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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 آب دشت در بحران مطلق 200/هاي ناپيداي بحران آب زاويه

اخيرا رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي هشدار داد كه بحران آب در ايران عمال وارد مقوله 

ر ايران آبي دهاست درباره كمامنيتي شده و اين كميسيون در مجلس ناگزير از تشكيل كميته امنيت آب شده است. با اينكه سال

 .شود، اما عمال اقدام محسوس و موثري براي حل اين مشكل صورت نگرفته استراواني گفته ميسخنان ف

 هومان دورانديش 

اخيرا رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي هشدار داد كه بحران آب در ايران عمال 

هاست كميته امنيت آب شده است. با اينكه سالوارد مقوله امنيتي شده و اين كميسيون در مجلس ناگزير از تشكيل 

شود، اما عمال اقدام محسوس و موثري براي حل اين مشكل صورت آبي در ايران سخنان فراواني گفته ميدرباره كم

توان از گسترش آن جلوگيري و بر آن غلبه كرد، موضوع اين نگرفته است. اينكه علل اين بحران چيست و چطور مي

ر محمدعلي حامدي است. دكتر حامدي در وزارت نيرو، مسوول كميته تخصصي محيط زيست در بخش مصاحبه با دكت

گويد بخش اعظم جمعيت ايران در طول تاريخ، به داليل امنيتي، در فالت استانداردهاي صنعت آب است. وي مي

درصد مردم ايران،  ٦٣ي مركزي مستقر شده است و مشكل امروز ايران اين است كه آب الزم براي زندگي و كشاورز

 آب تامين شود. بايد در همين فالت كم

دانيد، اخيرا رييس كميسيون امنيت ملي در مجلس شوراي اسالمي، اعالم كرد كه بحران آب در ايران، چنانكه مي 

 وبيش معنايش روشن است اما دقيقا يعني چه؟اي امنيتي شده است. امنيتي شدن بحران آب، كممقوله

اي ههايي بين گروهبت براي دسترسي به منابع آب در مناطق مختلف كشور ممكن است منجر به تعارضات و درگيرييعني رقا

كه  ملك رخ دادبشود. مثال كوچكش هم دعواي سنگيني بود كه اخيرا در باغ -كنندگان آبيعني بين كاربران و مصرف -اجتماعي 

ن دستگاه قاايي و ناادهاي ديگري در تالشند تا اين مساله را حل كنند. ريشه هفده نفر كشته و بيش از صد نفر زخمي شدند و اال

هايي بر سر آب و برداشت آب، به اي كه به جان هم افتادند، مساله تخصيص آب بود. از قديم درگيرياين درگيري بين دو طايفه

في حل شده. در قانون مدني هم براي حل اين ويژه در شرايط خشكسالي، در كشور ما وجود داشته كه در طول زمان به صورت عر

هايي شده. اين تنازعات بر سر آب، مثال بين قم و گلپايگان يا بين اصفاان و چاارمحال و بختياري يا در مناطق انديشيمسائل، چاره

به صورت عرفي حل مختلف كردستان، از قديم وجود داشته و قوانيني هم براي حل و فصل آن وضع شده است. اين تعارضات ابتدا 

بري براي حل و فصل آناا نوشته شد؛ ولي وقتي بحران آب به شد، بعد قوانيني مثل قانون نظام توزيع عادالنه آب يا قانون حقابهمي

بيني است كه اين تنازعات مجددا رخ دهند. اين تنازعات طبيعتا در جاهايي شديدتر شود، كامال قابل پيشعلل گوناگون تشديد مي

 د بود كه آب نقشي حياتي دارد.خواه

 هايي االن در كدام مناطق ايران احتمال وقوع بيشتري دارند؟چنين تنش

رود يكي از ايم. زايندهايم و آب را از يك حوضه به حوضه ديگري منتقل كردهريزي كردهدر درجه اول در مناطقي كه ما برنامه

گيرنده تعريف نشود،  دهنده وجا شده است. اگر حقوقمداخله دولت جابه هاست. يا كردستان. يعني در مناطقي كه آب باحوضه

هاي بزرگ آب، حقوقي تعريف شده است. يونسكو جاييگيرد. در دنيا براي اين جابهاحتمال درگيري بر سر آب شدت مي
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بزرگ آب، يا به اصطالح در انتقال  هايجاييدهنده آب در جابهگيرنده و كنند حقوقها و مستنداتي دارد كه مشخص ميكنوانسيون

 حوضه به حوضه آب چيست.

 اين حقوق در ايران تعريف شده است؟

سازي اجتماعي نسبت به آن صورت نگرفته است. قوانين موضوعه، آب را يك منبع تا حدودي در قانون تعريف شده است اما آگاه

ي در هر جايي متعلق به همه اين سرزمين است. پس وقتي كه گوييم آب ملي است، يعني هر آباند. وقتي ميملي قلمداد كرده

 كند، اين كار برآمده از يك قانون بنيادي است.جا ميدولت به عنوان نماينده ملت آب را جابه

 ايد. رود را به سمت خوزستان فرستادهتوانند بگويند چرا آب زايندهها نميو مثال اصفهاني

هاي كارون توليد گيرنده آب است و از آبي كه در چاارمحال در سرشاخه نيفتاده است؛ چون اصفاانالبته اين اتفاق به اين شكل 

 كند.شود، تغذيه ميمي

 رود. ها حق ندارند بگويند چرا آب رفت سمت زايندهو يا خوزستاني

ان فقط توانيد بگوييد نفت خوزستنميتوان گفت. براي اينكه آب يك منبع ملي مثل نفت است. شما بله. قانونا چنين حرفي را نمي

كرمان فقط متعلق به كرمان است. گاز از پارس جنوبي در بوشار به كل كشور فرستاده بايد در خوزستان مصرف شود يا معدن مس

 يشود. آب هم فرقي با نفت و گاز ندارد ولي از نظر اجتماعي، كاربران مستقل و بالفصل ممكن است معترض شوند كه ما وقتمي

خودمان به آب نياز داريم، چرا آب استان يا منطقه ما بايد به مكان ديگري منتقل شود. يزد و كرمان حتي از خوزستان هم 

توان به مناطق ديگر كرديم كه آب يك منطقه را ميكرديم و آگاهي الزم را ايجاد ميترند. ما بايد بر روي اين موضوع كار ميتشنه

 كند.در اين زمينه، كفايت نميبرد. يعني صرف وضع قانون 

 رود به سمت يزد رفته است. در دوره آقاي خاتمي هم مردم اصفهان معترض بودند كه چرا آب زاينده

واقعيت  ماند. وليكند، در افكار عمومي بيشتر باقي ميايناا تجليات كوچك اين مشكل است ولي چون گاهي جنبه سياسي پيدا مي

گيرد. بنابراين همانطور كه گيرنده است و آب را، چنانكه گفتم، از سرچشمه كارون ميم خودش قايه اين است كه اصفاان ه

 كند، يزد هم حق دارد از آن آب استفاده كند.اصفاان آب كارون را دريافت مي

م تقسي جايي آب را دارد. اما آيا اينفرموديد آب يك منبع ملي است و دولت به عنوان نماينده ملت حق تقسيم و جابه

 و انتقال آب در ايران، مبتني بر يك سازوكار دموكراتيك بوده است؟

خودي شد. ما در مقابل جريان خودبهسازوكار دموكراتيك توزيع آب در گرو اين است كه تمايداتي قبل از تقسيم آب انديشيده مي

آب مستقر شده است. ما به اين محدوده كم ايايم. يعني جمعيت در محدودهآب هيچ كاري نكردهاستقرار جمعيت در مناطق كم

گيرد. يعني از زنجان و قزوين و كرج گوييم فالت مركزي. فالت مركزي نيمرخ شمالي زاگرس و نيمرخ جنوبي البرز را در بر ميمي

 ٤٠قرار دارد. آب درصد مردم ايران، در اين حوزه بزرگ و كم ٦٣و تاران تا فارس و كرمان و... بخش اعظم جمعيت ايران، يعني 

هاي درصد از كل جمعيت ايران هم در محدوده كوچكي از همين فالت مركزي مستقر شده است. اين امر محصول سياستگذاري

آب برسانيم. اين آبرساني، ظاهرا داليل موجه هم سال گذشته است. حاال ما ناچاريم كه آب را به اين محدوده كم ٦٠غلط در طول 

اند و طبيعتا بايد آب مورد نيازشان را تامين كنيم. مثال در قم حداكثر م كشور در اين منطقه ساكن شدهدرصد مرد ٦٣دارد؛ چون 

توانند مستقر شوند ولي جمعيت قم به داليلي يك ميليون و پانصدهزار نفر شده است. طبيعتا شما بايد آب الزم هزار نفر مي١٥٠

ر شد. يا دمر، ظاهرا منطقي است اما اساسا نبايد چنين جمعيتي در قم ساكن مياين جمعيت را تامين كنيد و اهتمام شما به اين ا
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ميليون نفر در اين دو شار  ١٨آب بودن اين منطقه، اصوال نبايد اند اما با توجه به كمميليون نفر ساكن شده ١٨تاران و كرج حدود 

 شدند.ساكن مي

 ند، تا حدي ناشي از رشد جمعيت نبوده؟ كناينكه امروز اين همه آدم در اين محدوده زندگي مي

از حيث كالن و ساختاري، بله. اما ما امروز با دو پديده مواجايم: كاهش سرانه آب در كل سرزمين ايران، نامتعادل سرانه آب در 

تجديدپذير و ميليارد متر مكعب آن  ١٣٠ميليارد مترمكعب نزوالت جوي داريم كه از اين مقدار،  ٤٣٠مناطق گوناگون ايران. ما 

ميليارد متر مكعب كاهش يافته است. ولي اگر  ١١٠ميليارد، مطابق آخرين آمار وزارت نيرو، به  ١٣٠قابل استفاده است. البته اين 

ميليون نفر بود. پس سرانه آب كشور ما  ٢٠حدود  ١٣٣٥ميليارد متر مكعب است. جمعيت ايران در سال  ١٣٠فرض كنيم همان 

ميليون نفر است و سرانه آب  ٨٠متر مكعب. اما االن جمعيت ايران حدود  ٦٥٠٠ميليون. يعني  ٢٠تقسيم بر ميليارد  ١٣٠شد مي

متر مكعب است. اما جدا از كاهش سرانه كل، سرانه آب در قلمروها و مناطق گوناگون كشور هم كاهش يافته  ١٦٠٠كشور ما تقريبا 

ميليارد متر مكعب آب دارد  ٣٠متر مكعب است. خوزستان  ٤٥٠٠سرانه آب  است. مثال در خوزستان يا نيمرخ جنوبي زاگرس، رقم

متر  ١٣٠٠متر مكعب. در حوزه فالت مركزي، رقم سرانه آب  ٥٠٠٠شود ميليون نفر جمعيت. يعني سرانه آب اين استان مي ٦و 

در مناطق گوناگون كشور، معنايش متر مكعب است. اين نامتعادل بودن سرانه آب  ٥٤٠مكعب است و در خراسان بزرگ، سرانه آب 

اي هم داريم كه اين مناطق را از حيث است كه ما عالوه بر كاهش سرانه كل، در مناطق مختلف هم كاهش سرانه فصلي و منطقه

نتخاب اكند كه يكي از اين دو راه را دهد. اين نابرابري، دولت را وادار ميدسترسي به آب، بيش از پيش در وضعيت نابرابري قرار مي

آب را به سمت جمعيت ببرد. اگر راه اول انتخاب شود، يعني دولت بايد توسعه را به مناطقي  -٢جمعيت را بازپخش كند.  -١كند: 

ببرد كه جمعيت كمتر ولي آب بيشتري دارد؛ تا بخش بيشتري از مردم كشور، بيش از پيش به آب دسترسي پيدا كنند. مثال 

ميليون نفر باشد. اين جمعيت از كجا بايد به خوزستان اضافه شود؟ از  ١٤تا  ١٢ن نفر بلكه بايد ميليو ٦جمعيت خوزستان نبايد 

توانيم جمعيت خوزستان را به اين رقم برسانيم؟ به داليل متعدد. داليل امنيتي، ژئوپولتيك، مرزي حوزه فالت مركزي. چرا ما نمي

ريزي مربوط به منابع آب و توزيع جمعيت در مناطق ند كه ما در برنامهشودهند و باعث ميو... همه ايناا دست به دست هم مي

مان را چطور انجام دهيم: آب را به ريزي سرزمينيگوناگون كشور، دچار مشكل باشيم. بنابراين مساله اصلي اين است كه ما برنامه

كند كه جمعيت برود به مناطقي كه ميسمت جمعيت ببريم )راه انتخابي فعلي( يا جمعيت را به سمت آب ببريم؟ منطق حكم 

 منابع آب در دسترس هستند.

اگر دولت بخواهد جمعيت را به سمت مناطق پرآب سوق بدهد، اين اقدام ممكن است خصلت غير دموكراتيك پيدا 

ي معاند و ما حاضر نيستيم دسته جكند؛ چون مردم خراسان ممكن است بگويند اجداد ما از ديرباز در اين منطقه بوده

جا را ترك كنيم. ولي اگر اين امر محقق نشود، مشكل توزيع عادالنه آب را خواهيم داشت. يعني آب مناطق پرآب اين

 را بايد به خراسان و تهران و... بفرستيم. 

شكل غير جايي باشد و ما اين كار را به جا كرد. حتي اگر مصلحت فالن جمعيت در اين جابهتوان جابهجمعيت را كه به زور نمي

جايي جمعيت ريزي براي جابهكند. در همه جاي دنيا، برنامهدموكراتيك انجام دهيم، آن جمعيت در برابر اين اقدام ما مقاومت مي

وسعه جا كنيم؛ بلكه بايد پروژه تهاي خاص مرتبط با توسعه. ما نبايد جمعيت را جابهناپذير است؛ مگر با سياستبه اين شكل، امكان

شد. يعني توسعه بايد به خود در مناطق پرآب كشور مستقر ميداديم كه بخش عمده جمعيت خودبهاي سازمان ميهرا به گون

 شد.صورت متوازن و علمي محقق مي

 چرا بخش عمده جمعيت ايران در فالت مركزي مستقر شده؟

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

5 

ها را داشتيم و در نيمرخ جنوبي زاگرس سچون ما در طول تاريخ، هميشه مشكل امنيت داشتيم. در نيمرخ شمالي البرز، مشكل رو

اند. در نتيجه، بخش اعظم هم مشكل عثماني و عراق را. نيمرخ شمالي البرز و نيمرخ جنوبي زاگرس هم مناطق پرآب كشور بوده

اخير بايد هاي ايران در اين يكي دو قرن تر مستقر شده است. براي حل اين مشكل، دولتها، در مناطق امنجمعيت ايران، طي قرن

هايي در كار نباشد و كردند كه چنان ناامنيبا استفاده از سازوكارهاي ديپلماتيك، روابطي را بين ايران و همسايگانش ايجاد مي

جمعيت ايران به سمت فالت مركزي فرار نكند. وقتي مناطق مرزي ما دچار ناامني است، ما مجبوريم به سمت همزيستي با 

اي عمل كنيم كه مناطق ناامن كشورمان گسترش مان گسترش يابد؛ نه اينكه به گونهمناطق امن سرزمينمان برويم تا همسايگان

آيد. اين اتفاقي است كه به لحاظ تاريخي در ايران يابند. وقتي مناطق ناامن گسترش پيدا كند، جمعيت به سمت مركز سرزمين مي

 رخ داده است.

ان پس از انقالب شكل گرفته است. بعد از اتمام جنگ ايران و عراق، مشكل ظاهرا بحران آب در ايران، عمدتا در دور

 ايم كه. ناامني در مرزها نداشته

دار است كه در حقيقت شود گفت بحران فعلي آب در ايران محصول دوران بعد از انقالب است. اين بحران يك بحران ريشهنه، نمي

ل روشنش اين است كه بخش بزرگي از بحران آب در ايران، بحران آب زيرزميني است. گردد. مثابه دوران گذار ما به مدرنيته بازمي

ميليارد متر مكعب( به شكل آب زيرزميني در اختيار ما قرار  ٤٦ميليارد متر مكعب، حدود پنجاه درصدش )يعي حدود  ١١٠از آن 

ي چاه مجاز هم داريم كه بيشتر از حد مجازشان پمپاژ هزار چاه غيرمجاز داريم و در كنار ايناا، يك سر٧٠گيرد. ما وقتي حدود مي

دشت در حالت  ٢٠٠دشت ايران، حداقل حدود  ٦٠٠شوند. االن از مان دچار افت ميهاي آب زيرزمينيكنند، طبيعتا سفرهمي

كنيم و بارندگي هم  ها را خاموشگردند. يعني حتي اگر ما چاهها ديگر به حالت اول برنميبحران مطلق است. بسياري از اين دشت

گردند. چرا اين اتفاق افتاده؟ علتش نحوه اصالحات ارضي خوب بشود، به علت بافت متخلخل و فشرده شده به حالت عادي برنمي

در اين مملكت است. يعني در جريان اصالحات ارضي، تقاضاي انفرادي براي استفاده از آب آن قدر زياد شد كه حكومت مجبور شد 

 يك حلقه چاه بدهد.به هر دهقان 

 شروع شد.  ١٣٤0فرماييد اين بحران نه پس از انقالب بلكه از دهه پس شما مي

با افزايش تقاضا براي آب زيرزميني شروع شد؛ چون آب سطحي همه جا در دسترس نبود و  ٤٠بله، مقدمات اين بحران از آغاز دهه 

يخ محدوده آب زيرزميني بود. يعني در اين محدوده بيشتر از قنات جمعيت هم در فالت مركزي بود و فالت مركزي هم در طول تار

هاي عميق رفتيم؛ در حالي شد نه از آب سطحي. در نتيجه پس از اصالحات ارضي، ما به سمت افزايش استفاده از چاهاستفاده مي

شاورزي به صنعت وصل رفتيم و جمعيت مازاد فالت مركزي را به جاي وصل كردن به ككه بايد به سمت صنعتي شدن مي

هاي اي بود كه اشتغال و معيشت اين جمعيت مازاد در گرو كشاورزي و استفاده روزافزون از آبكرديم. اما شرايط به گونهمي

 زيرزميني بود.

 در چهار دهه اخير اوضاع چطور بوده؟

 د دنبال شده.در چاار دهه اخير در بستر همان فاا، اين اتفاقات رخ داده است و تقريبا همان رون

رويه در دوران پس از جنگ، يكي از علل اين وضعيت بوده. شما اين حرف را تا چه حد بي بسياري معتقدند سدسازي

 دانيد؟درست مي

علتش همان بود كه عرض كردم. وقتي تقاضا براي آب به اين صورت افزايش پيدا كند كه جماعتي بدون اينكه بر اصول فني و 

 شود. يعني بحران آب پديدشان مصرف كنند، همين وضع فعلي ايجاد ميوريباشند، آب را بيش از نياز و بارهتكنولوژيك استوار 
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درصد هم ارتقا دهيم.  ٩٠وري آب را تا توانيم با تمايداتي بارهدرصد است. ما مي ٣٠وري آب در ايران، حدود آيد. االن بارهمي

درصد ارتقا يابد. به هر حال اين يك  ٦٠وري آب حداقل تا يگري استفاده كنيم كه بارههاي داي يا سيستمگلخانه يعني از سيستم

ايم. مديريت نادرست آب از دهه العملي داشتههاي عكساي، برنامهاي در كار ما بوده. اما به جاي حل اين مشكل ريشهمشكل ريشه

العملي ما به مشكالت هاي عكسهه دوم انقالب، پاسخشروع شد. بعد از انقالب در دهه نخست درگير جنگ بوديم. در د ٤٠

گوييم پوپوليسم، در اين حوزه هم به شكلي نمودار شد. اجتماعي مرتبط با مساله آب، آغاز شد. يعني آنچه كه در سياست به آن مي

ي است و چه پاسخ يعني در مواجاه با تقاضاهاي اجتماعي، بدون اينكه به اين نكته توجه كنيم كه اين تقاضا چقدر منطق

العملي براي پاسخ دادن به اين تقاضا در پيش گرفتيم. مثال در كشوري كه تواتر بارندگي اي عكساي بايد به آن داد، برنامهساختاري

رستي دافتد، سدسازي منطقا امر آيد، سيل راه ميدارد، يعني در مواقعي كه نياز به باران دارد باراني در كار نيست يا وقتي باران مي

هم، دسازم پس به نياز شما پاسخ مياست. ولي اگر سدسازي تبديل شود به يك پديده سياسي اجتماعي، كه يعني من سد مي

شود. در اين زمينه به ويژه فشار نمايندگان مجلس موثر بوده. يعني اين تلقي وجود داشته كه سدسازي مشكل ايجاد مي

چيزي به نام سد ساخته شود در حوزه نمايندگي آناا تا آن نماينده بتواند به مردمي كه  بندي دارد و بايد پول نفت برسد وساميه

ام. اين شيوه مديريت و مواجاه با بحران آب و اند، بگويد من كار مامي براي شما انجام دادم در دوره نمايندگيبه او راي داده

توانيم پاسخ ساختاري به تقاضاهاي موجود در آن منطقه يكند و نممشكالت مردم ما را از ساختار منطقي مديريت خارج مي

 بدهيم.

 رويه است. ساير وجوهش چيست؟يك وجه مديريت نادرست، سدسازي بي

يابي عميق نياز، نادرست است. دومين وجه مديريت نادرست، انقطاع است. خود سدسازي نادرست نيست. سدسازي فارغ از ريشه

شود. در نتيجه دار ساخت سدها ميست و درآمدهاي نفتي هم در اختيار دولت است، دولت عادهيعني چون سد به اعتبارات وصل ا

شود. سومين وجه مديريت نادرست، كه برآمده از وجه دوم گذاري با حساب و كتاب منطقي وارد پروژه سدسازي نميهيچ سرمايه

ميليارد  ٤قادها به سدسازي در ايران، اين است كه ما است، سدسازي بدون توجه به شبكه سد و محل مصرف آب است. يكي از انت

كنيم ولي فقط براي يك ميليارد مترمكعب آن، شبكه آبياري داريم. در نتيجه سه ميليارد مترمكعب آب را پشت يك سد ذخيره مي

امر بدي نيست نفسه گيرد؛ چون كشور ما گرم و خشك است. سدسازي فيمتر مكعب از آب پشت سد، در معرض تبخير قرار مي

سال پيش ساخته شده و  ٢٠ولي وقتي سد بدون شبكه مناسب ساخته شود، سد ساخته شده چندان مفيد نخواهد بود. سد كرخه 

ترين سد خاورميانه است و هفت ميليارد متر مكعب آب بايد ذخيره كند اما شبكه سد كرخه، يعني جايي كه قرار است آب به بزرگ

 شود.ا خيس كند، تازه همين االن دارد ساخته ميدست توليد برسد و زمين ر

 توسعه و اصالح شبكه آب مرتبط با سدها، وظيفه كدام نهاد است؟

 ٢و  ١وزارت نيرو و وزارت جااد كشاورزي. يكي از مشكالت مديريتي منابع آب ايران، همين دوگانگي منابع مديريتي است. شبكه 

كه آب را قرار است ببرد پاي محصول زارع، در حوزه اختيارات وزارت جااد كشاورزي  ،٤و  ٣سازد، شبكه و سد را وزارت نيرو مي

 اي استسازي بسيار ساده است. سد سازهاست. وزارت جااد كشاورزي پيوسته از سدسازي عقب بوده. سدسازي در قياس با شبكه

به عاده بگيرند و با سرعت آن را بسازند و بگويند ما  رود، پيمانكاران متعددي هم اشتياق دارند ساختن آن راكه پنج ساله باال مي

 سازي كار بسيار پردردسري است.اين سد را سريع ساختيم و ركورد زديم. ولي شبكه

 اول بايد شبكه سد را ساخت بعد خود سد را؟
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 سازيساختيم. اول بايد شبكهميهاي سدها را كم بايد همزمان ساخته شوند. به اعتقاد من، ما در ايران اول بايد شبكهبله، دست

شود اما ساخت سازي آب به سرعت انجام ميساختيم. ذخيرهكرديم، بعد سدها را ميكرديم، يعني محل مصرف آب را تعيين ميمي

سال طول بكشد. بگذاريد  ٢٠اش ممكن است شود، ساخت شبكهشبكه دشوار و زمانبر است. سدي كه ظرف پنج سال ساخته مي

تر شود. مثال براي تامين آب شاري مثل تاران، سد كرج را رها كنيم و از آب شرب شاري مثال بزنم تا حرفم ملموسكشاورزي 

خورد؟ كشي شار تاران تمام نشده باشد، اين سد به چه درد تاران ميشود. اگر همزمان با اتمام ساخت سد كرج، لولهساخته مي

كشي آن همزمان تمام شوند به محض اتمام سد، بخير آب. اما اگر ساخت سد و لولهشود براي ذخيره و تفقط تبديل به محلي مي

كنند. اين امر در بخش كشاورزي محقق نشده است و به شود و مردم از آن استفاده ميهاي مردم تاران ميآب پشت سد وارد خانه

هاي ما بوده است. در نتيجه شما االن وءمديريتهاي آبياري، يكي از سهمين دليل بايد گفت فاصله بين ساخت سد و ساخت شبكه

دي كه گويم سشناسم بلكه ميرويه نمياي به نام سدسازي بيكنيد. در حالي كه من پديدهرويه استفاده مياز عبارت سدسازي بي

س ياوده است. پاش ايجاد نشده باشد، سدي بضرورت ساختش عميقا ارزيابي نشده باشد و شبكه الزم براي مصرف آب ذخيره شده

د ايم. مثال سچنين چيزي داشتهرويه، منطقا معناي روشني ندارد ولي سدسازي بياوده معنايش روشن است و عمال همسدسازي بي

شروع شد و  ١٣٣٩سال پيش ساخته شده ولي هنوز شبكه سپيدرود كامل نيست. ساخت سد منجيل در سال  ٥٠الي  ٤٥منجيل 

سال، هنوز شبكه آبرساني اين  ٥٠اي بزرگ. اما بعد از گذشت سه سال. و اين يعني يك معجزه سازهبه پايان رسيد. ظرف  ٤٢سال 

 درصد است. ٣٠سد كامل نشده. سد دز هم همين مشكل را دارد. راندمان آبياري در شبكه دز 

 پس در مجموع، پز توسعه و سازندگي يكي از علل اصلي سدسازي بيهوده بوده. 

ي مثل مسكن مار است. االن در اطراف تاران، جنگلي از آپارتمان خالي از سكنه داريم در حالي كه در تاران بله. اين جور سدساز

وساز مسكن در تاران و مشكل مسكن وجود دارد. چرا اين دو با هم منطبق نيستند؟ چون يك سياست شاري منطقي بر ساخت

اي توان آن را ساخت ولي اينكه ساختنش كار بياودهراحت ميهاست. اطراف تاران حاكم نبوده. سد هم مثل همين ساختمان

 نشود، راحت نيست.

اند كه با اينكه بين دو سد كرج و طالقان قرار دارند ولي مشكل آب دارند و سد كرج ظاهرا االن مردم كرج هم شاكي

 شود. بيشتر خرج تهران مي

انه خآمد به تصفيهاران ساخته شد. آب از طريق تونل كالرك ميبله، اين داستان قديمي است. سد كرج اصال براي تامين آب ت

ها كرج يك قريه بود. يعني روستاي كوچكي در اطراف تاران. نظامنامه آب در زمان اميركبير نوشته شد. يعني قبل جالليه. آن وقت

ع شد. يكي از منابع آب شرب تاران، از ساخت سد كرج، انتقال آب كالرك از طريق تونل كالرك به تاران، از زمان اميركبير شرو

برند براي شرب تاران. من اسناد اين اين بود كه آب كشاورزي دشت كرج و شاريار را مي ١٣١٥ها در آب كالرك بود. گاليه كرجي

نار كرج منتقل اند كه حقابه ما را از اعتراضات را دارم. كشاورزان كرج و شاريار به تيمورتاش و دربار رضاشاه و بلديه نامه نوشته

ميليون رسيد، آبرساني كرج بخشي از پروژه آبرساني تاران شد. سد  ٦ميليون و سپس  ٤كنيد. طبيعتا وقتي جمعيت كرج به مي

هاي انتقال هم به سد كرج اضافه شد تا آب شرب كرج هم تامين شود. كرج و تاران، اگرچه دو طالقان و آب زيرزميني و تونل

 ولي از نظر مديريت منابع آب شرب شاري پديده واحدي هستند.شوند استان محسوب مي

البرز االن دومين استان پرجمعيت ايران است. سد كرج و سد طالقان و آن يكي دو منبع ديگر، براي تامين آب شرب 

 كند؟ الزم تهران و كرج كفايت مي

 كرج و شاريار نيست.ميليون متر مكعب آب دارد و اصال پاسخگوي نياز تاران و  ٢٥٠نه. سد كرج 
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 شود؟با اين وضع، كرج قرباني تهران مي

ها هستند. كرج به تازگي از حاشيه شوند، حاشيهريزي آب شرب شاري قرباني ميدر اين وضعيت، مناطقي كه در مديريت و برنامه

تاران به استان البرز  نشينياست. االن بخش بزرگي از حاشيه« حاشيه بزرگ»تاران خارج شده. مشكل كرج اين است كه يك 

 چنين مشكلي وجود دارد.منتقل شده است. در خود تاران هم

 شود كرد؟االن براي حل مشكل عدالت بين تهران و كرج، عجالتا چه كار مي

 مجويي عمومي در مصرف آب، تا حدي اين مشكل را حل كنيم. ما االن مجبوري)با خنده( راستش، هيچ! ما بايد با بازتوزيع و صرفه

 كنند، به آب شرب اختصاص دهيم.بخش زيادي از منابع آب زيرزميني كرج را، كه باغات و اراضي كشاورزي را تغذيه مي

 جويي مردم در مصرف آب خانگي است؟جويي، صرفهمنظورتان از صرفه

نابع آب زيرزميني. در جويي در مصرف كشاورزي مجويي آب در صنايع و البته صرفهجويي مردم در مصرف آب، صرفهبله؛ صرفه

هاي اين است كه كشاورزي گسترده كرج و شاريار تبديل شود به كشاورزي فشرده. يعني وارد سيستم حل اساسيواقع راه

اي شود؛ امري كه در دنيا در اطراف كالنشارها متعارف است. سپس منابع آب زيرزميني را به آب شرب شاري اختصاص گلخانه

ها هم از تصفيه پساب استفاده كنيم. كشاورزي گسترده در كرج و شاريار و جنوب تاران ديگر لخانهبدهيم. براي آبياري گ

 پذير نيست.امكان

 شود... درصدش در بخش كشاورزي مصرف مي ٩٣از كل منابع آب تجديدشونده در كشور، حدود 

 درصد هم باشد، رقم بزرگي است. ٨٥است. اما اگر درصد را نشان داده  ٩٣درصد است. برخي از مطالعات رقم  ٩٣تا  ٨٥البته بين 

جويي مردم در درصد آب قابل استفاده در كشور، مصرف خانگي دارد. پس چرا اين همه روي صرفه ٧تا  ٦به هر حال 

 شود؟مصرف آب تاكيد مي

ت. اما بايد ديد اين درصد است و اين رقم زيادي نيس ١٠هاي مردم، زير بله، حرف شما درست است. چون مصرف آب در خانه

گيرد. تاران و كرج و شاريار و رودهن و اسالمشار و رباط كريم، ده برابر ظرفيت طبيعي خودش توصيه در چه مكاني صورت مي

 شود.برابر آبي است كه توليد مي ١٥برابر يا شايد بيش از  ١٠اش بيشتر از جمعيت دارد. يعني آب مصرفي

 ٣رسد، در تهران و كرج مصرف شود. يعني آب كل كشور كه به مصرف خانگي ميدرصد  ٦حاال فرض كنيم نيمي از 

 درصد... 

درصد نياز تاران و كرج است نه توليد اين منطقه. حوضه آبريز كرج، جاجرود و نيمرخ جنوبي  ٣درصد را ندارد. اين  ٣تاران همين 

تعلق به حوضه سفيدرود است و از طريق تونل، با لوله به اين البرز، كه با سدهاي الر، لتيان، ماملو، سد كرج و سد طالقان )كه م

كنند، اند. پنجاه درصد نياز اين منطقه را همين منابع تامين ميشود( مشخص شده، منابع آب اين محدودهمحدوده منتقل مي

ف خانگي دارد، كفاف پنجاه درصد ديگرش را منابع آب زيرزميني. آن رقم سه درصد، يعني نيمي از كل آبي كه در كشور مصر

جويي در مصرف آب خانگي، حداكثر نيم درصد خواهد بود. يعني دهد. صرفهجمعيت تاران و كرج و شاريار و اسالمشار و... را نمي

شود دو و نيم درصد. مساله اصلي اين است كه منابع آب جديد از كجا بياوريم تا آب تاران و كرج تامين شود؟ چون درصد مي ٣

 اند.ابعي كه برشمردم، ناكافيهمه آن من

بر توليد كنيم بلكه اين محصوالت آب، نبايد محصوالت آباند كه در يك كشور كمحل اشاره كردهبرخي هم به اين راه

 را بايد وارد كرد. 
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از آبي ين نيگويند ردپاي آب در محصول. توليد گوشت يكي از اين موارد است. گوشت باالتراين بحث آب مجازي است كه به آن مي

المللي به ايران توصيه ، مشاورين بين١٣٥٦شود. در سال را دارد. نه خود گوشت، بلكه فرآيندي كه به توليد گوشت منتاي مي

دهد در گوشت خودكفا شويد. ما در تان به شما اجازه نميكردند كه شما در توليد گوشت نبايد خودكفا شويد؛ چون اصال منابع آب

انداز خطرناكي را در پيش داريم. من نظر رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي را تاييد بع آب، چشمريزي منابرنامه

اي بر سر آب ها و مصاديقش هم تعارضات منطقهكنم كه گفته است بحران آب در ايران وارد مقوله امنيتي شده است. جلوهمي

امين آب شرب كالنشارها، حتما به تعارضات اجتماعي منجر خواهد شد. است؛ و ديگر اينكه، تخصيص منابع آب كشاورزي به ت

ه ترين فجايع اين بوده است كريزي جامع آمايشي و توسعه با محوريت كمبود آب است. يكي از بزرگحل كلي اين مشكل، برنامهراه

 توانيم در كشاورزي اشتغال ايجادايم ميردهتوانيم كشاورزي را توسعه دهيم. يعني فكر كايم براي افزايش اشتغال ميما فكر كرده

كنيم. در حالي كه چنين كاري ممكن نيست. ما بايد اشتغال در بخش كشاورزي را كاهش دهيم تا بتوانيم آب را نجات دهيم. در 

عت، گردشگري و هاي صنهاي تازه در بخشآبي نجات دهيم. ما بايد افزايش اشتغال را با ايجاد شغلواقع خودمان را از تبعات كم

 خدمات پيگيري كنيم.

درصد نيروي  ١٧هاي ايران زير كشت است و فقط درصد زمين ١2آمار بخش كشاورزي هم چندان مطلوب نيست. فقط 

 شود. درصد آب قابل استفاده كشور صرف كشاورزي مي ٩0كار كشور در بخش كشاورزي فعاليت دارند اما حدود 

كنند، اضافي است. اين مدعا استدالل رياضي دارد ولي من االن ديگر فرصت رزي كار مينصف جمعيتي كه االن در بخش كشاو

كنم اين استدالل را تشريح كنم. در حوزه كالنشارها، كشاورزي گسترده غلط است. يعني شما در اطراف كالنشارها نبايد نمي

ان است، غيراصولي است. محصوالت اين اراضي را آبياري گسترده داشته باشيد. آنچه در كشاورزي كرج و اطراف تاران در جري

 توان در يك هكتار گلخانه توليد كرد.مي

بر و وارد كردن اين درباره صادرات و واردات هوشمند مواد غذايي چه نظري داريد؟ يعني صادر نكردن محصوالت آب

 محصوالت از خارج. 

شود. واردات محصوالت كشاورزي و مواد فقط با توليد تامين نمي اين اقدام در كاهش بحران آب قطعا تاثير دارد. امنيت غذايي

هاي دور هم، راه ديگري براي رسيدن به اين هدف است. مثال غذايي هم در امنيت غذايي نقش دارد. همچنين رفتن به سرزمين

خود هلند. بازار و تكنولوژي را  كنند نه درشان را در كنيا و تاجيكستان توليد ميهاي توليديها بخش قابل توجاي از گلهلندي

كنند. يا چين، مرغ را در آفريقا توليد جا توليد ميشان را آنكنند و محصوالتهاي دور زمين اجاره ميدارند، بنابراين در سرزمين

 كنند نه در كشور خودشان.مي

داند. آيا گندم را هم ش ميبر است. االن دولت خودكفايي در توليد گندم را جزو افتخاراتگندم هم يك محصول آب

 بايد وارد كنيم؟

كنند خودشان گندم مورد نيازشان را توليد كنند و در اين زمينه گندم يك ذخيره استراتژيك است و اكثر كشورهاي دنيا سعي مي

ار متر مكعب آب بلكه با هز١٣تن توليد در هكتار. نه با  ١١وري را داشته باشند. البته نه با دوونيم تن توليد بلكه با حداكثر باره

هزار متر مكعب آب. شايد بايد گندم را در داخل توليد كنيم ولي نيازي نيست كه هندوانه صادر كنيم يا اين مقدار گوشت را در ٣

توان محصوالت مام ديگري شود، ميبر است و با آبي كه صرف توليد هندوانه ميداخل كشور توليد كنيم. هندوانه يك محصول آب

تن هندوانه صادر  ١٠د كرد يا آن را در جاي ديگري غير از بخش كشاورزي استفاده كرد. نود درصد هندوانه آب است. وقتي تولي

 فرستيم.كنيم، يعني كلي آب داريم به خارج از كشور ميمي
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را شود چگفته ميدر زندگي روزمره »اند اند، گفتهاي كه درباره ديپلماسي آب داشتهآقاي عباس عراقچي در سخنراني

 «شود؟ در حالي كه برخالف نظر عامه، هندوانه كمترين آب را نياز دارد.هندوانه كه نياز به آب زياد دارد توليد مي

دهد كه چقدر از آن محصول، گويد. فيزيك خود محصول نشان ميبايد كل بحث ايشان را بخوانم ولي دانش من چنين چيزي نمي

دهد ولي يك هكتار هندوانه سي تا چال تن. يعني حدود چال هزار تن محصول مي ٤ونيم يا حداكثر آب است. يك هكتار گندم دو

 ٤٠تن وزن دارد آب كمتري مصرف كند نسبت به محصولي كه  ٣شود محصولي كه كيلو آب در چال تن هندوانه است. چطور مي

 تن وزن دارد؟

 به نظر شما، هندوانه را بايد وارد كنيم؟

مصرف ما بايد اصالح شود ولي من درباره واردات هندوانه نظري ندارم. واردات ما بايد شامل محصوالت اساسي مثل قطعا الگوي 

 برند. ما مجبوريم كه اين محصوالت را وارد كنيم.ها و گوشت شود كه بسيار آبكره، چربي

 بر صادر كنيم. و محصوالت غير آب

 ي كاالي صنعتي صادر كنيم به جاي صادر كردن محصوالت كشاورزي.بله. و برويم به سمت صنعتي شدن بيشتر. يعن

 شود؟چقدر از آب قابل استفاده كشور در صنعت مصرف مي

 پنج درصد.

 و پنج درصد مصرف آب در بخش صنعت كم است. 

 افزوده را دارد. درصد است. آب يك كاالي گرانبااست و بايد در جايي مصرف شود كه باالترين ارزش ٣٠بله. اين رقم در فرانسه 

 آنجا كجاست؟

 صنعت.

 چرا؟

شود، در قياس با يك كيلو هندوانه، ارزش افزوده بسيار باالتري در پي براي اينكه آبي كه براي توليد يك كيلو فوالد مصرف مي

 دارد.

الوقوعي به حل اصالح الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش مصرف آب در صنعت، كمك محسوس و قريب

 تواند بكند؟ران آب در ايران ميبح

بندي برسيم كه منابع آبمان چيست، توزيع و پراكنش آن چگونه ريزي درازمدت استراتژيك به اين جمعنه. ما بايد در يك برنامه

هاي بحراني ما است و براي هر يك از مسيرهاي بحراني، چه راهكارهايي را بايد اتخاذ كنيم. در اطراف است، كجاها كانون

كالنشارها، چنانكه گفتم، بايد كشت فشرده مواد غذايي داشته باشيم و آب را از مصرف گسترده براي كشاورزي نجات دهيم. اين 

كند بين روستا و شار. راهكار اين تعارض اين است كه همزمان با اين اقدام، اشتغال مولد براي كار خودش تعارض ايجاد مي

شوند، ايجاد كنيم. يكي از مشكالت ما اين است كه بخش زيادي از جمعيت ورزي جدا ميهايي از جمعيت كه از بخش كشاگروه

آبمان  ريزي منابعمانند. بنابراين برنامهكشور، آميخته به بخش كشاورزي است و اگر اين جمعيت از كشاورزي جدا شوند، گرسنه مي

 مان همزمان و هماهنگ باشد.ريزي توسعهبايد با برنامه

 دهد. حل در بلندمدت جواب مياهولي اين ر

 به هر حال اين كار بايد از زماني شروع شود.

 شويم؟رسيم و از بحران آب خارج ميحل اتخاذ شود، كي به نتيجه مياگر همين امسال اين راه
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 توان حل كرد.تا پانزده سال مي ١٠اين بحران را در يك پروسه 

 كند؟ وبيش ظهور مين آب كمهاي مربوط به بحرادر اين پانزده سال، تنش

شود. اگر شما برويد جلوي وزارت آميز مربوط به بحران آب، همين االن هم تقريبا ديده ميكند. تجمعات اعتراضقطعا ظاور مي

يز آماي تجمع اعتراضگاه عدهاند جلوي وزارتخانه. يا جلوي وزارت نيرو، گهجا جمع شدهكاران فالنزمينيبينيد سيبكشاورزي، مي

 مدت هم پيدا كرد.دارند. البته اين اعتراضات فعال خفيف است ولي بايد براي بحران آب راهكارهاي كوتاه

 مدت چه بايد باشد؟حل كوتاهحل بلندمدت را فرموديد كه چيست. راهراه

ل، حورزي است. اين راهرسد و در درون خود بخش كشااي بايد در اولويت باشد كه به سرعت به نتيجه ميگسترش كشت گلخانه

تواند جواب دهد. اقدام دوم بايد مشاركت دادن جامعه در عبور از اين بحران اگر دولت روي آن متمركز شود، در دو سه سال مي

حل خاص خودش را پيدا كنيم و جامعه را هم اي مشكالت خودش را دارد و بايد راهحل كلي نداريم. هر منطقهباشد؛ چون يك راه

حل خراسان و سيستان و مدت بحران آب در ايالم و خوزستان، لزوما مشابه راهحل كوتاهحل مشاركت بدهيم. راهق آن راهدر تحق

 بلوچستان نيست.

