد

 مربوط به افزایش میزان 1395درصدی طی سال  12.5اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی 

تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده 

 5.6و  5.4، 3.9به ترتیب به رشد مثبت  1395درصد در سه ماهه اول سال  -1.8که رشد اقتصادی بدون نفت از ایاست. به گونه

 1395درصدی در پایان سال  3.3به رشد  1394درصد در سال  -3.1م رسیده و نهایتاً از رشد درصدی طی فصول دوم تا چهار

رود، با استمرار اصالحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم در سال جاری نیز انتظار می.افزایش یافته است

کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه  تر فضایبانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب

دهد نیز نشان می( 1390های ثابت سال به قیمت) 1395نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی )طرف تقاضای اقتصاد( در سال .شود

که اقالم مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کاالها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل 

نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده  1395اند. محاسبات مقدماتی سال درصد برخوردار بوده 6.1و  41.3،  -3.7، 3.7، 3.8

درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آالت  3.7کیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان کاهش رشد تش

درصدکاهش یافته و تشکیل  7.4نسبت به دوره مشابه سال قبل  1395تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال .و ساختمان است

درصد افزایش یافته است. طی دوره  5.6کور نسبت به دوره مشابه سال قبل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آالت نیز طی دوره زمانی مذ

که ماهیت سرمایه ای دارند، مهم ای و همچنین افزایش تولید داخلی کاالهای صنعتیزمانی مزبور واردات قابل توجه کاالهای سرمایه

 بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمانترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آالت 

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات .نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است

و  41.3و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ( 1390به قیمت های ثابت سال ) 1395کاالها و خدمات طی سال 

درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  3.8با  1395اند. شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال درصدی برخوردار بوده 6.1

نشان از بهبود نسبی معیشت بخش  1394های مصرف خصوصی در سال درصد هزینه -3.5قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد 

همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام ریاست جمهوری .این حوزه دارد خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در

مبنی بر لزوم اصالح سال پایه حساب های ملی، اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از تالش و 

های محاسبه و منتشر کرد. یکی از رویه 1390های مستمر، ارقام حساب های ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه گیریپی

هایی است که کار محاسبات ارقام حساب های ملی ها، قواعد و دستورالعملنظر در روش متداول در زمینه حساب های ملی، تجدید

مهمّی همچون  در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه جدید عوامل.پذیردبر مبنای آن انجام می

های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده

های زمانی مختلف، های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دورهتر برای ارزش فعالیتضرایب اهمیت )وزن( بهنگام

ری های آماهای غیرمستقیم، تکمیل پوششهای مستقیم آماری بجای روشهای محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روشوشاصالح ر

های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی دستورالعمل ها و تعاریف آماری بر اساسبندیو بهبود سطح جامعیت، اصالح طبقه

 تواند دالیلیهای قیمت سال پایه قبل و نظایر آن میهای جدید قیمت به جای شاخصصهای اقتصادی، جایگزینی شاخاز فعالیت

گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء .برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود

ری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را های ملی با تحوالت دنیای واقعی، مراجع آمابودن و سازگاری ارقام حساب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید )یا هزینه( ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به تغییر می

ت فن آورانه، ساختاری و روابط نماید متناسب با تحوالاین بانک تالش می ای انجام محاسبات،پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه

نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید. نخستین 

نیز  1383و 1376، 1369، 1361، 1353های در سال گردد و پس از آن،برمی 1348تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال 

های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب

سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحوالت گوناگون ساختاری، نهادی و تغییر 

های ملی ایران بر تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حسابدر سبدکاالها و خدمات 

ترین منابع آماری به الزم به یادآوری است که عمده.محاسبه و تکمیل کرده است 1395 سال ارقام تا  را 1390اساس سال پایه 

منظور محاسبه اقالم هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران )اداره آمار اقتصادی 

دات گمرک جمهوری اسالمی وزارت امور اقتصادی و دارایی(، آمار صادرات و وار)داری کل کشور های خزانهبانک مرکزی(، پرداختی

های سازد، ارقام حسابهمچنین در خاتمه خاطرنشان می.دهندایران و آمار تراز پرداخت های خارجی کشور )بانک مرکزی( تشکیل می

بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض  1395ملی سال 

 .قرار داردتجدید نظر 

http://www.iana.ir/fa/news/45155/%D8%A8%D8%A7%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/45155/%D8%A8%D8%A7%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

11 
 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 هزارتن گندم خوراکی و جو دامی در تاالر بورس عرضه می شود ۵0امروز 

هزار تن جو دامی، گندم خوراکی و  50خردادماه میزبان عرضه بیش از  27تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه 

نیز در تاالر صادراتی 6070تن قیر  570هزار و  7به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، .دوروم است

تن جو  64هزار و  10ی شود.تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه بورس کاالی ایران عرضه م

تن شکر  275تن روغن خام،  300تن ذرت دانه ای،  150دامی در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی است.عالوه براین، 

تن شمش  500در این تاالر عرضه می شود.بر اساس این گزارش، هزار تن گندم دوروم نیز  4هزار تن گندم خوراکی و  39سفید، 

 شرکت ایرالکو نیز در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود. 99.8هزار پوندی 

 تن قند به صورت کله و خرد شده را تجربه می کند.  100بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/45105/%D8%A7%D9%85%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۷ : تاریخ

 میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها  800گردوغبار/ اختصاص  میلیون هکتار کانون ۳وضعیت قرمز برای 
میلیارد  800، 96های گردوغبار بحرانی است و در سال ها و مراتع گفت: وضعیت سه میلیون هکتار از کانونرئیس سازمان جنگل

خبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی  .تومان برای مقابله با ریزگردها اعتبار در نظر گرفته شده که هنوز چیزی اختصاص نیافته است

ها و مراتع برگزار شد، در جمع خبرنگاران زایی که در سازمان جنگل، خداکرم جاللی پیش از ظهر امروز در مراسم روز جهانی مقابله با بیابانفارس

هزار  2که سرانه بیابان در دنیا میلیون هکتار بیابان داریم و ازآنجایی 32.5در کنار آن  میلیون هکتار جنگل داریم و 14.3گفت: در کشور حدود 

میلیون هکتار از مراتع  15وی با اشاره به اینکه .مترمربع است 300هزار و  4مترمربع است، این رقم در کشور ما دو برابر میانگین جهانی، یعنی 

 .ایمهای بیابانی داشتهمیلیون هکتار کاشت جنگل در عرصه 2.3د، خاطرنشان کرد: تاکنون های بادی قرار دارکشور تحت تأثیر فرسایش

هزار کیلومتر جاده بین  10روستا و  300هزار و  4شهر،  90سازی مراتع بیابانی در شده در ایمنجاللی همچنین از کارهای انجام

میلیون هکتار  7زایی خبر داد و گفت: از سازی در مقابل بیاباننهزار هکتار از اراضی کشاورزی برای ایم 600آهن و شهری و راه

های روان را در پی دارد کند و خسارت شنمیلیون هکتار کانون بحرانی داریم که تولید گردوغبار می 3باقیمانده از مناطق بیابانی، 

ها و مراتع همچنین در مورد برنامه یس سازمان جنگلرئ.زایی را کنترل کنیمکه امیدواریم در دو تا سه برنامه بتوانیم میزان بیابان

درصد منشأ ریزگردها خارجی  90تا  80گونه توضیح داد که ویژه در برنامه ششم توسعه ایناین سازمان در برابر پدیده ریزگردها به

ها میلیون هکتار از این کانون 1.5میلیون هکتار کانون تولید گردوغبار داریم که منطقه بحرانی ماست و  3است و در داخل نیز حدود 

میلیارد تومان برای مقابله با  800اعتباری معادل  96وی این را هم گفت که در سال .در برنامه ششم توسعه تحت کنترل خواهد بود

 .ی استها بتوانیم ریزگردها را کنترل کنیم که یکی از آنها آبخیزدارریزگردها در نظر گرفته شده تا در انواع و اقسام روش

 .جاللی تصریح کرد: تاکنون از این رقم چیزی تخصیص نیافته که امیدواریم هرچه زودتر این مسئله برطرف شود

ویژه خوزستان را تحت تأثیر قرار داده تا جایی که های غربی کشور بهبه گزارش فارس، پدیده گردوغبار طی چند سال اخیر استان

های ویژه از ا مشکل مواجه کرده است. از سال گذشته دولت با اختصاص بودجه و اجرای طرحهای روزمره را بسالمت مردم و فعالیت

های های آبخیزداری و کاشت جنگلها و مراتع و وزارت جهاد کشاورزی مستقیم وارد عمل شد که اجرای طرحطریق سازمان جنگل

 .پاشی ازجمله این کارهاستکاش و مالچدست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960327000499 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 بهبود مدیریت آب و کود برای حفظ سبز بودن و پایداری کشاورزی و محیط زیست

نگهداشتن زمین، آب، و هوا را برای پایدار ماندن مزارع و معیشت خود از نسلی به نسل دیگر می دانند. آنها کشاورزان اهمیت سالمت 

در کانادا کشاورزان حفظ سالمتی زمین، آب، و .هم چنین می دانند که محیط زیست تمیز و اقتصاد قوی دست به دست می شود

ی به نسل دیگر با اهمیت می دانند. آنها هم چنین می دانند که محیط زیست هوا را برای پایدار ماندن مزارع و معیشت خود از نسل

دبیر پارلمانی، ژان کلود  crossroadstodayبه گزارش ایانا از وبسایت تمیز و اقتصاد قوی قابل انتقال به نسل های بعدی است.

 یر کشاورزی و موادغذایی اعالم کند که مبلغی بیشپوسان توسط یکی از اعضای پارلمان به این دیدگاه پیوسته تا به نمایندگی از وز

میلیون دالر برای دو پروژه دانشگاه مک گیل با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از آب و کودی که در کشاورزی  2،5از 

نشگاه مک گیل را قادر استفاده می شود اختصاص داده می شود.این بودجه که مربوط به پروژه گازهای گلخانه ای کشاورزی است، دا

می کند که به توسعه سیاست ها، مدل ها و شیوه های جدید برای سیستم های مدیریت آب بپردازد و اثربخشی و تاثیر بر روی خاکی 

 که در آن از لجن شهری به عنوان کود استفاده می کند را در سه منطقه مختلف آب و هوایی کانادا مورد ارزیابی قرار دهد.

ها دسترسی به شیوه های مدیریتی را که مقرون به صرفه باشد برای کشاورزان در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  این پروژه

میلیون دالری است که قصد دارد به بخش کشاورزی برای  27پروژه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یک ابتکار · فراهم می کند.

پژوهشگران حوزه کشاورزی دانشگاه مک گیل و سایر پژوهشگران · آب و خاک کمک کند. تنظیم تغییرات آب و هوایی و بهبود حفاظت

از دانشگاه بریتیش کلمبیا گرفته تا گروه پژوهش های مشترک گروه های حفاظت در نیو برنزویک و جزیره پرنس ادوارد قرار است 

نند. آن ها با کشاورزان کار خواهند کرد تا مزارع آن ها پروژه تحقیقاتی جدید که در سراسر کانادا برگزار می شود مشارکت ک 20در 

دولت کانادا همچنان به سرمایه گذاری در پژوهش با شرکایی چون "را حتی سبزتر از آنچه امروز هست کنند. ژان کالد پوسان گفت: 

لید ی با تغییرات آب و هوایی و تودانشگاه مک گیل به منظور فراهم آوردن بهترین استراتژی ها برای کشاورزانمان برای تطبیق پذیر

 "مواد غذایی با کیفیت تر برای جمعیت در حال رشد، در حالیکه کشاورزی را تمیز و پایدار نگه می دارد ادامه می دهد.

سرمایه گذاری دولت فدرال بخش کشاورزی ما را قادر خواهد ساخت که "فرانسیس اسکارپالجیا یکی از اعضای پارلمان بیان کرد: 

 "ولوژی های پاک جدید و شیوه هایی به منظور افزایش پایداری اقتصادی و محیط زیستی مزارع کانادا را توسعه دهیم.تکن

ما از بخش کشاورزی و مواد غذایی دولت "آنجا گیتمن دانشیار دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگا مک گیل نیز بیان کرد: 

هایی که توسط پروفسور گرنت کالرک و چندرا مادراموتو هدایت می شود سپاسگزاریم. کانادا برای حمایت ارزشمند خود از پروژه 

این پژوهش مهم به کشاورزان کانادایی کمک خواهد کرد شیوه های مدیریتی را که به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و در عین 

 "حال بهبود بهره وری کشاورزی منجر می شود اتخاذ کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/45124/%D8%A8%D9%87% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 مخالف استخراج معدن مس دره زرشک هستیم

ای زرشک و علی آباد اعالم کرد: شرکت آب منطقهمدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد درخصوص احداث معدن مس در منطقه دره 

دهد ونظر منفی خود را درخصوص احداث این معدن در منطقه دره یزد آنچه به مصلحت استان و منابع آبی استان است انجام می

نه درباره وضعیت گزارش ایانا از پاون، محمدمهدی جوادیان زاده در نشست خبری با اصحاب رسابه.زرشک وعلی آباد اعالم کرده است

 استخراج معدن دره زرشک بیان کرد: موضوع در شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت اعالم نظر نهائی درحال پیگیری است.

اساس ترین استان کشور است و براین مقام مسئول با تشریح وضعیت منابع آبی و میزان بارندگی در استان یزد، افزود: یزد کم بارش

متر بوده است، امسال میلی 89ساله، متوسط بارش استان  20متر و بر اساس آمار میلی 100سط بارش استان یزد ساله متو 29آمار 

متر بوده که نسبت میلی 33میزان بارش شهر یزد  95-96وی ادامه داد: در سال آبی .درصد کاهش داشته است 11های استان بارش

انداز این شرکت در تأمین آب ای یزد با بیان چشممدیرعامل شرکت آب منطقه.تدرصد کاهش روبرو بوده اس 48به دوره آماری با 

ها عنوان کرد: برای حفظ کمی و کیفی نفعان خود اعم از بخش شرب، صنعت، کشاورزی و دیگر بخشسالم و پایدار برای تمامی ذی

حیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی الزامی منابع آب زیرزمینی که منابع حیاتی و استراتژیک استان است، اجرای کامل طرح ا

بندی شده است. بسیاری از مواردی افزاری و سخت افزاری تقسیمرسانی و بخش امور نرمسازی و اطالعاست که در دوبخش فرهنگ

در شرکت آب منطقه  وی ادامه داد: درهمین راستا سه برنامه.بینی شده استها نیاز داریم، در این طرح پیشخوانکه برای احیای آب

های تعادل بخشی سازی منابع آب زیرزمینی درابعاد کمی کیفی از طریق اجرای طرحشود که برنامه اول مقاومای یزد دنبال می

های های مجاز، کاهش اضافه برداشت چاههای غیرمجاز، نصب کنتورهای حجمی برروی چاهوتغذیه مصنوعی که شامل بستن چاه

جوادیان زاده درخصوص مدیریت .ها و تقویت آبخوان استبرداری کشاورزی، تغذیه مصنوعی دشتهای بهرههمجاز، تعدیل پروان

تقاضای آب گفت: برنامه دوم مدیریت تقاضای آب است که اجرایی شدن شیوه نامه اولویت بندی متقاضیان تأمین آب صنعتی واولویت 

زائی بیشتر همراه باارزش افزوده باالتر است. در مدیریت تقاضا سعی داریم تا الدادن به صنایع کم آبخواه، پاک و فاقد آلودگی، اشتغ

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد عنوان کرد: .تقاضا منطقی شود و توسعه آینده توسعه صنایع کم آبخواه و کشاورزی پربازده باشد

منابع آب نظیر سد هرات و شبکه آبیاری مربوطه آن های توسعه شود که تکمیل طرحدربرنامه سوم مدیریت عرضه آب پیگیری می

بهمن ماه سال جاری افتتاح شود،  22درصد پیشرفت داشته وسعی ما براین است تا  75باشد و که این سد اولین سد استان یزد می

هایی رمتعارف از دیگر برنامههای غیبرداری از منابع آبوری وافزایش ظرفیت تأسیسات انتقال آب به یزد، شناسائی و بهرهارتقاء بهره

 ای در دستور کار است.های جدید انتقال آب بین حوضهاست که مطالعات آن آغاز شده است. همچنین پیگیری عملیات اجرایی طرح

درصدی داشته و  300شود و شرکت در این بخش، عملکرد ها امکان پذیر میوی افزود: بخش فرهنگ سازی که به کمک رسانه

شود درصد از منابع آب زیرزمینی دربخش کشاورزی مصرف می 70جوادیان زاده گفت: حدود .اندهم همکاری خوبی داشتهها رسانه

 .ها به کنتور هوشمند تجهیز نمایدکه در طرح احیای تعادل بخشی، دولت مکلف شده است تا تمام چاه

شود و درهمین راستا کشاورزان ود کشاورزان واگذار میهای کشاورزی مدیریت آب به خوی ادامه داد: بانصب کنتور بر روی چاه

نه سازی ونهادیطور غیرمستقیم موجب فرهنگبراساس میزان حجم آبی که در اختیار دارند، باید کشت داشته باشند و همین امر به

ها به سمت کشت و آن شود چرا که با حجم آبی که دارند، نوع کشت خودرا معین کنندها میشدن اصالح الگوی کشت در بین آن

این مقام مسئول اعالم کرد: هرگونه افزایش بهره برداری، حفر چاه غیر مجاز، اضافه برداشت .شوندگیاهان کم آبخواه سوق داده می

های منابع آب زیرزمینی قانون توزیع عادالنه آب میزان خسارت وارده به سفره 45شود و طبق ماده باعث کاهش منابع آب مجاور می
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گروه گشت وبازرسی درسطح استان یزد موارد تخلف گزارش داده شده و با متخلفین برخورد  16شود که توسط ز متخلفین اخذ میا

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد درمورد نشست .گیرد. حتی اگر این تخلفات از سوی یک ارگان دولتی باشدقاطعانه صورت می

آب زیرزمینی یادآور شد: زمانی که میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی از میزان تغذیه آن زمین به دلیل مصرف بی رویه از منابع 

کند و موجب خسارت بر روی تأسیسات شده و قدرت نفوذ پذیری بیشتر باشد، سفره براثر وزن خاک فشرده شده و نشست پیدا می

شایان ذکراست این نشست در آستانه هفته .آیندمیها به صورت سیالب در خاک کاهش پیدامی کند. به این ترتیب بارندگی

 صورت مشترک با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد برگزار شدجویی درمصرف آب و بهصرفه

http://www.iana.ir/fa/news/45273/%D9%85%D8%AE 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 در استان مرکزی بهبود یافته است "میقان"وضعیت تاالب 

های غیرمجاز اطراف تاالب، نصب کنتور ای مرکزی گفت: با مدیریت صحیح منابع آب همچون انسداد چاهمدیرعامل شرکت آب منطقه

های حوضه آبریز تاالب در فصول غیرزراعی و های مجاز پیرامون تاالب، بازگشایی رودخانهبرداشت چاه هوشمند و جلوگیری از اضافه

ای با گزارش ایانا از پاون، عزت اله آمرهبه.ترین تاالب استان مرکزی دوباره احیا شدانتقال پساب شهر اراک به تاالب میقان، بزرگ

کیلومتری شهر اراک و در  15کیلومتر مربع در  481قان با محیطی برابر با پنج هزار و اشاره به اهمیت تاالب میقان گفت: تاالب می

مجاورت روستای میقان واقع شده است، این تاالب عالوه بر نقش مهمی که در تثبیت و کیفیت آب و هوای منطقه دارد زیستگاه 

های جوی، آب سه رودخانه قره کهریز، فراهان و شهراب و ای افزود: منابع تأمین آب تاالب را بارشآمره.پرندگان مهاجر نیز است

های با بارندگی باشد که در سالمیلی متر می 196.5دهند و میزان بارندگی سالیانه آن پساب تصفیه فاضالب اراک تشکیل می

 .آیدیری در میهای کم آبی عموماً سطح تاالب خشک شده و به حالت کومناسب، تاالب دارای آب قابل توجه است و در سال

وی حمایت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، ارزش زیستگاهی، ارزش هیدرولوژیکی، تعدیل و تلطیف آب و هوا، پاالیش و جذب 

 ها، خدماتها، برداشت سدیم سولفات، گیاهان دارویی و صنعتی، ارزش شیالتی، ارزش زیبایی شناختی و... را از جمله ارزشآالینده

های مکرر به ای ادامه داد: این در حالیست که تاالب میقان به علت رخ دادن خشکسالیآمره.الب میقان برشمردو کارکردهای تا

های آب زیرزمینی برداری شدید از سفرههای اخیر، احداث بندهای خاکی متعدد در حوضه آبریز باالدست، بهرهخصوص در سال

وی ادامه داد: تمام .چرای شدید و دیگر عوامل، دستخوش تغییرات شده استمناطق پیرامون، تغییر کاربری اراضی، معدن کاوی، 

ها هستند و وزارت نیرو به عنوان دستگاه متولی تأمین و های ذی ربط مکلف به تأمین نیاز حق آبه زیست محیطی تاالبدستگاه

آب، به ویژه صرفه جویی در بخش کشاورزی  ها از راه صرفه جویی در منابعتخصیص منابع آب، موظف به تأمین آب مورد نیاز تاالب

بر در این منطقه یکی از علل خشکی تاالب میقان است که در این راستا شرکت های غیرمجاز و کشاورزی آباست چرا که حفر چاه

تاالب آب منطقه ای مرکزی تمامی چاههای آب زیرزمینی غیرمجاز در اطراف تاالب را مسدود و پساب شهر اراک را به سمت این 

ا هها را عدم تأمین حقابه زیست محیطی آنترین عوامل تخریب تاالبمدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی یکی از مهم.روانه کرد

های منشعب ای مرکزی به منظور حفظ و نگهداری و احیای دوباره تاالب میقان تمامی رودخانهدانست و افزود: شرکت آب منطقه

 .ول غیرزراعی را با همیاری مسئولین محلی و مردم جهت هدایت آب در بستر تاالب بازگشایی کردورودی تاالب میقان در فص

ها، ای مرکزی با ذکر اهمیت فوق العاده اصالح رویکرد مدیریت آب در کشور برای رفع مشکالت تاالبمدیرعامل شرکت آب منطقه

ای و ویژه در حوزه منابع آب، پرهیز از نگاه منطقهای کشور بهرد توسعهها، اعالم کرد: تغییر رویکهای آب زیر زمینی و رودخانهسفره

ای، همچنین کاهش آب تخصیص یافته به بخش کشاورزی ای به غیرسازهجایگزینی نگاه کالن و ملی به جای آن، تغییر رویکرد از سازه

گذاری درست، استفاده از آب پرآب با سیاست میلیارد متر مکعب، کشت محصوالت کم آب و واردات محصوالت 50الی  40تا میزان 

 رسانی و آگاهی بخشی بهها، توانمندسازی بخش کشاورزی با استفاده از فناوری روز دنیا، اطالعها و فاضالبمجازی و بازیافت پساب

 .ها خواهد داشتمردم و مسئوالن، همراه با هم و در بلند مدت پیامدهای مثبتی بر حفظ و احیای تاالب

ها زیستگاه طبیعی ها یک وظیفه ملی است، زیرا تاالبها اشاره کرد و افزود: حفاظت از تاالبدر پایان به لزوم حفاظت از تاالب وی

 پرندگان هستند و تأثیر بسزایی بر منابع آبی و حتی جذب گردشگر دارند

http://www.iana.ir/fa/news/45252/%D9%88%D8%B6%D8%B9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 اندیشی و مشارکت در باره مقابله با گرد و غبارکشور جهان در ایران، برای هم ۳1حضور 

جهان در ایران، برای شرکت در کنفرانس کشور  31معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست از حضور وزرا و معاونان 

کنندگان در کنفرانس تهران هنوز مشخص خبرداد و افزود: آمار نهایی شرکت "هاحل ها و راهچالش :المللی مقابله با گرد و غباربین

در  "هاحل ها و راهچالشالمللی مقابله با گرد و غبار: کنفرانس بین"به گزارش خبرنگار ایانا، یوسف رشیدی دبیر اجرایی .نشده است

المللی سازمان بین 9نشستی خبری که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، از حضور دو معاون دبیرکل سازمان ملل، 

ند. کنای در کنفرانس سه روزه تهران خبرداد.وی افزود: هفت بخش سازمان ملل، اکو و راپمی در کنفرانس تهران شرکت میو منطقه

متخصص، کارشناس و وزیر در این برنامه نهایی شده است. البته آمارها خیلی دقیق نیست و هنوز لیست  80کنون حضور بیش از  تا

شرکت کنندگان در حال تکمیل شدن است. تا آخر هفته شاید تعداد وزرای شرکت کننده، همچنین کشورهای عالقمند به حضور در 

فرانس تاکنون کشورهای آذربایجان، چین، اکوادر، ایتالیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، بلژیک، قطر، تهران، افزایش یابد.به گفته دبیر کن

عمان، کویت، پاکستان، افغانستان، چاد، عراق، ترکیه، هند، اردن، کره جنوبی، اسلواکی و صربستان آمادگی خود را برای حضور در 

مشارکت دولت ایران )وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست به اند.وی ادامه داد: این کنفرانس با ایران اعالم کرده

شود. برای برگزاری این کنفرانس، یک شورای سیاستگزاری در ایران نمایندگی از سوی دولت ایران( و سازمان ملل متحد برگزار می

ها و مراتع تشکیل شده یط زیست و جنگلهای حفاظت محهای امور خارجه، جهاد کشاورزی، نیرو و سازمانبا مشارکت وزارتخانه

است. ریاست این شورا به عهده معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.رشیدی اضافه کرد: در کنار این شورای 

 نسیاستگزاری داخلی، دو کمیته علمی و اجرایی تشکیل شده است. ریاست کمیته علمی با سعید متصدی معاون منابع انسانی سازما

تیرماه در تهران برگزار  14تا  12حفاظت محیط زیست و بخش اجرایی با من است.وی گفت: کنفرانس تهران به مدت سه روز از 

شود. روز اول با حضور رئیس جمهور، مراسم افتتاحیه برگزار خواهد شد. در نخستین روز، پس از مراسم افتتاحیه، دو اجالس در می

ای به نام بیانیه تهران خواهد بود.دبیر اجرایی کنفرانس افزود: در کنفرانس نشست وزرا بیانیه سطح وزرا خواهیم داشت. خروجی

اجتماعی و -تاثیرات اقتصادی "تیرماه با عنوان  12شود. اولین نشست فنی بعد از ظهر روز تهران، چهار نشست فنی نیز برگزار می

ز شود. سه نشست تخصصی دیگر نیالمللی برگزار میضور متخصصان بینبا ح "های ناشی از آنمحیط زیستی گرد و غبار و خسارت

کنندگان در این رویداد به کاشان تیر( شرکت 13در سومین روز همایش برگزار خواهد شد.وی با اشاره به اینکه دومین روز همایش )

 های سومین روز کنفرانسد، به تشریح برنامهکننهای مدیریتی ایران بازدید میهای تحت پوشش برنامهو اهواز سفر کرده و از عرصه

نی و پیش بیگیری، پیششناسایی منابع، پایش، اندازه"پرداخت.به گفته رشیدی در صبح آخرین روز کنفرانس، نشستی با عنوان 

های اقتصادی، که در ارتباط با بحث "سیاستگزاری، نوآوری، کنترل منابع "شود. دومین نشست تخصصی با عنوان برگزار می "آگاهی

تخصیص منابع و موارد مرتبط با آن است، نیز در سومین روز برگزار خواهد شد. در این نشست، درباره سیاستگزاری در زمینه گرد و 

 ای وهای منطقههمکاری"المللی بحث و تبادل نظر خواهد شد. بعد از ظهر این روز هم نشست تخصصی غبار در حوزه منطقه و بین

 بندی و بیانیه فنیهای تخصصی، مباحث جمعشود. وی اضافه کرد: بعد از اتمام نشستبرگزار می "هااقدامات و پاسخالمللی، بین

شود. به این ترتیب کنفرانس تهران دارای دو بیانیه در روز اول پس از اتمام نشست وزیران و در روز آخر، پس از اتمام تدوین می

یی کنفرانس عنوان کرد: کارشناسان سازمان ملل، گزارشی از کنفرانس تهران برای ارائه به این های فنی، خواهد بود.دبیر اجرانشست

 سازمان تهیه خواهند کرد. 

 کنفرانس تهران به استناد بند هفت قطعنامه سازمان ملل شکل گرفت
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کنون سازمان ملل متحد  گیری کنفرانس تهران پرداخت. وی افزود: تارشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی شکل

های ایران در زمینه مقابله چهار قطعنامه در بحث گرد و غبار تدوین کرده است. در بند هفت آخرین قطعنامه سازمان ملل، از تالش

 رشود، به استناد بند هفت قطعنامه سازمان ملل دبا این پدیده قدردانی شده است. در واقع کنفرانس تهران که به زودی برگزار می

قات المللی تحقیها دارد. بر اساس مطالعات آژانس بینشرف برگزاری است.وی ادامه داد: آلودگی هوا اثرات بسیار بدی بر زنگی انسان

تواند منجر به سرطان نزدیک به مرگ شود. به گفته دبیر اجرایی کنفرانس باید انجام شد، آلودگی هوا می 2013سرطان که در سال 

ها، های مختلف توجه کرد. در ایران اقدامات مناسبی برای کنترل آلودگی هوا انجام شده و این برنامهوا از جنبهبه مسئله آلودگی ه

ها نظیر آزبست، دی اکسید گوگرد و غیره کاهش یابد. اما مشکل گرد و سبب شده است میزان آلودگی در ارتباط با برخی شاخص

و دیگر عوامل در منطقه به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است.وی تاکید کرد: بحث  غبار به خاطر تغییر اقلیم، مدیریت منابع آب

فت: کند.رشیدی گگرد و غبار فقط مربوط به ایران و تهران نیست. به همین دلیل سازمان ملل در کنفرانس آتی با ایران همکاری می

 50یا، اگر دولت این کشور میزان ذرات معلق هوا را از توسط وزارت محیط زیست اسپان 2009بر اساس مطالعات انجام شده در سال 

یورو سود اقتصادی نصیب این کشور  1600میکروگرم بر متر مکعب برساند، به ازای هر نفر در سال  20میکروگرم بر متر مکعب به 

ص ذرات معلق هوا را اصالح کنیم، شود. بنابراین در اهواز و تهران و دیگر شهرها که با بحث گرد و غبار سر و کار دارند، اگر شاخمی

مزایای اقتصادی زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت. این مسئله از نظر بهداشتی برای کشور اهمیت داشته و از بعد اقتصادی 

مکاری هالمللی و نیز بهتر است که روی این مسئله کار شود.به گفته رشیدی هدف از برگزاری کنفرانس تهران ایجاد یک اجماع بین

بحث پیش آگاهی این پدیده را به  2007ای در زمینه مقابله با پدیده ریزگردها است. سازمان هواشناسی جهانی نیز از سال منطقه

ها های مرتبط با پدیده ریزگردها را توسعه داده است تا نقش یک پل ارتباطی بین انجمنگیری و تکنیکهای اندازهعهده گرفته و روش

ور ها را دخواهیم تمام ظرفیتایفا کند.وی افزود: در کنفرانس تهران به دنبال محکوم کردن هیچ کشوری نیستیم. می ها راو دولت

المللی در زمینه ریزگردها برسیم . هدف اصلی این کنفرانس که سازمان ملل و دولت ای و بینهم جمع کنیم و به یک راهکار منطقه

بر نقاط اشتراک و دوری کردن از اختالفات است. موضع رسمی دولت ایران و برگزار کنندگان این کنند، تکیه ایران آن را برگزار می

یاسی گیری سها را به صورت کامال کارشناسی و به دور از مباحث سیاسی و موضعاست که در محیط کارشناسی مذاکره کنیم و بحث

رویداد صرفا از کشورهای درگیر پدیده ریزگرد دعوت نشده و از سایر پیگیری کنیم.دبیر اجرایی کنفرانس با اشاره به اینکه در این 

کشورها به منظور استفاده از دانش آنها در زمینه مقابله با ریزگردها نیز دعوت شده است، تشریک مساعی در زمینه این پدیده و ایجاد 

اری این کنفرانس اعالم کرد.وی در پاسخ به ایانا المللی مناسب برای کنترل پدیده ریزگردها را مهمترین هدف برگزیک چارچوب بین

آور و اجرایی است و سازمان ملل برای کشورهای درگیر با پدیده ریزگردها به جز های پایانی این کنفرانس الزامدرباره اینکه آیا بیانیه

روع یک کار است. نباید انتظار داشته های مالی و غیره نیز در نظر خواهد گرفت، به این نکته اشاره کرد: این شهای فنی، کمککمک

شود چارچوب المللی سبب میباشیم که با این کنفرانس یک سند الزم االجرا تصویب شود یا بودجه به تصویب برسد. این همکاری بین

ود بی آغاز شهای فنی و غیره تعریف شود.رشیدی افزود: اگر در کشور ما این حرکت به نحو خوحقوقی، مکانیزم مالی و بحث همکاری

ها به نتایج ملموس نیز خواهیم رسید.وی تاکید کرد: ما اگر بتوانیم همراهی نهادهای و کار را جلو ببریم؛ با پیگیری مفاد بیانیه

ل کنیم، المللی تبدیای بینالمللی در زمینه مقابله با ریزگردها را داشته باشیم و گرد و غبار را از یک موضوع داخلی به مسئلهبین

کشور جهان دعوتنامه حضور در این همایش ارسال شده است اما از آنجا که به زودی  58ایم.به گفته رشیدی اگرچه برای وفق شدهم

های ایجاد شده برای آماده سازی خود به شود، برخی کشورها به دلیل مشغلهاجالس نیویورک در زمینه توسعه پایدار برگزار می

 کنندگان قطعی نشده است.ایران سفر نخواهند کرد. البته هنوز آمار شرکتمنظور حضور در این اجالس، به 

http://www.iana.ir/fa/news/45383/%D8%AD%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

زنده بوده است/ عدم اعالم مرگ هیرکان به علت نگرانی از احتمال تحویل روز پس از رها سازی  ۳۵هیرکان 

ورکان به باغ وحش/ کمیته ارزیابی و رهاسازی گونه های شاخص و حائز اهمیت حیات وحش در مورد ورکان 

 گیردتصمیم می

هارات غیر واقع معاون اداره کل اگرچه اظ :مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 های حیاتمنظور پیشگیری از ورود افراد سودجو در زمینه خرید و فروش گونهای که عنوان شده بهو عدم اعالم مرگ پلنگ به گونه

له عدم ربط به ضوابط اداری از جمتوجهی افراد ذیوحش و نگرانی وی از احتمال جلوگیری از رهاسازی پلنگ نر بوده است، اما بی

میته ها در کاطالع به هنگام تلف شدن پلنگ با هر توجیهی که باشد، مراتب مطابق قوانین و ضوابط دستگاه های دولتی و سازمان

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، مرتضی فرید مدیرکل دفتر ارزیابی .گیردمربوطه مورد بررسی و مورد اقدام قرار می

ها در مورد مرگ هیرکان پلنگ ماده رها سخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص نتیجه بررسیعملکرد و پا

شد، ای توسط آن تجزیه و تحلیل میهای ماهوارههای ارسالی ردیابای که سینگالشده در طبیعت گلستان، گفت: با بررسی سامانه

در پارک ملی گلستان  1395شهریورماه  2ای در تاریخ نصب ردیاب ماهوارههای اولیه و مشخص شد هیرکان که پس از هماهنگی

روز پس از رهاسازی زنده بوده و اظهارات بعدی مبنی بر زنده بودن هیرکان  35یعنی  1395مهرماه  6رها سازی شده بود تا تاریخ 

ای، چهار تن از افراد مرتبط ال ردیاب ماهوارهفرید افزود: پس از غیرعادی شدن وضعیت سیگن صحیح و مطابق با واقعیت نبوده است.

با موضوع یعنی سیدمجتبی حسینی معاون اداره کل، فرزاد اکبرنژاد کارشناس حیات وحش اداره کل، سیاوش روشنیان مسئول 

ازی اسنگهداری و حمیدرضا نجاری سرپرست معاونت پارک ملی گلستان با مراجعه به منطقه، با الشه متالشی شده پلنگ ماده ره

وی ادامه داد: افراد مذکور پس از مشاهده الشه، ردیاب را در همان محل زیر یک درخت قرار داده و باقیمانده .شوندشده مواجه می

 .دهنددر داخل فریزر قرار می DNA الشه را در داخل کیسه پالستیکی به محل اداره پارک ملی گلستان منتقل و برای بررسی

عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص برخی ادعاهای مطرح شده در مورد مدیرکل دفتر ارزیابی 

ای، بیان کرد: اینکه عنوان شده چندین ماه ردیاب در پارک ملی گلستان چرخیده، صحت ندارد و بررسی جابجایی ردیاب ماهواره

ثابت بوده و  1395مهر  6برابر با  2016سپتامبر  28ردیاب از تاریخ سامانه مربوطه و اطالعات موجود در آن حاکی از آن است که 

 IUCN های مالی ازاین مقام مسئول همچنین در ارتباط با برخی ادعاها مبنی بر اخذ حمایت.جابجایی در سامانه ثبت نشده است

ا سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص داده چگونه اعتباری از طرف این مراکز به اداره کل و یالمللی، عنوان کرد: هیو مراکز بین

ی، المللهای بینگیری از کمکهای به عمل آمده نیز مستندی در این زمینه مشاهده نشد. ضمن آنکه اصوال بهرهنشده و در بررسی

رات غیر واقع معاون فرید با بیان اینکه اظها.اطالعی از روندها استساز و کار و فرآیند مشخص خود را داشته و این ادعا نشان از بی

های منظور پیشگیری از ورود افراد سودجو در زمینه خرید و فروش گونهای که عنوان شده بهاداره کل و عدم اعالم مرگ پلنگ به گونه

حیات وحش و نگرانی وی از احتمال جلوگیری از رهاسازی پلنگ نر بوده است، گفت: اگر چه این تصمیم شخصی وی و کتمان 

ربط یا دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست اقدامی اشتباه بوده و رف سایر افراد و عدم اعالم آن به معاونت ذیموضوع از ط

ها ها در این زمینهگونه رفتارها مخالفت دارد و به هیچ وجه دستوری از سوی سازمان به استاناغماض با اینسازمان به طور قطع و بی

ربط به ضوابط اداری از جمله عدم اطالع به هنگام تلف شدن پلنگ با هر توجیهی که جهی افراد ذیتووی افزود: بی.شودصادر نمی

 .گیردها در کمیته مربوطه مورد بررسی و مورد اقدام قرار میهای دولتی و سازمانباشد، مراتب مطابق قوانین و ضوابط دستگاه
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وضوع ای شدن این مان حفاظت محیط زیست گفت: جدای از نحوه رسانهمدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازم

ی های مثبت آموزشها و ایراداتی که در فرآیند نگهداری و رهاسازی پلنگ ماده وجود داشته، تردیدی نیست که باید جنبهو محدودیت

داشته، مد نظر قرار گیرد و شرایط برای ای در کشور نو علمی نگهداری و رهاسازی پلنگ به عنوان یک تجربه مهم که قبال سابقه

شک این مقام مسئول ادامه داد: آنچه در جریان رهاسازی هیرکان به دست آمد، بی.های بعدی فراهم ساخته شودتحقیقات و فعالیت

ها و تحقیقات گرانقیمت است. تجربیات دوران نگهداری و رفتارشناسی پلنگ و حفظ خصلت وحشی بودن آن همچنین پژوهش

 .تواند بر پایه تجربیات فعلی صورت گیرد تنها برخی از دستاوردهای رهاسازی هیرکان در طبیعت استکاربردی بعدی که می

فرید با بیان اینکه طبق اظهارات افراد حاضر در محل، سمت راست سر پلنگ تلف شده آثار پارگی وجود داشته که حاکی از درگیری 

 ای در معده پلنگ وجود داشته که نشانوده است، عنوان کرد: همچنین بقایای میش شکار شدهتر بپلنگ تلف شده با یک گونه قوی

روز که زمان قابل  35وی با تاکید بر این موضوع که پلنگ رهاسازی شده به مدت .دهنده توانایی جانور در شکار طعمه بوده است

ماال تر و احتاوم زندگی خود شده و نهایتا توسط گونه رقیب و قویرود، در طبیعت دوام آورده، موفق به شکار و تدتوجهی به شمار می

ر ای ساده بین این پروژه و پروژه احیاء بببه دلیل اختالف بر سر قلمرو از بین رفته است، بیان کرد: این در حالی است که با مقایسه

شان دهنده فاصله زیاد این دو پروژه است زیرا ببرها که میلیاردها ریال هزینه از خرید تجهیزات تا ساخت محل نگهداری و غیره شد، ن

 .حتی به مرحله انتقال به سایت احداثی نیز نرسیدند

 گیردهای شاخص و حائز اهمیت حیات وحش در مورد ورکان تصمیم میکمیته ارزیابی و رهاسازی گونه

در خصوص شرایط پلنگ نر و رهاسازی یا عدم مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست 

به  "های شاخص و حائز اهمیت حیات وحشکمیته ارزیابی و رهاسازی گونه"رهاسازی ورکان در طبیعت، گفت: روشن است که 

خواهد  گیریریاست معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد دومین پلنگ یعنی ورکان تصمیم

ای هم به سابقه نگهداری دو قالده توله پلنگ نر و ماده در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان این مقام مسئول اشاره.کرد

دو قالده توله پلنگ نر و ماده که جلوی درب اداره حفاظت محیط زیست کردکوی رها شده  1393داشت و یادآوری کرد: در مرداد 

ا توجه ها و بیست گلستان در گرگان منتقل شدند که البته این انتقال به دلیل وجود محدودیتبودند به اداره کل حفاظت محیط ز

ها ها بود گرچه اداره کل نیز فضای چندان مناسبی برای نگهداری آنبه ضرورت دسترسی و نظارت مستمر بر زندگی این توله پلنگ

 .وجود نداشت

 رکان و هیرکان از ابتدا رهاسازی بودگزینه اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برای و

ها که بر آن ها نام هیرکان و ورکان گذاشته شده بود، مشکالت و فرید با بیان اینکه آماده سازی مکان دیگر و انتقال توله پلنگ

ها ها به باغ وحشمالحظات خود را داشت، عنوان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان از ابتدا بنا را بر عدم تحویل توله پلنگ

گذاشت و گزینه رهاسازی آن ها را با نصب رد یاب در نظر گرفت و بنابراین با وجود مشکالت نگهداری، تالش شد با نوع رژیم غذایی 

ها را برای رها سازی آماده کند.مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت و عدم رویارویی با انسان، پلنگ

ها در ابتدا به فردی به نام دکتر مسعود شکیبا و سپس به سیاوش روشنیان به محیط زیست افزود: مسئولیت نگهداری توله پلنگ

های تجربی و سابقه همکاری وی در زمینه مراقبت و نگهداری حیات وحش با اداره کل و نیز به عنوان کارشناس اداره دلیل فعالیت

های انجام شده تغذیه دو قالده پلنگ عمدتا از حیوانات وحشی آسیب وی ادامه داد: طبق بررسی.نظارت بر حیات وحش واگذار شد

دیده تلف شده و شکار شده غیر مجاز بوده و جهت نگهداری و تغذیه هیرکان و ورکان از مشاوره و تجربه افراد صاحب نظر استفاده 

 .شده بود
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 گزینه سازمان حفاظت محیط زیست استها، آخرین های حیات وحش به باغ وحشتحویل گونه

منظور بازگشت به طبیعت در مقایسه های حیات وحش بهفرید تاکید کرد: برای سازمان حفاظت محیط زیست، اصل رهاسازی گونه

شود ارجحیت داشته ها منتج میبا گزینه تحویل حیات وحش به مراکز مجاز و جداسازی از چرخه طبیعت که به مرگ اکولوژیک آن

وی گفت: در خصوص هیرکان و ورکان نیز از آنجا که آماده سازی فضای مناسب و .ها آخرین گزینه استتحویل به باغ وحش و

های اداره کل نبود، بنابراین ها هم جزو برنامهتر در مدت زمان کوتاه فراهم نشد و معرفی به باغ وحشنگهداری حیوان در مکان بزرگ

نسبت به رهاسازی توله پلنگ ماده به نام هیرکان  1395شهریورماه  2ای در تاریخ صب ردیاب ماهوارهپس از هماهنگی های اولیه و ن

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این اتفاق .در پارک ملی گلستان اقدام شد

ترین گزینه برای محیط زیست گلستان بوده و موجب خالصی اداره راحتها به باغ وحش در حالی رخ داد که گزینه واگذاری پلنگ

شد. بنابراین نگهداری از هیرکان و ورکان با هزینه و زحمت فراوان تحمل شد که آینده توله کل از زحمت و هزینه نگهدای آن ها می

 انه که حدود دو سال به طول انجامید، غافل شدها گره نخورد و نباید از این تالش مجدها به هیچ وجه با اسارت در باغ وحشپلنگ

http://www.iana.ir/fa/news/45302/%D9%87%DB%8CDA 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منصوب شد

 .حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، رسولی به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منصوب شد طی

عضو هیأت مدیره شرکت خدمات به گزارش فارس، صبح امروز طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، حمید رسولی 

پیش از این یزدان سیف مدیر عاملی این شرکت را برعهده داشت که .به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد ی کشاورزیحمایت

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از بازوهای وزارت جهاد .به عنوان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران منتقل شد

هایی است که قرار ها از جمله، بذر، کود و سم را برعهده دارد که جزو یکی از شرکتنهادهکشاورزی امر تأمین و توزیع شبکه انواع 

 .های دولتی به بخش خصوصی واگذار شودسازی شرکتقانون اساسی و خصوصی 44است در آینده نزدیک در راستای سیاست اصل 

ttp://www.iana.ir/fa/news/h45210/%D9%85%D8%AF% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 قیمت میوه در آستانه عید فطر گران می شود؟

نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت قیمت ها در آستانه عید رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت:با توجه به رکود حاکم بر بازار 

،بدون تردید یکی از اقالم پرمصرف این ایام به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .فطرداشت

 .است .معطوف می شود که برخالف وعده مسئوالن مبنی بر ثبات قیمت ها اما نرخ برخی اقالم با افزایش نسبی همراه بازار میوه و تره بار

تا  14 شبرنگهزار تومان،  15تا  13هزار تومان،آلبالو  18تا  15گزارشات میدانی حاکی از آن است که نرخ هر کیلو گیالس تکدانه 

 .هزار تومان است 9تا  5هزار تومان،هلو  15تا  9هزار تومان،انگور یاقوتی  12تا  9هزار تومان،سیب گالب  22

با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه   رزیصنعت،تجارت و کشاوحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

هزار  10تا 4هزار تومان،آلبالو  8هزار تومان،گیالس صورتی  13و تره بار اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گیالس تکدانه 

همچنین قیمت هر کیلو  هزار تومان اعالم کرد و افزود: 6تا  3را  گوجه سبزوی نرخ هر کیلو .هزار تومان است 8تا  3تومان،زردآلو 

 .هزار تومان است 12تا  8هزار تومان ،توت فرنگی  18تا  12هزار تومان،شبرنگ  13تا  8 انگور یاقوتیهزار تومان،  7تا  2هلو 

هزار  هزار تومان،ملون 2تومان، طالبی هزار تا  800تا  600 هندوانهدر بازار گفت: هر کیلو  نوبرانه هامهاجران با اشاره به نرخ سایر 

 .هزار تومان در میدان به فروش می رسد 3تا  2تومان و خربزه  500تا هزار و 

هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: قیمت هر کیلو خیار بوته ای 2را هزار تا  خیار گلخانه رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو

 600تومان، پیاز زرد هزار و  500هزار و  2تا  800پیاز سفید هزار و هزار تومان، 2هزار تا  گوجه فرنگیتومان، 500هزار و  2تا  800

 .تومان است 400تومان و سیب زمینی هزار تا هزار و  800تا هزار و 

 .تومان است 500هزار تومان و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( هزار تا هزار و  2 سبزی خوردنبه گفته وی نرخ هر کیلو 

 و اشتد توان نمی بازار وضعیت از دقیقی بینی پیش  بازار میوه و تره بار خبر داد و تصریح کرد: از این رومهاجران از رکود حاکم بر 

 .رود می سو و سمت کدام به فطر عید آستانه بازار در تقاضا وضعیت که دید و ماند منتظر باید

http://www.yjc.ir/fa/news/6135960/%D9%82%DB%8C% 
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 بازارا و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

برندسازی، مستلزم تکمیل زنجیره تولید تا مصرف/ تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با برندسازی اصولی در 

 بخش کشاورزی

 .تکمیل بودن زنجیره طراحی تولید، فرآوری، بازاریابی، فروش و صادرات استبرندسازی تأثیرگذار در بخش کشاورزی، در گرو 

وگو با خبرنگار ایانا پیرامون نقش و تأثیر برندسازی در رونق بخش کشاورزی معاون بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی در گفت

لکه ت محصوالت تولیدی و تولید به اندازه کافی را ندارند، بتنها توانایی کنترل کیفیهای خرد، نهبا اعالم این مطلب گفت: تولیدکننده

های اکبر مهرفرد افزود: برندسازی با بزرگ شدن شرکتسیستم مالی آنها قادر به ایجاد و ساخت برند شناخته شده و محبوب نیست.علی

های است.وی در اشاره به یکی از نمونههای در اولویت وزارت جهاد کشاورزی گیرد که این امر از برنامهتجاری شکل می -تولیدی 

 "اکتروژین"موفق در امر برندسازی بخش کشاورزی که در رونق بخش کشاورزی تأثیرگذار بوده است، به شرکت کشت و صنعت 

هزار ها ساشاره کرد و ادامه داد: این برند یکی از برندسازهای موفق کشور است که در استان کرمانشاه فعالیت خوبی داشته و دارد و ب

ای که باعث رونق کشت گوجه فرنگی در آن استان و تنظیم بازار این محصول در منطقه نیز کشاورز قرارداد همکاری دارد. همکاری

شده است.معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: همزمان با تولید، باید بازار محصوالت کشاورزی توسعه یابد؛ چرا که تولید 

 و تقاضا مفهومی ندارد./ بدون بازار

http://www.iana.ir/fa/news/45149/%D8%A8%D8%B1%D9%86% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 دریافت سوخت + تصویر نامه نام ماهانه برایهای اداری با ثبتافزایش بروکراسی

 های اداری را در پی نداشتههای نفتی، چیزی جز افزایش بروکراسینام ماهانه در سامانه شرکت پخش فراوردهاجبار صیادان برای ثبت

به تأمین ها احتیاج های صیادی برای حضور در آببه گزارش خبرنگار ایانا، لنج.و بر این اساس، اعتراض صیادان را برانگیخته است

بندی برای هر عضو مشخص شده و صیادان تا چند سال پیش، به صورت ساالنه برای دریافت سوخت دارند. این سوخت با سهمیه

های نفتی، آن را به ماهی یکبار، کردند. سپس، این مدت به شش ماه کاهش یافت و اکنون شرکت پخش فراوردهنام میسوخت ثبت

صورت روزانه برای رسد که هر صیاد مجبور است بهدهند که این موضوع در نهایت به جایی میمال میتغییر داده است. صیادان، احت

ای خطاب به رئیس جمهور نوشته و اندرکاران این عرصه، نامهدریافت سوخت، به سامانه مربوطه مراجعه کند. به همین دلیل، دست

 متن نامه به شرح زیر است:اند تا به این موضوع رسیدگی کند. از وی درخواست کرده

 مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر روحانی

 سالم علیکم

ر با رساند براباحتراماً با عرض قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک و با عرض تبریک انتخاب مجدد حضرتعالی به استحضال می

های صیادی با عقد قرارداد توسط های نفتی مبنای تحویل نفت گاز به لنجردهروال اداری گذشته و مقررات شرکت ملی پخش فرآو

فت ها در سامانه شرکت نربط به نمایندگی از صیادان و ثبت نام مشخصات فنی )قدرت موتور، پروانه کار( لنجهای صیادی ذیتعاونی

ش صید روزانه( توسط شیالت و نیروی انتظامی دریافت صورت شش ماهه و پس از آن بر اساس تأیید دریانوردی )تال)تجارت آسان( به

نمودند. الزم است به عرض برسد ثبت نام شش ماهه و قرارداد یک ساله شناورها در جهت همخوانی و تسهیل کار و حرفه سوخت می

های رکت پخش فرآوردهباشد و نیز کاهش گرفتاری اداری صیادان از گذشته بوده است. اخیراً شصیادان با طبیعت نامنظم دریا می

نفتی و آن هم در حالی که طی دو سه سال اخیر با تدبیر حکیمانه دولت قاچاق سوخت نیز کاهش یافته است، بر خالف اهداف عالیه 

نماید که ها صیادان را ملزم میهای دولتی است با اعمال مقررات جدید و الزام و اجبار و قطع سوخت لنجگریدولت که حذف تصدی

ی های اداری بیشتر براایست ثبت نام در سامانه به صورت ماهانه باشد. حضرتعالی استحضار دارید افزایش مقررات و گرفتاریبمی

 های تولید برایمردم، نتیجه آن جز نارضایتی و اعتراض صیادان و فربه شدن بدنه اداری دولت و مفاسد اداری و نیز افزایش هزینه

های غیرمترقبه و دفعتاً نظرات و اقدامات حاکمیتی تواند با بازرسیری ندارد، در حالی که عوامل دولت میگونه نتیجه دیگصیادان، هیچ

ها گشاه و خداپسندانه صیادان را از گرفتاریوسیله از محضر حضرتعالی استدعا دارد با صدور اوامر راهدولت را اعمال نماید؛ لذا بدین

نارضایتی صیادان و همچنین بازماندن آنان از اوقات مفید صید و به جای آن دوندگی در ادارات و بروکراسی جدید اداری که منجر به 

باشد، های مستمر دولت خدمتگزار که در جهت ارتقاء خدمات دولتی و رضایت مردم میاست، نجات دهید. قبالً از مساعدت و تالش

 نهایت سپاس و تشکر را دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/45151/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

غیرکشاورزی روستایی است/ توسعه روستایی ترکیبی از رشد کشاورزی، حمایت اجتماعی و رشد در اقتصاد 

 رودشمار میروند شهرنشینی و فقر در جهان از مسائل اساسی مناطق روستایی به

، وزارتخانه های کشاورزی در پنج منطقه اقتصادی در حال 2030در راستای دستیابی به اهداف بین المللی برای رفع گرسنگی و فقر

سایت ایانا از به گزارش ژوئن اعالم کرد. 16اهداف دارند. این مطالب را فائو  ظهور در جهان نقش پیشرو در کمک به رسیدن به این

( )برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( یک اجتماع مهم اقتصادی را تشکیل  BRICS) "بریکس"پنج کشور، به نام فائو، 

اخالص داخلی جهان اهمیت دارند . همچنین آن درصد از تولید ن 20درصد از جمعیت و بیش از  40می دهند. چراکه برای بیش از 

ها تولید بیش از یک سوم از تولید جهانی غالت را در اختیار دارند. به طوری که سال گذشته، روسیه به عنوان بزرگترین صادر کننده 

 توان به کشورهای بریکس نقش سیاسی مهمی در عرصه بین المللی بازی می کنند. همچنین می"گندم در جهان شناخته شد.