 شود؟اي، موجب بيكاري در بخش كشاورزي ميگسترش كشت گلخانه

كند. توليد اش شغل ايجاد ميو خدمات و پشتيبانيونقل تواند اشتغاالت جانبي و صنعتي ايجاد كند. بازاريابي و حملطبيعتا. اما مي

 تواند مشاغل بيشتري ايجاد كند.اش، طبيعتا ميمستقيمش نسبت به كشت گسترده كمتر است ولي خدمات جانبي

توانند دهند ولي عده ديگري يا همان افراد ميشان را از دست مياي كه در بخش كشاورزي شاغلند، شغليعني عده

 اي شوند. صنعت و خدمات مربوط به كشت گلخانه هايوارد بخش

بله. ولي دولت هنوز جرات نكرده است اشتغال در بخش كشاورزي را كاهش دهد ولي كشور ما نياز دارد كه عميقا به اين جراحي 

 تن بدهد.

 زا باشد. تواند تنشولي خود اين جراحي مي

هاي اين پروژه هم نيازمند تعارض چشمگيري ايجاد نشود. ممانعت از تنشاش را بست تا تنش و توان همه مجاريطبيعتا. اما مي

 يك كار عميق و گسترده است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٢١/%D٨%B٢%D٨%A٧%D٩ 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 حل دارد؟آب راهبحران 

 دنياي اقتصاد ، پويا ناظران

اتم  جنگيدند و در نبردهاي قرون اخير با توپ و باروت. سرنوشت جنگ جااني دوم را بمبدر نبردهاي قديم با شمشير و نيزه مي

رو اما، طرفين جنگ همديگر را با تشنگي اند. در دهه پيشها نقش بيشتري ايفا كردههاي اخير پاپادها و روباترقم زد و در جنگ

نااد امنيتي و اطالعاتي آمريكا از جمله  ١٦، مسووليت اداره «كننده اطالعات ملياداره»ورميانه. دفتر خواهند كشت، دستكم در خا

اختصاص  ٢٠٢٥اين نااد چندي پيش گزارشي منتشر كرد كه به وضعيت آب در سال .سي.آي.اي و ان.اس.اي را به عاده دارد

كند. در اين نقشه مناطقي كه تا هفت، بندي ميخوبي جمعرا بهاي از جاان است كه پيام گزارش اين گزارش حاوي نقشه .داشت

اند اما مناطقي كه دچار بحران حاد خواهند شد به رنگ هشت سال ديگر دچار بحران خواهند شد با رنگ قرمز مشخص شده

گيرد. در گسترش به بر مياند. آن رنگ زرشكي از شمال هند شروع شده، پاكستان، افغانستان و ايران را درشده زرشكي نشان داده

گير خاورميانه خواهد شد و يابد. تا هفت، هشت سال آينده بحران حاد آب گريبانسمت غرب، اين رنگ زرشكي تا مصر امتداد مي

گري بوده، هاي اخير هم خاورميانه درگير بحران جنگ، تروريسم و سلفيدر اين سال.ايران درست در مركز بحران قرار دارد

اي امن در وسط خاورميانه هاي امنيتي و اطالعاتي، ايران جزيرهايران هم در مركز آن قرار داشته، اما به لطف فعاليت كهدرحالي

بوده است. اما مشكالت آب ايران هم در وجه مصرف نمود دارد و هم در وجه توليد. در وجه مصرف، از آبياري غيرباينه كشاورزي و 

هاي شاري مشكل داريم. در وجه توليد نيز از باروري ابر و تصفيه آب دريا، تا اتالف براثر نشت لولهبر، تا يابي غلط صنايع آبمكان

له شود. نحوه دفاع و مقابريزي هستيم. بالطبع بحران آب با راهبردهاي امنيتي و اطالعاتي حل نميبازيافت فاضالب نيازمند برنامه

اري غرقابي بيشترين اتالف آب را دارد، هم از نظر تبخير سطحي، هم از جات در كشاورزي، آبي.در اين جنگ متفاوت خواهد بود

وژن كند. نيتربر آن، اين روش آبياري با شستن كود و سموم دفع آفات نباتي، منابع زيرزميني آب را آلوده ميعالوه .جذب در زمين

شود. آبياري باراني نيز ها مييژن آب و مرگ ماهيدهد كه موجب كاهش اكسها را افزايش ميموجود در كود رشد جلبك در درياچه

ترين آبياري در كشاورزي ايران هاي روي زمين است، اما مرسوماي با شلنگترين آبياري، آبياري قطرهاتالف زيادي دارد. باينه

، در ايران بخش درصد است 80كه در جاان ميانگين مصرف آب ازسوي بخش كشاورزي است. به همين دليل هم درحالي غرقابي

بري چون فوالد بايد در نقاط پرآبي چون كنار دريا احداث صنايع آب.كنددرصد كل آب كشور را مصرف مي ٩٥كشاورزي قريب به 

بود. مركز فالت ايران آنقدر خشك است كه ارزش رود امروز خشك نميشوند. شايد اگر فوالد مباركه جاي ديگري بود، زاينده

ه توسط برخي صنايع در اين منطقه از ارزش افزوده آن صنايع بيشتر است. يعني اگر قيمت آب حقيقي اقتصادي آب مصرف شد

كنند. شود، يك سود دفتري گزارش مياي كه بر آب پرداخت ميامروزه فقط به مدد يارانه .شدندده ميبود، اين صنايع زيان

 .صنايع صرفه اقتصادي داردعبارت ديگر، آب آنقدر با ارزش است كه خاموش كردن اين به

هاي از روبات ها و استفادهشود. با نصب سنسور در لولهها اتالف ميدر اروپا، قريب به يك سوم آب شاري از محل نشت لوله

تا  ٦٥آيد. اتالف آب در تاران بين حساب ميدرصد است كه كمترين در دنيا به ١١المقدس ياب، اتالف آب دربيتنورد نشتلوله

شود. عرضه آب را نيز بايد افزايش داد. يك راه افزايش بحران آب اما فقط با دقت در مصرف حل نمي.شوددرصد تخمين زده مي ٧٥

طبيعي ابر هستند. به همين دليل مناطق  كنندهكنند، بارورواسطه رطوبتي كه ايجاد ميها، بهعرضه آب، افزايش بارش است. درخت

آب باران باروركننده جنگل است و جنگل باروركننده ابر. در فالت ايران اما شاهد  .بيشتري نيز دارندجنگلي چون آمازون بارندگي 

شود. در اينجاست كه بايد افزايش زدايي بيشتر ميزدايي و پيشرفت كوير هستيم كه خود موجب كاهش بارندگي و جنگلجنگل

http://awnrc.com/index.php
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هاي مرسوم هستند. كوس، يا تقطير با انرژي خورشيدي، از روشهاي اسمز مععرضه آب را ماندسي كرد. تصفيه آب شور با روش

ها براي مصارف مختلف است. يك استفاده آب راه ديگر افزايش عرضه آب، بازيافت آب فاضالب شاري و آب باران جاري در خيابان

ها خانهديگر افزايش جريان رود مورد مصرف .ستهاسوزي جنگلبازيافتي، آبياري كشاورزي است. از مصارف ديگر آن مبارزه با آتش

رودخانه است. يكي از كشورهاي موفق در بازيافت آب اسپانياست كه يك چاارم  به منظور اجتناب از ورود آب شور دريا به جلگه

صد در ٨٥هاي اشغالي اي وجود دارد. در سرزمينكند. اما در خاورميانه هم تجربهكل آب فاضالب و باران شاري را بازيافت مي

شود. ها استفاده ميدرصد آن براي اطفاي حريق و حفظ سالمت رودخانه ١٠رسد و فاضالب پس از بازيافت به مصرف كشاورزي مي

 .ريزددرصد فاضالب بدون استفاده به دريا مي ٥عبارت ديگر فقط به

شود. براي افزايش بازده آب، انگيزه ق نميساله محقاندازي صنايع تصفيه آب يا بازيافت آب، با دستور و ابالغ و برنامه پنجراه

نامه، به يك بازار آب و حقوق تعريف شده جاي كارگروه و آيينكند. بهاقتصادي الزم است. انگيزه اقتصادي را بازار آزاد ايجاد مي

موشك و تانك و  سال دفاع مقدس كه عراق به پشتيباني دنيا رو درروي ما قرار گرفت، بادر طول هشت.مالكيت آب نيازمنديم

گرفتيم. در جنگ بعدي اما، سالح مرگبار آب خواهد بود. به جاي بمب، ما را با تشنگي هواپيماهاي جنگنده مورد هدف قرار مي

هدف خواهند گرفت. ابزار دفاعي اين جنگ توليد وافر آب از منابع متنوع و مصرف باينه است، اما افزايش عرضه آب و باينه شدن 

شود. وقتي قيمت با واقعي شدن قيمت مقدور است. شكل گرفتن بازار آب موجب كشف قيمت حقيقي آب ميمصرف آن تناا 

يابي صنايع بيشتر دقت خواهد شد تا آب باارزش تلف نشود. وقتي قيمت حقيقي آب كشف شد، حقيقي آب كشف شد، در مكان

قتي قيمت حقيقي آب كشف شد، ماندسان خالق بخشي از منابع تر، وتر خواهيم بود. اما از ايناا مامها حساسنسبت به نشت لوله

كار خواهند گرفت. در تجايز براي جنگ آب، بخش خصوصي را در مسير توليد باينه آب از دريا و رساندن آن به محل مصرف به

 .درنگ جايز نيست

p://www.iana.ir/fa/news/htt٤٦٠٠٠/%D٨%A٨%D٨%AD%D٨%B١%D٨% 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 ضرورت صرفه جوئي در مصرف آب و استفاده از پساب تصفيه شده دربخش كشاورزي

 .ضروري استصرفه جويي در مصرف آب و باره برداري مناسب از پساب هاي تصفيه شده در بخش كشاورزي استان 

در جلسه شوراي فني استان البرز كه ظار امروز در سالن شاداي دولت   البرز استان كشاورزي جااد سازمان رئيس به گزارش ايرنا،

ه اين تمامي اقدامات مربوط ب"استانداري برگزار شد با اشاره به پروژه ايستگاه پمپاژ طرح انتقال پساب تصفيه خانه ماهدشت، افزود: 

در ماهدشت با يك ميليارد و  ٩٠اين طرح سال "مجيد موسوي خاطرنشان كرد: "حوزه جااد كشاورزي انجام شده است.طرح در 

ميليون تومان اعتبار از محل اسناد خزانه در جات تكميل  ٣٠٠با يك ميليارد و  ٩٥ميليون تومان اعتبار آغاز شد و در سال  ٥٠٠

ليتر در ثانيه  ٣٠٠طرح انتقال پساب تصفيه خانه ماهدشت قابليت انتقال آب هزار و ايستگاه پمپاژ "موسوي گفت: "طرح دنبال شد.

 ".را دارد

ليتر در ثانيه براي كشاورزان ماهدشت و همين مقدار نيز براي اشتاارد وجود  ٦٥٠وي با بيان اين كه از اين طرح امكان اختصاص 

 "ر مورد نياز براي اختصاص به آبياري تحت فشار، تصويب شد.در سفر رييس جماوري به البرز نيز اعتبا"دارد اضافه كرد: 

 "در صورت حل موانع مربوط به برق و پيمانكار طرح اين طرح بزودي آماده باره برداري خواهد بود."اين مسئول گفت: 

s/http://www.iana.ir/fa/new٤٥٩٣٤/%D٨%B٦%D٨%B١%D٨٨%٩% 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 سرگشاده به رييس جمهور در باره وضع فوق العاده آب در ايران نامه

 .اي خطاب به حسن روحاني، رييس جماور نوشته استبا بدتر شدن وضعيت كمبود آب در ايران، بنياد آب ايرانيان نامه 

گزارش خبرآنالين؛ يك هفته پيش رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه بحران آب عمال وارد مقوله  به

 .اند در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كميته امنيت آب را تشكيل دهندامنيتي شده است و ناگزير شده

 در. بردمي بين از را سالم آب و شودمي آب وارد فاضالب كشور هايرودخانه از بسياري در» او در اين رابطه عنوان كرده بود: 

 ،است ضعيف بسيار فاضالب تصفيه سيستم عمال و دارد وجود هارودخانه در مشاباي وضعيت نيز كشور هاياستان از بسياري

 «.شوندمستقيمي دارد سرازير ميها به طرف جايي كه با سالمت مردم ارتباط اين همه و شودنمي تصفيه پسماندها كه همانطور

اي براي حسن روحاني فرستاده است، در بخشي اين نامه آمده نامه "وضع فوق العاده آب در كشور"حاال بنياد آب ايرانيان درباره 

 علميهاي ها، مقاالت و پژوهشآب و آثار و تبعات تخريب كننده آن به شاادت كتاب#پيشينه هشدارهاي مرتبط با بحران »:است

 .گردداز سوي كارشناسان و صاحبنظران، حداقل به دو دهه پيش بر مي

هاي زيرزميني آلودگي خوانها، تخليه آبها، رودخانهها، تاالبمتاسفانه با بروز عيني آثار اين هشدارها نظير خشك شدن درياچه

ريزگردها، جامعه را در بسياري مناطق كشور  گسترده منابع آب و فروافتادن در كم آبي مزمن، مااجرت لجام گسيخته، پيدايش

اينك در اين برهه زماني بسيار حساس و خطير بيش از يكصد نفر از خبرگان كشور متشكل از كارشناسان و .غافلگير كرده است

ي هاي مختلف علوم اجتماعي، اقتصادي، ارتباطات، آب، كشاورزي و محيط زيست به منظور جلب ناادهادانشگاهيان در عرصه

هاي غيردولتي و به طور كلي اقشار مختلف جامع، براي كمك به برون رفت از وضعيت موجود، بيانيه را اماا حكومتي، دستگاه

 «.ايمكرده

 :همچنين بنياد آب ايرانيان در بيانيه خود دو پيشنااد داده است

به عنوان دهه ملي اعالم  ١٤٠٦تا  ١٣٩٦ب، دهه براي شروع همكار و انجام اقدامات عملي در محورها و راهكارهاي حل مسئله آ -1

 .ها و ساير ابزارهاي مناسب از خبرگان جامعه براي همكاري گسترده دعوت به عمل آيدها، مناسبتبيني همايششود و با پيش

ك از ر يهاي همكاري ملي آب با حاور نخبگان مستقل و مورد وثوق براي رسيدگي به ههاي تشكيل تدريجي كميسيونزمينه -2

 .موارد ) حل بحران آب ( در جايگاه ناادي مناسب فراهم شود

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٨٠/%D٨٦%٩%D٨%A٧% 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

درصد آب كره زمين شيرين است/ فيتوباك، مانع ورود  ٣كشاورزي/ حفاظت از آب در  :حفاظت از منبعي ارزشمند

 هاهاي آبي اطراف آنهاي فاضالب يا سازهها به سيستمآالينده

جلوگيري از آلودگي آب براي حفاظت از محصول؛ دستاوردي كه ناشي از اين نگاه است كه آب حياتي ترين منبع زندگي بوده و 

، متخصصان علوم "ريسرچ باير"به گزارش ايانا از وبسايت ضروري در كشاورزي پايدار است.بنابراين، محافظت از آب عنصري 

سيستم نوآورانه اي براي كشاورزان طراحي كردند كه از آلودگي آب هاي سطحي، مثالً با عوامل  (Bayer)محصوالت زراعي باير 

تشوي پس از پاكسازي مزارع به جاي مي ماند، حفاظت از محصول، جلوگيري مي كند. هر نوعي از آفت كش ها كه در آب شس

 دقيقاً به همان شيوه طبيعي شان شكسته شده و فقط كارآمدتر مي شود. 

 آب شيرين منبع مام كشاورزي و يكي از نيازهايي است كه كشاورزان بايد به شيوه پايدار از آن استفاده كنند. چالش: 

 تصفيه كردن آب استفاده شده براي پاكسازي تجايزات پاششي به وجود آورده اند.محققان باير يك سيستم زيستي براي راه حل: 

روش ساده اي براي كشاورزي پايدار و حفاظت از محيط زيست را براي كشاورزان ايجاد مي  (Phytobac)سيستم فيتوباك مزايا: 

 "ن است.درصد از آن آب شيري ٣درصد سطح كره زمين را آب پوشانده است كه تناا  ٧١"كند. 

 سيستم پاكسازي زيستي كشاورزي

سيستم فيتوباك كه كارشناسان باير آن را به وجود آورده اند، تامين مي كند كه آالينده ها نمي توانند هنگامي كه تجايزات 

مخزني از  پاششي مزارع پر يا تميز مي شوند، وارد سيستم هاي فاضالب و يا سازه هاي آبي اطراف آن ها شوند. ابتدا آب آلوده در

مايع باقي مانده شفاف در مخزن دوم ذخيره و در ظرف  گِل، جائي كه خاك سخت به شكل رسوب حل مي شود، جريان مي يابد.

فرعي )زيرين( كه با خاك زراعي و كاه پرشده با مقادير مشخصي تغذيه مي شود. كاه نقش منبع اضافي كربن را دارد كه تجزيه 

ناصر نظارتي و اندازه گيري، سطوح رطوبت خاك را تنظيم مي كنند و شرايط ايده آلي را براي ميكروبي را افزايش مي دهد. ع

ميكروارگانيزم هايي از قبيل باكتري ها و قارچ ها به وجود مي آورند. اين آنزيم ها با كمك هاي كوچك شان باقي مانده قارچ كش 

 آب تبخير مي شود. ها، علف كش ها و حشره كش ها را كاهش مي دهند، در حالي كه 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٦٣/%D٨%AD%مD٨١%٩%D٨%A٧% 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  22تاریخ: 

 كندمي تهديد را طبيعت اجتماعي مشكالت/ اجتماعي مسائل و آب بحران تنيدگي مهاجران آب/ درهم

اني هيرك هايجنگل چندمنظوره مديريت ملي پروژه همت به كه هاي هيركاني در نامين نشست كميته راهبردي پروژه جنگل

ت ها و مشكالزيستي در ايران و نگاهي به نتايج اجراي پروژه هيركاني به چالشهاي محيط برگزار شد، حاضران با برشمردن بحران

 .روژه پرداختندادامه اين پ

خوانند و يكي مي« مااجرت اكولوژيك»ها كوچانده است. اين همان چيزي است كه آب مردم را از نقاط مختلف ايران به دامنه كوه 

هاي منظوره جنگلاز چند چالش محيط زيستي ايران است. اين موضوع در نامين نشست كميته راهبردي پروژه مديريت چند

هاي مختلف كشور به مااجرت از قسمت»اش داد: ها جزييات بيشتري دربارهزمان جنگلهيركاني مطرح شد و معاون امور جنگل سا

 «.گيردمي صورت زاگرس غربيشمال و شرقيشمال هايقسمت هاي شمالي و جنوبي البرز و همچنين دامنه

حل اند و راهعوامل اين مااجرتهاي انساني بزرگترين طور كه در اين نشست عنوان شد گرمايش هوا، تغييرات اقليمي و دخالتاين 

در نامين نشست كميته راهبردي پروژه  .هاي جنگلي و البته مديريت درست منابع آب ديده شده استآن در نگاداري پوشش

 هايبحران برشمردن با حاضران شد، برگزار هيركاني هايجنگل چندمنظوره مديريت ملي پروژه همت به كه هاي هيركاني جنگل

 .مشكالت ادامه اين پروژه پرداختند و هاچالش به هيركاني پروژه اجراي نتايج به نگاهي و ايران در زيستي محيط

ها و مجري ملي معاون امور جنگل سازمان جنگل« عباسعلي نوبخت»معاون نماينده مقيم سازمان ملل متحد، « آن ماري كارلسن»

 دفتر اجتماعي–زيست، اقتصاديهاي محيطمدير برنامه« محسن سليماني»، المللي پروژهمشاور ارشد بين« مايك موزر»پروژه، 

 زيستمحيط هايسمن نماينده و فرهنگي ميراث سازمان  و زيستمحيط سازمان كشور، وزارت عمران ملل متحد و نمايندگان 

 .داشتند حاور

 كندمشكالت اجتماعي طبيعت را تاديد مي

 ها در اينها در ايران است. عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگلكننده جنگلتاديدتغييرات اقليمي يكي از عوامل 

هاي گياهي جنگلي و مرتعي ما براي ادامه بقاي خود مجبور برخي از گونه»نشست توضيحي از روند اين تغييرات در ايران داد: 

سال گذشته ناحيه ارتفاعي خود را به باالترين  ٣٠هاي طبيعي طي جنگلعنوان مثال اند ناحيه ارتفاعي خود را باال ببردند. بهشده

 «.حد كشانده تا بتواند با اين تغييرات مبارزه كند

ايم. از آنجا زيستي و آب مواجه هاي شديدي پيرامون مسائل محيطدر ايران با بحران»ها گفت: او با تشريح وظايف سازمان جنگل

محيطي را با مديريت صحيح رود بايد امنيت زيستهاي مام امنيت ملي ايران به شمار ميبخشمحيطي يكي از كه امنيت زيست

عنوان پل ارتباطي ناحيه رويشي به ٥منطقه رويشي و  ٣در ايران »نوبخت با برشمردن نواحي رويشي ايران ادامه داد: «.تأمين كنيم

ه يكي عوامل اقليمي است و تأكيد بدنه كارشناسي بر تغييرات اقليمي طور خالصآيد. عوامل تخريبي بههاي دنيا به حساب مياقليم

نيست بلكه بر نوسانات اقليمي است. در نتيجه مديريت اين موضوع دشوار است زيرا تمام دنيا بايد طبيعت خود را مديريت كنند تا 

در »كند مشكالت اجتماعي است: تاديد مياو گفت كه دومين عاملي كه طبيعت را در ايران «.زمين از اين بحران عبور كند كره

ايم، جلب كنيم. اين اعتمادسازي اين مسير بايد اعتماد مردم را به تشكيالت دولتي و اقداماتي كه تا به حال به نام دولت انجام داده

اين زمينه عالوه بر پروژه كننده باشد تا ما را از اين بحران خارج كند. در تواند كمكهاي مشابه هيركاني ميزمانبر است و پروژه

 اين دافاه و هادستاورد از يكي. است داشته مثبتي تأثير ها داشتيم، ها و سازمانهاي مشتركي كه با ديگر كشورهيركاني، در پروژه

مجري ملي پروژه مديريت چندمنظوره «.است اجرايي هايزمينه در آناا فعال مشاركت و مردم اعتماد كسب ها،پروژه و مطالعات
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هاي اروپايي به مديران ويژه كشورهاي ديگر بهكشور هاي هيركاني سومين عامل را مسائل مديريتي دانست كه بيشتر از سويجنگل

م مختلف كه هاي جنگلداري و با مفاهيساله دارد كه با عنوان طرح ٦٠اي هاي ما اين مسأله سابقهپيرامون جنگل»ديكته شده بود: 

 «.آالت بوده استبرداري و خروج چوبها بارهدرناايت مامترين اهداف اين طرح

هاي جنگلي از لحاظ اكولوژيك و اكوسيستمي لحاظ هاي حوزهها ساير كاركردها در اين طرحبه گفته معاون سازمان جنگل

 .شده استعث اشتغالزايي ميگرفته است زيرا باآالت مورد توجه قرار ميشده و بيشتر ارزش چوبنمي

بحران كشور يك نشانه دارد و آن وضع درياچه اروميه است اما »او در ادامه اين نشست با تبيين عمق بحران آب در ايران ادامه داد: 

هاي زيرزميني موقعيت بدتري نسبت به شود، شايد بتوان گفت وضع سفرهتر از آن چيزي است كه ديده ميعمق بحران عميق

هاي اين بحران مديريت حلهاي وسيعي نشست كرده است. يكي از راهاچه اروميه دارند. در فالت مركزي ايران دشتدري

 «.هاي گياهي است؛ در ابتدا بايد آن را حفظ كنيم و در مرحله بعد به دنبال احيا و توسعه آن باشيمپوشش

 هاي شمالي وژيك بود؛ مااجرتي كه از اقصا نقاط ايران به دامنهيكي ديگر از مسائلي كه نوبخت به آن اشاره كرد، مااجرت اكولو

اين مااجرت اكولوژيك به دليل كمبود منابع آب »گيرد: غربي زاگرس صورت ميشرقي و شمالهاي شمالجنوبي البرز و قسمت

بايد آب را به شيوه درست  اين مااجرت با مشكالت اجتماعي و طبيعي همراه خواهد بود و براي جلوگيري از آن .آغاز شده است

هاي هيركاني خبر خوش را افزايش با وجود تمامي اين مشكالت، مجري ملي پروژه مديريت چندمنظوره جنگل« مديريت كرد.

 .هاي منابع طبيعي و ارتقاي فرهنگ عمومي دانستهاي مردم نسبت به حفظ عرصهحساسيت

زيست، وزارت ناادهاي متفاوتي مانند سازمان محيط»ع طبيعي ادامه داد: ها براي حفظ منابنوبخت با اشاره به همراهي دستگاه

ها و اند كه به دليل كاربريهاي نظامي به اين نتيجه رسيدهكشور، وزارت جااد كشاورزي، سازمان گردشگري و حتي دستگاه

ها توضيح داد ل در سازمان جنگلطور كه معاون امور جنگاين «.محيطي باشنداهميت منابع طبيعي در پي تأمين امنيت زيست

 .هاي شمال كشور حاصل اين توافق بوده استطرح تنفس جنگل براي جنگل

 ايمدر انتظار بودجه

 كه اخيرا دو مصوبه باآن مارلي كارلسن، معاون نماينده مقيم سازمان ملل متحد، ديگر سخنران اين نشست بود. او با اشاره به اين

اي در زمينه گزارش ملي مرتبط با و سازمان ملل متحد به اماا رسيده، يكي از آناا را مصوبهزيست  سازمان حفاظت محيط

هاي اكنون منتظر شنيدن خبر»ها دانست و گفت: ها طي پروژه حفاظت از تاالبتغييرات اقليم و ديگري را تصويب قانون تاالب

 «.ها هستيمهاي اين پروژهخوش ديگر براي تصويب بودجه

حدود دو هفته پيش يك موافقتنامه با آقاي جاللي درخصوص پروژه ترسيب »زيست ادامه داد: عالم يك خبر در حوزه محيط او با ا

ميليون دالر به تصويب رسيده است. در اين موافقتنامه سام ٧،٦سال و با مبلغ ٥كربن به اماا رسانديم. اين موافقتنامه به مدت 

 «.رسيد و مراتع نيز به تأييد  هاآورده دولت و سام سازمان جنگل

سال پايلوت آغاز شد، اما اكنون اين پروژه تا  ٤و در  ٢٠٠٥سال دانيد پروژه ترسيب كربن از طور كه ميهمان»كارلسن ادامه داد: 

هاي اين يلوتاستان ديگر نيز به تعداد پا ٥استان مختلف اين پروژه فعال است و با وارد شدن اين منبع  ١٨تمديد شده و در  ٢٠١٨

 .پروژه اضافه خواهد شد

اي كه كارلسن از آن سخن به ميان آورد، در راستاي بيابانزايي و براي توسعه مدل مديريتي مشاركتي مراتع در مناطق خشك پروژه

 .زدايي و افزايش جذب كربن خاك طراحي شده استخشك با هدف محروميتو نيمه

 بر وهعال هيركاني پروژه مانند نيز كربن ترسيب پروژه در» راي توضيح بيشتر گفت: معاون نماينده مقيم سازمان ملل متحد ب

 هاي مديريتي است كهها بيانگر تغيير شيوههاي اين قبيل پروژهشود. رويكردضوع حفاظت نيز توجه جدي ميمو به مردم هاينياز
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حال درگير كردن صاحبان منافع در امور حفاظتي كرد و درعينهاي مردم توجه طور همزمان به نيازهاي اجتماعي بايد بهدر پروژه

اما بايد »هاي مامي از اجراي پروژه هيركاني حاصل شده است، ادامه داد: حال دستاورداو با اعالم اين موضوع كه تا به«.است

 فظح نيز متحد ملل عمران برنامه هاي باستاني هيركاني انجام دهيم. براي هاي بزرگتري را با يكديگر براي حفاظت از جنگلكار

 «.است برخوردار ضرورت از هاجنگل اين

 ل اجتماعيمسائ و آب بحران تنيدگي درهم

در ساير نقاط دنيا هم ديده »اتفاقي كه البته  .ها بر منابع طبيعي بودموضوع ديگري كه كارلسن به آن اشاره كرد، فشار انسان

تمامي اين مسائل به يكديگر ارتباط دارد و ايناا نتيجه »آب و مسائل اجتماعي گفت:  بحران تنيدگياو با تأكيد بر درهم« شود.مي

 «.شودها بر منابع طبيعي وارد ميفشاري است كه از سوي ما انسان

 طورمعاون نماينده مقيم سازمان ملل متحد با بيان اين مثال كه احداث يك جاده به طول يك كيلومتر از دو سمت جاده، به 

حاال تصور كنيد چقدر جاده در جاان كشيده شده است. گاهي اوقات تصور »دهد، گفت: تأثير قرار مياكوسيستم را تحت مستقيم 

 «.دهيم كه هر باليي كه خواستيم سر اين كره خاكي بياوريمبه خود حق مي عنوان هيوالها بهشد ما انسانمي

شك آب يكي از عناصر بي»ايم. هرچند ها را به خوبي درك نكردهن اين بخشرسد ما ارتباطات ميابه گفته او، به نظر مي

ن كارلسن با گفتن اي« ها توجه شود.دهنده اكوسيستمعنوان ربطبايد به آب به»و در نتيجه « پيونددهنده اين اجزاي مختلف است

هاي كليدي توليد خدمات عنوان بخشآب به كنندهتناا موضوع، مصرف آب نيست بلكه توجه به نقاط توليد»موارد ادامه داد: 

 «.اكوسيستمي ضروري است

ها متوجه شايد به نظر نيايد، اما بزرگترين آسيب» :ها را خواهد گرفت، گفتكه اين مسأله دامن همه انساناو با اشاره به اين

د است و متقابال همين اثر را از اكوسيستم گذارند، بسيار زياشارنشينان خواهد بود. نوع زندگي آناا و اثري كه بر اكوسيستم مي

ارزيابي هزاره »و با عنوان  ٢٠١٦سال دانشمند از  ١٣٦٠موضوع مورد اشاره او براساس مطالعاتي است كه « كنند.دريافت مي

 .تها بر اكوسيستم انجام گرفته اسجانبه انسانانجام دادند. اين مطالعات به منظور بررسي اثرات چند« هااكوسيستم

 سال ديگربرنامه ادامه پروژه تا دو

هاي هيركاني با ابراز رضايتمندي از پايداري المللي پروژه مديريت چندمنظوره جنگل، مشاور بين«مايك موزر»در ادامه اين نشست 

هاي نها و ديگر سازمافعال شدن جوامع محلي و سازمان جنگل»در اجراي پروژه و مشاركت فعال جوامع محلي در آن گفت: 

و، با اين حال به گفته ا« ها در يك رويكرد چندمنظوره است.مرتبط يك صداي مشترك را ايجاد كرده كه گواهي تلفيق شدن برنامه

 .ادامه اين پروژه نيازمند متعاد بودن ايران است

پذيرد. براساس آمار، پايان مي ماه ديگر ١٨اين پروژه براساس سند تا »هاي ادامه اين پروژه ادامه داد: موزر با اشاره به چالش

هزينه شده است اما اگر دولت  (GEF) زيست جااني هاي بخش بزرگي از بودجه اختصاص داده شده از سوي صندوق محيطهزينه

ادامه سال ديگر اين پروژه به فعاليت خود ماه تا دو ١٨توان اميدوار بود پس از اين ايران تعادات خود را به اين پروژه بپردازد، مي

طوري اهداف پروژه دانست؛ به حفظ با خروج نحوه طراحي را شودمي دنبال ماه آينده  ٦او همچنين يكي از اهدافي كه در «.دهد

 .هاي متفاوتي واگذار شود تا اهداف پروژه ادامه پيدا كندها به بخشها، مديريتكه در تمام مولفه

و  ي كه در اختيار داشتيم براي اجرا تكميل شدهبيشتر ابزار»قوت و ضعف پروژه گفت: المللي پروژه هيركاني درباره نقاط مشاور بين

به گفته او، بزرگترين چالش، پرداخت سام مشاركت چه از سوي دولت و  «.هاي الزم صورت گرفته استبا همه ذينفعان هماهنگي

   .هاي پروژه ايجاد شده استاز برنامهچه برنامه عمران ملل متحد است و دومين چالش تاخيري كه در تصويب برخي 

 در انتظار اجراي سند استراتژي توسعه سبز
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هاي هيركاني هم از سند راهبردي توسعه سبز سخن گفت؛ يك سند داريوش بيات، مدير پروژه مديريت چندمنظوره جنگل

گر هاي شمالي و ديپروژه، سه استانداري استانهاي هيركاني براي نظارت و هماهنگي و با مشاركت ذينفعان باالدستي كه در جنگل

ها ارسال شده است. اين سند براي اندكاران تنظيم و اصالح و درناايت براي تصويب به شورايعالي جنگل و سازمان جنگلدست

 .ها و مراتع و استانداران سه استان شمالي برسداجرايي شدن بايد به امااي رياست سازمان جنگل

جماوري و سند استراتژي توسعه سبز ابراز اميدواري كرد كه با تشكيل يك كميته عالي به رياست معاون اول رئيسبيات با تشريح 

ها و مراتع و استانداران سه استان شمالي، زمينه اجراي اين سند فراهم حاور رئيس سازمان محيط زيست، رياست سازمان جنگل

 .الزم را از سازمان برنامه و بودجه كسب كنيمشود و درناايت بتوانيم براي اجراي آن اعتبار 

محور فعاليت داشته باشد، يك شوراي مشورتي را با حاور كه بتواند در جنگلداري اجتماعبه گفته او، اين پروژه براي اين

م. ايكرده هاي متعددي برگزار و از آناا نظرات اصالحي دريافت با اين شورا نشست»كارشناسان ارشد جنگل تشكيل داده است: 

هاي نااد، توسعه مشاغل پايدار، كشتهاي مردمها، مديريت حوزه آبخيزداري، تقدير از جوامع محلي و سازمانطراحي پايلوت

 ايجاد ي،الگوي يا آزمايشي –هاي آموزشي ها و تشكيل باغها و صندوقجايگزين، توسعه صنايع دستي و گردشگري، تشكيل تعاوني

او با گفتن اين موارد، مامترين دستاورد اين پروژه را تالش در كسب «.است بوده پروژه اين هايدستاورد ديگر از ... و جنگلي پارك

 آن با طرح، اين اجراي با مقابله جاي به ذينفعان خود حاضر درحال» اعتماد مردم براي مشاركت در مديريت جنگل عنوان كرد: 

 اين تمامي كه است اين ديگر نكته. هستند همراه موانع اين برداشتن منظور به و اندشناخته خوبي به را تخريب عوامل و شده همراه

 «.كدام از آناا از بيرون تحميل نشده استدرخواست جوامع محلي صورت گرفته و هيچ به اجرايي هايطرح

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٠٨/%D٨٥%٩%D٨٧%٩%D٨%A٧ 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 المللي مديريت جامع حوضه آبخيز و منابع زيستي در ايران از سوي دولتصدور مجوز تأسيس مركز بين

حوضه آبخيز و منابع زيستي در ايران از سوي دولت صادر المللي مديريت جامع مجوز امااي موقت موافقت نامه تأسيس مركز بين

رساني دولت، هيات وزيران عصر يكشنبه به رياست حسن روحاني رييس جماوري تشكيل جلسه به گزارش ايانا از پايگاه اطالع.شد

بخش محيط  هاي مسئول درخصوص سند آسيب شناسي كالنشارها دردر اين جلسه حاضران به ارزيابي عملكرد دستگاه .داد

هاي مسئول را درخصوص سند آسيب شناسي كالنشارها در حوزه زيست و خدمات شاري پرداختند. هيات وزيران عملكرد دستگاه

هاي آتش نشاني و امور ايمني، پسماند، فااي سبز و حمل و نقل و ترافيك مورد ارزيابي محيط زيست و خدمات شاري و در بخش

  .ها بررسي شددهاي تكميلي در جات رفع موانع اجراي مصوبات دولت در اين بخشقرار داد و راهكارها و پيشناا

نامه بين دولت جماوري همچنين دولت به وزارت جااد كشاورزي اجازه داد نسبت به انجام مذاكره، پاراف و امااي موقت موافقت

حوضه آبخيز و منابع زيستي در مناطق خشك المللي مديريت جامع اسالمي ايران و سازمان يونسكو در خصوص تأسيس مركز بين

تاران اقدام كند.در ابتداي اين جلسه، آيين نامه اجرايي مربوط به نحوه استفاده مؤديان مالياتي از سامانه  -و نيمه خشك در ايران 

اقل صادي و به حدبا هدف امكان شناسايي فعاالن اقتصادي در نظام مبادالت اقت "صندوق ماشيني )مكانيزه( فروش"صندوق فروش 

 .رساندن فرار مالياتي و حذف دفاتر قانوني براي اشخاص حقيقي، به تصويب رسيد

به موجب اين آيين نامه، مؤديان مالياتي اعم از اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعالم سازمان امور 

صندوق فروش و تجايزات  مكلفند براي انجام معامالت خود از سامانهشوند، نام در نظام مالياتي مي مالياتي كشور موظف به ثبت

سازي اقتصادي در طول زنجيره واردات، توليد، توزيع، مصرف و آيين نامه مذكور با اهدافي از جمله شفاف.مشابه استفاده نمايند

پايدار و سالم، حذف دفاتر قانوني اعم از  ماليات هاي پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالياتي، تأمين درآمدهاي

دفتر روزانه، دفتر كل و دفتر مشاغل براي اشخاص حقيقي، امكان شناسايي فعاالن اقتصادي در نظام مبادالت اقتصادي و ساولت 

 .در تعيين ظرفيت مالياتي كشور به تصويب رسيد

 هاي صنعتي اصالح شدآيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك

ها و نواحي صنعتي و ارايه خدمات مناسب به واحدهاي مستقر در آناا و نيز  در ادامه هيات وزيران با هدف اداره مطلوب شارك

هاي انجام شده در اين خصوص، با اصالح آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره  گذاري حفظ و صيانت از سرمايه

هاي قابل واگذاري در فاز  درصد زمين ٧٥به موجب اين اصالحيه، در صورتي كه بيش از .شارك هاي صنعتي موافقت كردامور 

واحد و در  ٢٥برداري رسيده در شارك صنعتي به عملياتي در هر شارك و ناحيه صنعتي واگذار و حداقل تعداد واحدهاي به باره

كت بر اساس شرايط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشكيل شركت خدماتي واحد برسد، شر ١٥ناحيه صنعتي روستايي به 

هاي  درصد زمين ٧٥همچنين در صورتي كه حداقل .نمايد اقدام و اداره امور شارك و ناحيه صنعتي را به اين شركت واگذار مي

برداري رسيده مستقر در آن با هر تعداد به بارهدرصد از واحدهاي  ٥٠قابل واگذاري در هر شارك و ناحيه صنعتي واگذار و حداقل 

هاي اجرايي مبني بر سپس دولت با توجه به تقاضاي دستگاه.باشد، شركت موظف به تشكيل شركت خدماتي در آناا خواهد بود

 و همچنين هاي زندگي در كشورهاي مختلفالعاده اشتغال خارج از كشور به دليل تغيير شرايط هزينهاصالح ارقام پرداختي فوق

العاده اشتغال خارج از كشور مأموران ثابت منظور هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در تمام دستگاه ها، با افزايش ارقام فوقبه

 هاي اجرايي اعزامي به خارج از كشور موافقت كرددستگاه

.ir/fa/news/http://www.iana٤٥٩٦٤/%D٨%B٥%D٨%AF%D٩ 
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 آب
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 "همسايگان نامهربان آبي"هاي زودهنگام و عجوالنه واكنش

با پايان يافتن كنفرانس، برخي حواشي، تازه سر باز كرده است. از اظاار نظر زودهنگام، رئيس هيات تركيه در اجالس كه كال نظرات 

ها درباره سخنان رئيس جماور داند تا نظر افغانهاي تركيه غير كارشناسي مين را در مورد سدسازيكارشناسي تخريب سرزمي

 .حواشي كنفرانس مقابله با پديده گرد و غبار بود

 علي خالوئي، كارشناس منابع طبيعي

 كل و رئيس برنامه محيط زيست المللي، معاون دبيرالمللي گردوغبار تاران، با حاور كارشناسان مجامع بيناجراي كنفرانس بين

هاي اخير در حوزه كشور جاان را شايد يكي از مامترين اتفاقات سال ٥٠سازمان ملل، اريك سولاايم، وزرا و نمايندگان بيش از 

بادل تمنابع طبيعي و محيط زيست كشور، بتوان قلمداد كرد.كنفرانسي كه سه روز طول كشيد. دو روز ابتدا و انتااي آن در تاران به 

ا هاي مبارزه بپروژه"، گذشت؛ و يك روز مياني آن، به بازديدهاي ميداني از -هرچند به تاخير-بندي و تايه بيانيه ناايي نظر، جمع

طبيعي مجري آناا بود، اختصاص يافته بود.هرچند سازمان محيط زيست متولي برگزاري اين كنفرانس بود، ولي كه منابع "زاييبيابان

هاي مبارزه با گرد و غبار در حوزه منابع طبيعي است، به شكلي اين مجموعه حرف اول و آخر را هاي اجرايي پروژهنمونهاز آنجا كه 

زدائي دشت كاشان، خود واقف بودند، ولي متاسفانه توقعي كه از سازمان محيط زيست هاي بيابانزد، اي نرا بازديدكنندگان از پروژهمي

ها و مراتع، كارشناسان منابع طبيعي را كمي دلخور كرده بود. شايد اي درون سازماني با سازمان جنگلهرفت نسبت به هماهنگيمي