این مطالب را کاندهاوی  "موفقیت های کشورهای درحال توسعه جهان در توسعه اقتصادی در طول چند دهه گذشته اشاره کرد. 

، دستیار دبیر کل و نماینده منطقه ای فائو درآسیا و اقیانوس آرام، طی بیانیه ای در هفتمین  Kundhavi Kadiresanکادیرسان 

تجربیات شما می تواند مسیری را برای کمک به تعهدات "وی گفت: س در نانجینگ چین مطرح کرد.نشست وزرای کشاورزی بریک

کادیرسان اشاره کرد، با وجود روند "و پیمان آب و هوایی پاریس فراهم کند. 2030هدف دستور کار توسعه پایدار  17جهانی، یعنی 

ار می رود. در نتیجه توسعه روستایی می تواند کلیدی برای شهرنشینی، فقر در جهان از مسایل اساسی مناطق روستایی به شم

حال پرسش این است که چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ تجربه ما در "وی افزود: دستیابی به هداف توسعه پایدار باشد.

جتماعی و همچنین رشد در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که بهترین روش از طریق ترکیبی از رشد کشاورزی و حمایت ا

کشاورزی در رشد پایدار و فراگیر روستایی نقش دارد. در کشورهای با درآمد "کادیرسان گفت:  "اقتصاد غیرکشاورزی روستایی است.

همچنین تمام ابزارها، روش "پایین، رشد بخش کشاورزی دوبرابر نسبت به رشد سایر بخش های اقتصادی در کاهش فقر موثر است.

ن آوری توسعه یافته باید به گونه ای مفید و قابل دسترس برای کشاورزان فقیر در کشورهای در حال توسعه فراهم شود به ها و ف

آفریقای جنوبی که با هدف حمایت  Fetsa Tlalaطوری که آن ها بتوانند تولید و بهره وری شان را افزایش دهند. مانند طرح دولتی 

 پا در جهت گسترش زمین های کشت برای تولید مواد غذایی، انجام شد.از امرار معاش و کشاورزان خرده 

 تحقیقات کشاورزی

وزرا معتقد بودند که دستیابی به رشد کشاورزی نیاز به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد و کشورهای بریکس می توانند نقش 

قیقات کشاورزی قوی هستند که در بسیاری از چالش های اصلی در این، مسیر داشته باشند چراکه هر پنج کشور دارای سیستم تح

کشورهای در حال توسعه، مانند تغذیه جمعیت رو به رشد به گونه ای پایدار نقش داشته است.همچنین بیوتکنولوژی نیز نقش کلیدی 

رای انطباق با تغییرات اب در این پیشرفت ها مانند روش های اگرواکولوژِی بازی، می کند. کشاورزی هوشمند مبتنی بر آب و هوا ب

وهوایی مهم است و این موضوع به تحقیقات پیشرفته تکیه دارند.این در حالی است که با پیشرفت ها و گستردگی فناوری اطالعات 

و ارتباطات ، می توان به یک رویکرد امیدوار کننده برای رسیدگی به بسیاری از چالش های خرده مالکان دست یافت که از جمله 

همچنین فائو در حال همکاری با  ش ها می توان به اطالعات قیمت، پیش بینی آب و هوا، واکسن ها، و خدمات مالی اشاره کرد.چال

(به منظور استفاده  (IFPRIو موسسه تحقیقات سیاست غذایی ) OECD،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی G20) گروه بیست( 

خرده مالکان از این فن آوری ها است.عالوه بر رشد کشاورزی، در مبارزه گرسنگی و فقر، برنامه های حمایت اجتماعی نیز می تواند 

نقش کلیدی در توسعه روستایی بازی کنند. این برنامه ها در کاهش فقر و افزایش بهداشت، همچنین تقویت اعتماد به نفس کشاورزان 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

28 
 

( در این 1برزیل و قانون ملی تضمین اشتغال روستایی هند ) Fome Zeroشویق آن ها برای کارآفرین شدن نقش دارد. برنامه ، ت

این در حالی است که بسیاری از کشاورزان از فعالیت های غیر از کشاورزی به درآمد قابل توجهی  "کادیرسان گفت: زمینه هستند.

ن فعالیت ها نه تنها یک استاندارد باالتر زندگی، فراهم می کند بلکه می تواند در بسیاری از موارد دست می یابند . درآمد حاصل از ای

 "یک روش با ثباتی را ایجاد کند. دولت ها با سرمایه گذاری در بهداشت روستایی و آموزش، نقش کلیدی در تشویق این تحول دارند.

 سرمایه این از باید اما ندارد، قرار کشاورزی وزارت کار دستور در معمول طور هب ها گذاری سرمایه این که حالی در"وی یادآور شد:

به باور وزرا، تجارت بین المللی نیز می تواند به عنوان یک ابزار موثر در ترویج امنیت  ".شود حمایت روستایی منافع جهت در گذاری

  موقع می تواند به توازن اقتصاد داخلی مواد غذایی کمک کند.غذایی و سازگاری با تغییرات آب و هوا عمل کند. مثال واردات به 

،ابتکاری است که  Agricultural Market Information System (AMISدر این راستا، بازار سیستم اطالعات کشاورزی )

اسب و شفاف سازی ( و به رهبری فائو ایجاد شد، که نقشی مهم در کمک به حصول اطمینان از عملکرد من G20توسط گروه بیست )

 و جنوب –(، که یک فرصت بزرگ برای همکاری های جنوب 2کادیرسان از طرح کمربند و جاده دولت چین)بازار جهانی غذا دارد.

جنوب فائو و برنامه سه -ل کرد. وی همچنین نقش رهبری دولت ها را در حمایت از همکاری جنوباستقبا است کشورها شدن درگیر

 مفید دانست.( 3طرفه همکاری )

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- India's National Rural Employment Guarantee Act 

2- China's Belt and Road Initiative 

همکاری سه گانه سازمان ملل متحد . مشارکت جنوب محور بین دو یا چند کشور در حال توسعه است که با حمایت یک کشور  -3

 ی شود.توسعه یافته انجام م

http://www.iana.ir/fa/news/45140/%D8%AA%D9%88% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

ارتباط مردم با میلیون عضو/ کشاورزی شهری، قطبی از شبکه  100کمپین جهانی کشاورزی شهری با 

 نهادهای خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی است

میلیون نفر از خانواده ها و دوستان، کمپینی جهانی برای تشویق میلیون ها نفر از مردم  100کمپین جهانی کشاورزی شهری با 

 است.  "1زنجیره جهانی غذای کشاورزی شهری"جهان برای کاشت گیاهان و ثبت باغ هایشان به عنوان بخشی از 

به گزارش ایانا از اوربن فارمینگ این کمپین افراد بیکار، کسانی که از کار اخراج شدند، کسانی که دچار سوء تغذیه اند و رژیم غذایی 

 ناسالم دارند و یا گرسنگی و عدم امنیت غذایی را تحمل می کنند، تقویت می کند. 

 زنجیره جهانی غذای کشاورزی شهری چیست؟

غذای کشاورزی شهری بخشی از یک کمپین فعال است که فراوانی از تمامی مواد غذایی را برای همه نسل ها به وجود  زنجیره جهانی

می آورد، همزیستی منحصر به فردی با مدل کشاورزی شهری دارد و نیازمندی های مردم را تقویت می کند. این کمپین جهانی 

ی و امنیت مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. کشاورزی شهری چشم انداز جهانی تغییر اساسی در رویکردهای جهانی به امنیت غذای

با سه باغ و  2005جامعی است که در آن سالمت، نوآوری و بهره وری بخش ذاتی از سبک زندگی ماست. کشاورزی شهری در سال 

مردم، جوامع و صاحبان باغ ها در سراسر جهان هزار نفر از  64یک جزوه آموزشی در امریکا آغاز به کار کرد و تا به امروز بیش از 

باغ های جامعه کشاورزی "بخشی از زنجیره غذایی جهانی کشاورزی شهری اند. این کمپین نخستین نقطه اتصال با جامعه است. 

می شود نامیده  "3مناطق توانمندسازی غذایی کشاورزی شهری"یکی از مراحل کارها و مأموریت های این کمپین است که  "2شهری

و مواد غذایی تولید شده در این باغ ها برای تمام کسانی که به آن ها نیاز دارند رایگان است. همچنین این کمپین مردم را تشویق 

می کند تا در منازلشان محصوالت غذایی را پروش دهند و به جوامع آموزش های الزم در این زمینه را می دهد و آگاهی آن ها را 

از همزیستی که عبارت اند از: رشد کسب و کار، ایجاد شغل، توسعه مجدد شهری، کشاورزی شهری، سالمت و زمینه  6درباره 

 تندرستی و سرمایه گذاری جهانی افزایش می دهد. 

 چه کسانی می توانند بخشی از زنجیره جهانی غذای کشاورزی شهری باشند؟

یج شان برای پایان دادن به گرسنگی در تمامی نسل ها و شرایط اقتصادی این زنجیره شامل حامیانی در سراسر جهان است تا اهداف را

پایدار در تمامی جوامع را به اشتراک گذارند. آنان شامل اهداکنندگان فردی، شرکت ها، افراد مشهور و دیگر حامیان غیرانتفاعی اند 

از زنجیره جهانی غذای کشاورزی شهری است. که در مأموریت کشاورزی شهری نقش دارند. تمامی باغ های کشاورزی شهری بخشی 

هر شخصی می تواند از طریق فرم ثبت نامی موجود در وب سایت این کمپین، جعبه های کشاورزی، باغ و یا مزرعه اش را به عنوان 

ناطق غذایی در مبخشی از این زنجیره به ثبت برساند. همچنین افراد می توانند بخشی از مواد غذایی تولیدی شان را به بانک مواد 

شان اهدا کنند. مأموریت کشاورزی شهری ایجاد فراوانی از مواد غذایی برای تمامی افرادی است که با آن نیاز دارند. آنان این هدف 

را با حمایت و تشویق مردم به راه اندازی باغ هایی در فضاها و زمین های بالاستفاده دنبال می کنند در حالی که با افزایش تنوع، 

االبردن سطح آگاهی درباره سالمت و تندرستی، آموزش و پرورش جوانان، بزرگساالن و سالمندان سیستم اقتصادی پایداری را به ب

وجود می آورند و سطح جوامع در سراسر جهان را ارتقاء می بخشند. کشاورزی شهری مردم را با موقعیت هایی مرتبط می کند تا از 

زندگی سالم، پرجنب و جوش و مولد بروند و این کار به شکل ارتباط مردم با اطالعات و فرصت شرایط سخت و راکد به سمت سبک 

های آموزشی است. این انتقال به آنها کمک می کند تا در بازارهای جهانی پیروز شوند. این کمپین به تقویت مردم و تغییر نحوه 

مردم با نهادهای خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی است. توسعه همکاری زندگی آن ها باور دارد. کشاورزی شهری قطبی از شبکه ارتباط 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

30 
 

برد با ساکنان جامعه، سازمان های غیرانتفاعی و دولتی، شرکت های بین المللی و کسب و کارهای محلی پایه و اساس مدل -های برد

ایجاد  -دیدگاه این کمپین شغلی کشاورزی شهری است. همراهی این رویکرد با مدل همزیستی کشاورزی شهری برای موفقیت

حیاتی است. کمپین مذکور به مردم کمک می کند تا فراتر از چرخه نیاز مستمر به کمک  -فراوانی مواد غذایی برای تمام نسل ها

های غذایی اضطراری حرکت کنند، بنابراین آن ها می توانند مشغول به کار شوند و یا برای خودشان کار کنند و شهروندانی مولد و 

خالق باشند. آنان در اصل، ماهیگری را به شهروندان یاد می دهند. در حقیقت، یکی از راه های فعال کشاورزی شهری برای رسیدن 

به این هدف، آموزش جوامع درباره پروش مواد غذایی موردنیاز خود، اقتصاد جهانی و صنایع در حال پیدایش است و اینکه چگونه 

نها تأثیر می گذارد. از ویژگی های آنالین کشاورزی شهری، انجمن های تعاونی آموزشی اند که سطح این مسائل بر زندگی روزمره آ

آگاهی های افراد جامعه را درباره صنایع در حال پیدایش، صنایع سبز، تصاحب فرصت های شغلی آموزشی و فرصت های مناقصه ای 

بانی و دستور العمل های سالم و همچنین اطالعاتی درباره غذاخوردن افزایش می دهند. سایر ویژگی های این انجمن ارائه نکات باغ

سالم، تفکر سالم، تناسب اندام سالم و سرمایه گذاری سالم است. برای دریافت این اطالعات می توانید به وب سایت 

www.urbanfarming.proboards.com ش و بخcommunity forum  .مراجعه کنید 

است و مردم را با کاهش هزینه های ماهیانه به پرورش  "4برنامه ساالنه کشاورزی شهری گیاه رایگان بخشیدن"این کمپین میزبان

ب غر موادغذایی موردنیازشان تشویق می کند. در آخرین برنامه ساالنه شان که سیزدهم ماه می امسال، در مرکز فعالیت های شمال

امریکا، برگزار شد به افرادی که باغ های مسکونی و یا سایر باغ هایشان را در نقشه جهانی کشاورزی  (Detroit)در ایالت دیترویت 

 شهری ثبت کردند، کوپن های رایگان برای خرید سبزیجات و گیاهان ارگانیک اهدا شد. 

http://www.iana.ir/fa/news/45109/%DA%A9%D9%85%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

میلیارد دالر صادرات  14.۵نقد برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی/ هدف گذاری صادرات 

 محصوالت در پایان برنامه ششم

در سی و هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، مفاد برنامه ششم توسعه در حوزه صنایع غذایی و 

د پایان برنامه به آن برسکشاورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و برآوردهایی از آمار و ارقامی که صنایع غذایی و کشاورزی باید در 

به گزارش ایانا از اتاق تهران، در این نشست فعاالن حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به مساله تنظیم بازار اشاره کردند و از ارائه شد

 کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز توجه دولت را به لزوم مشاوره با بخش خصوصیهای دولت گالیه داشتند. رییسبرخی دخالت

در ابتدای این نشست کاوه .تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک کندبرای اعطای یارانه صادراتی جلب کرد؛ اقدامی که می

زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به مساله تخصیص یارانه صادراتی به بخش کشاورزی اشاره کرد 

سال گذشته، برای صادرات محصوالت لبنی از کشور، یارانه در نظر گرفت که این اقدام منجر به رشد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی 

به گفته زرگران، برای سال جاری نیز وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تخصیص یارانه .درصدی صادرات این بخش شد 25ارزشی 

ر توانند دولت را دهای این بخش میبخش خصوصی و اتحادیه صادراتی به سایر محصوالت کشاورزی و غذایی است که در این زمینه

 .تعیین کاالهای مشمول یاری کنند و از این طریق به افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کنند

 هاستدخالت دولت و قیمت تمام شده باال دلیل عمده نابسامانی

گراوالدی با اشاره به مشکالتی که در تامین و عرضه برخی در ادامه این نشست و پیش از ورود به دستور اصلی جلسه، اسداله عس

شود، شرط اولیه برای تنظیم بازار را کمک دولت و به طور ویژه وزارت جهاد کشاورزی کاالهای کشاورزی و غذایی در بازار دیده می

رایط گرفتند، قطعا شتوجه قرار میهای کشت و صنعت و دامداران اگر از سوی دولت مورد به تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: شرکت

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق .تری قرار داشتبازار محصوالت استراتژیک غذایی کشور در وضعیت بهتر و مناسب

درات اتهران همچنین به موضوع صادرات در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: کاهش بیش از میزان کنونی نرخ ارز، منجر به توقف ص

 .غیرنفتی به ویژه در بخش صنایع غذایی و کشاورزی خواهد شد و در عین حال، قاچاق را تشدید خواهد کرد

های دولت در تولید و تجارت محصوالت کشاورزی و غذایی را یکی از رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی پاستوریزه ایران نیز دخالت

وان کرد. احمد صادقیان دیگر عضو کمیسیون نیز قیمت تمام شده باالی تولید محصوالت های اخیر بازار عندالیل عمده نابسامانی

ها در تولید و صادرات این محصوالت دانست. وی در عین حال، یکی از راهکارهای کشاورزی در ایران را یکی از دالیل عمده نابسامانی

سازی برای ورود به این تغییر و در کشور عنوان کرد و فرهنگبرون رفت از شرایط نابسامان کنونی را تغییر الگوی مصرف غذایی 

 .تحول را ضروری دانست

 از صادرات مازاد تولید ناتوان هستیم

مقام اتحادیه مرغداران گوشتی کشور نیز به برخی آمار تولید این محصول در کشور اشاره کرد. گنجی با در ادامه این نشست، قائم

هزار  200هزار تن است، افزود: با این حال، ساالنه نزدیک به  200میلیون و  2نه مرغ گوشتی در کشور بیان اینکه میزان تولید ساال

درست از  ریزیتن مازاد بر مصرف تولید مرغ گوشتی در کشور وجود دارد که متاسفانه تولیدکنندگان این بخش به دلیل عدم برنامه

رابطه، تخصیص یارانه صادراتی به مرغ گوشتی تولید داخل را یکی از وی در همین .سوی دولت، از صادرات آن ناتوان هستند

مقام اتحادیه مرغ گوشتی کشور همچنین افزود: طی پنج سال اخیر، میزان صادرات مرغ از ایران به راهکارهای اساسی دانست. قائم

واردات ساالنه گوشت مرغ از سوی کشورهای  به گفته وی، در حالی میزان.هزار تن در سال بوده است 60تا  45طور میانگین در حدود 
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هزار تن است. گنجی در بخش دیگری از  50میلیون تن است که سهم ایران از این بازار کمتر از  2.5حوزه خلیج فارس نزدیک به 

بندی و آماده تومان است، افزود: قیمت تمام شده مرغ بسته 4900سخنانش با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ زنده در کشور 

 .شودهزار تومان از تولیدکنندگان خریداری می 6هزار تومان است در حالی که این محصول در حدود  8مصرف در حدود 

 کنددولت فقط بازار را رصد می

ر د معاون دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، طی توضیحاتی به عدم دخالت این وزارتخانه

 1.5میلیون تن ذرت وارد کشور شد و از این میزان نزدیک به  8تجارت محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته 

 .میلیون تن تا مدتی بعد از نوروز از گمرک بندر امام خمینی ترخیص نشد و به یکباره قیمت ذرت در کشور افزایش یافت

هزار تن عنوان کرد و افزود:  200میلیون و  3نجاله سویا به کشور طی سال گذشته را محمودرضا حیدری همچنین میزان واردات ک

وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه تنها به امر رصد بازار محصوالت کشاورزی مشغول هستند و دخالتی در 

ده در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار معاونت وی در ادامه به آمار میزان موجود دام زن.واردات این محصوالت ندارند

هزار راس،  200هزار راس، گاومیش  945میلیون و  2هزار راس، گاو بومی  983امور دام وزارت جهاد کشاورزی، میزان دام گاو اصیل 

 .زار راس در کشور استه 407میلیون و  20راس و بز و بزغاله  700هزار و  7میلیون و  48هزار راس، گوسفند  162شتر 

 نقد برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

در ادامه سی و هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، گزارشی در ارتباط با نقد و بررسی قانون برنامه پنج 

از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه  1400تا سال های دامی ساله ششم توسعه کشور و وضعیت تولید کاالهای اساسی و فرآورده

را حفظ کند، باید در پایان  95درصدی صادرات در سال  13شد. بر اساس این گزارش، اگر بخش کشاورزی و صنایع غذایی سهم 

 .میلیارد دالر صادرات داشته باشد 14.5، این بخش بیش از 1400برنامه ششم توسعه یعنی در سال 

میلیارد مترمکعب آب دارد. همچنین، تولید گوشت  164.63تولید محصوات دامی در برنامه ششم توسعه، نیاز به طبق این گزارش، 

درصدی خواهد داشت. میزان  2خواهد رسید و رشد ساالنه  1400هزار تن در سال  899به  1395هزار تن در سال  806قرمز از 

هزار تن رسیده است. بر این اساس،  94.68ار تن و در سال گذشته به هز 100به بیش از  1394واردات گوشت قرمز نیز در سال 

است.  1400هزار تن گوشت قرمز در سال  970کیلوگرم، نیاز به بیش از  11برای نگهداشتن سطح مصرف گوشت قرمز در حدود 

ساس نقد و بررسی سند برنامه بر ا.هزار تن خواهد بود 71تراز تجاری گوشت قرمز منفی  1400همچنین بر طبق برآوردها، در سال 

 9میلیون تن است و تولید شیر خام از  8، در حدود 1400ششم توسعه، سرانه مطلوب مصرف داخلی شیر خام در کشور برای سال 

در این گزارش همچنین به تولید .خواهد رسید 1400هزار تن در سال  890میلیون و  11به  1395هزار تن سال  140میلیون و 

هزار  497میلیون و  2به  1395هزار تن سال  92میلیون و  2یز اشاره شده است و بر این اساس، تولید این محصول از گوشت مرغ ن

، 1400کیلوگرم گوشت مرغ در کشور، میزان نیاز کشور در افق  26خواهد رسید. همچنین با فرض سرانه مصرف  1400تن در سال 

 .هزار تن مرغ از کشور صادرات شود 280ود که به این ترتیب، باید در سال بیش از هزار تن خواهد ب 216میلیون و  2رقمی معادل 

 1400هزار تن در سال  10۳به یک میلیون و  1۳9۵هزار تن سال  940مرغ از افزایش تولید تخم

رغ از مید تخماشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، در گزارش خود تخمین زده است که تول

درصدی خواهد  3.4خواهد رسید که رشد متوسط ساالنه  1400هزار تن در سال  103به یک میلیون و  1395هزار تن سال  940

هزار میلیارد ریال بابت یارانه بخش کشاورزی و غذایی کشور اختصاص  206معادل 1396داشت. به گفته وی، در الیحه بودجه سال 

های صنعت دام همچنین در این گزارش، به بخشی از چالش.افزایش نسیت به مدت مشابه سال قبل است درصد 63یافته که معادل 
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و طیور کشور طی برنامه ششم توسعه اشاره شد که از جمله شامل ضعف و کمبود منابع غذایی دام، کمبود منابع مالی ارزان قیمت 

ی و قوانین حمایتی در زیربخش دام و سهم باالی تولیدات سنتی می گذارگذاری و نقدینگی، نبود امنیت سرمایهدر خصوص سرمایه

در این گزارش همچنین به الزامات تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز اشاره شده است و حمایت .شود

های توسعه و ضمانت سترش صندوقهای ارزش محصوالت دامی، اصالح الگوی مصرف، حمایت از ایجاد و گاز ایجاد و توسعه زنجیره

 ها و الزامات و نحوه پایش برنامه، از جمله آن است.گذاری و نیز تعیین زیرساختسرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/45171/%D9%86%D9%82 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

اعالم شد/ اعمال اصطالحات نمانکالتور سیستم  96زمان انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک

یک چاپ می در آینده ای نزد 96مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

  .شود که در آن اصطالحات نمانکالتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک قرار دارد

آبادی فراهانی با اعالم این مطلب افزود: کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری حاوی اصالحات نمانکالتور به گزارش ایانا، علی علی

هر پنج سال یکبار  "تجارت"و  "فناوری"سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک است که به لحاظ تغییرات حاصله از جمله 

( 1391-1390سال)میالدی  2012خاطر نشان کرد که آخرین نسخه به روز شده نمانکالتور در سال وی .گرددبه روز رسانی می

قابل اجرا است. نکته مهم و قابل توجه اینکه سازمان جهانی گمرک با  2017اعمال گردیده و جدیدترین نسخه نیز از اول سال 

را نیز همزمان با اصالحات سال  (2018)بوط به سال آتی میالدی مر اصالحات بار نخستین برای آورده، عمل به  هایی کهبینیپیش

از ضروریات بخش بازرگانی  1396اعمال و اعالم نموده و لزوم اعمال اصالحات مذکور در کتاب مقررات صادرات و واردات سال  2017

مقررات صادرات و واردات سال برای درج در کتاب  1395علی آبادی همچنان متذکر شد اصالحات موصوف در آذر ماه .کشور است

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اصالحات جدید مصوب بیست یکم .به تصویب هیئت وزیران رسیده است 1396

و تغییر  "اصالح شرح کاال"ردیف تعرفه ها و  "حذف"یا  "ایجاد"خرداد ماه امسال توسط هیات وزیران افزود: تغییرات جدید شامل 

 .فصول مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات است که در چاپ آن لحاظ گردیده است "مندرجات ذیل یادداشت" در

درج نشده بود در  1395که در کتاب مقررات صادرات و واردات سال  1395همچنین سایر تغییرات مصوب هیات وزیران در سال 

های جدول طبقه به اینکه آمار بازرگانی خارجی بر مبنای ردیف تعرفه وی اضافه کرد: با توجه.کتاب سال جاری اعمال گردیده است

گردد و ثبت سفارش کاال بر اساس کدهای تغییر یافته انجام خواهد شد، لذا ضرورت اجرای اصالحات موصوف در بندی کاال تهیه می

 . ای برخوردار استاز اهمیت ویژه 1396کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

http://www.iana.ir/fa/news/45099/%D8%B2%D9%85%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 شکارچی غیر مجاز محکوم به ایجاد صفحه محیط زیستی در اینستاگرام و تلگرام شد

شعبه اول دادگاه عمومی منوجان استان کرمان، طی حکمی جالب توجه، محکومیتی برای شکارچی متخلف در نظر گرفت دادرس 

به گزارش .که بعید است پس از اجرای آن، این فرد تمایلی به شکار دوباره یکی از گونه های رو به انقراض کشورمان داشته باشد

ا مشکالت زیادی از جمله شکار )بی رویه و غیر قانونی(، خشکسالی، از بین رفتن ، در شرایطی که حیات وحش کشورمان ب«تابناک»

از  کند، یکیها و... مواجه است و خطر انقراض، نسل گونه های بسیاری از جانوران باقیمانده در اقلیم کشورمان را تهدید میزیستگاه

این شکارچی غیر مجاز که چندی .رسدد بخش به نظر میقضات کشورمان حکمی برای یک شکارچی متخلف صادر کرده که بسیار امی

پیش به اتهام حمل اسلحه شکاری غیر مجاز و شکار دو قطعه قمری در شهرستان منوجان )استان کرمان( دستگیر شد، با تدبیر 

ه جنگ وش دریابد بقاضی پرونده، به سه ماه حبس، ایجاد صفحه محیط زیستی در اینستاگرام و تلگرام محکوم شد تا بلکه به این ر

با چه مشغول بوده است. با این مالحظه که در توضیحات حکم وی، دایر کردن صفحه محیط زیستی در دو شبکه اجتماعی مشهور 

بر اساس تصویری که از این حکم خاص  .رسدای به نظر نمیدر کشورمان، مشروط به شروط قابل توجهی شده که تحقق آن کار ساده

تصویر از محیط زیست منتشر  50بایست صفحه اینستاگرامی دایر نماید که در آن ]دست کم[ ارچی متخلف میمنتشر شده، این شک

تن برسد. کاری دشوار که عالوه بر آن، ساخت یک کانال تلگرامی با موضوع محیط  2000شود و تعداد دنبال کنندگان این صفحه، به 

این در حالی است که با تشخیص قاضی، حکم حبس متهم با .ف شده استزیست و طبیعت شهرستان منوجان به این شکارچی تکلی

توجه به فقدان سابقه کیفری موثر وی، مشمول تخفیف دانسته شده و نظر به پیش بینی اصالح وی، به دو سال تعلیق مراقبتی تبدیل 

 تی به شرح رفته و پیش بینی تشدیدشده است. حکمی که با توجه به الزام فعالیت های اجتماعی متهم به فعالیت های محیط زیس

تصمیمی که اتخاذ آن توسط .رسدحکم در صورت سرپیچی متهم از انجام این وظایف محوله قانونی، بسیار جالب توجه به نظر می

رد وآاین قاضی، پیام واضحی برای دیگر متخلفان محیط زیستی و شکارچیان غیرمجاز به همراه دارد و این امیدواری را به وجود می

بر تر جلوه کرده و کاهش بیابد. رویکردی که اگر تبدیل به رویه قضات در پرونده که ارتکاب جرایم زیست محیطی در منوجان، هزینه

توان حفاظتی از جنس پیشگیری که می.تواند تحولی بنیادین در حافظت از حیات وحش کشورمان پدید آوردهای مشابه شود، می

ثال قمری ها، کوکرها، هوبره ها و دیگر پرندگان و جانوران بومی کشورمان، دست کم از خطر شکارچیان امید داشت در سایه آن، ام

 .رهیده و امید به ادامه نسل و دور شدنشان از خطر انقراض فزونی یابد

http://www.iana.ir/fa/news/34528/%D8%B4%DA%A9%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 کندلغو قانون انتزاع مشکالت تولیدکنندگان را دو چندان می

نائب رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی مرغداران گیالن گفت:بازگشت دوباره وظایف بخش کشاورزی به وزارت بازرگانی 

 .مشکالت بخش کشاورزی را پیچیده تر می کند

گروه  رزیصنعت،تجارت و کشاو خبرنگار حبیب اسداله نژاد نائب رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی مرغداران گیالن در گفتگو با 

را دو چندان می نماید، اظهار داشت:  بخش کشاورزیمشکالت  لغو قانون انتزاعبا اشاره به اینکه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

قانون انتزاع به تصویب رسید، اما پس از گذشت دو سال احیای مجدد وزارت بازرگانی  94بعد از کش و قوس های فراوان در خرداد 

 .سوی دولت پیگیری می شود که این امر مصداق مثال آزموده را آموزدن خطاستو لغو قانون انتزاع از 

و وظائف بخش کشاورزی در وزارت جهاد،به جهت اهمیت موضوع و اشراف این وزارتخانه  تنظیم بازاروی افزود: تمرکز تولید ، 

ت و کنترل کند و از تکرار مشکالتی که در برنیازها،چالش ها و فرصت های این بخش می تواند بسیاری از معضالت موجود را مدیری

 .زمان تصدی مسئولیت دروزارت بازرگانی مطرح بود،جلوگیری نماید

در زمان  محصوالت کشاورزینائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گیالن با انتقاد از صدور بی رویه مجوز واردات 

ز این حیث به بخش کشاورزی آسیب متعددی وارد شد که تکرار تراژدی قدیم گفت: در گذشته ا وزارت بازرگانیتصدی وظائف در 

 .گذشته به نفع بخش کشاورزی نیست

وزارت جهاد  اسداله نژاد با اشاره به وضعیت بحرانی صنعت مرغداری تصریح کرد: اگر چه مرغداران از عملکرد ضعیف و معیوب

راضی هستند اما معتقدند که بازگشت وظائف بخش کشاورزی به در سیاست گذاری های صنعت به شدت گالیه مند و نا کشاورزی

 .کند می چندان دو را مشکالت وزارت بازرگانی 

http://www.yjc.ir/fa/news/6133451/%D9%84%D8% 
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 برنج
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 هزار تومان 1۲افزایش تقاضا، مقصر اصلی گرانی برنج ایرانی است؟ /نرخ منطقی هر کیلو برنج ایرانی 

نین های شهر طبا توجه به آنکه کمتر از چهل روز به برداشت برنج زمان باقی است، اما افزایش قیمت برنج ایرانی در کوچه پس کوچه

مسئوالن امر برای حفظ آرامش بازار از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .انداز شده است

چراکه در میان کاروان گرانی اجناس طی این روزها قیمت برنج سر ثبات قیمت ها خبر می دهند، اما انگار بازار حرف دیگری برای گفتن دارد، 

همزمان با فصل برداشت در  ممنوعیت واردات برنجدوره  .به فلک کشیده که هر کس دالیل خاص خود را برای این نابسامانی ها ارائه می دهد

 .جهت حمایت از برنج کاران نگرانی هایی برای برخی اقشار به وجود آورده است

  :ل برای اطالع از آخرین وضعیت تولید و قیمت برنج به سراغ مسئوالن امر می رویمحا

گفت: با توجه به وضعیت مساعد آب و هوا تولید  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

به گفته وی با افزایش رغبت کشاورزان به .هزارتن خواهد بود 300میلیون و  2الی  200ال گذشته بین دو میلیون و برنج همانند س

اکبریان در پاسخ به این .درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است 20کشت برنج های پرمحصول سطح زیر آن کشت حدود 

ای هرد: در صورت حمایت دولت و باالبردن انگیزه کشاورزان به کشت برنجسؤال که امکان خودکفایی محصول وجود دارد، بیان ک

نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به آخرین وضعیت نرخ برنج .توان به خودکفایی صددرصدی رسیدپرمحصول، ظرف دو سال آینده، می

هزار و  11های پرمحصول ار تومان و برنجهز 12های شالی درجه یک در استان نرخ هر کیلو برنجدر بازار افزود: در حال حاضر 

 .تومان کاهش یافته است 400تومان است که نسبت به یک ماه قبل هر کیلو  600هزار و  11الی  500

 .وی افزایش بار برای عرضه در استان های گیالن و مازندران و نبود خریدار را دلیل اصلی کاهش قیمت دانست

 ت برنج در مازندرانافزایش سه هزار هکتاری سطح زیر کش

هزار هکتاری سطح زیر  3از افزایش  صنعت،تجارت و کشاورزیدالور حیدر پور رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار 

وایی پیش بینی می شود که کشت دوم و رتون در کشت برنج در استان مازندران خبر داد و افزود: در صورت استمرار شرایط آب و ه

 .هزار تن برسد 250مقایسه با سال گذشته افزایش یابد به طوریکه میزان تولید کشت اول و دوم در استان مازندران به یک میلیون و 

هزار هکتار  212مجموع وی افزود: در سال جاری استقبال برنج کاران نسبت به کشت ارقام پرمحصول افزایش یافته به طوریکه از 

از مبدأ تا بازار  دالیل نوسانات قیمتحیدر پور با اشاره به .هزار هکتار به کشت این محصول اختصاص دارد 70سطحی بالغ بر 

هزار تومان در مازندران به فروش می رسد که با  11تهران، بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو برنج کیفی درجه یک با نرخ حداکثر 

رئیس جهاد کشاورزی .شود عرضه کننده مصرف به افزایش درصد 10 با باید حداکثر دار مغازه سود و هزینه های حمل و نقل  احتساب

ه و از را همراه داشت برنج ایرانیمازندران تصریح کرد: تبلیغات علیه بی کیفیتی برنج خارجی در فضای مجازی گرایش افراد به 

 .از منابع داخلی وجود ندارد، لذا قیمت ها نامتعارف افزایش پیدا می کندآنجاکه امکان تأمین صد درصد نیاز 

 قیمت برنج منطقی نیست

 بیان کرد: ساالنه دو میلیون  صنعت،تجارت و کشاورزیکاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

به گفته وی برخی افراد با شایعاتی .هزارتن است 800هزارتن برنج در کشور تولید می شود که حداکثر نیاز بازار برای واردات  200و 

خاکسار با اشاره به وضعیت نوسانات قیمت در بازار . در داخل قصد دارند که واردات محصول را افزایش دهند کمبود برنجمبنی بر 

 خرده برخی های سطح شهر مورد توجه قرار داد، چراکه را باید از دو منظر عمده فروشی و خرده فروشی مغازه بیان کرد: قیمت برنج
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این مقام مسئول با بیان اینکه رغبت باالی مردم نسبت به مصرف برنج ایرانی از .نمایند می هاقیمت کاذب افزایش به اقدام فروشان

ش دانند اما افزایرود، گفت: گرچه برخی افراد کمبود برنج داخلی را دلیل نوسات قیت میها به شمار می جمله دالیل افزایش قیمت

با بیان اینکه علت  وزارت جهاد کشاورزیمدیر کل دفتر غالت .غیر منطقی برنج در بازار خرده فروشی ارتباطی به کمبود ندارد

های شمالی حداکثر جه به آنکه قیمت منطقی برنج در استانهزار تومان مشخص نیست، افزود: با تو 17فروش هر کیلو برنج با نرخ 

 .هزار تومان است، از این رو علت گرانی غیر منطقی در شرایطی که کمبودی در بازار وجود ندارد، مشخص نیست 12

http://www.yjc.ir/fa/news/6134982/%D8%A7%D9%81% 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

های تحقیقاتی و سیاسی پیرامون امنیت غذایی/ اطلس برنج های برنج برای رسیدگی به پرسشپایگاه داده

 های برنج در جهان استترین پایگاه دادهترین و دقیقجامع

کیلوگرم  60برنج یکی از مهم ترین منابع غذایی برای اکثریت مردم جهان است. در سراسر جهان، به طور متوسط در هر سال حدود 

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی حاال پژوهشگران از سراسر جهان از جمله از دانشکده برنج به ازای هر نفر مصرف می شود.

ITC ( دانشگاه تونتTwente،)  یک اطلس برنج درست به وجود آورده اند: پایگاه داده های مکانی که به سواالت کلیدی ای چون

کجا، چه زمانی و چه میزان برنج در سراسر جهان تولید می شود پاسخ می دهد. این پایگاه اطالعاتی تازه ساخته، در دسترس عموم 

و برداشت برنج در فصول مختلف و برآورد تولید ماهانه در همه کشورهای  قرار دارد. اطلس برنج شامل داده هایی در مورد تاریخ کاشت

تولید کننده برنج است. این پایگاه اطالعاتی نمایانگر یک تالش طوالنی مدت جهانی برای جمع آوری و به روز رسانی مداوم دقیق 

ه داده مهم است که برای درک اثرات سیاست ترین اطالعات در مورد تقویم برنج و تولید آن در سراسر جهان است. این یک مجموع

 ها، تجارت و تغییرات تکنولوژیکی جهانی بر امنیت غذایی بسیار مهم است. 

 داده های مکانی برای طرح های استراتژیک و مدل سازی

. با این است چندین تقویم در مورد محصول برنج موجود"آلیس البورت، پژوهشگر در موسسه تحقیقات بین المللی برنج می گوید: 

حال، آن ها به میزان کافی جزئیات زمانی و مکانی مرتبط با تولید برنج را به دست نیاورده اند. با کمک همکارانی از کشورهای مختلف، 

 اطلس برنج تبدیل به جامع ترین و دقیق ترین پایگاه داده های مکانی در زمینه تقویم برنج و تولید آن، در جهان شده است.

ما اطلس برنج را برای پشتیبانی "در دانشگاه تونت می گوید:  ITCون، استاد کشاورزی فضایی و امنیت غذایی در دانشکده اندی نلس

از طرح های استراتژیک و مدل سازی ای که نیازمند اطالعاتی در مورد این که کجا و چه زمانی برنج کشت می شود به وجود آوردیم. 

ی جهانی به تحقیقات و سیاست گزاری ها کمک می کند، این مسئله بدین معناست که اطلس تبدیل کردن آن به یک کاالی عموم

برنج می تواند از طریق دانش تخصصی و کمک ها پیشرفت کند. ساندر جی زوارت، محقق اصلی در زمینه برنج آفریقا می گوید: 

گفتمان امنیت غذایی و توسعه و اجرای سیاست ها در  دانش استراتژیک در مورد این که چه زمانی و کجا برنج باید تولید شود از"

سراسر آفریقا حمایت می کند. کارشناسان از موسسه های ملی در مورد ارائه اطالعات به اطلس برنج که فقط در اختیار بانک اطالعات 

یر رنج برای تحلیل مکانی تاثملی بود و با مردم عادی به اشتراک گذاشته نمی شد، با یکدیگر مشورت کردند. در آن زمان، اطلس ب

توسعه اطلس برنج یک همکاری جهانی بین موسسات است:  "تغییرات آب و هوایی بر تولید برنج در فصول مختلف مستقر شده بود.

موسسه بین المللی تحقیقات برنج، مرکز برنج آفریقا، شورای ملی تحقیقات ایتالیا، موسسه تحقیقات سیاست گزاری بین المللی مواد 

( و پروژه PIM( و، سیاست، موسسات و بازارها )GRiSPغذایی، دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه تونت، توسط شرکت علوم برنج جهانی )

 Nature Scientific)های آتی جهانی حمایت می شوند.دسترسی به این مقاله تازه منتشر شده در مجله طبیعت داده های علمی )

Data هش استفاده شده در این جامع ترین و دقیق ترین پایگاه داده های مکانی در زمینه تقویم برنج و و اطالع یافتن از روش پژو

 تولید به موقع آن امکان پذیر است.

http://www.iana.ir/fa/news/45175/%D9%BE%D8%A7%DB% 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

درصد افزایش سطح زیر کشت تا پایان خرداد/  10هزار هکتار/  7۵افزایش سطح زیر کشت پنبه کشور به 

 تن بذر پنبه بین کشاورزان متقاضی 2000توزیع 

 10کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به پنبه اختصاص پیدا 65تا پایان خردادماه 

هزار هکتار افزایش  75رسد با ادامه فصل کشت تا نیمه تیرماه در مجموع سطح زیر کشت این محصول به نظر میافزایش داشته و به

این خبر گفت: سال زراعی وگو با خبرنگار ایانا با اعالم مجری طرح پنبه معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت.پیدا کند

هزار هکتار رسیده  65درصدی به  10هزار هکتار بود، اما امسال با افزایش  59گذشته تا پایان ماه سطح زیر کشت پنبه در کشور 

 ان باخیر کشور مانند گلستهای پنبهاست.ابراهیم هزارجریبی با اشاره به کاهش بارندگی در فصل کشت پنبه افزود: امسال در استان

 ها شده است.ایم که باعث کاهش سطح زیر کشت دیم پنبه در این استانرو بودهدرصدی باران روبه 40کاهش 

ایم، اما در مجموع سطح زیر کشت پنبه وی تأکید کرد: هرچند در سال زراعی جاری کاهش بارندگی و آب پشت سدها را داشته

بینی تولید بینی برای میزان تولید را زود دانست و ادامه داد: پیشپیش امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.هزارجریبی

پذیر است که میزان سطح سبز پنبه مشخص شده باشد ضمن اینکه نوسانات آب و هوایی این امر را بسیار دشوار کرده زمانی امکان

های یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه است.وی سیاست وزارت جهاد کشاورزی را حمایت از تولید پنبه در کشور عنوان کرد و

 هایموقع نهادهها تأمین و توزیع بهبسیاری را برای حمایت از کشاورزان پنبه کار در دستور کار قرار داده است ازجمله این برنامه

حمایتی وزارت جهاد  کشاورزی و ورود به خرید تضمینی پنبه در صورت نیاز است.به گفته مجری طرح پنبه بر اساس این برنامه

کشاورزی امسال بیش از دوهزار تن بذر پنبه در بین کشاورزان متقاضی توزیع شده و سم و کود به هر میزان که مورد تقاضای 

گیرد.هزارجریبی به کشاورزان توصیه کرد که نسبت به آفات ابتدای فصل پنبه هوشیار باشند کاران باشد در اختیار آنان قرار میپنبه

های نوین آبیاری کارگیری روشخسارات احتمالی و کاهش تولید جلوگیری شود.وی در پایان از کشاروزان خواست که با به تا از

 وری آب را در مزارع خود افزایش دهند./بهره

http://www.iana.ir/fa/news/45258/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 یارا کارت اعتباری بانک کشاورزی رونمایی شد/ جزییات و شرایط بهره برداری از مزایای یاراکارت

نین کشاورزی و همچ آیین رونمایی از یاراکارت اعتباری بانک کشاورزی با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی، مدیرعامل، مدیران بانک

 .رئیس روابط عمومی بانک مرکزی، تعدادی از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی برگزار شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در این مراسم اظهار امیدواری کرد بانک 

 ستا بوده موفق کشور اقتصادی توسعه و پیشرفت و غذایی امنیت تامین زمینه در هک همچنان  کشاورزی در ادامه فعالیت های خود

 .نماید  فراهم  جدید کارت اعتباری را نیز ابزار از استفاده بستر است نموده ارائه کنون تا که ای گسترده خدمات بر عالوه کار ادامه در

های متناسب با نیازهای اعتباری در دستورکار قرار گرفت . مدیریت  وی افزود: درپی تصویب قانون بانکداری بدون ربا، تهیه ابزار

صحیح مصارف و افزایش بهره وری برای کارکنان و مشتریان از جمله مزایای کارت های اعتباری است که عالوه بر خرید کاال، امکان 

 خرید خدمات را نیز میسر می کند.

 اعتباریرفع مشکل تامین وثیقه و ضامن با یاراکارت 

حیدری اظهار داشت: یاراکارت اعتباری مشکالت تامین وثیقه و ضامن را نیز مرتفع می کند و تسهیالت به استناد یارانه اشخاص 

پرداخت می شود.وی با تاکید بر این که رضایت مشتریان یکی از اصول مهم در موفقیت بانک هاست و بانک ها در راه رسیدن به این 

کرده اند تصریح کرد: کارت های اعتباری قابلیت جایگزینی با تسهیالت خرد سنتی را دارند و بسیاری از هدف پیشرفت مناسبی 

خواهند کرد. حیدری افزود: در این روش، پرداخت  مرتفع را  مشکالت به ویژه برای تامین سرمایه درگردش واحدهای خرد کشاورزی

بانک ها به ویژه بانک کشاورزی بایستی ضمن توجه ویژه به تسهیالت خرد،  تسهیالت به سریع ترین و ساده ترین شکل، میسر است و

 وی در بخش دیگری از  . باشد داشته خرد تسهیالت  پرداخت در اعتباری های کارت  نگاه هدفمندی نسبت به استفاده گسترده از

سخنان خود با اشاره به این که در چهارسال اخیر بیش ترین مقابله با موسسه های غیرمجاز صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد، 

امسال آخرین سال فعالیت واحدهای غیر مجاز در عرصه پول و بانک کشور باشد و ساماندهی این موسسات به بهترین شکل و با 

 پنج اجرای دوره با 2 بال استاندارد  ملی انجام شود.حیدری همچنین افزود برای ارتقاء سالمت و ثبات مالی بانک ها کمترین هزینه

 . یافت خواهد افزایش 15/5 به 8 از ها بانک سرمایه کفایت استاندارد این در. است شده ابالغ ها بانک به  جاری هفته ساله

موضوع ادغام بانک ها که در شبکه های مجازی مطرح می شود در دستورکار بانک مرکزی  وی در پایان سخنان خود با بیان این که

 برای افزایی هم ایجاد ادغام، از هدف اما دارد، وجود  قرار ندارد افزود: البته امکان ادغام موسسات اعتباری متقاضی دریافت مجوز

 یرد برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران خواهد بود. پذ صورت هم ادغامی اگر لذا هاست، آن مالی سالمت و ثبات افزایش

 رسمی اخبار به صرفا ها بانک خصوص در و مراجعه اعتباری موسسات و ها بانک به خود نیاز حسب تا خواست  حیدری از هموطنان

 .کنند توجه مرکزی بانک

 نخستین بانک کشور در اجرای دستور بانک مرکزی

بر اساس این گزارش، در این آیین مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ضمن تشکر از حضور فرشاد 

حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی و نمایندگان کشاورزان و تولیدکنندگان برتر در آیین رونمایی از یاراکارت، گفت: مفتخریم 

اجرای دستور بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی و تسهیل خرید کاال و خدمات برای نخستین بانک در کشور هستیم که در 

کشاورزان، یاراکارت اعتباری را رونمایی می کنیم و صد البته این مهم بدون حمایت بانک مرکزی میسر نبود.وی با اشاره به این که 
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قتصادی و دارایی و دستورالعمل های بانک مرکزی در اجرای بانک کشاورزی همواره با تکیه بر سیاست های راهبردی وزارت امور ا

پیش قدم بوده است، تصریح کرد: بانک کشاورزی به ویژه در دولت تدبیر و امید همواره  core bankingبانکداری الکترونیک و 

 اده با قدردانی از حمایتکوشیده است تا در شرایط خاص و بحرانی به لحاظ اعتباری و معنوی حامی نظام بانکی کشور باشد.شهیدز

ها و اقدامات مثبت سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تصویب افزایش سرمایه بانک کشاورزی افزود: وی در دولت یازدهم همواره 

مسائل بانکی را با درک مسایل اقتصادی کشور رهبری کرده و در شرایط دشوار،در رسانه های صوتی و تصویری همواره حامی فعالیت 

م بانکی و کارکنان بانک بوده است.این گزارش می افزاید، محمد رضا غفوری مدیرامور اعتباری و بانکداری شرکتی در توضیح های نظا

ویژگی های این کارت اعتباری اظهار کرد: این طرح دراجرای سیاست بانک مرکزی مبنی بر استفاده از ظرفیت های مهم کارت 

 گذشته است و مدیریت اعتباری و تسهیالتی توسط مشتریان را میسر خواهد کرد.اعتباری به جای روش های مرسوم و سنتی 

 جزییات و شرایط فاز نخست اجرا

وی افزود: در فاز نخست اجرا، کشاورزانی که نزد بانک کشاورزی دارای حساب اعتباری هستند و یارانه خود را از طریق بانک کشاورزی 

میلیون ریال از این کارت استفاده کنند، تسهیالت دریافتی در  50االها و خدمات تا سقف دریافت می کنند، می توانند برای خرید ک

 قالب عقد مرابحه و پشتوانه این کارت، حساب های یارانه ای اشخاص است .