طور كه بايد و شايد در اين همايش ديده نشده بود.كنفرانس تمام شد و ماند برخي حواشي و ها آناز اين بابت كه سازمان جنگل

زدايي خوزستان و دشت كاشان پر بود. برخي هاي بياباني ميداني از پروژهكنندگان همايش در بازديدهايادگارهاي آن. دست شركت

اظاارات كارشناس خانم ايتاليايي درباره ايران كه از تجربه داشتن روسري سخن گفته بود و سخنراني رئيس جماور در نخستين روز 

م، معاون دبير كل و رئيس برنامه محيط زيست هاي اريك سولاايهمايش را بسيار قوي توصيف كرده بود، هم جالب بود، خوش و بش

 به اهالي خون گرم بيابان و كوير نيز بسيار جالب توجه بود "سالمي گرم به مردم اهواز!"اي با تيتر گرم، سازمان ملل، با نامه

ه ات تركيه در اجالس كولي گويا با پايان يافتن كنفرانس، برخي حواشي، تازه سر باز كرده است. از اظاار نظر زودهنگام، رئيس هي

هاي كارشناسان محيط زيستي و منابع هاي اخير تركيه و دغدغهكال نظرات كارشناسي تخريب سرزمين را در مورد سدسازي

چ كند، هي، ادعا مي"فالي چرمن"داند، شوربختانه غيرواقعي و غيركارشناسي مي "ماجراي ميان رودان"طبيعي كشورمان، پيرامون 

ندارد كه نشان دهد سدسازي تركيه عامل ريزگرد بوده است! تا اظاار نظر، همسايه افغانمان كه آن نيز در نوع  منبع علمي وجود

المللي مذكور، اظاارات روحاني را جماور در همايش بينخود قابل توجه است. پارلمان افغانستان در واكنش به اظاارات اخير رئيس

گرفته بين دو كشور، و مطالعات دقيق ت: دولت ايران پس از بررسي توافقات صورتدانسته و اعالم كرده اس "غيرقابل قبول"

هاي جاري افغانستان را حق خود تر اينكه نمايندگان پارلمان افغانستان مالكيت بر آبتوافقات انجام شده، اظاار نظر كند! و جالب

 تواند در برابرري اين بوده كه وي ابراز داشته كه ايران نميهاي آقاي روحاني، رئيس جماواند.نگراني اين آقايان از گفتهدانسته

تفاوت باشد.البته هنوز بسيار زود است، شاهد حصول دستاوردهاي علمي و جااني اين كنفرانس احداث سدهاي آب در افغانستان بي

ورمان زودتر از دستاوردهاي مثبت كش "همسايگان ناماربان آبي"و منافع ملي آن براي كشورمان ايران باشيم؛ ولي گويا عصبانيت 

، عايد جامعه زيست محيطي كشورمان شده است. هامون تفتيده و هورالعظيم بحران زده "المللي گردوغبار تاراناجالس بين"

 تر اهالي ايران و همسايگانش آن را رقم بزنند.منتظر اتفاقات خوبي خواهند بود، كه انشااهلل هرچه سريع

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٠٨/%D٨٨%٩%D٨%A٧%DA%A٩% 
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 اقتصاد كالن
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 ميليارد دالري تجارت ايران و چين طي سه سال 2١كاهش 

تجاري ايران و چين پرداخت و گفت: طي سه سال گذشته به دليل نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين به بيان آخرين تحوالت 

  .كاهش قيمت نفت و قيمت مواد خام در دنيا، روند مبادالت تجاري ايران و چين رو به كاهش بوده است

د ميليار ٥٢از مجموع مبادالت تجاري ايران و چين اعالم شده عددي نزديك به  ٢٠١٤مجيدرضا حريري گفت: آماري كه در سال 

ميليارد دالر كاهش پيدا  ٣١اين ميزان به  ٢٠١٦ميليارد دالر رسيد و در پايان سال  ٣٤اين رقم به  ٢٠١٥دالر بوده است. در سال 

وي افزود: اين روند از نظر ارزش دالري در سه سال گذشته روندي رو به كاهش بوده است. ضمن اينكه آمارها از .كرده است

 .دهد روند مبادالت دو كشور نسبت به قبل افزايشي شده استنشان مي ٢٠١٧وضعيت سه ماهه اول سال 

نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره به داليل افت مبادالت تجاري ايران و چين در سه سال گذشته تصريح كرد: افزايش 

 .دنيا افزايش داشته يا كاهشي بوده است ها در مبادالت تجاري ميان ايران و چين بر اساس اين بوده كه قيمت نفت دريا كاهش

حريري اضافه كرد: روابط ما هم تحت تاثير قيمت جااني نفت است. براي اينكه بيشترين صادرات ما به چين شامل نفت است يا 

ها هم بخشوي عنوان كرد: در بقيه .شود كه متاثر از قيمت نفت هستندپتروشيمي و ميعانات مياينكه شامل اقالمي از جمله گاز، 

هاي اخير در دنيا رو به كاهش بوده است به چون اصوال صادرات مان به بقيه دنيا عمدتا مواد خام است، قيمت مواد خام در سال

 .ايمايم، ضمن اينكه از نظر وزني تفاوت چنداني نداشتههمين دليل از نظر ارزش مبادالت با چين روند كاهشي روبرو بوده

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٦٢/%DA%A٩%D٨%A٧% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46062/%DA%A9%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

24 

 
 اقتصاد کالن

 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 همدلي براي اجراي طرح ملي قيمت تضميني در بورس كاال

تاميني جو و ذرت در سال گذشته و تامين نقدينگي به موقع كشاورزان و با توجه به اعالم رضايت اكثر كشاورزان از طرح قيمت 

ميليارد توماني گندمكاران طي سال گذشته از طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در بورس كاال،  ٢٦٥٠همچنين تامين مالي 

د دولت حمايت كنند تا شاهد اميد مي رود تا همه ناادهاي مرتبط بخش كشاورزي با همدلي و هماهنگي از سياست جدي

 .ساماندهي، كارآمدي و اصالح روند توليد و خريد محصوالت كشاورزي با استفاده از ظرفيت هاي بورس كاال باشيم

 مديرعامل كارگزاري توسعه كشاورزي -دكتر مژده مالئي 

وزيران، شاهد حمايت كارشناسان و با تصويب و ابالغ اجراي سياست قيمت تاميني گندم در بورس كاالي ايران از سوي هيات 

مسووالن بخش كشاورزي از رويكرد دولت به منظور ساماندهي روند خريد محصوالت و شفاف سازي معامالت بوده ايم. در اين بين 

بعاا مشاهده مي شود كه برخي افراد با عنوان كردن موضوعات غير كارشناسي، سعي دارند تا دولت به همان روند خريد تاميني 

ساله بدون هيچ تغيير و اصالحي ادامه دهد و در كمال تعجب عرضه محصوالت اساسي كشاورزي در بورس كاال را غيرقانوني  ٥٠

 !عنوان كرده اند

در همين زمينه براي روشن شدن اذهان عمومي به خصوص كشاورزان و نيز روستاييان اشاره به چند نكته ضروري 

 است؛

قانون افزايش باره وري بخش كشاورزي صراحتا آمده است: به منظور حمايت از  ٦ماده  ٤تبصره  در ابتدا بايد عنوان شود كه در

باره برداران، مصرف كنندگان، شفافيت و ايجاد تعادل در بازار توليدات و محصوالت كشاورزي، خريد و فروش نااده ها و محصوالت 

بنابراين عرضه نااده هاي .د، بايد از طريق بورس كاال صورت گيردتوليدي در صورتيكه از اقالم قابل معامله در بورس كاال باش

كشاورزي )انواع كود، سموم نباتي، ماشين آالت كشاورزي( در صورتي كه در بورس كاال پذيرش شده باشند، مي توانند در بورس 

مي است در صورت پذيرش در همچنين تاكيد شده محصوالت توليدي كه شامل انواع محصوالت زراعي، توليدي و دا.معامله شوند

اين قانون با تصويب مجلس، تاييد شوراي نگابان و ابالغ دولت به وزارت جااد كشاورزي مورد .بورس كاال مورد معامله قرار گيرد

تاييد قرار گرفته حال اينكه برخي از غيرقانوني بودن عرضه گندم يا هر محصولي در بورس كاال سخن مي گويند، جاي تامل دارد. 

قانون مذكور برگردد كه بازهم نمي  ٦ماده  ٦ر اين بين شايد برداشت نادرست از غيرقانوني بودن عرضه ها در بورس كاال به تبصره د

توان همچين برداشتي از آن داشت. براساس اين تبصره، خريدهاي تاميني در محصوالت غيراساسي منوط به پذيرش شرايط 

نندگان است كه با ارتباط تنگاتنك وزارت جااد كشاورزي با شركت بورس كاال، الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدك

توليدكنندگان و كشاورزان مي توانند محصوالت غيراساسي خود را از طريق تابلوي بورس كاال مورد معامله قرار دهند كه البته هيچ 

 .وقت محصوالت غيراساسي در تابلوي اول بورس قرار نگرفته است

تفاسير مقدمات اجراي طرح قيمت تاميني گندم چاار استان اردبيل، زنجان، مركزي و خراسان شمالي با ابالغ مصوبه با همه اين 

دولت در حال فراهم شدن است و از طرفي در نشست اخير هيات وزيران نيز با اجراي سياست قيمت تاميني براي محصوالت 

اهش بار مالي دولت و افزايش رضايتمندي كشاورزان و خريداران اين ذرت، جو و برنج با اهداف افزايش شفافيت معامالت، ك

همچنين با توجه به اعالم رضايت اكثر كشاورزان از طرح قيمت تاميني جو و ذرت .محصوالت در بورس كاالي ايران موافقت شد

گندمكاران طي سال گذشته از  ميليارد توماني ٢٦٥٠در سال گذشته و تامين نقدينگي به موقع كشاورزان و همچنين تامين مالي 

http://awnrc.com/index.php
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طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در بورس كاال، اميد مي رود تا همه ناادهاي مرتبط بخش كشاورزي با همدلي و 

هماهنگي از سياست جديد دولت حمايت كنند تا شاهد ساماندهي، كارآمدي و اصالح روند توليد و خريد محصوالت كشاورزي با 

  .رفيت هاي بورس كاال باشيماستفاده از ظ

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩١١/%D٨٧%٩%D٨٥%٩%D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/45911/%D9%87%D9%85%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

26 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 گندم در تاالر محصوالت كشاورزي هزار تن جو، ذرت، روغن، شكر و ٧٧عرضه 

تن جو، ذرت، روغن، شكر و گندم  ٨٢هزار و  ٧٧تيرماه ميزبان عرضه  ١٧تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران روز شنبه 

 .است

الب طرح تن جو دامي در ق ٥٧هزار و  ١٨به گزارش ايانا از روابط عمومي و امور بين الملل بورس كاالي ايران، اين تاالر عرضه 

تن ذرت  ٤٠٠تن روغن و  ٣٠٠تن شكرسفيد،  ٣٢٥هزار و  ٣هزار تن گندم خوراكي، ٥١هزار تن گندم دوروم،  ٤قيمت تاميني، 

هزار تن شمش هزار پوندي  ٥تاالر محصوالت صنعتي و معدني بور س كاالي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه .را تجربه مي كند

تن مواد شيميايي، مواد پليمري، قير،  ٧٥٣هزار و  ٨٩هاي نفتي و پتروشيمي نيز در اين روز عرضه تاالر فرآورده .آلومينيوم است

هزار تن  ٤هزار تن گوگرد،  ١٠تاالر صادراتي بورس كاالي ايران نيز ميزبان عرضه .وكيوم باتوم، لوب كات و گوگرد را تجربه مي كند

 .تن عايق رطوبتي است ٢٤٠قير و 

 .تن قند كله اي و خرد شده نيز در بازار فرعي عرضه مي شود ١٠٠هزار تن آهك پخته و  ٢١ بر اساس اين گزارش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٤٨/%D٨%B٩%D٨%B١%D٨%B٦ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 كاهش بهاي نفت، عامل تنزل قيمت كائوچو، قهوه، كاكائو و شكر

 ، بلكه از قيمت برخي ازدهند كه در ماه گذشته نه تناا بااي نفت خام سير نزولي داشتههاي اقتصادي نشان ميترين گزارشتازه

بررسي "ارش ايانا از دويچه وله، بر اساس گزارش نااد به گز.مواد خام ديگر مانند سنگ آهن، فلز و كائوچو نيز كاسته شده است

كه دفتر آن در هامبورگ است، ارزش بسياري از مواد خام در ماه ژوئن سال جاري ميالدي در مقايسه با ماه مه اين سال  "اقتصادي

 .ترشده استارزاندهم درصد  ٧ها نسبت به سال گذشته )به دالر(، بيش از درصد كاهش يافته و بااي آن ٦/ ١نزديك به 

جا كه دهند. از آندرصد كاهش نشان مي ١ /٨درصد و قاوه، كاكائو و شكر حدود  ٣در اين راستا قيمت سنگ آهن، فلز و كائوچو 

كنند، سود بيشتري به هايي كه با اين ارز معامله ميتر از دالر است، كاهش قيمت مواد خام براي شركتيورو در حال حاضر قوي

/ ٧شدن قيمت نفت خام است كه در ماه ژوئن حدود ي كاهش فاحش بااي مواد خام، ارزانكنندهيكي از عوامل تعيين.همراه دارد

آهن از درصد تنزل كرده است. افزون بر اين، كاهش تقاضاي سنگ ٤/ ٥درصد بوده و بااي آن نسبت به سال گذشته نزديك به  ٧

 .كندخام بودند، نيز نقش مامي بازي مي يي اين مادهان عمدهسازي چين كه از مشتريسوي صاحبان صنعت فوالد

دهد كه بر ارزش برخي از مواد خام در ماه گذشته افزوده شده نشان مي "HWWI فارست آمريكايي ارزش مواد خام"حال با اين

 .ي اين مواد استاست. ذغال سنگ، سرب، مس و برنج از جمله

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٧٩/%DA%A٩%D٨%A٧%D٩% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹6/04/24 : تاریخ

 هزار تن گندم در تاالر كشاورزي بورس كاال  2٤٤عرضه 

  .هزار تن گندم خوراكي است ٢٤٤تيرماه، ميزبان عرضه  ٢٤تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران، روز شنبه 

دامي در قالب طرح قيمت تن جو  ٨٩٩هزار و  ٣، اين تاالر همچنين عرضه بورس كاالي ايرانبه نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

تن ذرت را تجربه  ٨٠٠هزار و  3تن روغن خام و  ٢٠٠هزار و  ٣تن شكرسفيد،  ٦٧٥هزار و  ٣هزار تن گندم دوروم،  ٤تاميني، 

 .هزار تن شمش بلوم است ٥تاالر محصوالت صنعتي و معدني بور س كاالي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه .مي كند

تن مواد شيميايي، مواد پليمري، قير، وكيوم باتوم، لوب  ٥٣٢هزار و  ٥٤ي و پتروشيمي نيز در اين روز عرضه تاالر فرآورده هاي نفت

تن عايق رطوبتي و همچنين  ٢٠٠تن قير،  ٣٥٠تاالر صادراتي بورس كاالي ايران نيز ميزبان عرضه .كات و گوگرد را تجربه مي كند

 هزار تن گندم دوروم است ٣٠

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢٠٠٠١٩٠٢ 
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 اقليم و منابع طبيعي
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 هاي آبريز كشورآخرين وضعيت حوضه

درصد از اشتغال كشور در  ٢٢تا  18شود كه بدانيم اوال اهميت اصالح الگوي كشت در صنعت كشاورزي ايران وقتي نمايان مي

ميليوني كشور به وجود يك كشاورزي پايدار و مستمر نياز دارد اما بحران  ٨٠بخش كشاورزي است و ثانيا امنيت غذايي جمعيت 

با فرا رسيدن فصل تابستان بار ديگر زنگ بحران آب هم به صدا درآمد و با افزايش  .ر استآب نيز يك مساله جدي و غيرقابل انكا

جويي كنند اما اين فقط يك ميانگين سرانه مصرف آب، مسووالن بارها از مردم خواستند كه براي جلوگيري از قطعي آب، صرفه

ي زيرزميني خود را برداشت كرده و آب را نيز با راندمان هاباران است كه بخش زيادي از آبگوشه از ماجراست؛ ايران كشوري كم

بارش كره زمين، به به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران ، سرزمين ما با واقع شدن در منطقه خشك و كم  .كندپاييني مصرف مي

ه با مشكالتي در اين حوزه سوم ميانگين جااني بارندگي دارد و از ديگر سو به واسطه الگوي نادرست مصرف آب، همواراندازه يك

الوصول هاي جاري و سالهاي عميق شد تا كمبود آبمواجه بوده است. مشكالتي كه با پيشرفت تكنولوژي، منجر به حفر چاه

هاي زيرزميني كشور نه تناا موجب از اي به همراه آورد؛ كاهش منابع آببرطرف شود اما اين كار نيز ديري نپاييد كه مشكل تازه

جمعيت ايران در .ها شدفتن ذخيره چند هزار ساله آب كشور شد بلكه با تاي كردن دل زمين منجر به فرونشست دشتدست ر

رسيده و بر اين اساس ميزان  ١٣٩٥ميليون نفر تا پايان سال  ٨٠به حدود  ١٣٠٠ميليون نفر در سال  ٨هاي اخير از حدود دهه

متر  ٣٠٠دهم يعني حدود هزار و به نزديك يك ١٣٠٠هزار متر مكعب در سال ١٣سرانه آب تجديدپذير ساالنه كشور از حدود 

مكعب كاهش يافته است. از ديگر سو، زنگ هشدار براي رعايت الگوي صحيح مصرف آب در ايران در حالي به صدا درآمده كه 

آبي جاري نسبت به مشابه سال آبي هاي سال براساس آمارهاي منتشر شده از سوي دفتر مطالعات پايه منابع آب ايران، بارندگي

تا روز  ٩٥هاي جوي كشور در سال آبي جاري )از اول مار درصد كاهش يافته است. براساس اين گزارش ارتفاع كل ريزش ٣گذشته 

درصد كاهش  ٣متر( ميلي ٢٣٢متر است و اين مقدار بارندگي نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته )ميلي ٢٢٤گذشته( بالغ بر 

درصد كاهش دارد. جزئيات منتشر  ٣هاي مشابه درازمدت نيز دهد، ضمن اينكه اين ميزان بارندگي نسبت به ميانگين دورهشان مين

ها در يك حوضه حوضه آبريز اصلي كشور نيز حاكي از اين است كه در سال آبي جاري فقط بارندگي6شده از وضعيت بارندگي در 

 ٤هاي هاي يك حوضه نيز با سال قبل برابر است، در حالي كه بارندگيايش دارد و بارندگيآبريز نسبت به سال آبي گذشته افز

 .هاي سال آبي قبل، كاهش يافته استدرصد نسبت به بارش ٣٧تا  ٢٨حوضه آبريز ديگر بين 

هاي حوضه بارندگي هاي سال آبي قبل بيشتر شده ودرصد نسبت به بارش ٢٠هاي حوضه آبريز فالت مركزي بر اين اساس بارندگي

 ٣٧درصد، درياچه اروميه  ٢٩هاي درياي خزر خليج فارس و درياي عمان با سال آبي گذشته برابر بوده است اما بارندگي در حوضه

رسد بحران آب كشور درصد افت كرده است. در وضعيت موجود، به نظر مي ٢٨قوم درصد و در حوضه قره ٣٤درصد، مرزي شرق 

در بلندمدت نيز، عالوه بر استمرار اصالح الگوي مصرف، بايد  .شوداز مسير اصالح الگوي مصرف آب برطرف نميمدت جز در كوتاه

تري صورت بسيار جديپايد كه بحران آب بهتمايداتي براي ماار و حفظ منابع آبي انديشيده شود، در غير اين صورت ديري نمي

شوند. صورت فاضالب از چرخه مصرف خارج ميهايي است كه بهآب، بازيافت آب يكي از راهكارهاي مقابله با كمبود.كندبروز مي

كند كه براي اين هاي اصلي وزارت نيرو عنوان ميبازيافت آب را يكي از برنامه معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، تمركز روي مساله

هاي زيرزميني كمك كنند. از بازيافت پساب و تزريق آن به سفرهاند تا به مساله يك هيات پنج نفره نيز از آلمان وارد ايران شده

در اين ميان باسازي شبكه  .هاي مختلف از آب مصرفي نيز مورد بازنگري قرار گيرد و اصالح شودديگر سو، بايد مصرف بخش

مچنين در شرايط فعلي در درصد هدررفت دارد يكي از نكات جدي است. ه12انتقال آب كشور كه بنا بر اظاارات وزير نيرو حدود 
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شود كه بخش عمده آن به درصد عنوان مي ٩٦تا  ٩٠اظاارنظرهاي متفاوت، سام بخش كشاورزي از آب مصرفي در ايران بين 

ويژه افزايش سام كشت هاي مدرن آبياري بهدر اين زمينه به كاربردن روش.هاي سنتي در اين صنعت استدليل استفاده از روش

اي گويد: مصرف آب در كشت گلخانهتواند بسيار راهگشا باشد. محمود حجتي، وزير كشاورزي ميعت كشاورزي مياي از صنگلخانه

برابرافزايش دهد. مساله ديگر اين است  10تواند توليد محصول را تا درصد كمتر است در حالي كه مي ٩٠نسبت به كشت سنتي 

هاي كشاورزي درصد از زمين ١٥شود؛ آمارها حاكي است كه ري انجام ميكه بخش قابل توجاي از صنعت كشاورزي ايران با آبيا

گيرند، اين در حالي است كه صورت ديم و بدون آبياري مورد استفاده قرار ميدرصد باقي مانده به ٨٥دنيا تحت آبياري قرار دارند و 

زراعي ايران آبي بوده كه اين ميزان سه  هايدرصد از زمين ٤٦/ ٢، حدود ٩٣براساس سرشماري بخش كشاورزي ايران در سال 

شود و هدررفت آب بااليي صورت غرقابي و سطحي كشت ميبرابر ميانگين جااني است كه متاسفانه بخش قابل توجاي از آن به

اكي از اين هاي كارشناسي حگزارش.شودهاي نوين آبياري در كشاورزي ايران امري ناگزير تلقي ميدارد. از اين رو استفاده از شيوه

 ٢٠درصد است، يعني در سيستم آبياري باراني تا  95اي تا درصد و راندمان آبياري قطره ٧٠است كه راندمان آبياري باراني تا 

شود در حالي كه در آبياري مزارع به روش سطحي حتي با درصد منابع آب مصرفي تلف مي٥اي تا درصد و در سيستم آبياري قطره

كند و در كشت سنتي كه اكثر اراضي كشور به اين درصد تجاوز نمي ٥٠و تسطيح اراضي، راندمان آبياري از  هاي گزافصرف هزينه

 ٦٥هاي آبياري نوين، درصد است. به اين معني كه با استفاده نكردن از روش ٣٥شود، اين ميزان حتي كمتر از شيوه انجام مي

 .كنددرصد نيز تجاوز مي ٧٥هاي انتقال، ميزان تلفات از لف شده در كانالرود و با احتساب آب تدرصد از آب مزارع از بين مي

درصد از اشتغال كشور در  ٢٢تا  ١٨شود كه بدانيم اوال اهميت اصالح الگوي كشت در صنعت كشاورزي ايران وقتي نمايان مي

پايدار و مستمر نياز دارد اما بحران ميليوني كشور به وجود يك كشاورزي  ٨٠بخش كشاورزي است و ثانيا امنيت غذايي جمعيت 

 .آب نيز يك مساله جدي و غيرقابل انكار است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٢٦/%D٨%A٢%D٨%AE%D٨% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

شود/ خالف ادراك رايج، افراط در درصد از تغييرات توليد جهاني گندم را سبب مي ٤0شرايط تغييرات آب و هوايي 

 دهدمصرف آب، توليد گندم را بيش از خشكسالي تحت تاثير قرار مي

آب و هواي ناماليم بر  رويكردي جديد براي شناسايي اثرات تغييرات آب و شريط هوايي و "تحقيقات مشترك"پژوهشگران مركز 

تغيير پذيري توليد جااني و محلي گندم ارائه كرده اند. اين مطالعه تاثيرات نابانجاري گرما و آب را بر تلفات محصوالت در طول 

به گزارش ايانا از وبسايت ساينس ديلي، پژوهشگران مركز تحقيقات مشترك اهميت رابطه فشار گرما و .سي سال تحليل مي كند

مورد بررسي قرار دادند. آن ها يك شاخص تنش تركيبي جديد را براي  ٢٠١٠تا  ١٩٨٠ي را بر بازده گندم بين سال هاي خشكسال

 ايجاد فام باتر تاثيرات همزمان نابساماني هاي گرما و آب ايجاد كرده اند.

، در "قياس جااني، ملي و فرامليتلفات ناشي از امواج گرما، خشكسالي و افراط در مصرف آب در محصوالت گندم در م"مطالعه 

( منتشر شده است. اين مطالعات environmental research letters) آثار پژوهشي محيط زيستياوايل اين ماه در مجله 

درصد از تغييرات در بازده محصول گندم از  ٤٠دريافته است كه فشار گرما همزمان با خشكسالي يا افراط در مصرف آب مي تواند 

سال ديگر را توضيح دهد.يكي از يافته ها اين است كه برخالف ادراك رايج، در برخي كشورها افراط در مصرف آب توليد  سالي به

گندم را بيش از خشكسالي تحت تاثير قرار مي دهد. بارندگي بيش از حد و پوشش ابري بيشتر، به ويژه در طول مراحل حساس 

ست، به دليل اين كه به آفات و بيماري ها كمك مي كند تا به سرعت تكثير يابند و زراعي، يكي از عوامل اصلي در كاهش توليد ا

 شرايط گياهان را براي دسترسي به اكسيژن و نوري كه احتياج دارند سخت تر مي كند. 

ش عمده درصد كالري كل كاالهاي غذايي در سراسر جاان را تامين كرده است. بنابراين اين محصول، نق ٢٠، گندم ٢٠١٠در سال 

اي در امنيت غذايي در جاان دارد و برخي كشورها به ويژه، به آن وابسته هستند. به دليل اينكه تغييرات آب و هوايي، مدت، تعداد 

دفعات و شدت حوادث را در آب و هواهاي ناماليم افزايش مي دهند شناسايي اثرات آناا و ارائه هشدارهاي اوليه براي ايجاد ثبات 

نيت غذايي جااني ضروري است.اين مطالعه به باتر شدن فام نقش عوامل تاثيرگذار آب و هوا در توليد گندم و در بازار و ام

نابساماني هاي جااني محصوالت كشاورزي كمك مي كند. اين مطالعه براي اولين بار اثرات جداگانه ي حوادث محيطي سخت و 

راي مثال، تاثير خشكسالي در طول دوره هاي كليدي توسعه مانند گل تاثيرات آن بر مراحل خاص توسعه محصول را نشان داد )ب

دادن و رسيدن دانه ها(.در مقايسه با رويكردهاي قبلي، شاخص تنش تركيبي اين مزيت را دارد كه قادر به محاسبه تاثيرات 

عالوه بر اين، اين روش يك ابزار نابساماني هاي آب و هوايي به طور جداگانه بر كل توليد محصوالت در سطح جااني و محلي است. 

ساده و عملي براي محاسبه نابساماني هاي عملكرد محصوالت با استفاده از پيش بيني هاي آب و هوايي و فصلي را ارائه مي دهد، 

 در نتيجه اجازه مي دهد تا مطالعات با انطباق بيشتر و هم چنين استراتژي هاي كاهش، استقرار يابند.

براي بررسي تاثيرات تغييرات دما و رطوبت خاك )مثبت يا منفي( بر نوسانات توليد جااني و منطقه اي گندم اين مدل به صراحت 

استفاده مي شود.يكي از موارد مطالعه موردي خاص در سطح فراملي در فرانسه انجام شد، جايي كه گندم به شرايط بيش از حد 

ورها، فشار گرما و خشكسالي از مامترين عوامل پيش بيني شده تاثير مرطوب نسبت به ساير مناطق حساس تر است. در ساير كش

گذار در تلفات محصوالت هستند. براي مثال، در كشورهاي مديترانه اي خشكسالي تاثير مخرب تري بر محصول گندم مي گذارد تا 

 فشار گرماي هوا.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٦٨/%D٨%B٤%D٨%B١%D٨%A٧ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 تنوع در تاالر محصوالت كشاورزي با عرضه جو، گندم، شكر، روغن، ذرت و جوجه يك روزه

تن جو دامي در قالب طرح  ١٦٦هزار و  ٤تيرماه ميزبان عرضه  ٢١ت كشاورزي بورس كاالي ايران، روز چاارشنبه تاالر محصوال

 ٢٠٠تن روغن خام،  ٣٠٠تن شكر سفيد،  ٣٢٥هزار تن گندم دوروم، يك هزار و  ٤هزار تن گندم خوراكي،  ٢٤١قيمت تاميني، 

به گزارش ايانا از روابط عمومي و اموربين الملل بورس كاالي ايران، .استهزار قطعه جوجه يك روزه گوشتي  ٢٠تن ذرت دانه اي و 

هزار  ٣٧كيلوگرم شمش طال در تاالر محصوالت صنعتي و معدني عرضه مي شود.اين گزارش حاكي است،  ٨تن شمش روي و  ١٠٠

تن انواع  ٧٨هزار و  ٩١اساس اين گزارش، تن انواع قير و گوگرد نيز در تاالر صادراتي بورس كاالي ايران عرضه مي شود.بر  ٢٠٠و 

قير، وكيوم باتوم، اسالك واكس و مواد شيميايي نيز در تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي عرضه مي شود.بازار فرعي بورس 

عات فلزي تن ضاي ٦٥كاالي ايران نيز در اين روز عرضه يك هزار تن جو دامي روسيه، يك هزار تن كنسانتره فسفات و يك هزار و 

 را تجربه مي كند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٥٤/%D٨%AA%D٨٦%٩%D٨٨%٩% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹6تیر  22تاریخ: 

 هزار هكتار از كانون هاي بحراني خوزستان امسال آغاز مي شود ٣0نهال كاري 

 .وزير جااد كشاورزي براي بررسي روند اجراي طرح هاي ملي مقابله با ريزگرد ها و احياي اراضي دشت خوزستان وارد اهواز شد

به خوزستان، جلسه اي با حاور به گزارش ايانا از وزارت جااد كشاورزي، در اولين روز سفر محمود حجتي وزير جااد كشاورزي 

مديران استاني، مشاوران، مجريان و عوامل اجرايي برگزار و طي آن روند اجرايي و پيشرفت طرح مقابله با كانون توليد ريزگرد و 

در اين جلسه، مجري و مشاور طرح، گزارشي از پيشرفت و مشكالت پيش روي طرح و .غبار در جنوب شرق اهواز بررسي شد

وزير جااد كشاورزي در اين جلسه،توصيه هاي .كميته فني طرح، گزارشي از مطالعات مربوط به مسايل فني را ارائه كردندهمچنين 

مديريتي را براي انجام فعاليت ها در چارچوب زماني طرح ارائه و دستورات الزم را براي همكاري، تسايل، تسريع و مرتفع نمودن 

وزير جااد كشاورزي در دومين روز سفر به خوزستان به همراه استاندار خوزستان از مراحل .مشكالت به مديران استاني صادر كرد

 .اجراي عمليات احداث كانال تامين آب و آب رساني طرح مقابله با كانون هاي بحراني ريزگردها در اين استان بازديد كرد

 .اه ها براي تسريع در كارها ارائه كرددر جريان اين بازديد ها توصيه ها و دستورات الزم را جات همكاري دسنگ

براساس برنامه ريزي هاي انجام شده،با اتمام عمليات تامين آب و همزمان با مناسب بودن اقليم از نيمه آبان ماه، ناال كاري در 

ق ناال كاري هزار هكتار از كانون هاي بحراني اين استان آغاز مي شودوزير جااد كشاورزي همچنين در اين سفر از مناط٣٠سطح 

در اين بازديد مشاهده شد كه با اقدامات صورت گرفته،پوشش گياهي .هزارهكتاري در جنوب شرق اهواز نيز بازديد كرد ٥شده 

 .ايجاد شده در اين مناطق از رشد مناسب برخوردار است

ir/fa/news/http://www.iana.٤٦١١٥/%D٨٦%٩%D٨٧%٩%D٨% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹6تیر  22تاریخ: 

 كننده استهاي تركيه براي منطقه نگرانسدسازي

هايي همراه بود. يكي كشور برگزار شد، با حاشيه ٤٣المللي مقابله با گردوغبار كه هفته گذشته با حاور نخستين اجالس بين |ايسنا

هاي اين كشور در ها، اظاارنظر نمايندگان هيأت اعزامي تركيه در مورد تأثير نداشتن سدسازيبرانگيزترين حاشيهاز بحث

بروز  اكنون از بابتضرر و زياني كه ت»هاي گردوغبار منطقه بود كه در اين باره، رئيس ستاد ملي مقابله با گردوغبار گفت: طوفان

آبي حاكم برعراق، رها شدن كشاورزي و كاهش منابع آب در اين كشور بوده است اما به ها به ايران وارد شده مسلما بر اثر كمطوفان

 «.هاي تركيه از سايرعوامل ساده نيستدليل ناامني در عراق و وجود عوامل مختلف در بروز گردوغبار تفكيك تأثير سدسازي

 جماوري كشورمان درباره تأثيرات منفيين شعاعي، رئيس ستاد ملي مقابله با پديده گردوغبار با اشاره به اظاارنظر رئيسضياءالد

ت: المللي گردوغبار گفمحيطي كشورهاي همسايه در سخنراني خود در افتتاحيه كنفرانس بينهاي تركيه بر وضع زيستسدسازي

ها استفاده طور واضح و روشن مطرح شد كه وقتي قرار است كشوري از منابع طبيعي حوزهجماوري خيلي بهدر بيانات آقاي رئيس»

رر دست متابردار از اقدامات خود منفعت ببرد و هم كشورهاي پايينبرد و به نحوي باشد كه هم كشور باره-كند فرآيند بايد برد

باالدست اقدام به عمليات استحصال و نگاداري آب در قالب جماوري ازجمله به كشور تركيه اشاره كرد و گفت كه در رئيس .نشوند

 «.زيست رعايت شوددست و محيطاي نگاه كرد تا سام پايينسدهاي متعدد شده است بنابراين الزم است به مديريت آب، حوزه

ها جدي گرفته شود بهآزيست بر اين است كه بحث حقجماوري و تأكيد سازمان حفاظت محيطاظاارات آقاي رئيس»او ادامه داد: 

چون ما تجربه جنگ عراق را داريم و ديديم كه وقتي مردم بر اثر ناامني منطقه را ترك و اراضي كشاورزي را رها كردند، در كنار 

نگران هستيم كه وقتي »شعاعي گفت: «.هاي گردوغبار منطقه را درگير كردپديده خشكسالي چه بحران عظيمي به صورت طوفان

ل آب در باالدست وجود دارد، در آينده ممكن است تركيه آب را عادالنه توزيع نكند و يا بر اثر يك درگيري سياسي توان استحصا

جماوري اين بود كه گردوغبار هاي بعد هم تكرار و تشديد شود. نگاه آقاي رئيسآب را قطع كند و معالي كه امروز داريم در سال

بايد با يكديگر تعامل داشته باشند و مديريت آب با مشاركت همه ذينفعان و به اصطالح  شناسد و براي كنترل آن كشورهامرز نمي

دست با كشورهاي همسايه وارد مذاكره زيست پايينآبه و محيطبرد باشد. در اين صورت تركيه مكلف است در مورد حق-با نگاه برد 

رسشي درباره ميزان درستي ادعاي تركيه مبني بر انجام ارزيابي او در پاسخ به پ«.طور جدي در نظر بگيردشود و اين مسائل را به

در شرايط حاضر تركيه تواني را در كنترل آب در باالدست فرات و دجله ايجاد »هاي اين كشور گفت: محيطي براي سدسازيزيست

ه را كنترل كند. اين وضع با درصد آورد دجل ٦٠ هاي سياسي صددرصد آورد فرات وتواند در شرايط وقوع بحرانكرده است كه مي

اگر منشأ و مصرف آب داخل مرز باشد »شعاعي ادامه داد: «.اي استكنندههاي سياسي منطقه، موضوع نگراندر نظر گرفتن بحران

كرخه و هورالعظيم يك نمونه واضح است چون در شرايطي كه ما آب كافي در پشت سد كرخه داريم  .ها به اين شكل نيستنگراني

توان با انتقال آب يص دهيم كه رفع بخشي از بحران گردوغبار در جنوب خوزستان با استفاده از اين آب قابل حل است ميو تشخ

ميليارد مترمكعب آب به سمت ٤،٢تاكنون  ٩٣سال  خوبي بحران را كنترل كرد. براي همين هم ازكرخه به هورالعظيم، به

است كه در صورت استقرار منبع آب  بار از اين منشأ مرتفع شده است اين درحاليهورالعظيم رها شد و امروز مشكل طوفان گردوغ

گيرد و اين النارين در غرب،كنترل آب در اختيار كشورهاي ديگر قرار ميهامون در شرق و بين در خارج از مرزها مثل درياچه

دست به مديريت گردوغبار توجه شود و در رودهاي هاي پايينآبهشود. بدياي است بايد در محاسبات حقكننده ميمسأله، نگران

 «.هاي گردوغبارتامين شودكننده آب به منظور مقابله با بحرانهيرمند، دجله و فرات، رهاسازي آب كافي توسط كشور كنترل
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عظيم م هورالتواند ادعا كند خشكسالي، خشك كردن دو سودرست است كه امروز تركيه مي»رئيس ستاد مقابله با گردوغبار گفت: 

براي اكتشافات نفتي و احداث سدهاي بسيار و آبگيري در درياچه صدام )درياچه مركزي( توسط دولت عراق عامل بروز مشكالت 

هاي گردوغبار با منشأ كشور عراق است كه اثبات يا نفي اين ادعا كار آساني نيست ولي مسلم است وقتي كنترل آب در بروز طوفان

دست وجود هاي پايينآبهاست و قرارداد روشني هم در نشان دادن ميزان تعاد اين كشور در رعايت حقدست كشور باال دست 

 «.شودكننده ميندارد، مسأله نگران

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١١١/%D٨%B٣%D٨%AF%D٨%B٣%D٨%A٧ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 هاي پالستيكي تهديدي براي محيط زيستتيرماه روز بدون پالستيك: كيسه 21

ده شهاي پالستيكي ناميده بيست و يكم تيرماه از سوي دوستداران محيط زيست روز بدون پالستيك در واقع روز بدون كيسه

به گزارش ايانا از پايگاه اطالع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، كيومرث كالنتري مدير كل دفتر آموزش سازمان حفاظت .است

هاي فراوانش بر ي نفتي و آسيبناپذيري اين ماده محيط زيست : دليل اين نامگذاري نيزكاربرد بسيار آناا از سويي، و ماهيت تجزيه

ها از ديگر سو است. البته الزم است يادآور شويم منظور از اين روز، استفاده نكردن از دريا و زيست بوممحيط زيست خشكي و 

  .ي پالستيك است، نه هرآنچه كه پالستيك نام داردهاي پالستيكي و ظروف يكبار مصرف با پايهكيسه

اميده شده ن "هاي پالستيكيروز بدون كيسه"واقعيا در "روز بدون پالستيك"بيست و يكم تيرماه از سوي دوستداران محيط زيست

هاي مجازي متنوع موجود دركشور انجام هاي ديداري و شنيداري گوناگون و نيز شبكههايي كه توسط رسانهبا آگاهي رساني .است

و بيش  تيكي هستند،كمهاي پالسهاي گاه جبران ناپذير پالستيك كه پركاربردترين آناا، كيسهي مردم از زيانشود، تقريبا همهمي

ي آغاز تغيير بينش و به تبع آن، تغيير رفتار انسان و اند و اين موضوع، جاي بسي خوشوقتي است چراكه آگاهي، نقطهمطلع شده

 .ي دوسندار محيط زيست استنويد بخش اقدامات آگاهانه

  :ا شويمي كشف و توليد پالستيك در جهان، آشنبه اين مناسبت بد نيست كمي با تاريخچه

اند. موارد مصرف اين مواد، آنقدر گسترده است كه بدون آناا زندگي ها امروزه كاربرد فراواني در زندگي انسان پيدا كردهپالستيك

ترين وسيله تا وسايل پيچيده، استفاده از الياف مصنوعي ي گسترده در لوازم خانگي، از سادهشود. استفادهانسان امروزي فلج مي

هاي فراوان ديگر ، نشان از اهميت اين ماده در جاان امروزي دارد. هرچند اين وز افزون در صنايع نساجي و استفادهصورت ربه

يكي هاي پالستهاي محيط زيست با زبالهي مفيد و پركاربرد، عوارض زيادي هم در زندگي انسان باقي گذاشته است كه آلودگيماده

شود كه هاداده ميي اين زبالهاست و آمارهاي عجيب و غريبي از توليد روزانه و ساالنه ناپذير در طبيعت، از اين جملهتجزيه

 شود.ي پالستيكي در دنيا مصرف ميشود ساالنه يك تريليارد تن كيسهآور است! مثال گفته ميحيرت

اخته بود. پليمرهايي مانند سلولز را س ها هستند. پيش از آنكه انسان بتواند پليمرهاي سنتزي بسازد، طبيعتپليمرها، پايه پالستيك

عي را هاي طبيها، كائوچو، قير، قطران و رزينتوان پروتئينسلولز، جزو اصلي ليف چوب و پنبه است. از ساير پليمرهاي طبيعي مي

 سلولز در حالتها شود. در اواخر قرن نوزدهم بود كه انسان توانست با تغيير شكل دادن پليمر،موفق به ساخت پالستيك.نام برد

 "لولزنيترو س"هاي عادي غير قابل حل است. با نيترودار كردن آن، اولين پالستيك تجارتي به نام طبيعي غير قابل ذوب و در حالل

وارد بازار شد كه از طريق نرم كردن  "سلولوئيد"، پالستيكي به نام  ١٨٧٠در سال .پذير استپديد آمد كه قابل انحالل و شكل

ي اشياي مصنوعي مانند برس و شانه، الياف، پذير، در تايهي شفاف، سفت و قالببا كافور بدست آمده بود. اين ماده نيتروسلولز