سهیالت تغفوری تصریح کرد: درصورت بازپرداخت تسهیالت تا قبل از پایان دوره تنفس، سودی به آن تعلق نخواهد گرفت و پس از آن 

شایان ذکر است در این مراسم ضمن رونمایی از یارا کارت، این کارت به .ماهه محاسبه خواهد شد 36درصد و بازپرداخت  18با نرخ 

 /.نفر از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی به نمایندگی از سایر واجدان شرایط اهدا شد 5

http://www.iana.ir/fa/news/45277/%DB%8C%D8%A7%D8%B 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۸ : تاریخ

 کنند ای همکاری میایران و هند در زمینه آموزش فنی حرفه

به  .ها، بیمه و اشتغال خرد هستندای، تعاونیهای آموزش فنی و حرفهکردن یادداشت تفاهمی در زمینهایران و هند در حال نهایی 

های آموزش فنی و ، ایران و هند در حال نهایی کردن یادداشت تفاهمی در زمینهبیزینس الین الملل فارس به نقل ازگزارش گروه اقتصاد بین

، ربیعی، وزیر تعاونموضوع این یادداشت تفاهم در نشستی میان بندرو داتاتریا، وزیر کار هند و علی.دها، بیمه و اشتغال خرد هستنای، تعاونیحرفه

داتاتریا در این .الم شداع رسمی بیانیه یک در و شد قطعی گذشته هفته در ژنو در کار المللیبین سازمان نشست حاشیه در  کار و رفاه اجتماعی

 «.سسه ملی کار و امکان همکاری در آن مطالبی گفتم. ایران نیز از این پیشنهاد استقبال کردمن همچنین در مورد مو»رابطه گفت: 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960328000790 
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 نوآوری هاتحقیقات و 
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

ها در مزارع کشاورزی باید کنشیرین آید/ استفاده از آبهای ساحلی تا دو سال دیگر به ایران میگلخانه

 صرفه نیستکن هنوز برای کشاورزی ایران بهساماندهی شود/ استفاده از آب شیرین

ن های بوشهر و کرماها در مزارع کشاورزی استانکن: استفاده از آب شیرینعضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی گفت

ها بر کیفیت خاک و احتمال شور کردن منابع آب زیرزمینی، باید استفاده از آب در حال توسعه است که با توجه به تاثیر این سیستم

سازی آب دریا یکی از مواردی است که برای حل رینهای نامتعارف و شیاستفاده از آب.کن در بخش کشاورزی ساماندهی شودشیرین

کن محدود به شیریننیازهای آبی بخش کشاورزی در آینده مورد تاکید جدی برخی محافل کارشناسی قرار دارد. استفاده از آب

ینی منابع آب زیرزمبرداری بیش از حد از شود بلکه در بسیاری از مناطق کشور بهرهشهرهای ساحلی برای شیرین کردن آب دریا نمی

ش رسد بازار فروها روی بیاورند. در نتیجه به نظر میکن بر روی چاهها شور شوند و کشاورزان به نصب آب شیرینسبب شده آب چاه

با وجود تمام مسایل و -ها این روزها بسیار داغ باشد و کشاورزان بیش از گذشته به استفاده از منابع آب نامتعارف کنآب شیرین

های نامتعارف را به چند دسته تقسیم کرد.وی افزود: آب ، روی بیاورند. بهمن یارقلی در گفتگو با خبرنگار ایانا، آب-کالتی که داردمش

های های شور همچنین آب زیرزمینی شور در گروه آبشور یکی از منابع آب نامتعارف است. آب دریا، آب درون سرزمینی رودخانه

آب شهری آلوده مثل نهر فیروزآباد مهمترین اجزای آب های کشاورزی، فاضالب صنعتی و خانگی و روانآبگیرند. زهشور قرار می

توان استفاده کرد.یارقلی ادامه داد: در حال حاضر در وزارت نیرو طرحی نامتعارف هستند که از هر کدام از آنها، برای شرایط خاصی می

زدایی آب دریا، از این منبع در مزرعه استفاده کنند. البته این طرح بیشتر جنبه بدون نمکاند که را تحت عنوان شورورزی پیاده کرده

توان های آزمایشگاهی بداند که آیا از آب دریا میکند در پایلوتتحقیقاتی دارد و به عرصه عملیاتی نرسیده است. وزارت نیرو تالش می

هستند که بدانند این کار اقتصادی هست و عایدی حاصل از محصول هزینه برای کشت برخی محصوالت استفاده کرد. به دنبال این 

ها دامنه های شور گفت: آب شور رودخانههای کشاورزی را پوشش خواهد داد؟وی درباره استفاده از آب رودخانهکارگری و نهاده

های رسد. آب برخی رودخانهد شوری آب دریا میمتفاوتی دارند و درجه شوری آنها از چهار تا پنج هزار میکروزیمنس بر سانتیمتر تا ح

شود.این عضو هیات علمی موسسه کشور در حد آب دریا شور هستند. بر حسب درجه شوری آب رودخانه، مصارف آن نیز متفاوت می

ته آبیاری داش توان برای یکسری محصوالت استفاده کرد اما باید مدیریتهای لب شور را میتحقیقات فنی و مهندسی ادامه داد: آب

باشیم. مثال اندکی آب آبیاری را بیش از نیاز استفاده کنیم یا مثال در یکسری فصول بارانی، زمین را با آب بارندگی یا شیرین، غرق 

ده توان استفاتر میآب کنیم تا امالح آب آبیاری، شسته شود.وی اضافه کرد: با یکسری راهکارهای مدیریتی از منابع آب با شوری پایین

های شور، شاهد افت علمکرد تولید محصول و تخریب خاک هستیم ها از روی اجبار است. زیرا با استفاده از آبکرد اما این استفاده

های ها آلودگی منابع زیرزمینی را به همراه داشته باشد. در استفاده از این منابع، حتما باید بحثحتی ممکن است استفاده از این آب

 ا ببینیم. در عین حال کنترل اثرات استفاده از آن بر روی آب و خاک را مد نظر قرار دهیم.زیست محیطی ر

 کناستفاده خودسرانه کشاورزان از آب شیرین

های خیلی شور تاکنون برای کشاورزی استفاده نشده است اما در جنوب کشور از آب به گفته یارقلی در ایران از آب دریا و رودخانه

اند و برای تولید کن نصب کردهشود. برخی کشاورزان هم روی چاه آب، آب شیرینکن برای کشت محصوالت استفاده میشیرین

ها خروجی آب ها به صورت موضعی شورابهکنه داد: این کار مورد تایید نیست زیرا آب شیرینکنند.وی اداممحصول استفاده می

شود.این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ای تخریب میکنند. به این ترتیب خاک اراضی زراعی به صورت نقطهکن را رها میشیرین

ستفاده ها از نیست و کشاورزان به صورت خودسرانه از این سیستمها مجاکن به روی چاهفنی و مهندسی تاکید کرد: نصب آب شیرین

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

46 
 

رویه منابع آب زیرمینی با افت شدید سطح ایستابی مواجه شده و آب کنند. در حال حاضر باغات پسته کرمان به دلیل مصرف بیمی

های به روی چاه ROزدایی نمک های این باغات شور شده است. به همین دلیل کشاورزان این منطقه، اقدام به نصب سیستمچاه

ای و آن دسته از تولیدات که در کن برای محصولی نظیر پسته و محصوالت گلخانهاند.وی افزود: ظاهرا نصب آب شیرینخود کرده

ورزی کن برای بخش کشاصرفه است اما در مجموع، آب شیرینیابند و ارزش افزوده باالیی دارند، بههای کنترل شده پرورش میمحیط

کن، بسیار زیاد است.به گفته یارقلی هرچه توجیه اقتصادی ندارد زیرا هزینه تمام شده تولید هر متر مکعب آب حاصل از آب شیرین

د آب کنند، تولیها برق مصرف میکنشیرینکن بزرگتر شود، هزینه تولید آب آن کمتر است اما با توجه به اینکه آب آب شیرین

صرفه نیست. در حال حاضر سازمان آب و برق خوزستان در حال مطالعه و ها برای بخش کشاورزی بهمشیرین توسط این سیست

های کشاوزان است. تحقیقات باید بررسی کند که چگونه نصب آب بررسی وضعیت قیمت تمام شده آب شیرین شده توسط سیستم

سازی آب ران برای تولید خرما مقرون به صرفه نیست. شیرینصرفه است زیرا استفاده از آب گکن برای کشاورزان بوشهری بهشیرین

های در بخش کشاورزی بیان کرد: کنها صرفه دارد.وی درباره توسعه استفاده از آب شیرینشور فقط برای پسته، زعفران و گلخانه

 است اما باید این مسئله ساماندهیکن در حال توسعه ها فعال محدود است. در استان هرمزگان نصب آب شیریناستفاده از این سیستم

 های کشاورزی به متولیانکنها برای منابع خاک خطرناک است. هشدارهای الزم در زمینه توسعه آب شیرینشود. توسعه این سیستم

ها کنامر داده شده است. این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی درباره دالیل خطرناک بودن توسعه آب شیرین

گفت: کشاورزان برای تامین آب شیرین مورد نیاز خود مجبورند آب بیشتری از منابع آب شور برداشت کنند زیرا نصف آب برداشت 

شود. یعنی اگر یک متر مکعب آب نیاز دارند، باید دو متر مکعب آب برداشت کنند تا از این میزان یک متر شده تبدیل به شورابه می

خود  های تولیدیها متمرکز نیستند، هر کس شورابهای هستند و این دستگاهها چون نقطهکنشیرینمکعب آب استحصال شود. آب 

 کن درشود. اگر بخواهند از آب شیرینای باعث تخریب خاک یا شور شدن منابع آب زیرزمینی میکند و به صورت نقطهرا رها می

تشکل این اقدام انجام شود تا پساب را مدیریت کنند. البته باید بررسی  بخش کشاورزی استفاده کنند، حتما باید تحت یک اتحادیه یا

یدی کن خورشهای آب شیرینشود که این کار صرفه اقتصادی دارد یا خیر.وی اضافه کرد: تولید آب شیرین با استفاه از سیستم

کن، ترین سیستم آب شیرینقع اقتصادیشود. در واتر تمام میکنند، گرانکه با برق کار می ROهای کنشیرین نسبت به آب

ها، جای سئوال است تا یک دالر است. با توجه به وضعیت هزینه 0.8است که قیمت تمام شده آب تولیدی آن بین  ROهای سیستم

ور شکن برای کشاورزان ایران به صرفه است.یارقلی افزود: اگرچه هزینه تمام شده شیرین کردن آب لب که چگونه نصب آب شیرین

وال شود اما باید تحقیقات به این سئای تامین میدریا کمتر از شیرین سازی آب دریاست و انرژی بخش کشاورزی نیز به صورت یارانه

کن پاسخ دهد.وی درباره تاثیر استحصال آب شور زیرزمینی بر جدی درباره چگونگی صرفه اقتصادی استفاده از سیستم آب شیرین

ت: استخراج آب شور هم مانند آب شیرین باید با مطالعه و تعیین حق برداشت انجام شود. در واقع باید منابع آب زیرزمینی، گف

پتانسیل قابل توسعه یا پتانسیل قابل برداشت از منابع آب شور هم محاسبه شود و تا حدی از منابع آب شور زیرزمینی برداشت شود 

 نی داشته باشد.که در چرخه هیدرولوژی، آب برداشتی قابلیت جایگزی

 شوداستفاده از آب دریا تا دو سال دیگر به تولید بخش کشاورزی وارد می

ها طراحی شده که آب دریا وارد آن شده و بدون شیرین سازی در چرخه هایی در داخل گلخانهدر برخی کشورهای جهان، سیستم

شود. به نحوی که آب در جریان عبور از داخل گلخانه تبخیر شده و این بخار، آب مورد نیاز گیاهان کشت شده تولید به کار گرفته می

اورزی ها در بخش کشند. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی درباره استفاده از این سیستمکرا تامین می داخل گلخانه

شود. در حال رایزینی برای ورود این تکنولوژی به کشور و استفاده اجرایی از آن ایران گفت: این سیستم گلخانه ساحلی نامیده می

ای هستند و تکنولوژی آن در انحصار چند کشور اروپایی شامل وری پیچیدهآهای ساحلی دارای فنهستیم.وی یادآور شد: گلخانه
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هلند، دانمارک و غیره است. به دنبال بومی کرن این تکنولوژی در ایران هستیم. به گفته یارقلی، شاید در یک تا دو سال آینده 

های یران دارای توجیه اقتصادی است زیرا کشتهای ساحلی وارد کشور شود. استفاده از این سیستم در کشاورزی اتکنولوژی گلخانه

ی هاکنترل شده شرایط خاص خود را داشته و کشورهایی که شرایط اقلیمی آنها مشابه مناطق ساحلی جنوب ایران یعنی استان

 اند.های موفقی را اجرا کردهکنند و پروژههرمزگان، بوشهر و غیره است، از این تکنولوژی استفاده می

http://www.iana.ir/fa/news/45310/%DA%AF%D9%8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

شود/ ضرورت اقدامات جدی برای میزودی رونمایی طرح کالن استراتژیک تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی به

 محورمحور و مسئلهمحور، موضوعبرداری پایدار از منابع ژنتیکی کشور/ اعمال نگاه برنامهحفظ و بهره

مدیر تدوین برنامه کالن علم و فناوری تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه در 

ده ها در قالب کالن بسیار رقیق دیمدت بود و ارتباط برنامهمحور و کوتاهمحور، استانهای سازمان بیشتر مؤسسهرنامهگذشته تدوین ب

مدیر تدوین برنامه کالن علم و فناوری .محور و کالن استمحور، مسئلهمحور، موضوعشده بود، گفت: در حال حاضر نگاه سازمان برنامه

مان بیشتر های سازسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه در گذشته تدوین برنامه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی

ها در قالب کالن بسیار رقیق دیده شده بود، گفت: در حال حاضر نگاه مدت بود و ارتباط برنامهمحور و کوتاهمحور، استانمؤسسه

ریزی و آمار دفتر برنامه و بودجه سازمان تحقیقات، آموزش الن است.معاون برنامهمحور و کمحور، مسئلهمحور، موضوعسازمان برنامه

گو با خبرنگار ایانا با اشاره به اهداف تدوین طرح کالن استراتژیک تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی از وو ترویج کشاورزی امروز در گفت

آب و هوایی و موقعیت خاص جغرافیای طبیعی دارای یکی از  سوی این سازمان، گفت: کشور ایران با توجه به وسعت زیاد، تنوع

برداری پایدار از این ودیعه الهی و ثروت ملی باید اقدامات جدی و ترین منابع ژنتیکی در منطقه و جهان است. برای حفظ و بهرهغنی

های داری از ذخایر ژنتیکی، فعالیتبرنیستانک افزود: بیش از هزاران سال دانش سنتی بهرهعاجل صورت پذیرد.دکتر محسن مفیدی

صورت پراکنده و مقطعی ها بهسال قدمت ندارد. این فعالیت 50مدرن مربوط به حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی در ایران بیش از 

به اهمیت حفاظت بوده و سوابق معدودی بر انجام فعالیت متمرکز در زمینه حفاطت و حراست از ذخایر توارثی وجود دارد.وی با اشاره 

عنوان پایه و مبنای توسعه کشور و تحقیقات در علوم زیستی، زیست فناوری، امنیت غذایی و دستیابی و حراست از ذخایر ژنتیکی به

 های اصلی و استراتژیکساله کشور )ارتقاء به مقام نخست منطقه در علوم و فناوری( بیان کرد: یکی از برنامه 20انداز به اهداف چشم

زمان تدوین و اجرای طرح کالن استراتژیک علم و فناوری تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی است.عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات سا

 "های کلی نظام جمهوری اسالمیسیاست"از مجموعه  "های کلی منابع طبیعیسیاست"( 2پزشکی کشور ادامه داد: در بند )گیاه

بری، توجه خاصی به حفاظت تنوع زیستی شده است، همچنین در برنامه ششم مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مقام معظم ره

ی سازمان هاای به انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه شده است.مفیدی با بیان اینکه در گذشته تدوین برنامهتوسعه، توجه ویژه

کالن بسیار رقیق دیده شده بود، عنوان کرد: در حال ها در قالب مدت بود و ارتباط برنامهمحور و کوتاهمحور، استانبیشتر مؤسسه

محور و کالن است. االن برای مثال در تدوین برنامه برای کشت، داشت، برداشت، محور، مسئلهمحور، موضوعحاضر نگاه سازمان برنامه

یم مختلف مناطق، تأمین های گوناگونی همچون توجیه اقتصادی کشت محصول، توجه به اقلفراوری و انبارداری هر محصول جنبه

آب محصول مورد نظر، نیاز محصول به تحقیقات بیشتر، انتخاب ارقام مقاوم، آمایش سرزمین و تعیین پهنه کشور و... مورد توجه قرار 

 قیهای تلفیهای نهایی حاصل از اجرای طرحای و ارائه گزارشگرفته است. به این ترتیب، به انجام تحقیقات مشترک و چند مؤسسه

شود.وی با اشاره به تدوین طرح کالن استراتژیک تنوع زیستی و ذخایر گویی به مشکالت کشاورزی، عمیقاً احساس میبرای پاسخ

مهرگان، ها و بیمرتعی، دام و طیور، شیالت و آبزیان، میکروارگانیسم -باغی، جنگلی  -های زراعی ژنتیکی از سوی این سازمان در حوزه

رح کالن استراتژیک ذخایر در زمینه محصوالت زراعی و باغی نیز مراحل پایانی خود را طی می کند و در یادآور شد: تدوین ط

شود.مدیر تدوین برنامه کالن علم و فناوری تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی سازمان با بیان شهریورماه سال جاری از آن رونمایی می

ها محقق در طی دو سال کار فشرده علمی در آن ها فعالیت یل شده است که دهها شورای راهبردی تشکاینکه در هریک از این حوزه

های مرتبط های بخش کشاورزی، برگزیدن چالشدارند، تأکید کرد: در تدوین این طرح کالن استراتژیک، مسائلی مانند تعیین چالش
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قاط بندی نقاط ضعف، نود با تعیین و اولویتها، تجزیه و تحلیل وضعیت موجبندی این چالشبا تحقیقات بخش کشاورزی، اولویت

فق آل در اهایی شده است که وضعیت فعلی و وضعیت ایدهها و تهدیدها انجام گرفته است که منجر به تعیین شاخصقوت، فرصت

سال  10برای هایی را ها و پروژههای تخصصی را دارند، طرحدهد. در نهایت متخصصانی که مسئولیت تدوین حوزهرا نشان می 1404

آینده در اولویت خواهند دانست که در این مسیر حرکت کند. البته این برنامه از انعطاف الزم برای تغییرات پیش بینی نشده در آینده 

ش ای تولید شود که مانع فرسایگونهبرخوردار است و کامالً اجرایی است.مفیدی در پایان با بیان اینکه محصوالت کشاورزی باید به

های بعد نشود، اظهار کرد: امیدواریم با اجرای طرح کالن استراتژیک علم و فناوری های الزم برای تولید این محصوالت برای نسلدهنها

ا ها و بها و هزینهحال محصوالت کشاورزی با کمترین چالشتنوع زیستی و ذخایر ژنتیک سازمان، این ثروت ملی حفظ و در عین 

 برداری شود./ر قالب توسعه پایدار تولید و بهرهوری، دباالترین بهره

http://www.iana.ir/fa/news/45295/%D8%B7%D8%B1%D8%%DA%-AD 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 مرغتخمهای صادرات ضد و نقیض

گذار استان تهران، ارسال مدیره اتحادیه مرغ تخممرغ به عراق خبر داده، اما رئیس هیأتاگرچه مدیرعامل اتحادیه میهن، از آغاز صادرات تخم

 .مرغ داشته باشندتوانند به عراق صادرات تخمداند و معتقد است هنوز تاجران ایرانی نمینخستین محموله را مربوط به قطر می

ماه امسال بود که سازمان دامپزشکی کشور، با توجه به گذشت سه ماه از آخرین گزارش آلودگی، این گزارش خبرنگار ایانا، اواسط اردیبهشت به

د. زتوانست به بازارهای جهانی ورود کند و به تجارت محصوالت طیور بپرداالمللی، از آن پس ایران میمنطقه را پاک اعالم کرد. مطابق قوانین بین

 این در حالی است که ترکیه بر خالف تعهدش، آلودگی را گزارش نکرد و توانست به صادرات خود ادامه دهد.

های بسیاری برای این منظور مرغ به عراق و افغانستان از همان زمان آغاز شد. تالشهای تخمها برای ارسال مجدد محمولهبه هر ترتیب، رایزنی

خرداد ماه، یعنی درست یک ماه پس از اعالم پاکی کشور از آنفلوآنزا  16گذار ایران، در تاریخ ون سراسری مرغ تخمصورت گرفت، اما دبیر کل کان

رود، دیگر صادراتی نداریم. فرزاد طالکش معتقد است: مرغ از ایران، رها شده و به غیر از مقدار ناچیزی که به افغانستان میگفت: صادرات تخم

تجارت این محصول، روندی قابل قبول و مطلوبی نیست. زیرا ابتدا باید مشتری مورد نظر شناسایی شده و برای این منظور روند جذب بازار برای 

ریزی صورت گیرد. ضمن اینکه صادرات این محصول از ایران، بیشتر برای تنظیم بازار صورت گرفته و ارزآوری در اولویت بعدی قرار برنامه

هزار تن  200مرغ کشور را بیش از گذار استان تهران، توان صادراتی تخممدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخمئیس هیأتگیرد.در همین زمینه، رمی

توان در تصمیمات بریم. مصداق آن را هم میدر سال برآورد کرد و افزود: امروز صادرات، یک علم است و متأسفانه ما کمتر از آن بهره می

توان آن را صادر کرد، تومان در هر کیلوگرم است، می 500هزار و مرغ سهکرد. به عنوان مثال، امروز که قیمت تخم الساعه و مقطعی مشاهدهخلق

رود. میاما فردا که چهارهزار تومان شود، تمام درها به روی تاجر بسته خواهد شد و بازاری که با زحمات زیاد به دست آمده بود، یک شبه از بین 

رساند، حداقل یک ماه تغییر قیمتی در محصول خود به امضا میمرغ، قراردادی با عرق این در حالی است که مثالً ترکیه وقتی برای صادرات تخم

ز اعالم انخواهد داد؛ حتی اگر این امر برای دولت آن کشور، هزینه در بر داشته باشد.مدیرعامل اتحادیه میهن نیز در همین ارتباط گفته بود: بعد 

ینی بمرغ از ایران به افغانستان صادر شده و پیشهزار تن تخمحدود یکپاکی ایران از آنفلوآنزا و با وجود گذشت سه هفته از این جریان، تنها 

ن اشود که به مرور زمان این مقدار افزایش یابد.در همین گیرودار، ماجرای قطر و قطع رابطه این کشور با بیشتر همسایگانش، توجه صادرکنندگمی

تواند از پتانسیل قابل توجهی برای ایران فهرست بازارهایی قرار گرفت که میایرانی را به بازار آن جلب کرد و ناگهان کشور نامبرده در صدر 

مرغ به عراق خبر داده است. وی با اشاره به پاکی ایران وگو با خبرگزاری فارس، از آغاز صادرات تخمبرخوردار باشد.رضا ترکاشوند، امروز در گفت

 ی بازار عراق شد.مرغ راهاز آنفلوآنزا گفت: روز گذشته چند کانتینر تخم

وگو با ایانا گفت: طبق آخرین اطالعات دریافتی، گذار استان تهران، در گفتمدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخماین در حالی است که رئیس هیأت

به امتیازاتی که ترکیه  پور، با اشارهتنی به قطر رفته است.ناصر نبی 22یا  20مرغی به عراق صادر نشده و روز گذشته تنها یک محموله هیچ تخم

رسد. تومان در عراق به فروش می 800مرغ ترکیه با قیمت سه هزار و گیرد، افزود: اکنون هر کیلوگرم تخمبرای صادرکنندگان خود در نظر می

عراق بفروشد.به این ترتیب، تومان در  400تواند این محصول را کمتر از چهار هزار و در حالی که تاجر ایرانی با احتساب هزینه حمل و نقل، نمی

مرغ ایرانی را به عراق بفرستند یا نه؟ اگر جواب مثبت است، اند تخمهنوز به طور کامل مشخص نیست که آیا به راستی صادرکنندگان ما توانسته

 ا در اختیار ایران بگذارد؟با چه قیمتی و تحت چه شرایطی این امر صورت گرفته است؟ آیا ترکیه، حاضر است حتی سهمی کوچک از بازار خود ر

http://www.iana.ir/fa/news/45219/%D8%B6%D8%-AF 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۰۳/۳۱ : تاریخ

 بندی محصوالت باغی/ اجرای پهنه9۵هزار هکتار باغ در سال  ۵۳0ای پوشش بیمه
مورد تنه درختان  15مورد از محصوالت باغبانی و  43برای کاهش مخاطرات طبیعی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:  

وزارت ع رسانی به نقل از پایگاه اطال خبرگزاری فارسبه گزارش  .تحت پوشش بیمه قرار گرفت 95هزار هکتار در سال  530در سطح 

مشترک مدیران معاونت امور باغبانی و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تاکید کرد: افزایش ، محمدعلی طهماسبی در نشست جهاد کشاورزی

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه .بیمه پذیری محصوالت مهم و اجرای بیمه تنه درختان در مورد همه درختان بخش باغبانی ضروری است

ضای باز به گلخانه ها،تصریح کرد: سازه های گلخانه ای و محصوالت تولیدی در محصوالت گلخانه ای در اقتصاد مقاومتی و انتقال سبزی ها از ف

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از اجرای طرح پهنه بندی محصوالت باغبانی با هدف کاهش .گلخانه نیز باید بیمه شوند

در این نشست، قائم مقام .سی و موسسه تحقیقات باغبانی خبر دادریسک مخاطرات طبیعی با مشارکت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، هواشنا

 صندوق بیمه کشاورزی نیز با اشاره به گزارش عملکرد این صندوق در سال گذشته، اعالم کرد: در زمینه محصوالت باغبانی، دو طرح جدید بیمه

درصد  70ند سرمازدگی مرکبات شمال که در آن بیش از پایه و بیمه یارانه ای برای تحت پوشش قرار گرفتن خطرات جدی و فاجعه بار مان

محمدابراهیم حسن نژاد خاطرنشان کرد: بهره برداری از سامانه جامع .محصول یک منطقه به دلیل بالیای طبیعی از بین می رود، اجرا می شود

ن و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در همه سطوح و کامل بیمه گری محصوالت باغبانی بزودی آغاز و با راه اندازی این سامانه، دسترسی مدیرا

وی اظهار داشت: بیش از نیمی از اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی به .به اطالعات و آمارها و وقایع بیمه ای به صورت آنالین ممکن می شود

 .کنندد، غرامت دریافت میدرصد باغدارانی که محصولشان را بیمه می کنن 90تا  80بخش باغبانی پرداخت می شود به طوری که 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960331001411 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶ خرداد ۳۰تاریخ: 

 کشورها صادر می شودساالنه صدها هزارتن محصوالت جالیزی ایران به سایر 

خرداد  28مورخ  20:30وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انتشار خبر مرجوع شدن هندوانه های صادراتی به عمان در بخش خبری 

ماه و بازنشر آن در فضای مجازی، اعالم کرد که محصوالت جالیزی ایران سالم است و ساالنه صدها هزارتن از این محصوالت به سایر 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،متن توضیحات مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد صادر می شودکشورها 

برای صادرات محصوالت کشاورزی، ضروری است گواهی بهداشتی و سالمت این محصوالت را دریافت :کشاورزی به این شرح است

نداشته باشند، مورد پذیرش کشور مقصد قرار نمی گیرند که در این صورت  کنند و در برخی کشورها محموله هایی که گواهی سالمت

این گزارش با توصیه به تمامی صادرکنندگان .هم، نداشتن گواهی مزبور دلیلی بر منطبق نبودن محصول با استانداردهای سالمت نیست

محصوالت کشاورزی در ایران سازمان غذا و  برای دریافت گواهی بهداشتی می افزاید: مطابق قانون، مرجع صدور گواهی بهداشتی

داروست و در بخش خبری یادشده نیز رئیس سازمان غذا و دارو آمادگی این سازمان را برای انجام آزمایش و صدور گواهی بهداشتی 

اتی به عمان تن هندوانه صادر 300در ادامه این گزارش با اشاره به این که محموله مرجوعی .محصوالت صادراتی اعالم کرده است

تاکنون به کشور بازگردانده نشده تا علت آن مورد بررسی قرار گیرد،تصریح شده است: ساالنه صدها هزارتن محصوالت جالیزی ایران 

به سایر کشورها صادر و به خاطر سالمت و کیفیت ممتاز آن با استقبال مردم کشورهای مقصد روبرو می شود و تاکنون محصوالت 

این گزارش با تاکید بر این که محموله .ایران که دارای گواهی بهداشتی بوده اند به کشور مرجوع نشده است کشاورزی صادراتی

یادشده متعلق به دولت و یا وزارت جهاد کشاورزی نبوده و بلکه متعلق به کشاورزان زحمتکش بوده، تاکید کرده است: از رسانه ملی 

ا با رعایت منافع و مصالح ملی و اطمینان از صحت و جوانب خبر، از فراهم کردن زمینه انتظار می رود که در انتشار این گونه خبره

 تشویش اذهان عمومی هموطنان و همچنین از دست رفتن بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی، خودداری کند

fa/news/http://www.iana.ir/45270/%D8%B3%D8%A7% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

گلخانه موفق به  4شود/ تنها شده نداریم/ مجوزها برای تولید تجاری نشاء مکانیزه صادر مینشاء گواهی

 انددریافت مجوز شده

لحاظ فنی توجیه ندارد و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شود، چرا که از بر خالف بذر و نهال، برای نشاء گواهی صادر نمی

های تجاری های خود را در تولید این نهاده تنها بر ساماندهی تولید با اجرای حمایت از واحدهای واجد شرایط و معرفی برندهسیاست

با  وگو با خبرنگار ایاناو نهال امروز در گفت معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر.قرار داده است

استفاده از بذر گواهی شده است، گفت: اگر در تولید نشاء از  "مجوز تولید تجاری نشاء مکانیزه"تأکید بر اینکه شرط اولیه دریافت 

دست جه نشائی که از این طریق بهها خواهد بود، در نتیشده استفاده شود از خلوص ژنتیکی الزم برخودار و عاری از آلودگیبذر گواهی

 آید دیگر نیازی به دریافت گواهی ندارد و تنها باید چرخه تولید آن مورد کنترل و توجه قرار گیرد.می

نامه اجرایی قانون ثبت و ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، افزود: در چارچوب این ( آیین3عبدالرضا کاوند با اشاره به ماده )

نامه برای کنترل تولید، باید متقاضیان تولید مواد رویشی قابل تکثیر در واحدهای تولیدی نشاء اصول و ضوابط فنی مقرر را آیین

رعایت کنند تا شرایط صدور مجوز برای تولید تجاری نشاء مکانیزه را داشته باشند.وی در توضیح شرایط و ضوابط فنی دریافت مجوزها 

توانند مجوزها تولید تجاری نشاء مکانیزه را بگیرند که از تمام امکانات تولید نشاء انیزه، بیان کرد: واحدها میتولید تجاری نشاء مک

اشند.به مند بهای بذرکار و تجهیزات آبیاری با رعایت ضوابط فنی بهرهمکانیزه ازجمله سیستم کنترل دما، رطوبت و کاربرد ماشین

باید کامالً ایزوله باشند و امکانات ضدعفونی در آنها وجود داشته باشد تا نشاء تولیدی عاری از هر  ها همچنینگفته کاوند، این گلخانه

بیماری باشد، همچنین مراحل تولید در این واحدها توسط مدیر فنی مجرب نظارت شود.وی با بیان اینکه تاکنون چهار مجوز تولید 

هزار تا یک میلیون نشاء در سال تولید  300کرد: در هریک این واحدها حداقل تجاری نشاء مکانیزه در کشور صادر شده است، تأکید 

شود.معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال هدف این مؤسسه را در درجه نخست می

کشاورزان دانست و ادامه داد: تقاضاهای  شناسایی و معرفی واحدهای واجد شرایط و همچنین معرفی برندهای تولید نشاء مکانیزه به

 کند.زودی تعداد این واحدها افزایش پیدا میجدید دریافت مجوز تولید تجاری نشاء مکانیزه در دستور کار قرار دارند و به

هداشتی اهی بکاوند به کشاورزان توصیه کرد که نشاءهایی را خریداری کنند که دارای عالمت تجاری تولیدکننده، فاکتور فروش و گو

اند از سازمان حفظ نباتات باشند.وی در پایان بیان کرد: مشخصات واحدهای که موفق به دریافت مجوز تولید تجاری نشاء مکانیزه شده

توانند با مراجعه به آدرس روی بانک مجوزهای سایت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال درج شده است و کشاورزان می

www.spcri.ir ین واحدها را شناسایی کنند./ا 

http://www.iana.ir/fa/news/45127/%D9%86%D8%B4%D8 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 تومانی قیمت جو نسبت به سال گذشته ۲00افزایش 

های دامداران تبدیل شده ترین دغدغهماه گذشته روندی افزایشی داشته و این موضوع به یکی از مهمنرخ جو در کشور طی چند 

کننده این ترین مصرفکند. زیرا آنها بزرگها نمود پیدا میبه گزارش خبرنگار ایانا، بیشترین تأثیر باال رفتن نرخ جو، در دامداری.است

متأسفانه "امل اتحادیه دامداران ایران، با ابراز نگرانی از وضعیت تأمین جو به ایانا گفت: نهاده هستند. بیستم فروردین بود که مدیرع

درصد برسد؛ محصولی که تأثیرگذارترین فاکتور در قیمت خوراک  10زودی تعرفه واردات جو افزایش یافته و از پنج به قرار است به

تومان در هر کیلوگرم اعالم کرد. در حالی  700وز این نهاده را حدود علیرضا عزیزاللهی در آن هنگام قیمت ر"شود.دام محسوب می

تومان  750تومان رسیده است؛ البته قیمت آن در مدت مشابه سال گذشته  950اکنون نرخ این محصول، در هر کیلوگرم به که هم

حالی است که حسین نعمتی، رئیس همین  تومان افزایش در هر کیلوگرم اتفاق افتاده است.این در 200بود. به عبارتی طی یک سال، 

ی افزایش قیمت، موقت"شود، گفته بود: اتحادیه در تاریخ دهم خرداد، با تاکید بر اینکه قیمت این نهاده در روزهای آینده نزولی می

بی کشور آغاز شده و اکنون نیز برداشت جو در مناطق جنوها فروکش خواهد کرد. همبوده و با ورود جو داخلی به بازار، قطعاً قیمت

اما جریانی که برای جو اتفاق افتاد، طبق احتماالت رئیس اتحادیه پیش نرفت "تا چند روز آینده بر بازار تأثیر مثبت خواهد گذاشت.

درصد کنسانتره را تشکیل داده و تاثیری  60تا  50و در حال حاضر، نرخ جو روندی صعودی به خود گرفته است. محصولی که 

قیمت تمام شده محصوالت دامی دارد.گذشته از اینها مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی،  مستقیم در

سال گذشته سطح کشت دیم جو در کشور یک میلیون هکتار بود، اما در سال رزاعی جاری "روز پیش به خبرنگار ایانا گفته بود:  10

به گفته کاوه خاکسار، کاهش بارندگی در فصل پاییز و سرمازدگی مزارع زیر کشت  ".هزار هکتار کاهش یافته است 800این سطح به 

این محصول در فصول سرما از دالیل کاهش سطح زیر کشت جو و از بین رفتن بخشی از مزارع این محصول در سال زراعی جاری 

دالر در هر تن و همچنین  205ش قیمت جهانی جو به هزار تنی تولید، دور از انتظار نیست.البته افزای 800بوده است. بنابراین افت 

درصدی برای واردات آن، مزید بر علت شده و بر مشکالت نوسانات قیمتی، دامن زد. زیرا با وجود تولید داخلی حدود سه  10تعرفه 

وه بر آن، انگیزه کشاورزان شود. عالمیلیون تن با کمک واردات، تامین می 1.5میلیون تن از این محصول به طور متوسط، باز هم حدود 

تومان تعیین شد، این مبلغ برای جو،  300هزار و نیز برای کشت جو، مانند گندم باال نبود. زیرا اگر قیمت خرید تضمینی گندم، یک

 متومان بود. ضمن اینکه فراگیری و گستردگی خرید تضمینی جو، به هیچ وجه قابل مقایسه با محصولی مانند گند 30هزار و یک

درصدی تولید جو داخلی و مشکالتی که برای واردات این محصول وجود دارد، چگونه مدیریت  20نیست.حال باید دید که کاهش 

های شود که نه دامداران متضرر شوند و نه کشاورزان. آیا باید برای کاهش دغدغه دامداران، روند واردات را تسهیل کرد، یا مشوقمی

 های بیشتری را به کشت جو اختصاص دهند؟/های آینده، زمیننظر گرفت تا برای سال انگیزشی برای کشاورزان در

http://www.iana.ir/fa/news/45307/%D8%A7%D9%81%D8%B 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 پرورش ماهی با یکدیگر فقر را کاهش می دهدزراعت برنج و 

گزارش می دهد پرورش ماهی در شالیزارهای  (UN) برنج کاالی غذایی عمده و از مواد غذایی اصلی مردم جهان است. سازمان ملل

 در برخیغرقابی برنج از اقدامات سنتی کشاورزی است که قرن ها در تعدادی از کشورهای آسیایی و حتی بیش از هزار سال پیش 

اعالم می کند که با اتخاذ فنّاوری های  (FAO)به گزارش ایانا از وبسایت آی پی اس نیوز، سازمان فائو .مناطق چین انجام شده است

می تواند نقش مهمی در کاهش فقر، بهبود  1ماهی-نوآورانه و انتخاب گسترده ای از انواع ماهی ها و ارقام برنج، سیستم کشاورزی برنج

در استان یوننان  (Honghe County)امنیت غذایی داشته باشد. نخستین مثال موفق از این اقدام، در شهرستان هونگتغذیه و 

(Yunnan)  .چین مشاهده شد 

 جوامع بومی و روستایی

گوید: ، مأمور ارشد و هماهنگ کننده اجرای برنامه کشاورزی پایدار سازمان فائو، می (Matthias Halwart)ماتیاس هالوارت 

هنگامی که کشاورزی با پرورش ماهی ادغام می شود، از جوامع بومی و روستایی پشتیبانی می کند و می تواند کمک های قابل "

 "توجهی به کشورهایی ارائه دهد که با چالش فقر روبرو هستند و همچنین امنیت غذایی و تغذیه را بهبود می بخشد.

شناخته شده است و نشان دهنده  (GIAHS) 2سیستم جهانی میراث مهم کشاورزی ماهی به عنوان یک-سیستم کشاورزی برنج"

عقل کشاورزی هزاران سال گذشته است که امروزه با جنبه های نوآورانه ای مانند مشارکت های بخش خصوصی و دولتی تقویت می 

ماهی در این منطقه و فراتر از آن -ی برنجهمچنین آقای هالوارت اشاره می کند که دامنه گسترده ای برای اجرای سیستم ها "شود.

وجود دارد، در حالی که آژانس ویژه سازمان ملل متحد با چین به عنوان بخشی از طرح ابتکاری جاده و کمربند مشارکت می کند و 

 کند. نی میاهای پایدار کشاورزی پشتیب فائو از حرکت بیشتر کشورها به سمت سیستم -جنوب و چین-از طریق برنامه همکاری جنوب

 کشاورزی-آبزی پروری

کشاورزی از هفت کشور آسیایی در کارگاه آموزشی منطقه ای فائو در زمینه ادغام نوآورانه آبزی  -گروهی از متخصصان آبزی پروری

ماهی در مکان های منتخب شهر هونگ بازدید کردند؛ -کشاورزی در آسیا شرکت کردند و از سیستم های کشاورزی برنج-پروری

ئی که شالیزارهای برنج برای دستیابی به بازده محصول بیشتر و برنجی با کیفیت بهتر با ماهی که کاالی اضافی دیگری است ادغام جا

در نتیجه این سیستم، ارزش خروجی ترکیبی سه برابر "اقیانوسیه فائو واقع در بانکوک اعالم کرد:  -شده اند. دفتر منطقه ای آسیا

اند که از پرورش  "هانی"درصد ساکنان آن گروهی قومی و سنتی به نام  85ی کوهستانی است و بیش از هونگ منطقه ا"شده است.

 دهندگان سنتی برنج در شالیزارهای این منطقه اند. این شهرستان در فهرست مناطق فقرزدایی شده کشور چین قرار گرفته است. 

چین، که مرکز مرجع  (Jiangsu)استان جیانگ سو  )(Wuxiدر شهر وُکسی  (FFRC)3مرکز تحقیقات شیالت آب های شیرین

ماهی در هونگ فراهم کرده و -فائو در بخش شیالت و آبزی پروری است، پشتیبانی های فنی برای سیستم های کشاورزی برنج

 لئو، میانمار،ایستگاه های آزمایشی در آنجا برپا کرده است. کارشناسانی از کشورهای بنگالدش، اندونزی، جمهوری دموکراتیک 

فیلیپین و ویتنام می گویند که تجربیات هونگ آنان را متقاعد کرده است این روش را برای کمک به کشاورزان کشورهایشان در 

-جهت مبارزه با گرسنگی، بهبود معیشت و کاهش فقر تکرار کنند. آنان توصیه می کنند فائو روستایی نمایشی برای کشاورزی برنج

، پروفسور (Xu Pao)یس کند، زیرا مکان مناسبی برای نشان دادن تجربیات و اقدامات خوب آن هاست. زو پائو ماهی در هونگ تأس

، بر اهمیت همکاری های بین کشورهایی با تجربیات مشترک تأکید می کند و بر ادامه پشتیبانی های فنی و کمک FFRCو مدیر 

 شاورزان هونگ که در سطح ملی و بین المللی نیز ابراز تمایل می کند. ماهی نه فقط برای ک-به انتقال فنّاوری کشاورزی برنج
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سازمان فائو اعالم کرد کارشناسان شرکت کننده در کارگاه آموزشی که از سایت های موردنظر نیز بازدید کردند، بر اهمیت حفظ 

 یایی مضر تأکید دارند. همچنین آنان نتیجهمنابع کمیاب به طور مؤثر و مدیریت مواد مغذی و سالم با کمترین مقدار ترکیبات شیم

گیری کرده اند که ارتقاء توانمندی سیاست های زیست محیطی و ایجاد تخصص های فنی الزم، عناصر حیاتی در گسترش طرح 

طریق ماهی از  -های کسب و کارند.این گروه به ادامه همکاری و توسعه راهکارهای منطقه ای در ارتقاء سیستم های کشاورزی برنج

 26جنوب توافق کردند.در حال حاضر، -برنامه همکاری فنی منطقه ای و پشتیبانی منابع مالی مختلف در راستای همکاری جنوب

سایت در  2سایت در فیلیپین و  1سایت در ژاپن،  8سایت در هند،  3سایت در چین،  11سایت در بنگالدش،  1کشور ) 6سایت در

 ی میراث مهم کشاورزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه تعیین شده اند.کره جنوبی( به عنوان سیستم جهان

 بیش از هزار سال قبل در چین

در برخی مناطق چین، کشاورزان زراعت برنج را با آبزی پروری ترکیب می کردند و به طور کامل به پرورش ماهی در شالیزارهای غرقابی می 

 پرداختند. شالیزارها از ماهی ها محافظت می کردند و غذای ارگانیک برای آن ها فراهم می کردند، در حالی که ماهی ها نیز خاک را نرم می

مواد مغذی و اکسیژن مورد نیاز محصول برنج را فراهم می کردند و بخش ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود چنین اعالم کرد:  کردند و

این روش مزایای دیگری نیز دارد. ماهی ها حشرات و علف های هرز را "پرورش برنج و ماهی با یکدیگر، سنتی چینی به مدت هزار سال است."

کولوژیکی کاملی فراهم می کنند که تنوع زیستی را بهبود می بخشد، در حالی که مشکالت ناشی از حشرات و بیماری های می خورند و تعادل ا

گیاهی را کاهش می دهد. این سیستم کشاورزی سنتی که به عنوان سیستم جهانی میراث مهم کشاورزی از سوی سازمان فائو تعیین شده، 

چیزی غیر از مهاجرت معروف کرد و در حال حاضر به خوبی به علت وجود چنین سیستم کشاورزی  را برای (Qingtion)شهرستان کینگشن 

شناخته شده و در برابر آزمون زمان ایستادگی کرده و با طبیعت هماهنگ شده است.باید گفت جدید همیشه بهتر نیست. بر اساس این گزارش، 

به نظر می رسد که روش کشاورزی سنتی "و برایش سودآور بوده است، می گوید: ، یکی از افرادی که به این روش زراعت می کند (Wu)وو 

مردم از "در حالی که روستای وو مشهور شده است، او می گوید:  "ماهی در حال حاضر در جهان به عنوان گنجی هزار ساله دیده می شود.-برنج

روستای ما را مورد توجهات بین المللی قرار داده است و بسیاری از ماهی حیرت زده شدند، زیرا -زیبایی و شگفتی سیستم فرهنگی کشت برنج

وو مانند سایر روستاییان، این سنت قدیمی و افتخارآمیز "ساکنان شهرستان های دیگر و برخی از خارجی ها برای تعطیالت به این جا می آیند.

من از این موقعیت استفاده کردم و اولین رستوران محلی "گوید: کشاورزی را در بهبود معیشت قرن بیست و یکم به رسمیت شناخته است. او می

 "باز کردم و ماهی هایی را که در شالیزار پرورش داده ام در آنجا می فروشم. (Longxion)شخصی را در روستای النگزین 

ستائیان کمک می کنند برای حفاظت ، کارشناسان دولتی به رو(GIAHS)برای استفاده کامل از نام جدید سیستم جهانی میراث مهم کشاورزی 

ما گروهی خاص تشکیل دادیم و درباره اهمیت حفظ منابع طبیعی گیاهی بومی و محلی "و گسترش این سیستم برنامه ریزی کنند. وو می گوید: 

اپدید شده بودند؛ دوباره در و حفاظت از محیط زیست آگاه تر شدیم. امروزه بیشتر گونه های پرندگان، مانند اردک ها، که در سال های گذشته ن

در حال حاضر، کل روستا از حفاظت از میراث کشاورزی خود سود می برد. اولین بار هر ماهی پرورش یافته "اطراف این مناطق به پرواز درآمدند.

دالر(  19یوآن ) 120روزه به دالر(، به ازای هر کیلوگرم، فروخته شد که این مبلغ ام 2.5یوآن ) 20در شالیزارهای روستای النگزین به مبلغ 

رستوران وجود دارد که روستائیان آنها را اداره می کنند و با کمبود مشتری مواجه نیستند. سال  5در اینجا "رسیده است. او اضافه می کند: 

سنتی در طول قرن ها، طبق اعالم آژانس ویژه سازمان ملل متحد، تداوم کشاورزی  "هزار نفر گردشگر داشت.100گذشته این روستا بیش از 

 شاهد زنده ای برای موفقیت راهکارهای کشاورزی بومی و ادای احترام به خالقیت خرده کشاورزان در سراسر جهان در حال توسعه است.
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 رودهای انتقال فاضالب به مزارع حاشیه کشفآوری موتور تلمبهجمع

هزار هکتار کشت و کار  60های انتقال فاضالب به مزارع حاشیه کشف رود شاهد حذف آوری موتور تلمبهبا اتمام آخرین مرحله جمع

گزارش ایانا از پاون، دبیر کارگروه نجات کشف رود، در خصوص این عملیات گفت: با حمایت به.آلوده از حاشیه این رودخانه هستیم

، به اتمام 96خرداد ماه سال  30های غیر مجاز کشف رود تا دستگاه قضایی و استانداری آخرین مرحله جمع آوری موتور تلمبه

میرزایی ضمن اشاره به جمع آوری حسین علی.سخن بگوییم توانیم با اطمینان از حذف کشت و کار آلوده کشف رودرسد و میمی

کیلومتر بحرانی در مسیر  15کیلومتری اصلی کشف رود، تنها  76موتور تلمبه از این منطقه در دو سال گذشته، افزود: از مسیر  400

عداد یافت؛ با این پاک سازی تمی باقی مانده بود که با برداشت فاضالب، محصوالت آلوده پرورش "اولنگ"قبل و بعد از تصفیه خانه 

این عملیات که از پنج شنبه هفته .رسد که دیگر شاهد این کشت آلوده نخواهیم بوددستگاه می 510های توقیف شده به موتور تلمبه

گاه تمحبی، دبیر کارگروه نجات کشف رود و دسگذشته با حضور معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی، محمد بخشی

جرثقیل آغاز شد بود فردا به اتمام  4دستگاه لودر و  4نیروی حراست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، 50انتظامی با همراهی 

ها شد، آوری موتور تلمبهمیرزایی داشتند، قرار بر دادن تعهد قانونی مالکان مبنی بر جمعهایی که کشاورزان با علیبا صحبت.رسدمی

ها گفت: میرزایی با توجیه کشاورزان مخالف جمع آوری موتور تلمبهعلی.ها را توقیف نکندای موتور تلمبهب منطقهبا این قید که آ

ها ها و عدم توقف برداشتمالک موتور تلمبه 110سالمت مجاوران و زائران مشهد مقدس اولویت ما بوده و این شرکت با دادن اخطار به 

 صورت گرفت از سوی این افراد امروز این کار

http://www.iana.ir/fa/news/45215/%D8%AC%D9%85%D8%B 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 برفکی در دام سبک، بیشتر استتلفات تب

برفکی در گوسفند جامانده از بیماری تبدهد که تلفات بهسال گذشته، نشان می 10برفکی در تبنگاهی آماری به وضعیت بیماری 

ست شدت واگیر دام ابه گزارش خبرنگار ایانا، بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و به.و بز، بیشتر از گاو و گوساله بوده است

های دامی و تجارت دام محسوب اصلی در تأمین بهداشت و تولید دام و فراوردهکه به لحاظ میزان خسارات اقتصادی یکی از موانع 

های های خام دارد. تقریباً تمام دامشود. این بیماری باعث کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فراوردهمی

دت گیرند. شد و بز، هدف ویروس عامل بیماری قرار می، گوسفن، گاومیشهای نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاوزوج سم از جمله گونه

 گیرد.های جوان را دربر می( بوده ولی میزان مرگ و میر پایین و عمدتاً دامدرصد 100های حساس بسیار باال )تا واگیری در دام

a/news/http://www.iana.ir/f45141/%D8%AA%D9%84%D9%81 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 وپاگیر با بهانه ورود جوجه به بورس/ جوجه بورسی در کشورهای پیشرفته معنا نداردفرار از قوانین دست

بورس کاال تأکید دارند، اما یکی از استادان دانشگاه آمریکا با در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان، بر عرضه جوجه یکروزه از طریق 

وگو با خبرنگار ایانا درباره معایب عرضه جوجه یکروزه در استاد دانشگاه اوهایو آمریکا امروز در گفت.این موضوع، کامالً مخالف است

ن شود، اما ایازجمله نوسانات قیمتی حل می بورس کاال گفت: هرچند که برخی مدعی هستند با ورود جوجه به بورس، تمام مشکالت

ها باشد.عبدالرضا کامیاب با اشاره به اینکه بیشتر رسد هدف از آن، کنترل قیمتنظر نمیاتفاق عواقب مطلوبی در پی نداشته و به

تواند یکروزه در بورس، نمیآورند، افزود: عرضه جوجه سری مسائل، به اقدامات اشتباه روی میتولیدکنندگان ایرانی برای فرار از یک

ها به دنبال داشته باشد.به گفته وی، وپاگیر و همچنین فرار از تعزیرات حکومتی برای مرغ مادریهدفی جز کنار زدن قوانین دست

کنند برای حل مشکالت صنعت طیور، باید از سیستم بورس استفاده کرد؛ این در حالی است که جوجه یک موجود برخی تصور می

های است و با دیگر کاالها بسیار تفاوت دارد. به عبارتی قبل از خرید آن باید فاکتورهایی مانند چگونگی پرورش گله مادر، واکسن زنده

تزریق شده، نوع تغذیه، مشخصات دقیق جوجه، مکان جوجه، زمان، وسیله و مقصد جوجه کامالً مشخص باشد. بنابراین جوجه را 

سطح قرار داد. ضمن اینکه برای فعالیت در بورس، دسترسی به اینترنت الزامی است طال، مس و یا نقره هم توان با کاالهایی مانندنمی

 کند، باز هم مجبور است جوجه مورد نیاز خود را از دالل بخرد.و مرغداری که در یک روستای محروم بدون اینترنت فعالیت می

ها قصد رسد که مرغ مادریمشکالت فراوانی که در این راه وجود دارد، به نظر میدلیل استاد دانشگاه اوهایو آمریکا عنوان کرد: به

 ها را به گردن بورس بیندازند و از این طریق از تیررس تعزیرات حکومتی بگریزند.دارند این بار تمام مشکالت باال بودن قیمت

ها کند، پس چه لزومی به دخالت دولت برای کنترل قیمت ها را نظام عرضه و تقاضا تعیینکامیاب معتقد است: اگر قرار باشد قیمت

های پرورشی وجود دارد؟ در کشورهای خارجی، دولت تنها وظیفه کنترل محصوالت مختلف از نظر سالمتی و کیفیت و یا دستورالعمل

به صادرات مرغ به کشوری که سال تجربه در این صنعت، هنوز موفق  60را در اختیار دارد. این در حالی است که ایران با پشتوانه 

مل رود که دولت آنجا از نظر سیستم کنترلی ضعیف عدارای سیستم تولید صنعتی باشد، نشده و بیشتر صادرات ما به کشورهایی می

 کنند؛ مانند عراق یا افغانستان.وی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا اگرچه تعریف مشخصی برای ورود مواد اولیهمی

ای مثل جوجه یکروزه یا حتی محصول مرغ، هیچ معنا و مفهومی نداشته و مانند گندم، جو، ذرت و غیره وجود دارد، اما عرضه نهاده

ای از اساس، غلط است.کامیاب یادآور شد: در این کشورها به دلیل فعالیت تمام واحدهای تولیدی در قالب زنجیره یا تعاونی، جوجه

 ها هم قصد عرضه جوجه در بورس را دارند.د بورس شود. این در حالی است که در ایران، حتی برخی زنجیرهماند که وارباقی نمی

 قیمت جوجه یک روزه"های این کارشناس در حالی است که رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، به ایانا گفته بود: صحبت

ه بتواند قیمت این محصول را متعادل کند، عرضه در بورس کاال است؛ بنابراین هایی کچند ماه است که افزایش پیدا کرده و یکی از راه

ای نزدیک کل تولیدات مرغداران عضو انجمن مربوطه برای تنظیم بازار مرغ در های بورس کاال، قرار است در آیندهبا توجه به مزیت

 /"بورس عرضه شود.

http://www.iana.ir/fa/news/45119/%D9%81%D8%B1%D8% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 چای ایرانی دم کشید/ بازار چای دوباره جان گرفت

اراضی شمال کشورمان به کشت آن اختصاص دارد، همواره از  ترینهزار هکتار از مرغوب 31صنعت چای ایران با توجه به اینکه 

فرسا، اهمیت خاصی برخوردار بوده است، تا آنجا که دو دهه سختی را پشت سر گذاشته است، اما حال بعد از گذراندن دو دهه طاقت

 .دوباره جان گرفته است

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ترین اراضی شمال کشورمان به کشت آن اختصاص دارد، همواره از اهمیت خاصی هزار هکتار از مرغوب 31توجه به اینکه صنعت چای ایران با 

فرسا، دوباره جان گرفته است. برخوردار بوده است، تا آنجا که دو دهه سختی را پشت سر گذاشته است، اما حال بعد از گذراندن دو دهه طاقت

 31به  1395هزار تن بود که در سال  19خورشیدی حدود  1392اده که مصرف چای خشک تولید داخل در سال سازمان چای ایران گزارش د

های دولت و خرید تضمینی هزار تن بود که با کمک 80نزدیک به  1392هزار تن رسیده است.بنا بر این گزارش، تولید برگ سبز چای در سال 

دهد که تولید چای خشک در ایران ها نشان میهزار تن برگ سبز چای رسیده است.گزارش 139به  1395برگ سبز چای، این میزان در سال 

میلیارد تومان در سال  235میلیارد تومان در سال به  90کاران نیز از حدود در فاصله دو سه سال اخیر تقریباً دو برابر شده است و درآمد چای

هزار تن  200خورشیدی صنعت چای ایران گرفتار مشکل فروش بود و بیش از  90دهه تا اوایل  1375های گذشته رسیده است.در فاصله سال

دلیل کیفیت پایین، واردات گسترده و قاچاق چای و عدم چای خشک در انبارها از بین رفت و تبدیل به کود شد.چای ایران در دو دهه اخیر به

های سازی به دلیل بدهیهای چایبود.چای انبار شده خریدار نداشت و کارخانهتمایل مردم به خرید چای ایرانی، محبوبیت خود را از دست داده 

 دکالنی که داشتند در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودند.همین مسائل باعث شده بود تا میزان تولید چای سال به سال کمتر شود، اما در چن

ائقه تعداد بیشتری از ایرانیان برای نوشیدن چای داخلی، این صنعت دوباره سال گذشته با خرید تضمینی برگ سبز چای از سوی دولت و تغییر ذ

مصرف چای تولید داخل به نحوی افزایش پیدا کرده که میزان کل مصرف "گوید: رونق گرفته است.محمدولی روزبهان، رئیس سازمان چای می

 72به گفته وی، ساالنه "اند.ا از چای خارجی به داخلی تغییر دادهچای در کشور تغییر نداشته و این امر بیانگر آن است که مردم مصرف خود ر

درصد کاهش داشته  11کاران ایرانی، میزان واردات چای خارجی شود و با حمایت از چایدرصد چای مصرفی کشور از محل واردات تأمین می

کنند.بنا بر گزارش سازمان چای کشور، واردات چای می هزار تن چای مصرف 110دهد که ایرانیان ساالنه حدود است.آمارهای رسمی نشان می

هزار تن کاهش پیدا کرده است.به گفته رئیس سازمان چای کشور، این  80به  1395هزار تن بود که در سال  90حدود  1392خارجی در سال 

صورت مار گمرک ایران، در سال گذشته بهجویی شود.بنا بر آمیلیون دالر در واردات چای خارجی صرفه 100امر باعث شد در دو سال گذشته 

ترین هزار تن، بزرگ 24هزار تن و هند با  25میلیون دالر وارد ایران شده است که سریالنکا با  260هزار تن چای به ارزش حدود  56قانونی حدود 

 شود.هزار تن برآورد می 30تا  25ن آن بین شود که میزاصادرکنندگان چای به ایران بودند.بقیه نیاز مصرفی ایران از طریق قاچاق تأمین می

 شود.صورت قاچاق از طریق مناطق جنوبی و مرزهای شرقی وارد ایران میشود عمده چای خارجی بهگفته می

ماه هشتدرصد از چای تولیدی کشور در اردیب 40افزاید: برآورد سازمان چای کشور این است که تولید چای امسال نیز افزایش یابد. روزبهان می

فروش  ای از چای تولیدی بهتنها هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد تولید داشتیم، بلکه بخش عمدهشود که امسال نهبرداشت و فرآوری می

کارخانه نیز در زمینه  150هزار خانوار در شهرهای شمالی ایران در گیالن و مازندران به کشت چای اشتغال دارند و  55رسیده است.حدود 

 بندی چای فعال هستند./فرآوری و بسته
http://www.iana.ir/fa/news/45137/%DA%86%D8%A7%DB%8 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 آورندهای خود به ارمغان میداران با لنج مرگ را برای نخلها/ نخلستانمرگ خاموش نخلستان

تری برخودار هستند اقدام به قاچاق پاجوش این داران کشور با تصور اینکه درختان نخل کشورهای عربی از کیفیت مناسبنخلستان

را  "سوسک سرخرطومی حنایی"ای با نام ها آفتی قرنطینهرود این پاجوشکنند، غافل از اینکه همراه با ودرختان با لنج به کشور می

 .زنداندازند که در عرض دو سال مرگ خاموش درختان نخل را رقم میهای خود میبه جان نخلستان

ای سوسک قرنطینهوگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه تهدید آفت مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت

صورت پراکنده در بار در کشور هندستان شناسی و پس از آن بهسرخرطومی حنایی بسیار جدی است، گفت: این آفت نخستین

که به کشورهای طوریسال اخیر جمعیت این آفت جهش زیادی داشته است؛ به 10کشورهای آسیایی و افریقایی دیده شد، اما در 

یترانه نیز هجوم برده و این کشورها را هم آلوده کرده است.اکبر آهنگران افزود: در ایران نیز نخستین گزارش اروپایی حاشیه دریایی مد

و در استان سیستان و بلوچستان به سازمان حفظ نباتات ارسال شد و  1370از حضور محدود آفت سرخرطومی حنایی در سال 

طریق قاچاق نهال نخل از کشور عمان به ایران وارد شده است.وی بیان کرد: ای از تحقیقات سازمان نشان داد که این آفت قرنطینه

سال در استان سیستان و بلوچستان مهار کند، اما متأسفانه در یک سال گذشته  30سازمان حفظ نباتات توانست این آفت را به مدت 

 به سازمان رسیده است. تازگی در استان فارسهای هرمزگان و بههایی از حضور این آفت در استانگزارش

 های هرمزگان و فارس انداختقاچاق پاجوش نخل، آفت را به جان نخلستان

 هایمدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور، قاچاق پاجوش نخل از کشورهای عربی را دلیل ظهور این آفت در استان

نان آورد، آها میداران از وجود این آفت و بالیی که بر سر نخلستاناندلیل ناآگاهی نخلستهرمزگان و فارس عنوان کرد و ادامه داد: به

های تکثیری از این کشورها کردند و بدون اینکه خود بدانند مرگ های کشورهای عربی اقدام به قاچاق اندامبا تصور کیفیت بهتر نخ

اهری و چگونگی آسیب این آفت به درختان نخل، های خود به ارمغان آوردند.آهنگران در توصیف شکل ظرا با لنج برای نخلستان

تواند بدون این سوسک می های سرخرطومی حنایی در دوران بلوغ نسبتاً بزرگ و رنگ قرمز آجری دارد، الروعنوان کرد: سوسک

د: یادآور شایجاد کند و در نتیجه باعث تضعیف و مرگ نخل شود.وی  هایی به طول یک متر در تنه درخت نخلتظاهر بیرونی سوراخ

ی داران زمانسادگی قابل مشاهده نیست و درختان آلوده در ظاهر کامالً سالم و سبز هستند و نخلستانمعموالً خسارت این حشره به

افتد.آهنگران تأکید کرد: حشرات بالغ این آفت قدرت پرواز شوند که درخت بدون هیچ دلیل خاصی میمتوجه حضور این آفت می

توانند تا چندین کیلومتر به سمت درختان سالم نخلستان دیگر پرواز و چرخه عد از نابود کردن یک نخلستان میباالیی دارند و ب

 جدیدی ایجاد کنند.

 آور استهزینه مبارزه با این آفت سرسام

د: برای اظهار کر مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه هزینه مهار این آفت برای کشور سرسام آور است،

کل با بررسی شوند به این ش "کارشناسان ردیاب"های مشکوک به آلودگی توسط تک درختان نخلستانشناسایی این آفت باید تک

آوری را برای کشور به همراه دارد.وی بهترین راه در نظرگرفت سطح زیر کشت نخیالت در کشور این کنترل و مهار هزینه سرسام

ها عنوان کرد و های جهاد کشاورزی استانها و ادارهداران از طریق رسانهت را آموزش و آگاهی دادن به نخلستانبرای مهار این آف

گیرد؛ در این مورد نیز قاچاق نهال و پاجوش ای به کشور معموالً از طریق قاچاق صورت میخاطرنشان ساخت: ورود آفات قرنطینه

شد با پیش آگاهی به آنان از بروز این مشکل جلوگیری فت در کشور شد، در حالی که مینخل توسط نخستان داران باعث حضور این آ
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ماه سال جاری، اضافه کرد: با فروردین 10کرد.مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به نشست سازمان فائو در 

ن کنی و نه مهار تعیین نشست سازمان فائو برنامه خود را ریشهتوجه به تهدید بزرگی که این آفت برای کشورهای جهان دارد، در ای

ناطق و ها در مکنی قرار داده است؛ چرا که معموالً نخلستانای ریشهکرد.به گفته آهنگران، فائو برنامه خود را برای این آفت قرنطینه

معاش مردم وابستگی زیادی به درختان نخل کشورهایی هستند که شرایط آب و هوایی نامناسبی دارند، در این مناطق و کشورها 

کنی و نجات این درختان ارزشمند برای ساکنان مناطق خشک و دارد به همین دلیل فائو برنامه خود را بر پایه نه مهار، بلکه ریشه

ت، اما در واقعیت گذاری شده اسکنی این آفت هدفآب جهان قرار داده است.وی در پایان تأکید کرد: هرچند در ایران نیز ریشهکم

توان امید داشت تا از حضور آن در سایر مناطق کشور جلوگیری ترین حالت میاین عمل بسیار دشوار خواهد بود و در خوشبینانه

 شود./

http://www.iana.ir/fa/news/45206/%D9%85%D8%B1%DA 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 کدام کشورها از ایران خرما می خرند؟

 .تن انواع خرما ، از کشور صادر شده است 605هزار و  10قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی صنعت،تجارت وبه گزارش خبرنگار 

ارزش دالری این میزان .تن انواع خرما ، از کشور صادر شده است 605هزار و  10قریب به  96ماهه نخست سال 

  .است بوده 373،271،081،497  آن یریال ارزش و  11،510،022   صادرات

http://www.yjc.ir/fa/news/6132451/%DA%A9%D8%AF%D 
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 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 تولید کلزا در سال جاریبرابری  ۲میلیون تن رسید/ رشد  4خرید تضمینی گندم به 

هزارتن کلزار  120میلیون تن گندم در کشور خبر داد و گفت که تاکنون  4مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی 

 .نیز از کشاورزان خریداری شده است

دین ماه سال جاری که خرید تضمینی به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف گفت: از نیمه فرور

میلیون تن گندم تولید داخلی  4گندم در مناطق جنوبی استان های کرمان و سیستان و بلوچستان شروع شد تا صبح امروز، بیش از 

ریان استان کشور عملیات خرید ج 25مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: هم اکنون در .از کشاورزان خریداری کرده ایم

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیش ترین مقدار .دارد و خرید تضمینی گندم در استان خوزستان روزهای پایانی خود را سپری می کند

هزار تن دانست و اظهارکرد: پس از خوزستان، استان های گلستان  342میلیون 1گندم خریداری شده را مربوط به استان خوزستان با 

 .هزار تن در رتبه های دوم تا چهارم خرید کشور قرار دارند 200هزارتن و کرمان با  505 هزارتن، فارس با 950با 

سیف با اشاره به اینکه عملیات خرید در بسیاری از استان ها با تأخیر آغاز شده است، از عزم و آمادگی باالی مراکز خرید شرکت 

 .م تولیدی کشاورزان در سراسر کشور خبر دادبازرگانی دولتی ایران و مباشرین برای تحویل گیری و خرید گند

درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده، تاکید کرد: تمام سعی و  50مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه حدود 

سترنج مورد نیاز، حاصل دتالش دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران بر این است که با تامین اعتبارات 

برابری تولید  2معاون وزیر جهاد کشاورزی، همچنین از رشد حدود .کشاورزان عزیز به موقع و در زمان معقول و مناسب پرداخت شود

وی تأکید کرد: خرید تضمینی مناسب و .هزار تن از این محصول در سال جاری تاکنون خبر داد120دانه روغنی کلزا و خرید حدود 

قبول کلزای تولیدی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال گذشته، که رضایت حداکثری کلزاکاران را درپی داشت، همراه  مورد

با بکاربستن سیاست ها و برنامه ریزی های جدید مبتنی بر افزایش تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی در زمینه افزایش سطح زیر 

الح شده و همچنین انجام اقدامات ترویج و به زراعی، موجب گردید تا امسال شاهد افزایش کشت کلزا و استفاده از بذرهای اص

هزارتن کلزا  67مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با اشاره به خرید .درصدی تولید این محصول استراتژیک در کشور باشیم100

هر کیلو کلزا نیز عامل مهمی در زمینه افزایش تولید این  تومانی 2783در پایان فصل سال گذشته، اظهار کرد: قیمت تضمینی 

هزارتن به عنوان استان پیشرو در خرید کلزا اعالم و اظهار کرد:  49سیف، استان گلستان را با خرید .محصول درسال جاری می باشد

تن، چهار  6000تن و  9625ن، ت 18780تن،  18945استان های خوزستان، مازندران، فارس و اردبیل، به ترتیب با خرید مقادیر 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین پرداخت .استان دیگری هستند که تاکنون بیش ترین خرید کلزا را انجام داده اند

کنون میلیارد تومان است که تا300مطالبات کلزاکاران را تقریبا به موقع برشمرد و اعالم کرد: ارزش کل کلزاهای خریداری شده حدود 

 درصد بهای کلزای خریداری شده به فروشندگان پرداخت شده است 75میلیاردتومان معادل 237مبلغ 

http://www.iana.ir/fa/news/45185/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی 10عرضه 

تن جو دامی در قالب طرح  967هزار و  10خردادماه میزبان عرضه  29تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

 .قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی است

تن شکر سفید، یک  275تن روغن خام،  300تن ذرت،  350ایران، به گزارش ایانا از روابط عمومی و امو ربین الملل بورس کاالی 

هزار تن گندم دوروم است.تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی  4هزار تن گندم خوراکی و  44هزار تن کنجاله سویا، 

تن  400هزار و  11راساس این گزارش، تن انواع قیر و مواد پلیمری را تجربه می کند.ب 568هزار و  63ایران نیز در این روز عرضه 

تن قند  100تن ضایعات فلزی،  283هزار و  2قیر، گوگرد و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه می شود.این گزارش حاکی است، 

 هزار قطعه جوجه یک روزه در بازار فرعی بورس کاالی ایران عرضه می شود. 20تن کنسرو مرغ و  500خرد شده و کله، 

http://www.iana.ir/fa/news/45198/%D8%B9%D8%B1% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

درصدی عملکرد محصول با  1۵دهی بذر کشور افتتاح شد/ افزایش نخستین سالن فرآوری و پوشش

 دهی بذرپوشش

محصول مهم،  14دهی دهی بذر کشور با استفاده از توان محققان و متخصصان داخلی، جهت پوششنخستین سالن فرآوری و پوشش

 .در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری کرج افتتاح شد

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

اعی دهی بذر گیاهان زرتحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند در تولید پلیمر پوششاز زمانی که خبر توفیق پژوهشگران مؤسسه 

گذرد. در آن روز محققان، ضمن سنتز پلیمری مشابه با پلیمر خارجی که در حال حاضر استفاده منتشر شد، بیش از سه سال می

 بذر و روند زوال بذر مقایسه کردند. استفاده از پلیمرهای شود، پلیمر تولید شده را با نمونه وارداتی از لحاظ تأثیر بر صفات کیفیمی

طور مؤثرتری به بذور بچسبند تا متعاقب این امر پس از کاشت بذور وعملیات ها بهکشها و قارچکششود آفتمناسب باعث می

 صل به مدت چندین روز مصون باشند.های ابتدای فهای جوان، از گزند آفات و بیماریآبیاری، بذور تازه جوانه زده و همچنین گیاهچه

پاشی مزارع در اوایل دوره رشد نبوده و ها در مزرعه خواهد شد؛ بنابراین نیازی به سماتفاقی مهم که باعث افزایش استقرار گیاهچه

 ارد.ذیر داین امر عالوه بر حصول تراکم و پوشش گیاهی مناسب و افزایش عملکرد، از نظر مسائل زیست محیطی اهمیتی انکارناپ

 کارکرد پوشش پلیمری

پوشش پلیمری، معموالً برای ایجاد یک الیه یکنواخت و نازک از پلیمر دور بذر بدون افزایش قابل توجهی در اندازه و وزن بذر به کار 

 شود.زنی بذر نمیرود. فیلم، هیدروفیل و محلول در آب است؛ بنابراین مانع جوانهمی

یافته با داری بین بذور پوششمایشگاه و نتایج تجزیه کمی و کیفی مزرعه نیز نشان داد که اختالف معنیزنی بذور در آزنتایج جوانه

پلیمر خارجی و داخلی وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به تولید مقادیر متنابهی از بذور گیاهان مختلف در کشور با تشویق به استفاده 

ری بذور داخلی و با توجه به مزایای مهم این محصول در افزایش استقرار گیاهان در مزرعه از این پلیمرها در جهت ارتقاء کیفیت فرآو

 توان چالش پیش رو را برطرف کرد.و متعاقباً افزایش عملکرد می

 روز خوش محققان مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

دهی بذر وجود داشت و های فراوانی که پیش روی تأمین تجهیزات الزم برای فرآوری و در کل فرآیند مراحل پوششپس از چالش

آالت الزم تخصصی در این امر شده بود، مسئوالن این مؤسسه ازجمله برخی موانع تحریم و تأمین مالی باعث کندی استقرار ماشین

ن تحقیقات به سکانداری اسکندر زند، موفق به تکمیل این کارخانه و افتتاح سالن فرآوری بذر در های سازمادکتر محمودی با حمایت

شدند تا با افتتاح این سالن مجموعه ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری کرج قادر باشد روزانه  96خرداد  29شامگاه دیروز دوشنبه 

کش و سایر مواد محرک رشد مورد نیاز کش و حشرهد همراه سموم آفتدهی کند و پلیمر و مواتن بذر انواع گیاهان را پوشش 10

وگو گیاه روی بذر قرار گیرد.دکتر محمودی، رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند در حاشیه مراسم افتتاح در گفت

ه توانند کشت کنند و در ضمن گیاهچسهولت می های کارنده بهبا خبرنگار اعزامی ایانا با اشاره به این که در نتیجه این امر، دستگاه

شود، اعالم کرد: سیستم تعبیه پاشی در مزرعه نیز کم میبار سمحاصل از این بذر، دو ماه در مقبال انواع امراض گارانتی است و یک

عف صنعت بذر دلیل ضکه بهکند.وی با بیان اینبندی میهای نیم کیلویی تا شش کیلویی بستهشده بذور پوشش داده شده را در بسته

در ایران در سال قبل روی کلزا هم اقدام مشابه صورت گرفت، گفت: در واقع تجهیز این سالن با امکانات داخلی پیرو این امر رخ داد 

مین محصول زراعی نیز در ه 14که برای همه بذور اقدام مشابه صورت گیرد. کمااینکه در برنامه داریم طی سه تا چهار سال آینده 
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شود، دهی این بذور که با کیفیت اقدام مشابه اتحادیه اروپا انجام میدهی شود.به گفته محمودی، دانش فنی پوششایستگاه پوشش

به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح بذور چغندرقند، چغندرقند، کلزا، پنبه، آفتابگذردان، کنجد، 

 دهی برشمرد.های در دست اقدام در امر فرآوری و پوششوانه و خربزه را ازجمله برنامهسبزی و صیفی مثل خیار و هند

طور نمونه به تأثیر این اقدام روی تولید پنبه اشاره کرد که در نهایت منجر وی در اشاره به تأثیر این دانش فنی در بخش کشاورزی به

کیلو بذر پوشش داده  20کیلوگرم بذر، با  40دهی به جای صورت پوششای که در گونهبه مصرف بذر پنبه در هکتار خواهد شد؛ به

 درصد نیز بر عملکرد تولید افزوده خواهد شد. 200شده، ضمن کاهش یک مرتبه سم پاشی 

 دستاوردهای محققان ایرانی در توسعه صنعت بذر

یز در حاشیه آیین افتتاح سالن فرآوری بذر در اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی ن

، کند. یکهای تابعه آن در سه زمینه روی بذر کار میایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری کرج گفت: سازمان تحقیقات و مؤسسه

ر برای کمیته با مقداری تسهیالت بیشت 95معرفی ارقام که در سه سال اخیر روند انجام آن تسریع یافته است تا آنجا که در سال 

رقم معرفی  28رقم معرفی شده که در تاریخ ارقام رکورد خوبی است.زند با بیان اینکه بر خالف گذشته پنج رقم از  28تعیین رقم، 

توسط بخش خصوصی معرفی شده است، افزود: دوم نکته مورد توجه سازمان در حوزه توسعه تولید بذر به هسته  95شده در سال 

درصد افزایش تولید رخ داده است. موضوع سوم نیز بذر گواهی شده است که  30وده است تا آنجا که در این دولت اولیه بذر مربوط ب

درصد افزایش یافته است.به گفته رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موضوع چهارم فرآوری و  74در این دولت 

قرار دارد. یک بوجاری که روند اجرای آن در کشورمان مثبت است و دوم در پوشش بذر است که در این امر دو مسئله مورد توجه 

دهی بذر تکنولوژی ما باید مطابق دانش روز جهان شود.وی با بیان اینکه محققان مؤسسه تحقیقات اصالح بذر چغندرقند به پوشش

دواتی داشت که خوشبختانه اخیراً با طراحی اند، گفت: البته این امر نیاز به تجهیزات و ادهی بذر دست یافتهدانش فنی پوشش

 دهی بذر که امروز افتتاح شد.مهندسان داخلی ساخته شده که به لطف آن کارخانه فرآوری و پوشش

 دهی بذردرصدی عملکرد محصول با پوشش 1۵افزایش 

روز اول گیاه که با توجه به  50 - 60دهی بذور در رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با یادآوری اهمیت پوشش

درصدی  15دهی بذر باعث افزایش دغدغه مبتال نشدن گیاه به آفت و رشد طبیعی گیاه مورد توجه است، گفت: از آنجا که پوشش

دهی محصول بذر را که در حال حاضر با اولویت محصوالت بهاره است، پوشش 14زودی این کارخانه رود بهشود، امید میعملکرد می

های اخیر در افزایش تعامل و همکاری با بخش خصوصی گفت: تاکنون ند.زند در دفاع از تغییر رویکرد سازمان تحقیقات طی سالک

 اند.های ما با دیدگاه همکاری با بخش خصوصی همراه شدهدانش فنی واگذار شده است و مؤسسه 200

حققان کشورمان را گرایش دیرینه و رایج در اذهان ایرانیان در استفاده وی مانع اصلی بر سر توسعه تولید بذر داخلی و معرفی ارقام م

محصوالت خارجی برشمرد.زند با بیان اینکه سازمان تحقیقات اصراری ندارد که به مجموعه داخلی پوئن خاصی داده شود، افزود: مهم 

 ا در رقابتی با شرایط یکسان به فعالیت بپردازند./دهیم، به تولیدکننده داخلی هم داده شود تاین است که اگر یارانه به خارجی می

http://www.iana.ir/fa/news/45267/%D9%86%D8%AE%D8%B3% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

هزار تن گندم دروم تا امروز/ تصویه کامل  ۲10خرید میلیون تن گذشت/  4خرید تضمینی گندم از مرز 

 مطالبات گندمکاران که محصول خود را تا پایان خرداد تحویل دادند

هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری کرده که از این میزان  20تا صبح امروز شرکت بازرگانی دولتی ایران چهار میلیون و 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت.وده استهزار تن آن گندم دروم ب 210

گندم تحویلی  شود میزانبینی میایم، پیشاین خبر گفت: با توجه به اینکه تقریباً به نیمه راه برداشت و خرید تضمینی گندم رسیده

معروفان افزود: این میزان به معنی چهارهزار تن آن گندم دورم خواهد بود.حسن عباسی میلیون تن برسد که 11کشاورزان به حدود 

ندم توان میزان تولید گکنند میکل گندم تولیدی در کشور نیست و با احتساب گندمی که کشاورزان برای نیاز خود نگهداری می

ندمکارانی که تا ابتدای خردادماه گندم خود را تحویل داده و میلیون تن در نظر گرفت.وی با بیان اینکه تمام مطالبات گ 13کشور را 

میلیارد تومان است که  200هزار و اند پرداخت شده است، بیان کرد: میزان مطالبات گندمکاران تا صبح امروز پنجثبت سامانه کرده

آن پرداخت شده است.معاون بازرگانی  درصد 60از این میزان چهارهزار میلیارد تومان آن در سامانه بانک کشاورزی ثبت و حدود 

داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: تمام مطالبات گندمکارانی که تا ابتدای خرداد محصول خود را تحویل و ثبت سامانه 

 هایگندم به کارخانهمعروفان درباره مصوبه اخیر هیأت وزیران و اجازه خرید ها ادامه دارد.عباسیاند پرداخت شده است و پرداختکرده

اند، اما مکلف به این کار نیستند به این معنی که ها اجازه خرید گندم داخلی را پیدا کردهآردسازی، عنوان کرد: با این مصوبه کارخانه

برخی  یتوانند با همکاری شرکت بازرگانی به خرید گندم با قیمت توافقی ورود پیدا کنند.وی در واکنش به ادعادر صورت تمایل می

های آردسازی، یادآور شد: با در نظر گرفتن کارشناسان مبنی بر کاهش دوسوم بار مالی خرید تضمینی برای دولت با ورود کارخانه

درصد بار مالی خرید گندم را بر عهده بگیرند، آن هم در صورتی که از  30ها تنها قادرند های آردسازی، این کارخانهظرفیت کارخانه

هزار میلیارد تومان اعتبار مصوبه هیأت دولت برای کمک به معروفان در پایان با اشاره به سهبرخوردار باشند.عباسی نقدینگی کافی

خرید تضمینی گندم، تأکید کرد: این اعتبار به شکل تسهیالت برای خرید گندم داخلی در اختیار شرکت مادرتخصصی بازرگانی 

 تعاونی قرار خواهد گرفت./ های خصوصی ودولتی ایران و خریداران بخش

http://www.iana.ir/fa/news/45159/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

فراهم شدن امکان پرداخت سریع شود/ دوسوم بار مالی خرید تضمینی گندم از دوش دولت برداشته می

 مطالبات گندمکاران

های آردسازی به خرید گندم از کشاورزان، حدود دوسوم از بار مالی خرید تضمینی گندم از دوش دولت برداشته با ورود کارخانه

 .ندترین زمان دریافت کنتوانند مطالبات خود در کوتاهخواهد شد و در صورت اجرای درست مصوبه گندمکاران می

ها بر اساس وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه نرخ خرید گندم توسط کارخانهرئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران امروز در گفت

التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود، گفت: این نرخ کمتر از نرخ خرید تضمینی خواهد بود و مابهنرخ داخلی و خارجی تعیین می

ر های آردسازی سراسر کشوایمانی درباره چگونگی اجرای این مصوبه، افزود: بر اساس مصوبه هیأت دولت به کارخانهقلی شود.علیمی

اجازه داده شده تا با هماهنگی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود از طریق مراکز خرید 

رت مستقیم یا از طریق بورس اقدام کنند.وی بیان کرد: در این مصوبه قید شده است که صومورد تأیید این شرکت از کشاورزان به

های آردسازی موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان نسبت به پرداخت مرحله نخست بهای گندم خریداری شده از کارخانه

های ندسازی گندمکاران درباره امکان تخلف کارخانهطریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند.رئیس بنیاد ملی توانم

آردسازی در صورت نبود نظارت کافی هشدار داد و یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار به همراه 

برای جلوگیری از  بینی و در سامانه خرید تضمینی درج کرده است، اما با این حال بایدحداکثر مقدار محصول هر کشاورز را پیش

ها این سامانه غیرقابل نفوذ باشد و از حضور دالالن احتمالی جلوگیری شود.ایمانی از دیگر تخلفات احتمالی توسط تخلف کارخانه

التفاوت آن دانست و تأکید کرد: اگر های آردسازی را استفاده از گندم خارجی خرید گذشته به جای داخلی و دریافت مابهکارخانه

صورت آنالین ثبت نشود، امکان بروز این تخلف وجود دارد.وی در پایان یکی از نگرانی کشاورزان درباره اجرای این مصوبه ا بهخریده

ها در هنگام خرید گندم عنوان کرد و از دولت خواست برای جلوگیری از مشکالت احتمالی قوانین را تعیین افت باال توسط کارخانه

 ود./های شفاف تعریف شو قاعده

http://www.iana.ir/fa/news/45143/%D8%AF%D9%88%D8 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

هزار تن دانه کلزا از کشاورزان خریداری شده  1۲0برابری تولید دانه روغنی کلزا در کشور/ تا کنون  ۲رشد 

 درصد بهای کلزای خریداری شده به کشاورزان پرداخت شد 7۵است/ 

هزار تن از  120برابری داشته است و شرکت بازرگانی تا امروز حدود  2در سال زراعی جاری تولید دانه روغنی کلزا در کشور رشد 

 .درصد بهای کلزای خریداری شده را به کشاورزان پرداخت کرده است 75این محصول را از کشاورزان خریداری و 

به گزارش ایانا از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف با اعالم این خبر، گفت: خرید تضمینی مناسب و مورد قبول کشاورزان 

استفاده از بذرهای اصالح شده و انجام  توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال گذشته همراه با افزایش سطح زیر کشت کلزا،

 .درصدی تولید این محصول استراتژیک در کشور باشیم 100اقدامات ترویج و به زراعی باعث شده تا امسال شاهد افزایش 

تومان برای هرکیلو دانه روغنی  2783مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: همچنین تعیین قیمت تضمینی مناسب ) 

هزارتن  67کلزا ( عامل مهمی دیگر در زمینه افزایش تولید این محصول درزراعی سالجاری بوده است.وی با بیان اینکه سال گذشته 

دانه روغنی کلزا در پایان فصل برداشت این محصول از کشاورزی خریداری شد، اظهار کرد: در سال زراعی جاری استان گلستان با 

کلزا به عنوان استان پیشرو در خرید این محصول است و پس از آن استان های خوزستان، مازندران، هزارتن دانه روغنی  49خرید 

تن، چهار استان دیگری هستند که تاکنون  6000تن و  9625تن،  18780تن، 18945فارس و اردبیل، به ترتیب با خرید مقادیر 

کید بر پرداخت به موقع مطالبات کلزا کاران، اعالم کرد: ارزش کل بیشترین خرید کلزا از آنها انجام شده است.سیف در پایان با تا

میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت  237میلیارد تومان است که تاکنون مبلغ  300کلزاری خریداری شده از کشاورزان حدود 

 شده است.

iana.ir/fa/news/http://www.45168/%D8%B1%D8% 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۷ : تاریخ

 های روغنی و رسیدن به خودکفاییهمکاری فائو با ایران برای افزایش تولید دانه

های روغنی به ویژه سویا و انطباق ساله جدیدی را برای بهبود تولید پایدار دانه 2سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( پروژه  

به نقل از دفتر نمایندگی  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .محور در ایران، کلید زدهای غالتنظام آوریجدیدترین فن

سازی افزایش پایدار محصوالت ظرفیت»و کشاورزی ملل متحد )فائو( در جمهوری اسالمی ایران، پروژه همکاری فنی فائو با عنوان سازمان خواربار 

های هدف از پروژه فائو حمایت از برنامه ملی دانه.انجام خواهد گرفت (20177-2019) سال دو مدت در «های روغنی با محوریت ارزش سویادانه

ها در تولید پایدار محصوالت و سازی در بخش دولتی و خصوصی به منظور استفاده از نوآوریهای ملی برای ظرفیتیع تالشروغنی است. تسر

های غالت محور، از مهمترین دستاوردهای این پروژه های جدید در سیستمهای روغنی و نیز ادغام تکنولوژیبکارگیری آن در زنجیره ارزش دانه

های روغنی در این کارگاه که هفته دوم ماه ژوئن )خرداد( رضا مهاجر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر برنامه ملی دانهیعل .آیندبه شمار می

شود. بنابراین دولت مین میتأ واردات طریق از سال در کشور نیاز مورد گیاهی روغن تن میلیون 1.5 از  درصد 95»در تهران برگزار شد، گفت: 

وی ضمن تشریح برخی مشکالت پیش روی بخش کشاورزی ایران «.درصد از مجموع این نیاز را در داخل تولید کند 70که  تصمیم گرفته است

 .هایی برای برخی از این مسائل تدوین شودحلهای روغنی، اظهار امیدواری کرد که با همکاری فائو راهدر تولید دانه

می ایران، نیز در این کارگاه ضمن تأکید بر اهمیت پروژه یاد شده برای تحقق امنیت فابیو گریتا، نماینده موقت فائو در جمهوری اسال

های روغنی و تولید دستکم درصدی به کشورهای خارجی در واردات دانه 95هدف اصلی ما کاهش وابستگی »غذایی در ایران، گفت: 

ها برای آوری و نوآورینشان دادن چگونگی استفاده از فناهمیت این پروژه در »وی در ادامه افزود: «.بخشی از محصول در ایران است

های مدرن های روغنی است. این پروژه در کنار مسأله تولید، به چگونگی بهبود زنجیره ارزش با استفاده از تکنولوژیکشت پایدار دانه

هدف پروژه در این حوزه تقویت »گفت:  سازی به عنوان رویکرد مهم این پروژهآقای گریتا با تأکید بر ظرفیت«.نیز خواهد پرداخت

های چارچوب نهادی از طریق معرفی و دعوت از کارشناسان فائو و کشورهای مختلف به اینجا ]ایران[ و نیز ایجاد همکاری با سازمان

استانی  هایکنندههای مربوطه وزارت جهاد کشاورزی، هماهنگکارشناسان و بخش«.های روغنی استالمللی متخصص در دانهبین

آقای محمد، کارشناس .ای تولید گیاهی فائو، در این کارگاه شرکت داشتندپروژه و همچنین آقای دوست محمد، کارشناس منطقه

 .فنی ارشد پروژه، در این کارگاه به تشریح برنامه کاری پرداخت و در پایان سند برنامه کاری به تصویب حاضرین رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960327000737 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 گیردآنفلوآنزای پرندگان همچنان قربانی می

های قابل توجه، با اقدامات صورت گرفته توانستند از بیماری آنفلوآنزای پرندگان اگرچه بسیاری از کشورها بعد از تحمل خسارت

 outbreaknewstoday.comبه گزارش ایانا به نقل از .رهایی یابند، اما هنوز روند این بیماری در دنیا به پایان نرسیده است

کمیسیون بهداشت و تنظیم خانواده ملی چین، طبق گزارشی اعالم کرد که در طول هفته گذشته از پنج مورد انسانی ابتال به 

یکی از آنها منجر به فوت شده است.چهار نفر از مبتالیان مرد و یک نفرشان زن هستند. این افراد از  H7N9آنفلوآنزای پرندگان نوع 

 25سال سن دارند. گزارش این موراد که از  68تا  41های مختلفی مانند پکن، گوانگشی، گوئیژو، هونان و ژجیاگ بوده و بین استان

اند. باید اضافه کرد که تعداد افراد مبتال به این آوریل آغاز شد، نشان داد که سه نفر از این افراد، در تماس مسنقیم با طیور بوده

افزاید: به این خاطر در رسد.این گزارش مینفر می 533اکنون با احتساب آخرین مبتالیان، به یک هزار و ت 2013ویروس، از سال 

کنگ و دیدار با مسئوالن بهداشتی آن منطقه به دنبال دستیابی به اواسط ماه مه، مقامات بهداشت استان گوانگدونگ با سفر به هنگ

تاکنون  2016دهند که از اکتبر فلوآنزا جلوگیری کنند. در همین راستا آمارها نشان میراهکارهای کنترلی هستند تا از شیوع بیشتر آن

گزارش شده که در این میان  H7N9مورد انسانی ابتال به ویروس  700استان، شهرستان، و مناطق خودمختار چین، باالی  25در 

تواند نقطه عطفی در راستای قامات بهداشتی دو منطقه مینفر آنها از استان گوانگدونگ بوده است؛ بنابراین دیدار م 600بیش از 

استفاده از تجربیات دو طرف و ارتقای اجرای عملیات کنترلی برای جلوگیری از پیشروی آنفلوآنزا باشد.نظارت آزمایشگاهی، تشخیص 

های بیماری و اقداماتی از این نو مدیریت بالینی، مشاوره بهداشتی و آموزش عمومی، واردات و صادرات مرغ، نظارت بیشتر بر کانو

های چین از آنفلوآنزای پرندگان رنج دست، محور بحث دو طرف قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ایانا، در حالی هنوز برخی استان

از  یرانگذرد. ضمن اینکه ویروس این بیماری در ابرند که از اعالم پاکی ایران به سازمان جهانی بهداشت دام بیش از یک ماه میمی

 بود./ H5N8نوع 

http://www.iana.ir/fa/news/45204/%D8%A2%D9%86%D9%81% 
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 شیالت
 فارس – ۹۶/۰۳/۲۸ : تاریخ

 ای به سوی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغالدریچهپرورش ماهی در قفس  /یادداشت وارده
در حالی که نیاز به مصرف آبزیان در کشور با توجه به رشد جمعیت و بهبود سرانه مصرف رو به افزایش است ذخایر دریای خزر و  

وارده: بشر امروزه با  یادداشت -گروه اقتصادی .طلبدخلیج فارس پاسخگوی این نیاز نبوده و توجه به پرورش ماهی در قفس را می

های حیوانی، سه چالش عمده کاهش سرانه آب شیرین، کمبود غذا و تخریب محیط زیست مواجه است. در بین منابع پروتئین

پروری کمترین فشار را روی منابع آبی دارد. با توجه به محدودیت منابع آب شیرین، آبزی پروری با استفاده از منابع آب شیرین آبزی

های شمالی و جنوبی کشور به دلیل استحصال بی رویه آبزیان و ا مشکل مواجه است. از سوی دیگر ذخایر آبزیان در آبداخلی ب

آلودگی کاهش یافته و تقاضا برای ماهی و دیگر مواد غذایی دریایی در نتیجه رشد جمعیت و همچنین برتری کیفی این منبع 

ر توسعه پرورش آبزیان توجه به منابع آب غیر شیرین از جمله منابع دریایی ضروری بنابراین در مسی .پروتئینی افزایش یافته است

تواند کمک شایانی به بخش آبزی پروری، است. از این رو تمرکز بر منابع آبی موجود در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان می

 .تامین غذا، تولید ثروت، اشتغالزایی و توسعه اقتصاد کشور نماید

 د وابستگی به واردات آبزیان در آینده جدی استتهدی

با رشد آگاهی مردم نسبت به نقش مصرف آبزیان در سالمت انسان، در طی سالیان اخیر تمایل به مصرف آبزیان افزاش یافته است. 

با میانگین جهانی کیلوگرم برآورد شده است که این میزان  10به هرحال سرانه مصرف ماهی همچنان در کشور پایین بوده و حدود 

گزارش  2012میلیون تن در سال  66.6میزان تولید آبزی پروری در جهان حدود .کیلوگرم( فاصله زیادی دارد 30تا 20آن )بین 

افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر میزان  2020میلیون تن در سال  100شده است و پیش بینی شده است مصرف ماهی به بیش از 

شود و در کنار آن حدوداً بیش از هزار تن تخمین زده می 900ستحصال دریایی و آبزی پروری( در ایران حدود تولید کل آبزیان )ا

میلیون دالر در سال انواع آبزیان و خوراک آبزیان به کشور وارد می شود. بنابراین قابل پیش بینی است که در آینده نزدیک با  150

میلیون نفر میزان تولید آبزیان  150ی و چشم انداز افزایش جمعیت کشور تا مرز کاهش ذخایر دریایی، کاهش منابع آبی داخل

میلیون تن در سال نبوده و کشور در آینده ای نزدیک دچار وابستگی به منابع پروتئین دریایی  3تا  1.5جوابگوی نیاز کشور به میزان 

از سوی دیگر بسیاری از مشاغل مرتبط با صید و صیادی .خواهد شد میلیارد دالر( 8تا  4میلیون تن )حدوداً معادل  2به میزان حدودا ً

 .در نتیجه آسیب به ذخایر آبزیان دریایی از بین خواهند رفت و متاسفانه بازارهای صادراتی به عنوان یک فرصت از دست خواهد رفت

 زاییپرورش ماهی در قفس فرصتی برای تولید ثروت و اشتغال

طوریکه به آبزیان در جهان پرورش در قفس به طور گسترده ای در جهان در حال گسترش است. به از بین سایر روش های تولید

کشورهای چین )که به تنهایی نیمی  .گزارش فائو آبزی پروری در قفس سریعترین پیشرفت را در بین انوع آبزی پروری داشته است

زی، مالزی، تایلند، ویتنام، و ایسلند کشورهای پیشرو در جهت پرورش نروژ، ژاپن، اندون ،(از تولید کل را به خود اختصاص داده است

 شده گزارش( دالر میلیارد 63.4 ارزش با) تن میلیون 45.5پروری میزان کل آبزی 2004ماهی به این شیوه هستند. در آسیا در سال

پروری دریایی، داده است. توسعه آبزیفس )در منابع آب شیرین و دریایی( بخش عمده آن را به خود اختصاص ق در پروری آبزی و

نشینان است. این صنعت نیز در کشور ما می تواند به تولید ثروت، روشی مطمئن و پایدار در جهت افزایش درآمد و اشتغال ساحل

ستفاده ارزان اتأمین امنیت غذایی، پیشگیری از صید بی رویه، تولید با کیفیت، اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری و 
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اقتصادی از منابع آبی دریا با توجه به آبهای محدود داخلی منجر شود. قابلیت مهم آن تولید ثروت و اشتغالزایی به ویژه در مناطق 

 .محروم و توسعه نیافته کشور است که می تواند برای گروه های بزرگی از مردم شغل و رفاه تامین کند

 های جنوبی و شمالی کشورتن آبزیان در آبمیلیون  2پتانسیل تولید بیش از 

هزار تن ماهی از طریق  200بر همین اساس و با توجه به مطالعات صورت گرفته تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی تولید ساالنه 

ی است که بسیاری هزار تن افزایش خواهد یافت. این درحال 400به ساالنه  1404پرورش در قفس شده است و این رقم تا پایان سال 

کیلومتر از سواحل دریای خزر، خلیج  800هزار و  5از مجامع و محققین بین المللی پتانسیل تولید پرورش ماهی در قفس را در طول 

های اند. لذا پرورش ماهی در قفس، یکی از طرحمیلیون تن( تخمین زده 2فارس و دریای عمان بیش از یک میلیون تن )و حتی تا 

ر اقتصاد مقاومتی در جهت تولید و اشتغال می تواند در نظر گرفته شود. از بُعد اقتصادی نیز ارزش صادراتی هر کیلوگرم اولویت دا

دالر تخمین زده می شود که با در نظر گرفتن پتانسیل تولید حداقل یک میلیون تن میتوان  4تا2ماهی تولید شده در قفس بین 

ارد دالر در سال بود. پیش بینی شده است برای رسیدن به تولید پایدار یک میلیون تن در سال میلی 4تا  2شاهد تولید ثروتی معادل 

میلیارد دالر سرمایه )جهت سرمایه های زیرساختی، شناور، بندرگاهی، تجهیزات، بچه ماهی، خوارک و هزینه های  10تا 8بین 

هزارنفر بطور مستقیم  350لیون تن تولید می توان برای بیش از پشتیبانی و پرسنلی( نیاز است و تخمین زده می شود برای هر یک می

  .و غیرمستقیم ایجاد شغل نمود

 قفس در آبزیان پرورش در فنآورانه هاینهاده قابلیت خود اتکایی در کل زنجیره 

های مناسب جهت  های فنآورانه شامل دانش مطالعه و مانیتورینگ محلآنچه که در این صنعت حائز اهمیت است توجه به نهاده

استقرار، تولید تجهیزات و شناورها، ادوات پشتیبانی و بندرگاهی، تولید بچه ماهی، تولید خوراک، ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی 

دهد. اما این درحالی است که با توجه به درصد( را به خود اختصاص می 90است که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری )بیش از 

گیر علوم مهندسی مرتبط با این صنعت و البته علوم شیالتی در کشور)از طریق جوانان نخبه می توان به راحتی از عهده رشد چشم

مطالعه، تولید و اجرای بخش های مختلف فنآورانه آن مانند سایر علوم بایو و نانو تکنولوژی و علوم هسته ای بر آییم و ایران را به 

 .یل کنیمیکی از قطب های این صنعت تبد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960328000421 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 طراحی نوین ساختار مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و نماینده موقت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)فائو( در در نشست مشترک رئیس 

ایران همچنین برخی از موضوعات مهم مشترک از جمله ضرورت حضور همکاری هر چه بیشتر مؤسسه در طرح احیا دریاچه 

الیت ها و دستاوردهای پژوهشکده های تابعه مورد بحث و ارومیه، فعال نمودن مجدد مرکز رفرانس آرتمیای ارومیه و بازدید از فع

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، در این نشست دکتر محمد پورکاظمی گزارش .تبادل نظر قرار گرفت

برای افق توسعه در جامعی از وضع موجود پژوهشکده ها و مراکز تابعه مؤسسه، اهداف و مأموریت های اثربخشی فعالیت ها ارائه و 

و همچنین طراحی نوین ساختار مؤسسه ارائه کرد و خواستار همکاری فائو در این زمینه شد.وی افزود: هدف اصلی این  1420سال 

نشست امکان سنجی استفاده از توان علمی و تجارب فراوان سازمان فائو به عنوان یک مشاور عالی فنی و علمی در راستای ضرورت 

ساختار مؤسسه بوده است.براساس این گزارش، فابیو گریتا نیز قول مساعد داد تا این موضوع را با دفتر مرکزی فائو در بازنگری در 

رم ایتالیا طرح و نتایج آن را به مؤسسه اعالم کند. در این نشست همچنین برخی از موضوعات مهم مشترک از جمله ضرورت 

ا دریاچه ارومیه، فعال نمودن مجدد مرکز رفرانس آرتمیای ارومیه و بازدید از حضور همکاری هر چه بیشتر مؤسسه در طرح احی

فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشکده های تابعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.گفتنی است در حال حاضر با گذشت چند دهه 

ی با همان ساختار قبلی است و این در حال از فعالیت تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور کماکان فعالیت این مؤسسه

است که همواره به روزرسانی، اصالح بهینه ساختار، ضرورت بازنگری در کاهش یا افزایش پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و 

خوردار یی برنوگرایی در مأموریت های کالن، شناسایی ظرفیت ها و تنگناها در مأموریت ها یا تقسیم بندی ها از اولویت بسیار باال

 است.

http://www.iana.ir/fa/news/45246/%D8%B7%D8%B1% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

مناسب پرورش ماهی در قفس مکان  16پروژه تحقیقاتی علوم شیالتی در کشور/ شناسایی  ۲00اجرای ساالنه 

 در دریای خزر/ صیدهای غیرمجاز و غیرقابل کنترل عامل اصلی کاهش ماهیان خاویاری دریای خزر

تا  20صورت استخرهای خاکی در واحدهای رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: اکنون تولید عمده میگو در کشور به

تن در هکتار  11تا  10تن در هکتار است که در برخی از مزارع مدیریت شده این میزان به تا چهار  3.5هکتاری با متوسط تولید  40

به گزارش خبرنگار ایانا، محمد پورکاظمی امروز در نشست خبری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی .رسدمی

های اقتصاد های مرتبط به سیاستشود، افزود: یکی از پروژهپروژه تحقیقاتی در کشور اجرا می 200با بیان اینکه ساالنه بیش از 

شود میلیون تن آبزی در جهان تولید می 97.2دهد ساالنه مقاومتی، شیوه پرورش ماهی در قفس است.وی بیان کرد: آمارها نشان می

ربوط به صید است.رئیس مؤسسه درصد تولید جهان م 56درصد تولید شیالتی دنیا را به خود اختصاص داده و  44پروری که آبزی

 440تحقیقات علوم شیالتی کشور تولیدات شیالتی ایران را حدود یک میلیون تن در سال عنوان کرد و ادامه داد: از این میزان 

میلیون تن مربوط به پرورش آبزیان است.پورکاظمی با بیان اینکه در بخش کشاورزی باالترین سرعت رشد و تولید را در دنیا 

وری دنیا پرها و دریاها روند تولید در صنعت آبزیها، اقیانوسدلیل محدودیت منابع صید، اکوسیستمپروری دارد، تأکید کرد: بهآبزی