با "لئوبالكنر "توليد شدند دكتر ١٩٠٨شوند، در سال صورت سنتزي ساخته ميهايي كه كامال بهپالستيك.كاربرد دارد…الك و

هاي الكتريكي و وسايل پخت و پز زار كرد. اين ماده، براي ساختن دستگاه تلفن و عايقكردن رزين فنلي، باكليت را وارد باكامل

كامال درك نشده  ١٩٢٠ها، به صورت مواد با اهميت و پر كاربرد درآمدند، اما شيمي آناا تاسال شود. با اينكه پالستيكاستفاده مي

وند، بوجود شهاي كوچك كه مونومر يا تكپار ناميده ميوستن مولكولهم پيپليمر يا بسپار، مولكول بسيار بزرگي است كه از به.بود

هاي مولكول، ويژگي يهستند و با تغيير اندازه …طور عمده شامل عناصر كربن، هيدروژن، گوگرد، فسفر و آيد. پليمرها بهمي

زه و ابعاد مولكول )طول زنجير( است. كند. نقطه ذوب، استحكام و خصوصيات فيزيكي ديگر پليمر، تابع انداپليمر هم تغيير مي

ند. از هاي مام و تجارتي زيادي توليد شدسرعت گسترش يافت و پالستيكها پس از شناخته شدن شيمي پليمر، بهتوليد پالستيك
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اخته سها شتاب روز افزوني گرفت و موادي سخت و مقاوم در برابر گرما، با كاربردهاي مخصوص به بعد، توليد پالستيك ١٩٥٠سال

اي قابل ذوب يا بودن آن است. اگر ماده Processible شدند. يك ويژگي مام مواد پالستيكي در صنعت ، فرآيند پذير بودن يا

ار توانيم آن را براي تايه مواد بكتوان از آن استفاده صنعتي كرد. چون نميقابل حل باشد، در صنعت قابل استفاده است و گرنه نمي

 .ببريم

 : هاي پالستيكانفوايد و زي

 يشود و بسياري از آناا هم مفيد هستند. مواد خام اوليه براي تايههاي متفاوت ميپالستيك محصولي است كه از آن استفاده

شوند. براي ساخت انواع پالستيك، با اكسيژن و كلر تركيب مي "هاي فسيلي، بعااپالستيك، عبارتند از نفت و گاز. اين سوخت

 ١٠٠٠٠نظرآيد. در حال حاضر بيش از است سخت يا نرم، شفاف يا مات باشد و شبيه چوب يا چرم يا ابريشم بهپالستيك ممكن 

تواند در ساخت اسباب بازي، ابزار، لوازم خانگي، صنايع خودرو، هواپيماسازي و يا حتي نوع پالستيك مختلف وجود دارد و مي

 كنندها فكر مي، قابل بازيافت است و برخي قابل بازيافت نيست. خيليكبعاي از انواع پالستي .كار رودهاي قلب بهدريچه

كنند، آناا هاي فسيلي را مصرف ميها پسماندهايي هستند كه در ناايت، غير قابل تبديل هستند يا به دليل اينكه سوختپالستيك

 كنند. يعنيمصرف آن، بسيار با صرفه عمل مي ها از لحاظ انرژي وكه چنين نيست وپالستيكنامند. در صورتيخوار ميرا انرژي

 شود. همچنين از آنجايي كهاي مصرف ميانرژي خيلي كمتري براي ساخت يك بطري پالستيكي نسبت به ساخت بطري شيشه

ل نمايد كه پالستيك، تبديمساله اصلي زماني رخ مي .شودها، وزن سبكي دارند انرژي كمتري براي حمل آناا مصرف ميپالستيك

ت ي خوبي نيسهاي دفن زميني، گزينهكلي سبك هستند، ولي دفع آناا در محلطورها بهشود زيرا، گرچه پالستيكبه زباله مي

ها، سال زمان الزم دارد. دو راه ديگر هم وجود دارد بازيافت و زباله سوزي.كاربري اين روش ٥٠٠تا ٣٠٠ي آناا بين چراكه تجزيه

ن كار آيد. يا با بازيافت آتواند در ساخت دوباره اقالم پالستيكي بهشود كه ميهاي پالستيك ميزشگيري برخي ارموجب بازپس

هاي پالستيكي، بازيافت مقرون به صرفه نيست ي كيسهتوان محصوالت مفيدي مثل ايزوگام و قير بدست آورد. اما در زمينهمي

ي و هاي پالستيكآوري و بازيافت كيسهكيلوگرم برسد و هزينه جمع آوري شود تا به يكچراكه بايد هزار كيسه پالستيكي جمع

تواند به منظور شود كه ميزباله سوز، موجب بازيابي انرژي شيميايي مي .ها و محصوالت جديد، توجيه اقتصادي نداردتوليد كيسه

صورت از اين مزايا را ندارد و چنانچه حتي به كدامها، هيچكه دفن زميني پالستيككار رود. در صورتيتوليد بخار و الكتريسيته به

 .شودباداشتي نيز دفن شوند، به معني دفن هميشگي است چون اين نوع پسماند، همانگونه كه پيشترگفته شد، تجزيه هم نمي

ر بلعيدن آناا، ورود مواد هاي ديگر اين ماده، انتشار كربن در هوا در اثر توليد آناا، مرگ و مير صدها گونه از جانوران آبزي در اثزيان

سمي به خاك و آب در صورت تجزيه ي آناا و توليد زباله ي فراوان به دليل عدم بازيافت آناا و ايجاد مناظر بسيار بد در طبيعت و 

يكي هاي پالستها و بسته بنديخريم، در پوششخيلي از چيزهايي كه ما مي.ها استها و ساير آلودگيها، انگلتجمع حشرات، تخم

اندازيم. اما كنيم، بعد از مصرف، جعبه يا ظرف پالستيكي آن را بدون توجه، دور ميشوند و ما هم هر بسته اي را باز ميعرضه مي

افتد؟ در عرض يك ماه، چه مقدار مواد زائد پالستيكي آوري كنيم چه اتفاقي ميها و ظروف پالستيكي را جمعاگر همه اين جعبه

  كنيم؟ها مانند آب معدني، آبميوه، شير و نوشابه، كيسه پالستيكي و خودكار خالي جمع ميوشيدنيمانند بطري انواع ن

 چه بايد كرد؟

انتخاب روزهايي مانند اين روز از سوي نخبگان و فعاالن جامعه، و يا دولتمردان و برنامه ريزان كشورها، نماد اهميت موضوعاتي 

مشكل ساز و يا بحران ساز است بنابراين هم دولت ها با تدبير و برنامه ريزي خردمندانه است كه براي حال و آينده ي انسان ها، 

بايد از ايجاد بحران هاي محيط زيستي جلوگيري كرده و زمينه هاي حل مشكالت را فراهم آورند و هم تك تك افراد جامعه نسبت 
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رده و بي تفاوت از كنار مسايل عبور نكنند چراكه داشتن به اين مسايل، احساس مسووليت كرده و وظايف شاروندي خود را بجا آو

محيط زيست مطلوب، امري دوسويه است و در صورت حذف مسووليت هر يك از طرفين) مردم يا مسووالن(، هدف اصلي محقق 

 .نمي شود

 :وظايف دولت ها

بوتان، بنگالدش و بعاي از كشورهاي آفريقايي و  در حال حاضر كشورهايي از جمله انگلستان، چين، ايتاليا، استراليا، هند، فرانسه،

اند و برخي ديگر از كشورها، از جمله ايرلند، بلژيك، آلمان هاي پالستيكي را ممنوع كردهبعاي از شارهاي آمريكا استفاده از كيسه

ذابيت آناا براي مشتريان كاهش اند تا جها، قيمت آناا را افزايش دادهو چندين ايالت در آمريكا با تعيين ماليات براي اين كيسه

باله هاي مخصوص زهاي خود استفاده كنند و بايد كيسههاي پالستيكي براي حمل زبالهيابد. در سوئيس مردم اجازه ندارند از كيسه

شناسي، از ما نيز در كشور بايد با بررسي كار.هاي خود استفاده كنندكه آرم شارداري روي آناا درج شده را خريداري و براي زباله

ني از هاي قابل بازيافت و تبليغ و آگاهي رسااين راهكارها استفاده كنيم. همچنين دولت با كمك به توليدكنندگان براي توليد كيسه

 هاي جايگزين براي آناا مانند سبدهايهاي پالستيكي و آموزش روشي كمتر از كيسههاي رايويي و تلويزيوني، براي استفادهشبكه

  .تواند به مصرف كمتر اين مواد كمك كرده و فرهنگ سازي كنداي، ميهاي پارچهيسهخريد يا ك

 :وظايف مردم

، بينياي در زمان خريدهاي قابل پيشهاي پارچههاي نايلوني هنگام خريد، به همراه داشتن كيسهدريافت كمترين تعداد كيسه

اي بندي آناا، به جز ظروف يكبار مصرف، خريد محصوالتي كه در بستهي كمتر ااستفاده از سبدهاي خريد به جاي نايلون، استفاده

ي موضوعات و شناخت وظايف پالستيك از شيشه يا كاغذ استفاده شده و آنچه بسيار مام است افزايش سطح آگاهي و دانش درباره

 فردي و به تبع آن تقويت حس مشاركت اجتماعي است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٨٠/٢١%D-٨%AA%DB%٨C%D٨% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 قاچاقچيان چوب زير ذره بين پليس و ماموران منابع طبيعي

نامه همكاري مشترك با نيروي انتظامي غرب استان تاران از انعقاد تفاهمرئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شارستان شاريار 

 .درخصوص مبارزه و برخورد قاطع با قاچاقچيان چوب و محصوالت فرعي جنگلي و مرتعي خبرداد

از آنجايي  لب افزود:رساني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تاران ايرج قاسمي با بيان اين مطبه گزارش ايانا از پايگاه اطالع

هاي غرب استان تاران از قبيل شاريار، رباط كريم و باارستان جزو مبادي ورودي و محورهاي مواصالتي به تاران و كه شارستان

كرد تا با هماهنگي و همكاري نيروي انتظامي توان برخورد با اين نوع آيند و ضرورت ايجاب ميديگر نقاط كشور به حساب مي

 عمل آمده وهاي بهارتقاء يابد.وي بيان كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون در پي عمليات گشت زني و ايست و بازرسيقاچاقچيان 

كيلوگرم چوب گونه گياهي تاغ كشف و ضبط ١٥٠متر مكعب چوب جنگلي غير مجاز و  ٤همچنين بازديد از خودروهاي حامل چوب، 

 ل قانوني به مراجع قاايي معرفي شدند.شد و با تشكيل پرونده، متخلفان براي طي مراح

نگي عنوان يكي از ضروريات فرهطبيعي بايد بهرئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شارستان شاريار با بيان اينكه حفظ منابع

ردم هاي مسازمانهاي منابع طبيعي بايد به فكر تقويت همكاري گسترده مردم و قلمداد شود، بيان كرد: براي حفظ و احياي عرصه

غرب  هايوقفه مسئوالن قاايي و نيروي انتظامي شارستانهاي بينااد در اين حوزه باشيم.قاسمي با تشكر از پيگيري و تالش

هاي ملي يادآور شد: با توجه به اينكه منابع طبيعي طبيعي در حفاظت از انفال و عرصهاستان تاران در همكاري با مجموعه منابع

ها و هاي ملي و متعلق به همه مردم است و نياز است در خصوص حفظ و مراقبت از اين منابع ارزشمند تمامي دستگاهجزو سرمايه

هاي اخير با تمايدات و تدابير الزم از سوي مسئوالن و اقشار مختلف مردم در كنار منابع طبيعي باشند كه خوشبختانه در سال

كه بسياري از كشفيات قاچاق و جلوگيري از تصرفات ايم تا جاييد اين همكاري بودهسازي انجام شده شاهدست اندكاران و فرهنگ

هاي ملي حاصل گزارشات مردمي بوده است.وي از مردم درخواست كرد: درصورت مشاهده هرگونه تخريب و و تخلفات به عرصه

به يگان حفاظت منابع طبيعي اطالع  ١٥٠٤هاي قاچاق چوب مراتب را از طريق شماره تلفن هاي ملي و محمولهتصرف به عرصه

 دهند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٣٦/%D٨٢%٩%D٨%A٧%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 هاي چندمنظورهبراي اجراي طرحهاي موجود در مراتع الر شناسايي پتانسيل

 .هاي چند منظوره شناسايي شدهاي موجود در مراتع الر براي اجراي طرحپتانسيل

به گزارش ايانا از پايگاه اطالع رساني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تاران علي كيان در ارتباط با مصوبات اين جلسه از 

برداري چند ها و استعدادهاي بالقوه و بارهپايدار مراتع حوزه الر با تاكيد بر شناسايي پتانسيل تصويب تايه طرح مطالعاتي مديريت

ترين ذخاير ژنتيكي گياهي و جانوري و با اقليمي ويژه به كه مراتع الر از غنيمنظوره )تلفيقي( از اين مراتع خبرداد و گفت: از آنجايي

برداري اصولي و باينه از ها، بستر مناسبي براي بارهاي است كه با شناسايي اين پتانسيلهاي بالقوهآيد، داراي پتانسيلحساب مي

هاي اراضي مرتعي با مشاركت عشاير دامدار فراهم خواهد شد.مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تاران افزود: براساس سياست

 هاي ديگر مراتع به غير از تعليفهاي مرتعداري چندمنظوره پتانسيلرحها، مراتع و آبخيزداري كشور، با تايه طابالغي سازمان جنگل

برداري از گياهان دارويي، صنعتي، اكوتوريسم و ... كه باعث رونق توليد و اشتغال شده و براي دام همچون پرورش زنبور عسل، باره

ا از فشار چراي دام بر اين مراتع نيز كاسته خواهد هدامداران و مرتعداران درآمدزا است، شناسايي خواهد شد كه با اجراي اين طرح

هاي موجود در مناطق محيط ها و محدوديتهاي عرفي منطقه الر با در نظر گرفتن ممنوعيتشد.وي ادامه داد: در تعدادي از سامان

 ها در دست تايه است كه در آينده نزديك به مرحله اجرا درخواهد آمد.زيستي، تعدادي از اين طرح

هاي سطحي موجود و هاي آبخيزداري در منطقه الر با هدف استفاده باينه از نزوالت جوي و آبن يادآور شد: اجراي پروژهكيا

هاي آب زير زميني و جلوگيري از فرسايش خاك از ديگر مصوبات مام نامين جلسه شوراي عشايري استان تاران تقويت سفره

منظور بررسي مسائل، هاي اجرايي مرتبط، بهتاران متشكل از مديران دستگاهآيد.اعااي شوراي عشايري استان شمار ميبه

مشكالت و مطالبات عشاير مراتع حوزه الر با سفر و بازديد از اين منطقه در نامين جلسه شوراي عشايري استان تاران كه به 

بحث و تبادل نظر، براي رفع مشكالت  رياست سيد حسين هاشمي استاندار تاران تشكيل شد، شركت كردند. در اين جلسه پس از

 رو و تسايل در امر خدمات رساني به عشاير منطقه، تصميماتي گرفته شد.پيش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٨٥/%D٨%B٤%D٨٦%٩%D٨ 
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 بازار و قيمت ها
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 خودنمايي سبزيجات و ميوه هاي ايران در بازار قطر

در پي تحريم توسط عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر ، تغيير اساسي در سبك زندگي و ميزان مصرف قطري 

كه از مليت هاي مختلف هستند، ايجاد شده است. به گفته آن ها بسياري از كاالها كمياب شده و سبزيجات و  ها و ساكنان قطر

شواهد نشان مي دهد كه ميزان "فرش پالزا"ميوه هاي ايراني و ترك جايگزين كاالهاي پبشين شده اند.به گزارش ايانا از وبسايت 

هفته از بسته شدن بندر عربستان به روي قطر، بندري كه  ٤ي كه با گذشت مصرف، كاهش و قيمت ها افزايش يافته است به طور

 ميليون نفر با كمبود مواد غذايي دست به گريبان هستند. ٢.٤بيشترين واردات قطر ار طريق آن انجام مي شد، 

ر عمده از ايران و تركيه، با وجود قطر، با داشتن بزرگترين پايگاه هوايي امريكا در خاورميانه، به تدريج ميزان واردات خود را به طو

هزينه هاي باال و مشكالت لجستيكي، افزايش داده است. تحليلگران مي گويند رشد وابستگي قطر به ايران مي تواند بحران 

ديپلماتيك با همسايگان حوزه خليج فارس را تشديد كند چراكه روابط نزديك با تاران از جمله عوامل اصلي بحران به شمارمي 

د.در اين ميان، ميوه ها، سبزيجات و فرآورده هاي لبني ايراني و ترك، جايگزين محصوالت وارداتي عربستان و از جمله اردن و رو

درصد از نيازهاي غذايي اش از طريق واردات بوده كه بيشترين سام به عربستان  ٩٠لبنان شده اند. در حالي كه قطر در حدود 

 ، و همچنين امارات متحده عربي اختصاص داشت.كاميون در روز( ٨٠٠سعودي )حدود 

عالوه بر بسته شدن مرز، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و بحرين، طي چند هفته، پرواز عبوري قطر ايرويز از حريم هوايي 

ه اين مشكالتي را اين كشورها ي شان را هم ممنوع كرده اند، به طوري كه همه پروازها به و از فرودگاه دوحه متوقف شده است، ك

درصد از جمعيت قطر را  ٩٠براي افرادي كه از كشورهاي ديگر در قطر ساكن هستند، به وجود آورده، اين در حالي است كه 

نه تناا كشورهاي خليج فارس پرواز روزانه بين شارهاي شان و دوحه را قطع كرده اند، بلكه دستور  خارجي ها تشكيل مي دهند.

ساعت و اتباع قطر كه در آن جا اقامت دارند طي دو هفته كشور را ترك كنند. اين  ٤٨ت هاي قطري طي داده اند كه ديپلما

درحالي است كه چنانچه مذاكرات دوحه با كشورهاي تحريم كننده به بن بست بخورد، مي تواند مشكالتي را براي مردم قطر به 

ژوئن، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر روابط خود  ٥گفتني است وجود آورد و آن ها را وارد دوره بحراني كند.

 را با قطر قطع و دوحه را به دليل حمايت از گروه هاي تروريستي متام كردند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٥٨/%D٨%AE%D٨٨%٩%D٨%AF%D٨٦%٩ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 13۹6تیر  18تاریخ: 

 چه عواملي گراني قيمت پياز را رقم زد؟

هاي ميوه فروشي معتقدند كه پياز در ميدان مركزي، بارِ كانتيرها مي شود كه در ناايت همين امر، عامل برخي فروشندگان مغازه

 .گراني قيمت است

سريال  محصوالت كشاورزي، نوسان قيمت گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزي به گزارش خبرنگار 

ريداري نداشت كه خ و ماند كشاورزان دست روي پياز آنقدر گذشته سال اواخر در پايان نيافتني است كه هرساله تكرار مي شود.

 ايه مغازه فروشندگان برخي البته . نماند اشك توليدكنندگان درآمد به طوريكه براي توليد در سال جاري رمقي براي كشاورز 

 .است قيمت گراني عامل امر همين ناايت در كه شود مي كانتيرها بار مركزي ميدان در پياز كه معتقدند فروشي ميوه

 حال جاي سؤال است كه نابساماني ها و بي نظمي در بازار محصوالت كشاورزي تا كي ادامه دارد؟

اشاره به ضرورت سياست با  صنعت،تجارت و كشاورزي مجتبي شادلو نائب رئيس اتحاديه باغداران استان تاران در گفتگو با خبرنگار

ايم از با وجود آنكه هميشه خواهان صادرات محصوالت كشاورزي بوده :هاي مدون براي صادرات محصوالت كشاورزي، اظاار داشت

در بازار داخل وجود ندارد، چراكه صادرات مجدد محصول مستلزم زمان و ايجاد  نوسانات قيمتاين رو امكان توقف آن در بروز 

وي با اشاره به عوامل اصلي گراني پياز افزود: عدم استقبال خريد به موقع و كم توجاي به كشاورزان كاهش .د استبازارهاي جدي

جوابگوي  خريد پيازشادلو ادامه داد: طي سال هاي اخير نرخ .توليد محصول و در ناايت نوسانات قيمت در سال جاري را رقم زد

به گفته نائب رئيس .امر انگيزه كشاورزان براي كشت محصول را كاهش داد هزينه جمع آوري محصول نبود كه درناايت اين

 .اتحاديه باغداران استان تاران عرضه و تقاضا تناا عامل اصلي تعيين كننده، قيمت محصوالت است

 كشاورزان تمايلي به صادرات پياز ندارند 

گفت: بازار داخل به قدري مورد تأييد  صنعت،تجارت و كشاورزيحسين مااجران رئيس اتحاديه ميوه و سبزي در گفتگو با خبرنگار

وي با اشاره به اينكه در شرايط كنوني پياز مورد نياز از منطقه اصفاان تأمين مي .كشاورزان است كه آناا توجاي به صادرات ندارند

 .به كمتر از هزار تومان تقليل مي يابد نرخ پياز ها منطقه،ه با رسيدن محصول از دَهشود، افزود: البته طي ده روز آيند

به بازارهاي هدف تأثير چنداني بر قيمت  ماشين پياز 4مااجران با اشاره به تأثير صادرات پياز بر نوسانات قيمت بيان كرد: صادرات 

تومان اعالم كرد و يادآور  500هزار و  ٣الي  ٣ر كيلو پياز در ميدان را رئيس اتحاديه ميوه و سبزي نرخ ه.هاي موجود در بازار ندارد

 .رسد فروش به بايد ها فروشي خرده در درصدي ٣٥ حداكثر سود با محصول شد: اين 

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٨٤١١/%DA%٨٦%D٨٧%٩ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 بار/نرخ هر كيلو پياز چند؟آخرين تحوالت بازار ميوه و تره

نرخ انواع ميوه و تره بار در مقايسه با هفته هاي اخير در بيشتر اقالم با ثبات نسبي همراه بوده و تناا قيمت پياز با افزايش روبرو 

در مقايسه با هفته  ميوه و تره بارقيمت انواع  ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزيخبرنگاربه گزارش .شده است

 .هاي اخير در بيشتر اقالم با ثبات نسبي همراه بوده و تناا قيمت پياز با افزايش روبرو شده است

 .وضعيت عرضه انواع ميوه هاي نوبرانه در تابستان كاستي چنداني نداشته كه درناايت اين امر ثبات قيمت ها را رقم زده است

تا  9 سيب گالبهزار تومان،  ١٥تا  ١٢تكدانه هزار تومان،گيالس ٩تا  ٧ت هر كيلو زردآلو بررسي هاي بازار نشان مي دهد كه قيم

 .هزار تومان است ٦تا  ٥هزار تومان و هلو  ١٠تا  ٨هزارتومان،انگور ياقوتي  ١٣تا  ١٢هزار تومان،شبرنگ  ١١

با اشاره به آخرين وضعيت بازار ميوه و  صنعت،تجارت و كشاورزيحسين مااجران رئيس اتحاديه ميوه و سبزي در گفتگو با خبرنگار

 ٥تا  ٣هزار تومان، گيالس صورتي  ٨تا 5 گيالس تكدانه هزار تومان، ٦تا  ٥تره بار اظاار داشت: در حال حاضر نرخ هر كيلو آلبالو 

هزار تومان اعالم كرد و افزود: قيمت هر كيلو  ٨تا  ٦را  انگور ياقوتيخ هر كيلو وي نر.هزار تومان است ٨تا  ٣هزار تومان، شبرنگ 

 .هزار تومان است ٤تا  ٣هزار تومان و موز  ٨تا  ٤هزار تومان، سيب گالب  ٦تا  ٤هلو 

هزار تومان، ملون  ٢تا تومان، خربزه هزار  ٥٠٠تا هزار و  ٨٠٠تومان، طالب  ٦٠٠تا  ٣٥٠مااجران ادامه داد: هر كيلو هندوانه با نرخ 

تومان اعالم كرد و  ٥٠٠تا هزار و  800 نرخ هر كيلو خيار گلخانه  اتحاديه ميوه و سبزيرئيس .تومان است ٢٠٠تا هزار و  ٨٠٠

 800تا هزار و  ٨٠٠تومان، گوجه فرنگي  ٥٠٠هزار و  ٢تا  ٥٠٠اضافه كرد: همچنين قيمت هر كيلو خياربوته اي هزار و 

تومان در  ٥٠٠هزار و  ٣الي  ٣وي با اشاره به اينكه هر كيلو پياز با نرخ .تومان است ٨٠٠تا هزار و  ٤٠٠ي هزار و تومان،سيب زمين

روز آينده نرخ پياز به كمتر از هزار تومان تقليل  ١٥الي  ١٠ميدان به فروش مي رسد، بيان كرد: البته پيش بيني مي شود كه تا 

يت بازار طي روزهاي آتي تصريح كرد: با توجه به ركود حاكم امكان پيش بيني وضعيت مااجران در خصوص پيش بيني وضع.يابد

 .قيمت در بازار وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٦١١١٣/%D٨%A٢%D٨%AE%D 
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 بازار و قیمت ها

 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  20سه شنبه , 

 هاي خارجيكاهش چشمگير عرضه ميوه

رئيس اتحاديه ميوه و سبزي از كاهش شديد عرضه ميوه هاي ممنوعه خارجي در بازار خبر داد و گفت: وفور توليدات داخلي باعث 

ن وضعيت توزيع ميوه هاي ممنوعه خارجي در سيد حسين مااجران درباره آخري.شده عرضه ميوه هاي فرنگي در بازار كاهش يابد

   .بازار اظاارداشت: در حال حاضر عرضه اين ميوه ها در بازار كاهش بسيار زيادي يافته است

قلم ميوه ممنوعه خارجي در بازار خريد و فروش مي شود، گفت: سيب فرانسوي، آووكادو  ٣وي با بيان اينكه در حال حاضر تناا 

   .يل، آفريقا، مصر و تركيه از جمله ميوه هايي هستند كه هنوز به صورت غيرمجاز در بازار ما عرضه مي شوندتركيه و ليموترش بزر

رئيس اتحاديه ميوه و سبزي درباره اينكه دليل كاهش عرضه اين محصوالت در بازار چيست؟ افزود: پيگيري هاي مكرر و نظارت هاي 

مااجران در بخش ديگري از سخنان   .دات داخلي از جمله داليل اين مساله هستندسرسختانه بازرسان دولتي و همچنين وفور تولي

 ٣٥٠٠تا  ٣٠٠٠خود با اشاره به افزايش چشمگير قيمت پياز در بازار، اظاارداشت: قيمت هركيلوگرم پياز با كيفيت در حال حاضر بين 

اينكه چه زماني شاهد كاهش قيمت اين محصول در بازار وي درباره   .تومان است ٢٨٠٠تومان و پياز با كيفيت پايين تر كيلويي 

روز آينده كه محصول جديد وارد بازار شود قيمت اين محصول افت مي كند اما درباره ميزان  ٢٠تا  ١٥خواهيم بود، گفت: در حدود 

آنجا  كه هستند نقاطي تاران شار حاشيه مااجران افزود: مناطقي مانند شيراز و   .كاهش قيمت آن فعال نمي توان اظاارنظري كرد

وي درباره افزايش قيمت سيب زميني نيز گفت: .روز آينده وارد بازار خواهند شد ٢٠پياز كشت مي شود و اين محصوالت در حدود 

   .تومان است ١٨٠٠تا  ٨٠٠سيب زميني افزايش قيمتي نداشته و هم اكنون قيمت هركيلوگرم از آن بين 

http://iranecona.com/٧٥١٩٦/%DA%A٩%D٨%A٧% 
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 برنامه و سياست ها
 فارس - ۹6/04/22 : تاریخ

 ايجاد منطقه آزاد محور مذاكره نمايندگان اتحاديه اوراسيا و ايران

ارمنستان با يكديگر ديدار و در مورد ايجاد منطقه آزاد تجاري پايتخت  «ايروان»نمايندگان اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران در  

« ايروان»در بيشكك، نمايندگان اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران در  خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار  .وگو كردندبحث و گفت

 .وگو كردندايجاد منطقه آزاد تجاري بحث و گفتپايتخت ارمنستان با يكديگر ديدار و در مورد 

 .وزير تجارت كميسيون اقتصادي اوراسيا سرپرستي هئيت اين اتحاديه را بر عاده داشت« ورونيكا نيكيشينا»

 .وزيران كشاورزي، صنعت و توسعه اقتصادي كشورهاي عاو اين اتحاديه نيز در اين مذاكرات حاور داشتند معاون

معاون وزير كشاورزي ايران هئيت ايراني را تشكيل « اكبر مارفردعلي»معاون وزير صنعت، معادن و تجارت و  «مجتبي خسرو تاج»

در چارچوب اين مذاكرات طرفين محصوالت و كاالهايي كه قرار است در منطقه آزاد تجاري به فروش برسد را مورد بررسي  .دادند

 .نامه موقت مطرح كردندل را در چارچوب توافقهمچنين آنان امتيازات احتمالي متقاب.قرار دادند

نامه كامل براي ايجاد تجارت آزاد سال اجرا شود، طرفين بايد در اين مدت براي انعقاد توافق ٣نامه طي قرار است كه اين توافق

 .شده استنامه ايجاد منطقه آزاد بين اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ويتنام اجرا توافق.مذاكراتي را انجام دهند

رهبران كشورهاي عاو اتحاديه اقتصادي اوراسيا .اجرا شده است ٢٠١٦به اماا رسيده و از سال  ٢٠١٥اين توافق نامه در سال 

 .اعالم كردند كه درصدد گسترش همكاري تجاري با كشورهاي سوم از طريق ايجاد مناطق آزاد تجاري هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢١٠٠٠١٤٧ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹6/04/21 : تاریخ

 رفع ممنوعيت واردات برنج در فصل برداشت در انتظار ابالغ  /اختصاصي فارس

هفته گذشته براي تعيين تكليف واردات برنج در  تنظيم بازار گفت: در آخرين جلسه رئيس كارگروه تنظيم بازار يك عاو كارگروه

فاوت التبندي رسيديم كه ممنوعيت برداشته شده و به جاي آن به ازاي هر كيلوگرم برنج وارداتي مابهفصل برداشت، به اين جمع

زمان با فصل مصوب كرد، هر ساله هم ٩٢، دولت از سال خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار كشاورزي  .دريافت خواهد شد

اين قانون برخي تجار و حتي  .برداشت برنج داخلي از ابتداي مرداد تا ابتداي آذرماه ثبت سفارش و واردات برنج خارجي ممنوع شود

 .هايي در پي داشتكرد كه رسماً زياناز اول مرداد مواجه ميبازرگاني دولتي را با مشكالتي از جمله ورود محموله پس  شركت

اي به سازمان توسعه تجارت، زمان ممنوعيت ثبت سفارس و ممنوعيت ورود برنج وارداتي امسال وزارت جااد كشاورزي با ابالغ نامه

جماور در مورد ري معاون اجرايي رئيسكارگروه تنظيم بازار نيز كه به رياست محمد شريعتمدا.را تا اول شاريور به تعويق انداخت

 التفاوت را به جاي ممنوعيتاي تشكيل داد و دو پيشنااد دريافت مابهكند، هفته گذشته جلسهگيري ميكاالهاي اساسي تصميم

ه عرفيكي از پيشناادات اين بود كه در زمان برداشت محصول برنج داخلي به جاي اعمال ممنوعيت عالوه بر دريافت ت.بررسي كرد

 .التفاوت دريافت شودتومان مابه ٤٠٠درصد بابت هر كيلوگرم برنج وارداتي  ٢٦

 .درصد ارزش برنج وارداتي به عنوان مابه التفاوت دريافت شود ١٠درصد تعرفه واردات برنج  ٢٦پيشنااد ديگر آنكه عالوه بر 

تصويب اعااي كارگروه تنظيم بازار رسيده و براي تأييد التفاوت به جاي ممنوعيت در فصل برداشت محصول به موضوع دريافت مابه

 .جماور قرار گرفته استناايي و ابالغ اكنون روي ميز معاون اجرايي رئيس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=گ١٣٩٦٠٤٢١٠٠١٢٦٥ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 وزارت جهاد كشاورزي فراورده هاي دامي را توافقي خريداري مي كند

به گزارش يكشنبه شب جااد كشاورزي شارستان سرايان از توابع خراسان جنوبي، محمدرضا مالصالحي، افزود: براي اولين بار   

دامي مشوق هاي صادراتي در كشور صادر شد و رقابت خوبي هم در بين كارخانه هاي توليد مواد لبني براي صادرات فرآورده هاي 

 90وي در خصوص پرورش و نگاداري دام سبك براي توليد گوشت، اظاار كرد : ايران در توليد گوشت قرمز،  . ايجاد شده است

ولي با توجه به بحث خشكسالي چند ساله و فقر مراتع بايد  درصد خود اتكاست، و بيشتر گوشت قرمز از دام سبك تامين مي شود

وي بيان كرد: بخشي از دام سبك بايد در  . تعداد دام مراتع كاهش يابد و اين مام مستلزم تغيير نظام توليد در دام سبك است

وفه در ني باشد، بايد علمحيط بسته پرورش يابد و با علوفه دستي تعليف شود، در اين خصوص حتي اگر نياز به كشت فراسرزمي

وي در اين نشست كه محمدرضا اميرحسنخاني  . خارج كشت شود و آن را وارد كرد و كمافي السابق اين كار انجام مي شده است

يكي از چاار نماينده خراسان جنوبي در مجلس شوراي، مدير و تعدادي از كارشناسان جااد كشاورزي سرايان حاور داشتند، 

  .ازي مركز پرورش بز سانن در روستاي دو حصاران اين شارستان قول مساعد دادنسبت به راه اند

در نشست ياد شده كه با هدف معرفي دام هاي جديد با ارزش افزوده باال و سازگار با منطقه برگزار شد، مالصالحي عنوان كرد : 

مركز اصالح نژاد دام كشور يادآور شد: اگر از ابتداي مديركل  . اصالح نژاد دام يك وسيله است، هدف از فعاليت ما بازار مصرف است

اين مسئول  . توليد به فكر بازار و اينكه چه محصولي با چه كيفيتي، با چه قيمتي و در چه بازه زماني نياز دارد، دچار خطا شديم

ه و بع آبي و كم آبي ، كمبود علوفعنوان كرد: نياز بازار به محصول دامپروري، تغييرات اقليمي منطقه مانند خشكسالي ، كمبود منا

تغيير طرز تفكر انسان ها ما را ملزم به تغيير رويه در موضوع دامپروري از شكل سنتي معيشتي به صنعتي اقتصادي كرده است، و 

وي در خصوص دامداري هاي نيمه صنعتي و روستايي بيان  .اين تغيير به معناي از دست دادن تجربه گذشتگان و نياكان نيست

كرد: در واحدهاي نيمه صنعتي و روستايي نياز به توليد باال نداريم، دامي بايد در دامداري ها نگاداري شود كه ماندگاري باال، 

مديركل مركز اصالح نژاد دام و بابود توليدات دامي با بيان اينكه يكي از  . حساسيت كم ، و ضريب افت الشه كم تري داشته باشد

، پرورش بز شيري اصالح نژاد شده است، يادآور شد: با انجام تلقيح طبيعي و عمليات تلقيح مصنوعي دام طرحااي توسعه اي منطقه

مالصالحي همچنين از دامداري  . و استفاده از اسپرم منجمد مي توانيم افزايش باره وري و چندقلوزايي را در دام داشته باشيم

اد تا در خصوص ايجاد مركز دورگ گيري بز سانن در اين منطقه همكاري منطقه دو حصاران سرايان بازديد كرد و قول مساعد د

 .كيلومتري شمال غرب بيرجند مركز خراسان جنوبي قرار دارد١٦٥شار سرايان در  . كند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٦٦/%D٨٨%٩%D٨% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

كميسيون كشاورزي مجلس، آماده رسيدگي به يارانه كودهاي زيستي/ ارائه طرح دوفوريتي براي حمايت ويژه از 

 توليدكنندگان كودهاي زيستي در قانون برنامه ششم

رگانيك با نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس است يارانه كودهاي زيستي نيازمند تعامل بيشتر انجمن كودهاي زيستي، آلي و ا

به گزارش خبرنگار ايانا، انجمن صنفي توليدكنندگان .تا با حمايت قانونگذاران خانه ملت قانوني شدن آن با فوريت پيگيري شود

 ه كودهاي زيستي، آليهاي آلي و زيستي كشاورزي كشور، جلسات زيادي با نمايندگان مجلس داشته، اما قانون اعطاي يارانفرآورده

شود. داليل حذف يا نبود اثري از رد پاي يارانه كودهاي زيستي، آلي از قانون برنامه ششم توسعه حذف مي ٩٠و ارگانيك در دقيقه 

گذار كميسيون كشاورزي خانه ملت پيگير شديم كه گويا متوجه حذف و ارگانيك در قانون برنامه ششم توسعه را از دو عاو قانون

وگو با خبرنگار ايانا با بيان اين مطلب اند.دبير كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي در گفتشدهآن ن

هاي مربوطه بايد نبود ماده حمايتي كودهاي زيستي و ارگانيك را در قانون برنامه ششم توسعه پيگيري ها و تشكلگفت: انجمن

شده باشد.نظر افالي با اشاره به اينكه مند شده و بايد حفاظتدر اليحه حفاظت خاك قانون كردند، اما مصرف كودهاي شيمياييمي

كودهاي زيستي، ارگانيك و آلي از اهميت زيادي در بخش كشاورزي برخوردار هستند، بيان كرد: با توجه به تجمع نيترات پتاسيم و 

ليم، منطق جااني واستراتژي، حركت به سمت توليد و استفاده باقيمانده كودها و سموم شيميايي در محصوالت كشاورزي، عقل س

اي بودن بخشي از كودهاي شيميايي و تفاوت قيمت آن با از محصوالت ارگانيك است.وي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود يارانه

يص اده يا بندي درباره تخصكودهاي زيستي و ارگانيك، آيا باتر نيست كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي با اضافه كردن م

اي با يارانه به كودهاي زيستي و ارگانيك در قانون برنامه ششم توسعه، از كشاورزان حمايت كند، افزود: انجمن مربوطه بايد جلسه

 هاي الزم صورت بگيرد.كميسيون كشاورزي مجلس در اين خصوص داشته باشد تا با ارائه درخواست، بررسي

ها با كميسيون بيشتر باشد و خوراك فكري و كاري بيشتري فراهم كنند، ها و انجمنهرچقدر ارتباط تشكلافالي عنوان كرد: 

تر و باتر حركت كند.وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در برنامه ششم توسعه، ها راحتتواند بر اساس تفكر آنكميسيون مي

يي به كودهاي زيستي و ارگانيك كه در برنامه پنجم قيد شده بود، درصد يارانه حمايتي كودهاي شيميا ٣٥تخصيص و جايگزيني 

لحاظ نشده است، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه دولت كليات را ارائه كرده، اما جزئياتي در قانون برنامه ششم ذكر نشده كه در 

 اي در اين باره ارائه دهد.تواند اليحهصورت تمايل مي

 ه پايداري توليدات ارگانيكسازي الزمتبليغات و فرهنگ

دبير كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه براي توليد محصول ارگانيك تغذيه گياه هم بايد 

اهد بود، اما تر خوزيستي و ارگانيك باشد، تأكيد كرد: قيمت محصوالت ارگانيك نسبت به ساير محصوالت توليدي چند برابر گران

دهد؛ بنابراين اعطاي يارانه حمايتي به توليدكنندگان، تبليغات و هاي توليد را افزايش ميتوليد محصوالت ارگانيك هزينه

 سازي جات توسعه و افزايش توليدات پايدار ارگانيك در بخش كشاورزي ضروري است.فرهنگ

ها و توليد محصوالت زم است، براي استفاده از ناادهافالي يادآور شد: براي توسعه و ترويج استفاده از محصوالت ارگانيك ال

 ارگانيك استانداردي تعريف شود تا توليدكنندگان بتوانند محصوالتشان را به برند تبديل كنند كه ارگانيك بودن آن مشخص باشد.