مطالعه پرورش ماهی در قفس را آغاز  1370روز در حال افزایش است.وی با بیان اینکه مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی در سال روزبه

شیالت محققان نروژی را برای این کار دعوت کرد، یادآور شد: برآوردهای آنان نشان داد ذخایر دریایی ایران سازمان  1382و در سال 

هزار تن تا یک میلیون تن ظرفیت پرورش ماهی در قفس را دارد.پورکاظمی عنوان کرد: در این روش در رویکرد مهاجرت  900حدود 

ی یابد.وی مجرهای تولید کاهش مییازی به استخر، پمپاژ و برق نیست و هزینههای ساحلی و دریایی، دیگر ناز آب شیرین به آب

متولی پرورش ماهی در قفس را سازمان شیالت ایران عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی نیز بسته 

هیأت علمی تدوین کرده است و در سال  دانشی تحقیقات، آموزش و ترویج را بر عهده دارد که با کمک محققان، اساتید و اعضای

مطالعات تحقیاتی آن عملیاتی شد.رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم شیالتی کشور اضافه کرد: متأسفانه در سیستم دانشگاهی  1395

ها بازنگری شود؛ های شیالت دانشگاهکشور حتی واحد درسی تحت عنوان پرورش ماهی در قفس وجود ندارد و ضروری است رشته

را برای توسعه این طرح الزم است در آینده کادر متخصص داشته باشیم.به گفته پورکاظمی، به ناچار ما در هشت کارگاه آموزشی زی

 ایم.از اساتید و متخصصان کشورهای نروژ، ایتالیا، انگلستان، مالزی و روسیه درخواست همکاری در این باره کرده

مکان مناسب در دریای خزر  16ها دانست که تاکنون ی در قفس را مکان یابی قفسوی یکی از مسائل مهم در اجرای پرورش ماه

های با ها باید با کمترین آسیب در جریانات آبی )موجمتری قرار گیرند؛ زیرا قفس 100تا  20شناسایی شده است تا در اعماق بین 

های ساعت، جذر و مد دریای جنوب، آبی در جهت عقربهمتر دریای خزر و سه تا چهار متر خلیج فارس( جریانات  9ارتفاع هشت تا 

رو شود.پورکاظمی اظهار کرد: پرورش ماهی در قفس در دنیا با دار روبههای مهاجم مانند شانهها و گونهها، شکوفایی جلبکآلودگی

 نده سازه متعدد هستند؛ اماها گفت: کشورهای تولیدکنهای این نوع قفستولید بیش از سه میلیون تن پا گرفت.وی درباره سازه

متری و دمای آب را تحمل کند، مورد توجه ما است  9ای که متناسب با اقلیم ما باشند و بتواند جریانات آبی با امواج هشت تا سازه

 های شناور را تهیه خواهیم کرد.ور و در جنوب کشور قوطههای قوطهبه طوری که در دریای شمال کشور قفس

ای که وارد این پروری هر گونههای آبزیدلیل تراکم در سیستمطور حتم بهیقاتی علوم شیالتی کشور بیان کرد: بهرئیس مؤسسه تحق

های مقاوم به بیماری، دارای شناسنامه، اصالح شویم که در این شرایط تالش شده از گونهرو میها روبهها شود، با ظهور بیماریقفس
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با کمک معاونت ( SPFاف )پیآالی اسفاده کنیم.پورکاظمی ادامه داد: برای نمونه اکنون تولید قزلنژاد شده و عاری از بیماری است

 تنها هیچ تهدیدی در اکوسیستم ایجاد نکند بلکه مطالعات اقتصاد و بازار آن انجام شود.علمی ریاست جمهوری آغاز شده است که نه

هزار  400باید به  1404زی از طریق پرورش ماهی در قفس را داریم که در افق هزار تن آب 200وی عنوان کرد: اکنون برنامه تولید 

 پروری کشور برسد که در کنار آن باید بازارهای مصرف آن را نیز شناسایی کنیم.تن یعنی تقریباً معادل تولید فعلی آبزی

صادرات آبزی به بازارهای روسیه و کشورهای های خوبی در بخش پورکاظمی در بحث صادرات نیز افزود: سازمان شیالت ایران اقدام

گونه بومی  10های ما توسعه تولید ترین برنامههای بومی داشته است.وی تأکید کرد: یکی از محوریهمسایه برای کپور ماهیان و گونه

است و در این برنامه  ها ابالغ شدههای ترویجی اینها از طریق پژوهشکدهآبزی کشور در روش پرورش ماهی در قفس است که پایلوت

نیم کشود.رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور یادآور شد: ما تالش میهای بومی انجام میماهی از گونههزار بچه 100تولید 

سازی کنیم.پورکاظمی با اشاره به ذخایر ماهیان در دریای خزر با دعوت اساتید و متخصصان خارجی این دانش فنی را در کشور بومی

های پرورش ماهی در قفس اضافه کرد: ذخایر ماهیان خاویاری که یک ذخیره مشترک خلیج فارس و احیای آبزیان از طریق روش و

ترین حد آن است.وی با اشاره به ممنوعیت تن رسیده که پایین 500هزار تن به کمتر از بین پنج کشور حاشیه دریای خزر است، از سه

اری برای پنج کشور ساحلی دریای خزر خاطرنشان ساخت: طبق توافق بین پنج کشور، هرگونه صید برداشت و صادرات ماهیان خاوی

تواند انجام شود.پورکاظمی سن بلوغ ماهیان خاویاری را باال دانست تجاری ممنوع است؛ اما صید برای تحقیقات و بازسازی ذخایر می

سال است تا بتوان از خاویار  20ماهیان سال و فیل 15ماهیان ال، تاسس 10و اظهار کرد: نخستین سن بلوغ برای ماهی اوزون برون 

سال عمر خود  10گونه ماهیان ارزشمند که حداقل ها استحصال کرد.به گفته وی، تالش شده است تا حاشیه امنی برای ایناین ماهی

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: کنند، ایجاد شود.رئیس های کشورهای حاشیه دریای خزر مهاجرت میرا در محدوده آب

دهد که عامل اصلی کاهش ماهیان خاویاری دریای خزر صیدهای غیرمجاز و غیرقابل کنترل است؛ زیرا افراد تحقیقات نشان می

 .نندکهای بین دو، سه تا پنج کیلوگرم صید میدلیل گوشتی بودن در وزندلیل نداشتن شغل مناسب ماهیان خاویاری را بهبه

شود که در مدت یک ماهی در پشت یکی از سدها پرورش داده میپورکاظمی بیان کرد: برای بازسازی این ذخایر، اکنون گونه فیل

 ماهیان دریای خزر در قراردادیالمللی تاسسال و نیم، وزن این ماهی به سه کیلوگرم رسیده است.وی ادامه داد: مؤسسه تحقیقات بین

گونه ماهیان در دریا و پشت سد سفیدرود با ایران همکاری کند.پورکاظمی عنوان کرد: ایران احیای ماهیان ینقرار است برای تولید ا

 توانپروری و خطر انقراض در سیستم پرورش ماهی در قفس در دستور کار دارد که حتی میخاویاری را با دو رویکرد صنعت آبزی

یادآور شد: در سیستم بازسازی ذخایر بچه ماهیان در وزن سه تا پنج گرم رهاسازی ها نیز داشته باشیم.وی بانک ژن زنده این گونه

ها یک تا دو کیلوگرم متناسب با شرایط دریای خزر رهاسازی کنند که با وزنشوند؛ در برخی کشورها از سیستم قفس استفاده میمی

ر های ارزشمند دریای خزر دنامه مطالعه تولید گونهخواهند شد.رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تأکید کرد: اکنون بر

آال در دریای خزر و ماهی سیباس، سیبرین و شانک در ماهی خاویاری، ماهی آزاد و قزلسیستم پرورش ماهی در قفس ازجمله فیل

ک کسب دانش بیوتکنیدریای جنوب کشور را در دستور کار داریم.پورکاظمی درباره ماهی بومی شانک افزود: طی چند سال موفق به 

هزار عدد بچه ماهی شانک را تولید کردیم و طی قراردادی در اختیار بخش  200حدود  95طوری که در سال تکثیر شانک شدیم به

 های تجاری کنیم که شرطهای بومی خود را جایگزین گونهدنبال این هستیم گونهخصوصی قرار دادیم.وی اضافه کرد: به تدریج به

نظر گرفتن مباحث اقتصادی، سرعت رشد تولید و مقاوم بودن به بیماری است.پورکاظمی درباره آلودگی دریای خزر و نخست آن در 

اثر آن بر آبزیان خاطرنشان ساخت: خوشبختانه میزان آلودگی دریای خزر در حدی نیست که سالمت انسان را برای مصارف ماهی و 

هایی وجود دارد، اما این براساس سیکل آلودگی که ابتدا باید در اط حساس آالیندهآبزیان محدود کند.به گفته وی، گرچه برخی نق

رسوبات و موجوداتی همچون صدف و خرچنگ بعد در ماهیان ریز و ماهیان درشت و سپس در کبد و جگر ماهی و از طریق گردش 
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اظهار کرد: مطالعاتی که در گذشته انجام  خون در کلیه به گوشت و خاویار رسوخ کند.رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

طور عمده ماهیان خاویاری بودند، حکایت داشت ساله که به 40تا  30های داخلی برخی از ماهیان درشت با سن شد، از آلودگی اندام

لودگی در ماهیان های اخیر هیچ گونه آکه البته این آلودگی در گوشت و خاوریار آنها دیده نشد.پورکاظمی همچنین گفت: در سال

 گونه تهدیدی برای سالمتی مردم ندارد.خزری دیده نشده است.وی به مردم اطمینان داد که مصرف ماهی دریای خزر هیچ

 23کیلوگرم و در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بیش از  10پورکاظمی بیان کرد: مصرف سرانه آبزیان در ایران ساالنه 

دهد ما نصف آنها مصرف آبزیان داریم.وی در زمینه تولید میگو نیز عنوان کرد: اکنون تولید عمده میگو  کیلوگرم است که نشان می

تن در هکتار است که در برخی از  4تا  3.5هکتاری با متوسط تولید  40تا  20صورت استخرهای خاکی در واحدهای در کشور به

رسد.رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تولید میگو در سال می تن در هکتار 11تا  10مزارع مدیریت شده این میزان به 

سفید شش تا هفت هزار تن کاهش یافت، علت بروز بیماری لکهبه 94هزار تن عنوان کرد و افزود: این میزان در سال  22را حدود  93

ت، سازمان دامپزشکی و مجموعه تحقیقات این گرفته و تالش سازمان شیالهای صورتهای آموزش و مراقبتبا کارگاه 95اما در سال 

سارت تواند کمترین خسفید در صورت مدیریت میدهد که بیماری لکهبیماری کنترل شد.پورکاظمی تأکید کرد: مطالعات نشان می

و را در کنار لید میگکه تالش داریم در کنار این بیماری مدیریت تولید داشته باشیم و امسال برنامه ترویج توطوریرا داشته باشد، به

تا  23تولید میگوی کشور به  95کنیم.وی با بیان اینکه در سال هکتار اجرایی می 100عنوان پایلوت در بیماری در استان بوشهر به

هزار تن برسد.پورکاظمی ادامه داد: همچنین در طرحی  30رقم تولید این آبزی به  96بینی کرد که در سال هزار تن رسید، پیش 24

میگو رهاسازی عدد در هر مترمربع بچه 25طور معمول زمایشی، برنامه داریم به جای تولید تراکمی در استخرهای خاکی که بهآ

میگو در هر مترمربع استفاده شود.به گفته وی، در این روش آب عدد بچه 300تا  250شود از استخرهای بتنی در شرایط متراکم می

شود در همان مکان عملیات پرورش، فیلتر و بازگردش شود نیاز نداریم، بلکه آبی که یکبار منتقل میچرخشی که مدام از دریا پمپاژ 

رساند.رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی اضافه کرد: تن تولید در هکتار می 20شود که این دستاورد در این مرحله ما را به می

ازی آن سای است که در آن نیاز به آب دریا نیست که اکنون در حال بومیههای بومی موفق در تولید میگو، شیویکی دیگر از دانش

 های پرورشی تحمل پذیری باالیی دارند؛ بنابراینشود که گونههستیم.پورکاظمی یادآور شد: در این روش انتقال آب با تانکر انجام می

رود.وی از تدوین سند تولید شمار میاغل خانگی و مولد بهتن در هکتار برساند که این روش جزو مش 40تا  30تواند به تولید را می

پروری در ذخایر آب کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: در حال تدوین سندی هستیم که از امکانات ذخایر آب بخش کشاورزی در آبزی

ها در مناطق کشت و صنعت توان از ظرفیتشود که میمند شویم و پس از آن آب به اراضی کشاورزی رهاسازی میها بهرهاستان

 شود./مند شد که اکنون در دنیا از این الگوها استفاده میمختلف بهره
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

تمام شده صنعت قند و شکر و افزایش حاشیه سود/ رشد صنایع پربازده بازار به پشتوانه دالیل  کاهش بهای

 بنیادی

در گروه قند و شکر افزایش حجم مواد اولیه در داخل و کاهش قیمت جهانی مواد اولیه در کنار هم باعث شد تا بهای تمام شده در 

ایانا از سنا، سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری به گزارش .این صنعت کاهش و حاشیه سود افزایش یابد

ضمن بیان مطلب فوق، در خصوص صنایع برتر بازار سرمایه با اشاره به اینکه برخی صنایع از ابتدای سال تا امروز بازدهی های باالی 

ه اثرگذاری بیش تری دارد، اما در چند صنعت خاصی درصد را به ثبت رساندند، گفت: معموال در صنایع کوچک جریان های سرمای 40

وی با اشاره به گروه قند و شکر و بازدهی باالی این گروه .که از ابتدای سال بازدهی باال داشتند، فقط جریان سرمایه مهم نبوده است

ه شهریور است و با توجه به اینکگفت: این گروه به پشتوانه دالیل بنیادی رشد کرد. سال مالی اکثر شرکت های این گروه پایان 

برداشت محصول در نیمه دوم سال گذشته خوب بود و از طرفی قیمت جهانی شکر خام نیز کاهش یافت، این صنعت از هر دو عامل 

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری به مهم ترین ریسک این گروه با توجه به کاهش قیمت های جهانی و .فوق تاثیر مثبت گرفت

ایش حجم برداشت محصول که باعث کم شدن هزینه های تولید می شود، اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش قیمت شکر خام افز

در بازار جهانی این گروه با ریسک کم شدن یارانه های دولتی مواجه است که البته این موضوع نیز در حد حرف است و هنوز تصمیمی 

کرد: در گروه قند و شکر افزایش حجم مواد اولیه در داخل و کاهش قیمت جهانی مواد اولیه  وی تاکید.درباره آن گرفته نشده است

وی در ادامه به گروه رایانه اشاره کرد و .در کنار هم باعث شد تا بهای تمام شده در این صنعت کاهش و حاشیه سود افزایش یابد

ر خوب دو شرکت بود. در گروه رایانه با توجه به افزایش حجم افزود: در این گروه عمده رشد شاخص صنعت به دلیل عملکرد بسیا

تراکنش ها درآمد شرکت ها رشد چشمگیری را تجربه کرده اما مهم ترین ریسک این گروه دریافت مطالبات شرکت ها از شبکه بانکی 

والت کاغذی اشاره کرد و درباره وی به گروه محص.است و اینکه اگر شبکه بانکی با مشکلی مواجه شود نرخ ها دچار تغییر می شوند

 .بازدهی باالی این گروه توضیح داد: این گروه نیز متاثر از اتفاق های بنیادی شاهد رشد قیمت سهام بوده است

وی با اشاره به خبر مثبت مطرح شده در گروه محصوالت کاغذی تاکید کرد: هرچند این خبر هنوز اجرایی نشده، اما بازار این خبر 

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری درباره خبر مثبت تاثیر گذار بر صنعت محصوالت کاغذی گفت: .ضم کرده استمثبت را ه

خبری که در این گروه مطرح شده این است که یک مجموعه در حال خرید شرکت های این گروه است. هرچند این خبر هنوز اجرایی 

 البته رشد بخشی از سهام نیز به دلیل جمع آوری سهم از بازار است.نشده اما بازار خبر را قبل از وقوع هضم کرده و 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 شود؟/افزایش نرخ خرید شیرخام در راه استپرداخت میفاز سوم مشوق صادراتی لبنیات 

میلیارد تومان در دو مرحله در اختیار صادرکنندگان قرار  44 تنها های لبنی،میلیارد تومان مشوق صادراتی کارخانه 150از مجموع 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .نیست صادراتی مشوق سوم فاز از خبری کنون تا و گرفت

های لبنی برای افزایش قدرت رقابت آنها در بازارهای صادراتی مطرح بود، و کارخانه یارانه صادراتی به لبنیاتسالهاست موضوع اختصاص  ،جوان

 150البته ناگفته نماند که از مجموع .های لبنی صادرکننده اختصاص یافتتا اینکه خرداد سال گذشته با پیشنهاد دولت این یارانه به کارخانه

میلیارد تومان در دو مرحله در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت و تاکنون خبری از  44های لبنی تنها کارخانه مشوق صادراتیمیلیارد تومان 

مبنی بر افزایش ندادن نرخ خرید شیرخام از دامداران بارها قیمت  صنایع لبنیعلی رغم بی مهری فراوان .فاز سوم مشوق صادراتی نیست

 .مرار پرداخت مشوق صادراتی انتظار می رود، نرخ خرید شیر خام افزایش یابدمحصوالت لبنی قانونی و غیرقانونی افزایش یافت که در صورت است

با اشاره به آخرین وضعیت مشوق های   صنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

میلیارد تومان مشوق صادراتی را پرداخت کرده اما تا زمان ارائه گزارش  44داشت: تا کنون دولت در دومرحله صادراتی لبنیات اظهار 

وی افزود: اکثریت شیرخشک های .توزیع این دو مرحله و بررسی های الزم از سوی سازمان برنامه و بودجه خبری از فاز سوم نیست

بازارهای هدف صادر شد که در صورت پرداخت فاز سوم شاهد رونق صادراتی خواهیم دپویی در انبارها با پرداخت مشوق صادراتی به 

تری های لبنی به بهانه نبود مشهای لبنی مبنی بر افزایش نرخ شیرخام بیان کرد: کارخانهمقدسی با انتقاد از عدم تعهد کارخانه.بود

که به محض دریافت مشوق صادراتی اقدام به افزایش نمایند تومانی نرخ شیر خام کردند  100تا  50و ضرر و زیان اقدام به کاهش 

رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام عنوان کرد: .اندکه تا کنون به قول خود عمل نکرده

بقی مشوق های صادراتی و رونق میلیارد تومان ما 106خرید توافقی شیرخام همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که با پرداخت 

از دامداران  نرخ خرید شیرخاموی در خصوص تأثیر پرداخت مشوق صادراتی بر .بازار دیگر نیازی به این استمرار این امر نباشد

 .تصریح کرد: پرداخت مشوق صادراتی جذب شیر خام دامداران و جلوگیری از دور ریختن این محصول فساد پذیر شد

 مشوق صادراتی چیست؟ مهم ترین مزایای

های تا کنون مشوق :گفت صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد رضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار 

اتحادیه پیگیر مابقی تخصیص این مشوق از سازمان صادراتی در دو مرحله به کارخانه های لبنی صادرکننده پرداخت شد و همچنان 

میلیارد تومان بود که به دنبال مشوق صادراتی و ایجاد بازارهای  650، 94وی افزود: صادرات لبنیات در سال .برنامه و بودجه است

 .میلیارد تومان افزایش یافت 770جدید این میزان در سال گذشته به 

 .داران و نبود مازاد شیرخام از مهم ترین مزایای پرداخت مشوق های صادراتی به شمار می رودبه گفته گنجی جذب شیر تولیدی دام

 افزایش نرخ خرید شیر خام در راه است

بیان کرد: پرداخت مشوق صادراتی   صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار 

 .در انبارها داشت صادرات شیر خشک های دپو شدهدر دو مرحله تأثیر بسزایی در جذب مازاد شیرخام و 

کشور ما از خود نشان دادند که درنهایت این امر  شیر خشک و محصوالت لبنی وی افزود: بازارهای جهانی اقبال مثبتی نسبت به

اتحادیه  :عزیزاللهی با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام کماکان ادامه دارد، گفت.ا را نیز به همراه داشته استتعادل میان عرضه و تقاض

به وزارتخانه، پیشنهاداتی مبنی بر واگذاری اختیارات خرید توافقی به آنها را داده است، چرا که با وجود فسادپذیری محصوالت لبنی، 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

88 
 

مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به تأثیر پرداخت مشوق صادراتی بر نرخ .مری ضروری استتحقق سرعت اجرا برای فروش آنها ا

شیرخام از دامداران، عنوان کرد: در دوره قبل کاهش پرداخت مشوق صادراتی از کاهش قیمت جلوگیری نمود، که در صورت استمرار 

وی با اشاره به اینکه پس از .خرید شیرخام از دامداران افزایش یابداین روند و تعادل میان عرضه و تقاضا انتظار می رود که نرخ 

ها هر کیلو شیرخام را با تومان اجرایی نشد، اظهار داشت: در حال حاضر به طور متوسط کارخانه 1440گذشت سه سال نرخ مصوب 

وق های صادراتی انتظار می رود که تومان خریداری می کنند، که در صورت استمرار پرداخت مش 1283تومان و حداکثر  1250نرخ 

 .تومان برسد 1300این نرخ به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6136629/%D9%81%D8%A7%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۲۷شنبه 

 فروش شیرخام در لبنیات سنتی ممنوع

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش شیر خام به طور کلی و به ویژه در مراکز 

 خطر وجود با چرا که پرسش این به پاسخ در ایرنا  با گو و گفت در خسرو صادق نیت.عرضه لبنیات سنتی در شهرها ممنوع است

همچنان فروش شیر خام در برخی مراکز عرضه لبنیات سنتی ادامه دارد، توضیح داد: عرضه و فروش شیر خام در  مالت تب بیماری

وی افزود: مراکز عرضه لبنیات سنتی فقط می توانند فرآورده های لبنی و .مراکز فروش لبنیات سنتی به طور کلی ممنوع است

انند ماست ارائه کنند، وزارت بهداشت و ماموران بهداشتی وزارت بهداشت بر این مراکز نظارت محصوالت فرآوری شده از شیر را م

مستقیم دارند و اگر در هر یک از این مراکز تخلفی مشاهده شود از جمله اینکه اقدام به فروش شیر خام کنند، به سرعت با آنها 

روش شیر خام ممنوع است و اگر در جایی چنین تخلفی را مشاهده صادق نیت گفت: مردم مطلع باشند که عرضه و ف.برخورد می شود

 .به وزارت بهداشت اطالع دهند تا به سرعت با متخلفان برخورد شود 1490یا  190کردند، از طریق شماره تماس 

ر و محصوالت ق شیبیماری تب مالت یا بروسلوز یک بیماری میکروبی )باکتریایی( مشترک بین انسان و دام است که می تواند از طری

لبنی یا گوشت آلوده به انسان منتقل شود. تب، سردرد، عرق فراوان، لرز، خستگی، بی اشتهایی، بی حالی، ضعف عمومی، کاهش وزن، 

آمار موارد ابتال به بیماری تب مالت .درد مفاصل و کمر دردهای شکمی و بزرگ شدن کبد و طحال از عالیم بیماری تب مالت است

علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت چندی .هزار نفر نیز اعالم شده است 20تا  93اخیر متفاوت بوده و در سال در سال های 

پیش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، نسبت به افزایش این بیماری هشدار داده بود و گفته بود که برخی مراکز عرضه لبنیات سنتی 

او گفت: لبنیات صنعتی .د و درباره لبنیات صنعتی حرف های غیر علمی و عوامانه می زنندبرای فروش بیشتر خود، عوامفریبی می کنن

دو نوع است یک نوع لبنیات عاری از هر نوع میکروب که لبنیات استریلیزه است که مدت زمان نگهداری آن طوالنی تر است و یک 

به طور .ر آن باقی می ماند اما مدت نگهداری آن کمتر استنوع هم لبنیات پاستوریزه است که میکروبهای مفید و غیر بیماری زا د

کلی، کارخانه های تولید محصوالت لبنی، شیرهایی را برای تولید محصوالت خود از دامداران پذیرش می کنند که درصد و میزان 

ایی که در مراکز صنعتی میکروب های آن در حد مجاز واستاندارد باشد، به همین علت گاهی شیرهای مرجوعی از کارخانه و شیره

تولید محصوالت لبنی قابل پذیرش نیست، به چرخه فروش در برخی مراکز عرضه لبنیات سنتی وارد می شود که بی توجهی به این 

 .موضوع و رعایت نکردن اصول بهداشتی می تواند، موجب بروز و گسترش برخی بیماری ها از جمله تب مالت شود

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره تب مالت به خبرنگار ایرنا گفته بود:  پیش از این محمد مهدی گویا،

به گفته وی مهمترین اقدام .نفر است 100تب مالت بیماری خیلی مرگ آوری نیست و میزان مرگ ناشی از این بیماری ساالنه حدود 

وشش واکسیناسیون دامها و کیفیت واکسن آن در کشور با همکاری برای کنترل و کاهش تب مالت در کشور این است که میزان پ

گویا افزود: واکسن تب مالت تولید داخل است و در موسسه رازی تولید می شود و سازمان مدیریت .سازمان دامپزشکی افزایش یابد

ایی واکسن تب مالت را فراهم کند تا ج و برنامه ریزی قول داده است با حمایت مالی از این موسسه زمینه تولید بیشتر و با کیفیت تر

وی گفت: اقدام مهم دیگر برای کاهش این بیماری نظارت جدی تر بر مراکز عرضه و .که امکان صادرات این واکسن نیز فراهم شود

ال انتقنگهداری دام و به خصوص آغل های نگهداری دام است زیرا تحقیقات نشان می دهد حتی تنفس در آغل آلوده می تواند باعث 

گویا اضافه کرد: توصیه وزارت بهداشت به مردم این است که از لبنیات پاستوریزه استفاده کنند و در صورت استفاده .تب مالت شود

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر .از لبنیات سنتی و فله این اقالم را از مراکز مورد تایید دانشگاههای علوم پزشکی تهیه کنند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گفت: بیماری تب مالت بیش از آنکه کشنده باشد،یک بیماری مزمن، موذی، آزاردهنده است، درمان این بیماری وزارت بهداشت 

 .طوالنی است و افرادی که به این بیماری مبتال می شوند، از کار و زندگی می افتند و دوران سختی را سپری می کنند

وذی ترین، سخت ترین و بدترین نوع تب مالت در دنیاست که به آن وی افزود: نوع بیماری تب مالت که در ایران وجود دارد، م

 .بروسلوز مدیترانه ای گفته می شود و درمان کامل آن کار ساده ای نیست

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=828e105794fd492d82a 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۸ : تاریخ

 مرغ در بازار مرغ به عراق از سر گرفته شد/ کاهش قیمت تخمصادرات تخم

  .گذار میهن گفت: قیمت تخم مرغ در بازار به دلیل کاهش مصرف در ماه مبارک رمضان، کاهش یافته استرئیس اتحادیه مرغ تخم

مرغ ، در مورد آخرین وضعیت بازار صادراتی و همچنین قیمت تخمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا ترکاشوند در گفت

های غذایی، به تبع آن مانند هر سال میزان در بازار داخل اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و کاهش وعده

تومانی قیمت هر کیلوگرم  700تا  600در نتیجه شاهد کاهش مرغ نیز کاهش یافته و اکنون عرضه بیش از تقاضاست، مصرف تخم

 .کندها تهیه میتومان از سوپرمارکت 350مرغ را حد اکثر کننده هر عدد تخماکنون مصرفو هممرغ در بازار هستیم تخم

رئیس اتحادیه مرغ .بندی ممکن است کمی باالتر از این رقم باشدهای بستهمرغوی به این نکته هم اشاره کرد که البته قیمت تخم

مرغ به کشورهای اطراف با توجه به پایان یافتن آنفلوانزای فوق حاد گذار میهن همچنین در مورد از سرگیری صادرات تخممتخ

 .مرغ راهی بازار عراق شدپرندگان که بر صادرات هم تأثیر گذاشته بود، گفت: روز گذشته چند کانتینر تخم

دهم در مورد آن توضیحی خبر داد و گفت: فعالً موضوع نهایی نشده و ترجیح میهای با قطر برای ارسال محموله ترکاشوند از رایزنی

  .ارائه نکنم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960328000553 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۸ : تاریخ

 روز دیگر 1۲کند/ تحویل تا تن موز از فیلیپین وارد می ۲۵0ایران 

  .روز دیگر در بندرعباس پهلو بگیرد 12کند که قرار است این محموله تن از فیلیپین موز وارد می 250بر اساس اسناد، ایران  

به نقل از فرینت، بر اساس درخواست هزینه حمل باری که اخیراً به ثبت رسیده  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

بر اساس این اسناد قرار است این محموله از بندر داوائو فیلیپین .تن موز از نوع کاوندیش از فیلیپین وارد کند 250ایران قرار است 

روز دیگر در ایران تحویل  12ژوئن یعنی  30ویل داده شود. این محموله به مقصد ایران حمل و در جنوب ایران در بندرعباس تح

کننده اصلی موز محسوب شده و بازار خوبی برای تولیدکنندگان است. موز یکی از های اخیر مصرفایران طی سال.شودداده می

را در مناطق جنوب کشور داشته باشد،  های گذشته اگرچه ایران تالش کرده تا تولید این محصولهای گرمیسری است و در دههمیوه

های جزئی ایجاد شد های گذشته و در پی وارداتها به خوردن موز از دههاما موفقیت چندانی حاصل نشده است. تغییر ذائقه ایرانی

 .و االن به یک نیاز و خواسته اصلی در جامعه تبدیل شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960328000796 
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 صادرات و واردات 
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۸ : تاریخ

درصدی صادرات ترکیه به قطر/ ایران بازهم جا ماند صادرات انواع میوه و سبزیجات از اول می  7۲4افزایش 

  .درصد افزایش یافت 7۲4ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1۵تا 

ای که توسط اتحادیه صادرکنندگان غرب سواالقطر، بر اساس بیانیهبه نقل از پنین خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

  .وه و سبزیجات ترکیه به قطر طی چند مدت گذشته به شدت افزایش یافته استمدیترانه صادر شد، میزان صادرات انواع می

مصطفی ساتیجی رئیس اتحادیه صادرکنندگان غرب مدیترانه، گفت: صادرات میوه و سبزیجات ترکیه به قطر در این میان افزایش 

هزار دالر فراتر رفته است. این رقم که  861 میلیون و 379قابل توجهی داشته است که در این میان ارزش صادرات ترکیه به قطر از 

فرنگی که درصد رشد داشته است. تنها ارزش گوجه 724شود نسبت به مدت مشابه سال گذشته ژوئن را شامل می 15از اول می تا 

ها بین به گزارش فارس، طی دو هفته گذشته با افزایش تنش .میلیون دالر است 246در طول این مدت به قطر صادر شده حدود 

کشورهای عربی و قطر آنها صادرات خود را به این کشور متوقف کردند. در این میان قطر تقاضای واردات مواد غذایی، میوه و آب از 

ترکیه و ایران داشته است. اگر چه ایران هم طی دو هفته گذشته صادراتی به این کشور داشته اما ظاهراً سهم ترکیه در این میان 

در زمان تحریم روسیه هم که این کشور به دنبال واردات محصوالت مواد غذایی از کشورهای همسایه بود ترکیه .ستبسیار بیشتر ا

گوی رقابت را از ایران ربود و توانست سهم بیشتری در بازارهای روسیه داشته باشد. سهم ایران در این میان تنها محدود به چند 

 .جات شدمحموله محصوالت شیالتی و صیفی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960328000684 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۷ : تاریخ

 کند ایران از بالروس شیرخشک و کره وارد می

 :های گوشتی از این کشور خبر داد و گفتاز ابراز تمایل ایران برای واردات لبنیات و فرآوردهیکی از مقامات وزارت کشاورزی بالروس 

، اینگلیش بلتابه نقل از  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .برای صادرات شیرخشک و کره در حال مذاکره با ایران هستیم

 .لئونید مارینیچ معاون وزارت کشاورزی و محصوالت غذایی بالروس اعالم کرد: ایران تمایل دارد تا از این کشور گوشت و لبنیات وارد کند

وزهای گذشته در صدر هیأتی تجاری برای توافق در زمینه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و این مقام بالروس طی ر

 المللهای امور بیندر این سفر این مقام بالروسی با مقامات ارشد دامپزشکی ایران و همچنین معاونت.ایران به تهران سفر کرده است

ترین محور مذاکرات رده و بنا به گزارشات موجود موضوع واردات گوشت و لبنیات مهموزارت کشاورزی ایران دیدارهایی را برگزار ک

مارینیچ تأکید کرد: در مرحله نخست واردات شیرخشک بدون چربی، کره و شیرخشک کامل از بالروس .بین دو کشور بوده است

 .شونداین زمینه در بازار ایران عرضه نمی موضوع مذاکرات بین دو طرف بوده؛ چراکه در حال حاضر محصوالت تولیدی بالروس در

ت پذیری محصوالای را در پیش گیرد تا بتواند رقابتگذاری هوشمندانهوی تأکید کرد: در حال حاضر بالروس باید سیاست قیمت

زود: ما به ایران واردات معاون وزیر کشاورزی بالروس اف.خود در بازار ایران را با کشورهایی نظیر استرالیا، هند و نیوزیلند تضمین کند

ایم که قرار است از هر دو طرف گوشت هم نداریم، اما با مقامات دامپزشکی ایران در مورد عرضه گوشت گاو مذاکراتی را داشته

قرار است در ماه جوالی این دو کارگروه برای مذاکره درباره نظارت نمایندگان ایران بر .کارگروهی در این زمینه تشکیل شود

 80مارینیچ ادامه داد: بازار ایران امیدبخش است و این کشور با جمعیت حدود .کنندگان گوشت در بالروس تشکیل جلسه دهندتولید

صوالت لبنی است و در کنار مح واردات نیازمند ایران دلیل همین به و کندمی تولید  میلیون تن شیر 10میلیون نفری ساالنه تنها 

 .داریم تا در بازار محصوالت لبنی ایران نیز حضور داشته باشیمصادرات گوشت گوساله تمایل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960327001255 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۷ : تاریخ

 دام زنده وارد کشور شد/ واردات دام سبک از قزاقستانقانونی  اولین محموله
سازی اصول و ضوابط دامپزشکی و واردات دام زنده سبک برای اولین بار به صورت قانونی و تحت نظارت مراجع مرتبط و با پیاده 

با اشاره به واردات دام زنده سبک برای اولین بار به صورت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی فرهاد آگاهی در گفت .سالمت انجام شد

 بخشی تعادل و بازار تنظیم منظور به گذشته سال هایماه آخرین از قزاقستان کشور از زنده دام رسمی و قانونی واردات بحث: گفت قانونی، کامال 

 .شد کشور وارد گذشته روز وارداتی، زنده دام محموله اولین اساس براین و گرفت قرار کار دستور در ،قرمز گوشت قیمت به

های خام دامی ایران افزود: این محموله با همکاری مسئوالن سازمان دامپزشکی، معاونت بازرگانی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده

خامی اتاق بازرگانی ایران وارد کشور شده و کلیه شرایط قانونی دو کشور را طی کرده های دام وزارت جهاد کشاورزی و انجمن فراورده

ها نیز در حال انجام است و امیدواریم با ادامه ها را معاینه کرده و بحث قرنطینه آنتک داموی بیان داشت: دامپزشک ناظر، تک.است

ادامه داد: واقعیت این است که به دلیل اختالف قیمت قابل  وی.این برنامه شاهد تعدیل قیمت گوشت دام سبک در کشور باشیم

ی قانونها است که مسئوالن، با معضل واردات غیر رسمی و غیرتوجه در قیمت گوشت قرمز در خارج و داخل مرزهای شرقی کشور، سال

به صورت کامال قانونی و تحت نظارت کنند و این برای اولین بار است که این موضوع دام زنده از مرزهای شرقی دست و پنجه نرم می

 بخش ترینپرهزینه قرمز، گوشت آگاهی افزود: .سازی اصول و ضوابط پزشکی و سالمت در حال انجام استمراجع مرتبط و با پیاده

 هایهکد کلیه دسترسی که شود تنظیم ایگونه به بازار در آن قیمت تا شود تالش باید و شودمی محسوب هاخانواده غذایی سبد از

 .باشد فراهم کاال این به جامعه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960327000316 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 کشور مانند قطر هستیم 10آماده تامین غذای  شود/هزار تن گندم صادر می ۵00امسال 

درصدی مطالبات کشاورزان خبر داد. صادرات گندم  60هزار تنی گندم و پرداخت بیش از  610معروفان از خرید سه میلیون و عباسی

ان آن توراحتی میهای نخست امسال از سر گرفته شده است؛ اگر قطر به این محصول استراتژیک نیاز دارد به و مشتقات آن طی ماه

روز گذشته از سال جاری و  84حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی اظهار کرد: طی .را تامین کند

 26میلیارد تومان از کشاورزان  4600هزار تن گندم به ارزش حدود  610از همان ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون سه میلیون و 

وی با بیان اینکه از روند پرداخت مطالبات ناراضی .درصد مطالبات آن ها پرداخت شده است 60خریداری شده که بالغ بر استان کشور 

ی و پس کاران با تاخیر اندکنیستیم، اما عالقه داریم با حمایت بیشتر روند پرداخت آن را سرعت ببخشیم، افزود: مابقی مطالبات گندم

هزار تن گندم بیش ترین رکورد را در  340شود و تاکنون استان خوزستان با یک میلیون و داخت میاز ثبت در سامانه تامین و پر

شود و پنج استان باقیمانده نیز در آستانه آغاز فصل خرید تضمینی خرید تضمینی داشته که به زودی از جمع فروشندگان خارج می

دامه داد: با توجه به فرآیند خرید تضمینی گندم و وضعیت تولید این معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ا.گندم هستند

میلیون تن عبور کند و به احتمال زیاد به حدود  10بینی می شود امسال نیز میزان خرید تضمینی آن از محصول استراتژیک پیش

دواریم ریزی شده است و امیرت دقیق برنامههای تامین مالی و چگونگی پرداخت آن به صومیلیون تن برسد که در این راستا برنامه 11

 .تری پرداخت کنیمکاران را در زمان کوتاهتر بتوانیم مطالبات گندمتر و با تامین مطلوبهرچه سریع

 هزار تنی گندم برای صادرات ۵00عرضه 

زم زمان الزم داشتیم تا بتوانیم ماه سال گذشته تاکنون مدتی برای بازاریابی و کسب مجوزهای العباسی معروفان اظهار کرد: از دی

ریزی کنیم اما با وجود کوتاه بودن زمان توانستیم برای سه میلیون تن مازاد گندم صادراتی که مجوز آن را دریافت کردیم، برنامه

که  ایبه گونه های مناسبی برای گندم و مشتقات آن مانند آرد و دیگر محصوالت ثانویه و نهایی انجام دهیمرایزنی ها و بازاریابی

هزار تن گندم برای صادرات عرضه شده است که تاجران چهار ماه برای تبدیل به آن محصول ثانویه یا نهایی و  500تاکنون حدود 

 اند بههای مورد نظر از مبادی رسمی خود که با گندم صادراتی تولید شدهصادرات آن فرصت دارند و گمرک در صورت عبور محموله

درصد گندم فروخته شده با قیمت صادراتی به محصول ثانویه یا  10وی افزود: تاکنون حدود .دهدی دولتی اطالع میشرکت بازرگان

نهایی تبدیل شده و از کشور با هدف صادرات خارج شده است و در حال صادرات گندم و مشتقات آن به حدود پنج کشور انجام 

ر حال مذاکره با ترکیه برای پیوستن به کشورهای خریدار گندم و مشتقات این ای به عمان رفت و دشود و هفته گذشته محمولهمی

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد: یکی از دالیلی که به .هستیم ...محصول از ایران مانند عراق، افغانستان و 

ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای ایران از طریق صادرات رسد صادرات گندم با روند کندی ادامه دارد این است که هدف ما نظر می

محصوالت ثانویه و نهایی گندم است و در غیر این صورت اگر بخواهیم گندم را مانند گندم دروم به صورت خام صادر کنیم، حجم 

وافقت ر صورت تایید و مبسیار بیشتری از این محصول تاکنون فروخته شده بود البته در حال مذاکره با برخی کشورها هستیم که د

کند چرا که آنها جزو خریداران عمده خرید گندم و مشتقات آن به صورت ناگهانی حجم صادرات گندم افزایش چشمگیری پیدا می

 .هستند

 آمادگی برای صادرات گندم به قطر

اند هقطر که با مشکل مواجه شدعباسی معروفان همچنین در خصوص وضعیت و پتانسیل صادرات گندم و تامین نیاز کشورهایی مانند 

 اش ندارد چرا که این کشور بههای غذاییگفت: قطر با حدود دو میلیون جمعیت هیچ مشقتی برای ایران در راستای تامین نیازمندی
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کشور مانند  10تنها قطر بلکه اندازه یک استان ایران است و اگر درخواستی داشته باشد، آمادگی صد در صد وجود دارد تا بتوانیم نه

اکنون به اندازه نیاز یک سال کشور موجودی گندم در انبارها وی با بیان اینکه هم.اش تامین کنیمهای غذاییقطر را از نظر نیازمندی

ته شود، افزود: سال گذشوجود دارد و تا پایان امسال نیز حدود هشت میلیون تن گندم دیگر به سبد خرید تضمینی امسال اضافه می

این مجوز بر جای خود باقی است و در حال صادرات آن  مجوز صادرات سه میلیون تن گندم مازاد را دریافت کردیم که امسال نیز

د تضمینی بینی خریکنند ایران هنوز به خودکفایی گندم نرسیده است، اعالم کنیم که با پیشهستیم و باید به کسانی که ادعا می

د دیگر را دریافت کنیم و توانیم در سال جاری نیز مجوز صادرات حدود چهار میلیون تن گندم مازامیلیون تنی گندم می 11حدود 

 معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانیدارد؟ خودکفایی از غیر به دیگری نام این وضعیت در تولید و خرید تضمینی بازار گندم چه 

 300هزار تن کلزا به ارزش بالغ بر  114های روغنی نیز اعالم کرد: تاکنون دولتی همچنین در خصوص وضعیت خرید تضمینی دانه

های روغنی درصد مطالبات کشاورزان و تولیدکنندگان دانه 90ایم که بیش از استان کشور خریداری کرده 22لیارد تومان از می

شود که البته با توجه به وضعیت خرید تضمینی مناسب پرداخت شده است و مابقی آن نیز در بازده زمانی کوتاه تامین و پرداخت می

های روغنی به ویژه کلزا، میزان خرید تضمینی آنها در که امسال با افزایش دو برابری تولید دانه کنیمبینی میاین محصوالت پیش

 .هزار تن نیز عبور کند 400سال جاری از 

http://www.iana.ir/fa/news/45107/%D8%A7%D9%85%D8%B3% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 اجازه استفاده از خمیرمرغ، به شرط رعایت ضوابط

اگرچه سازمان ملی استاندارد، ممنوعیت استفاده از خمیرمرغ را لغو کرده، اما این موضوع وابسته به رعایت اصول و مقرراتی از طرف 

به گزارش خبرنگار ایانا، موضوع ممنوعیت استفاده از خمیرمرغ، حدود سه سال .گیردهاست که باید در آن چارچوب صورت کارخانه

ها را برانگیخته است. این در حالی بود که سازمان دامپزشکی کشور، دارها پیچیده و اعتراض بسیاری از کارخانهاست که در رسانه

های تولید سوسیس و کالباس مشکلی نداشت و یرمرغ در کارخانهبرداری از خمهای غذا و دارو و استاندارد، با بهرهبرخالف سازمان

کرد.کارشناسان معتقد بودند که در صورت لغو ممنوعیت استفاده از همیشه بر لزوم به کارگیری آن به صورت بهداشتی تأکید می

درصد گوشت در اسکلت مرغ  23تا  22جویی کرد. زیرا حدود هزار تن در گوشت مرغ، صرفه 20توان ساالنه بیش از خمیر مرغ، می

برداری از آن هیچ مشکلی نخواهد داشت.حال پس از گذشت حدود سه سال، سازمان ملی استاندارد با برداشتن بند باقی مانده و بهره

ها کارخانهها را مجاز به استفاده از خمیر مرغ کرده است. به عبارتی ممنوعیت این ماده اولیه به شرط رعایت موارد ذکر شده، کارخانه

برداری کنند و حق صدور آن به واحدهای دیگر را نخواهند داشت. این توانند از خمیر مرغ تولید شده در کارخانه خود بهرهتنها می

ها اجازه ندارند بندی بوده و کارخانهتواند تولید شود، در واحدهای قطعهدرصد خمیر مرغی که می 90در حالی است که شاید حدود 

 رغ استحصال شده از این واحدها استفاده کنند./از خمیرم

http://www.iana.ir/fa/news/45114/%D8%A7%D8%AC% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 دوازدهمپیشنهاد برای توانمندسازی صنایع غذایی در دولت  5

کشاورزی و صنایع غذایی از دیرباز رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هر دو در برخی حوزه ها از مزیت های نسبی کشورمان به 

حساب می آیند. چنانچه بخواهیم وابستگی اقتصاد به فروش حامل های انرژی را کم کنیم، نخستین اولویت کشور برای صادرات قطعا 

 .بوددر این حوزه خواهد 

 غذایی صنایع کارشناس -زهرا قبادی 

کشاورزی و صنایع غذایی از دیرباز رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هر دو در برخی حوزه ها از مزیت های نسبی کشورمان به 

رات قطعا صادحساب می آیند. چنانچه بخواهیم وابستگی اقتصاد به فروش حامل های انرژی را کم کنیم، نخستین اولویت کشور برای 

در این حوزه خواهد بود. ایران با داشتن آب و هوایی چهارفصل و مناسب برای کشت و فرآوری انواع محصوالت کشاورزی و با واقع 

شدن در منطقه جغرافیایی نسبتا خشک و کم حاصل به نام خاورمیانه که اکثریت کشورهای آن قادر به انجام کشاورزی در سطح 

فراوانی برای در دست گرفتن بازارهای منطقه ای دارد که البته تا به حال از آن استفاده مناسبی نشده است.  گسترده نیستند، شانس

استفاده از ظرفیت ها، گسترش بازارهای صادراتی و قطع وابستگی به اقالم وارداتی کشور تنها با برنامه ریزی دقیق در این حیطه 

زمینه وظایف سنگینی به عهده دارد که باید در حوزه سیاستگزاری و اجرا به صورت جدی  دولت دوازدهم در اینامکانپذیر خواهد بود.

گزاری و امور اجرایی در بخش کشاورزی کارگیری سیاست های صحیح برای به آن بپردازد. نخستین پیشنهاد در حوزه سیاست

، ایران باید به قطب 1404اساس سند چشم انداز حمایت از کشاورزان به روشی غیر از خرید تضمینی است. حقیقت این است که بر 

منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری تبدیل شود. الزمه آن پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که یکی از پیش نیازهای آن 

اله پیچیدگی آزادسازی قیمت ها و توقف فعالیت های حمایتی دولت و در کل کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد است. اما این مس

هایی نیز در بر دارد. تا زمانی که دولت اجازه واردات بی رویه اقالم کشاورزی را بدهد، ناچار است با خرید تضمینی محصوالت از 

ورشکستگی کشاورزی پیشگیری کند. دولت باید در این زمینه با سیاست های صحیح، ضمن متوقف کردن خرید تضمینی، دست 

ده و کمک کند قیمت محصوالت کشاورزی به رقم واقعی آن که هم به سود کشاورز و هم به سود مصرف های دالالن را کوتاه کر

کنندگان میانی و نهایی محصوالت باشد کمک کند.به عنوان دومین پیشنهاد، دولت باید فشار بر شرکت های تولیدی جهت تثبیت 

ترین ابزارهای کنترلی جهت امی کشورها به یکی از اساسیکنندگان در تمقیمت را متوقف کند. قوانین حمایت از حقوق مصرف

 تحت فشار برای ثابت نگه داشتن یا افزایشاند. واحدهای تولیدی افزایش کیفیت تولیدات صنعتی و کشاورزی در جهان تبدیل شده

خ بیشتری در حال افزایش هستند. های انرژی مرتبا و با نرها هستند. این در حالیست که قیمت مواد اولیه و حاملکامال محدود قیمت

در صورتی که دولت بخواهد چنین رویه ای را ادامه دهد، نتیجه آن چیزی جز ورشکست شدن روزافزون صنایع تولیدی نخواهد بود. 

راه حل بلند مدت بی تردید آزادسازی کامل قیمت هاست، اما به عنوان راه حل میان مدت و برای پیشگیری از ایجاد شوک قیمتی 

در جامعه، می توان ابتدا با سیاست های حمایتی همچون ایجاد یارانه های حامل های انرژی و حمل و نقل و... مقدمات این مساله را 

فراهم کرد.سومین پیشنهاد در این حوزه، تخصیص بخش عمده درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به حمایت از صنایع تولیدی 

طوالنی مدت با بهره اندک است. به عنوان چهارمین پیشنهاد هم می توان به رفع مشکالت تبادل ارز و و تبدیلی به صورت وام های 

سال از تصویب برجام، هنوز کمتر  2گشایش ال سی جهت تسهیل صادرات اشاره کرد. حقیقت این است که با وجود گذشت حدود 

شود. تبادل ارز میان ایران و سایر کشورها به سختی انجام می بانک خارجی حاضر به گشایش ال سی با بانک های ایرانی است. حتی

این مساله اثر سوء فراوانی بر صادرات کشور و رونق صنایع دارد چرا که از یک سو دست تولیدکننده داخلی را برای صادرات و گسترش 
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پنجمین و آخرین پیشنهاد برای کاهش می دهد. بازار می بندد و از سوی دیگر تمایل خریداران خارجی برای کار با بازارهای ایرانی را

دولت دوازدهم برخورد با شایعه سازان در حیطه صنایع غذایی است. تقریبا همه روزه اخباری در زمینه تخلفات کارخانجات تولیدی 

تضعیف این  شود که هرچند برخی از آن ها صحت دارند، اما عمده آن ها شایعاتی هستند که تنها سببصنایع غذایی منتشر می

شوند. دولت باید با گسترش ابزارهای نظارتی بر تولیدات کارخانجات، به ویژه مسئوالن فنی کارخانجات، خیال مصرف صنایع می

کنندگان را راحت کرده و بازار داغ شایعه ها را کنترل کند. فقط در یک نمونه، شایعه مضرات روغن پالم به جای برخورد با معدود 

کال استفاده از روغن پالم در هر زمینه ای را زیر سوال برد و سبب ایجاد اثرات سوء فراوان برای کارخانجات تولیدی  واحدهای متخلف،

 و حتی صادرات کشور شد. 

http://www.iana.ir/fa/news/45195/5%D-9%BE%D9%8A 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 برنامه صنعت غذا و کشاورزی در سند ششم توسعه

اری و گذگذاری و نقدینگی، نبود امنیت سرمایهضعف و کمبود منابع غذایی دام، کمبود منابع مالی ارزان قیمت درخصوص سرمایه

های موجود در صنعت دام و طیور کشور طی برنامه باالی تولیدات سنتی از جمله چالشقوانین حمایتی در زیربخش دام و سهم 

مفاد برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در سی و هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی،  .ششم توسعه هستند

ی در ارتباط با وضعیت تولید کاالهای اساسی و به این منظور گزارش .آب و صنایع غذایی اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت

براساس این گزارش، اگر بخش کشاورزی و صنایع غذایی  .از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه شد 1400های دامی تا سال فرآورده

 14/ 5یش از این بخش ب 1400را حفظ کند، باید در پایان برنامه ششم توسعه یعنی در سال  95درصدی صادرات در سال  13سهم 

میلیارد مترمکعب  164/ 63میلیارد دالر صادرات داشته باشد. طبق این گزارش، تولید محصوالت دامی در برنامه ششم توسعه، نیاز به 

 2خواهد رسید و رشد ساالنه  1400هزار تن در سال  899به  1395هزار تن در سال  806همچنین تولید گوشت قرمز از  .آب دارد

هزار تن  94/ 68هزار تن و در سال گذشته به  100به بیش از  1394اشت. میزان واردات گوشت قرمز نیز در سال درصدی خواهد د

هزار تن گوشت قرمز  970کیلوگرم، نیاز به بیش از  11رسیده است. بر این اساس، برای نگهداشتن سطح مصرف گوشت قرمز حدود 

براساس نقد و  .هزار تن خواهد بود 71تراز تجاری گوشت قرمز منفی  1400است. همچنین طبق برآوردها، در سال  1400در سال 

میلیون تن است و تولید  8، حدود 1400بررسی سند برنامه ششم توسعه، سرانه مطلوب مصرف داخلی شیر خام در کشور برای سال 

خواهد رسید. همچنین تولید گوشت  1400هزار تن در سال  890میلیون و  11به  1395هزار تن سال  140میلیون و  9شیر خام از 

خواهد رسید. بنابراین با فرض سرانه مصرف  1400هزار تن در سال  497میلیون و  2به  1395هزار تن سال  92میلیون و  2مرغ از 

ین هزار تن خواهد بود که به ا 216میلیون و  2، رقمی معادل 1400کیلوگرم گوشت مرغ در کشور، میزان نیاز کشور در افق  26

هزار تن مرغ از کشور صادر شود. اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی  280ترتیب، باید در سال بیش از 

هزار تن در سال  103به یک میلیون و  1395هزار تن سال  940مرغ از اتاق تهران، در گزارش خود تخمین زده است که تولید تخم

هزار  206معادل  1396درصدی خواهد داشت. به گفته وی، در الیحه بودجه سال  3/ 4ط ساالنه خواهد رسید که رشد متوس 1400

درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل  63میلیارد ریال بابت یارانه بخش کشاورزی و غذایی کشور اختصاص یافته که معادل 

ود گذاری و نقدینگی، نببع مالی ارزان قیمت درخصوص سرمایهبراساس این گزارش، ضعف و کمبود منابع غذایی دام، کمبود منا.است

های موجود در صنعت دام و طیور گذاری و قوانین حمایتی در زیربخش دام و سهم باالی تولیدات سنتی از جمله چالشامنیت سرمایه

در حوزه کشاورزی و صنایع در این گزارش همچنین به الزامات تحقق برنامه ششم توسعه  .کشور طی برنامه ششم توسعه هستند

های ارزش محصوالت دامی، اصالح الگوی مصرف، حمایت از ایجاد و غذایی نیز اشاره شده است و حمایت از ایجاد و توسعه زنجیره

 .ها و الزامات و نحوه پایش برنامه، از جمله آن استگذاری و نیز تعیین زیرساختهای توسعه و ضمانت سرمایهگسترش صندوق

http://www.iana.ir/fa/news/45189/%D8%A8%D8%B1%D9 
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

 به کشورهای عربی Tea Bag درآمد صد میلیونی از فروش

، از کشور (Tea Bag) کیلوگرم چای کیسه ای 999قریب به  96سال  طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست

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

ارزش دالری این .، از کشور صادر شده است(Tea Bag) کیلوگرم چای کیسه ای 999قریب به  96گمرک در یک ماهه نخست سال 

 .است بوده 1،064،718،381  آن ریالی ارزش و  32،829   میزان صادرات

  

کشورطرف  ماه 

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

امارات  1

متحده 

 عربی

352 375,715,802 11,588 

 3,646 118,269,469 60 عمان 1

 45 1,459,710 2 قطر 1

 17,550 569,273,400 585 کویت 1

http://www.yjc.ir/fa/news/ 6132473/%D8%AF%D8%B1% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 بخشدها را بهبود میکشپروبیوتیک نرخ بقا زنبورهای عسل در معرض آفت

در یک مطالعه جدید در موسسه تحقیقات سالمت الوسون و دانشگاه وسترن، پژوهشگران نشان داده اند که پروبیوتیک ها به طور 

در یک مطالعه جدید در موسسه تحقیقات .می آفت کش ها محافظت کنندبالقوه می توانند از زنبورهای عسل در مقابل اثرات س

سالمت الوسون و دانشگاه وسترن، پژوهشگران نشان داده اند که پروبیوتیک ها به طور بالقوه می توانند از زنبورهای عسل در مقابل 

د عسل برای کشاورزی بسیار حیاتی هستنبه گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی زنبورهای اثرات سمی آفت کش ها محافظت کنند.

درصد از محصوالت غذایی جهان را تامین می کنند و ساالنه حدود  35چراکه آن ها از طریق گرده افشانی به طور تخمینی حدود 

رزی ومیلیارد دالر به اقتصاد کانادا کمک می کنند. آفت کش ها در حال حاضر برای به حداکثر رساندن بازده محصوالت کشا 4،39

مورد استفاده قرار می گیرند، اما رایج ترین آفت کش ها، حشره کش نئونیکوتینوید، یک عامل عمده در اختالل فروپاشی کلنی )پدیده 

 ای که در آن بیشتر زنبورهای کارگر ناپدید می شوند و ملکه را تنها می گذارند( است که جمعیت زنبورهای عسل را می کشد.

ده مرکز کانادایی تحقیقات میکروبیوم انسان و پروبیوتیک در الوسن و استاد دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دکتر گرگور رید گردانن

از بین رفتن زنبورهای عسل برای نسل بشر فاجعه بار خواهد بود. معضل فعلی در بخش کشاورزی، چگونگی "شولیچ غربی می گوید: 

ببینیم آیا پروبیوتیک ها می توانند با اثرات سمی آفت کش ها مقابله کنند  جلوگیری از کاهش زنبورهای عسل است. ما می خواهیم

این پژوهش توسط کارآموزان، برندن دیزلی و مارک تریندر در آزمایشگاه دکتر رید  "و بقای زنبورهای عسل را بهبود بخشند یا خیر.

یوه به عنوان یک مدل شناخته شده برای مطالعه تاثیر در بیمارستان سنت جوزف لندن در اونتاریو انجام شد. محققان از مگس های م

سموم آفت کش ها بر زنبورهای عسل استفاده کردند. هر دو حشره به شکلی مشابه از نئونیکوتینوید اثر می پذیرند، دارای سیستم 

ی از میکروارگانیسم هامجموعه ای  -ایمنی بسیار مشابهی هستند و میکروب های مشترک بسیار زیادی در میکروبیوتای خود دارند

موجود در هر حشره.پژوهشگران دریافتند که مگس های میوه که در معرض یکی از رایج ترین آفت کش های مورد استفاده در دنیا 

قرار گرفتند، ایمیدکلوپرید، تغییراتی در میکروبیوتای آن ها اتفاق افتاد و در مقابل عفونت ها آسیب پذیر تر شدند. این مگس ها به 

مان میزان در معرض این آفت کش ها قرار گرفتند که زنبورهای عسل در مزارع در معرض آن قرار می گیرند.با استفاده از یک گونه ه

خاص الکتوباسیلوس پروبیوتیک، میزان بقا در میان مگس های میوه که در معرض آفت کش ها قرار گرفته بودند به طور معنی داری 

شامل تحریک سیستم ایمنی از طریق مسیری است که حشرات از آن استفاده می کنند تا خود را با افزایش یافت. این مکانیزم، 

مطالعه ما نشان می دهد که الکتوباسیل پروبیوتیک می تواند سیستم "عفونت، گرما و سایر تنش ها انطباق دهند.دیزلی می گوید: 

رهای عسل کمک کند تا مدت طوالنی تری پس از قرار گرفتن در معرض ایمنی بدن را بهبود بخشد و به طور بالقوه می تواند به زنبو

او یادآوری می کند که الکتوباسیل پروبیوتیک را می توان به آسانی از طریق غذایی که توسط زنبورداران  "آفت کش ها زندگی کنند.

اده می شود به آن ها خوراند.در طول ماه برای ایجاد حمایت غذایی و از بین بردن تاثیرات آفت کش ها برای زنبور های عسل استف

درصدی داشته است، دو تا سه  58تا  38های زمستان، میزان مرگ و میر زنبورهای عسل در سال های اخیر به طور مداوم افزایش 

رش کرده اند؛ تست زنبوردار مرگ غیرطبیعی تعداد زیادی زنبور را گزا 340برابر بیشتر از سطح استاندارد آن. در اونتاریو به تنهایی، 

با این که توقف دائمی استفاده از این آفت "درصد این زنبورهای مرده مثبت بوده است.دکتر رید می گوید:  70نیونیکوتینوید بیش از 

کش ها ایده آل خواهد بود، کشاورزان در حال حاضر برای به دست آوردن بازدهی )محصوالت( که بتواند کسب و کار آنها را با ثبات 

ه دارد جایگزین های کمی دارند. تا زمانی که ما بتوانیم استفاده از آفت کش ها را متوقف کنیم نیاز داریم راه هایی برای حمایت نگ

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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از انسان و طبیعت وحشی در مقابل اثرات جانبی آن ها بیابیم. پروبیوتیک ممکن است به عنوان یک مداخله گر تاثیر گذار حمایتی، 

پژوهشگران امیدوار هستند که در زمینه مکانیزم های موثر در این فرآیند مطالعات "اشی کلنی عمل کند.در مقابل اختالل فروپ

 بیشتری انجام گیرد و آزمایش هایی در اونتاریو در مزارع بر روی زنبورهای عسل اجرا شود.

ana.ir/fa/news/http://www.i45313/%D9%BE%D8%B1%D9% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 گونه گیاه دارویی در کشور 10ایجاد زنجیره ارزش و استاندارد سازی 

گونه از گیاهان دارویی قابل زراعت و تجاری سازی با تشکیل  30استانداردسازی با هدف عرضه محصول سالم و توسعه بازار زمینه 

 .زنجیره ارزش فراهم می شود

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،در نشست کمیته تخصصی استانداردسازی گیاهان دارویی مصوب شد که در فاز نخست برای 

مجری طرح ملی گیاهان دارویی .هان دارویی، کارگروه های تخصصی تشکیل شودگونه گیا 10ایجاد زنجیره ارزش و استانداردسازی 

در این نشست که با حضور فعاالن و صاحب نظران حوزه گیاهان دارویی در بخش هایی از جمله بهداشت، صنعت، تجارت برگزار شد، 

 .توسعه بازار صورت می گیردگفت: استاندارسازی این محصوالت با هدف عرضه محصوالت سالم با شاخص های جهانی و 

پیمان یوسفی آذر افزود: استانداردسازی گونه های اولویت دار در فاز نخست شامل گیاهانی همچون زعفران، آویشن، بابونه، کرفس 

مجری طرح ملی گیاهان دارویی، تولید با کیفیت و مطابق با .کوهی، باریجه،گل محمدی، شیرین بیان،آنغوزه و سنبل الطیب است

تانداردهای جهانی و توسعه بازار را از گلوگاه های مهم در تشکیل زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: با این دو اقدام ، در زمینه اس

وی پیش بینی کرد که ظرف پنج ماه آینده زنجیره .ساماندهی کل زنجیره ارزش گیاهان دارویی گام های اساسی برخواهیم داشت

 .ویی توسط کارگروه ها شناسایی و شاخص های و استاندارد های این محصوالت تدوین شودگونه گیاهان دار 10ارزش این 

یوسفی آذر در مورد گیاهان دارویی خودرو در مراتع نیز گفت: با توجه به سالم بودن این گیاهان، استانداردسازی معطوف به مرحله 

جیره ارزش، سیستمی است اذعان داشت: زنجیره ارزش از تولید تا وی با بیان اینکه نگاه ما به زن.عرضه، فرآوری و بازار خواهد شد

 توزیع و بازار و مصرف را شامل می شود

http://www.iana.ir/fa/news/45269/%D8%A7%DB%8C%D8%AC 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 آمادگی ایران برای صادرات گندم به قطر

ان پذیر اند به سهولت امکبا توجه به پتانسیل و ذخیره سازی مناسب گندم در سیلوها تأمین نیاز کشورهایی که با مشکل مواجه شده

با توجه به پتانسیل و ذخیره سازی مناسب گندم در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اورزیصنعت،تجارت و کشبه گزارش خبرنگار .است

 .اند به سهولت امکان پذیر استسیلوها تأمین نیاز کشورهایی که با مشکل مواجه شده

ت کشاورزی ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در صورت تقاضا از سوی البته ناگفته نماند که بازار هدف صادرات محصوال

صنعت،تجارت و اسماعیل اسفندیار پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار .کشور مبدأ مشکلی در صادرات وجود ندارد

ایی گندم در سال زراعی گذشته، سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز به بازارهای هدف صادر گفت: براساس مصوبه خودکف کشاورزی

است ازاین رو در صورت تقاضا امکان  97وی افزود: وضعیت ذخیره گندم در سیلوها بیانگر تأمین نیاز داخلی تا ابتدای سال .می شود

  .صادرات گندم به قطر وجود دارد

 امکان پذیر استامکان صادرات غالت به قطر 

بیان کرد: تا کنون تقاضایی   صنعت،تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

 .مبنی بر صادرات غالت، برنج و شکر از سوی تجار قطری نداشتیم

 .جمعیت دو میلیون نفری قطر در صورت تقاضا، امکان تأمین صد درصدی گندم و مشتقات آن وجود داردوی افزود: با توجه به 

کشور  10عباسی معروفان ادامه داد: با توجه به ذخایر مناسب غالت به ویژه گندم، دانه روغنی و شکر در صورت تقاضا امکان تأمین 

سال کشور، گندم در سیلوها موجود است، تصریح بیان اینکه به اندازه نیاز یکمعاون بازرگانی دولتی با .همانند قطر نیز وجود دارد

 .کرد: سال گذشته مجوز صادرات سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز صادر شد، که امسال این مجوز به جای خود باقی است

http://www.yjc.ir/fa/news/6133463/%D8%A2% 
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 گوجه فرنگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

109 
 

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 عرضه گوشت وارداتی از استرالیا و آسیانه میانه بازار را آرام کرد

گوشت گرم گوسفندی با نوساناتی در بازار روبرو شد که در جهت های اخیر نرخ مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: طی ماه

علیرضا ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور .ایمکاهش قیمتها در کنار دام داخلی، اقدام به عرضه گوشت گرم وارداتی از استرالیا کرده

به وفور در بازار  گوشت منجمد، با اشاره به اینکه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان عت،تجارت و کشاورزیصندام در گفتگو با خبرنگار 

ر کنار دام داخلی ها دبا نوساناتی در بازار روبرو شد که در جهت کاهش قیمت گوشت گرم گوسفندیهای اخیر موجود است، بیان کرد: طی ماه

 گوشت قرمز گرم استرالیاییاین مقام مسئول با بیان اینکه قیمت هر کیلو .ایماقدام به عرضه گوشت گرم وارداتی از استرالیا و آسیای میانه نموده

ازار تاحدی قیمت گوشت تومان است، اظهار کرد: طی روزهای اخیر عرضه گوشت گرم وارداتی در ب 500هزار و  31هزار تومان و آسیای میانه  33

مدیر عامل شرکت .رسدهزار تومان به فروش می 40داخلی را تحت تأثیر خود قرار داده به طوریکه هم اکنون هر کیلو گوشت داخلی کمتر از 

ه اندازه ب گوشت قرمز شود، عنوان کرد: ذخایرای توزیع میهای زنجیرههای گرم وارداتی توسط فروشگاهپشتیبانی امور دام با بیان اینکه گوشت

تن گوشت از  1400وی از عرضه .ها در بازار خواهیم داشتکافی موجود است و هر گاه نیاز باشد اقدام به عرضه گسترده در جهت کنترل قیمت

ی شود، به طوریکه در جهت کنترل قیمت در بازار عرضه م گوشت وارداتیتن  40ابتدای سال در بازار خبر داد و اضافه کرد: براین اساس روزانه 

طی روزهای اخیر در بازار  قیمت گوشت مرغولی با اشاره به کاهش نسبی .در صورت عدم تأثیرگذاری الزم، باید دامنه واردات را افزایش دهیم

امر افت شدید  ایم که در نهایت اینگفت: از روزهای ابتدایی ماه رمضان در جهت تعادل بخشی بازار اقدام به افزایش گسترده عرضه مرغ کرده

تومان است، افزود: براین  800هزار و  5وی با اشاره به اینکه نرخ هر کیلو مرغ در میدان بهمن .ها و زیان مرغداران را به همراه داشته استقیمت

وسط قیمت هر کیلو به گفته ولی مت.ها به حالت عادی خود باز گرددایم تا قیمترا در دستور کار خود قرار داده گوشت مرغاساس جمع آوری 

 .تومان در میادین عرضه می شود 200هزار و  6هزار تومان باشد و این درحالی است که هر کیلو مرغ گرم با نرخ  7کننده باید مرغ برای مصرف

http://www.yjc.ir/fa/news/6136110/%D8%B9%D8%B1%D8 
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 فارس - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 راه طی نشده توسعه کشاورزی

معنای فرآیند نوسازی و اگر توسعه را به  .رسدطور که گاهی غیرممکن به نظر میتوسعه در کشور ما، آرزویی به قدمت یک قرن؛آن

شدت بر که ریشه در گذشته ما داشته و بهها و باورهای نو بدانیم و اگر بازهم توسعه را یک امر زمانبازسازی جامعه بر اساس اندیشه

 .ایممتأثر تصمیمات فعلی است، بدانیم خواهیم دریافت که راه زیادی را طی نکرده

رسد. اگر توسعه را به معنای فرآیند نوسازی و طور که گاهی غیرممکن به نظر میقرن؛ آنآرزویی به قدمت یک ، توسعه در کشور ما

شدت گذشته ما داشته و به بر که ریشه درها و باورهای نو بدانیم و اگر بازهم توسعه را یک امر زمانبازسازی جامعه بر اساس اندیشه

های توسعه کشور نگاه به توسعه عمدتاً ایم. در برنامهزیادی را طی نکردهمتأثر تصمیمات فعلی است، بدانیم خواهیم دریافت که راه 

های انتخابی رو گاهی استراتژیاز دیدگاه نو کردن هر آنچه قدیمی است و مدرن کردن هر آنچه که سنتی است، بوده است. ازاین

ت عنوان نمادهای مدرنیته و سنو کشاورزی به ترین نتیجه این نگاه به تقابل صنعتبرای طی کردن مسیر نامناسب بوده است. مهم

شد یکی از این دو را باید انتخاب کرد و این در حالی است که در علم اقتصاد امروز این دو بخش طور که گمان میانجامیده است آن

 کنیم.استفاده میراحتی از عباراتی مانند صنعتی کردن کشاورزی نیز قدم فراتر اینکه ما بهمکمل یکدیگر هستند و حتی یک

تلقی  ی سیستم اقتصادیعنوان قلب تپندههای خاص تاریخی، جغرافیای و فرهنگی، کشاورزی بهبرای کشور ایران با توجه به ویژگی

های مختلف نیز بوده است. شواهد تاریخی بسیاری موجود است که در مراحل اولیه طور که برای سایر کشورها در دورهشود، همانمی

 اند. اقتصاددان شهیر والتیابد و این راهی است که بسیاری از کشورها طی کردهتولید و صادرات بخش کشاورزی افزایش میتوسعه 

پذیر وری گردد اساساً توسعه امکاندار در بخش کشاورزی که منجر به افزایش بهرهبدون وقوع تحول معنی"گوید روستو درجایی می

 تواند منجر به فرآیند صنعتی شدن شود.بهبود وضعیت در بخش کشاورزی است که میدرواقع از نظر او  "نخواهد بود

ی دهد بطوریکه از ابتدا تاکنون سهم کشاورزکشاورزی تکیه گاه اصلی اقتصاد ایران بوده و چهارچوب اصلی نظام تولید را تشکیل می

گذاری دولت در این بخش همواره کمتر لی است که سرمایهگاه کمتر از بیست درصد نبوده و این در حادر تولید ناخالص داخلی هیچ

ی نقشه نزلهمگیری بسیار حیاتی و بههای کلیدی و استراتژیک یک اقتصاد برای نظام تصمیماز ده درصد بوده است.شناسایی بخش

شریح وفصل کند. برای تحل های پیشروهای اقتصادی را با تخصیص منابع به سمت بخشتواند بحرانشود که میراه توسعه تلقی می

ا از زمان ههای اقتصاددانترین دغدغهکنیم. بدون شک بیکاری و فقر از اصلیاین موضوع به مسئله فقر و بیکاری اشاره کوتاهی می

 هایهای گذشته با یکی از پر چالش تریم دورانرغم کاهش تورم طی سالآدام اسمیت تاکنون بوده است. اقتصاد ایران نیز علی

ل تمام حها این است راهی بسیار از اقتصاددانرو است. عقیدهتاریخی خود از نظر رکود عمیق اقتصادی و بیکاری و پیدایش فقر روبه

در اهمیت  1979ی نوبل اقتصاد که تئودور شولتز برندهطوریوجو کرد بهتوان در تقویت بخش کشاورزی جستها را میاین بحران

کنند، درنتیجه بسیاری از مردم جهان فقیر هستند و اکثر مردم جهان از طریق کشاورزی امرار معاش می"گوید این موضوع می

 .بر اساس مطالعاتی که طی پنجاه سال گذشته بر"کند آشنایی با اقتصاد کشاورزی ما را به بخش مهم دیگری از اقتصاد فقر آشنا می

ین ترشود بزرگرو میشده که هرگاه کشوری با بحران اشتغال روبهصروی بیکاری در کشورهای مختلف صورت گرفته است مشخ

گیری در ارتباط با تخصیص منابع برای خروج از بحران بیکاری به سمت جامعه شهری اشتباه ممکن این است که توجه نظام تصمیم

تیجه کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش ی مهاجرت از روستا به شهر و درنی این اشتباه مهلک افزایش انگیزهمعطوف شود که نتیجه

 های استراتژیک اقتصاد تا چه حد مهم و حیاتینشینی خواهد بود.بنابراین مشخص شد که شناسایی بخشی حاشیهفقر و بروز پدیده
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یر قرار ثها را تحت تأتوانند در فرآیند توسعه کشور نقش رهبری و پیشرو را ایفا کنند و سایر بخشهایی که میاست یعنی بخش

وند به این معنی شهای کلیدی تلقی میهایی که باالترین پیوندهای پسین و پیشین را داشته باشند، بخشدهند. به بیانی دیگر بخش

فته شوند.ناگهای اقتصادی میها در قبل و بعد از خود موجب تسری آثار رشد و توسعه به سایر بخشکه با ایجاد ارتباطات و فعالیت

 1390حال بر اساس جدول داده ستانده سال ها است بااینترین بخشه بخش کشاورزی برای کشور ما یکی از کلیدیروشن است ک

های مختلف اقتصادی ی پیوندهای پسین و پیشین بخشهای مجلس به هنگام شده درنتیجه محاسبههم که توسط مرکز پژوهش

خصیص عنوان بخش پیشرو در تتواند بهیوندهای پسین و پیشین بوده و میتنها دارای باالترین پشود که بخش کشاورزی نهروشن می

ی کشور را نیز های اقتصادزایی در بین بخشمنابع موردتوجه تصمیم گیران سیاسی قرار بگیرد بلکه این بخش بیشترین توان اشتغال

ها توجه به بخش کشاورزی است. و کالم حلراه ترینی حل بحران بیکاری نیز بدون شک یکی از اصلیدارا است؛ بنابراین در مسئله

گیری اقتصادی کشور نادیده گرفته شود انبوهی از رسد اگر بخش کشاورزی در نظام تصمیمتوان بیان کرد که به نظر میآخر؛ می

 ی کشور یعنی توسعه به وجود خواهد آمد.مشکالت و مسائل درراه دستیابی به آرزوی دیرینه

http://www.iana.ir/fa/news/45257/%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 نویسی کنند؟توانند جیرهآیا دامپزشکان می

های طلبد که دامپروران مدعی آن هستند، اما دامپزشکان نیز از سالمهارت خاصی می تنظیم جیره برای دام و طیور، تخصص و

 نویسند. آیا به راستی این عمل، خالف قانون است؟دهندگان، جیره غذایی میگذشته به این حوزه ورود کرده و برای پرورش

ترین تغییر در میزان پروتئین، است. عالوه بر آن، کوچکهای مربوط به پرورش دام یا طیور، مربوط به خوراک درصد هزینه 70تقریباً 

تواند تولید و حتی سالمت حیوان را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، صاحبان ماده خشک، مواد معدنی و غیره در جیره غذایی، می

 یه دام یا طیور خود هستند.وکار، حساسیت باالیی نسبت به خوراک داشته و همگی به دنبال بهترین جیره برای تغذاین کسب

نژاد و پرورش، بحث تغذیه دام را نیز تحت پوشش گرفته یابد که عالوه بر بهداشت، اصالححیطه علم دامپروری، تا جایی گسترش می

ه کو این امر مهم با توجه به تعریف جهانی، به دامپروران متخصص واگذار شده است. در مقابل، گروهی از دامپزشکان نیز هستند 

گیرند. این در حالی است که کنند و بابت این خدمت، در کنار خدمات دیگر، پول میاقدام به نوشتن جیره برای دامدار یا مرغدار می

نویسی و تغذیه دام و طیور، جزو وظایف دامپزشکان تعریف نشده و آنها از لحاظ علمی و آکادمیک، صالحیت چنین کاری را جیره

نویسی در بخش دام، بسیار گسترده و البته شغلی اقتصادی عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، جیرهندارند.طبق گفته مدیر

شود. به طوری که گاوهای شیری پرتولید، کم تولید و میان تولید، تلیسه و گوساله پرواری، هر کدام جیره خاصی دارد و محسوب می

 در حال حاضر بین معاونت"کند: افی برخوردار باشد.علیرضا عزیزاللهی، تاکید میدهد، از دانش کباید کسی که این کار را انجام می

امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، این موضوع محل مناقشه است. زیرا همانطور که دامداران نباید در امور 

نروند. اما در مقابل، تعدادی از دامپروران نیز برخی خدمات کنند، دامپزشکان نیز باید از حدود وظایف خود بیرون دامپزشکی دخالت 

نویسی دامپزشکان در حوزه دام، به قدری نیست که بتواند دهند که محل ایراد است. البته در مجموع، جیرهدامپزشکی را ارائه می

ه از دامپزشک برای تغذیه دام خود یکی از مشاوران تغذیه دام و طیور، تعداد دامداران صنعتی را ک"ای به بخش وارد کند.صدمه

 "یکی از دالیل پیشرفت و ارتقای صنعت گاو شیری، همین است."کند: داند و اظهار میکنند، بسیار کم میاستفاده می

های مختلف و دیگری استقبال نویسی برای دامالعاده جیرهبه گفته عزیز قطب، این موضوع دو دلیل عمده دارد؛ یکی سختی فوق

دامپزشکان در طول شش سال تحصیل خود، تنها چهار "کند: دامداران از متخصصان دامپروری برای این منظور.وی عنوان می بیشتر

بینند. در حالی که یک متخصص دهی، تغذیه اختصاصی طیور و تغذیه اختصاصی دام را آموزش میواحد درسی به نام تغذیه خوراک

کند. بنابراین تمام آنچه که در ارتباط با خوراک واحد درسی را پاس می 100کترا حداقل واحد و تا د 47تغذیه تا مقطع لیسانس، 

چند سال پیش که بیشتر مرغداران در حال ضرر بودند، یکی "زند: وی مثال می"شود.دام و طیور وجود دارد، به آنها آموزش داده می

، از دامپرور برای برنامه تغذیه طیور خود استفاده کرد. همین هزار قطعه، به جای دامپزشک 40گذار با ظرفیت از واحدهای تخم

های نویسی در واحداین استاد دانشگاه، میزان به کارگیری دامپزشکان برای جیره"میلیارد تومانی را برای وی رقم زد. 90موضوع سود 

برند، اما شاید ن صنعتی، از دامپروران بهره میالبته معموال مرغدارا"دهد: داند و ادامه میمرغداری نسبت به دامداری را بیشتر می

شوند. این موضوع در ارتباط با واحدهای های نیمه صنعتی برای تغذیه طیور، دست به دامن دامپزشک میدرصد مرغداری 40بیش از 

 عمل را بسیار غلطاین در حالی است که محمدعلی کمالی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، این "سنتی بسیار بدتر است.

نویسی یک کار بسیار تخصصی است و تنها دامپروران باید آن را انجام دهند. درست همانطور جیره"کند: داند و به ایانا بیان میمی

 هدر ادامه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج نیز بر این امر صحه گذاشته و ب"تواند داروی دامی تجویز کند.که یک دامپرور هم نمی

ت تواند در کار دامپروران دخالکسی که دانش کافی در کشاورزی و شناخت ترکیب شیمیایی خوراک ندارد، چگونه می"گوید: ایانا می
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تواند در امر تجویز دارو در کار دامپزشکان نیما ایال، با طرح این مسئله که یک دامپرور هر چقدر هم تجربه داشته باشد، نمی"کند؟

های آماری داشته و تصور ذهنی کاملی از تلورانس، واریانس بنابراین دامپزشکانی هم که آشنایی کمی با داده"زاید: افدخالت کند، می

وی معتقد است، دامپزشکان تنها با در "دهند تا به حوزه دامپروران وارد شوند؟و مفهوم پراکندگی ندارند، چگونه به خود اجازه می

 کنند که این کار به میزان قابل توجهی، از کیفیت جیره و میزاناد غذایی، اقدام به نوشتن جیره میاختیار داشتن میانگین پروتئین مو

وری خواهد کاست.اما مشاور سازمان دامپزشکی کشور، نگاهی متفاوت نسبت به این موضوع دارد. محسن مشکات، در این زمینه بهره

ها شود، اما در این میان تعداد بسیاری از بیماریها خالصه میحیطه درمان بیماریاگر چه کار دامپزشکان، بیشتر در "گوید: به ایانا می

 از نظر وی، دامپزشکان نیز باید علم"شوند که باید جبران شود.ای ناشی مینیز متابولیک هستند و از یک سری کمبودهای تغذیه

نویسی کنند. با وجود این، به هیچ وجه نباید منکر زحمات ی، جیرهتغذیه را بلد باشند و هیچ مانعی ندارد که آنها نیز برای واحد پرورش

دهد و متخصصان تغذیه همانطور که یک پزشک عمومی، برای بیمار، رژیم غذایی ارائه می"افزاید: مشکات، می"دامپروران بود.

به "کند: این دامپزشک در پایان تاکید می"توانند بابت این موضوع اعتراض کنند، دامپروران نیز باید با این مسئله کنار بیایند.نمی

ه توانند در آن حیطنویسی دامپزشکان وجود نداشته و آنهایی که مهارتی در این موضوع دارند، میهیچ عنوان منع قانونی برای جیره

 / "ورود کنند.

.ir/fa/news/http://www.iana45320/%D8%A2%DB%8C%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 معرفی بانک کشاورزی در نشریه تخصصی کشورهای عضو بانک توسعه اسالمی

ی به معرفی انتشار مطلببا « ادفیمی»نشریه تخصصی اتحادیه موسسات تامین مالی توسعه ملی در کشورهای عضو بانک توسعه اسالمی

، بانک  2016-2017سال  40-42به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، این نشریه در شماره .بانک کشاورزی پرداخت

 توسعه بانک کشاورزی را به عنوان یکی از بانک های فعال در حوزه تامین مالی بخش کشاورزی درمیان کشورهای عضو 

درپی  1395محصوالت آن پرداخت.شایان ذکر است در سال  و خدمات ماموریت، انداز، چشم اهداف، تشریح به و کرد معرفی  اسالمی

، دکتر مرتضی شهیدزاده  2016و  2015های المللی در سالهای بینعملکرد مطلوب و تعامالت مثبت بانک کشاورزی با اتحادیه

 ADFIMI Management  میته مدیریتی اتحادیه ادفیمیرئیس هیات مدیره و مدیر عامل این بانک به عنوان عضو ک

Committee کند می ایفا اتحادیه  انتخاب شد و درحال حاضر این بانک نقش موثری در تصمیمات مدیریتی این. 

 عضو از کشورهای مختلف جهان با هدف ایجاد شرایط مطلوب تعامالت اقتصادی میان کشورهای عضو، 50اتحادیه ادفیمی با بیش از 

تاسیس شده  1986های ترویجی، آموزشی و پژوهشی از سال ای در کشورهای عضو و اجرای پروژههای توسعهتسهیل اجرای طرح

شود و اعضای کمیته مدیریتی نقش مهمی عضو و به ریاست دبیر کل اداره می 9است. این اتحادیه توسط کمیته مدیریتی متشکل از 

های تبادل کارشناس، اخذ میزبانی آموزشی به سمت موضوعات مورد نظر ، برگزاری طرح هایدر عملکرد اتحادیه، هدایت دوره

 رویدادهای بین المللی و ... دارند.

http://www.iana.ir/fa/news/45152/%D9%85%D8%B9%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 وری جهاد کشاورزیبرگزاری دوره آموزشی سنجش بهره

وری در بخش عمومی، مروری بر نظریات وری، بهرهوری، کلیات بهرهوری جهاد کشاورزی مفاهیم بهرهدر دوره آموزشی سنجش بهره

وری جهاد کشاورزی و نده خدمات عمومی، تفاوت سنجش بهرهوری، تعیین جایگاه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ارایه کنبهره

به گزارش ایانا از معاونت ترویج کشاورزی، .وری جهاد کشاورزی و ... ارائه شدوری، سنجش بهرهبخش کشاورزی، دستورالعمل بهره

وری شناخت شاخص های بهره های ترویجی با اشاره به اهداف و اهمیتدر این دوره آموزشی مدیر کل دفتر مدیریت دانش و رسانه

در بخش کشاورزی و تأثیر بکار گیری دانش و تکنولوژی در بخش کشاورزی گفت: امروزه یکی از مهم ترین شاخص های رسیدن به 

بهره وری مطلوب، توجه به دانش محور بودن فعالیت های بخش کشاورزی است و با استفاده از تکنولوژی و دانش روز دنیا حرکت از 

وری پایدار می توانیم به توسعه پایدار در بخش کشاورزی ی سنتی به صنعتی مهیا می شود.علی سرافرازی گفت: با رعایت بهرهکشاورز

وری، دست یابیم که همانا حفظ منابع پایه برای نسل های آینده است.دکتر ابو الفضل خاوری مدرس این دوره آموزشی به مفاهیم بهره

در بخش عمومی، مروری بر نظریات بهره وری، تعیین جایگاه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ارایه کننده وری کلیات بهره وری، بهره

وری جهاد کشاورزی وری، سنجش بهرهوری جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی، دستورالعمل بهرهخدمات عمومی، تفاوت سنجش بهره

معاونت ترویج به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان با نحوه تعیین وری و ... اشاره کرد.گفتنی است دبیرخانه کمیته ملی بهره

وری وری وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برگزاری این دوره آموزشی دو روزه کرده است.دوره آموزشی سنجش بهرهشاخص های بهره

 جهاد کشاورزی که از امروز آغاز شده فردا نیز به کار خود ادامه می دهد.

http://www.iana.ir/fa/news/45266/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 با تغییر درجه وسایل سرمایشی، به کاهش انتشار کربن کمک کنید

تواند با تغییر درجه وسایل سرمایشی و کاهش مصرف برق، به کاهش انتشار کربن کمک کرده و تبدیل به یک میهر مصرف کننده 

تواند تنها با با دو ساعت به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس اعالم مسئوالن وزارت نیرو، هر مصرف کننده برق می.شهروند سبز شود

های کم مصرف استفاده از دور کند کولر آبی همچنین به کار گرفتن المپدرجه و  25 تا 23تنظیم کولر گازی خود بر روی درجه 

LED  ،931میلیون و  33، 95جویی کند.بر اساس آمارهای موجود، تا پایان سال درصد در مصرف برق خود صرفه 10در منازل 

مشترک، خانگی هستند. برای تامین نیاز کل  هزار 370میلیون و  27مشترک برق در کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد 

شود. سهم بخش های فسیلی در کشور تولید میمگاوات برق با استفاده از سوخت 425هزار و  49کشور در ساعت اوج مصرف )پیک( 

رعایت موارد مگاوات است. بنابراین اگر هر مشترک خانگی با  700هزار و  16خانگی از این میزان برق مصرفی در زمان اوج مصرف، 

مگاوات ساعت برق  670جویی مصرف برق، فقط دو ساعت در طرح کاهش مصرف مشارکت کند، یک هزار و اعالم شده برای صرفه

 500جویی خواهد شد. از آنجا که تولید هر کیلووات ساعت برق بین هزار کیلووات ساعت برق( صرفه 670برق )معادل یک میلیون و 

هزار کیلوگرم  835درصدی بخش خانگی در مصرف برق، بین  10جویی شود، با صرفهبن در هوا منتشر میگرم کر 200تا یک هزار و 

تا دو میلیون و چهار کیلوگرم در یک روز، کمتر دی اکسید کربن تولید خواهد شد.اگر در طول دو ماه گرم تابستان، مصرف برق 

 120تن تا  100هزار و  50شود، میزان انتشار کربن در این مدت بین خانواده با تغییر درجه دمای سیستم سرمایشی منازل اصالح 

تن کاهش خواد یافت.تغییر درجه سرمایشی عالوه بر مزایای محیط زیستی، به اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد. هزینه  240هزار و 

 10تومان است. اگر بخش خانگی  150رو ای، بر اساس اعالم وزارت نیتولید هر کیلوات ساعت برق با در نظر گرفتن سوخت یارانه

هزار تومان به اقتصاد ملی در طول یک روز به اقتصاد ملی  500میلیون و  250جویی کند، معادل درصد در مصرف برق خود صرفه

 15درصدی برق طی دو ماه، به  10کمک خواهد شد. این رقم در صورت مشارکت تمام مشترکان خانگی در طرح کاهش مصرف 

 رسد.میلیون تومان می 30د و میلیار

http://www.iana.ir/fa/news/45301/%D8%A8%D8%A7%D-8%AA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

و همتای عراقی اش در کاخ سعد آباد/ ایران و عراق راه های توسعه همکاری ها و تجارت محصوالت حجتی 

 کشاورزی را بررسی کردند

 .راه های توسعه همکاری ها و تجارت محصوالت کشاورزی ایران و عراق در دیدار وزرای کشاورزی دو کشور بررسی شد

با سفر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به ایران، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، همزمان

ایران و فالح حسن زیدان وزیر کشاورزی عراق عصر امروز سه شنبه، در محل کاخ سعدآباد دیدار و درباره راه های توسعه همکاری ها 

ت طرفین راهکارهای توسعه همکاری های کشاورزی فی در این مالقا.و مبادالت بخش کشاورزی دو کشور بحث و تبادل نظر کردند

در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر آمادگی ایران برای کمک به .مابین دو کشور را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند

 وابط سیاسی بسیار مطلوبکشور عراق در کلیه ابعاد علمی، فنی و تحقیقاتی در خش کشاورزی ، اظهار امیدواری کرد با توجه به ر

حجتی همچنین در خصوص برخی مشکالت موجود در .بین دو کشور حجم تجارت محصوالت کشاورزی نیز بیش از پیش ارتقاء یابد

  .صادرات برخی از محصوالت کشاورزی ایران به عراق، مواردی را یادآور و خواستار حل و فصل این مسایل از سوی طرف عراقی شد

فالح حسن زیدان نیز با تاکید بر تمایل دولت عراق به توسعه روابط همه جانبه فنی و اقتصادی با ایران به ویژه در  در این دیدار،

بخش کشاورزی، آمادگی خود را برای حل و فصل سریع مسائل و موانع باقی مانده در جهت تسهیل تجارت کاالهای کشاورزی بین 

 .دو کشور را اعالم کرد

http://www.iana.ir/fa/news/45327/%D8%AD%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 آمده نباید سوزانده شودفرصتی که برای تجارت با قطر پیش

و با  آمده نباید سوزانده شودکشاورزی بندرعباس گفت: فرصتی که برای تجارت با قطر پیشرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 .ونقلی و کمک به صادرکنندگان می توان صادرات به قطر را به نقطه قابل قبولی رساندهای حملاختصاص یارانه

 هاآمار: کرد اظهار خصوصی بخش و دولتی هایارگان نمایندگان با نشست در امروز  محمدامین صباغی زاده صبحبه گزارش ایسنا، 

که گواه این مدعا را می توان در فرصتی که در بازار روسیه به وجود  ایمنکردهعمل موفق هافرصت از استفاده در ما که دهدمی نشان

به دست آمد اما با این تفاوت وی افزود: تحریم قطر توسط چهار کشور عربی شبیه فرصتی است که در مورد روسیه .آمد، جستجو کرد

ها به آن نیاز دارند صباغی زاده بیان کرد: بیشتر اقالمی که قطری.تر استتر و البته نیازهایش هم متفاوتکه بازار قطر کوچک

کرد  شود از این فرصت استفادهوی با بیان اینکه چگونه می.معدنی و خشکبار و مواد غذایی استمحصوالت صنایع تبدیلی، آرد، آب

هایی است که یا به دلیل نبود ها در مورد روسیه تکرار نشود، افزود: تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزیکه تجربه کاستی

رئیس اتاق .های دولتی جلوی پای تجار استامکانات الزم و یا به دلیل خألهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان

عادن و کشاورزی بندرعباس اضافه کرد: بهترین راهکار برای در دست گرفتن بازار قطر واگذاری امور به بخش بازرگانی، صنایع، م

ونقلی به صادرکنندگان است و دولت بکوشد که تمام تمرکزش را معطوف به تسهیل صادرات خصوصی و تخصیص یارانه حمل

عنوان قطب صادراتی کشور و فاصله نزدیک چنین موقعیت هرمزگان بهصباغی زاده بیان کرد: مسیر کوتاه بین ایران و قطر و هم.کند

توجهی تواند سهم قابلوی اضافه کرد: کشور ما و بالطبع هرمزگان می.آن با قطر باید هرمزگان را به پایلوت صادراتی به قطر تبدیل کند

هاست، چراکه ممکن است این فرصت ندادن فرصت ریزی و از دستاز بازار قطر را به خود اختصاص دهد که این مهم مستلزم برنامه

صباغی زاده ادامه داد: قطر بعد از امارات، دومین کشور منطقه است که ازنظر .تنها برای مدت کوتاهی در اختیار کشورمان باشد

تواند جزو شرکای می آمده،های مناسبی دارد و با شرایط پیشای است و زیرساختها، بنادر و ترانزیت، دارای اهمیت ویژهزیرساخت

هایی همچون دریا و نزدیکی به کشورهای حاشیه بین بوشهر و هرمزگان با داشتن مزیتاول اقتصادی کشور ایران قرار گیرد و دراین

 .فارس ازجمله قطر باید تالش بیشتری کنند که درصد باالیی از بازار قطر را به خود اختصاص دهندخلیج

اکنون ترکیه بازار قطر را در دست گرفته و محصوالتی با  :شتاز استفاده از این فرصت شده است، افزودوی با بیان اینکه ترکیه پی

را  مان تمرکز خودکند و ما نیز باید بکوشیم ضمن باال بردن استانداردهای محصوالتاستانداردهای اروپایی به این کشور صادر می

 .ر مقطعی بتوانیم صادرات مداوم داشته باشیمبرای تولید محصوالت باکیفیت باال ببریم تا در ه

http://www.iana.ir/fa/news/45166/%D9%81%D8%B1 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 کاری در پاسارگاداستراتژی پنهان

سایر »که نماد بسته شده و تنها دو کلمه در توضیح این توقف وجود دارد؛ ماهی 7گذرد، ماه می 7از آخرین روز معامالتش تقریبا 

 »؛ عنوانی که یک مسئول مربوطه در پاسخ به اینکه چه دلیلی موجب این توقف نماد شده و چرا در خصوص علت این توقف «موارد

 !رسانه ای نشوددهیم چندان : دالیلی وجود دارد که ترجیح میعنوان شده، گفت« سایر موارد

 پایگاه اطالع رسانی اقتصاد بورس: -نازنین نامور

سایر »که نماد بسته شده و تنها دو کلمه در توضیح این توقف وجود دارد؛ ماهی 7گذرد، ماه می 7از آخرین روز معامالتش تقریبا 

 »در پاسخ به اینکه چه دلیلی موجب این توقف نماد شده و چرا در خصوص علت این توقف ؛ عنوانی که یک مسئول مربوطه «موارد

 بینی سود هر سهمارائه اطالعات پیش»رسانه ای نشود! دهیم چندان عنوان شده، گفت: دالیلی وجود دارد که ترجیح می« سایر موارد

بهادار شرکت را جهت بازگشایی نماد ملزم به ارائه آن کرده و در  نیز اقدامی است که سازمان بورس و اوراق« 96و  95های مالی سال

بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی تنها به اعالم پیش« بانک پاسارگاد»این میان و پس از گذشت مدت زمان به نسبت طوالنی 

بازگشایی نماد بسته کافی نیست!  اطالعاتی که همچنان برای.ماهه )حسابرسی نشده( اکتفا کرده است 9دوره  1395اسفند  30به 

 Euromoney» ها در مراسماست که چندی قبل به گفته مدیران این بانک، جایزه برترین بانکاین اتفاقات در حالی  تمامی

Awards For Excellence 2017" " المللی به بانک پاسارگاد! بار پیاپی در رقابتی بین از سوی نشریه یورومانی برای سومین

های است و هر سال با ارزیابی دقیق عملکرد تمامی بانک های کمی و کیفی عملکرد بانکاش ارزیابیای که اصول اولیهطا شد. جایزهاع

 .شودآن کشور مشخص می

 !کباری: الو... الو... صدا نمیاد

 کرد اما به محض طرحخوبی دریافت میمجتبی کباری، مدیرعامل شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد در ابتدای مصاحبه صدای ما را به 

پرسش خبرنگار هفته نامه اطالعات بورس درخصوص علت ارائه ندادن اطالعات به سازمان بورس به منظور بازگشایی نماد گفت: 

ده و ش، متوسل «رسدببخشید صدای شما نمی»و در ادامه اصرار بر پاسخگویی به ترفند قدیمی « شاء ا... به زودی باز خواهد شدان»

تماس را قطع کرد و پس از آن دیگر پاسخگو نبود. مهدی دهقان، مدیر امور مالی بانک پاسارگاد نیز در حرکتی مشابه و به محض 

 !معرفی خبرنگار، تماس تلفنی را قطع کرد

 ماه توقف 7درصدی، پس از  74گزارش تعدیل منفی 

 30ماهه منتهی به  9نک پاسارگاد سرانجام اقدام به انتشار گزارش در روند تکمیل گزارش اما خبر جدیدی منتشر شد که در آن با

درصدی برای هر سهم این بانک رقم خورد.  74)یکی از موارد الزم درخصوص رفع توقف نماد( کرد که طبق آن تعدیل منفی  95آذر 

دست پیدا  95اسفند  29منتهی به  درصد درآمد هر سهم برای سال مالی 82ماهه خود به  9با این حال بانک موفق شد در عملکرد 

کند، برای سال مالی میلیارد ریال سرمایه فعالیت می 400هزار و  50کند. همچنین طبق اعالم قبلی درآمد هر سهم این بانک که با 

لص این ریال آن محقق شد. ضمن اینکه سود خا 61ماه  9ریال رسید و در  74ریال اعالم شده بود که این درآمد به  281مبلغ  95

 83میلیارد ریال از این محل بودجه را  3097ماه بانک با کسب  9میلیارد ریال اعالم شده و در  3741مبلغ  95بانک در سال مالی 

میلیارد ریال اعالم  68مبلغ بیش از  95مشاع بانک برای سال مالی  -درصد پوشش داده است. بنابراین گزارش سود تسهیالت اعطایی

های این گذاریها و سپردهگذاریمیلیارد ریال سود حاصل از سرمایه 8069ماه به دست آمد و از مجموع  9در  درصد آن 76شده و 

 .درصد محقق شد 91ماه  9بانک در 
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 منوط به ارائه اطالعات« وپاسار»بازگشایی 

ماهه بانک پاسارگاد  7رباره توقف نماد های ما بود و دعلی بیگ زاده میالنی، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی اما پاسخگوی پرسش

زودی و با ارائه موارد  و عدم ارائه اطالعات الزم مورد تقاضای سازمان گفت: ما پیگیر ارائه اطالعات این بانک هستیم و امیدواریم به

ارگاد گفت: بانک پاس« اساروپ« درخواستی نماد این بانک بازگشایی شود. این مقام مسئول درباره اطالعات الزم برای بازگشایی نماد

بینی سال پیش»و « حسابرسی شده 96بینی سال اولین پیش»، « ماهه حسابرسی شده 6بر اساس  95بینی سال پیش»ملزم به ارائه 

تواند متوقف شده و اطالعاتی ارائه است. وی در خصوص مدت زمانی که هر شرکت پذیرفته شده در بورس می« حسابرسی نشده 96

شود. در چنین ت: در سازمان بورس سازوکار مشخصی وجود دارد که بر اساس آن درخصوص عدم افشای اطالعات اقدام میگفندهد،

مواردی با برگزاری جلسات و درخواست توضیحات و البته لحاظ موارد قانونی سعی در رفع مشکل داریم؛ در مورد بانک پاسارگاد، 

توقف نماد شده سهامداران هم به واسطه الزم است. بیگ زاده درباره حق ضایع  سازمان درحال پیگیری جهت دریافت اطالعات

طوالنی مدت گفت: باید به این نکته هم توجه کنید که شفافیت اطالعاتی موضوع مهمی است که نبود آن در زمان بازگشایی هم 

به نفع سهامداران خواهد بود. رئیس اداره نظارت بر کننده حقوق سهامدار باشد و بازگشایی نماد با اطالعات شفاف تواند تضییع می

توجهی این بانک درخصوص الزام به ارائه اطالعات الزم و پاسخگو ناشران بورسی در واکنش به شایعات موجود در بازار مبنی بر بی

های موجود، تمامی شرکتماهه شده است، گفت: برای سازمان که اجرا کننده قوانین است  7نبودن به سازمان که موجب این توقف 

برابر هستند؛ بنابراین توقف نماد از سوی سازمان تا زمان تعیین تکلیف و ارائه شفاف موارد خواسته شده برای تمامی ناشران، نشان 

نوط را م« وپاسار»از عزم جدی سازمان بورس و اوراق بهادار برای انجام نقش نظارتی خود دارد. بیگ زاده زمان احتمالی بازگشایی 

ای مالی هها و ارائه صورتنامه افشا دانست و افزود: به دلیل قرار گرفتن در آستانه برگزاری مجامع بانکبه ارائه اطالعات مقرر در آئین

های متوقف به دلیل الزام اطالعات در یکی دو ماه آینده نه تنها بانک پاسارگاد که بسیاری از بانک 95اسفند  29واقعی منتهی به 

 .تعیین تکلیف خواهند شد 95ماهه سال  12ی واقع

 ارائه ندادن اطالعات، عنوان مجرمانه است

بورس درباره عدم  اطالعات نامهگو با خبرنگار هفتهوسیدمرتضی شهیدی، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادارر گفت

انگاری کرده است؛ تاخیر یا عدم ارائه اطالعات به بازار مطابق  افشای اطالعات گفت: دستورالعمل افشای اطالعات موضوع را تخلف

مدیره آن و باالترین مقام شود و برهمین اساس شرکت، مدیرعامل و اعضای هیأت دستورالعمل افشای اطالعات تخلف محسوب می

نوان کرد و درخصوص روند احراز میلیون تومان را جریمه این مجازات ع 250تا  5/2مالی شرکت قابل مجازات خواهد بود. وی رقم 

جرم گفت: به محض دریافت گزارش تخلف از واحد نظارتی مبنی بر عدم ارائه و یا تاخیر در ارسال اطالعات اقدامات الزم آغاز خواهد 

نظر مورد شد؛ عدم ارائه اطالعات عنوان مجرمانه است اما تاخیر در ارسال اطالعات به عنوان تخلف با دعوت از مدیران مجموعه مد

گیرد تا پس از بررسی دفاعیات و توضیحات الزم مراجع رسیدگی سازمان شامل کمیته و هیأت رسیدگی به تخلفات رسیدگی قرار می

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اینکه در این بین وضعیت سهامدارانی .کندرای مقتضی را صادر می

مدیران سهامشان بلوکه شده و حق خرید و فروش سهم خود را ندارند،گفت: برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید  کاریکه به دلیل کم

تخلف و اختالف انجام دهیم چرا که هرکدام مرجع رسیدگی متفاوتی دارد؛ جرم در دادگاه و تخلف در تفکیکی بین سه مقوله جرم ،