واقع  ها نبايد مورد غفلتانسيلوي با بيان اينكه پتانسيل توليد و صادرات كودهاي ارگانيك در كشور وجود دارد، اظاار كرد: اين پت

عنوان مثال يك واحد توليدي ورمي كمپوست در خراسان جنوبي فعال شده كه با هدف صادرات به افغانستان، كود توليد شوند، به

 كند و به دنبال توسعه و دريافت تسايالت است.مي
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 هاي اشباعجيب خالي توليدكنندگان ارگانيك در انتظار اخذ عوارض چربي

وگو با خبرنگار ايانا با بيان اينكه مجلس شوراي اسالمي رويكرد اينده مردم فارس و شيراز در مجلس شوراي اسالمي نيز در گفتنم

هاي هاي مختلف نظير چربيمثبتي به بخش توليد محصوالت ارگانيك دارد، گفت: براي حمايت از اين بخش عوارضي را براي بخش

يابد.علي اكبري با اشاره به اينكه يكي از نقاط قوت به توليد محصوالت ارگانيك اختصاص مياشباع وضع كرديم كه اين عوارض 

اي، كشاورزي، محيط زيست و آب است، بيان كرد: با جلسات متعدد و مشورت با هاي توازن منطقهبرنامه ششم توسعه، وجود بخش

كميسيون كشاورزي مجلس و در مواد مختلف قانون برنامه شده در هاي اجرايي، سعي در اعمال موارد مورد نياز مطرحدستگاه

هاي صادراتي در قانون داشتيم كه در كميسيون تلفيق و صحن مجلس رأي آورد.وي ادامه داد: براي محصوالت ارگانيك مشوق

ردن وشمند كهاي هشود.اكبري با اشاره به اينكه بيشتر هزينهبيني شده كه اجراي مصوبه آن موفقيت بزرگي محسوب ميپيش

هاي منظور كاهش هزينههاي كشاورزي را بر عاده دولت گذاشتيم، اضافه كرد: كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي بهچاه

دهد و اگر در قانون برنامه توليد، افزايش راندمان و اعطاي مستقيم نااده و يارانه به كشاورزان درحد توان هر كاري را انجام مي

رگانيك مورد غفلت واقع شده باشد، براي حل اين موضوع بايد طرحي وارد كميسيون و با فوريت بررسي شود، ششم توسعه بخش ا

 اين در حالي است كه دستگاه مربوطه تاكنون درخواستي در اين خصوص به كميسيون كشاورزي منعكس نكرده است./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٥١/%DA%A٩%D٨٥%٩%DB%٨ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

برداري از منابع ژنتيكي؛ در دستور كار هفتگي اليحه اعاده شده هواي پاك از شوراي نگهبان و اليحه حفاظت و بهره

 كميسيون كشاورزي مجلس

 گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه اجراي قانون هدفمندي

به گزارش ايانا از خانه ملت، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به روال .ها در جلسات علني اين هفته مجلس بررسي مي شوديارانه

 :تير نشست علني دارند كه دستور كار اين جلسات به اين شرح است ٢٨و  ٢٧، ٢٥نبه شنبه و چاارشكار خود روزهاي يكشنبه، سه

گزارش  -(گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي درباره اليحه هواي پاك )اعاده شده از شوراي محترم نگابان -

در )يك فوريت طرح در جلسه علني كميسيون قاائي و حقوقي در درباره طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخ

هاي ( اصالحي قانون ماليات٨٦گزارش كميسيون اقتصادي درباره اليحه اصالح تبصره ماده ) -(رسيده استبه تصويب ٣/٩/١٣٩٥

 مستقيم

 گزارش كميسيون قاائي و حقوقي درباره اليحه مقابله با تقلب در تايه آثار علمي -

 يحه عاويت دولت جماوري اسالمي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسالميگزارش كميسيون اقتصادي درباره ال -

گزارش كميسيون اقتصادي درباره اليحه موافقتنامه بين دولت جماوري اسالمي ايران و دولت جماوري ارمنستان در مورد  -

 مغري -استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز

رباره اليحه موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي گزارش كميسيون باداشت و درمان د -

 خزر

 ( قانون خدمت وظيفه عمومي٣٥گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره اليحه اصالح ماده ) -

يران به پيمان مودت و همكاري در گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره اليحه الحاق دولت جماوري اسالمي ا -

 جنوب شرقي آسيا

 برداري از منابع ژنتيكيگزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي درباره اليحه حفاظت و باره -

 نامه داخلي مجلس شوراي اسالميگزارش كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس درباره طرح اصالح موادي از قانون آيين -

 كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره طرح عاويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در شوراهاي عاليگزارش  -

ها )در اجراي يارانهگزارش كميسيون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه اجراي قانون هدفمندي 

استرداد اليحه عاويت دولت جماوري اسالمي ايران در صندوق  ( آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي( و تقاضاي٢١٤ماده)

( آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي( نيز ١٣٨ماده)در اجراي )همبستگي اسالمي براي توسعه وابسته به بانك توسعه اسالمي 

 .در دستور اين هفته جلسات علني پارلمان قرار دارد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٦٢/%D٨٤%٩%D٨%A٧%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 مطالبات حوزه دامپزشكي از دولت

و مطالبات رئيس سازمان نظام دامپزشكي جماوري اسالمي ايران در پيامي به حسن روحاني، رئيس جماور كشور، پيشناادات 

روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام دامپزشكي متن  ايانا به نقل از به گزارش.حوزه دامپزشكي از دولت محترم را بيان كرد

 اين نامه بدين شرح است:

 بسمه تعالي

 جناب آقاي دكتر روحاني

 رئيس جماور محترم و محبوب دولت جماوري اسالمي ايران 

 با سالم و احترام، 

به  اند و اين مسئلهجوامع انساني حقيقت دستيابي به آسايش و آرامش اجتماعي و اقتصادي را در نعمت تندرستي و امنيت يافته

ترين دغدغه بشر در طول تاريخ بوده است. با درك صحيح از اين حقيقت كه محوريت توسعه پايدار بر پايه گواه انديشمندان، مام

انداز جماوري داري از سالمت و رفاه و امنيت غذايي، به عنوان ويژگي جامعه ايراني در افق چشمانسان سالم قرار دارد، برخور

ساز را بر عاده نظام سالمت كشور گذاشته است. از آنجا كه سازمان نظام دامپزشكي ج.ا.ا در  اسالمي ايران، تكليفي مام و تاريخ

نگر دولت تدبير و اميد، خود را موظف به انجام تكاليف ق قوانين سالمتپرتو عزم ملي خانواده بزرگ دامپزشكي و در راستاي تحق

داند، با توجه به بيني شده در حوزه سالمت و اقتصاد ملي و پاسخگو بودن در قبال آن ميهاي پيشريزي شده و سياستبرنامه

پيشناادات و مطالبات بخش دامپزشكي از تمركز حارتعالي بر موضوع انتخاب كابينه دوازدهم و دوران تازه مديريتي در كشور، 

شانه دامپزشكي دولتي و خصوصي به: نقش دامپزشكان و آثار حاور شانهيكرساند:*دولت محترم را به شرح زير به استحاار مي

دامي و پيشگيري و كنترل  هاي خامدرماني و سالمت محور از طريق كنترل باداشتي فرآورده–در ارائه خدمات باداشتي

هاي دامي و حفظ باداشت عمومي جامعه كامالً مشاود و انكارناپذير است، اما اكنون متأسفانه حاكميت يك فااي انحصاري اريبيم

وري و آسيب رسيدن به ساختار اهداف كالن و يكپارچه نقشه در تخصيص اعتبارات براي بخش سالمت عمالً موجب كاهش باره

كنگو و آنفلوآنزاي پرندگان كه جوامع انساني و -ي نوپديد و بازپديد مانند تب كريمههاسالمت كشور گرديده است. بروز بيماري

دهد، پيامد تلخ به فراموشي سپرده شدن جايگاه دامپزشكي و دامپزشكاني است كه قابل دامي را مشتركاً مورد تاديد قرار مي

اده بزرگ دامپزشكي از دولت دوازدهم انتظار دارد با تعيين اند. خانوترين عملكرد را در صيانت از اقتصاد و امنيت ملي داشتهدفاع

هاي بين بخشي و عدالت هاي باداشت دام در نظام سالمت كشور و تخصيص اعتبارات الزم، به تثبيت فااي همكاريسام برنامه

ساله و پاسخگو بودن  ٩٠ند : دامپزشكي ايران با عنايت به تجارب ارزشمدودر ارايه خدمات سالمت محور عنايت ويژه داشته باشد.*

المللي حق دارد، به عنوان سازماني توانمند و داراي امكانات و اختيارات مكفي رسالت تاريخي خود را به طور به ناادهاي ملي و بين

قش ن باشد كه امروزه حاور وجا از سوي فرهيختگان دامپزشكي كشور ميمنصه ظاور برساند. اين انتظاري بهشايسته و بايسته به

طلوب : عدم امنيت شغلي و نامسهبديل آناا در تمامي مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و لشكري و كشوري بر كسي پوشيده نيست.*بي

تبع رويه دانشجو و بالبودن محيط كسب و كار در بخش غيردولتي، نرخ باالي بيكاري در گروه تحصيلي دامپزشكي و پذيرش بي

هـاي بسيار جدي را در مـورد آينده حرفه دامپزشكي به وجود آورده است. بدون ترديد حل رانيالتحصيالن نگافزايش تعداد فارغ

هاي دولتي و گردن گريمعال بيكاري كه مسئوليت آواربرداري آن بردوش دولت دوازدهم افتاده است نيازمند كاستن از تصدي

ون بابود مستمر كسب وكار و ساير قوانين مترقي و آئين وري بخش كشاورزي، قانناادن به قوانيني همچون قانون افزايش باره
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اند. هاي اجرايي دولتي مواجه شدههاست با مقاومت و عدم اجرا يا به حاشيه رانده شدن آناا توسط دستگاههايي است كه سالنامه

جرايي دولتي باعث شده است هاي اي دستگاههاي خواسته يا ناخواستهها و سنگ اندازيدر ناايت تأسف بايد گفت اين مقاومت

هاي صنفي و غيردولتي نتوانند آنطور كه بايد و شايد باري را از بار سنگين مشكالت دولت بردارند و به همين دليل آينده تشكل

آموختگان آن با اباام جدي مواجه شده است. آنچه امروز گذاري عظيم ملي براي تربيت دانشدامپزشكي بخش خصوصي و سرمايه

هاي مربوط به واگذاري نامههاي دولتي و اجرايي مرتبط درخصوص اجراي قوانين و آئينداريم بررسي شفاف عملكرد دستگاهنياز 

امور به بخش خصوصي دامپزشكي و تأمين كرامت و معيشت پرسنل بالنده و توانمند دامپزشكي و ايجاد فااي مساعد و امن كاري 

درماني –اي و مناسب خدمات باداشتي: توزيع جغرافيايي متوازن و منطقهچهار.*باشدآموختگان دامپزشكي ميبراي دانش

سازي دامپزشكي و فراهم شدن امكان دسترسي عادالنه جوامع روستايي و عشايري به خدمات دامپزشكي مستلزم توسعه و توانمند

هاي دولت محترم و دفتر مناطق مايتباشد. سازمان نظام دامپزشكي آمادگي دارد با كمك و حبخش غيردولتي دامپزشكي مي

استقرار شبكه خدمات ترويج و مشاوره "و  "بيمه درمان دام "هاي عظيم ملي همچون محروم نااد رياست جماوري اجراي طرح

هاي درمان دام روستايي و تقويت انگيزه و زايي، كاهش هزينهدر مناطق روستايي و عشايري كشور را كه اشتغال "باداشت دام

باالي بخش گيري از توان و ظرفيته اقتصادي پرورش دام و ماندگاري در روستاها را به دنبال دارد، بر عاده گيرد. بارهصرف

ترين و باترين راهكار براي تحقق استراتژي تقدم پيشگيري بر خصوصي دامپزشكي در مناطق محروم و دور از دسترس، آسان

تواند رمز نگر ميدرماني دامپزشكي بخش غيردولتي در قالب يك طرح آينده–تي: توسعه مراكز باداشپنجدرمان خواهد بود.*

پذير باشد. توسعه فااي كار در قلمرو دستيابي به اهداف توسعه پايدار و هزاره سوم با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و آسيب

باشد كه در حال حاضر هاي الزم ميت و مشوقاعتباري و اعطاي تسايال –هاي فنيدامپزشكي در مناطق محروم نيازمند حمايت

: محـدوده وسيع جغرافياي عوامل ششهاي اجرايي مربوطه است.*فاقد سازوكار الزم و مرجع مشخص براي رسيدگي نزد دستگاه

مل خطر آفرين آور و تنوع وظايف قانوني دامپزشكي در آب، هـوا و دريا )دام و طيور و آبزيان( و حاور دائمي عوازا و زيانبيماري

 هاي نوپديد و بازهاي مشترك بين انسان و حيوان و بيماريزا در شرايط كنترل و مبارزه با بيماريناشي از سرايت عوامل بيماري

ها و شرايط غير متعارف محيطي ناشي از مواجـاه با طيف وسيعي از جمعيت دامـي رواني و استرس –پديد و فشارهاي روحي

گردد حرفه دامپزشكي در فارست مشاغل سخت و زيان آور قرار گيرد. اكنون هـا موجب ميمبارزه با بيماري)اهلي و وحشي( جات 

ها و مخاطرات شغلي خود، خدمت و ايثار را در معناي واقعي خود اعتنا به آسيباما در شرايطي كه دامپزشكي بخش غيردولتي بـي

هاي شغلي مرتبط با حرفه دامپزشكي نيز رود شرايطي را فراهم كند كه رشتهميمنصه ظاور رسانده است، از دولت محترم انتظار به

هاي شغلي سخت و زيان آور از سوي سازمان تأمين اجتماعي قرار گيرند.در خاتمه و در شرايطي كه عليرغم تمام درفارست گروه

هاي واگيردار و و سايه سنگين بيماريرود ها پيش ميتر شدن بيماريهاي نوع بشر، جاان به سرعت به سمت پيچيدهتالش

كند و هرگونه بي ماري و بي توجاي به مطالبات دامپزشكي نتايج مشترك بين انسان و حيوان همچنان دنياي بشريت را تاديد مي

شده جبران ناپذيري را براي كشور رقم خواهد زد، رجاء واثق دارد كه بلند نظري حارتعالي و دولت محترم در رفع موانع ياد 

رسان صاحبان حرفه بسيار سخت و پر از صعوبت و خطر و در عين حال بسيار مام دامپزشكي براي ارائه خدمات باداشتي ياري

واند تتر در تمام مناطق شاري و روستايي و محروم بوده و از اين مسير خانواده بزرگ دامپزشكي ميتر و ارزانتر، با كيفيتسريع

 ادا نمايد. ١٤٠٤به نظام سالمت، اقتصاد سالمت محور و ناايتاً توسعه كشور در افق چشم انداز  باتر از گذشته دين خود را

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٣٧/%D٨٥%٩%D٨%B٧%D٨%A٧%D٩% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 ايم بازارهاي صادراتي را از تركيه پس بگيريم/ افزايش مصرف مرغ به دليل گراني گوشت قرمزهنوز نتوانسته

 .يكي از مشكالتي كه صادرات مرغ را با خود درگير كرده، موضوع بازارهاي منطقه و حاور رقيب سرسختي مانند تركيه است

ور المللي، به نوعي صدور محصوالت مختلف طينفلوآنزاي پرندگان در ايران، مطابق قوانين بينبه گزارش خبرنگار ايانا، بعد از شيوع آ

از كشور ممكن نبود؛ زيرا امكان سرايت آلودگي از اين طريق وجود داشت. حال پس از گذشت چند ماه از آخرين گزارش آلودگي و 

را اند. زيگرفته نشده و همچنان تاجران ايراني پشت درهاي بسته ماندههاي ايران از آنفلوآنزا هنوز صادرات مرغ از سر پاكي مرغداري

هاي صورت گرفته توانست بازارها را تصاحب كند.مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي، امروز در ريزيتركيه، با برنامه

ه در مدتي كه ايران در آن بازارها حاور نداشت، وگو با ايانا در اين ارتباط گفت: اگرچه صادرات مرغ متوقف نيست، اما تركيگفت

نشيني نخواهد كرد.محمدعلي كمالي، با اشاره به اينكه تركيه از سال گذشته به شدت حاور پيدا كرد و به اين راحتي هم عقب

تر از ايران ط، قويريزي كرده است، افزود: آناا در تمام شرايروي صادرات محصوالت مختلف خود ازجمله توليدات كشاورزي، برنامه

هزار تن صادرات مرغ به  ٣٨٠شوند و تجار داخلي، كمتر توانايي رقابت با آناا را دارند.به گفته وي، تركيه در سال بيش از وارد مي

كشورهاي مختلف دارد.مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي ادامه داد: درباره قطر، زمينه مناسبي براي صادرات 

دليل نامناسب بودن سيستم حمل و نقل هوايي ايران، اين فرصت از ما گرفته شد. زيرا آناا طالب مرغ گرم كه متأسفانه به داشتيم

توان در حاور كشوري مانند تركيه، از لحاظ پذير نيست. گذشته از ايناا نميبودند و صادرات اين محصول نيز بدون هواپيما امكان

رقابت كرد.كمالي درباره وضعيت توليد داخلي بيان كرد: تا زماني كه قيمت گوشت قرمز باال باشد،  قيمتي نيز در بازارهاي اطراف

هاي بااليي كه گوشت قرمز دارد، كشش براي مصرف مرغ از طرف مردم افتد. به عبارتي با نرخمازاد قابل توجاي در مرغ اتفاق نمي

دار باشد، بسياري از ه مرغداران، قيمت باالي جوجه است و اگر ادامهترين دغدغافزايش يافته است. با اين حال، هنوز بزرگ

 كند./توليدكنندگان را از ميدان خارج مي

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٦٨/%D٨٧%٩%D٨٦%٩%D٨٨%٩% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 ٩٦تعاوني در سال  ٧50بندي هاي تعاوني آغاز شد/ رتبهبندي شركترتبه

جانبه بين وزارت تعاون، صندوق ضمانت نامه سهها با تفاهممنظور افزايش سطح كيفي اين شركتهاي تعاوني بهبندي شركترتبه

 ١٠٠ بر بالغ فعاليت به توجه با تعاون، اتاق رساني اطالع پايگاه از  گزارش ايانا به.گذاري تعاون و بانك توسعه تعاون آغاز شدسرمايه

 كالن نگاه همچنين و بازرگاني و خدمات كشاورزي، معدن، صنعت، نظير مختلف اقتصادي هايگرايش در اتحاديه و تعاوني هزار

بر همين  .ها كامالً آشكار استبندي تعاوني رتبه ضرورت خدمات، ارائه و گذاري سرمايه انگيزه ايجاد تعاون، بخش توسعه بر كشور

ها تفاهم نامه اي سه جانبه بين صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، اساس پس از رونمايي سامانه رتبه بندي اعتباري تعاوني

ها هاي تخصيص يافته به تعاونيبهمعاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك توسعه تعاون با موضوع استفاده از رت

اين رتبه بندي مي تواند با معرفي  .هاي داراي ظرفيت و فعال در بخش تعاون منعقد شدجات ارائه خدمات و شناسايي شركت

همچنين در تفاهم نامه دو جانبه ديگري ميان صندوق  .شركت هاي كارا و باره ور، ارائه خدمات را به بخش تعاون هدفمند كند

هاي تعاوني معرفي شده از سوي معاونت تعاون توسط صندوق نت سرمايه گذاري تعاون و معاونت امور تعاون مقرر شد، شركتضما

اين تفاهم نامه در مرحله نخست اجرا بايد  .هاي تعاوني برتر بر اساس رتبه بندي اعالم شودرتبه بندي شوند تا در هر سال شركت

 .ر را تحت پوشش خود قرار دهدتعاوني كشو ٧٥٠تعداد ١٣٩٦در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٥٩/%D٨%B١%D٨%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

هاي توليدي بخش ميليارد تومان به تعاوني ١000 ايم/ امسالطرح تكميلي بعد از توليد در قالب تعاوني تهيه كرده 570

 كشاورزي اختصاص داده شد

 .وزير جااد كشاورزي كابينه يازدهم توجه به بخش تعاوني در حوزه كشاورزي را از اولويت هاي وزارتخانه متبوعش دانست

وراي اسالمي در جريان پرسش سيد تير( مجلس ش ١٨به گزارش ايانا از خانه ملت، محمود حجتي در نشست علني امروز )يكشنبه 

كمال الدين شارياري از خود درخصوص اينكه چرا سازمان تعاون روستايي براساس اهداف تعيين شده در اساسنامه به وظايف قانوني 

خود در جات حمايت از كشاورزان عمل نمي كند؟، گفت: در بخش كشاورزي موضوع زنجيره توليد از مزرعه تا سفره را در دستور 

كار قرار داديم كه بايد در اين بخش كشاورزان به صورت حقيقي يا حقوقي حاور داشته باشند تا بتوانند بدون كم ترين دغدغه 

محصوالت خود را عرضه كنند.وي با بيان اينكه يكي از سازوكارهاي مام عرضه محصوالت كشاورزي، تعاوني هاي روستايي هستند، 

ميليون تن در سال است كه در اين زمينه ايجاد تعاوني هاي توانمند در  ١٢٠اورزي گفت: در حال حاضر حجم محصوالت كش

 دستوركار قرار داشته و دارد.

 وزارتخانه جهاد كشاورزي خريد تضميني محصوالت را داروي شفابخش نمي داند

ا تعاوني ها برعاده دارند، افزود: وزارتخانه وزير جااد كشاورزي با بيان اينكه در اين ارتباط ، تامين نااده هاي دامي، كود، بذر و سم ر

 در ،يابيم دست مشخصي سازوكار به كه زماني  جااد كشاورزي خريد تاميني محصوالت را داروي شفابخش نمي داند، بلكه آن را

اشت، وجود د .حجتي خاطرنشان كرد: ديروز؛ كشاورزي معيشتي داشتيم و كمتر براي توليدكننده دغدغه بازاردانيم مي مُسَكن حكم

اما بايد نگاه تقاضا محور به دوره گذار از كشاورزي معيشتي به كشاورزي اقتصادي و توليدي بپردازيم و در بدو شروع اقدام به شناسايي 

 بازار و محل عرضه محصول كنيم.

 ر استايجاد تعاوني هاي توانمند كه هم بازار را مي شناسند و هم قدرت اقتصادي داشته باشند در دستور كا

وي با بيان اينكه براساس همين نگاه در دستوركار وزارتخانه اين فرآيند را تعريف كرده ايم كه در ارتباط با خدمات پيش از توليد، 

توليد و مام تر از آن بعد از توليد،در ارتباط با دسته بندي صنايع تبديلي، صنايع غذايي و بازار فروش از ظرفيت تعاوني ها استفاده 

ايجاد تعاوني هاي توانمند كه هم بازار را مي شناسند و هم قدرت اقتصادي داشته  ين عاو كابينه دولت يازدهم تاكيد كرد:كنيم.ا

باشند و هم بتوانند مشكالت مربوط به عمليات بعد از توليد را انجام دهد،در دستوركار قرار گرفته است و ما در استفاده از تعاوني ها 

توليد مرغ  درصد از ٤٥و توانسته ايم اقدام كرده ايم.حجتي با اشاره به اينكه در زمينه توليد مرغ امروز حدود  تا آنجاكه امكان داشته

كشور را وارد زنجيره توليد كرده ايم، گفت: اين زنجيره شامل تامين نااده ها، توليد مرغ مادر، جوجه يك روزه، مرغ گوشتي و عرضه 

امي شاخه هاي توليدي بخش كشاورزي اين كار صورت گيرد.وزير جااد كشاورزي در بخش و بسته بندي مي شود كه بايد در تم

ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مسائلي كه نماينده پرسش كننده عنوان كرد، موضوعي نيست كه با اراده انجام آن بالفاصله انجام 

 طلبد كه قطعا دكتر شارياري نيز همين نظر را دارند.شود، بلكه اين موارد، اسباب، لوازم و فرآيند اجرايي خود را مي 

 روسيه يكي از كشورهاي هدف ما براي صادرات سبزي و صيفي است

حجتي با بيان اينكه نماينده پرسش كننده به موضوع استانداردسازي در توليد محصوالت كشاورزي اشاره كرده است، افزود: نظر ما 

توجه كنيم و يكي از كشورهاي هدف ما براي صادرات سبزي و صيفي جات كشور روسيه است  اين است كه حتما بايد به استانداردها

كه با توجه به شرايط اقليمي و مزيت هايي كه ما در اين ارتباط داريم، مي توانيم محصوالت خود را با كم ترين هزينه و صرف انرژي 

اما نكته اينجاست كه ما بايد بتوانيم با اين كشورها توافق كرده و كمتري توليد كنيم كه اين قطعا مورد نظر وزارتخانه بوده است، 
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واحد توليدي لبنيات  ١٠محصوالت خود را با آن ها مبادله كنيم.وي خاطرنشان كرد: پس از دو سال مذاكره توانسته ايم نزديك به 

كنيم، مورد تاييد آن ها باشد كه در  را به صورت موردي با روس ها احداث كنيم و با خط توليدي مشخص محصوالتي كه صادر مي

 زمينه صادرات مرغ نيز همين وضعيت را داشتيم و ناايتا توانسته ايم بعد از مذاكرات طوالني با آن ها توافق كنيم.

يدي ميليارد تومان به تعاوني هاي تول ١٠٠٠وزيرجااد كشاورزي در ادامه تصريح كرد: در زمينه زنجيره پس از توليد، امسال بيش از 

بخش كشاورزي اختصاص داديم و اين خود توليدكنندگان هستند كه اين تعاوني ها را تشكيل مي دهند،بنابراين بايد تقويت شده و 

بنيه مالي بيابند،به همين دليل تخصيص اعتبارات را در اولويت قرار داده ايم،به طوري كه در سال گذشته نيز درخصوص تعاوني هاي 

 ميليارد تومان تسايالت اختصاص داده شده است و اين روند رو به افزايش است./ ٣٠٠هزار و ٥در حدود توليد، توزيع و مصرف 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٢٨/٥٧٠%D-٨%B٧%D٨%B١%D٨ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 پيشنهاد مجلس براي حل بحران كاسپين 5

 ٩٤بندي به رييس كل بانك مركزي ارايه داد كه بر اساس آن اعتماد: كميسيون اقتصادي مجلس هفته گذشته پيشناادي پنج 

ميليارد تومان دارايي  ١٠٠شوند. بر اساس اين پيشنااد به ازاي سه هزار و گذاران فرشتگان تعيين تكليف ميدرصد از سپرده

شود. بر اساس برآورد صورت گرفته ميليون تومان پرداخت مي ١٠٠گذاران ماطر يعني زير شناسايي شده فرشتگان حساب سپرده

شان تسويه شده و تناا شش درصد از دارندگان حساب ميلياردي اين گذاران فرشتگان حسابدرصد از سپرده ٩٤با اين پرداخت 

اهلل سيف، رييس كل بانك مركزي براي اجراي اين پيشنااد ظرف سه روز اعالم آمادگي كرد اما انند. هرچند وليمموسسه باقي مي

شاره ضمن ا« اعتماد»وگو با تاكنون اين طرح وارد فاز اجرايي نشده است. الياس حارتي، عاو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت

گذاران نگران موسسات منحل شده و اولويت اول ما بازگرداندن آرامش به سپردهبه اينكه ما با يك بحران اجتماعي مواجه هستيم 

او افزود: وزارت تعاون كه تاسيس شد شروع به اعطاي  .ايجاد شده اما در دولت دهم تشديد شد ٧٠است، گفت: اين بحران از دهه 

فروشان. در اين بين مجوزهايي نيز تحت ارچهكاران يا تعاوني پهاي مختلف كرد. از جمله تعاوني معدنمجوز به صنوف و بخش

رده الحسنه شروع به فعاليت پولي كهاي اعتبار ابتدا با نيت پرداخت تسايالت قرضهاي اعتباري صادر شد. اين تعاونيعنوان تعاوني

هم با توجه به سودهاي  ها وجاه ديگري پيدا كرد. مردمگيري كردند. اما پس از مدتي، فعاليت پولي اين تعاونيو از مردم سپرده

درصد به وديعه  ٣٠هاي باالي ها با نرخشان را در اين تعاونيهايديدند كه سرمايهتر ميها، اقتصاديباالي پيشناادي تعاوني

 شدت ها نيزرو شد، فعاليت اين تعاونيهايي روبهبگذارند. حارتي خاطرنشان كرد: در دولت دهم كه شرايط اقتصادي با نابساماني

ها با سودهايي خارج از ضوابط گرايش نشان دادند. اين وضعيت سبب شد گرفت و مردم تمايل بيشتري به اين موسسات و تعاوني

نژاد براي ساماندهي غيرمتشكل كه اغلب در تابلوهاي خود به مجوز بانك مركزي نيز اشاره داشتند، در اواخر دولت احمدي

شت دانستند پا موسسات مزبور در دولت يازدهم آغاز كرد. با وجود آنكه مسووالن پولي ميگيري شود. به گفته او برخورد بتصميم

سر اين موسسات برخي مقامات هستند اما اين جرات را به خرج دادند و به دل شير رفتند. همواره نمايندگان مجلس از اين 

 هايي است. حارتي اظاارنياز به انجام زيرساخت جسارت مسووالن پولي تقدير كردند ولي اين جسارت به تناايي كافي نيست و

اول آنكه در ماجراي موسسات  .هايي داشت و خوب نتوانست عمل كندكرد: بانك مركزي در برخورد با موسسات غيرمجاز ضعف

با حاور  در بخش تبليغي و توجياي ضعيف عمل كردند. به طور مثال انتظار اين بود.غيرمجاز بانك مركزي بدون برنامه وارد شد

رساني هدفمند براي اين جريان، مردم را آگاه كرده و با همكاري قواي ديگر برخورد با غيرمجازها را پيش ها و اطالعمداوم در رسانه

وجه دادند كه به هيچكردند و توضيحاتي ميوگوي ويژه خبري مسووالن بانك مركزي حاور پيدا ميببرند. البته گاهي در گفت

بود. او افزود: دوم اينكه در اقدامات حقوقي و قاايي ضعف وجود داشت و مسووالن بانك مركزي نتوانستند كافي و كامل ن

درصد از نقدينگي كشور را در خود جاي داده كه  ٢٥هاي الزم را داشته باشند. با توجه به اينكه بازار غيرمتشكل پولي هماهنگي

د همياري و كمك مقامات قاايي و نيروي انتظامي و همچنين امنيتي است. رقم بسيار بزرگي است؛ اين اقدامات حقوقي نيازمن

برخورد با اين موسسات نياز به يك ستاد متمركز دارد كه از سه قوه، نيروي انتظامي بايد نماينده داشته باشد و از همه ظرفيت 

م كه از بينيدادند. در خصوص كاسپين ميمملكت بايد استفاده كند. حارتي توضيح داد: سوم اينكه اقدام عملي سريعي انجام ن

اند حال آنكه از هشت ماه قبل بحران كاسپين آغاز شده است. چاارم هم اينكه اقدام مديريتي ارديباشت شروع به پرداخت كرده

مناسبي انجام نشد. آقاي سيف از من پرسيد اقدام مديريتي منظور نظر شما چيست گفتم الزم بود نماينده رسمي براي 

طرف  گذارانوجه نياز نبود شما مستقيم با سپردهشد تا در جلسات رسمي شما حاور پيدا كنند. به هيچگذاران تعيين ميردهسپ

http://awnrc.com/index.php
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هايي كه شمرده شد، تصميمات ضد و به جز تمام ضعف :دادند. او اضافه كردحساب شويد. اين كار را بايد نمايندگان آناا انجام مي

ميليون  ٢٠گذاران براي تسويه حساب مراجعه كنند. بعد گفته شد . روز اول گفته شد تمام سپردهنقيض نيز بر مشكالت دامن زد

تسويه حساب اماا كنند. پس از آن گفتند با توجه به اينكه موسسه  گذاران نامهكنيم به شرط آنكه سپردهتومان پرداخت مي

گيرد. من از آقاي سيف پرسيدم سود اريخ به بعد سود تعلق نميگذاران از اين تمنحل شده، به سپرده ١٣٩٤فرشتگان از شاريور 

رد دوگانه شود برخوشود؟ پاسخ ايشان منفي بود. گفتم نميتسايالت پرداخت شده فرشتگان نيز از اين تاريخ به بعد بخشيده مي

مروز پرداخت كند اما سود كننده تسايالت سود تعيين شده را تا تاريخ اشود انتظار داشته باشيم دريافتداشت. چطور مي

به بعد غيرقابل پرداخت بدانيم؟ او با اشاره به اينكه بانك مركزي در خواست ارايه پيشنااد از سوي  ١٣٩٤گذار را از شاريور سپرده

ردم. كاي در كميسيون اقتصادي برنامه ارايه نمايندگان را داشت، توضيح داد: پس از مدتي تحقيق روي اين پرونده، طرح پنج ماده

ميليارد تومان  ٦٠٠در حال حاضر هشت هزار و  .پيشنااد شد در گام نخست پرداخت سود در محاسبات اوليه گنجانده نشود

 ٤٠٠ها بدون در نظر گرفتن سود آن بيش از پنج هزار و ها و سود متعلقه آن است كه البته مبلغ خالص سپردهمجموع سپرده

ميليارد تومان دارايي از اين موسسه كشف شده است. با توجه به اين كمبود منابع  ١٠٠هزار و تومان نخواهد بود. در طرف ديگر سه 

گذاران به عنوان بخشي از اصل سپرده آناا پرداخت شود. در ازاي اين پيشنااد داديم اين دارايي را به يك نسبتي بين سپرده

ضافه شود كه مابقي اصل سپرده به اشود. در اين نوشته نيز قيد ميگذار بابت باقي مطالباتش اعطا اي به سپردهپرداخت نيز نوشته

ها در دستور پرداخت قرار خواهد گرفت. نماينده مردم تاران در خصوص فرمول سود احتمالي آن پس از شناسايي باقي دارايي

پول و اعتبار است. فرمول دوم  محاسبه سود اين سپرده نيز پيشنااداتي داد و گفت: يك فرمول مالك قرار دادن سود مصوب شوراي

مابين است. اما در وهله نخست پرداخت اصل سپرده بايد در دستور كار باشد. محاسبه شده است با اين نيز مالك بودن قرارداد في

ر توان پرداخت كرد. لذا اولويت اول با كساني است كه اولويت ماطدرصد كل مطالبات را مي ٥٠ميليارد تومان  ١٠٠سه هزار و 

ميليون تومان هستند. طبق برآورد صورت گرفته در صورتي كه حساب افراد زير  ١٠٠هاي زير دارند. اين افراد هم دارندگان حساب

هاي گذاران تسويه حساب خواهند شد و تناا شش درصد از صاحبان حسابدرصد از سپرده ٩٤ميليون تومان پرداخت شود؛  ١٠٠

ادي، بندي كميسيون اقتصارقامي ميلياردي هستند. حارتي تاكيد كرد: پس از ارايه پيشنااد پنجمانند كه با ارقام باال باقي مي

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد ظرف سه روز اين پيشنااد را عملياتي خواهد كرد. اما با وجود گذشت پنج روز از اين جلسه هنوز 

 .پيشنااد كميسيون اقتصاد عملياتي نشده است

 يارد تومان تسايالت معوق فرشتگانچاار هزار ميل

نماينده به كميسيون اقتصادي ارجاع  ١٣٠او عنوان كرد: با توجه به اينكه نمايندگان از پاسخ وزير قانع نشدند در حال حاضر سوال 

شده است. حارتي در خصوص ميزان تسايالت معوق اين موسسه نيز گفت: وكيل موسسه كاسپين معتقد است در حال حاضر اين 

موسسه بالغ بر چاار هزار ميليارد تومان تسايالت ارايه داده كه در صورت بازگشت اين مبلغ به همراه سود تعلق گرفته به آن، تمام 

 .ها با سود تعيين شده براي آناا تسويه خواهند شدسپرده

كاسپين كه اسامي آناا در  شعبه٨٠گذاران كاسپينيك مقام مسوول در بانك مركزي گفت: تناا هشدار جديد بانك مركزي به سپرده

ها هستند و اتفاقي كه در خارج از اين شعب رخ دهد، مورد تاييد اين بانك سايت بانك مركزي وجود دارد مجاز به پرداخت سپرده

ميليون تومان، به  ٢٠هاي تا سقف وگو با مار گفت: بر اساس اعالم بانك مركزي، سپردهاي در گفتنيست. عباس كمره

ميليون تومان هم تا پيش از عيد فطر آغاز شد و مردم  ٥٠هاي تا گذاران برگردانده شده است و تعيين تكليف سپردهسپرده

 .شان را پس بگيرندتوانند به شعب منتخب مراجعه كرده و پولمي

http://www.iana.ir/fa/news/٣٤٥٩٠/٥%D-٩%BE%D٩ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 اي استراتژيك براي كشور، منطقه و جهاناعالم حمايت نمايندگان مجلس از فعاليت هاي مؤسسه رازي / مؤسسه

تحقيقات نشست مشترك نمايندگان مردم كرج، فرديس، اشتاارد و آسارا در مجلس شوراي اسالمي با رئيس و مديران مؤسسه 

 .واكسن و سرم سازي رازي برگزار شد و در آن ضمن تشريح فعاليت ها، لزوم حمايت از اين مؤسسه مورد تأكيد قرار گرفت

در اين نشست رئيس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي با  به گزارش ايانا از مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي،

مجلس از اين مؤسسه گفت: به جرات مي توان گفت رازي مؤسسه اي است كه در زمينه تبديل علم تأكيد بر لزوم حمايت دولت و 

 .به عمل در كشور حرف اول را مي زند و يافته ها به فرآورده تبديل شده و براي سالمت مردم مورد استفاده قرار مي گيرد

، اظاار كرد: اين مؤسسه با حوزه وزارت باداشت، دامپزشكي دكتر مسعود هاشم زاده با اشاره به فعاليت اين مؤسسه در حوزه سالمت

و صنعت دامپروري در ارتباط است.وي افزود: سرمايه گذاري هاي كالن در حوزه صنعت دامپروري و طيور كشور انجام شده و جايگاه 

وزه صادرات نيز وارد شود و در اين كشور را در اين زمينه ها بسيار ارتقا بخشيده، به طوري كه عالوه بر خودكفايي، مي تواند در ح

راستا نقش مؤسسه رازي بسيار با اهميت است.رئيس مؤسسه رازي با بيان اينكه مؤسسه رازي پشتوانه علمي و تحقيقاتي الزم را براي 

واكسن  ٩ن از واكس ٧كرد:  پرداخته، خاطرنشان  بيولوژيك  فرآورده هاي  پيشگيري از بيماري ها دارد و در همين راستا به توليد 

بيماري هاي فراگير انساني در دنيا در اين مؤسسه ساخته مي شود و اثبات شده كه اين بيماري ها در سطح كشور يا ريشه كن شده 

يا در سطح كنترل بسيار بااليي قرار گرفته اند.وي با تأكيد بر اينكه براي حركت در لبه علم دنيا بايد گام هاي بسيار بلندي برداريم، 

: در حال حاضر با ماندسي و رفتار سنجي، بيماري ها قابل كنترل و پيش بيني هستند كه در اين راستا توسعه قابليت ها يكي گفت

از موارد اصلي به شمار مي رود.هاشم زاده با اشاره به اينكه زيرساخت هاي الزم براي ايجاد اين قابليت ها در مؤسسه رازي آغاز شده، 

از تكنولوژي هاي جديد، در حال حاضر زمان ساخت مواد بيولوژيك بسيار كاهش يافته كه الزم است زيرساخت  ادامه داد: با استفاده

هاي سخت افزاري و نرم افزاري در اين زمينه ارتقا يابد.وي با بيان اينكه براي اجرايي شدن اين مام به اعتبارات و زيرساخت هاي 

يت هاي مجلس در حوزه مطالعات بيولوژيك مرتبط با بيماري ها و توليد اين مواد بسيار با زيادي نياز داريم، افزود: در اين راستا حما

اهميت است تا مؤسسه رازي بتواند در اين زمينه ورود پيدا كند.رئيس مؤسسه رازي تأكيد كرد: به جرات مي توان گفت رازي مؤسسه 

زند و يافته ها به فرآورده تبديل شده و براي سالمت مردم مورد اي است كه در زمينه تبديل علم به عمل در كشور حرف اول را مي 

استفاده قرار مي گيرد.وي با بيان اينكه نيازمند حمايت در زمينه ترميم اعتبارات و نيز در حوزه هاي حقوقي و قانوني هستيم، گفت: 

كمك مجلس و دولت هستيم تا ساختارهاي بايد به سمت رشد و تعالي مؤسسه رازي پيش رويم و براي رسيدن به اين هدف نيازمند 

مطالعاتي و عملياتي در حوزه مواد بيولوژيك توسعه يابد.هاشم زاده اضافه كرد: علوم مواد بيولوژيك حتي باالتر از علوم هسته اي و 

 نانو تكنولوژي است؛ چراكه با سالمت انسان ها در ارتباط است و بايد اهميت اين موضوع براي همگان مشخص شود.

 لزوم شناساندن مؤسسه رازي به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و كميسيون هاي تخصصي

رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي نيز در اين نشست گفت: شناساندن مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم 

كميسيون باداشت و درمان، برنامه و بوجه سازي رازي به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و كميسيون هاي تخصصي آن به ويژه 

و امنيت ملي بسيار مام است تا باترين تصميمات در خصوص اين مؤسسه اتخاذ شود.دكتر محمدجواد كوليوند اظاار كرد: مؤسسه 

 ويشده است.رازي با توجه به تاريخچه و قدمت آن مجموعه اي بسيار ريشه دار و عظيم بوده و با افكار و اهداف بلند بنيان نااده 

افزود: از زمان انقالب تاكنون با توجه به تغييرات و فراز و نشيب هايي كه در كشور ايجاد شده، نگرش ها و ديدگاه ها نسبت به مؤسسه 

رازي به عنوان مجموعه اي كه پايه ريزي آن بر مبناي بيوتكنولوژي بوده و در جاان حتي از صنعت هسته اي نيز فراتر است، تغيير 

http://awnrc.com/index.php
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رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: اين اهميت بدان سبب است كه اين .استكرده 

توليدات عالوه بر سالمت انسان ها، با سالمت دام و طيور نيز در ارتباط است و يك غفلت مي تواند بخش زيادي از جمعيت انساني، 

ي با تأكيد بر اهميت مؤسسه رازي خاطرنشان كرد: موضوعات مربوط به اين مؤسسه در مجلس دامي و طيور را تحت تأثير قرار دهد.و

بايد در ابعاد مختلف مورد پيگيري قرار گيرد كه يكي از اين موارد اصالح قوانين مربوط به آينده مؤسسه و ديگري موضوع شناساندن 

 داشت و درمان، برنامه و بوجه و امنيت ملي( است.مؤسسه به نمايندگان مجلس و كميسيون هاي تخصصي آن)به ويژه با

كوليوند تأكيد كرد: بايد اقداماتي انجام شود تا نمايندگان در زمان اصالح اساسنامه يا قوانين اصلي و ماده واحده براي اين مؤسسه، 

براز خرسندي از وجود اين اهميت عميق اين مؤسسه را درك كرده باشند تا باترين تصميمات در اين خصوص اتخاذ شود.وي ضمن ا

مؤسسه ملي در استان البرز گفت: ظرفيت هاي اين مؤسسه بسيار باالست و مي توانيم عالوه بر استان و كشور در خاورميانه و جاان 

 واز توليدات اين مؤسسه باره ببريم.نماينده مردم كرج، فرديس، اشتاارد و آسارا در مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: توجه ويژه 

 خاص رهبر معظم انقالب به مؤسسه رازي سبب شده به صورت شرعي، قانوني نگاه ويژه اي به اين مجموعه داشته باشيم.

اي بسيار با اهميت و نماينده مردم كرج، فرديس، اشتاارد و آسارا در مجلس شوراي اسالمي نيز در اين نشست گفت: رازي مؤسسه

سوب مي شود و بايد تصميم گيري و برنامه ريزي هاي الزم از سوي دولت و مجلس در استراتژيك براي كشور، منطقه و دنيا مح

گفت: تالش مي كنيم حمايت هاي الزم را از مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در  عزيز اكبريان.همين راستا اجرايي شود

استاي اعتالي جايگاه مؤسسه و منفعت كشور مجلس،كميسيون هاي مجلس و ساير حوزه ها داشته باشيم تا با تالش جمعي در ر

قدم برداريم.نماينده مردم كرج، اشتاارد، آسارا و فرديس در مجلس شوراي اسالمي نيز در اين نشست اظاار كرد: رازي مؤسسه اي 

 استراتژي براي كل كشور محسوب مي شود كه البته در منطقه جغرافيايي استان البرز قرار گرفته است.