به گیرد که هدف هر دو مرجع، تنبیه متخلف یا ایجاد نظم و انضباط در بازار است، می سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار

 توانند بهگذاران جزو وظایف و اهداف این مراجع نیست، در این شرایط سهامداران برای پیگیری میعبارتی جبران خسارت سرمایه

وری اوراق بهادار است که مقدمه کار آن در کمیته سازش نهادهای قضایی مراجعه کنند که این مرجع در بازار سرمایه هیأت دا
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ها سازش حاصل نشود، پرونده به هیأت داوری رفته و بُعد حقوق مالی سهامدار مطالبه و پیگیری البته اگر در کانونهاست؛ کانون

توقف نماد یک صالحدید  گفت:شود. شهیدی درخصوص توقف طوالنی مدت نمادها که ممکن است تخلفی همراه داشته باشد هم می

دهد اما اگر بنا بر عدم ارائه اطالعات ابهام ایجاد و توقف مدیریتی است که بنا بر دستورالعمل، سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می

 ندکتواند از بعد کیفری موضوع را پیگیری مینماد انجام شده باشد و اگر معاونت حقوقی تخلفی در این زمینه تشخیص دهد، 

http://www.iana.ir/fa/news/45133/%D8%A7%D8%B3%D8%AA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

ملی/ رشد و ثبات مالیم رشد بخش کشاورزی نسبت به صنعت و های و کار کشاورزی در حساب سهم کسب

 وکار کشاورزی در اقتصاد ایراندرصدی کسب ۳۲سهم  /خدمات

 هایهای ملی است، ارزش افزوده بخشهای مرکز آمار ایران که مربوط به حسابخبرنگار ایانا با توجه به یکی از جدیدترین گزارش

 .وگو با اساتید اقتصاد کشاورزی واکاوی کرده استصورت تحلیلی و گفتی آنها را بههامختلف اقتصادی به همراه زیرگروه

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های مختلف ای است. بخشهای موجود برای توسعه در هر جامعهارزش افزوده در هر اقتصادی، مبنای پویایی، توسعه و ظرفیت

اهمیت و نوع سیاستگزاری کالن در کل اقتصاد و در هر بخش اقتصاد دارد. تا زمانی نه چندان دور، ارزش هر اقتصادی نیز با توجه به 

کرد. اما امروزه ارزش هر واحد پول را ارزش افزوده واحد پول )در تمام جهان( را میزان ذخایر آن کشور، تا حدود زیادی تعیین می

کند. البته در برخی کشورهای در حال توسعه هنوز ذخایر بخشی از کشور تعیین میآن اقتصاد و میزان تولید ناخالص داخلی آن 

 های اقتصادی است.دهد. در مجموع آنچه که در رشد اقتصاد اهمیت دارد، ارزش افزوده بخشارزش پول ملی را تشکیل می

ها، توسعه پایدار، گردش مالی و حتی تعداد خشاین ب طور مستقیم با فعالیتسهم هر بخش از اقتصاد، در ایجاد ارزش افزوده نیز به

ها باشد، نیاز دارد تا تمام ها بستگی دارد. هرچند اگر کشوری مانند ایران در حال گذار و شکستن محدودیتشاغالن این بخش

(، صاد مقاومتیکند )اصل نخست اقتهایی مانند کشاورزی که نیاز و توان داخلی را تقویت میویژه در بخشهای اقتصادی بهبخش

شود، اما آنچه که مهم سادگی میسر نمیهای اقتصادی بهسهم بیشتری را در این ارزش افزوده داشته باشند.ارزش افزوده در بخش

 تواند به شکل مؤثری در افزایش ارزشهای مختلف اقتصادی میاست سیاستگزاری کالن و به عبارت بهتر تعیین میسر برای بخش

 ختلف و کل اقتصاد مؤثر است.های مافزوده بخش

 های بیشتر، ارزش افزوده بیشترگروه

های مختلف های ملی است، مقایسه ارزش افزوده بخشهای مرکز آمار ایران که مربوط به حسابدر یکی از جدیدترین گزارش

 های ثابت )سالاست و هم به قیمتهای جاری ها و مقایسه آن با یکدیگر است. این مقایسه، هم به قیمتاقتصادی به همراه زیرگروه

دهد که سهم ارزش افزوده خورشیدی است. این مقایسه نشان می 1395تا  1385ساله و از  10(. البته مقایسه موجود در بازه 1376

توجه  به بعد با 91، تک رقمی بوده و از سال 90تا سال  85در بخش کشاورزی با زیر گروه )کشاورزی و ماهیگیری( از ابتدای سال 

درصدی در سال  8.8شرایط موجود در اقتصاد رشد داشته است. هرچند در این بازه هم نوسان داشته، اما رسیدن سهم ارزش افزوده 

آسانی و سادگی میسر نشده است. البته بیش ترین سهم بخش کشاورزی در ایجاد ارزش به 95درصدی در سال  13.1به سهم  85

د بوده است.درباره صنعت، وضعیت کمی متفاوت است. گروه صنعت با شش زیر گروه )معدن، استخراج درص 14.2با  94افزوده در سال 

های متعدد، روند نزولی داشته، هرچند که گاز طبیعی و نفت، سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز، ساختمان( باوجود نوسان

دوباره شروع  92ا در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد داشته و از سال درصد کمترین میزان سهم ر 27.2با حدود  91این بخش هم سال 

سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص  85رسد. این در حالی است که سال درصد می 33.5به  95کند و در سال به رشد می

ا شش زیرگروه )عمده و طور کلی وضعیت متفاوتی دارد. بخش خدمات بدرصد بوده است.گروه خدمات به 41.8داخلی حدود 

گری مالی، مستغالت، کرایه و خدمات کسب، امور عمومی، فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، واسطهخرده

کند. این بخش در بازه زمانی آموزش و بهداشت، خدمات اجتماعی( بیش از نیمی از ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی را ایجاد می

که بخش درصد ارزش افزوده را ایجاد کرده است. به طوری 49تا  48ترین شرایط حدود همیشه و حتی در سخت 95تا  85ساله  10
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درصد رسیده است. البته در بخش خدمات کم ترین سهم  50.6به  95درصد سهم داشته و در سال  49.5حدود  85خدمات در سال 

ای ها یا به عبارت بهتر ارزش افزودهرسد اتفاقبوده است.به این ترتیب به نظر می 92ال درصد و در س 48.8در ارزش افزوده حدود 

شود، ارتباط چندانی با بخش صنعت یا کشاورزی ندارد. در عین حال به دلیل اینکه خدماتی مانند که در بخش خدمات تولید می

 .رو بوده استها با تقاضا و رشد بیشتری روبهبود که این بخش توان امیدواراند، میامنیت و بهداشت در زیرگروه خدمات واقع شده

 های مختلف اقتصاد )به قیمت جاری(سهم )درصد( ارزش افزوده بخش

 گروه خدمات گروه صنعت گروه کشاورزی ارزش افزوده بدون نفت سال

85 79.3 8.8 41.8 49.4 

86 78.7 8.85 42.8 47.7 

87 81.6 7.9 41.1 50.6 

88 85.9 9 26.9 53.3 

89 84.3 8.5 39.8 50.5 

90 84.4 8 42.7 48.2 

91 91.1 10.5 27.2 51.3 

92 90 12.7 38.0 48.8 

93 92.3 12.8 35.3 51.4 

94 94.8 14.2 30.6 54.6 

95 91.8 13.1 33.5 52.6 

 درصد! ۳۲سهم واقعی 

 های دیگر دارد، از دالیل متعددیتر از بخشاینکه چرا سهم بخش کشاورزی در ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی، رقمی بسیار پایین

ای و به چه شکل دنبال شده و کند. اما نکته مهم اینجاست که روندهای رشد و توسعه در بخش کشاورزی با چه شیوهحکایت می

 هایراد، معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشاند.دکتر علی کیانیی در این بخش چه تأثیری داشتههای کالن اقتصادسیاستگزاری

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در مورد سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی به برنامه

د نکته مهم در این مورد توجه داشت. نخست آن که در بیشتر جوامع گوید: باید به چنخبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( می

دارند، همیشه سهم بخش کشاورزی کمتر از صنعت و خدمات است. پیشرفته و حتی کشورهایی که در راه پیشرفت و توسعه گام برمی

درصد  14تا  10قمی بین های ملی رکه در کشورهای مختلف حتی کشورهای پیشرفته هم سهم بخش کشاورزی در حسابطوریبه

کند: در تخمین این اعداد و ارقام، آنچه درصدی بخش کشاورزی چندان عجیب نیست.وی اضافه می 13یا  10است. بنابراین سهم 

که در مورد سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی اعالم شده، در واقع فقط بخش تولید مواد خام در بخش کشاورزی است. یعنی 

از  های قبل و بعدراد درباره توضیح حلقهشوند.کیانیبعد از محصوالت کشاورزی در بخش کشاورزی محاسبه نمیهای قبل و زنجیره

اورزی های قبل از تولید کشافزاید: برای مثال تولید کود شیمیایی برای بخش کشاورزی است و از حلقهتولید محصوالت کشاورزی می

گر، حمل و نقل کاالهای تولید شده، خدمات بانکی و تسهیالت و... در بخش کشاورزی گیرد. مثال دیاست که در بخش صنعت قرار می

بندی شده یا صنایع تبدیلی که در حوزه صنعت قرار گرفته است.عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران است که در بخش خدمات دسته
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ر دهد: اگار بخش کشاورزی است. او توضیح میوکمعتقد است که مهم ترین نکته در بخش ایجاد ارزش افزوده محاسبه سهم کسب

های زنجیره تولید ها و حلقهبخش کشاورزی در این ارزش افزوده محاسبه شود، تمام بخش "وکارکسب"قرار باشد که سهم واقعی 

های کند: این محاسبه توسط بانک مرکزی، با کمک و پیشنهاد موسسه پژوهشاین بخش، باید به حساب بیاید.وی تأکید می

 دهد سهم ارزش افزوده زنجیره کسبریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی انجام شده است.این تحقیق و محاسبه نشان میبرنامه

دهد که بخش کشاورزی به خودی خود و فقط با تولید کاالی خام، درصد است. این رقم نشان می 32و کار کشاورزی چیزی حدود 

راد معتقد است که توجه به زنجیره اصلی کسب و کار در بخش کشاورزی ه ایجاد کرده است.کیانیدرصد ارزش افزود 14در حدود 

وکار کشاورزی باشد گوید: اگر توجه مسئوالن به بخش کسبهای دیگر اقتصاد هم شود. او میتواند منجر به بهبودی در بخشمی

 ر رشد و توسعه بهتر این بخش کمک مؤثری باشد.تواند دهای کشاورزی، میتالش برای باال بردن ارزش بخش نهاده

 اهمیت روند رو به رشد

دهد. ( را کاهش میGDPطور ضمنی و ناخودآگاه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی )یافتگی و صنعتی شدن، بهتوسعه

خود سهم بخش کشاورزی را کاهش دبهبر به جای کاربر خوآالت، توسعه مدنی و شهری، توسعه مشاغل و کارهای سرمایهوجود ماشین

 تواند به طور کلی و کامل ارقام سهم کشاورزی را توضیح دهد.دهد، اما این موضوع هم نمیمی

 گوید: در جریان و روند توسعه هردکتر بهاءالدین نجفی، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در این باره به ایانا می

های کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده و بخش توسعه بیشتری گام برداریم، سهم بخشکشوری، هرچه به سمت 

 شود. آنچه که در ایران هم اتفاق افتاده، خیلی عجیب نیست.دیگر مانند خدمات و صنعت افزوده می

های های قبل و نسبت به بخشخش نسبت به سالتر از سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، رشد این بکند: نکته مهماو اضافه می

شود بخش کشاورزی تنها بخشی بوده که روند رو به رشد خود های ملی هم نگاهی کنیم مشخص میدیگر است. اگر به آمار حساب

 را ادامه داده است. هرچند که این رشد مالیم و ثابت بوده است.

های اخیر با وجود تحریم و همه مشکالت دیگر رشد خود شاورزی در سالعضو هیأت علمی دانشگاه شیراز معتقد است که بخش ک

ها محور توسعه دهد: داشتن روند رو به رشد در کشاورزی یک واقعیت است، اما اینکه کدام بخشرا حفظ کرده است. او توضیح می

موضوعی است که باید جداگانه آن  های دیگر هم خوانی نداشته باشد همباشند موضوع دیگری است. اینکه رشد یک بخش با بخش

ها موضوعی است که باید برای را بررسی کرد. اما در مجموع گفتن شعارهایی مانند محور توسعه بودن بخش کشاورزی یا دیگر بخش

 تحقق آن به اندازه کافی تأمل، بررسی و تحقیق کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/45138/%D8%B3%D9%87%D9%85%DA- 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۹تاریخ: 

د/ سیب کرج در کشور نماد شتشکیل جلسه کارگروه تخصصی محیط زیست البرز با حضور ابتکار/ حفظ باغ 

های زیستی/ کالنشهر کرج مرکز مشترک پایش زیست محیطی راه اندازی کند/ تکمیل عبور البرز از ظرفیت

 برنامه ملی توزیع بنزین یورو

ور شعنوان نماد در کمعاون رییس جمهور گفت: پیگیری حفظ و احیا باغ سیب کرج توسط استاندار البرز تا جایی برد داشت که به

به گزارش ایانا از اداره کل روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان البرز، معصومه ابتکار ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه .مطرح شد

های تخصصی زیست محیطی استان البرز که با حضور استاندار البرز و جمعی از مسئوالن در سالن شهدای دولت استانداری برگزار 

گیرد و از استاندار البرز قدردان هستم که با در حوزه حفاظت از محیط زیست در استان البرز صورت میهای خوبی شد، گفت: تالش

برابری جمعیت استان البرز در مقایسه با سایر  10وی با اشاره به تراکم .نگرش جامع، نگاه زیست محیطی دولت یازدهم را اجرا کردند

 .های ناشی از محیط زیست در البرز قابل توجه استثیر فعالیتنقاط کشور گفت: رد پای تغییرات اکولوژیک و تا

 4تکمیل برنامه ملی توزیع بنزین یورو

رئیس سازمان محیط زیست کشور دلیل سفر خود به البرز را پیگیری مطالبات زیست محیطی دانست و ادامه داد: استان البرز نیازمند 

 .است که آلودگی و تخریب محیط زیست مانع از سبز شدن اقتصاد خواهد بود توسعه پایدار و رشد اقتصادی سبز است؛ این در حالی

های مهمی برداشته شد و امروز از گام 4وی در رابطه با مدیریت کاهش آلودگی هوا نیز گفت: در دولت یازدهم با توزیع سوخت یورو 

وم هدفمند ساختن مدیریت پسماند نیز بیان کرد: ابتکار با تاکید بر لز.برخوردار هستیم 92وضعیت کیفی و مناسبی نسبت به سال 

پسماندهای صنعتی و... باید به چرخه اقتصاد باز گردد؛ اقتصادی دوار سبب ساز رشد و توسعه خواهد شد و امروزه بسیاری کشورهای 

همچنین با اشاره به اقدامات وی .صنعتی که از رشد خوبی برخوردار هستند در زمینه بازیافت و بازچرخانی برنامه ریزی داشته اند

سال اخیر در حفاظت از محیط زیست در استان البرز انجام شده است، موضوع پیگیری باغ سیب کرج از سوی  3مثبتی که طی 

استاندار البرز را خاطرنشان کرد و با قدردانی از این حرکت، گفت: ثبت ملی این باغ و حفظ و احیا آن،باغ سیب کرج را در کشور 

این مقام مسئول در رابطه با لزوم مقابله با ریزگردها و گرد و غبار و با بیان اینکه چارچوب ها در این زمینه .ن نماد مطرح کردبعنوا

مشخص است، گفت: بایدها و نبایدهای کلی در این رابطه تصویب شده و کانون های گرد و غبار نیز شناسایی شده است؛ البته اجرای 

ابتکار تشکیل مرکز مشترک .های مختلف در این زمینه باید همکاری داشته باشندای فرابخشی است و سازماناین مهم مستلزم برنامه

کالنشهر کشور مرکز پایش مشترک دارند و طبق قراردادی با شهرداری  7پایش را از جمله الزامات کالنشهر کرج عنوان کرد و افزود: 

این زمینه پیگیری می کنند، بنابراین نیاز است که مرکز پایش مشترک زیست ضرورت ها و اولویت های آب، هوا و خاک را در 

ها در حفاظت از های ابالغی مقام معظم رهبری و مسئولیت تمامی بخشوی با اشاره به سیاست.محیطی در استان البرز تشکیل شود

ها را گی هوا است و باید با قوت و قدرت اولویتمحیط زیست و کاهش آلودگی هوا بیان کرد: البرز نیازمند تدوین برنامه کاهش آلود

کیلومتر در استقرارصنایع نیز گفت: برای اجرای  120معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم اجرای مصوبه شعاع .پیش ببرد

 آمایش سرزمینی نیز مورداین مهم دو نگاه ملی و استانی وجود دارد، از منظر ملی تمرکززدایی رویکرد اصلی است و این مهم در سند 

 .های ملی و استانی برسیماشاره قرار گرفته است و الزم است که در این زمینه به نقطه تعادل در سیاست

 های زیستیعبور البرز از ظرفیت

ش از حد های زیستی خود گذر کرده و امروز شاهد فشار بیاین مقام مسئول افزود: استان البرز هم همانند استان تهران از ظرفیت

های اصالح الگوهای صنعتی مورد محیط زیست هستیم بنابراین ساماندهی صنایع،کاهش آالینده ها و جلوگیری از تراکم با روش
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ابتکار با تاکید بر تجهیز صنایع به تصفیه خانه ادامه داد: برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و برای .گیردتاکید قرار می

معاون رئیس جمهور در ادامه تعدادی از لوایح تصویب شده دولت در .های پایش باید شکل گیرد، فعالیتساماندهی محیط زیست

های ایران، قانون هوای پاک دو طرحی بود که در مجلس به تصویب رسید و مجلس را مرور کرد و گفت: قانون حفاظت و احیا تاالب

 .رل آلودگی هوا خواهد داشتهای کشور و کنتتحوالت مثبتی را در حفظ و احیا تاالب

 پردازدای میالبرز عوارض هوای جاده

ینی و بپردازد، گفت: باید عوارض ترددهای ملی از این استان پیشای میابتکار در ادامه با بیان اینکه استان البرز عوارض هوای جاده

میلیونی است و همین امر نیز آلودگی هوای البرز را  29پیشگیری شود چرا که این استان در روزهای خاصی از سال شاهد ترددهای 

آبه استان را نیز مورد حمایت قرار داد و با اعالم موافقت وی مطالبه استاندار البرز مبنی بر افزایش سهم حق.روی مرز قرار می دهد

ه از سوی سازمان حفاظت از گفت: این حق استان البرز است که از سهم آب سدهای خود برخوردار باشد و برای تحقق این مطالب

ابتکار در رابطه با رودخانه کرج نیز بیان کرد: این رودخانه حفاظت شده است و مصوبه شورای .محیط زیست نیز پیگیر خواهیم بود

های توها وظیفه دارند برای ساماندهی آن مشارکت داشته باشند، چرا که این رودخانه یکی از ثرامنیت ملی را دارد، بنابراین دستگاه

معاون رئیس جمهور در پایان با قدردانی از مشارکت ویژه .شوداستان است و وضعیت آن در شورایعالی محیط زیست پیگیری می

مردم استان البرز در انتخابات گفت: این حضور حاکی از حس مسئولیت و آگاهی مردم شریف استان است و با رای قاطع دکتر روحانی 

 .نامه های دولت دوازدهم را با رویکرد ارتقا و بهبود کیفیت زندگی مردم ادامه خواهیم دادبرای دور دوم با جدیت بر

 آبه سدهای استان البرز افزایش پیدا کندحق

های تخصصی مرتبط یا محیط زیست خواستار افزایش سهم بازگشت حق آبه دو سد استاندار البرز نیز در جلسه هماهنگی کارگروه

که با حضور معصومه  "های تخصصی مرتبط با محیط زیست استانهماهنگی کارگروه"ئی در جلسه سیدحمید طها.استان شد

ابتکار،معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، ضمن قدردانی از این 

ها در طول سه سال اخیر تعیین سهم حق آبه پیگیری منظور پیگیری مطالبات زیست محیطی استان گفت: یکی از عمدهسفرها به

های انجام شده در وزارت نیرو بیان کرد: حدود وی با اشاره به پیگیری.استان و امکان برداشت از دو سد طالقان و امیرکبیر بوده است

 .ن مترمکعب موافقت شدمیلیو 30متر مکعب در ثانیه از دو سد مذکور به تهران منتقل می شود که با درخواست بازگشت  12

میلیون متر  150میلیون متر مکعب آب از دو سد مذکور خارج می شود،خواستار اختصاص حداقل  480طهائی با اعالم اینکه ساالنه 

ها عنوان کرد: اولویت بازگشت پساب به مبدا است، نماینده عالی دولت در استان با اشاره بر افت آب در دشت.مکعب به این استان شد

استاندار البرز همچنین تغییر سوخت نیروگاه .ای به این استان داشته باشدرود سازمان محیط زیست نگاه ویژهنابراین انتظار میب

های طهائی موضوع حفظ و احیا باغ سیب کرج و پیگیری.منتظر قائم را از اقدامات مهم در بهبود وضعیت کیفی هوای استان عنوان کرد

عنوان خبری سبز اعالم کرد و گفت: در جریان سفر ریاست جمهوری و طبیعی را نیز به -ری این اثر تاریخی انجام شده برای ماندگا

تر از آن به محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتیم و پس از آن با پیگیری در شورای عالی شهرسازی کشور موفق به حفظ این پیش

فزود: در حال حاضر در مرحله احیا باغ سیب قرار داریم و با آبیاری قطره ای وی با اشاره به ثبت ملی باغ سیب کرج ا.مجموعه شیم

 .بخشی از اراضی نهال کاری شده است و بنوعی یادگاری ماندگاری از سفر رییس جمهور به استان البرز به جای ماند

 ر گزارش داده شد. اقداماتدر جریان این نشست وضعیت پسماند و توسعه فضای سبز استان به رییس سازمان محیط زیست کشو

های خطرپذیر استان حوزه پسماند،وضعیت حق آبه زیست محیطی رودخانه حفاظت شده کرج و طرح مطالعاتی آن،طرح زیستگاه

های کنترل آلودگی هوا، مقابله با ریزگردها، مدیریت تشریح شد. سرپرست اداره کل محیط زیست استان نیز شرایط استان را در بخش
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ماند صنایع،وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی و طرح جامع ترافیک، شرایط زیست محیطی و وضعیت کیفی هوای استان تصفیه پس

 .های پایش منابع آبی استان تشریح شدها، شرایط ایستگاه، وضعیت آالینده4پس از توزیع بنزین یورو 

ب افزایش بار سنگین ترددها از مسیرهای البرز شده ها موجسیدحمید طهائی همچنین گفت: موضوع لغو مصوبه تعطیلی پنجشنبه

 .ای را تحمل می کنیماست و در روزهای تعطیل ترافیک فزاینده

نحوی که فقط در اند بههای این استان قرار دارند، عالوه بر ترافیک موجب آلودگی هوا شدهوی افزود: شهرهایی که در مسیر جاده

طهائی گفت: این مطالبه یکی از حقوق مردم است که بارها پیگیری شد  .میلیون رسید 29لبرز به ای اایام نوروز ترددها از مسیرجاده

 هایاستاندارالبرز همچنین در رابطه با حلقه دره و آثار سو زیست محیطی نیز خواستار مساعدت.و هنوز در مسیر بررسی ها قرار دارد

کیلومتر نیز گفت: امروز صنایع متعددی در این مناطق  120مصوبه شعاع طهائی در خصوص .ویژه برای رفع مشکالت این منطقه شد

 اند و این مصوبه موجب موانعی شده استگذاری کردهسرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/45225/%D8%AA%D8%B4%DA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 مخالفت قاطع رییس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس با تفکیک بازرگانی از جهاد کشاورزی

رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وضعیت فعلی که درحوزه کشاورزی وجود دارد و وظایف مربوط به بازرگانی و تولید 

 .ر اختیار یک وزارتخانه است، یقینا هم به نفع مردم به عنوان مصرف کننده و هم به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بودهر دو د

علی اکبری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی و رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتگو با پایگاه خبری 

رئیس .دولت در جهت تفکیک بازرگانی و امور مربوط به آن از وزارت جهاد کشاورزی پرداختتحلیلی اقتصاد مقاومتی، به تشریح اقدام 

کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه تولید داخلی محصوالت کشاورزی در اثر جداسازی بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به حاشیه 

وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته وضع بهتری نسبت به قبل از می رود، گفت: در واقع بازرگانی محصوالت کشاورزی که در اختیار 

وی افزود: این اشتباه است که مقوله تولید که در اختیار .آن بوده است و اساسا نمی شود ما برای یک موضوع دو متولی داشته باشیم

ه یک وزارتخانه ی دیگر واگذار وزارت جهاد کشاورزی است را دراین حوزه متمرکز کنیم و آن وقت واردات همین محصوالت را ب

علی اکبری گفت: این متولی تولید هست که می .نماییم چون در این صورت شاهد تناقض و تداخالت اصولی دراین حوزه می شویم

ا این نماینده مجلس اضافه کرد: م.داند چه میزان کاال در آن سال در اختیار دارد و چه میزان نیاز است تا وارد کند و یا بالعکس

درگذشته که وظایف تولید و توزیع از هم تفکیک بود، شاهد گله مندی هایی از جانب تولیدکنندگان بودیم که با وجود تولید محصول 

داخلی، وزارت بازرگانی وقت مجوز واردات کاال به داخل را می داد و این موضوع باعث به حاشیه رانده شدن تولید داخلی و ناهماهنگی 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر هم مقوله تولید و هم مقوله عرضه در یک نقطه .میگردیددر توزیع کاالها 

علی اکبری افزود: وضعیت فعلی که درحوزه کشاورزی وجود دارد، یقینا هم به نفع .متمرکز شود، مدیریت راحت تر و بهتر خواهد شد

وی در تکمیل صحبت هایش بیان داشت: اگرچه در الیحه ارائه شده توسط .بودمصرف کننده و هم به نفع تولیدکننده داخلی خواهد 

دولت، تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم مورد نظر هست که دراین مورد شاید نیاز به تفکیک و تخصصی سازی باشد، چرا که این 

شرایط فعلی بشود، اما در مورد کشاورزی چون دو مقوله با هم سنخیتی ندارند و شاید جداسازی این دو برای راه و شهرسازی بهتر از 

بحث تولید است و عرضه ی محصول نیز متناسب با مقدار تولید صورت می گیرد، این دو اگر در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود، 

خانه وزارترئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در پایان در خصوص چابکی و چاالکی سیستم دولتی با احیای .مفید تر خواهد بود

بازرگانی گفت: چابک سازی سیستم های اداری در این موضوع مصداق پیدا نمی کند چرا که وظیفه ای از سرجمع آنچه که جابه جا 

شده و به وزارت خانه های مختلف انتقال پیدا کرده کم نمی شود؛ حال آن که در صورت احیای وزارت بازرگانی یک وزارتخانه ی 

 .تی اضافه خواهد شددیگر هم به سیستم دول

http://www.iana.ir/fa/news/45285/%D9%85%D8%AE%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 گذاری در این بخش پس از برجام محسوس نبوده استسهم ناچیز کشاورزی از تولید ناخالص ملی/سرمایه 

علی رغم نقش مهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد، طی پنچ سال گذشته کمتر از 

 بخش کشاورزیتوسعه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .درصد بوده است 5

های فراوانی در این زمینه به دست آمده های اخیر موفقیترود که طی سالهای دولت یازدهم به شمار میترین اولویتیکی از مهم

تغال، انتقال فناوری و دسترسی بهتر به بازارهای براین اساس سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی به سبب ایجاد اش .است

تولید در دهه اخیر علی رغم نقش مهم بخش در  گذاریرشد سرمایه این در حالی است که. ای برخوردار استسرمایه از اهمیت ویژه

 .وده استدرصد ب 5، مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد، طی پنچ سال گذشته کمتر از ناخالص داخلی

ای به افزایش میزان سرمایه رود که با وجود نقش مهم سرمایه در افزایش رشد و توسعه اقتصادی دولت توجه ویژهازاین رو انتظار می 

با اشاره به آخرین  صنعت، تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار کمیسیون کشاورزیمحمد علی شاعری سخنگوی . در بخش نماید

درصد در سرمایه گذاری سهم بری دارد، که این رقم  5وضعیت سرمایه گذاری در بخش اظهار داشت: بخش کشاورزی تنها حدود 

تواند به جایگاه خود در وی با انتقاد از سرمایه گذاری پایین در این بخش گفت: با این وجود بخش کشاورزی نمی .بسیار ناچیز است

به گفته شاعری در برنامه ششم توسعه باید سهم  .دست یابد که به همین خاطر توجه به این حوزه امری ضروری استاقتصاد ملی 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه  .درصدی در اقتصاد باشیم 8درصد افزایش یابد تا شاهد رشد  15سرمایه گذاری به 

است، افزود: علی رغم سهم ناچیز سرمایه گذاری در این بخش باید گفت که طی  بخش کشاورزیباالترین رشد اقتصادی منوط به 

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی نقش بسزایی در تولید  .را به خود اختصاص داده است رشد اقتصادیهای اخیر باالترین سال

گذاری و حمایت جدی دولت از صنعت بیمه در ایههای صادراتی، سرمناخالص ملی دارد، بیان کرد: براین اساس الزاماتی برای مشوق

درصد و تسهیالت  20گذاری صندوق توسعه کشاورزی باید به شاعری ادامه داد: در برنامه ششم توسعه سرمایه .نظر گرفته شده است

سخنگوی کمیسیون  .توان به نقطه مطلوب سرمایه گذاری نزدیک شددرصد افزایش یابد، تنها در این صورت می 15ها حداقل به بانک

کشاورزی با اشاره به میزان سرمایه گذاری بخش پس از برجام اظهار کرد: گرچه میزان سرمایه گذاری در این بخش محسوس نبوده، 

وی در ادامه یادآور  .گذاری ایجاد شده که باید منجر به عملیاتی شدن اجرای تهعدات طرفین شودهای خوبی برای سرمایهاما زمینه

تواند جذابیت کم نظیری برای سرمایه گذاران خارجی یت مناسب اقلیمی و طبیعی، تنوع زیستی و نیروی کار ارزان میشد: ظرف

   .باشد

 هزار میلیارد دالری در بخش کشاورزی 6سرمایه گذاری 

گرچه وضعیت  :گفتکشاورزی  صنعت، تجارت ودر گفتگو با خبرنگار  مجمع ملی نخبگان کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل 

سرمایه گذاری بخش کشاورزی در دولت یازدهم نسبت به دولت های قبلی بهتر بوده اما به دلیل رقابت پذیری پایین، امکان حضور 

های مختلف این هزار میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در زمینه 6وی افزود: با اجرای برجام حدود  .در بازارهای هدف وجود ندارد

خان محمدی با اشاره به عوامل مؤثر در جذب سرمایه، بیان کرد: امنیت سرمایه گذاری از سوی دولت در  .بخش صورت گرفته است

و رفع  برجاما حل شدن مسئله مدیر عامل مجمع ملی نخبگان تصریح کرد: ب .جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار تأثیر گذار است

 .ها برای سرمایه گذاری در این بخش را به همراه داشتنسبی تبادالت بانکی اطمینان بسیاری از کشور

http://www.yjc.ir/fa/news/6127012/%D8%B3%D9%87%D9 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 فودپرس ۱۳۹6خرداد ماه  ۳۰سه شنبه 

وزارتی خود اشراف کامل دارد/ ضرورت تداوم اقدامات اصالحی در  طیب نیا تئوریسینی است که بر حوزه

 دولت دوازدهم

تواند یمعضو اتاق بازرگانی ایران گفت: وزیر اقتصاد دولت یازدهم، یک تئوریسین واجد شرایط برای بخش کالن اقتصاد کشور است و 

وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت.جلوی هدر رفت منابع بانکی را بگیرند

د و ارد اشراف کامال خود وزارتی حوزه بر که داد نشان نیاطیب گذشته سال چهار در: گفت اقتصاد، وزارت در نیا عملکرد علی طیب

علی شریعتی گفت: وزیر اقتصاد دولت یازدهم، یک تئوریسین واجد .وانست با کنترل نقدینگی، تورم را کاهش دهدبر همین اساس ت

تواند جلوی هدر رفت منابع بانکی را بگیرند. یکی از معضالت دولت قبل نابسامانی شرایط برای بخش کالن اقتصاد کشور است و می

 .های چند میلیاردی به وجود آیدبر روی آنها بود که سبب شد اختالس ها در اعطای تسهیالت و عدم نظارت کافیبانک

ر از ها و قوانین بانکی یکی دیگوی تصریح کرد: جلوگیری از رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و الزام آنها به رعایت بخشنامه

ت: پیگیری ایشان در خصوص وصول مالیات از عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گف.نیا بودکارهای مثبت طیب

درصدی درآمدهای مالیاتی از دیگر عملکردهای  80برخی از نهادها که تا چند سال پیش حاضر به پرداخت مالیات خود نبودند و تحقق 

قتصاد برای تداوم نیا در وزارت اوی تاکید کرد: با توجه به مجموع اقدامات صورت گرفته، تدوام حضور طیب.مثبت ایشان بوده است

 .رسداقدامات اصالحی، ضروری به نظر می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=2c242e0b721fe7 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۷ : تاریخ

  ۲0۳۵درصدی تولید برنج در منطقه آسیای مرکزی و غربی تا سال  ۲۵لزوم افزایش 

رئیس مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی گفت: به منظور رویارویی با افزایش تقاضا، برقراری امنیت غذایی و کاهش فقر به 

  .نیازمندیم 2035برنج در این منطقه تا سال درصدی تولید  25افزایش 

، عباس شهدی کومله گفت: ایران با برخورداری از وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .دهددرصد کل تولید این منطقه را انجام می 61درصد وسعت کل منطقه برنج خیز آسیای مرکزی و غربی، نزدیک به  54

ان این که تقاضا برای برنج در منطقه آسیای مرکزی و غربی رو به افزایش است، اظهار داشت: به منظور رویارویی با افزایش وی با بی

 .نیازمندیم 2035درصدی تولید برنج در این منطقه تا سال  25تقاضا، برقراری امنیت غذایی و کاهش فقر به افزایش 

برابر شده است، گفت: بنا به پیش  3تاکنون  1980در آسیای مرکزی و غربی از سال شهدی کومله با اشاره به این که مصرف برنج 

میلیون تن در سال 16.5میلیون تن فعلی به  9مصرف برنج در این ناحیه از حدود  (IRRI) بینی موسسه تحقیقات بین المللی برنج

 .یابدافزایش می 2035

المللی برنج آسیای مرکزی و غربی رییس مرکز بین.دهدخاورمیانه نیز رخ میوی ادامه داد: این رشد تقاضا در بعضی از کشورهای 

به خود  2035درصد تقاضای برنج را در این منطقه تا سال  50گفت: پیش بینی می شود کشور ایران و عراق به تنهایی نزدیک به 

و مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی شهدی کومله اذعان داشت: مشارکت، همکاری و هماهنگی بین کشورهای عض.اختصاص دهند

و غربی اساس فعالیت و تاسیس آن است،ضمن آن که تالش می شود این کشورها برای دستیابی به پیشرفت های جدید علمی و 

کشور  10وی گفت: هم اکنون .افزایش عملکرد تولید،همکاری های تحقیقاتی و علمی با جامعه علمی جهانی برنج نیز داشته باشند

ران، آذربایجان، ترکیه، عراق، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان زیر پوشش مرکز بین المللی ای

رییس مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی تاثیر تغییرات جهانی آب و هوا بر تولید برنج .برنج آسیای مرکزی و غربی هستند

ی گلخانه ای، افزایش جمعیت و کاهش سطح زیر کشت اراضی به علت تغییر کاربری و عرضه درصد کمی از از طریق افزایش گازها

 .ردالمللی برشمای و بینهای تولید محصول برنج در سطح منطقهمیزان تولید جهانی برنج در بازار داد و ستد را از مهمترین چالش

گانه از جمله ارتقای سطح همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر و سایر  15ف های موجود این مرکز اهداوی گفت: با توجه به چالش

های بین المللی ،توسعه روابط علمی، تحقیقاتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای این ناحیه با محوریت ایران به دلیل موسسه

لکرد کمی، کیفی و پایداری تولید برنج ،کمک به های فراسرزمینی و افزایش عمبرخورداری از امتیاز میزبانی دائمی ،توسعه کشت

خودکفایی در کشورهای عضو این مرکز، سازماندهی و ارتقای سطح دانش و تخصص بهره برداران، کشاورزان و کارشناسان از طریق 

 .این اهداف هستندهای دولتی و غیر دولتی از جمله ها و اتحادیهآموزش، پژوهش و مشاوره، همکاری و مشارکت و سازماندهی انجمن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960324001444 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۳/۲۷ : تاریخ

 زدایی انجام شد همزمان با روز جهانی مقابله با بیابان
اتع ها و مرپروژه ترسیب کربن با همکاری سازمان ملل در ایران فاز سوم پروژه ترسیب کربن با همکاری سازمان جنگلآغاز فاز سوم 

  .استان کشور آغاز شد 4ای برای اجرا در نامهو دفتر عمران سازمان ملل متحد امروز با امضای تفاهم

استان ایران با حضور  4ای برای اجرای فاز سوم پروژه ترسیب کربن در نامه، تفاهمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 سازمان محل در امروز ظهر از پیش ها و مراتعو معاونان و رئیس سازمان جنگل (UNDP) نمایندگان دفتر عمران سازمان ملل

هزار هکتار و در فاز  140برای نخستین بار در کشور آغاز شده که در فاز اول  83پروژه ترسیب کربن از سال .رسید امضا به جنگلها

ای پوشش داده است. در ادامه این زدایی و کاهش گازهای گلخانههزار هکتار از اراضی بیابانی کشور را برای مقابله با بیابان 85دوم 

لوئیس گری.اندتحت پوشش پروژه ترسیب کربن قرار گرفته روستا نیز 300شهر و  97اند که استان کشور درگیر شده 18ها پروژه

در ایران به دلیل  :ها و مراتع انجام شد، گفتنامه که در سازمان جنگلنماینده سازمان ملل در امور عمران در مراسم اجرای این تفاهم

وی با اشاره به اینکه  .زایی قرار دارندیاباندرصد اراضی در معرض ب 20رویه دام های انسانی از جمله چرای بیتغییر اقلیم و فعالیت

هزار نفر از ساکنان  120زدایی ابتدا در استان خراسان جنوبی آغاز شد، تصریح کرد: این پروژه زندگی پروژه ترسیب کربن و بیابان

هزار نفر ترکیب پروژه  25هزار گروه و  2به گفته لوییس حدود  .کشور را تحت تأثیر قرار داده چرا که اراضی را اجرا کرده است

سعه های شغلی و توای و پیشگیری از فرسایش خاک به طور همزمان فرصتاند که عالوه بر کاهش گازهای گلخانهترصیب کربن شده

هزار  380نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران همچنین، اظهار داشت: .کنداقتصادی در روستاها را هم ایجاد می

میلیون دالر نیز توسط دولت جمهوری  7.6شود و برای فاز سوم ترسیب کربن در ایران اختصاص داده می UNDP ر از سوی دفتردال

استان گلستان، خراسان شمالی، یزد و  4یابد. قرار است تا پروژه ترسیب کربن در اسالمی ایران برای اجرای این پروژه اختصاص می

  .خراسان جنوبی اجرا شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960327000412 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

بینی آب و هوایی باعث استفاده کشاورزان تایلندی از اپلیکشن های مدیریت آب/ الگوهای غیر قابل پیش 

 آنمنطقه آسه 10سیل و خشکسالی در 

کشاورزی می کنند، باید از اپلیکیشن های مبتنی بر (irrigation zone) ی خارج از منطقه آبیکشاورزان تایلندی که در منطقه

ی که تهدیدی برای معیشت گوشی های هوشمند و روش خود یادگیری آنالین استفاده کنند. چراکه با توجه به تغییرات آب و هوای

کشاورزان به شمار می ورد، این اقدام می تواند نقش مهمی در مدیریت آب بازی کند. این مطالب را یک مقام ارشد تایلندی به تازگی 

کشاورزی می کنند، باید از (irrigation zoneی خارج از منطقه آبی )کشاورزان تایلندی که در منطقه.به اعضای آسه آن گفت

یکیشن های مبتنی بر گوشی های هوشمند و روش خود یادگیری آنالین استفاده کنند. چراکه با توجه به تغییرات آب و هوایی که اپل

تهدیدی برای معیشت کشاورزان به شمار می ورد، این اقدام می تواند نقش مهمی در مدیریت آب بازی کند. این مطالب را یک مقام 

، مدیر موسسه  Royol Chitradonای آسه آن گفت.به گزارش ایانا از سایت بانکوک پست، ارشد تایلندی به تازگی به اعض

اکثر کشاورزان تایلندی در مناطق دیم "(، که زیر نظر وزارت علوم و فناوری کار می کند، گفت:  (HAIIانفورماتیک آب و کشاورزی 

اد بگیرند که چگونه برای مدیریت منابع آب خود برای مصرف که از نقاط گرمی هستند، کشاورزی می کنند. بنابراین آن ها باید ی

 استفاده کنند. late King Bhumibolشخصی و کشاورزی از یک طرح ابتکاری به رهبری پادشاه تایلند 

 Water Forum II: Sustainable Water")  "آب پایدار برای آسه آن "وی این اظهارات را در کنفرانس بین المللی با عنوان 

for Asean" )مطرح کرد.  در بانکوکRoyol Chitradon  :جوامع محلی باید نیازهای آب خود را مطالعه کرده و تدبیری "گفت

دریافت می کند اما میلیارد متر مکعب بارش ساالنه  754برای ذخایر آبی در زمان فصل خشک بیندیشند. تایلند به طور متوسط 

الگوهای غیر "وی افزود: "میلیارد متر مکعب، ذخیره کنند . 70.76درصد از این مقدار را یعنی  10سدها و مخازن تنها می تواند 

آن شده است و باید استفاده از طرح منطقه آسه 10قابل پیش بینی آب و هوایی ناشی از گرم شدن زمین باعث سیل و خشکسالی در 

البته موفقیت طرح بستگی به پذیرش از سوی "خاطر نشان کرد:  Chitradon"ریت مصرف آب در منطقه افزایش یابد.جدید مدی

 20تایلند بیش از "جامعه محلی دارد. این درحالی است که امکان یادگیری و طراحی راه حل های توسعه پایدار باید فراهم شود.

هزار و  42ام کشاورزی به شدت به باران وابسته هستند و این درحالی است که تنها میلیون کشاورز دارد که اکثریت آن ها برای انج

قرار دارند.مدیر موسسه انفورماتیک آب و کشاورزی ( irrigation zoneکیلومتر مربع از زمین های کشاورزی در منطقه آبی ) 336

است و نتایج به دست آمده بسیار امیدوار کننده بود. جامعه در سراسر کشور معرفی کرده  60پروژه مدیریت آب را به  HAII"گفت: 

همچنین بسیاری از کشاورزان در فصل خشک به محصوالت بهتری دست یافته اند و برخی از گزارش ها نشان می دهد که با استفاده 

استخر بزرگ به عنوان  این پروژه ها شامل ایجاد"وی یادآور شد: "از طرح های جدید درآمد شان نسبت به قبل سه برابر شده است.

، دبیر دائمی وزارت Wijarn Simachaya "مخازنی آبی، ایجاد کانال های کنترل سیل و افزایش اندازه سایرحوضچه های آب است.

همه جوامع کشاورزی طی دو سال آینده، به آب تمیز دسترسی خواهند داشت. همچنین "منابع طبیعی و محیط زیست گفت: 

 "خانه های چائو پرایا، تاچین، بنگ پکنگ و سایر رودخانه ها ی مهم ، افزایش می یابد.امکانات تصفیه آب رود

http://www.iana.ir/fa/news/45118/%D8%A7%D8%B3%D8%AA 
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 گزارشات جهانی

 آیانا – ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

های نی: نوسازی خدمات هواشناسی کشورهای آفریقایی یک بیلیون دالر الزم دارد/ دولت ابانک جه 

 درصد افزایش بودجه نیاز دارند۲0های هواشناسی خود تا آفریقایی برای نوسازی سازمان

درصد زمین های زراعی کشت نشده جهان  60بخش کشاورزی در آفریقا در مرحله ی حساسی قرار دارد. این قاره با اینکه بیش از 

 110به حدود  2016بیلیون دالر در سال  39را در اختیار دارد اما پیش بینی می شود که واردات خالص مواد غذایی به آفریقا از 

ار آب و هشدبرسد. تولید مواد غذایی به دلیل شرایط اقلیمی کم توسعه یافته منطقه و نبود سیستم های  2025بیلیون دالر تا سال 

 .هوایی که بتواند به کشاورزان برای برنامه ریزی در فصل محصول کمک کند به شدت پایین است

، در شاخ آفریقا، کشاورزان در سومالی با خشکسالی و فصول کم باران دست howwemadeitinafricaبه گزارش ایانا از وبسایت 

یر قرار می دهد و بیش از پنج میلیون سومالیایی را در شرایط عدم امنیت و پنجه نرم می کنند. این مسئله تولید غذا را تحت تاث

غذایی قرار می دهد. در غرب آفریقا، کشاورزان کاکائو در ساحل عاج در ترس زندگی می کنند به دلیل اینکه بارش سنگین باران در 

رای امرار معاش آنها و منبع اصلی درآمد طول فصول بارانی می تواند موجب جاری شدن سیل در مزارع شود؛ یک تهدید بزرگ ب

کشور. کشاورزان عادی در سومالی از مدت زمان و شدت فصول خشکسالی بی اطالع هستند. کشاورزان کاکائو در ساحل عاج نیز از 

 دارند. شدت باران ها و اینکه آنها چگونه می توانند این خطرات را کاهش دهند و تولید کاکائو را بهبود بخشند اطالعات کمی

در سراسر آفریقا، فقدان دسترسی به اطالعات قابل اعتماد و قابل استفاده در زمینه آب و هوا وجود دارد. این اطالعات اغلب وجود 

ندارند یا حتی اگر وجود داشته باشند غیر قابل دسترس و کم کیفیت یا برای کسانی که به شدت به آن نیاز دارند ناشناخته هستند. 

ی دانند که اطالعات موثر درباره پیش بینی خشکسالی، توزیع بارش و شیوع آفات را که منجر به تولید کم محصوالت کشاورزان نم

، که در چند کشور NMHS)کشاورزی و عدم امنیت غذایی می شود از کجا به دست آورند.خدمات ملی هواشناسی و هیدرولوژیکی )

شرایط اقلیمی و آب و هوا و ارائه آن در سطح کشور است کمتر از ظرفیت خود آفریقایی موظف به جمع آوری داده های مربوط به 

درصد موارد این سازمان به اندازه کافی قادر به فراهم کردن این اطالعات و اعالم هشدارهای زود  80عمل می کند. در آفریقا، در 

ناسی قابل استفاده برای تهیه داده های مشاهده ای هنگام نیستند. کشورهای آفریقایی کمی دارای حداقل تعداد ایستگاه های هواش

از سطح زمین هستند. سازمان هواشناسی جهانی تخمین زده است که در آفریقا به تنهایی، نیاز به حدود چهار هزار تا پنج هزار 

تا خدمات هواشناسی  مشاهدات اولیه هواشناسی اضافه وجود دارد. بانک جهانی تخمین می زند که حدود یک بیلیون دالر الزم است

این کشور نوسازی شود.دولت به تنهایی ظرفیت وتخصص برای ارائه راه حل کامل را ندارد، به ویژه در زمینه سرمایه گذاری. این امر 

مشارکت گسترده تر با بخش خصوصی در کشاورزی، بیمه و مخابرات را طلب می کند. این همکاری ها برای جمع آوری و ارائه داده 

ارائه خدمات اساسی مانند تحلیل مخاطرات، موجود بودن قیمت کاالها، پارامترهای شاخص بیمه و طرح های پرداخت ایمن ها و 

ضروری است.در حال حاضر مثال های خوبی برای راه حل های مبدعانه وجود دارد. اکو نت، یک اپراتور تلفن همراه محلی در زیمبابوه، 

کشاورزان زیمبابوه در مقیاس بزرگ آغاز کرده است. نیاز به یک حمایت و صدای سیاسی قوی  یک شاخص بیمه آب و هوایی را برای

برای تقویت سیستم های هوشمند از طریق همکاری بین مقامات ملی، آژانس های فنی، سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی 

درصد 20ازی سازمان های هواشناسی خود تا حدود وجود دارد. دولت های آفریقایی باید سرمایه گذاری های مالی را برای نوس

گسترش دهند. آنها باید مشارکت قوی با شرکت های خصوصی و کسب و کار در مقیاس باال و ارائه داده های مشاهده ای از سطح 

نهایی  زمین هم در سطح ملی و هم در سطح محلی تحقق بخشند. این همکاری ها می تواند خدمات مرتبطی را که برای کاربران

مهم هستند مانند طرح های پرداخت، تحلیل مخاطرات، در دسترس بودن قیمت کاال و پارامترهای شاخص بیمه را ارائه دهند. دولت 
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های آفریقایی باید یک رویکرد جهانی داشته باشند که داده های پراکنده و تکه تکه از شرایط اقلیمی و سرمایه گذاری ها را یک جا 

 له به گذر کردن از بسیاری از پروژه های آزمایشی به پروژه های با مقیاس کامل کمک خواهد کرد.جمع کند. این مسئ

اطالعات به موقع و مناسب از شرایط اقلیمی و آب و هوا نقش مهمی در توسعه، کمک به مدیریت بهتر خطرات آب و هوایی و به 

 زی آفریقا بسیار مهم است.حداکثر رساندن فرصت ها دارد. این امر به ویژه در مورد کشاور

http://www.iana.ir/fa/news/45115/%D8%A8%D8%A7%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

خواهند، پس باید زندگی محصوالت غذایی باکیفیت میای کوچک/ مردم چگونگی کسب درآمد از مزرعه

 ها را در محیطی بدون استرس پرورش بدهیدبهتر برای حیوانات فراهم شود/ دام

تا کنون فکر کرده اید ، چگونه می توانید از مزرعه کوچک خود پول بیشتری به دست آورید؟ چنانچه از پایین زنجیره عرضه، واسطه 

ایجاد یک نام تجاری و فروش با کیفیت باال و عرضه محصول باکیفیت به طور مستقیم به خریداران می تواند ها را در نظر نگیرید، 

به گزارش ایانا از وبسایت ویکلی تایمزناو، یک نام تجاری و فروش محصوالت به مصرف کننده نهایی، می تواند .راهی سودمند باشد

حال برای اتخاذ استراتژی مناسب، می توانیم از تجربیات دو تولید کننده به نام  راهکاری برای افزایش درآمد مزرعه کوچک باشد.

، استفاده کنیم:این دو فروشگاه که صاحبان مزرعه کوچک هستند، تجربیات  SageBeefو  Huon Valley Berkshiresهای 

 HUON تولید کننده نخست:ک گذاشتند:خود و کارهایی را که باید انجام داد و یا از چه کارهایی باید پرهیز کرد، به اشترا

VALLEY BERKSHIRES دامین و لیلیان ریردون، در مزرعه تولیدی در دره زیبا هاون تاسمانی استرالیا همراه با داشتن

گوشت تولید می کنند. آن ها به افزایش گوشت در یک محیط طبیعی، با دسترسی به مرتع،  APIQ-certifiedگواهی کیفیت 

آن ها موفقیت فعالیت کشاورزی خود را این  آب تازه و فراهم کردن زندگی طبیعی برای دام های شان، اقدام کردند.پناهگاه گرم، 

، بدون هورمون،  GMOدرصد طبیعی، بدون دستکاری ژنتیکی  100داشتن گواهی نامه معتبر، محصول "گونه توصیف می کنند: 

 "مز موفقیت ما است.عاری از آنتی بیوتیک و احترام به آزادی حیوانات ر

 توصیه های دامین و لیلیان: 

داشتن نام تجاری برای محصول تولیدی یکی از مهم ترین گام ها است، اگر چه ممکن است به دست آوردن آن کاری دشوار باشد "* 

ای پایدار استفاده توسعه در سطح پایدار و حفظ یکپارچگی. از محصول به گونه "* "، اما ارزش آن را در بلند مدت خواهید دید.