ن با تأكيد بر اهميت اين مؤسسه افزود: با توجه به اهميت توليدات مؤسسه رازي، بايد در نظر داشته باشيم كه اين مؤسسه عزيز اكبريا

 تناا متعلق به كشور ايران نبوده و براي پوشش دهي منطقه، خاورميانه و جنوب شرق آسيا تاسيس شده است.

يري هاي مقطعي خودداري كرده و در سطح كالن براي اين مؤسسه برنامه وي خاطرنشان كرد: در همين راستا الزم است از تصميم گ

ريزي شود.وي ادامه داد: ما نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي نيز اقدامات زيادي در راستاي اعتال و پيشرفت مؤسسه در مجلس 

 جدي در مقابل آن ايستادگي كرديم.انجام داديم كه يكي از همين موارد جلوگيري از خصوصي سازي اين مؤسسه بود كه به طور 

نماينده مردم كرج، اشتاارد، آسارا و فرديس در مجلس شوراي اسالمي ضمن اعالم آمادگي براي خدمتگزاري در ابعاد مختلف حمايتي 

از اين مؤسسه گفت: تالش مي كنيم حمايت هاي الزم از مؤسسه رازي را در مجلس، وزارت جااد كشاورزي،كميسيون هاي مجلس 

 و ساير حوزه ها داشته باشيم تا با تالش جمعي در راستاي اعتالي جايگاه مؤسسه و منفعت كشور قدم برداريم.

در اين نشست همچنين كريم صادقي، مسئول دفتر نماينده ولي فقيه در مؤسسه رازي با بيان اينكه فعاليت مؤسسه رازي بر پايه 

ساس آموزه هاي ديني است، خاطرنشان كرد: اين مؤسسه با توليد فرآورده هاي تحقيق، توليد و تامين سالمت جامعه بوده و بر ا

 .بيولوژيك امنيت غذايي و دارويي را به عنوان يكي از مام ترين شاخصه هاي امنيت، در دستور كار خود قرار داده است

ساختمان تازه تأسيس توليد سرم هاي براساس اين گزارش، در پايان اين نشست، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ضمن بازديد از 

 درماني، فعاليت ها و توليدات اين بخش را نيز از نزديك مشاهده كردند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٩١/%D٨%A٧%D٨%B٩%D٨٤%٩ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 در كرج با همكاري چين "المللي آب و محيط زيستمركز بين"راه اندازي 

 امروز ساز در جلسه كارگروه كاهش آلودگي هوا و كميته مبارزه با گرد و غبار كه پيش از ظاربه گزارش تسنيم از كرج، حسين گلدان

هكتار به  ٥٠٠هزار هكتار درخت در منطقه باغستان، مطالعه و اجراي انداري البرز برگزار شد، اظاار كرد: در طرح كاشت است در

 ٨٢٠ روي رئيس پرديس كشاورزي كرج با بيان اينكه در حال حاضر صحبت .شودپرديس كشاورزي و منابع طبيعي استان داده مي

در موضوعات تصفيه آب، فاضالب، المللي آب و محيط زيست را س كشاورزي كرج مركز بينپردي دانشگاه: داد ادامه است، آن هكتار

وي با اشاره به اينكه متخصصين خوبي در پرديس براي .اندازي كرده استهاي نو با كشور چين راهآلودگي هوا و استفاده از انرژي

  .ها در شار وجود دارد، عنوان كرد: دانشگاه پرديس كشاورزي كرج آمادگي همكاري در اين زمينه را داردبحث احيا باغ

دان ساز با بيان اينكه بحث مصرف سموم براي كشاورزي در آلودگي هوا مطرح نيست اما در آلودگي هوا تاثير دارد، اضافه كرد: بايد گل

ر ميوه، محصوالت، آب، د سموم بحث گذارد.يك كار گروه كاهش مصرف سموم تشكيل داد كه بر كاهش آلودگي هوا هم تاثير مي

 .خاك و آلودگي هوا تاثير دارد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٧٣/%D٨%B١%D٨%A٧% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 ها از رسانه مليدرخواست رئيس سازمان جنگل

اي به رييس سازمان صدا و سيما خواستار توجه بيشتر اين رسانه به در نامهها، مراتع و آبخيزداري كشور رئيس سازمان جنگل

 .ها و مراتع شدسازي براي پيشگيري از وقوع حريق در جنگلرساني و فرهنگاطالع

اي به رييس سازمان صدا و سيما خواستار توجه بيشتر اين رسانه به ها، مراتع و آبخيزداري كشور در نامهرئيس سازمان جنگل

به گزارش ايانا از مركز اطالع رساني سازمان .ها و مراتع شدسازي براي پيشگيري از وقوع حريق در جنگلرساني و فرهنگاطالع

هاي عسكري نوشت: حفاظت از منابع طبيعي تجديدشونده كشور يكي از مؤلفهها، خداكرم جاللي خطاب به عبدالعلي عليجنگل

ملي محسوب شده و حفظ يا تخريب اين منابع خدادادي تاثير زيادي بر حيات اقتصادي و مام تحقق اقتصاد مقاومتي و امنيت 

  .اندنحوي كه مقام معظم رهبري بارها بر حفاظت از اين منابع تاكيد فراوان داشتهاجتماعي جوامع روستايي و شاري دارد، به

با وقوع  ١٣٩٥و مراتع است به نحوي كه در سال ها سوزي يكي از عوامل تخريب پوشش گياهي جنگلجاللي يادآور شد: آتش

هاي به ها و مراتع كشور آسيب ديد و با توجه به بررسيهزار هكتار از جنگل ٢٠سوزي، پوشش گياهي نزديك به فقره آتش ٢١٨٣

حتمال عمل آمده امسال نيز به دليل وقوع بارندگي هاي مناسب بااري و رشد گونه هاي علفي يكساله همچون سال گذشته ا

هاي جنگلي و مرتعي بسيار زياد است و در صورت عدم رعايت نكات ايمني توسط مردم شاهد گسترش در عرصه سوزيآتش

 . ناپذير براي پيشگيري از وقوع حريق استسازي عمومي امري اجتنابها خواهيم بود، در نتيجه فرهنگسوزيآتش

ي رسانسازي و اطالعلي خواستار همكاري بيشتر صدا و سيما در امر فرهنگها يكبار ديگر از رييس رسانه مرئيس سازمان جنگل

را  هاالملل سازمان جنگلها و مراتع شد و محسن نقيلو مديركل روابط عمومي و امور بينبراي پيشگيري از وقوع حريق در جنگل

ترويج فرهنگ پيشگيري از حريق در  هاي خبري با هدفتايه گزارش.عنوان نماينده سازماني براي هماهنگي معرفي كردبه

هاي هشدار دهنده جات زيرنويس در گرافي با موضوع آموزش پيشگيري از حريق و انتشار پيامها و مراتع، پخش موشنجنگل

 هاي پرمخاطب صدا و سيما از جمله مواردي است كه روابط عمومي مسئوليت پيگيري آن را خواهد داشتبرنامه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٧٥/%D٨%AF%D٨%B١%D٨%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 مخالفت كميسيون كشاورزي با انتزاع بخش بازرگاني از وزارت جهاد كشاورزي

طبيعي مجلس،گفت:كميسيون كشاورزي با انتزاع بخش بازرگاني از وزارت جااد سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع 

 .كشاورزي مخالفت كرد، بنابراين كميسيون كشاورزي با ابقاي وضع موجود در اين جلسه موافقت كرد

 سه امروزبه گزارش ايانا از خانه ملت، سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس عصر امروز يكشنبه درباره جل

 جانآذرباي و  ايران اسالمي جماوري مابين اي قرنيطنه معاهده  تصويب با :گفت مجلس، طبيعي كميسيون كشاورزي، آب و منابع

 ديگر با بيان اينكه اسالمي شوراي مجلس باشاردر و گلوگاه نكا، مردم  مايندهن .شد برطرف راستا دراين صادرات و واردات  موانع

 در ننمايندگا كه بود كشاورزي جااد وزارت از  بازرگاني بخش  شدن منفك  پيشنااد بررسي جلسه، اين در كميسيون كار دستور

خش بازرگاني از وزارت بازرگاني جدا شده است، ب كه زماني از  :كرد تصريح كردند، مخالفت پيشنااد اين با  مجموع در كميسيون

 متبوع كميسيون امروز مام كارهاي دستور از يكي .وي ادامه داد:ايم بوده واردات كاهش و شاهد بابود روند صادرات 

حالي  در اين و رسيد تصويب به كميسيون نمايندگان راي با كه بود آذربايجان كشور و ايران  مابين اي قرنطينه هايهمكاري اش

 .خواهدشد تسايل  همسايه كشور دو مابين صادرات و واردات جنس از هاي همكاري طرفه دو معاهده اين تصويب با است كه

 وزارت از بازرگاني بخش انتزاع با مجلس كشاورزي كميسيون: مجلس،يادآورشد طبيعي منابع و آب كشاورزي، كميسيون سخنگوي 

 ./كرد موافقت جلسه اين در موجود وضع ابقاي با ن كميسيون كشاورزيبنابراي كرد؛ مخالفت كشاورزي جااد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٤٠/%D٨٥%٩%D٨%AE%D٨ 
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 برنج
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 هاي برنج منتشر شدشناسي و بيماريكتاب بيماري

ماارتي جااد كشاورزي كتاب بيماري شناسي و بيماري هاي برنج كاربردي و  -از سوي انتشارات مؤسسه آموزش عالي علمي 

كاربردي و ماارتي جااد كشاورزي، رئيس اداره كتابخانه اين مؤسسه با  -به گزارش ايانا از مؤسسه آموزش عالي علمي .منتشر شد

ه سماوات و وحيد خسروي در دو اعالم اين مطلب گفت: كتاب بيماري شناسي و بيماري هاي برنج به تأليف عبدالرضا فروتن، سمان

بخش بيماري شناسي و بيماري هاي برنج و چاار فصل شامل: مقدمه اي بر بيماري هاي گياهي، روش هاي مبارزه با بيماري هاي 

گياهي، آشنايي با عوامل بيماري زاي گياهي و بيماريه اي مام برنج تدوين شده است. مادي عامري افزود: كتاب بيماري شناسي و 

صفحه به صورت سياه و سفيد  ٢١٧ماري هاي برنج هفتمين كتاب انتشارات مؤسسه در حوزه علوم زراعي به شمار مي رود كه در بي

گفتني است گياهان همواره از طريق عوامل مخرب تاديد مي شوند. از جمله .هزار ريال قابل تايه است ١٨٠چاپ شده و با قيمت 

كه به گياهان آسيب مي رسانند. عوامل بيماري زاي گياهي مانند: عوامل ايجاد بيماري  عوامل مخرب، بيماري هاي گياهي هستند

در انسان و جانوران و نحوه و توسعه بيماري در آن ها نيز تقريباً مشابه است. بيماري شناسي گياهي شاخه اي از علوم كشاورزي به 

سيب رسان به گياهان و نحوه جلوگيري يا كنترل خسارت آن حساب مي آيد كه با جمع آوري دانش و اطالعات مربوط به عوامل آ

 .ها معين مي شود، از اين رو آشنايي با بيماري شناسي گياهي اهميت بسيار دارد

عنوان كتاب منتشر شده  ١٦٥كاربردي و ماارتي جااد كشاورزي تاكنون  -شايان توجه است از سوي مؤسسه آموزش عالي علمي 

 press_itvhe.areo.ac.irاطالع و خريد محصوالت اين مؤسسه مي توانند به سايت انتشارات به نشاني است و عالقه مندان براي 

 مراجعه كنند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٤٢/%DA%A٩%D٨%AA%D٨%A٧ 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  23تاریخ: 

 مقصر اصلي گراني برنج كيست؟

در روزهاي آغازين فصل برداشت، نوسانات قيمت برنج ايراني در كوچه پس كوچه هاي شار طنين انداز شده كه هر كس داليل 

 .خاص خود را براي اين نابه ساماني ها مطرح كند

در روزهاي آغازين فصل برداشت، نوسانات  ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزيبه گزارش خبرنگار 

يل خاص خود را براي اين نابه ساماني ها مطرح قيمت برنج ايراني در كوچه پس كوچه هاي شار طنين انداز شده كه هر كس دال

خبر مي دهند؛ با اين وجود چه كسي را مي توان  ثبات قيمت ها كند اين درحالي است كه مسئوالن امر براي حفظ آرامش بازار از

تا  شيار عمده فروبازدر آشفته بازار نوسانات قيمت مقصر دانست؟گزارشات ميداني بيانگر آن است كه هر كيلو برنج درجه يك در 

هزار تومان اعالم مي  ١٢تا  ١٠هزار تومان به فروش مي رسد در حاليكه مسئولين امر قيمت منطقي هر كيلو برنج با كيفيت را  ١٦

 :حال به سراغ مسئوالن مربوطه مي رويم تا از آخرين وضعيت نوسانات قيمت با خبر شويم.كنند

با اشاره به چالش هاي   صنعت،تجارت و كشاورزياد كشاورزي در گفتگو با خبرنگار كاوه خاكسار مدير كل دفتر غالت وزارت جا 

خريد تاميني برنج اظاار داشت: براساس قانون خريد تاميني محصوالت كشاورزي در زمانيكه امكان فروش محصول از سوي 

 .شود در حاليكه برنج كاران براي فروش محصول خود مشكلي ندارند كشاورز وجود ندارد، انجام مي

 .هزارتن مشابه سال گذشته خواهد بود ٢٠٠ميليون و  ٢الي  ٢به گفته وي امسال ميزان توليد برنج داخلي حدود 

يافته است و از آنجا كه توليد داخل جوابگوي تمامي  افزايش ايراني برنج سمت به مردم گرايش اخير هاي سال طي: افزود خاكسار

 .نياز كشور نيست شاهد نوسانات قيمت هستيم

 قيمت: گفت و كرد اعالم هزار تومان  ١٢تا  ١٠هر كيلو برنج كيفي را  قيمت منطقيمديركل دفتر غالت وزارت جااد كشاورزي 

ستگاه هاي ذيربط بر اين امر بايد نظارت داشته باشند چرا كه هيچ د كه است دالالن سودجويي از ناشي بازار در موجود باالتر هاي

 .به گفته وي عرضه برنج نو در بازار بر كاهش نوسانات قيمت تاثير گذار خواهد بود.گونه كمبودي در داخل وجود ندارد

 افزايش تقاضا برنج را گران كرد

با توجه به آنكه ارقام كيفي ،  :گفت صنعت،تجارت و كشاورزينگار دالور حيدر پور رئيس جااد كشاورزي مازندران در گفتگو با خبر

 .بومي محلي و پرمحصول با قيمت مناسب در بازار به فروش مي رسد نيازي به خريد تاميني و توافقي محصول نيست

سال زارعي حداقل قيمت ها با سود متعارف از سوي دولت اعالم مي شود تا در وي افزود: بنابرقانون خريد تاميني قبل از آغاز 

 .صورت كاهش شديد قيمت در بازار دولت بتواند براي جبران زيان كشاورزان ورود نمايد

بومي با  بازار برنج ٩٣مي تواند بر تعادل قيمت ها تاثير گذار باشد، گفت: سال  خريد توافقيحيدر پور در پاسخ به اين سوال كه 

تومان كرد كه اين امر  ٨٠٠هزار و  ٥هزارتن خريد توافقي برنج با قيمت  ١٥ركود مواجه شد كه براين اساس دولت اقدام به خريد 

رئيس جااد كشاورزي مازندران با اشاره به اينكه خريد توافقي برنج از سوي بازرگاني دولتي .خروج بازار از ركود را به همراه داشت

شود، بيان كرد: مسئوليت تنظيم بازار بر عاده بازرگاني دولتي است اما مشكل نقدينگي براي خريد محصول از كشاورزان بايد انجام 

 . وجود دارد

وي ادامه داد: با وجود آنكه امكان رقابت دولت با بخش خصوصي در همه جا وجود ندارد اما در صورت توان مالي برخي شركت ها 

يدرپور با اشاره به داليل نوسانات بازار برنج بيان كرد: با وجود كيفيت مناسب برنج داخلي گرايش افراد ح.اين كار بايد صورت گيرد
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هزارتومان  ٩الي  ٨به گفته وي قيمت منطقي خريد هر كيلو برنج از كشاورزان .افزايش يافته است برنج ايرانيبه سمت و سوي 

 .كننده عرضه شود هزارتوماني بايد به مصرف ٢است كه درناايت با سود 

 پاي واردات برنج همزمان با فصل برداشت به كشور باز شد

با اشاره به داليل اصلي نوسانات قيمت   صنعت،تجارت و كشاورزيعنايت اهلل بياباني قائم مقام خانه كشاورز در گفتگو با خبرنگار 

خريد تاميني محصوالت كشاورزي از جمله برنج با تاخير اعالم مي شود كه اين امر سبب شده تا توليدكننده  برنج بيان كرد: نرخ

همزمان با فصل برداشت افزود: با توجه به آغاز  واردات برنجوي با انتقاد از .نتواند برنامه ريزي دقيقي براي توليد داشته باشد

بياباني ادامه داد: واردات برنج همزمان .است كه پاي واردات برنج به كشور باز شود برداشت و نبود وضعيت مناسب توليد چه نيازي

به گفته اين مقام مسئول ، .با فصل برداشت اختالط آن با برنج هاي با كيفيت و عرضه محصول با نرخ هاي باال را به همراه دارد

 .اقدام به واردات برنج با كيفيت نمايد پس از مشخص شدن ميزان توليد برحسب نياز بايد جهاد كشاورزي  وزارت

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٦٢٩٦٥/%D٨٥%٩%D٨٢%٩%D٨%B٥%D٨% 
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 پسته
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 مغز پسته چقدر است؟درآمد كشور از صادرات 

 .تن مغز پسته، از كشور صادر شده است ٤٥٩قريب به  ٩٦طبق آمار منتشر شده توسط گمرك در يك ماهه نخست سال 

در يك  گمركطبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزيبه گزارش خبرنگار 

  .، از كشور صادر شده استمغز پستهتن  ٤٥٩قريب به  ٩٦ماهه نخست سال 

 .بوده است ٢٢٣،٤٦٦،٧٩٥،٨٣٦آن  ارزش ريالي و 6,890,951 صادراتاين ميزان  ارزش دالري

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٦٠٢٠١/%D٨%AF%D٨%B١%D٨%A٢ 
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 پنبه
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 تامين منابع مالي
 فارس - ۹6/04/17 : تاریخ

 شودهزار ميليارد تومان پول گندم در دو مرحله/امسال يك ميليون تن گندم مازاد صادر مي ١٤پرداخت 

هزار تن گندم مازاد  ٨٠بيني شده است امسال بيش از يك ميليون و براساس جدولي كه امروز به مصوبه هيأت دولت رسيده، پيش 

، براساس جدولي خبرگزاري فارسگزارش خبرنگار كشاورزي  به .امسال از كشور صادر و پول كشاورزان در دو مرحله پرداخت شود

هزار ريال  ١٣به تصويب هيأت دولت رسيده، ميزان خريد تاميني گندم از كشاورزان به ازاي هر كيلو  ٩٦تير  ١٧كه امروز شنبه 

 ٣هزار تن، تير  ٥٩٥ميليون و  ٢هزار تن، خرداد  ٧٢٧يليون و هزار تن، ارديباشت يك م ١٧١در سال جاري براي فروردين 

هزار تن در نظر گرفته شده است كه  ٨٤هزارتن و مارماه  ٣٣٧هزار تن، شاريور  ٤٥٣ميليون و  ٢هزار تن، مرداد  ٦٣٣ميليون و 

براساس اين جدول .يداري شودميليون تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان به صورت تاميني خر١١بيني شده امسال در مجموع پيش

هزار  ٣٣ميليارد ريال، براي خرداد  ٤٥٢هزار و  ٢٢ميليارد ريال، براي ارديباشت  ٢٢٣هزار و  ٢بااي خريد تاميني براي فروردين 

هزار و  ٤ميليارد ريال، شاريور  ٨٨٨هزار و  ٣١ميليارد ريال، براي مرداد  ٢٢٦هزار و  ٤٧براي گندم تيرماه  ميليارد ريال، ٧٤٠و 

 ١٤٣ميليارد ريال و در مجموع براي كل خريد گندم امسال  ١٠٩٢ميليارد ريال و براي خريد گندم در مارماه سال جاري  ٣٨٤

بيني همچنين طبق اين جدول پرداخت بااي گندم به كشاورزان در دو نوبت پيش.بيني منابع شده استميليارد ريال پيش ٦هزار و 

ميليارد ريال،  ٤٨٥هزار و  ١١ميليارد ريال در يك مرحله، در ارديباشت  ١٣٧دم در فروردين هزار و شده است كه براي خريد گن

ميليارد ريال در مرحله  ١٥٨هزار و  24ميليارد ريال در يك مرحله، تيرماه در مرحله اول  ٢٥٩هزار و  ١٧در يك مرحله خرداد 

ميليارد ريال، در  ٩٦٧هزار و  ١٠ميليارد ريال و در مرحله دوم  ٣١٢هزار و  ١٦ميليارد ريال، در مرداد در مرحله اول  ٨٦دوم هزار 

ميليارد  ٥٥٩ميليارد ريال ، در مارماه مرحله اول  ٤٨١هزار و  ١٦ميليارد ريال، و در مرحله دوم  ٢٤٣هزار و  ٢شاريور مرحله اول 

 ١٤٢هزار  ٢آذر  ميليارد ريال، ٥٧٦هزار و  ١٥حله دوم ميليارد ريال، در آبان به عنوان مر ٦٨هزار و  ٢٣ريال و در مرحله دوم 

 ٦همچنين در اين جدول مقدار فروش گندم خبازي به قيمت كيلويي .ميليارد ريال پرداخت شود ٥٣٣ميليارد ريال و در ديماه 

ار تن گندم به صورت هز ٥٦٠ميليون و  ٧هزار تن در نظر گرفته شده است كه در مجموع سال  ٦٣٠ريال براي هر ماه  ٦٥٠هزار و 

ميليارد ريال و در مجموع سال  ١٩٠هزار و  ٤ها در هر ماه همچنين ارزش فروش گندم به خبازي.ها ارائه خواهد شدآرد به خبازي

 ١٧٠در اين جدول آمده است: مقدار فروش گندم صنف و صنعت در هر ماه .بيني شده استميليارد ريال پيش ٢٧٤هزار و  ٥٠

 .هزار تن خواهد بود ٤٠ميليون و  ٢هزار ريال خواهد بود كه در مجموع  ٩يمت هر كيلو هزار تن و با ق

 .ميليارد ريال خواهد بود ٣٦٠هزار و  ١٨ميليارد ريال و در مجموع  ١٥٣٠ارزش فروش گندم صنف و صنعت در سال جاري ماهانه 

هزار و  ٨تن و ارزش صادرات گندم مازاد در مجموع هزار  ٨٠هزار تن و در مجموع يك ميليون  ٩٠مقدار صادرات گندم ماهانه 

هزار ميليارد ريال  ٨٢همچنين منابع براي خريد گندم به صورت تاميني از كشاورزان .ميليارد ريال برآورد شده است ٦٣٠

 .بيني شده استهزار ميليارد ريال پيش ٣٠بيني شده است همچنين تسايالت بانكي براي خريد تاميني پيش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٧٠٠١٧٧٥ 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960417001775


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

72 

 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 اختصاصميليارد دالر تسهيالت اشتغال صندوق توسعه ملي به طرح هاي بخش غيردولتي در مناطق روستايي  1.5

 مي يابد

ميليون دالر تسايالت اشتغال صندوق توسعه ملي را به طرح هاي بخش  ٥٠٠نمايندگان مجلس شوراي اسالمي يك ميليارد و 

 .هزار نفر جمعيت اختصاص دادند 10غيردولتي در مناطق روستايي و شارهاي كمتر از 

نبه و در ادامه رسيدگي به اليحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال به گزارش ايانا از خانه ملت، نمايندگان در جلسه علني امروز يكش

راي  ١٠راي موافق،  ١٨٥پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ماده چاار اين اليحه را با 

ن اليحه، تسايالت موضوع اين قانون به براساس ماده چاار اي.نماينده حاضر تصويب كردند ٢٣١مخالف و دو راي ممتنع از مجموع 

طرح هاي بخش غيردولتي در حوزه هاي كشاورزي، منابع طبيعي، معادن كوچك، فناوري اطالعات، گردشگري، صنايع دستي، 

تمامي فعاليت هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي و عشايري و همچنين براي تامين سرمايه در گردش 

 .هزار نفر جمعيت اختصاص مي يابد ١٠ليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شارهاي زير واحدهاي تو

نماينده حاضر  ٢١٩راي ممتنع از مجموع  ٦راي مخالف و  ٢١راي موافق،  ١٥٦نمايندگان همچنين ماده پنج اين اليحه را با 

درصد براساس شاخص سام بيكاران روستايي،  ٥٠نسبت تصويب كردند كه براساس آن، منابع موضوع اين قانون در درون استان به 

درصد باقي مانده به صورت ملي و براساس  ٥٠جمعيت عشايري، مناطق مرزي و مناطق محروم به صورت استاني توزيع مي شود و 

 .شاخص هاي مصوب شوراي عالي اشتغال و بر مبناي شاخص هاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي توزيع مي شود

راي موافق و چاار راي ممتنع از مجموع  ٢٢راي موافق،  ١٣٨اين قانون را با  ٦مجلس شوراي اسالمي همچنين ماده نمايندگان 

 .نماينده حاضر تصويب كردند ٢٢٩

مجلسي ها به منظور حُسن اجراي اين قانون و ارزيابي ميزان پيشرفت كار، سازمان برنامه و بودجه كشور را موظف كردند تا با به 

  .سامانه مناسب بر نحوه اعطاي تسايالت و اشتغال ايجاد شده نظارت كند كارگيري

براساس اين ماده دستگاه هاي اجرايي موظف هستند در چاارچوب اعالمي سازمان برنامه و بودجه كشور اطالعات مربوط به 

ماه يك بار به مجلس  ٦د را هر چاارچوب اين نظارت را در سامانه ثبت كنند. همچنين اين سازمان موظف است تا گزارش عملكر

در تبصره اين ماده نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف شد سامانه جامع اطالعات بازار كار،  .شوراي اسالمي ارايه كند

  .متناسب با اهداف اين قانون را ايجاد كرده و داده هاي مورد نياز را در اختيار دستگاه هاي مرتبط قرار دهد

ن همچنين ماده هفت اين قانون را تصويب كردند كه براساس آن آيين نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر تكاليف و سام هر نمايندگا

يك از دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه، چاارچوب و شرايط عقد قرارداد عامليت با سپرده گذاري، نرخ سود متناظر بخش هاي 

ح، سازو كار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرح هاي پيشناادي ساير دستگاه ها ظرف هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طر

مدت دو ماه پس از ابالغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت 

 .ود و به تصويب هيات وزيران مي رسدروستايي و مناطق محروم رياست جماوري در چاارچوب قوانين مربوطه تايه مي ش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٢٢/١٥%D-٨٥%٩%DB%٨C%D٩% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 ٩٦هاي حمايت از كشاورزي در سالصندوقميليارد توماني براي  2000تعيين سقف تسهيالت 

برداران تسايالت پرداخت توانند تا سقف دوهزار ميليارد تومان به بارههاي حمايت از بخش كشاورزي در سال جاري ميصندوق

هاي شارستاني حمايت از توسعه بخش كشاورزي با به گزارش خبرنگار ايانا، دومين همايش و نخستين جشنواره صندوق.كنند

هاي خراسان رضوي، خراسان هاي جااد كشاورزي استانمديره شركت مادرتخصصي، رؤساي سازماناور رئيس و اعااي هيأتح

كننده شركت شمالي، سمنان، خوزستان، تاران، فارس، كردستان، مديران و اعااي اتاق فكر، نمايندگان، ناظران و هماهنگ

هاي شارستاني در مشاد در حال در بخش كشاورزي و مديران عامل صندوقگذاري مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه

ها در تعامل با هاي صندوقهاي برتر، رشد و يادگيري، استفاده از ظرفيتبرگزاري است.هدف از برگزاري اين جشنواره معرفي الگو

مديره شركت مادرتخصصي صندوق او هيأتداران و جامعه هدف است.عليرضا اشرفي، عتر با سااميكديگر در ارائه خدمات مطلوب

هاي شارستاني حمايت از توسعه بخش كشاورزي گذاري در بخش كشاورزي در نخستين جشنواره صندوقحمايت از توسعه سرمايه

دام،  فعاليت، ٥فعاليت، باغباني  ١٦هاي زراعت هاي شارستاني در زيربخشفعاليت برگزيده صندوق ٣٣: در اين جشنواره اعالم كرد

هاي ياد شده ارائه فعاليت و صنايع كشاورزي و مكانيزاسيون دو فعاليت، توسط مديران عامل صندوق ١٠طيور، آبزيان و زنبور عسل 

 ١٤٤٨صندوق شارستاني با سرمايه  ٤٧گيرد.وي بيان كرد: در حال حاضر هاي تخصصي مورد داوري قرار ميو در پانلشود مي

اند كه در حال ارائه خدمات به فرد مستقل تشكيل يافته ٣٠٨٠افراد حقيقي و  ١٨٨٦٢تشكل و  ٧٣٦داري ميليارد ريال و با ساام

مديره شركت مادرتخصصي نيز در ادامه گفت: در سال برداران بخش كشاورزي هستند.ابوالقاسم شمس، عاو هيأتداران و بارهساام

 اند.ها پرداخت كردهداران صندوقليارد تومان تسايالت به سااممي ١٦٥٠هاى حمايت از توسعه بخش كشاورزى گذشته صندوق

هاي شارستاني حمايت از توسعه بخش كشاورزي و مدير توسعه در ادامه شاريار رستمي، دبير نخستين جشنواره صندوق

هاي صندوقگذاري در بخش نيز اظاار كرد: گذاري و تسايالت شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهسرمايه

 توانند از محل منابع داخلي خود دوهزار ميليارد تومان تسايالت پرداخت كنند.حمايت از توسعه بخش كشاورزي در سال جاري مي

هاى شارستانى حمايت از توسعه بخش كشاورزى در وي يادآور شد: طي امروز و فردا دومين همايش و نخستين جشنواره صندوق

منظور افزايش هاى ارزش بهها در قالب زنجيرهها وخدمات انجام شده صندوقازاين جشنواره ارائه طرحشود. هدف مشاد برگزار مى

ورى عامل سرمايه، ارتقاى كيفيت خدمات، كاهش بااى تمام شده توليد، توجه به بازار محصوالت كشاورزى، اجراى باره

 است.ها به يكديگر هاى دولت در بخش و انتقال تجربيات صندوقسياست

 شود./هاى برگزيده تقدير ميهاى برتر برگزيده و معرفى خواهند شد. همچنين از صندوقدر پايان اين جشنواره طرح

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٤١/%D٨%AA%D٨%B٩%DB%٨ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 تسهيالت ويژه بانك كشاورزي براي طرح هاي كشت گلخانه اي اعالم شد

مرتاي شايدزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك كشاورزي در نشست مشترك مديران بانك كشاورزي و وزارت جااد 

 .دادكشاورزي از تسايالت ويژه بانك كشاورزي براي كشت هاي گلخانه اي خبر 

 طاماسبي محمدعلي  تير با حاور ١٨به گزارش ايانا از روابط عمومي بانك كشاورزي، در اين جلسه كه بعدازظار امروز يكشنبه 

 بانكداري و اعتباري امور معاون فنودي فرهاد و مديره هيات عاو خدارحمي اهلل روح باغباني، امور در جاادكشاورزي وزير معاون

ران و كارشناسان وزارت جااد كشاورزي و بانك كشاورزي و همچنين تعدادي از فعاالن و مدي از شماري كشاورزي، بانك شركتي

: كرد اظاار متراكم توليد عرصه فعاالن جمع در حاور از خرسندي اظاار ضمن شايدزاده شد، برگزار توليدكنندگان اين حوزه 

اف استراتژيك است؛ چراكه از اهداف مام ستاد اهد جزو قفس در ماهي پرورش هاي طرح و اي گلخانه هاي كشت اجراي ما براي

اقتصاد مقاومتي و مورد تاكيد مقام معظم رهبري است.وي افزود: به همين مناسبت، متناسب با اختيارات و ريسك پذيري خود، 

داخت تسايالت درقبال اخذ تسايالت حمايتي را براي پروژه هاي كشت گلخانه اي در نظر گرفته ايم كه از آن جمله مي توان به پر

وثيقه معادل اصل تسايالت و اخذ ضمانت بابت الباقي سود و متفرعات اشاره كرد.شايدزاده تصريح كرد: سياست ما در بانك 

كشاورزي در مواجاه با مشكالت ، گفتگو و بررسي مشكل با مشورت مشتري، بررسي راهكارهاي چند جانبه و ناايتا انتخاب باترين 

وي در خاتمه با اشاره به اين كه موفقيت توليدكنندگان، تامين بازگشت سرمايه بانك و از دغدغه  اي حل مشكل است. راه حل بر

هاي بانك كشاورزي است گفت: شايسته است هم زمان با اجرا، بازارهاي داخلي و خارجي درنظر گرفته شوند، براي ورود به 

 ي صادرات محصوالت گلخانه اي مورد بررسي قرار گيرند.بازارهاي متنوع برنامه ريزي شود و زيرساخت ها

بر اساس اين گزارش در اين جلسه همچنين طرفين، ضمن بررسي تخصصي و اقتصادي طرح هاي عمده كشت گلخانه اي، پيرامون 

ر مدت فعاليت مشكالت اجرايي موجود و راهكارهاي رفع آن ها گفتگو و تبادل نظر كردند.اين گزارش مي افزايد بانك كشاورزي د

هزار فقره تاسيسات  ٦٥هزار ميليارد ريال تسايالت براي ايجاد، توسعه و تكميل بالغ بر  ٢٩چاار ساله دولت تدبير و اميد جمعا 

 حققت براي اقتصادي هاي استراتژي از يكي عنوان به اي گلخانه هاي كشت توسعه كشت گلخانه اي در كشور پرداخت كرده است.

يار مورد تاكيد مقام معظم رهبري است و به دستور مرتاي شايدزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل بس مقاومتي اقتصاد اهداف

 بانك كشاورزي در اولويت پرداخت هاي اين بانك قرار دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٣٩/%D٨%%DAA٨%B٣% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 هزار ميليارد ريال براي مالچ پاشي عرصه هاي بياباني اختصاص يافت 4

فرهاد سرداري روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظاار كرد: اميد مي رود با تخصيص اعتبارات، گام هاي موثري براي 

وي افزود: در سال هاي گذشته براي خريد مالچ، با مشكل روبه رو بوديم اما اكنون اعتبار خوبي در  .بيابانزايي انجام شودمقابله با 

 مالچ پاشي اثر بدي بر محيط زيست ندارد * .اين زمينه گذاشته شده است

ه هاي طبيعي گفت: درباره اثرات سوء سرداري درباره ادعاهاي طرح شده در زمينه اثرات سوء زيست محيطي مالچ پاشي ها در عرص

وي تصريح كرد: براي بررسي مارات زيست محيطي،  .مالچ پاشي، صحبت هايي مطرح شده كه مبتني بر تحقيق علمي نيست

سال اخير در كشور مالچ پاشي شده بود مورد  ٣٠اقدام تحقيقي با مشاركت شركت ملي نفت انجام شده و تمام مناطقي كه در 

يق قرار گرفته و در آن، عرصه هاي بيابان به لحاظ شرايط خاك، آب زير زميني و پوشش گياهي بررسي و آزمايش بررسي و تحق

سرپرست دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري افزود: نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه مالچ پاشي .شده است

  .ت محيطي ندارد و اين نتايج به صورت مستند موجود استهاي انجام شده در عرصه هاي طبيعي اثر بد زيس

كشور انجام شد  ٣٣وي درباره برنامه هاي ايران براي مقابله با بيابانزايي در كشور همسايه اظاار كرد: هفته گذشته اجماع جااني با 

مور خارجه نيز كمك كار باشد و حمايت وي خاطرنشان كرد: در اين باره بايد وزارت ا.تا براي همكاري منطقه اي برنامه تدوين شود

سرداري در بخش ديگر سخنان خود درباره پيشروي بيابان ها و افزايش ميزان  .هاي دفتر يو.ان.دي.پي سازمان ملل هم جذب شود

طق به اسطح اين عرصه ها گفت: زماني كه توان توليد اكولوژيك در يك منطقه كاهش پيدا مي كند، بيابانزايي اتفاق مي افتد و من

سمت بياباني شدن پيش مي روند و اين وضعيت اكنون به علت شرايط خشكسالي ها و كاهش بارندگي ها در برخي استان هاي 

 .غربي، استان اصفاان و استان سيستان وبلوچستان مشاهده مي شود

  .ميليون هكتار از عرصه هاي طبيعي كشور، عرصه هاي بيابان است ٣٢.٦بر اساس اين گزارش 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٢٧/٤%D-٨٧%٩%D٨%B٢%D٨%A٧ 
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 تحقيقات و نوآوري ها
  آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

در شهريور امسال با همكاري  آالتدوين سند ملي اصالح نژاد ماهي كپور تا هفته آينده/ آغاز اصالح نژاد قزل

 كارشناسان نروژي

اند، اما اين اقدامات با هدف مشخص هاي مختلف انجام دادهاگرچه محققان كشور تاكنون تحقيقات بسياري درباره ژنتيك ماهي

ا اعالم اين يانا بوگو با خبرنگار ارئيس مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي امروز در گفتنبوده و هنوز سندي براي آن تدوين نشده است.