 "کنید. چراکه سفارشات مقطعی در این راه راهگشا نیست .

 کار را سَرسَری نگیرید ؛ راه حل همیشه با آسان ترین و ارزان ترین روش به دست نمی آید."* 

د، کنار گذاشه شونام تجاری، نخستین حس را در مردم ایجاد می کند؛ بنابراین باید هزینه ای برای طراحی گرافیک و درست آن "* 

چراکه برخی از تولید کنندگان کوچک از تصاویر و آرم های اینترنت که اوریجینال نیستند، استفاده می کنند که نمی تواند برای 

 "مردم جذاب باشد. 

 "آرم ما تصویری از خوک ماده است. به طوری که نام و تصویر مربوط به مزرعه خودمان است ."

 SAGEBEEFتولید کننده دوم: 

)شهری در ایالت ویکتوریا استرالیا( را برعهده  Geelong، شمال BANNOCKBURNدر  SageBeefکریس باالس مدیریت 

دارد، به طوری که گوشت گاو و بره خود و دیگر کشاورزان را تامین می کند، این در حالی است که دام های وی در محیطی بدون 

 ، به طور مستقیم گوشت را از طریق قصابی در مزرعه به مردم می فروشد.SageBeefاسترس پرورش داده می شوند.همچنین 

کریس روی هر بخش از زنجیره عرضه، از مزرعه تا سفره، ارتباط با مشتریان و جایی که مواد غذایی از آن جا می آید، کنترل دارد. 

SageBeef  در مورد چگونگی کار افرادی که با وی همکاری دارند و اقدامات انجام شده برای اطمینان از مراقبت های گاو و گوسفند

 به گونه ای شفاف عمل می کند.

 توصیه های کریس:
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پارچگی نام ت و یکباید تا آن جایی که می توانید روی زنجیره عرضه، از مزرعه تا سفره کنترل داشته باشید. به این ترتیب کیفی "* 

ورود به رابطه ای با فرآوران معتبر همچون قصاب ها. البته در اندیشه ارزان ترین راه نباشید، "* "تجاری خود را می توانید حفظ کنید.

کیفیت تولید خود را می توان از طریق کاهش دخالت دست ، حفظ ""چراکه نتیجه و ارزش هزینه ای که می پردازید، خواهید دید.

 "د ، چراکه این موضوع سهم جدایی ناپذیر از نام تجاری است.کنی

فروش خود را از طریق کانال های متنوع انجام دهید. ما فروش خود را از طریق هفت کانال انجام می دهیم، از جمله بازارهای "* 

نسبت به یک کانال فروش ، ریسک  کشاورزان، رستوران ها،کسب و کار ها و فروشگاه اینترنتی، به طوری که این کار باعث شده تا

 "کمتری در درآمد داشته باشیم.

 کالم آخر

به یاد داشته باشید، صاحبان مزرعه های کوچک تولیدی ، می توانند به دالیل بسیاری دارای ارزش باشند. چراکه نژادهای مزرعه 

ت غذایی با کیفیت بخرند، برای این منظور کوچک معموال دارای عطر، طعم و کیفیت بهتری هستند .مردم ترجیح می دهند محصوال

باید یک زندگی بهتر برای حیوانات فراهم شود تا محصول بهتر به دست آید. همچنین تنها به عنوان یک فروشنده عمل نکنید. در 

  نهایت برای راه اندازی یک کسب و کار موفق باید به آنچه که در باال گفته شد، عمل کنید.

http://www.iana.ir/fa/news/45235/%DA%86%DA%AF%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 همکاری سازمان داوطلبان ملل متحد و فائو تقویت می شود

(، برای ایجاد فرصت ها به منظور مبارزه با گرسنگی و فقر روستایی و استفاده 1داوطلبان ملل متحد )روابط بین سازمان فائو و سازمان 

معاون  FAOبه گزارش ایانا از سایت فائو، دانیل گوستافسون، .از افراد جوان و تخصص ومهارت های کارشناسان تقویت می شود

، یادداشت تفاهمی را با هدف افزایش همکاری و اقدام 2017ژوئن  UNV  ،16مدیر کل و اولیویر آدام ، هماهنگ کننده اجرایی 

کشور استفاده می کند که در  150داوطلب در بیش از  600هزار و  6از حدود  UNVموثر و سریع تر امضا کردند.گفتنی است 

. فائو در حال حاضر کشور جهان کار می کنند 120راستای همکاری با سازمان های ملل متحد و عملیات حفظ صلح در بیش از 

بهره "در چاد، هندوراس، مغولستان، ویتنام و در سایر مراکز عملیاتی است.گوستافسون گفت:  UNVسازمان داوطلبانه  17دارای 

برداری از روح و ماهیت داوطلبانه فراگیر در مبارزه علیه گرسنگی و فقر در مناطق روستایی بسیار حیاتی است، تالش های فائو برای 

ت از کشورها در پرورش انعطاف پذیری و پایداری تا حد زیادی از کمک های و مهارت های سازمان داوطلبان ملل متحد بهره حمای

وفائو تاثیر ات مثبتی  UNVمن از این فرصت برای گسترش همکاری مان خشنود هستم. تعمیق روابط بین  "آدام گفت: "برده است.

دارای سابقه قوی در کاهش فقر، تغییرات آب و هوا و ایجاد انعطاف پذیری است که می تواند مکمل  UNVدر پی خواهد داشت . 

(به کار 2دارای تخصص هایی است که در راستای اهداف توسعه پایدار و پنج هدف استراتژیک فائو ) UNVتالش های فائو باشد. 

استفاده  UNV، شیالت، جنگلداری، منابع طبیعی از تخصص های این درحالی است که در حوزه های فنی مانند کشاورزی"می رود. 

 می شود. همچنین این سارمان با فائو در حال کار روی پروژه های مختلف از ترمیم خاک گرفته تا تغذیه و تعامل با جوانان است.

  ( ، فعالیت های مختلف با اهداف مشترک UN Volunteersسازمان داوطلبان ملل متحد ) 

احمد، منتخب سازمان داوطلب ملل متحد و فائو در سودان، برای بررسی دقیق منطقه و برای پشتیبانی یک برنامه انعطاف فیروجی 

پذیری در نظر گرفته شده است. جایی که طی دو سال گذشته، وی از سازمان داوطلب ملل متحد در سودان به عنوان مرکز اجرای 

همچنین، باربورا چملووا، یک شهروند چک است (، کارهایی انجام داده است.3)(EWEAطرح زود هنگام و بحرانی فائو در سودان 

به عنوان یک  FAOکار کردن برای که در دفتر فائو در ویتنام در زمینه چگونگی ایجاد بازارهای کشاورزی فراگیر تر فعالیت می کند.

اش به عنوان یک کارشناس کشاورزی در مورد موضوعات عضوی از سازمان داوطلبان ملل متحد به عمیق تر شدن شایستگی های فنی 

 ،Théo Martinمانند انطباق با تغییر آب و هوا و آمادگی در برابر سوانح و سیاست ها ی توسعه کمک کرده است.همچنین برای 

از فرانسه فارغ  کار در سازمان داوطلبان ملل متحد برای فائو در سنگال یک بخش مهم زندگی وی به شمار می رود. وی که تازه

وی معتقد است، کشاورزی پاسخ بسیاری از سواالت التحصیل شده ، در حال حاضر بر روی پروژه توسعه مدرسه کشاورزی کار می کند.

 هب نسبت کشاورزی به مربوط مسائل امروز، که است درحالی این –کلیدی درباره جامعه، تغییر آب و هوا و مدل های اقتصادی است 

 ".است بیشتری اهمیت دارای گذشته

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- UN Volunteers  سازمان داوطلبان ملل متحد ، یکی از سازمان های ملل متحد است که از طریق فعالیت های داوطلبانه در :

 سراسر جهان در راستای صلح و توسعه مشارکت می کند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گرسنگی، کمبود غذا و سوءتغذیه؛ ایجاد کشاورزی، جنگلداری و شیالت سازنده تر پنج هدف استراتژیک فائو شامل از بین بردن  -2

و پایدار؛ کاهش فقر روستایی؛ فعال کردن سیستم های کشاورزی و مواد غذایی فراگیر و کارآمد ؛ افزایش انعطاف پذیری معیشت در 

 برابر تهدید ها و بحران ها است.

3- FAO Sudan's Early Warning Early Action (EWEA) 

http://www.iana.ir/fa/news/45106/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 گذاران استسرمایهاتیوپی کشوری جذاب برای 

ما در راستای "گوید: می Yemishrach Berhanu، (EHPEA) مسئول ترویج انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان اتیوپی

ایتالیا شرکت کرده  (Rimini) ریمینی (Macfrut) فروتهای مختلف ازجمله نمایشگاه مکترویج محصوالت انجمن در نمایشگاه

 های مختلف وفرنگی، آووکادو، انبه، آناناس، حبوبات و میوهایم، محصوالتی مانند توتنمایش گذاشتهو محصوالت تازه خود را به 

به گزارش ایانا از وبسایت فرش پالزا، عالوه بر این، قصد داریم نشان دهیم که اتیوپی یک کشور جذاب برای سرمایه گذاران .سبزیجات

ذاران نشان دهیم که پروژه های مختلف و جالب در اتیوپی برای سرمایه گذاری ما می خواهیم به سرمایه گ"می گوید: وی  "است.

وجود دارد و این پروژها توسط کمک های مالی دولت حمایت می شوند. به طوری که با دارابودن نرخ پایین بهره می تواند برای 

 "ه گذاری مشخص شده است. سرمایه گذاران جذاب باشد. همچنین زمینی به مساحت یک هزار هکتار ، برای سرمای

Yemishrach  :شرکت های اتیوپی محصوالت خود را به کشورهای اروپایی صادر می کنند. این درحالی است که از مهمترین "افزود

 "خریداران می توان به آلمان و هلند اشاره کرد. همچنین بریتانیا به عنوان یک خریدار عمده به شمارمی رود.

حال برنامه ریزی برای صادرات بیشتر در آینده هستیم و در این مسیر دولت از ما پشتیبانی می کند. نکته  ما در"وی یادآور شد: 

مهم این است که ما در طول سال، تولید و عرضه داریم و البته به این نکته هم باید اشاره کرد که اروپایی ها بیشتر به نخود سبز و 

عضو است که در  140(، دارای  EHPEAن تولید کنندگان و صادر کنندگان اتیوپی )گفتنی است، انجم"لوبیا عالقه مند هستند.

 زمینه تولید و صادرات میوه ، سبزیجات و گل فعالیت می کند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 اروپا است ، یکی از معتبرترین و حرفه ای ترین رویدادهای صنعت سبزیجات و میوه تازه و خشکبار درMACFRUITنمایشگاه -1

و تمامی مباحث علمی، تکنولوژیکی ونوآوری های مورد نیاز این صنعت را در بخش های تولید، بسته بندی و تجارت در بازارهای بین 

 الملل پوشش می دهد

http://www.iana.ir/fa/news/45169/%D8%A7%D8%AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 هزار دانش آموز کانادایی تحت تعلیم اِی آی تی سی سی 90جشن ماه سواد کشاورزی در کانادا/ بیش از 

داری رشد، پایاِی آی تی سی سی برای آموزش آموزگاران و جوانان کانادایی درباره اهمیت کشاورزی بسیار متعهد است و در نتیجه؛ به 

نام سازمان غیر انتفاعی است که در حال  1C)-(AITCکشاورزی در کالس های درس کانادا.و تقویت صنعت کشاورزی کانادا کمک می کند

 British)حاضر در سراسر این کشور منابع درسی مرتبط با کشاورزی را به طور دقیق و متعادل ارائه می دهد. هشت ایالت بریتیش کلمبیا 

Columbia)آلبرتا ،(Alberta) ساسکاچیوآن ،(Saskatchewan)مانیتوبا ،(Manitoba)اونتاریو ،(Ontario)نووآ اسکاتیا ،(Nova 

Scotia) جزیره پرنس ادوارد ،(Prince Edward Island) و نیوفوندلند و البرادور ،(Newfoundland & Labrador)  عضو این سازمان

سازمان های عضو متعهد شده اند تالش های جمعی و متقابل کانادایی ها و یافته ها و اثربخشی تمامی  aitc-canadaاند.به گزارش ایانا از 

ره آموزگاران و دانش آموزان را با حضور در این سازمان ملی افزایش دهند. اِی آی تی سی سی برای آموزش آموزگاران و جوانان کانادایی دربا

در نتیجه؛ به رشد، پایداری و تقویت صنعت کشاورزی کانادا کمک می کند. در طول چند سال گذشته،  اهمیت کشاورزی بسیار متعهد است و

سازمان های ایالتی عضو اِی آی تی سی، در جهت ظرفیت سازی و رسمیت بخشیدن به توانایی اِی آی تی سی سی از طریق شناسایی و تحویل 

، کارهای بسیاری انجام داده اند. دست آوردهای کلیدی آنان در طول چند سال گذشته ابتکارات کلیدی با کمک جلسات برنامه ریزی راهبردی

 عبارتند از:

طراحی و توسعه سیاست ها و رویه های اجرایی شان و ادغام رسمی آن ها به صورت یک سازمان غیرانتفاعی در ماه آوریل سال · 

 ؛2015

 ی مشترک با شناسایی مسیری راهبردی و توافق بر روی نتایج مطلوب؛پرورش روابط قوی درون ایالتی و ایجاد تمرکز راهبرد· 

در سراسر کشور و بازدید سخنرانان صنایع  2016در ماه مارس  "(CALW)2هفته سواد کشاورزی کانادایی "هدایت پنجمین سال · 

 کالس درس؛ 500هزار دانش آموز در سه هزارو  95از بیش از 

 ؛2017در ماه مارس  "(CALM)3ماه سواد کشاورزی کانادایی "گسترش هفته سواد کشاورزی به · 

راه اندازی ابزارهای ملی آموزشی در دبیرستان ها به شکل کتابی جامع درباره تمامی مواد غذایی و وب سایتی همکار همراه با راهنما · 

 ؛outfood.aitc.cahttp://allabبرای آموزگاران به آدرس 

 (Pulse Canada)با همکاری انجمن ملی حبوبات کانادا "4سال بین المللی حبوبات"گسترش و تحویل محتوای آموزشی مرتبط با · 

 ؛2016در سال 

 میزبانی جلسات ساالنه اِی آی تی سی سی و جلسات برنامه ریزی همکاری با شرکا و سهام داران.· 

 ارزش های اصلی:

 لی، نحوه دستیابی اِی آی تی سی کانادا به مأموریت و اهدافش را بیان می کند:ارزش های اص

به عنوان یک منبع صادقانه و قابل اعتماد از اطالعات کشاورزی عمل می کنند که آن ها را با مأموریت اصلی شان مرتبط تمامیت:  -

 می کند. 

اطالعاتی را ارائه می دهند که روشی برای تقویت تصمیم گیری های آگاهانه کشاورزی در کانادا از قبیل خوراک  دقت و تعادل: -

 سالم، اقدامات زیست محیطی پایدار و جوامع زنده و مترقی است.

 کار بر روی سهامداران برای ایجاد همکاری و ارائه حمایت های سودمند و مشترک.فرهنگ همکاری:  -

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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در تمامی تعامالتشان با سهام داران، در گفت وگوهای فعاالنه مشارکت دارند و اطمینان می دهند که اطالعات  و پذیرش: شفافیت -

 ارائه شده دقیق، متعادل و به روز است.

 نند.برای آموزش و آگاهی های کشاورزی و اهمیت یادیگری مادام العمر آن ها عالقه مندی های بسیاری را ایجاد می ک اشتیاق: -

 ماه سواد کشاورزی کانادایی:

سازمان های عضو اِی آی تی سی سی، هر ساله در ماه مارس در تمام کالس های درس سراسر کشور، ماه سواد کشاورزی کانادایی 

را جشن می گیرند. کشاورزی به شکل زنده به کالس های درس کانادایی می آید و دانش آموزان در فعالیت های آموزشی مربوطه 

درک کرده و با آن ارتباط برقرار می کنند. فعالیت ها و رویدادهایی در تمام ماه انجام می  مشارکت می کنند و اهمیت این صنعت را

 ، تجلیل کنند. "کشاورزی در تمام روز در اطراف ماست"شود تا آن ها از این واقعیت که 

است. این برنامه به شکل تشویق  هزار دانش آموز کانادایی اجرا کرده 90، اِی آی تی سی سی این برنامه را برای بیش از 2012از سال 

دانش آموزان در یادگیری و تجلیل از کشاورزی به روش های مختلف است که شامل مطالعه درباره کشاورزی، تماشای فیلم های 

 آموزشی و شرکت در رویدادهای زنده و جلسه با کشاورزان و دیگر نمایندگان این صنعت است. 

 :"همه چیز درباره مواد غذایی"کتاب 

همه چیز درباره "کشف سیستم مواد غذایی کانادا منبعی آموزشی است که برای کالس های نهم تا دوازدهم آماده شده است. کتاب

  .اطالعات واقعی درباره موضوعات داغی نظیر پسماندهای مواد غذایی، بیوتکنولوژی و فرصت های شغلی را ارائه می دهد "مواد غذایی

س های درس کشاورزی ایالت های مربوطه می توان نسخه های این منبع به زبان انگلیسی و فرانسوی را با بازدید از وب سایت کال

نیز به گسترش یادگیری به کمک لینک های فیلم های آموزشی، بازی  allaboutfood.aitc.caسفارش داد. وب سایت همکار 

به کمک پرسش و پاسخ تفکر انتقادی درباره موضوعات  های تعاملی و وب سایت های صنایع می پردازد. یادگیری دانش آموزان

 مختلف را ارتقاء می بخشد.

 سال بین المللی حبوبات:

را سال بین المللی حبوبات اعالم کرد و از نقش مهم حبوبات در سالمت، پایداری و تغذیه مردم جهان  2016سازمان ملل متحد، سال 

همکاری انجمن ملی حبوبات کانادا، طرح درسی برای آموزگاران کانادایی در تجلیل کرد. اِی آی تی سی سی مفتخر است که با 

 سراسر کشور و برنامه درسی مرتبط با مفاهیم مربوط به حبوبات برای دانش آموزان را ارائه کرد. 

 :۲0۵0سفر 

، دانش 2050است. سفر را در سراسر این کشور عرضه کرده  2050اِی آی تی سی سی، خوشحال است که دستیابی به برنامه سفر 

آموزان را به یک شبیه سازی مجازی می برد تا پایداری مواد غذایی در سراسر جهان را کشف کنند. این برنامه با استفاده از روش 

مبتنی بر تحقیق، دانش آموزان را به تصمیم گیری و تنظیم آنها تشویق می کند تا اثرات این تصمیم گیری ها را بر روی جامعه، 

زیست و اقتصاد محلی و جهانی ببینند. دانش آموزان زندگی در سه مزرعه خانوادگی در کنیا، هند و کانادا را تجربه می کنند.  محیط

همچنان که آنها با این خانواده ها ارتباط برقرار می کنند، نقش بهترین اقدامات مدیریتی در تغذیه مردم جهان، کاهش اثرات زیست 

ی اجتماعی برای دسترسی بیشتر به آموزش، مراقبت های پزشکی و زیرساخت های جوامع را فرا می محیطی و بهبود عملکردها

 گیرند. سفر ما برای تغذیه مردم جهان آغاز شده است، به ما پیوندید. 

 پانوشت:
1. Agriculture in the Classroom Canada 
2. Canadian Agriculture Literacy Week 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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3. Canadian Agriculture Literacy Month 

4. International Year of Pulses 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/45249/%D8%AC%D8%B4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/45249/%D8%AC%D8%B4%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

149 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

 بسته خواهد شد "ورد پرس"دفتر شرکت 

( است، به دلیل اینکه کارمندانش WordPress)"ورد پرس"که شرکت مادر  "اتوماتیک"به گزارش پایگاه یونیورسیتی هرالد، شرکت 

 کنند تصمیم به تعطیلی این ساختمان دارد.در ساختمان مرکزی این شرکت در سان فرانسیسکو حضور پیدا نمی

تأسیس شد. این شرکت تولیدکننده  2005یک شرکت فعال در زمینه خدمات توسعه وب است که در اوت  "اتوماتیک"شرکت 

است.کارمندان این شرکت از  "ورد پرس"کنندگان اصلی در توسعه سیستم مدیریت محتوای و از مشارکت "ورد پرس"وبسایت 

شان بپردازند.جالب ا از راه دور مانند خانه یا هر جای دلخواه به انجام وظایفدهند تکنند و ترجیح میحضور در محل کار امتناع می

های این شرکت است و به هر کارمندی که در محل کند و کار از راه دور از سیاستاز این امر استقبال می "ورد پرس"است بدانید 

از  "ورد پرس"پردازد.این در حالی است که دفتر می دالر اضافه حقوق 250کار حضور پیدا نکند و در خانه کارش را انجام دهد 

کنند، اما با تمام این تفاسیر تنها تعدادی طراحی بسیار زیبایی برخوردار است و کارمندان آن یک فضای کار رویایی را تجربه می

 Matt) "وگمت مولن"اند.یابند و باقی کارکنان کار از راه دور را برگزیدهانگشت شمار همچنان در دفتر شرکت حضور می

Mullenweg شوند و از نفر از کارکنان در دفتر شرکت حاضر می 5گوید: در حال حاضر تنها می "اتوماتیک"( مدیرعامل شرکت

نفر( در شرکت حضور  550کنند و این یعنی کمتر از یک درصد از کل کارکنان)متر استفاده می 1500فضای کاری با وسعت تقریبی 

تواند اندوخته مالی شرکت را به طور بندد. در واقع بستن دفتر میدفتر خود را به دالیل منفی نمی "ورد پرس" دارند.بنابراین

کند فرهنگ دورکاری را رواج دهد)که تا حدود زیادی موفق هم بوده است( سعی می "اتوماتیک"چشمگیری افزایش دهد.در حالی که 

ار کردن ها این است که کسازی این سیاست نیستند.باور این شرکتمشتاق به پیاده "امبیآی"و  "یاهو"ها نظیر برخی دیگر از شرکت

شود و عالوه بر آن، ارتباط رو در رو باعث افزایش همکاری و کارمندان در کنار یکدیگر موجب افزایش بازدهی و خالقیت آنان می

( اخیرا طی گزارشی اعالم Gallup) "گالوپ"ظرات، موسسه جلوگیری از بروز سو تفاهمات خواهد شد.با در نظر گرفتن همه این ن

ان کنند معموال زمان بیشتری را به کارشکنند در مقایسه با کارمندانی که در دفتر کار حضور پیدا میکرد کارمندانی که دورکاری می

 جی در جهان است.یک شرکت مشاوره مدیریتی است که از معتبرترین موسسات نظرسن "گالوپ"دهند.موسسه اختصاص می

 اند.که به بهینه بودن دورکاری معتقدند شرایطی را نیز برای پویایی کار وضع کرده "ورد پرس"هایی نظیر البته شرکت

کشور در سراسر دنیا برای این  35کارمند دارد که جداگانه در  500( بیش از Elastic) "االستیک"افزاری به عنوان مثال شرکت نرم

کدام از کشورها برای آنان گمارده نشده است. اما به منظور گسترش حس همکاری و کنند و هیچ سرپرستی در هیچمیشرکت کار 

، این شرکت با تهیه بلیت هواپیما سالی یک بار همه کارکنان "االستیک"رفاقت میان کارکنان و زنده نگه داشتن فرهنگ جاری در 

 با یکدیگر مالقات کنند. کند تا بتوانندخود را در یک نقطه جمع می

http://www.iana.ir/fa/news/45136/%D8%AF%D9%81%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

نوع نخود در پنج منطقه  9نخودهای نویدبخش در ایالت مونتانا/ تحقیقات نشان داد که چگونه کشت 

 عملکردی متفاوت خواهد داشت

کشاورزان در مونتانا و دیگر بخش های دشت های بزرگ شمالی این منطقه، در حال تغییر دادن محصوالت خود از غالت تک کشتی 

به گزارش .به یک سیستم کشت غالت خشک و انواع نخود هستند. هرچند که این چرخش بدون مواجه شدن با نشناخته ها نیست

ایانا از وبسایت ساینس دیلی بازده و عملکرد محصوالت زراعی نخود هم به ژنتیک آن ها و هم به محیط زیست بستگی دارد.عوامل 

محیطی مانند درجه حرارت و بارش باران می توانند بسیار متفاوت باشند. کشاورزان در نقاط مختلف این دشت ها نیاز دارند تا بدانند 

خود در مکانی که آن ها کشاورزی می کنند بهتر عمل می آید.چنگچی چن از دانشگاه ایالت مونتانا در حال تالش برای چه نوع از ن

گسترش این اطالعات است. او بر روی این مسئله که چگونه ژنتیک نخودها با محیط زیست تعامل می کنند تا بر بازده، پروتئین و 

در نهایت، من امیدوارم که این توانایی را به دست آورم که بتوانم به پرورش ". چن می گوید: میزان نشاسته آن اثر گذارد کار می کند

برای انجام این کار، چن و  "دهندگان توصیه کنم که چه نوعی از نخود را در محیط زیست های مختلف می توانند کشت کنند.

نج منطقه مختلف مونتانا کشت شوند چه عملکردی خواهند نوع مختلف نخود، زمانی که در پ 9همکارانش بررسی کردند که چگونه 

داشت. این مکان ها در سراسر ایالت پراکنده شده اند و خاک، و شرایط آب و هوایی متفاوتی دارند.چن بازده و پروتئین و میزان 

هندگان و مصرف کنندگان این ها ویژگی هایی هستند که برای پرورش د»نشاسته انواع مختلف نخود را آزمایش کرد. او می گوید 

انواع مختلف نخود که بازده باالتری دارند میتوانند سود بیشتری برای پرورش دهندگان داشته باشند. گونه هایی که «. مهم هستند

نخود »پروتئین یا نشاسته بیشتری را دارا هستند عالقه مصرف کنندگان متفاوتی را به خود جلب می کند.برای مثال، چن می گوید 

ک زرد دارای پروتئین، نشاسته و فیبر است. این اجزا به طور گسترده ای در مواد غذایی استفاده می شود، به ویژه در تولید مواد خش

 9 زمانی که پژوهشگران«.بازار پروتئین نخود به سرعت در حال گسترش است چراکه غیر لبنی و غیر آلژیک است«. »غذایی سالمت

بازده نخود هم تحت تاثیر ژنتیک و هم محیط »ای مختلف مورد ارزیابی قرار دادند، دریافتند که نوع نخود را در محیط زیست ه

میزان پروتئین نخود نیز به شدت تحت تاثیر محیط زیست آن است. با این «. زیست است، اما محیط زیست تاثیر گسترده تری دارد

مهم  نشاسته مقاوم»دتا توسط ژنتیک تعیین می شود.چن می گوید عم -نشاسته مقاوم-حال میزان دارا بودن نوع خاصی از نشاسته 

نوعی از نشاسته نیز وجود دارد که از گوارش در روده کوچک فرار می کند. در «. است به دلیل اینکه برای سالمت انسان مفید است

این اسیدهای چرب با »گوید  عوض توسط باکتری های روده بزرگ به شکل اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه تخمیر می شود.چن می

زنجیره کوتاه، می توانند توسط روده بزرگ جذب شوند یا توسط باکتری هایی به عنوان منبع انرژی مصرف شوند که در نتیجه مزایای 

ادل عاز آنجایی که نشاسته مقاوم درون روده کوچک، گلوکزآزاد نمی کند، به ایجاد ت«.بسیاری برای روده بزرگ و بدن فراهم می کند

 در میزان قند خون کمک می کند. این مسئله به همه کمک می کند به ویژه افرادی که به دیابت مبتال هستند.

خود ن«. »نخود برای کشت چرخشی درکنار گندم عالی است»رشد محصوالت نخود برای محیط زیست نیز مفید است. چن می گوید 

کند. این محصول هم چنین نیتروژن منتشر شده در اتمسفر را اصالح می به کنترل علف های هرز، بیماری ها و حشرات کمک می 

گونه های نخود به میزان بسیار کمی از نیتروژن در کود نیازمندند، در نتیجه هزینه انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش «. کند

این نوع کشت محصول خاص «. »ولید می کندنخود محصول بیشتری را ت -تناوب زراعی گندم»می دهند.در نهایت، چن می گوید 

چن امیدوار است که پژوهش او «.بیشتری برای کشاورزان فراهم می کند تا کشت سنتی تک کشتی در دره های بزرگ شمالی

 راهنمایی باشد برای پرورش دهندگان، تا گونه های مختلف نخود در محیط های مختلف به بهترین شکل رشد کنند.

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

151 
 

ه های ما به کشاورزان کمک خواهد کرد محیط های مناسب با گونه های مختلف را شناسایی کنند یا چندین یافت»چن می گوید 

پرورش دهندگان هم چنین قادر خواهند بود گونه های مختلف با صفات خاص را «. »گونه را برای مکان های بزرگتر انتخاب کنند

ش چن کار خود را با پرور«.را برای مصرف کنندگان نهایی مختلف پرورش دهند انتخاب کنند؛ ماند میزان نشاسته مقاوم باالتر، و آنها

دهندگان گیاه برای توسعه گونه های جدید نخود با پروتئین یا میزان نشاسته مقاوم باالتر ادامه می دهد. او هم چنین قصد دارد بر 

 داشته باشند.عوامل محدود کننده غلبه کند تا کمک کند نخود ها مطلوب ترین عملکرد را 

http://www.iana.ir/fa/news/45177/%D9%86%D8%AE%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۷تاریخ: 

 سنجش انتشار گازهای گلخانه ای در سیستم کشت آبی

تولیدات کشاورزی در غرب ایاالت متحده بخش مهمی از غذای جهانی را تامین می کند. با این حال، به دلیل نگرانی هایی پیرامون 

اثرات گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های کشاورزی بر آب و هوای جهانی، نیاز است تا تاثیر منابع نیتروژنی را بر انتشار گازهای 

 .ی کشاورزی در سرزمین های نیمه خشک را بررسی کنیمناشی از سیستم ها

 soil science of)) انجمن علوم خاک مجله آمریکا به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی در مقاله ای که اخیرا در مجله 

america journal  منتشر شده است، پژوهشگران گزارش داده اند که انتشار اکسید نیتروژن، کربن دی اکسید و متان از طریق

یونجه( در جنوب مرکزی آیداهو از طریق منابع گوناگون تولید نیتروژن ایجاد می -جو -چرخه تولید غذا برای دام ها )سیلوی ذرت

، کود لبنی یا کود کمپوست لبنی.در طول دوره تولید ذرت، تیم پژوهش superu)شود، ازجمله اوره گرانول، کودهای بهره وری شده )

درصد کمتر از میزان انتشار ان از طریق کود بهره وری شده است؛ زمانی که این میزان  53متوجه شدند که انتشار فزاینده نیتروژن 

باقی مانده است. اما زمانی که در سال بعد از آن کود  با اوره گرانول مقایسه شود و هم چنین زمانی که بازدهی محصول بدون تغییر

بهره وری شده برای محصول جو مورد استفاده قرار گرفت، انتشار فزاینده نیتروژن به همان میزانی بود که از اوره گرانول منتشر می 

ان ا داشت در حالی که انتشار متشود. به طور کلی، انتشار دی اکسید کربن از طریق کود، در طول دو سال نخست بیشترین میزان ر

وجود نداشت.این پژوهش نشان می دهد که کود بهره وری شده می تواند  nمنفی بوده است، در هر دو مدل هیچ تفاوتی بین میزان 

حصول ممیزان انتشار نیتروژن را از طریق سیستم های کشت آبی کاهش دهد، اما نتیجه کار به ما می گوید که این تاثیرات وابسته به 

 هستند. این مطالعه در حال حاضر مورد آزمایش دوباره قرار گرفته است تا صحت آن تایید شود.

http://www.iana.ir/fa/news/45112/%D8%B3%D9%86%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۱تاریخ: 

 رویکرد جدید برای رمز گشایی از پتانسیل ژنتیکی دیواره سلول گیاهی

پژوهشگران از دانشگاه یورک و موسسه کوادرام، رازهای ژنتیکی دیواره سلولی گیاه را که می تواند به بهبود کیفیت غذاهای با پایه 

سسه کوادرام، رازهای ژنتیکی دیواره سلولی گیاه را که می پژوهشگران از دانشگاه یورک و مو.گیاهی کمک کند، رمزگشایی کردند

یر به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی پیشرفت های اختواند به بهبود کیفیت غذاهای با پایه گیاهی کمک کند، رمزگشایی کردند.

ا آنچه که تا به امروز نادیده گرفته در تکنولوژی توالی ژنوم، اطالعاتی جزئی در مورد ژنتیک محصوالت گیاهی فراهم کرده است، ام

شده است تکنولوژی مورد نیاز برای جمع آوری داده های قابل مقایسه در مورد دیواره سلولی است تا بتوانند این ژن های مهم را 

هزاران  تیم توانستند برای پرورش دهندگان گیاهان، پیدا و تعیین کنند، و آن ها را نشان دهند.با استفاده از میکرواری )ریزآرایه(، این

 نمونه سلول گیاهی را همزمان تجزیه و تحلیل کنند و مقدار زیادی از داده های مربوط به آرایش سلول ها را ازآن برداشت کنند.

آن ها سپس این اطالعات را با استفاده از تکنیکی به نام نقشه برداری ارتباط، به تغییرات خاص در اطالعات ژنتیکی بین گونه های 

لول های دیواره س"مختلف سلول های گیاهی مرتبط کردند.دکتر یان بانکرافت از دپارتمان زیست شناسی دانشگاه یورک می گوید: 

گیاهی از قندها تشکیل شده اند که می توانند به شکل هزاران کربوهیدرات متفاوت که ابعاد دیواره سلولی را در شکل های مختلف 

تنوع در این قندها ویژگی های گیاه را با تحت تاثیر قرار دادن چگونگی "او در ادامه افزود: "ش یابند.قابل توجه مشخص می کنند آرای

رشد آن یا چگونگی سیستم دفاعی آن در مقابل آفات و بیماری ها تغییر می دهد. آنها هم چنین موادی را که ما از گیاهان دریافت 

 "اد مغذی و قابلیت استفاده آن به عنوان سوخت زیستی بدن.می کنیم را نیز تغییر می دهند؛ مانند کیفیت مو

با بهتر فهمیدن ژن هایی که سنتز دیواره سلولی گیاه را کنترل می کند ما می توانیم پیشرفت های موثرتری را "او همچنین گفت: 

 شانگر در نمونه هایی که حاویتکنولوژی میکرواری، به شناسایی ژن های ن"برای حمایت از صنایع کشاورزی و زیستی ایجاد کنیم.

میزان بیشتر یا کمتری از یک مولفه خاص هستند کمک می کند. نشانگر های برجسته به پرورش دهندگان می گویند که چه زمانی 

 تنوع ژن های خوب موجود است و به دانشمندان نیز موقعیت احتمالی را، و بنابراین شناسایی ژن مربوطه را امکان پذیر می کنند.

این کار به ما می گوید که کدام ژن ها واقعا برای ایجاد یک صفت خاص مهم "روفسور کیت والدرون از موسسه کوادرام اضافه کرد: پ

هستند. به دلیل اینکه ما توانستیم حجم زیادی از داده ها را جمع آوری کنیم، می توانیم بهترین ویژگی ها را برای پرورش دهندگان 

با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی که با استفاده از این تکنیک شناسایی شده اند، "او افزود: "شناسایی کنیم.با درجه خوبی از صحت 

پرورش دهندگان بهتر قادر خواهند بود گونه هایی را کشت کنند که مواد مغذی بهتری داشته باشند یا امکان این مسئله را که چگونه 

رد محققان مذکور هم اکنون از رویک "یستی یا سایر بیوپلیمر ها تبدیل کرد افزایش دهند.می توان بخش دور ریز گیاه را به سوخت ز

خود برای بازکردن فرصت های جدید برای بهبود بخشیدن به دیواره سلولی در گیاهان و سایر ارگانیسم هایی که دیواره سلولی آنها 

 از کربوهیدرات ها ساخته شده است استفاده می کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/45324/%D8%B1%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۱۰تاریخ: 

زا به های دارای شکر و انرژیآب، تنها نوشیدنی مجاز در مدارس ابتدایی نیوزیلند شد/ فروش نوشیدنی

 کننده آب رو به کاهش گذاشتآموزان مصرفشد/ پوسیدگی دندان دانشمدارس ممنوع 

 .تولیدکنندگان نوشیدنی در مورد اینکه آب تنها نوشیدنی مجاز در مدارس ابتدایی و راهنمایی باشد، موافقت کردند

د از نوشیدنی های شان، درص 95بنا به گزارش شورای آشامیدنی نیوزیلند، شرکت هایی که  nzheraldبه گزارش ایانا از وبسایت 

 آب میوه و غیر الکلی است، باید از فروش نوشیدنی های شیرین شده با شکر و نوشابه های انرژی زا در مدارس خودداری کنند.

تقریبا همه مدارس در حال حاضر  "مایک ویلیامز گفت: ،  Secondary Principals Associationهمچنین رئیس انجمن 

این درحالی است که تحقیقات دکتر تورنلی ، درباره سیاست مدرسه ابتدایی "نوشیدنی های انرژی را متوقف کرده اند.فروش نوشابه و 

که آب تنها نوشیدنی مجاز بود، نشان داد که پوسیدگی دندان  2007یاندرا در اوتارا )منطقه ای در حومه جنوبی اوکلند( در سال 

وزارت بهداشت از تمام صنایع مواد مدرسه دیگر با کاهش رو به رو شد. 9در مقایسه با کودکان در مدرسه یاد شده حدود یک ششم 

غذایی و نوشیدنی خواست تا نسبت به شناسایی راه حل ها و مشارکت برای کمک به کاهش نرخ چاقی برای همه کودکان اقدام کنند. 

به این اقدام شده است.رئیس شورای آشامیدنی، الی مونرو  این در حالی است که کوکاکوال از اعضای پیشرو شورای آشامیدنی، متعهد

 "تعهد جدید صنایع درباره فروش آب میوه و نوشابه های گازدار بدون قند در مدارس متوسطه منعی قائل نشده است."گفت: 

 "شابه های سالمنو"صادر کرد به طوری که مدارس تنها مجاز به فروش  2008این درحالی است که دولت دستورالعملی در ژوئن 

ها کشور زا بسیاری در شاید اسوینبورن، بوید ، اوکلند دانشگاه تغذیه استاد گفته به لغو شد. 2009بودند؛ البته دستورالعمل در فوریه 

ور تاین قانون اجرا نشود. اما اگر نگاهی به مدارس ژاپن بیندازیم می بینیم آن ها روش متفاوتی دارند. به طوری که ژاپنی ها از دس

درصد نوشابه های گازدار 9درصد نوشیدنی های انرژی زا،  4غذایی سنتی خود استفاده می کنند.گفتنی است مدارس نیوزیلند 

 درصد آب میوه می فروشند. 39درصد شیر طعم دار و  38درصد آب بطری ،  35درصد نوشابه های گازدار بدون قند،  12شیرین، 

http://www.iana.ir/fa/news/45567/%D8%A2%D8%A8%- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/45567/%D8%A2%D8%A8-%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

155 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۳۰تاریخ: 

 کشاورزی هوشمند در آفریقا شکل می گیرد

درحالی است که صنعت کشاورزی از این مخابرات و دیجیتال در بخش های مختلف اقتصاد باعث دگرگونی هایی شده است؛ این 

مخابرات و دیجیتال در بخش های مختلف اقتصاد باعث دگرگونی هایی شده است؛ این درحالی است که .قاعده مستثنی نخواهد بود

به گفته سازمان خواربار و کشاورزی  techfinancials به گزارش ایانا از وبسایتصنعت کشاورزی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

میلیارد نفر می رسد . همچنین  9.1درصد باالتر از جمعیت کنونی ، یعنی حدود  34جمعیت جهان  2050ملل متحد)فائو(، تا سال 

مان ملل بنا به اعالم ساز درصد افزایش یابد.  70این سازمان اشاره می کند که برای تغذیه این میزان جمعیت ، باید مواد غذایی 

متحد، تقریبا بخشی از این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه ، شامل آفریقا روی می دهد. انتظار می رود بیشترین افزایش 

با این حال، مسئله تغذیه این جمعیت رو به رشد با تغییرات آب و درصد در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق بیفتد. 120نسبی، 

در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، به عنوان مثال، کشاورزی  نفی بر امنیت غذایی قاره می گذارد، تشدید می شود .هوایی که تاثیر م

 Xاین درحالی است که باید دگرگونی درا ین بخش اتفاق بیفتد. بنابراین آزمایشگاه هوآوی هنوز به نیروی کار وابسته است .

(Huawei X Labs ()1به تازگی طی گزارشی اعال) م کرد، که پتانسیل اپراتورهای مخابراتی به گونه ای است که می توانند از طریق

 اپراتورهای برای توجه قابل های فرصت به گزارش این در کشاورزی هوشمند به افزایش کارایی و بهره وری کشاورزان کمک کنند.

 .است شده اشاره کشاورزی ارزش زنجیره کل به اشیاء اینترنت خدممات ارائه راستای در مخابراتی

، این درحالی است که تخمین زده می شود که بازار اپراتورهای مخابراتی در بخش کشاورزی  Huawei X Labsبا توجه به گزارش 

 میلیارد دالر برسد. 2.9به  2020تا سال 

تقابل، راه حل های آزمایشی و یک از عوامل کلیدی برای پذیرش این بازارها توسط جوامع می توان به توسعه روابط محلی، درک م

 محیط نظارتی مناسب اشاره کرد. تحکیم عناصر می تواند به ارایه بازار و ارقام محصوالت و بهینه سازی ارزش بالقوه کمک کند.

رد دالر میلیا 1.6به  2015، برآورد کرد، کل بازار مخابراتی کشاورزی در منطقه خاور میانه، آفریقا در سال  Xآزمایشگاه هوآوی 

این گزارش می گوید، اپراتورهای مخابراتی می برسد. 2020میلیارد دالر تا سال  3.2و پیش بینی می شود که این میزان به رسید 

این پتانسیل در برنامه های هوشمند "کمک کنند. 2050میلیارد نفری، تا سال  9.5توانند جهان را در مقابله با چالش تغذیه جمعیت 

واپیماهای بدون سرنشین، کشاورزی دقیق، نظارت بر دام، سیستم های پرداخت، و پلت فرم های اطالعات کشاورزی کشاورزی مانند ه

با این حال، گزارش نشان می "و معامالتی وجود دارد. با این حال، برای ارائه فرصت ها، حمایت جمعی و همه ذینفعان را می طلبد.

موانعی که که در زمینه  برای کشاورزی هوشمند در اتصال خدمات کشاورزی است.دهد که مسئله ارتباط همچنان یک مانع اصلی 

کشاورزی هوشمند باید برطرف شود ، شامل هزینه توسعه و نگهداری خدمات، نبود استانداردهای صنعت برای برنامه های کاربردی 

 narrowband IoTاینترنت اشیا از نوع  همچنین این گزارش بهمدیریت داده ها و ماهیت پراکندگی بخش ها در کشاورزی است.

(NB-IoT)  اشاره می کند ، که می تواند به عنوان پشتوانه ای قوی در حمایت از استاندارهای جهانی به شیوه اتصالLPWA (2 )

ال امن، و پایین ، اتصبه کار رود ؛ به گونه ا ی که این روش می تواند ارتباط انواع اشیا را به اینترنت با در نطر گرفتن کارایی، هزینه 

این درحالی است که سنسورها می توانند اطالعات را در زمان واقعی درباره ارزیابی خاک، محصوالت عمر طوالنی باتری ، فراهم کند.

( و VODACOM( )3ووداکام) کشاورزی و هوا ، پیش بینی الگوهای آب و هوایی و نظارت بر تجهیزات و وسایل نقلیه ارائه کنند.

، یک تکنولوژی جدید است که با  NB-IoT( همکاری می کنند.NB-IoTایرانسل همراه با هوآوی، برای راه اندازی اینترنت اشیا )

استفاده از اینترنت اشیا به گونه ای کارآمد تر برای اتصال اشیاء به کار می رود به طوری که عمر باتری طوالنی می شود و برای اتصال 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ارتباط گوشی همراه بهره می برد.این درحالی است که ایرانسل و هوآوی به تازگی با همکاری یکدیگر به راه به اینترنت از طریق 

( در آفریقا اقدام کرده اند. این موارد به ایرانسل  (IoT-NBاندازی راه حل اندازه گیری هوشمند میزان آب ، نخستین اینترنت اشیا )

برای ایجاد بازارهای جدید کمک می کند. همچنین ایرانسل در نظر دارد  IoT-NBاشیا برای توسعه خدمات اش در زمینه اینترنت 

 راه اندازی کند. 2019و در کامرون، ساحل عاج، غنا، اوگاندا و زامبیا تا سال  2018در نیجریه تا پایان سال را  LPWAتا فناوری 

راه  2016شاورزی هوشمند در آفریقا روی آورده است . در سال ایرانسل در حال حاضر به استقرار راه حل اینترنت اشیا در زمینه ک

حل های ردیابی دام را برای کمک به نظارت و ردیابی گاو گله داران در نیجریه فراهم کرد. دستگاه فناوری اطالعات که با انرژی 

مان خطر، به کار رود. این وسیله با خوشیدی کار می کند می تواند در زمینه ردیابی و موقعیت گاو، فرستادن پیغام اضطراری در ز

این درحالی است که این اپراتور به ردیابی محل گاو و محل جغرافیایی برای چرای دام اقدام می کند. GPSاستفاده از فناوری 

 مخابراتی در زمینه کشاورزی هوشمند و برنامه ریزی برای توسعه بیشتر راه حل های دیگر ی هم دارد.

زمینه ارتباط میان کشاورزان راه حلی مبتنی بر تلفن همراه برای کسب و کار کشاورزی و تعامل و داد و ستد با همچنین ووداکام در 

)راند: واحد پول آفریقای  R21کشاورزان خرده پا راه اندازی کرده است . سرمایه گذاری مشترک طی بیش از سه سال در حدود 

-cloudوب از نوع ، یک پلت فرمی مبتنی بر " Connected Farmer "فرم جنوبی(میلیون برآورده شده است، گفتنی است پلت 

based(4 و نرم افزارهای تلفن همراه ارایه شده که امکان ارتباط هزاران کشاورز خرده پا را به زنجیره ارزش کشاورزی برای دسترسی)

 HUAWEI WIRELESS SOLUTION کیو هنگ ، رئیس عملیات بازاریابیفراهم می کند. به اطالعات، خدمات، و بازار

ارتباط، جمع آوری وتجزیه و تحلیل داده در زمان واقعی از طریق برنامه های اینترنت اشیا و قابل اعتماد برای به حداکثر "گفت: 

در نظر داریم با نوآوری مشترک "وی افزود:"رساندن بازده و کاهش هزینه ها به یک نیاز مهم برای کشاورزان تبدیل شده است .

 connected farmوسط اپراتورهای مخابراتی، بتوانیم به پیاده سازی راه حل های هوشمند اینترنت اشیا و به ایجاد مزرعه متصل )ت

  "به عنوان یک واقعیت دست یابیم.(

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Huawei X Labs : صنعت به طور مشترک در زمینه یک پلت فرم تحقیقات جدید که اپراتورها، شرکای صنعتی و رهبران

کاوش برای برنامه های کاربردی اینده تلفن همراه، نوآوری در کسب و کار و فناوری، و تبلیغ یک اکوسیستم صنعت باز همکاری می 

 کنند.

2-) low-power wide area (LPWA یک فن آوری بی سیم که برای اتصال دستگاه ها به صورت پهنای باند کم، با تمرکز بر: 

 بهره وری انرژی انجام می شود.

 افریقای جنوبی قرار دارد. Midrandشرکت مخابراتی آفریقایی است ، که دفتر مرکزی ان در -3

 Cloud applicationمعماری داده در یک چرخه محاسباتی در یک مرکز داده اتفاق می افتد. جایی که تمام اجزای برنامه  -4

 ی شود تا به روز بودن، امنیت و یکپارچگی شان با سیستم های دیگر تضمین شود.توسط یک برنامه پیچیده پشتیبانی م
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶خرداد  ۲۸تاریخ: 

درصد افزایش یافت/ ماده اصلی نان خوشمزه فرانسوی  9۲نان فرانسوی در یک سال ترین قیمت معروف

 دچار چالش شد

درصد افزایش یافته و این درحالی است که نانوایان برای پخت معروف ترین نان  92قیمت کره در فرانسه طی یک سال حدود 

ارش ایانا از سایت گاردین، این نان معروف خوشمزه فرانسوی به گز.، با چالش رو به رو شده اند(1) (croissant) فرانسوی، کروسان

این در حالی است با کمبود ماده اصلی این نان و هاللی شکل و الیه الیه به نام کروسان، برای نخستین بار از وین وارد این کشور شد.

گفت:  FEBاز صنعت نانوایان ( Matthieu Labbéماتیو لبه ) فرانسوی یعنی کره ، پخت این نان با چالش رو به رو شده است.

یوروافزایش یافته است.  300یورو، پرداختیم. در حال حاضر این میزان به پنج هزارو  500اواخر آوریل، ما برای یک تن دو هزارو "

، ما نمی تبنابراین دو حالت پیش رو داریم؛ در بهترین حالت، مصرف کنندگان مجبور به پرداخت بیشتر می شوند . در بدترین حال

صنعت تحت فشار "فابین کستنیر، از فدراسیون بیسکویت و کیک فرانسوی گفت: "توانیم برای درست کردن نان از کره استفاده کنیم.

مورخان معتقدند که کروسان از "است و این وضعیت بدتر می شود چراکه کمبود کره تهدیدی برای این صنعت به شمار می رود.

Austrian kipfel یکی دیگر از روایت ها این است که ماری اللی شکل استرالیایی( یا کروسان آلمانی الهام گرفته شده است. )نان ه

دستور پخت کروسان را در فرانسه صادر کرد. این درحالی است که برخی می  1770آنتوانت، به یاد کشور زادگاهش ، وین، در دهه 

نبوده است.برخی معتقدند که نانوایی از اتریش به نام اگوست زنگ، در همان  1840گویند نخستین شیرینی فرانسوی تا پیش از دهه 

مرکز پاریس باز کرد. درحالی در  rue Richelieu( از پیشگامان پخت نان فرانسوی کروسان، قنادی در خیابان 1840زمان )دهه 

درصد از مواد  25کره حدود "گفت:  به روزنامه فیگارو Matthieu Labbéکه به سرعت به یک جزء اصلی صبحانه تبدیل شد.

هزار قنادی و نانوایی کشور  30تشکیل دهنده کروسان را تشکیل می دهد، با این شرایط صنعت محصوالت شیرینی و نان فرانسه و 

این درحالی است که برای استفاده مصرف کنندگان قیمت نمی تواند دو "وی گفت: "قادر به جذب سود حاشیه ای نخواهند بود .

افزایش قیمت عمده فروشی کره عمدتا با کاهش "رابر شود. اما با این افزایش قابل توجه برخی از نانوایان با مشکل مواجه می شوند.ب

تولید شیر در سراسر اروپا به ویژه در فرانسه، به همراه افزایش تقاضا داخلی و بین المللی روی داده است و این واقعیت وجود دارد که 

یر برای تولید پنیر یا خامه، استفاده می شود.همزمان کشاورزان فرانسوی درمورد دریافت مبلغی کمتر از هزینه های میزان بیشتر ش

هزار تن شیر خشک دارد که باعث کاهش  350تولید شیر، گله مند هستند؛ این در حالی است که اروپا میزان قابل توجهی حدود 

  قیمت ها می شود.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی 

دار است که با آرد و کره های سبک و پفصورت رول: یکی از معروف ترین نان های فرانسوی است که به croissantکروسان  -1

شود . برای پر کردن درون آن از کرم و مارماالد گرفته تا پنیر و سبزیجات معطر، استفاده می کنند ، که معموال در وعده درست می

 شود. این نان در سایر کشورها هم طرفداران زیادی دارد.صبحانه استفاده می 
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