 ١٥تا  ١٠ريزي خبر گفت: هفته آينده با همكاري كارشناسان و استادان مجارستاني، سند ملي اصالح نژاد ماهي كپور كه به برنامه

هاي اند به موفقيتساله توانسته ٢٠ها طي تحقيقات شود.محمد پوركاظمي، با اشاره به اينكه مجارستانيساله نياز دارد، تدوين مي

ابل توجاي در زمينه اصالح نژاد كپورماهيان برسند، افزود: انتقال دانش فني براي توليد الين و اصالح نژاد اين ماهي در كشور ق

شود.به گفته وي، اين همكاري، در حدود دو سال زمان خواهد برد كه اين موضوع با كمك محققان و كارشناسان مجاري دنبال مي

نخستين مرحله، حاور كارشناسان مجاري در ايران و بازديد از مناطقي كه پرورش اين ماهي انجام شود كه در چند فاز خالصه مي

گيرد در دستور كار است. ضمن اينكه كارگاه آموزشي سه روزه براي كارشناسان ايراني نيز برگزار شده كه امروز آخرين روز آن مي

هايي است كه در اين زمينه در از مديران و كارشناسان ايراني از فعاليت خواهد بود.پوركاظمي اظاار كرد: گام بعدي بازديد تعدادي

شود و هاي متراكم و فوق متراكم ماهي، بانك ژن زنده كپور و... بازديد ميگيرد. در اين مرحله، از تكنولوژيمجارستان انجام مي

هاي پرورش، توليد و اصالح نژاد اين ماهي را نيكنفر از كارشناسان خصوصي و دولتي، دوره آموزشي براي تك ١٥تا  ١٠پس از آن 

هزار تخم چشم زده ماهي كپور از مجارستان به ايران وارد شده و  ٥٠٠گذرانند.به گفته وي، در آخرين مرحله، در مجارستان مي

اي به وجود آمده هتواند از ظرفيتشود. پس از به نتيجه رسيدن آن، بخش خصوصي هم ميكار اصالح نژاد به طور جدي آغاز مي

پروري در هزار تن محصوالت توليد شده آبزي ٤٠٠در اين بخش استفاده كند.رئيس مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي تأكيد كرد: از 

هزار تن انواع كپور است.پوركاظمي ادامه داد: خوشبختانه دانش فني اصالح نژاد، قابل تعميم به بقيه  ١٧٠كشور، ساالنه بيش از 

ماهي و انواع ماهيان جنوب باره هاي بومي مانند سفيد، سوف، اردكتوان از آن براي اصالح نژاد ساير گونهها بوده و ميانواع ماهي

بعد از كپور ماهيان، قرار است در شاريور  برد.وي پيگيري سه برنامه اصالح نژادي از طرف مؤسسه را ضروري دانست و عنوان كرد:

آال با همكاري كارشناسان نروژي آغاز شود كه فائو نيز در اين پروژه حاور خواهد داشت. نتيجه قزل ماه امسال، برنامه اصالح نژاد

 .ها نيز بسته شودتواند به صفر شدن واردات تخم چشم زده بينجامد و در ناايت راه ورود بيماريها در چند سال آينده مياين برنامه

ن برنامه اصالح نژادي يادآور شد: كار روي ميگو و اصالح نژاد آن از سال گذشته رئيس مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي درباره سومي

 هاي مختلف از اين آبزي، طرح به نتايج قابل قبولي رسيده است.هاي جمعيتآغاز شد كه در اوايل سال جاري، با تالقي

اضافه كرد: اگر بودجه الزم براي اين پروژه به طور بر، بر است و هم هزينهپوركاظمي با بيان اينكه كارهاي اصالح نژادي هم وقت

شود.به گفته وي، براي شروع كار دو ميليارد كامل در اختيار محققان قرا نگيرد، تمام زحمات آناا به هدر رفته و كار مختل مي

 ٤٠٠است جماوري و ميليارد تومان معاونت علمي ري ٦٠٠تومان نياز است كه يك ميليارد تومان آن را استانداري خوزستان، 

 شود./ميليارد تومان هم مؤسسه متقبل مي

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٦٨/%D٨%AA%D٨%AF%D٩% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 تأمين اعتبار براي تأسيس بانك ژن پشتيبان كرم ابريشمضرورت توجه به تحقيقات ابريشم و 

هاي فومن و شفت در مجلس شوراي اسالمي گفت: بايد با حساس كردن همه نمايندگان استان نسبت به نماينده مردم شارستان

هاي ابريشم و فراورده اهميت وجودي مركز تحقيقات ابريشم در توسعه نوغانداري، ايجاد اشتغال براي جوانان استان و افزايش توليد

 .زا و پردرآمد، تنگناهاي مالي و اعتباري مركز رفع شودآن و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتيِ در اين بخش اشتغال

هاي فومن و شفت در مجلس شوراي به گزارش ايانا از مركز تحقيقات ابريشم كشور، محمد حسين افتخاري نماينده مردم شارستان

 شده و در حال اجراء اين مركز از نزديك آشنا شد.هاي انجاممركز تحقيقات ابريشم كشور، با فعاليت اسالمي، طي بازديد از

وي در اين بازديد با مديران و پژوهشگران مركز تحقيقات ابريشم كشور گفت و گو كرد و از وجود مشكالت عديده در مسير پيشرفت 

ري در كشور اطالع يافت و اظاار اميدواري كرد تا با حساس كردن همه نمايندگان هاي نوغانداتبع آن رونق فعاليتو تعالي مركز و به

هاي استان نسبت به اهميت وجودي اين مركز در توسعه نوغانداري و ايجاد اشتغال براي جوانان استان و افزايش توليد ابريشم و فراورده

زا و پردرآمد نسبت به رفع تنگناهاي مالي و در اين بخش اشتغالآن و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتيِ مورد تأكيد رهبر معظم انقالب 

ها اعتباري مركز اقدام شود.وي دعوت از مجمع نمايندگان استان براي بازديد از مركز تحقيقات ابريشم و آشنايي حاوري با فعاليت

اهميت مقوله تحقيقات ابريشم و برخورداري هاي موجود را مام دانست و افزود: همچنين بايد با جلب نظر مديران استاني به و چالش

ش هاي پژوهشي اين مركز تا حد امكان تالبخشي به برنامهاز اعتبارات استاني براي تأسيس بانك ژن پشتيبان كرم ابريشم و سرعت

 كنيم.

ews/http://www.iana.ir/fa/n٤٥٩٧٣/%D٨%B٦%D٨%B١%D٨٨%٩%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

اجراي پروژه مشترك بهبود امنيت غذايي با افزايش توليد گندم و مقاومت آبي به تغييرات اقليمي با مركز تحقيقات 

 المللي سيميتبين

 بابود امنيت غذايي با افزايش توليد گندم و"رئيس مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور گفت: مؤسسه پروژه مشتركي با عنوان 

 (cimmyt)المللي سيميت با مركز تحقيقات بين "هاي بومي زراعيمقاومت آبي به تغييرات اقليمي از طريق حفاظت از تنوع توده

 .هزار دالر تأمين اعتبار شده است 730از سوي سازمان فائو با اختصاص  از سال پيش در دست اجراء دارد كه

هاي شود. الينهاي بومي هستند كه در حال حاضر كشت ميدكتر صابر گلكاري افزود: منظور از توده بومي زراعي آن دسته از الين

هاي گيرند، شناسايي مي شوند و با راهبردهاي مختلف ازجمله انتخاب، تالقيبومي كه هنوز توسط كشاورزان مورد كشت قرار مي

رين شده، با مشاركت كشاورزان باتها، بابود كيفيت و افزايش توليد اصالحر ايجاد مقاومت به بيماريمنظوژنتيكي يا انتقال ژن به

به  هاي بوميشوند.وي بيان كرد: در اين پروژه با توجه به اينكه ادامه كشت الينها انتخاب و مجدداً به كشاورزان برگردانده ميالين

ها به شرايط اقليمي مناطق مورد كشت وابسته است وب يا سازگاري اختصاصي آنواسطه وجود ژن، وجود خواص كيفي بسيار مطل

خت ها در شرايط سدليل پايداري توليد اين گندمها يا بهدليل عاليق تاريخي و فرهنگي به نان حاصل از اين گندمو كشاورزان به

تحقيقات كشاورزي ديم كشور با بيان اينكه در  دهند.رئيس مؤسسههاي بومي ادامه ميمحيطي، آنان همچنان به كشت اين الين

هاي بومي با انجام اصالحات ژنتيكي محدود و با حفظ تنوع ژنتيكي همچنان در اختيار زارعان اين پروژه سعي بر اين است تا الين

هاي متحمل به تنشها حاوي ذخاير ژنتيكي بسيار مامي هستند كه در اصالح ارقام كار قرار گيرد، يادآور شد: اين الينگندم

برداري قرار خواهند گرفت.گلكاري تأكيد كرد: اجراي محيطي ناشي از تغييرات اقليمي نامطلوب و محدودكننده توليد مورد باره

 "زراعي هاي بوميبابود امنيت غذايي با افزايش توليد گندم و مقاومت آبي به تغييرات اقليمي از طريق حفاظت از تنوع توده"پروژه 

است به مدت چاار سال ادامه يابد و امسال دومين سال اجراي آن است.وي با اشاره به برگزاري همايشي با عنوان پروژه با قرار 

ها(، نااد )سمنهاي مردمالمللي، استادان دانشگاه، نمايندگان كشاورزان از سازماننفر از كارشناسان داخلي و بين ٧٠حاور 

تيرماه سال جاري در تبريز، ادامه داد: در اين  ١٤تا  ١٢بط با بخش خصوصي طي روزهاي كارشناسان بخش اجراء و صنايع مرت

كارشناس از كشورهاي روسيه، تركيه، ژاپن، نروژ، افغانستان و هندوستان نيز شركت داشتند كه در روز نخست  ١٣همايش 

ين پروژه در كشورهاي تركيه، افغانستان و كنندگان مطالبي مرتبط با موضوع همايش و همچنين نتايج حاصل از اجراي اشركت

ريزي براي ادامه پروژه در سال آينده صورت گرفت.به گفته رئيس مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ايران ارائه دادند و برنامه

ي ان شرقسال پيش اين همايش در تركيه برگزار شده بود و امسال به ميزباني مؤسسه تحقيقات ديم كشور در استان آذربايج

كنندگان از مزارع پروژه در شمال استان آذربايجان شرقي در )تبريز( برپا شد.گلكاري با بيان اينكه در ادامه همايش، شركت

شارستان هوراند بازديد كردند و از نزديك با دستاوردهاي پروژه آشنا شدند، عنوان كرد: در روز پاياني اين همايش كليه 

هاي هاي پروژه و همچنين با پروژهز سايت اصلي مؤسسه در ايستگاه مراغه، با نتايج آزمايشكنندگان ضمن بازديد اشركت

كيلومتري مراغه  ١٠تحقيقاتي در حال انجام در بخش غالت نيز آشنا شدند. همچنين طي اين همايش آنان از كارخانه آرد اطار در 

ديد كردند.وي با اشاره به تأمين اعتبار اين پروژه از سوي سازمان فائو هاي كيفي اين كارخانه بازو از تأسيسات پيشرفته و آزمايشگاه

هزار دالر تأمين اعتبار در نظر گرفته شده  ٧٣٠خاطرنشان ساخت: براي سه كشور ايران، تركيه و افغانستان توسط سازمان فائو 

 ايشگاهي و... اختصاص خواهد يافت.هاي آزمهاي آموزشي، هزينههاي اجراي اين طرح، برگزاري دورهاست كه براي هزينه
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وي در پايان اظاار كرد: اجراي اين پروژه و برگزاري همايش عالوه بر استان آذربايجان شرقي، قرار است در استان خراسان شمالي 

 نيز به مورد اجراءدرآيد./

a/news/http://www.iana.ir/f٤٥٩٧١/%D٨%A٧%D٨% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 درصد نياز كشور به واكسن نيوفلورازي در مؤسسه رازي شعبه مرند ٣0توليد 

نياز كشور به واكسن نيوفلورازي در اين  درصد ٣٠رئيس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه مرند با اشاره به اينكه 

شعبه توليد مي شود، گفت: توليد نيمه صنعتي واكسن گامبورو، توليد نيمه صنعتي واكسن نيوكاسل يك دهم سي سي، توليد نيمه 

اكسن و سرم تحقيقات و به گزارش روابط عمومي مؤسسه .صنعتي واكسن آنفلوآنزاي عيار باال نيز در دستور كار اين شعبه قرار دارد

سازي رازي، دكتر علي آمقي رودسري با اشاره به چگونگي ميزان توليدات و طرح هاي تحقيقاتي مؤسسه رازي شعبه شمال غرب 

كشور)مرند( در سال گذشته، اظاار كرد: با توجه به نياز كشور به واكسن نيوفلورازي كه ميزان آن حدود يك ميليارد دز در سال 

ر در مؤسسه رازي شعبه مرند به توليد مي رسد.وي افزود: ظرفيت توليد واكسن نيوفلورازي در اين شعبه درصد اين مقدا ٣٠است، 

ميليون دز در سال نيز  ٧٠٠ميليون دز است كه در صورت تحقق منابع مالي مربوط به توسعه، مي تواند به  ٥٠٠ساالنه بيش از 

به برنامه ريزي اين شعبه براي توليد محصوالت جديد خاطرنشان كرد: افزايش پيدا كند.رئيس مؤسسه رازي شعبه مرند با اشاره 

توليد نيمه صنعتي واكسن گامبورو، توليد نيمه صنعتي واكسن نيوكاسل يك دهم سي سي، توليد نيمه صنعتي واكسن آنفلوآنزاي 

قي با اشاره به چگونگي همكاري با عيار باال از جمله برنامه هايي است كه در دستور كار مؤسسه رازي شعبه مرند قرار دارد.آم

شركت هاي دانش بنيان در اين مؤسسه گفت: با توجه به سياست هاي مؤسسه رازي مركز در اين خصوص، شعبه مرند نيز از 

هرگونه همكاري با شركت هاي دانش بنياني كه در زمينه توليد واكسن هاي كشته طيور فعال هستند، استقبال مي كند.وي ضمن 

برنامه هاي مؤسسه رازي شعبه مرند در سال جاري بيان كرد: با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ارتباط با اشاره به 

اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال اهدافي در اين زمينه تدوين و اتخاذ شده كه در دستور كار اين مؤسسه قرار گرفته است.رئيس 

نتي ژن هاي مربوط به بيماري هاي سندرم افت تخم مرغ، برونشيت و گامبورو و همچنين مؤسسه رازي شعبه مرند، افزود: افزودن آ

تركيبات مختلف اين سه آنتي ژن و آنتي ژن هاي آنفلوآنزا و نيوكاسل، توليد نيمه صنعتي واكسن نيوكاسل يك دهم سي سي و 

سسه در سال جاري محسوب مي شود.وي بررسي توليد نيمه صنعتي واكسن آنفلوآنزاي عيار باال از جمله برنامه هاي اين مؤ

اكومورفوتيك عقرب هاي استان آذربايجان شرقي و استان اردبيل، جدا سازي و شناسايي گونه هاي بابزيا در نشخواركنندگان استان 

در  وفلورازيآذربايجان شرقي، كار بر روي ادجوانت هاي جايگزين براي توليد واكسن هاي روغني طيور، مقايسه عملكرد واكسن ني

جوجه هاي گوشتي و تخمگذار و نيز تعيين زمان باينه تزريق واكسن نيوفلورازي در جوجه هاي گوشتي و تخمگذار را از مامترين 

 طرح هاي تحقيقاتي در مؤسسه رازي شعبه مرند عنوان كرد.
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 هاي جديد، بهبود فرآيندها و توليدات فعلي دو رويكرد مهم مؤسسه رازيتوليد فرآورده

توليدات فعلي را از مام ترين  رئيس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي توليد فرآورده هاي جديد، بابود فرآيندها و

رويكردهاي اين مؤسسه عنوان كرد و گفت: تأمين نيازهاي داخل كشور و صادرات نيز از ديگر برنامه هاي اين مؤسسه محسوب مي 

 به گزارش ايانا از مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، دكتر مسعود هاشم زاده با اشاره به برنامه هايي كه در دستور.شود

كار اين مؤسسه قرار دارد، اظاار كرد: اين برنامه ها شامل چندين بخش است كه حوزه تحقيقات يكي از اين موارد محسوب مي 

 شود، بر اين اساس تحقيقات با توجه به نياز و سفارش مؤسسه انجام خواهد شد.

وي با بيان اينكه نيازهاي مؤسسه به دو بخش تقسيم مي شود، افزود: يكي از اين نيازها مرتبط با فرآورده هاي بيولوژيك مورد نياز 

كشور بوده است كه شامل بابود فرآيندها و توليدهاي فعلي مؤسسه و نيز توليد فرآورده هاي جديد مي شود و بخش ديگر آن مربوط 

رئيس مؤسسه رازي ارزيابي رفتار بيماري ها و كنترل بيماري پيش از شيوع را يكي از مام ترين رويكرد ست. به تحقيقات دامپزشكي ا

هاي مؤسسه رازي عنوان كرد و گفت: در نظر داريم با اينچنين رويكردي به سازمان دامپزشكي كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي، 

تأمين نيازهاي داخل كشور و در كنار آن توليد براي صادرات را از ديگر رويكردهاي وي توليد براي .خدمات رساني الزم را انجام دهيم

اين مؤسسه برشمرد و خاطرنشان كرد: مؤسسه رازي به عنوان دستگاهي حامي، از توسعه، ايجاد و باره برداري از كارخانه هايي كه 

ي كند.هاشم زاده تصريح كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر در اين زمينه فعال بوده و به صورت غيردولتي اداره مي شوند، حمايت م

كارخانه هاي چنداني در زمينه توليد اين فرآورده هاي بيولوژيك در كشور نداريم، مؤسسه رازي در زمينه كميت و كيفيت محصوالت 

 بايد به گونه اي باشد كه عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي، در حوزه صادرات نيز فعاليت كند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٤٥/%D٨%AA%D٨٨%٩% 
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 توليدات باغي
 فارس - ۹6/04/18 : تاریخ

 خسارت باغهاي شمال نداده استشود/ دولت ريالي بابت درصد محصول باغي به ضايعات تبديل مي ٤0

هزار ميليارد تومان خسارت به باغات مركبات وارد شد و  ٣رئيس اتحاديه باغداران مازندران گفت: بر اثر سرمازدگي پارسال گذشته  

خبرگزاري به گزارش خبرنگار كشاورزي  .دولت تاكنون ريالي از وامي كه قرار بود به اين موضوع تخصيص دهد، نپرداخته است

، محمدرضا شعباني امروز در نشست خبري به آخرين وضعيت محصوالت باغي در كشور اشاره كرد و گفت: ايران با بيش از فارس

ث حب در  شود، اما بايد پرسيد كه چراميليون تن محصوالت باغي يك از كشورهاي قوي در توليد محصوالت باغي محسوب مي ١٦

وي اضافه كرد: با اينكه ششمين توليدكننده مركبات هستيم، اما در صادرات جايي .كنيمصادرات اين محصوالت خوب عمل نمي

درصد محصوالت باغي ما تبديل به ضايعات  ٤٠تا  ٣٠ايم، مااف بر آنكه نداريم؛ چراكه در توليد باكيفيت و بازاررساني موفق نبوده

ها و منازل به ضايعات تبديل شده و محصول، بخشي در سردخانه و نگاداري و بخشي هم در مغازه شود كه بخشي در برداشتمي

شعباني تصريح كرد: بايد پرسيد كشوري همچون .شود كه بايد علم و تكنولوژي خود را در اين زمينه به روز كنيمدور ريخته مي

راحتي در اين عرصه بازار را در دست ننده باشد و چين و تركيه بهتواند صادركعربستان كه اصالً توليد مركبات ندارد، چگونه مي

وي همچنين در مورد ميزان خسارت سرمازدگي .افتداند، اما همچنان به فكر بازار صادراتي هستيم كه در عمل اتفاقي نميگرفته

هنگام شور به دليل سرمازدگي نابهسال گذشته به باغات مركبات شمال، گفت: سه هزار ميليارد تومان به باغات مركبات شمال ك

هاي جوان هم كالً از بين رفت تا جايي كه بار ميوه پرتقال خسارت وارد شد كه اين موضوع فقط مختص به ميوه نبود، بلكه درخت

رئيس اتحاديه باغداران محصوالت .پذير نيستامسال هم كاهش خواهد داشت و جبران آن تا دو، سه سال آينده هم امكان

صراحت اين را هم گفت: وامي كه قرار بود بابت خسارت از سوي دولت به باغداران مركبات شمال پرداخت رزي مازندران بهكشاو

زاده رئيس سازمان نظام صنفي در بخش ديگري از اين نشست شفيع ملك.ريالي از آن هم تاكنون اختصاص نيافته است شود،

باعث شده تا امروز تمام مرزها به روي ما بسته شود و در كنار آن بحث عدم  هاي غلطكشاورزي گفت: متأسفانه يكسري سياست

بندي باكيفيت سبب شده كه نتوانيم رقابت خوبي با دنيا داشته باشيم و در كنار آن هزينه توليد بسيار باالست تا جايي كه بسته

 .شده ما با اكثر محصوالت كشورهاي ديگر قابل رقابت نيستقيمت تمام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٨٠٠٠٩٠٨ 
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 تولیدات باغی
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

سانتيگراد و كمبود باران درجه  ٣5افشاني در بيش از گذارد/ گردهافشاني بر بازده محصول تأثير ميتنش در گرده

 شودمختل مي

گرده افشاني اغلب يك هفته يا بيشتر طول مي كشد و بيشترين آسيب وارده به گياه ذرت از تنش گرده افشاني طي دو هفته پس 

ز به گزارش ايانا ا.از افتادن گرده هاست. تنش شديد خشكي و گرما، از جمله عوامل مؤثر در فارست موانع گرده افشاني است

 ٣٥درجه فارناايت ) ٩٥، به خصوص، اين مسئله زماني اتفاق مي افتد كه دماي روزانه به بيش از "ساكسزفول فارمينگ"وبسايت 

درجه سانتي گراد( برسد و رطوبت نسبي كم و گياهان در معرض تنش خشكي در طول گرده افشاني باشند. بيشترين تعداد 

شان دهنده تأثيرات بالقوه بيشتر بر بازده محصول است. عالوه بر اين، دماي باالتر از روزهايي كه گياهان چنين شرايطي دارند، ن

 درجه سانتي گراد( به شدت گرده افشاني را تاعيف و حتي آن را از بين مي برد.  ٣٧درجه فارناايت )بيش از  ١٠٠

و كمبود بارندگي است. با اين حال، آسيب بيشترين تنش گرده افشاني مرتبط با شرايط آب و هوايي ناشي از تركيب گرماي هوا 

 ناشي از تگرگ در حين مرحله خردشدن نيز به همان اندازه مار است و منبع گرده ها را بيشتر كاهش مي دهد. 

 Western)در نبراسكاي غربي  (Maykogen)، ماندس كشاورزي تجاري شركت مايكوژن (Jason Welker)جيسون ولكر 

Nebeaska) در طول افتادن گرده ها، بدون هيچ خنكي در شب، كشاورزان بيشترين مسائل را مشاهده مي "د: آمريكا مي گوي

كنند. متأسفانه ما نمي توانيم طبيعت را كنترل كنيم، اما شناخت شرايطي كه بر گرده افشاني تأثير مي گذارد به ما كمك مي كند 

ليدكنندگان در برابر نيروهاي طبيعت ضعيف اند، براي كاهش در حالي كه تو"زيان هاي بالقوه بازده محصول را مشخص كنيم.

اثرات آسيب هاي ناشي از تغذيه حشرات از گياه و شرايط محيطي گام هايي برداشته شده است. براي مثال، آبياري در طول تنش 

توان بالقوه گرده  خشكي مي تواند مؤثر باشد. يكي از راه هاي پيش روي توليدكنندگان ذرت، مديريت جمعيت آفات است كه

افشاني را بابود مي بخشد. تغذيه سوسك هاي ريشه و سوسك هاي ژاپني از كاكل ذرت به اين بخش گياه آسيب مي رساند و توان 

بالقوه گرده افشاني آن را كاهش مي دهد. از نتايج تنش گرمايي و خشكي در طول گرده افشاني بروز خوشه هاي دندانه دار يا 

يف هاي نامرتب دانه است. خوشه هايي كه تحت تأثير دندانه شدن قرار مي گيرند دانه هايي دارد كه رشد ضعيف خوشه هايي با رد

تر و يا آهسته تري نسبت به ساير دانه ها دارد و يا تخمك هايي دارد كه در مدت كوتاهي پس از گرده افشاني قطع مي شود. 

و هستند، و هنگامي كه جمعيت آن ها به حد مشخصي برسد تبديل به همچنين سوسك هاي ابريشم در طول گرده افشاني پيشر

شناخت نحوه تأثير عوامل محيطي و گرما بر بازده محصول مي تواند به توليدكنندگان كمك كند. "تاديد مي شوند. ولكر مي گويد: 

 را در نظر مي گيريد و هيبريدي از اگر شما بدانيد كه از لحاظ جغرافيايي تحت تنش گرمايي يا خشكي قرار داريد، جمعيت كمتري

 "يك نوع خوشه كامالً انعطاف پذير و حتي تحمل پذير در برابر تنش ها خواهيد داشت.

 ترجمه: ماشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٣٠/%D٨%AA%D٨٦%٩%D٨%B 
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 تولیدات باغی

 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 جايگاه سوم توليد گيالس در جهان براي ايران

هزار تن از اين محصول  ٦١تا  ٦٠هزار تن گيالس جايگاه سوم توليد جاان را در اختيار دارد كه حدود  ٢٠٠ايران با توليد ساالنه 

ميليون تن است. تركيه جايگاه نخست، امريكا دوم ١٨ر جاان حدود آيد. ميزان توليد گيالس ددر شارستان شميرانات به عمل مي

 .اندهاي چاارم و پنجم دنيا قرار گرفتهو ايران جايگاه سوم را دارد و پس از ايناا ايتاليا و اسپانيا در جايگاه

روز خبر داد و گفت: ايران تير به مدت سه  ٢٥علي مرادي، شاردار لواسان با بيان اين مطلب در مورد سومين جشنواره گيالس از 

در توليد اين محصول جايگاه سوم و از نظر كيفيت جايگاه نخست جاان را دارد. وي تصريح كرد: اگر چه تركيه جايگاه نخست 

ي مندان زيادهايي كه انجام شده كيفيت گيالس ايران جايگاه نخست را در دنيا داشته و عالقهتوليد را در جاان دارد، اما با بررسي

مرادي افزود: از آنجايي كه وزارت جااد كشاورزي متولي اين بخش است، بايد به صنايع تبديلي مرتبط با اين محصول بپردازد. .دارد

اين جشنواره فرصت مغتنمي است تا عالوه بر ارتقاي سطح كيفي و كمي توليد گيالس اين شارستان ساير محصوالت كشاورزي 

 .نندگان برسدكنيز به طور مستقيم به دست مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٤٥/%D٨%AC%D٨% 
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 توليدات زراعي
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 فيلمدرصدي در مصرف آب +  ٩0جويي افزايش چندبرابري توليد علوفه با كشت هيدروپونيك/ صرفه

ها كشت هيدروپونيك است. اين هاي نويني براي افزايش توليد محصوالت كشاورزي ابداع شده كه يكي از آنامروزه در دنيا روش

وگو با خبرنگار ايانا گفت: يكي از فعاالن عرصه كشاورزي، امروز در گفت.وري توليد علوفه بسيار مؤثر خواهد بودروش در ارتقاي باره

جويي در ها صرفهتواند توليد علوفه براي مصارف دامي را تا چند برابر افزايش داده و ضمن كاهش هزينهميكشت هيدروپونيك 

درصد به همراه داشته باشد.وحيد ملتي، با اشاره به اينكه در حال حاضر كشورهايي مانند آمريكا و  ٩٠مصرف آب را تا بيش از 

اين  توان برايهاي فراواني ميكنند، افزود: مزيتكمك كشت هيدروپونيك توليد مي اي از علوفه دامي خود را بااستراليا بخش عمده

 صورتعنوان مثال، توليدي كه تناا در پنج مترمربع بهوري است. بهها افزايش بارهترين آننوع كشت نام برد كه يكي از مام

هكتار فااي باز. به عبارتي در كشت هيدروپونيك،  ٣٠در كند با ميزان توليد همان علوفه گيرد، برابري ميهيدروپونيك صورت مي

انجامد.به گفته وي، عدم هفته به طول مي ١٢توان محصول را برداشت كرد، اما همين توليد در فااي باز حداقل طي يك هفته مي

 توان براي آن معرفيميتر و عدم نياز به خاك در اين نوع كشت از ديگر مزايايي است كه مصرف سموم، توليد محصول با كيفيت

شود بيشتري باره را برد.اين كارشناس اظاار كرد: اكنون حتي كشوري مانند انگليس كه از كرد. ضمن اينكه از كمترين فاا مي

لحاظ تامين منابع آبي، مشكلي ندارد به كشت هيدروپونيك متمايل شده و مقدار قابل توجاي از علوفه مورد نياز خود را از اين راه 

شود و بنابراين سام كشور در توليد علوفه از طريق هايي با اين علم ميكند. اين در حالي است كه هنوز در ايران مخالفتمين ميتأ

 هاي هيدروپونيك دانستها را ميزان باالي پروتئين موجود در علوفهترين داليل مخالفتاين روش بسيار اندك است.وي يكي از مام

زايي شده و هاي داشتي، باعث بروز سختگويند كه مصرف پروتئين زياد در دامدليل برخي كارشناسان ميو ادامه داد: به همين 

توان جيره را بر حسب مقدار پروتئين موجود تنظيم و باالنس كرد زند. در حالي كه ميها در طوالني مدت صدمه ميبنابراين به دام

 ١٠٠مترمربع فااي بسته براي توليد علوفه هيدروپونيك را  ٥٠ت احداث تا اين مشكل حل شود.ملتي، سرمايه مورد نياز جا

ام و اكنون در ميليون تومان عنوان كرد و يادآور شد: اين تجايزات كمي گران هستند، اما طرح جديدي كه بنده ارائه داده

اي نج ميليون توماني نياز است تا گلخانهگذاري پهايي مانند كردستان، زنجان و آذربايجان غربي در حال اجراست، به سرمايهاستان

ساز براي آن فراهم كرد؛ به عبارتي يك بيستم هزينه تجايزات خارجي.به گزارش ايانا، كشت هيدروپونيك، روشي است كه در دست

شيوه كشت  شود و در حقيقت،هاي معدني، ماسه و... استفاده ميآن به جاي خاك از نگادارنده ريشه و آب مانند پشم سنگ، پوكه

 بدون خاك در كشاورزي است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٧٧/%D٨%A٧%D٨١%٩% 
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 توليدات دام و طيور
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 گوشت قرمز از طريق دام سبك هزار تن ٤00سامانه جديد پرورش دام سبك در دستور كار/ تأمين 

دنبال راهي جايگزين براي توليد برداري دام سبك از مراتع كاسته شود، اما مسئوالن بهاگرچه طبق قانون، هرساله بايد از باره

مطابق  وگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت:نژاد دام كشور امروز در گفترئيس مركز اصالح.ها هستندگوشت قرمز اين دام

د كنند، كاسته شود؛ بنابراين بايهايي كه از مراتع تغذيه ميوري در كشاورزي، ساالنه بايد سه ميليون رأس از دامقانون افزايش باره

به فكر سامانه جديدي بود تا اين كاهش را جبران كند.محمدرضا مالصالحي با اشاره به اينكه طبق برآوردهاي معاونت امور دام 

هاي ميليون رأس بز در كشور وجود دارد، افزود: توسعه سامانه ٢٠ميليون رإس گوسفند و حدود  ٤٦كشاورزي، حدود وزارت جااد 

حلي جايگزين براي جبران كاهش دام سبك باشد.به گفته وي، اكنون بيشترين دام سبك در اختيار تواند راهاي و بسته ميمزرعه

درصد خوراك  ٧٠كنند و بيش از صورت دستي آن هم در فصول زمستان تأمين ميدرصد علوفه را به ٣٠عشاير است كه كمتر از 

زارع و چر مبسته نيز در روستاها وجود دارد كه بيشتر متكي به پسهاي نيمهشان به تغذيه در مراتع وابسته است. سيستمهايدام

ر حالي است كه در سامان جديد، دام سبك را با هدف كنند. اين دمراتع اطراف خود هستند و البته از علوفه دستي هم استفاده مي

ر پرورش دهند. البته دصورت كامالً بسته نگاداري كرده و علوفه را نيز به شكل دستي در اختيار دام قرار ميتوليد گوشت يا شير به

نژاد دام بود.رئيس مركز اصالحگوسفند، توليد گوشت در اولويت بوده و در ارتباط با پرورش بز، بيشتر توليد شير مد نظر خواهد 

هاي مزارع است و از آنجا كه در كشور مزارع زيركشت غالت به وفور ها دارند، استفاده از پسماندكشور اظاار كرد: مزيتي كه اين دام

ادي از ، تعدتوان منابع قابل توجاي براي تغذيه دام سبك پيدا كرد.مالصالحي با بيان اينكه طي چاار سال اخيرشود، مييافت مي

هاي اندازي شده است، ادامه داد: براي تسايل در پرورش دام سبك و انتقال آن از مراتع به سامانهواحدهاي بسته دام سبك راه

اي ترتيب داد كه اين دام با شرايط جديد پرورش سازگار باشد؛ بنابراين بايد با كمك نژاد آناا را به گونهبسته، بايد بتوان اصالح

هزار تن گوشت  ٨٢٠اكنون حدود امي بومي و تالقي آناا با منابع وارداتي، اين مشكل را برطرف كرد.وي با اشاره به اينكه هممنابع د

هزار تن از اين مقدار توسط دام سبك توليد شده و  ٤٠٠درصد و به عبارتي  ٤٨شود، تأكيد كرد: حدود قرمز در كشور توليد مي

شود.مالصالحي درصد از نياز داخلي گوشت از خارج وارد مي ١٠است. ضمن اينكه حدود  درصد آن سام دام سنگين ٥٢حدود 

ايان برنامه شود تا پبيني ميافزايش جمعيت و باال رفتن تقاضا براي مصرف گوشت در آينده را گريزناپذير دانست و بيان كرد: پيش

البته براي حفظ آن بايد توليد گوشت حداقل يك ميليون  ايم، حفظ شود.ششم توسعه، ضريب خوداتكايي كه اكنون به آن رسيده

 هاي بسته است./هاي افزايش توليد، توسعه سامانهتن در سال باشد. يكي از راه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٥٠/%D٨%B٣%D٨%A٧% 
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 و طیورتولیدات دام 
 آیانا - 13۹6تیر  22تاریخ: 

هاي سازي براي فروش سگنژاد سگ كاري ايراني توسط فدراسيون جهاني تا آذرماه/ زمينه ٣استانداردنويسي نژادي 

 ايراني در بازارهاي جهاني

آغاز  هاتقاضا براي خريد آنمندان كشورهاي ديگر معرفي شده و با استانداردنويسي نژادهاي سگ كاري ايراني، اين نژادها به عالقه

بيني وگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: پيشمسئول نمايندگي فدراسيون جااني سگ در ايران امروز در گفت.خواهد شد

هاي پژدري، سرابي و سگ گله ايراني در فدراسيون جااني سگ، شود كه تا آذر ماه سال جاري، سه نژاد سگ به ناممي

اي هصورت حرفنويسي شده تا مرحله اول ثبت اين نژادها آغاز شود.سعيد پوراسماعيل با اشاره به اينكه هر كشوري كه بهاستاندارد

بيند، افزود: به همين دليل مام است كه نژادهاي متعلق كند، آن را به عنوان يك سرمايه ملي ميپرورش و تربيت سگ را دنبال مي

 انداردنويسي شده و سپس به ثبت برسد تا بتوانند از اين ظرفيت به نفع خود باره ببرند.به هر كشوري، توسط فدراسيون است

واند تالمللي كه دارد، به لحاظ مالي هم ميبين -افتد، عالوه بر وجاه علمي براي هر دامي كه اتفاق مي "ثبت"به گفته وي، مقوله 

 شود كه كشورهايويسي، صدور شجره نامه، اصالح نژاد و ثبت، باعث ميزايي داشته باشد. به عبارتي استانداردنارزآوري و اشتغال

ديگر، نژادهاي سگ كاري ايراني را شناخته و براي خريد آن اقدام كنند. البته اين موضوع در كشورهاي ديگر از اهميت بيشتري 

 حرفه و صنايع جانبي آن در كشور ماست. شناسند. يكي از داليل آن هم نوپايي اينبرخوردار بوده، اما در ايران كمتر آن را مي

تاندارد و هاي اسپوراسماعيل اظاار كرد: به هر ترتيب، پيشنااد استانداردنويسي اين سه نژاد به فدراسيون جااني ارائه شده و كميته

 .شوداند. اين نخستين گام براي ثبت محسوب مينژادي فدراسيون براي استانداردنويسي آن اعالم آمادگي كرده

هاي مشابه كه قبل از آن ثبت شده مانند نژاد قفقازي، آسياي ميانه هاي سگوي ادامه داد: استانداردنويسي بر اساس قياس نمونه

نژاد و دهندگان ايراني الگو قرار گرفته و از آن به بعد اصالحتواند براي پرورشگيرد. اين موضوع ميو... با نژاد معرفي شده، انجام مي

( تأكيد كرد: IKCهاي نژادهاي سگ ايراني رو به بابود خواهد رفت.مسئول نمايندگي فدراسيون جااني سگ در ايران )نامهشجره

هاي استاندارد در داخل تناا پرورش سگ كار ايراني از پايهاز اين رو با ثبت اين سه نژاد كاري ايراني در فدراسيون جااني، نه

عنوان مثال، در سال رك مشاغل و صنايع جانبي را نيز در بر دارد.پوراسماعيل اضافه كرد: بهشود، بلكه ارزآوري و تحمند ميباره

كشور دنيا حاور داشتند. هر  ٧٠سگ از  ٥٠٠هزار و  ٢٦مسابقات جااني سگ، در مسكوي روسيه برگزار شد كه طي آن  ٢٠١٦

ربي و مسئول لجستيك. بنابراين موضوع توريست و كند، سه نفر همراه دارد؛ مربي، كمك مسگي كه در اين مسابقات شركت مي

شود.وي در پايان با بيان اينكه تناا دو سال از عاويت ايران در فدراسيون درآمدهاي جانبي در كشور ميزبان بسيار فعال مي

مان دامپزشكي در ويژه معاونت امور دام، مركز اصالح نژاد و سازگذرد، يادآور شد: اگرچه مسئوالن وزارت جااد كشاورزي بهمي

هاي مااعفي از طرف ساير اند، اما براي رسيدن به نقطه مطلوب، الزم است تالشهاي قابل قبولي داشتهپرورش سگ كار، حمايت

 ها و دولت در اين حوزه صورت گيرد./ارگان

fa/news/http://www.iana.ir/٤٦١١٤/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

گذار خواهي از صندوق هستند/ هيچ تفاوتي بين بخش گوشتي و تخمدنبال سهمهاي مرغداران مرغ گوشتي بهاتحاديه

 وجود ندارد

از صنعت طيور، اما مديرعامل اين صندوق با رد اين با وجود نارضايتي توليدكنندگان مرغ گوشتي از عملكرد صندوق حمايت 

 .گيرندموضوع، معتقد است ارائه تسايالت، شرايطي دارد كه مرغداران مرغ گوشتي اغلب آن را ناديده مي

وگو با خبرنگار ايانا در واكنش به ادعاي اتحاديه سراسري مرغداران مرغ مديرعامل صندوق حمايت از صنعت طيور امروز در گفت

خواهي از امدنبال سرسد توليدكنندگان مرغ گوشتي، بيشتر بهنظر مياي اين صندوق، گفت: بهوشتي، مبني بر عملكرد سليقهگ

ها براي آن هاي مختلف طيور در اين شركت وجود ندارد و تمام بخشاي براي بخشصندوق هستند در صورتي كه هيچ سام ويژه

درصد  ٣٧گرا دارد، افزود: اگرچه مرغداران بخش گوشتي، ه اينكه صندوق، عملكردي واقعيكسان هستند.مادي پورثمر، با اشاره ب

ها يكديگر كدام از اين تشكلها پراكنده بوده و تحت لواي يك تشكل نيستند. يعني تقريباً هيچساام در صندوق دارند، اما اين سام

 زنند.تي هر كدام، ساز خود را ميكنند. به عباررا قبول نداشته و از اتحاديه مركزي تبعيت نمي

هاي گذار تلقي شده و تعدادي از اتحاديهوي اظاار كرد: اين در حالي است كه اتحاديه ميان، به عنوان نماينده مرغداران مرغ تخم

 استاني هم كه به صورت جداگانه عاو صندوق هستند، از اتحاديه ميان، حرف شنوي دارند.

عت طيور ادامه داد: البته ارائه تسايالت به صنعت، مستلزم وجود طرح قابل قبول است كه اين مديرعامل صندوق حمايت از صن

عنوان اند تسايالت قابل توجاي دريافت كنند. بههاي توجياي خود توانستهموضوع از طرف اتحاديه ميان، بيشتر بوده و آناا با طرح

. اين در حالي است كه بخش گوشتي، كمتر طرحي ارائه داده و تناا براي هاي پير يا توسعه صادرات و..مثال، براي جمع كردن مرغ

خواهد.پورثمر تأكيد كرد: بنابراين نبايد به صندوق به عنوان يك محل پخش پول نگاه خريد جوجه يا مواردي از اين دست، پول مي

گذار وجود نداشته و ش گوشتي و تخمكرد، بلكه الزمه اصلي آن ارائه طرح منطقي است. به همين دليل هيچ تفاوتي بين بخ

 ١.٥كند. همانطور كه مثال اتحاديه مرغ گوشتي قزوين با ارائه طرح، توانست صندوق، به طور كلي از صنعت طيور حمايت مي

تعداد  ميليارد تومان عنوان كرد و يادآور شد: البته ٦٤ميليارد تومان از اين محل، تسايالت بگيرد.وي سرمايه حال حاضر صندوق را 

هزار واحد و بخش  ٢٠ها بيش از گذار نيز مزيد بر علت شده است. زيرا گوشتيزياد واحدهاي گوشتي در مقايسه با واحدهاي تخم

 واحد دارند. بنابراين تجميع توليدكنندگان در بخش گوشتي بسيار مشكل است. ٣٠٠هزار و گذار حداكثر يكتخم

لي، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي، در ميزگردي در ايانا در اين به گزارش ايانا، چندي پيش محمدعلي كما

هاي صندوق، بيشتر رابطه بوده نه ضابطه. ضمن اينكه قواعد حاكم بر صندوق، متناسب با مرغ منشاء كمك"ارتباط گفته بود: 

اني. هاي شارستاما به شدت پراكنده در اتحاديههاي طيور بيشتر است، ها در صندوق، از همه قسمتگوشتي نيست. سرمايه گوشتي

كند كه به صورت تجمعي با اتحاديه برخورد ها در آن است، اما رفتار صندوق ايجاب ميدرصد سام گوشتي ٣٨به عبارتي حدود 

يور، صنعت ط دهد، قابل توجه نيست. يعني نگاه صندوق حمايت ازنكرده و به علت پراكندگي، امتيازي كه به اين بخش ارائه مي

اند با هم تجميع شده و اعتماد ايجاد گذار به دليل اينكه تعدادشان كمتر است، توانستهجزئي است نه ملي. حال مرغداران تخم

 /"هاست، اما به كام ديگران.كنند. بنابراين اكنون بخش اعظم سرمايه به نام گوشتي

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩١٥/%D٨%A٧%D٨%AA%D٨%AD%D 
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 چاي
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

هزار تن رسيد/ بيش از  ١٧هزار تن برگ سبز چاي از كشاورزان خريداري شد/ ميزان توليد چاي خشك به  75

 در انبارها رسوب كرده است ٩5تن چاي خشك از سال  3000

ميليارد تومان از كشاورزي  ١٥٤هزار تن برگ سبز چاي به ارزش  ٧٥آغاز برداشت برگ سبز چاي تا پايان چين دوم در مجموع از 

 .خريداري شده است

درصد مطالبات  ٥٤وگو با خبرنگار ايانا با بيان اينكه حدود هاي چاي شمال كشور امروز در گفتمدير اجرايي سنديكاي كارخانه

ميليون تومان پرداخت و مابقي  ٥٠٠ميليارد و  ٧٨ميليارد مطالبات چايكاران  ١٥٤ت شده است، گفت: تا كنون از چايكاران پرداخ

هزار تن عنوان كرد و افزود: شرايط آب و هوايي  ١٧مطالبات باقي مانده است.صادق حسني ميزان چاي خشك توليد شده در كشور را 

چين دوم شد به همين دليل ميزان توليد امسال نسبت به سال گذشته پنج درصد  نامناسب و كاهش بارندگي باعث افت توليد در

ها باقي مانده است، تأكيد كرد: در انبار كارخانه ٩٥هزار تن چاي خشك از سال كاهش داشته است.وي با يادآوري اينكه بيش از سه

 رو باشيم.ز با رسوب چاي در انبارها روبهرسد امسال نينظر ميبا توجه به ركود بازار داخلي و كندي صادرات چاي به

هاي چاي شمال كشور حاور دالالن چاي را يكي از مشكالت مام صنعت چاي كشور برشمرد و ادامه مدير اجرايي سنديكاي كارخانه

ل يك محها در داد: براي رفع اين مشكل سنديكا به سازمان چاي كشور پيشنااد داده است كه تمامي چاي خشك توليدي كارخانه

 شده و هماهنگ عرضه شود.صورت كنترلآوري و پس از تعيين كارشناسي قيمت بهمشخص جمع

 ها و سودجويان بازار ثبات و امنيت نسبي پيدا خواهد كرد.حسني بيان كرد: با اين روش عالوه بر حذف دالل

و اظاار كرد: با توجه به ركود بازار فشار مالي وي در پايان خواستار اجراي قانون خريد تاميني چاي توسط سازمان چاي كشور شد 

 ها توان پرداخت قدرالسام خود را از خريد برگ سبز چاي ندارند./شود تا جايي كه بسياري از آنها وارد ميزيادي بر كارخانه

http://www.iana.ir/fa/news/٩٠٤٥٩/٧٥%D-٨٧%٩%D٨%B٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/45990/75-%D9%87%D8%B2


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

91 

 حبوبات
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 واردات عدس به كشور بر اساس نياز بازار بوده است

رئيس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاوري اتاق تاران گفت: حجم واردات عدس به 

 .لزوم تنظيم بازار بوده است كشور در ماه هاي گذشته بر اساس نياز و

كاوه زرگران در گفت وگو با ايرنا افزود: در ماه هاي گذشته در ستاد تنظيم بازار مشكالت عرضه حبوبات اعالم و به سازمان تعاون 

به گفته اين مقام مسئول، در ماه هاي گذشته موجودي .روستايي توصيه شد تا در تامين حبوبات مورد نياز كشور تالش كند

وي خاطرنشان كرد: براي تحقق .حبوبات بازار بسيار كم شد و نياز بود تا به انجام واردات به تنظيم عرضه و تقاضا در بازار اقدام شود

 .اين مام تا رسيدن محصوالت كشورهاي همسايه به بازار صبر و پس از آن به انجام واردات مبادرت شد

تن عدس به صورت خشك و  ٧٧٤المي ايران در فروردين امسال بيش از پنج هزار و به گزارش ايرنا، برپايه آمار گمرك جماوري اس

 .غالف كنده شده از كشورهاي امارات متحده عربي، تركيه، كانادا و اسپانيا وارد ايران شده است

ريالي اين ميزان دالر، ارز از كشور خارج شده كه ارزش  ٥٣٣هزار و  ٤٩٨ميليون و  ٦براساس واردات اين حجم عدس، نزديك به 

 .تومان در آمار گمرك به ثبت رسيده است 101هزار و  ٧٥٦ميليون و  ٧٠ميليارد و  ٢١واردات، بالغ بر 

صادرات به قطرزرگران همچنين به آخرين وضعيت صادرات تجار ايراني به بازار قطر اشاره كرد و يادآور شد: به صورت پراكنده 

بازار اين كشور سامي داشته باشند و برخي از آناا نسبت به ايجاد دفتر در قطر اقدام  شركت هاي مختلف در تالش هستند تا در

وي تصريح كرد: هنوز سياستگذاري منسجم و كاملي در اين زمينه صورت نگرفته و برخي اقالم از طريق كشور عمان به .كرده اند

اتاق بازرگاني تاران ادامه داد: به نظر مي رسد  رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي.قطر بارگيري و صادر مي شود

همانطور كه در گذشته درخصوص بازار روسيه فرصت سوزي شد، دولت در ايجاد سياستگذاري كالن و ساختار مناسب صادراتي 

به بازار قطر زرگران به برخي ديگر از مشكالت صادرات كاال .براي قطر نيز ناتوان است و بخش خصوصي بايد در اين حوزه ورود كند

اشاره كرد و يادآور شد: امروز حتي ورود تجار ايراني به اين كشور و اخذ ويزا با دشواري هايي مواجه است، در حالي كه تجار ديگر 

وي همچنين گفت: لبنيات، .كشورها اين مشكالت را ندارند؛ اين مساله منجر به صادرات بخشي از كاالها از طريق عمان شده است

و صيفي عمده اقالم صادراتي ايران به قطر است و قطري ها از لبنيات شركت ها و برندهاي مطرح ايراني بيشترين  سبزي، ميوه

به گزارش ايرنا، دوشنبه پانزدهم خرداد ماه گذشته عربستان به همراه مصر، امارات متحده عربي و بحرين .استقبال را داشته اند

 .طع كرده و راه هاي هوايي، زميني و دريايي خود را با اين كشور بسترسما اعالم كردند روابط خود با قطر را ق

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٥٢/%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨ 
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 حبوبات
 فارس - ۹6/04/20 : تاریخ

 درصدي قيمت گوشت قرمز  ١٩درصد گران شد/ افزايش  ٤١دهد قيمت حبوبات فارس خبر مي

درصد و  ٤١براساس گزارش مركز آمار ايران، قيمت كاالها و خدمات شاري خردادماه امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال 

، طبق شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادي  .درصد گران شد ١٩گوشت قرمز 

دهد سبزي و حبوبات با خانوارهاي شاري در خردادماه امسال كه توسط مركز آمار ايران منتشر شد، جزئيات اين گزارش نشان مي

 ٢١.٧، برق و سوخت پس از آن آب.، باالترين ركورد افزايش قيمت را داشته است٩٥درصد نسبت به خردادماه سال  ٤٠.٩افزايش 

درصد نسبت به خرداد سال گذشته گران شده است. طبق اين اطالعات خردادماه امسال مردم گوشت قرمز و گوشت ماكيان را 

درصد است.  ١١.١همچنين در بخش ميوه و خشكبار اين رقم افزايش .اندتر از مدت مشابه سال قبل خريد كردهدرصد گران ١٨.٧

ها داشته و كمترين گروه اصلي و فرعي آن نشان از افزايش همه بخش ١٢مات مصرفي شاري در شاخص قيمت كاالها و خد

همچنين در گروه اصلي حمل و نقل و باداشت و درمان به .درصد افزايش است ٢.٥افزايش مربوط به گروه اصلي ارتباطات با 

 .درصد افزايش خدمات را شاهد هستيم ٨.٨و  ٥.٦ترتيب 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢٠٠٠٠٨١٦ 
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 خاك
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 دهند؟هاي خاك چگونه خود را با شرايط متغير گياهان تطبيق ميباكتري

زي پسودوموناس فلورسنس از آن براي استخراج مواد مغذي اند كه باكتري خاككشف كردهدانشمندان مكانيزم منحصر به فردي را 

كند و زي است كه در ريشه گياهان اجتماع ميهاي خاكپسودوموناس فلورسنس يكي از باكتري .كنددر ريشه گياهان استفاده مي

 .دهدگيرد، سالمت گياه را ارتقا ميي كه از ريشه ميشود؛ يعني در عوض مواد مغذاي دوسويه ميدر آنجا با گياه وارد رابطه

هاي موجود در خاك است كه در ريشه گياهان اجتماع مي، پسودوموناس فلورسنس يكي از باكتريساينس ديليبه گزارش ايانا از 

 هد.دكند، سالمت گياه را ارتقا ميشود؛ يعني به جاي مواد مغذي كه از ريشه استخراج ميوارد يك رابطه دوسويه ميكند و در آنجا 

تواند چندين كاربرد اند، كشف خيره كننده اخير، ميمركز تحقيقاتي جان اينز كه اين مطالعه را انجام داده به گفته تيم دانشمندان

زا در انسان، در زيست شناسي تركيبي و براي محصوالت حسگرهاي زيستي كه هاي بيماريارگانيزمداشته باشد از جمله در مطالعه 

كند.اين تيم در مركز تحقيقاتي جان اينز در نورويچ نشان دادند به كشف تغييرات زيستي در گياهان و محيط زيست آناا كمك مي

پسودومانوس فلورسنس تغيير الگو بدهند كه زي كربن را در توانند متابوليسم مركمي RccRو  HexRكه چگونه عوامل دوقلوي

يك ليگاند، دو تنظيم كننده و سه "سازد با محيط اطراف خود تطابق پيدا كنند.اين مقاله با عنوان ها را قادر مياين امر باكتري

چاپ شده  PLOS Geneticsدر مجله  "كندمتابوليسم اوليه كربن را در پسودوموناس كنترل مي KDPGمحل اتصال: چگونه 

هاي متابوليك خود را با مواد مغذي موجود ايجاد ها پاسخانداز بنياديني در اين باره كه چگونه باكترياست. اين تحقيق، چشم

گيرد كه آن را يك گزينه منحصر به فرد و پيچيده دو طرفه به كار مي RccRويژه پروتئين سازد.بهكند، فراهم ميهماهنگ مي

هاي مختلف را سركوب و فعال كند.دكتر جيكوب ملون از مديران اين پروژه در مركز جان اينز سازد همزمان نمود ژنقادر مي

ه اي ككند. عمال هر تنظيم كنندههاي مرسوم اين گونه عمل ميبه روشي كامال متفاوت از تنظيم كننده RccRپروتئين "گويد: مي

 RccRشود. از سوي ديگر شود يا نميكند. يعني يا به دي ان اي وصل ميوش كار ميشناسيم از طريق يك كليد روشن و خاممي

آن را به ابزاري باورنكردني براي استفاده به عنوان يك  RccRكند. اصول حاكم بر عملكرد از يك كليد اين يا آن استفاده مي

ي سي تركيبي و توليد نسل جديدي از مدارهاي ژنتيكهاي زيادي براي استفاده در زيست شناكند و قابليتحسگر زيستي تبديل مي

دهد كه چگونه پسودوموناس فلورسنس متابوليسم خود را براي استخراج مواد مغذي نافته در . اين مطالعه نه تناا نشان مي"دارد

ينز محقق در مركز جان اروزاريو كمپيلونگو نويسنده همكار اين مقاله و ريشه گياه استفاده كند بلكه كاربردهاي پزشكي هم دارد.

زاي انساني پسودونوماس آئروگينوسا كه يك عامل مام توان براي مطالعه عامل بيماريهاي او را ميدهد كه چگونه يافتهتوضيح مي

 RccRهاي انساني، سيستم هاي پسودوموناس از جمله پاتوژنهمه گونه"گويد: كار برد. وي ميدر عفونت فيبروسيس ريه است به

اي در شناخت تكامل هاي تازهدر پسودوموناس فلورسنس ممكن است افق RccRاين بدان معني است كه مشخص كردن  دارند.را 

 ."ها و درمان بالقوه پسودوموناس آئروژينوسا باز كندپاتوژن

ews/http://www.iana.ir/fa/n٤٥٨٩١/%D٨%A٨%D٨%A٧%DA%A٩%D٨ 
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 خرما
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 شوداندازي ميدو مركز كشت بافت خرما در كشور راه

كند و حداكثر تا سه سال آينده تا پايان سال جاري دو مركز كشت بافت خرما توسط بخش خصوصي در كشور آغاز به كار مي

المللي كشت بافت خرما با اشاره به گزارش خبرنگار ايانا، دبير همايش بين.نخلداران خواهد شدمحصوالت اين مراكز آمده تحويل به 

 هاي كشور باسازي و اصالحهاي كشور در دوران جنگ تحميلي، گفت: با توجه به شرايط نخلستانبه خسارت قابل توجه نخلستان

 تي مانند استفاده از پاجوش پاسخگوي نياز كشور نيست.هاي سنكارگيري روشها بسيار ضروري است و براي اين امر بهآن

زمان كوتاه ناال مورد نياز كشور براي توسعه، بابود و نوسازي تواند در مدتهايي كه ميايرج رستگار افزود: يكي از روش

 شود.مي ها را تأمين كند، روش كشت بافت است كه منجر به توليد ناال سالم و با اصالت به تعداد انبوهنخلستان

 شود در نتيجه ناال حاصلهاي برتر گياه در آزمايشگاه انتخاب و تكثير ميها و ژنوتيپوي بيان كرد: در روش كشت بافت واريته

هاي المللي كشت بافت خرما، پروتكلهاي بسياري برخودار است.به گفته دبير انجمن همايش بيننسبت به روش سنتي از برتري

ل حاضر در اختيار چاار كشور آمريكا، انگلستان، فرانسه و اسرائيل است كه تمايلي به انتقال به ساير توليد كشت بافت در حا

كشورها ندارند.رستگار، كشور عمان را يكي از كشورهاي مناسب براي تبادل تجربه و تكنولوژي كشت بافت اين محصول عنوان كرد 

كشت بافت خرما يكي از باترين گزينه براي ايران در راستاي ارتقاء دانش و ساله در زمينه  ٢٤و ادامه داد: كشور عمان با سابقه 

تكنولوژي در اين زمينه است.وي در پايان تأكيد كرد: برگزاركنندگان اين همايش براي ارتقاء تكنولوژي كشت بافت خرما در كشور، 

ر توسعه دانش كشت بافت اين محصول دست پيدا اند تا با كمك آناا به اهداف خود دكارشناساني را از كشور عمان دعوت كرده

 كنيم./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٣٥/%D٨%AF%D٨٨%٩%D-٨٥%٩% 
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 خريد تضميني/خدمات
 فارس - ۹6/04/21 : تاریخ

 شودنوع دانه روغني خريداري مي ٣ميليون تن گذشت/  ٦خريد تضميني گندم از 

نوع  ٣زمان ميليون تن گذشت، گفت: به طور هم ٦مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اين كه خريد تاميني گندم از  

، با اعالم اينكه تا عصر روز خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي يزدان سيف در گفت .شوددانه روغني هم خريد تاميني مي

استان از گندمكاران تحويل و خريداري شده است، از خريد  ٣١هزارتن گندم در  ٢٠ميليون و  ٦مقدار   ٩٦تير ٢٠سه شنبه 

 .يز همزمان با گندم در كشور خبر دادهزار تن انواع دانه روغني كلزا، آفتابگردان و گلرنگ ن ١٦٦تاميني بيش از 

مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: خريد تاميني گندم در حال حاضر در تمامي استانااي كشور، به استثناي خوزستان 

ز اين محصول را هزار تن ا ٢٠ميليون و  ٦و بوشار كه خريد در آناا به پايان رسيده، ادامه دارد و مراكز خريد مستقر تاكنون بالغ بر 

هزار ميليارد ريال اعالم و اظاار كرد: تاكنون  ٧٨خريداري شده را بالغ بر  سيف، ارزش ريالي گندم.انداز گندمكاران خريداري كرده

درصد كل بهاي گندمهاي  ٦0حدود ايم كه ميليارد ريال بابت خريد گندم به كشاورزان پرداخت كرده ٥٠٠هزار و  ٤٦مبلغ 

 .باشدميخريداري شده 

معاون وزير جااد كشاورزي تأكيد كرد: به فال پروردگار و با همت و تالش همكاران سازمان برنامه و بودجه، خزانه داري كل 

گندم خود را تحويل مراكز داده و  ١٥/٣/١٣٩٦كشور، وزارت جاادكشاورزي و شركت متبوع، كليه مطالبات كشاورزاني كه تا تاريخ 

تيرماه جاري به ما گندم فروخته اند، ١٠اند، بطور كامل پرداخت شده و آن دسته از كشاورزاني كه تا تاريخ شدهثبت سامانه خريد 

 .اند و اميدواريم با تأمين منابع اين تاريخ در هفته آتي به روز شوددرصد پول محصول خود را دريافت كرده ٥٠نيز حداقل 

هزارتن،  ٣٥١اي پيشرو در زمينه خريد گندم را شامل؛ خوزستان با يك ميليون و همديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران استان

 .هزار تن برشمرد و از پايان خريد در خوزستان و بوشار خبرداد ٧٧٣هزار تن و فارس  ٧٩گلستان يك ميليون و 

تي دان نيز توسط شركت بازرگاني دولهاي روغني سويا، گلرنگ و آفتابگروي با اشاره به اينكه همزمان با گندم، خريد تاميني دانه

تن گلرنگ از كشاورزان  30تن آفتابگردان و  ٤٦٠هزار دانه روغني كلزا، ١٦٦شود، عنوان كرد: تاكنون ايران در كشور انجام مي

 .دهددرصد رشد نشان مي ١٤٠خريداري شده است كه ميزان خريد كلزا تاكنون درمقايسه با كل خريد سال گذشته، حدود 

ميليارد  ٣٠٠٠ميليارد ريال است كه تابه حال مبلغ  ٤٤٣٨ن وزير جااد كشاورزي افزود: ارزش ريالي كلزاهاي خريداري شده معاو

 ٣٠تن دانه آفتابگردان در استان خوزستان و  ٤٦٠درصد كل باا به كلزاكاران پرداخت شده است. همچنين مقدار ٧٠ريال معادل 

 .ستان تحويل مراكز خريد اين شركت شده استتن دانه گلرنگ نيز در سيستان و بلوچ

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در پايان ضمن قدرداني از تعامل و همراهي خوب كشاورزان با دولت در زمينه دريافت 

 .مطالبات گندم ها، از عزم جدي دولت و وزارت جاادكشاورزي براي پرداخت هرچه سريعتر پول محصول كشاورزان خبر داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢٠٠٠١٨٤٠ 
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 خرید تضمینی
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 ميليارد ريال وجوه خريد تضميني محصول استراتژيك كلزا به حساب كشاورزان ٣000واريز 

هزار ميليارد ريال به  ٣كشاورزي در اجراي عامليت خريد تاميني محصوالت استراتژيك در سال جاري، تاكنون بيش از بانك 

استان  ٢٨هزار تن محصول كلزا در  ١٥٠به گزارش ايانا از بانك كشاورزي، قريب به .حساب كشاورزان كلزاكار واريز كرده است

مانه جامع الكترونيكي دانه هاي روغني دربانك كشاورزي خريداري شده و وجوه آن هزار ميليارد ريال توسط سا ٤كشور به ارزش 

درصد از بااي كلزاي خريداري شده به حساب  ٧٥درحال واريز به حساب كلزاكاران است.بر اساس اين گزارش تا كنون بيش از 

مچنان ادامه دارد.شايان ذكر است خريد كشاورزان توليدكننده واريز شده و برداشت اين محصول در استان هاي سردسير كشوره

تاميني محصوالت استراتژيك از جمله برنامه هاي دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي و مورد تاكيد مقام معظم رهبري است و بانك 

 .كشاورزي عامليت خريد تاميني محصوالت استراتژيكي چون گندم، كلزا، سويا، گلرنگ و آفتابگردان را بر عاده دارد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٤٤/%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨%B١% 
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 خدمات
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 درصد حيوانات خانگي لوكس هستند/ بيشتر دامپزشكان دو شغل دارند 5تنها 

گذاران صرفه ها براي سرمايهرسد؛ اما آيا تأسيس اين بيمارستاننظر ميدامپزشكي در هر شاري ضروري بهوجود بيمارستان 

 اقتصادي دارد؟

حيوان  كنندوگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: عموم مردم تصور ميرئيس بيمارستان دامپزشكي خاورميانه امروز در گفت

هاي كند، شخص متمولي است و براي آن هزينهها نگاداري ميشود و كسي كه از آنمي خانگي جزو كاالهاي لوكس حساب

پردازد.حسين صفري با اشاره به اينكه تعريف لوكس درباره حيوانات تزئيني، در اذهان بيشتر مردم منحرف دامپزشكي گزافي مي

درصد باقيمانده  ٩٥قيمت داشته باشند و ا سگ گرانشده است، افزود: اين در حالي است كه شايد تناا پنج درصد مردم، گربه ي

 اند.ها را از كوچه و خيابان پيدا كرده يا با قيمتي بسيار نازل خريداري كردهجزو كساني هستند كه يا آن

هاي آخرين مدلي است كه كنار صاحب آن، سگ يا گربه به گفته وي، اما تصور بيشتر مردم از حيوان خانگي، تصوير اتومبيل

ها تومان در ماه است. در صورتي كه درصد بسيار كوچكي از حيوانات خانگي قيمت نشسته و هزينه ماهانه اين حيوان، ميليونرانگ

وع را توان اين موضها ميگيرند.رئيس بيمارستان دامپزشكي خاورميانه اظاار كرد: از قيمت ويزيتو تزئيني جزو اين دسته قرار مي

هزار تومان براي  ٦٠٠تا  ٥٠٠هاي جراحي هم بين هزار تومان بوده و شايد عمل ٣٠تا  ٢٥معموال بين فاميد. زيرا پول ويزيت 

 صاحب آن، هزينه داشته باشد. البته صرف اين مقدار پول، به ميزان وابستگي عاطفي بين حيوان و صاحبش بسته است.

ميليون تومان خريد و  ٤٠اب يا شاهين را به قيمت صفري معتقد است: در حاشيه خليج فارس، كشورهايي هستند كه مثالً عق

هاي بيشتري پرداخت. در ها بايد هزينهكنند. اين ها جزو حيواناتي است كه لوكس محسوب شده و براي نگاداري از آنفروش مي

خطاب كرد. حتي  توان آن را لوكسهزار تومان به فروش برسد كه مسلماً نمي ١٥حالي كه در ايران شايد يك مرغ عشق به قيمت 

 گيرد.هزار تومان شناسنامه گرفت. پس صرف داشتن شناسنامه نيز مالك تشخيص قرار نمي ١٠توان با براي سگ يا گربه مي

توان عدد مشخصي را براي آن تعيين كرد، زيرا شغل وي در پاسخ به پرسشي مبني بر ميزان درآمد دامپزشكان، تأكيد كرد: نمي

هاي سوسيس و كالباس هاي لبني، كارخانهشود؛ از كشتارگاه و دامداري گرفته تا كارخانهتلفي خالصه ميدامپزشكان در جاهاي مخ

پردازد، بيمارستان دامپزشكي است؛ بنابراين بيشتر دامپزشكان، دو و داروخانه. بخش كوچكي هم كه معموالً عصرها به فعاليت مي

 آيند تا حيوانات خانگي و تزئيني را مداوا كنند.ان ميشغله بوده و بعد از اتمام شيفت صبح، به بيمارست

دهد، اظاار كرد: معموالً يك بيمارستان هاي جاري را نميصفري در پايان با بيان اينكه درآمد بيمارستان به تناايي كفاف هزينه

هاي مختلف براي ال، انجام آزمايشعنوان مثكند. بههاي خود را تامين مياي هزينههاي حاشيهخصوصي دامپزشكي، با ارائه سرويس

 هاي صنعتي، تأسيس داروخانه و خدمات مختلف دامپزشكي براي بخش دامپروري./ها و مرغداريدامداري

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠١٣/%D٨%AA%D٨٦%٩% 
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 خدمات
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 شودميليون قطعه ماهيان زينتي ساالنه در ايران توليد مي 2١0هاي دانش بنيان از پرداخت ماليات/معافيت شركت

هاي دانش بنيان با حمايت و برخورداري از امكانات ويژه از رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي گفت: شركت

 .پرداخت ماليات معافيت دارند

برداري از نخستين شركت تحقيقات دانش بنيان ماهيان زينتي كشور در محالت، افزود: به گزارش ايرنا، اسكندر زند در آيين باره

يابد و ورود بخش خصوصي به بخش تحقيقات رويكرد سال جاري است كه در اين تحقيقات كشاورزي در بخش دولتي توسعه نمي

 .شده استاي راستا نيز برنامه ريزي گسترده

وي ادامه داد: در شرايطي كه امور تحقيقاتي براي بخش خصوصي توجيه دارد، نبايد در بخش دولتي پيگيري شود و تناا تحقيقاتي 

 .ها در بخش خصوصي توجيه اقتصادي نداردبايد در بخش دولتي حمايت شوند كه انجام آن

تحقيقات به بخش خصوصي و حمايت از آن در نظر گرفته شده كه يكي هايي براي واگذاري معاون وزير جااد كشاورزي گفت:برنامه

 .اندازي شركت تحقيقات دانش بنيان ماهيان زينتي محالت استها راهاز آن

زند ادامه داد: واگذاري تحقيقات به شركت دانش بنيان مورد تاكيد مقام معظم رهبري و برنامه دولت تدبير و اميد است و براي 

 .دانش بنيان و در گام اول، از موسسه تحقيقاتي تا زمان توانمند شدن شركت حمايت مي شود هايتوسعه شركت

ها بايد تجاري سازي و محصوالت توليدي اين شركت:هاست، افزودهاي دانش بنيان دولتي شدن آنوي با بيان اينكه آفت شركت

 .قابليت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي شوند

هاي دانش اي دارد و زمينه ايجاد شركتهاي متنوع و گستردهشاورزي ادامه داد: شارستان محالت ظرفيتمعاون وزير جااد ك

 .بنيان و ايجاد مراكز رشد در اين شارستان وجود دارد و بايد از اين ظرفيت استفاده شود

در كشور است. اين تاسيسات اندازي تاسيسات تحقيقاتي در زمينه آبزيان و شيالت زند گفت: سال آينده صدمين سال راه

ريزي هدفمندي در بخش توليد وي با بيان اينكه براي پنج سال آينده برنامه.شودترين بخش تحقيقاتي كشور محسوب ميقديمي

 شود كه از اينميليارد قطعه ماهي زينتي توليد مي ١.٥آبزيان و شيالت از جمله ماهيان زينتي شده است، بيان كرد: در دنيا ساالنه 

ميليون  ١١زند با اشاره به توليد ساالنه .و نيم ميليون قطعه است ١٣ميليون قطعه و سام استان مركزي 210ميزان سام ايران

اي توليد ماهيان ميليون قطعه ١٠قطعه ماهي زينتي در شارستان محالت، عنوان كرد: با توجه به اينكه مسئوالن استان افزايش 

توان گفت اين شارستان در بخش ماهيان زينتي نقش پررنگي اند، ميي آينده هدفگذاري كردهزينتي در شارستان محالت را برا

معاون وزير جااد كشاورزي ادامه داد: يك مركز مربوط به مركز تحقيقات گل و گياه محالت است كه به پژوهشكده ارتقا يافت .دارد

ات كشور است، در كل ايران يك پژوهشكده گل و گياه وجود و اقدام بزرگي بود و مركز تحقيقات گل و گياه محالت قطب تحقيق

رئيس موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور نيز در اين آيين گفت: .دارد كه مربوط به محالت است و بقيه زيرمجموعه هستند

ه مدت دو ب شركت تحقيقات دانش بنيان ماهيان زينتي محالت نخستين شركت دانش بنيان در بخش ماهيان زينتي است كه بايد

 .سال مورد حمايت قرار بگيرد تا توانمندي هدفگذاري شده براي اين شركت محقق شود

هاي محمد پوركاظمي افزود: پژوهشكده پشتوانه شركت تحقيقات دانش بنيان ماهيان زينتي محالت است و به همين دليل برنامه

گرفته شده است، كه با حمايت وزارت جااد كشاورزي،  مختلفي براي حمايت از اين شركت تازه تاسيس در سال جاري در نظر

هاي دانش وي اظااركرد: از توانمندي ساير شركت.شودسازمان جااد كشاورزي استان و موسسه تحقيقات شيالتي كشور اجرايي مي

http://awnrc.com/index.php
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هاي مربوط به گيري شركت از فناوريوي ادامه داد: براي باره.بنيان بر حسب گونه در بخش ماهيان زينتي حمايت خواهد شد

 .شودغذاي زنده ماهيان زينتي و باداشت ماهيان حمايت مورد نياز در نظر گرفته مي

كند اندازي اين شبكه، محالت را به عنوان پايگاه علمي، توليدي و اقتصادي در بخش ماهيان زينتي معرفي ميپوركاظمي افزود: راه

رئيس سازمان دامپزشكي كشور نيز در اين مراسم گفت: .شناخته شودهاي اين شارستان تا به اين طريق بيش از پيش ظرفيت

مادي خلج افزود: توليد ثروت وقتي حاصل .توليد باداشتي محصوالت دامي از اركان اساسي رقابت در بازارهاي جااني است

رد كه از مولفه هاي قيمت و شود كه پايداري توليد حفظ شود و توليد پايدار بر مبناي رقابت است و توليدي اين ويژگي را دامي

وي اظااركرد: سازمان دامپزشكي همچون سازمان انرژي اتمي است كه همه .كيفيت به خصوص كيفيت باداشتي بر خوردار باشد

درصد آن  ٧٠هزار مجوز باداشتي كه بيش از  ٣٥وي ادامه داد: پارسال حدود .شودالمللي مميزي ميفتارهاي آن توسط مراجع بين

رئيس سازمان جااد كشاورزي استان مركزي نيز در اين آيين .ود و حدود هفت تا هشت هزار نيز مجوز وارداتي صادرشدصادراتي ب

هاي ابالغي از سوي وزارت جااد كشاورزي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به ها و برنامهگفت: در راستاي سياست

هاي علمي در بخش هاي دولتي وخصوصي نخستين شركت تحقيقاتي و توانمنديگيري از ظرفيت ها منظور چابك سازي و باره

علي بابايي افزود: با راه اندازي اين شركت در شارستان .انداي شددانش بنيان در زمينه ماهيان زينتي در شارستان محالت راه

 ها وشوند و در كنار آن دورهسمت هدايت ميمند به انجام تحقيقات در خصوص ماهيان زينتي به اين محالت به تدريج افراد عالقه

وي ادامه داد: محالت با اين .شودهاي مختلف آموزشي با حاور استادان خارجي نيز به طور اختصاصي در اين شار برگزار ميكارگاه

 ينتي به جايهاي علمي درباره ماهيان زشود و تحقيقات و پژوهشرويكرد به قطب علمي توليد ماهيان زينتي كشور تبديل مي

هايي كه كار وي اظاار كرد: در اين شركت دانش بنيان امكاناتي براي شركت.شوندها اجرايي و تجاري ميماندگاري در كتابخانه

بابايي ادامه داد: اين مركز به تقويت .سازي كننددهند، فراهم شده تا تحقيقات علمي خود را تجاريعلمي و تحقيقاتي انجام مي

تواند اين بخش را در استان و كشور بيش از پيش رونق ببخشد و زمينه كند و ميماهيان زينتي كمك موثري مي توليد و پرورش

بابايي با اشاره به مراكز تحقيقاتي مختلف جااد كشاورزي در استان مركزي، بيان كرد: اين مراكز در .توليد و اشتغال را فراهم كند

رئيس سازمان .رند و به توسعه هدفمند مجموعه توليدات كشاورزي كمك مي كننداقتصادي كردن بخش كشاورزي نقش كليدي دا

جااد كشاورزي استان مركزي، گفت: استان مركزي در بخش پرورش و توليد ماهيان زينتي در جايگاه چاارم كشور قرار دارد و 

وي .جمله امارات و افغانستان صادر شدهزار دالر ماهي زينتي از استان مركزي به كشورهاي مختلف از 400پارسال دو ميليون و

ميليارد ريال راه اندازي اين شارك در نظر گرفته شده كه تاكنون تخصيص  ٦٠ادامه داد: در سفر رئيس جماوري به استان مركزي 

زوده شدن اندازي، دومين شارك ماهيان زينتي در كشور خواهد بود و افبابايي تاكيد كرد: اين شارك در صورت راه.داده نشده است

ميليون قطعه ماهي زينتي به ظرفيت استان براي اين شارك پيش بيني شده است كه اين موضوع به تقويت صادرات غير نفتي  ١٠

 كند./كمك مي

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٤٣/%D٨٥%٩%D٨%B٩%D٨%A٧%D 
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 خدمات

 آیانا - ١٣٩٦تير  ١٩تاريخ: 

انتظار ميليارد تومان ديگر چشم ٧٦ميليارد تومان يارانه صادراتي تخصيصي به جهاد كشاورزي توزيع شد؛  44

 تخصيص

تومان به ميليارد  ٢٤ميليارد و  ٢٠مدير دفتر توسعه صادرات وزارت جااد كشاورزي اعالم كرد: تاكنون دو مرحله يارانه به مبلغ 

ميليارد تومان ديگر نيز  ٧٦وزارت جااد كشاورزي تخصيص داده شده است كه هر دو مبلغ را بين صادركنندگان توزيع كرديم. 

 .حساب صادركنندگان واريز خواهد شدمصوب شده كه پس از تخصيص، طبق محاسبات انجام شده به

غذايي اتاق مشترك ايران و روسيه با هدف بررسي مشكالت مبادالت  به گزارش ايانا از اتاق ايران، دومين جلسه كميسيون صنايع

تجاري كاالهاي كشاورزي و غذايي در صورت پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا و با حاور كاوه زرگران، عاو هيات مديره اتاق 

جااد كشاورزي و شاهرخ شجري،  مشترك ايران و روسيه، سيدجمال مدرسي، مديركل دفتر مقررات و استاندارهاي بازرگاني وزارت

زرگران كه رياست اين نشست را بر عاده داشت، با اشاره به شروط  .مديركل دفتر توسعه صادرات وزارت جااد كشاورزي برگزار شد

ن اعاويت در اتحاديه اوراسيا گفت: عاويت ايران در اتحاديه اوراسيا به لحاظ صادرات كاالهاي كشاورزي و غذايي بسيار براي اير

كند؛ البته در اين صورت ايران نيز هاي صادراتي به كشوري مانند روسيه كاهش پيدا ميمفيد خواهد بود. در صورت عاويت، تعرفه

  .شودبايد در مقابل تعرفه بسياري از اقالم خود را كاهش دهد كه عمده آن ها مربوط به غالت، گندم، ذرت و جو مي

هايي وجود دارد و ذرت و جو نيز در صورت واردات تفاوت قيمت بااليي با كشور محدوديتدر حال حاضر براي واردات گندم به 

رود وزارت جااد كشاورزي تمايل زيادي براي واردات اين اقالم نداشته باشد. رو انتظار ميهاي داخلي خواهند داشت؛ از اينقيمت

  .هاي وزارت جااد را به چالش بكشدتتواند سياسهمچنين واردات روغن خام و كنجاله هاي مختلف نيز مي

وي اضافه كرد: درست است كه با پيوستن به اتحاديه اوراسيا، ممكن است در مورد گندم و روغن دچار زيان شويم، اما با بازاري 

  .مند شويمتوانيم از آن بارهشش تا شش و نيم ميليارد دالري روبرو خواهيم بود كه مي

ايع غذايي ايران با ارائه آمارهايي در مورد صادرات و واردات كشور به روسيه در چند سال اخير به هاي صندبيركل كانون انجمن

هايي كه بررسي شرايط ايران پس از پيوستن به اتحاديه اوراسيا و دستاوردهاي كريدور سبز براي كشور پرداخت و تصريح كرد: يارانه

ي مانند لبنيات در نظر گرفته، تأثير بسياري بر افزايش صادرات اين اقالم دولت در سال گذشته براي صادرات برخي اقالم خوراك

 پنج زرگران گفت: برجام در ارتباط با افزايش روابط تجاري ايران با روسيه تأثير زيادي نداشته است و نسبت به چاار يا .داشته است

 اقالم. ايمشده نزديك ٩١ سال در روسيه با تجارت ارآم به تازگي به و است يافته نيز كاهش كشور اين با ما تجارت گذشته سال

اين عاو هيات مديره اتاق مشترك ايران و روسيه بر لزوم .است آفتابگردان و خام روغن گندم، روسيه، كشور از ايران واردات عمده

ميليون دالر واردات  ٤٩٠حدود اعطاي يارانه صادراتي به كاالهايي كه پتانسيل صادرات براي آن ها وجود دارد، گفت: روسيه در 

ميليون دالر بوده كه سام بسيار كمي است. بايد با توجه به  ٨كه سام ايران از اين واردات تناا فرنگي داشته است، درحاليگوجه

رت هاي خود را كاهش دهد، اما وزاپتانسيل توليدي اين محصول، صادرات آن را افزايش دهيم. كشور روسيه آماده است تا تعرفه

هاي جااد در ادامه سيدجمال مدرسي به توصيف سياست.ها به صورت متقابل موافقت نكردجااد كشاورزي با كاهش تعرفه

كشاورزي در اين رابطه پرداخت و گفت: تقريباً از دو سال قبل كه موضوع پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا مطرح شد، بين ايران و 

نامه تسايل تجارت منعقد شد تا در اين قالب سطح تجارت ايران با كشورهاي عاو افزايش پيدا كشورهاي عاو اين اتحاديه، تفاهم

هايي در تعرفه اين كاالها هستند و در متقابل اند و خواستار اعمال تخفيفكند. اين كشورها ليست كااليي در اختيار ايران قرار داده

http://awnrc.com/index.php
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وي با بيان اين نكته كه بخش كشاورزي پتانسيل تبادل تجاري بااليي دارد .ايمدهفارستي از كاالهاي خود را در اختيار آن ها قرار دا

هاي روغني، ذرت و جو، گفت: در خصوص اين كاالها طبق چارچوب موازين در مورد كاالهايي كه بايد وارد كشور شود، مانند دانه

اي بحث شده است، و شكالت، نيز در قالب تجارت آينهتجاري با آن ها مذاكره خواهيم كرد. برخي از كاالها، مانند صنعت شيريني 

اين مقام مسئول تشريح كرد: كشورهاي عاو اين اتحاديه هر كدام حق  .هر اندازه آن ها تخفيف بدهند، ما نيز تخفيف خواهيم داد

ند كادراتي دارد و تالش ميهاي صكند. به عنوان مثال در مورد لبنيات، بالروس توانمنديوتو دارند و اين شرايط كار را مشكل مي

اي با بين هستيم و به يك تفاهم اوليهخوش هرچند دارند قرمزهايي خط كشور پنج اين از هركدام تا دست ايران به اين بازار نرسد.

ع اوليه كاال از ليست كااليي با اين كشورها به اجما ٢٠ايم روي هاي خود توانستهايم. با تعديل كردن خواستهاين كشورها رسيده

مدرسي با اشاره با اينكه در مورد ايجاد  .هاي بسيار زيادي صورت گرفته استبرسيم. در مورد تسايل مقررات تجاري نيز پيشرفت

كيد هايي صورت گرفته است، تأمسير سبز گمركي با كشور روسيه و تسايل عمليات تجاري با كشورهاي اتحاديه اوراسيا پيشرفت

تمام مراحل توليد به لحاظ قيمتي توان رقابتي پاييني دارند و بايد در بحث صادرات توان بالفعل خود را  كرد: كاالهاي ايراني در

هاي بالقوه خود را به بالفعل تبديل كنيم. در بحث واردات نيز كااليي كه به كشور وارد مدنظر قرار دهيم و سعي كنيم ظرفيت

مديركل دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني  .اي جااني مطابقت داشته باشدشود بايد به لحاظ قيمت و كيفيت با استاندارهمي

ها، دولت درهاي كشور را باز گذاشت؛ بايد براي ايران سال خاصي بود؛ به دليل تحريم ٩١وزارت جااد كشاورزي تأكيد كرد: سال 

تراز تجاري نگاه بيندازيد. وزارت جااد كشاورزي  را از محاسبات خارج كرده و بعد به ٩١براي قااوت در اين مورد گندم در سال 

درصد تخفيف در نظر گرفته است. در طول اين دو سال در حوزه تأمين كلزا، آفتابگردان و  ١٠هاي روغني براي واردكنندگان دانه

 .ها استفاده شده استجو كه اين كشورها ظرفيت صادرات آن را دارند، از اين ظرفيت

تر توسعه صادرات وزارت جااد كشاورزي در ادامه جلسه توضيحاتي درباره اختصاص يارانه صادراتي به شاهرخ شجري، مدير دف

و بودجه و اعطاي آن به صادركنندگان، توضيحاتي داد و تشريح كرد: تاكنون دو  وزارت جااد كشاورزي از سوي سازمان برنامه

وزارت جااد كشاورزي تخصيص داده شده است كه هر دو مبلغ را بين ميليارد تومان به  ٢٤ميليارد و  ٢٠مرحله يارانه به مبلغ 

حساب ميليارد تومان ديگر نيز مصوب شده كه پس از تخصيص، طبق محاسبات انجام شده به ٧٦صادركنندگان توزيع كرديم. 

ر ايران نسبت به رقبا بسيار ونقل دوي در ادامه به مشكالت صادرات اشاره و عنوان كرد: هزينه حمل.صادركنندگان واريز خواهد شد

دار پذيري را نسبت به رقبا بسيار كاهش داده است. عمده صادرات كشور با كانتينرهاي يخچالباالست كه اين مساله قدرت رقابت

 .شود كه به دليل باال بودن تقاضا نسبت به عرضه، هزينه بااليي دارندانجام مي

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٦٨/٤٤%D-٨٥%٩%DB%٨C%D٨٤%٩% 
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 خدمات
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 ٩٦هاي حمايت از كشاورزي در سالميليارد توماني براي صندوق 2000تعيين سقف تسهيالت 

برداران تسايالت پرداخت توانند تا سقف دوهزار ميليارد تومان به بارههاي حمايت از بخش كشاورزي در سال جاري ميصندوق

هاي شارستاني حمايت از توسعه بخش كشاورزي با به گزارش خبرنگار ايانا، دومين همايش و نخستين جشنواره صندوق.كنند

هاي خراسان رضوي، خراسان هاي جااد كشاورزي استانمديره شركت مادرتخصصي، رؤساي سازمانحاور رئيس و اعااي هيأت

كننده شركت ان و اعااي اتاق فكر، نمايندگان، ناظران و هماهنگشمالي، سمنان، خوزستان، تاران، فارس، كردستان، مدير

هاي شارستاني در مشاد در حال گذاري در بخش كشاورزي و مديران عامل صندوقمادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه

ها در تعامل با هاي صندوقتهاي برتر، رشد و يادگيري، استفاده از ظرفيبرگزاري است.هدف از برگزاري اين جشنواره معرفي الگو

مديره شركت مادرتخصصي صندوق داران و جامعه هدف است.عليرضا اشرفي، عاو هيأتتر با سااميكديگر در ارائه خدمات مطلوب

هاي شارستاني حمايت از توسعه بخش كشاورزي گذاري در بخش كشاورزي در نخستين جشنواره صندوقحمايت از توسعه سرمايه

دام،  فعاليت، ٥فعاليت، باغباني  ١٦هاي زراعت هاي شارستاني در زيربخشفعاليت برگزيده صندوق ٣٣در اين جشنواره  :اعالم كرد

هاي ياد شده ارائه فعاليت و صنايع كشاورزي و مكانيزاسيون دو فعاليت، توسط مديران عامل صندوق ١٠طيور، آبزيان و زنبور عسل 

 ١٤٤٨صندوق شارستاني با سرمايه  ٤٧گيرد.وي بيان كرد: در حال حاضر رد داوري قرار ميهاي تخصصي موو در پانلشود مي

اند كه در حال ارائه خدمات به فرد مستقل تشكيل يافته ٣٠٨٠افراد حقيقي و  ١٨٨٦٢تشكل و  ٧٣٦داري ميليارد ريال و با ساام

مديره شركت مادرتخصصي نيز در ادامه گفت: در سال و هيأتبرداران بخش كشاورزي هستند.ابوالقاسم شمس، عاداران و بارهساام

 اند.ها پرداخت كردهداران صندوقميليارد تومان تسايالت به ساام ١٦٥٠هاى حمايت از توسعه بخش كشاورزى گذشته صندوق

ير توسعه هاي شارستاني حمايت از توسعه بخش كشاورزي و مددر ادامه شاريار رستمي، دبير نخستين جشنواره صندوق

هاي گذاري در بخش نيز اظاار كرد: صندوقگذاري و تسايالت شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهسرمايه

 توانند از محل منابع داخلي خود دوهزار ميليارد تومان تسايالت پرداخت كنند.حمايت از توسعه بخش كشاورزي در سال جاري مي

هاى شارستانى حمايت از توسعه بخش كشاورزى در دومين همايش و نخستين جشنواره صندوق وي يادآور شد: طي امروز و فردا

منظور افزايش هاى ارزش بهها در قالب زنجيرهها وخدمات انجام شده صندوقشود. هدف ازاين جشنواره ارائه طرحمشاد برگزار مى

توليد، توجه به بازار محصوالت كشاورزى، اجراى  ورى عامل سرمايه، ارتقاى كيفيت خدمات، كاهش بااى تمام شدهباره

هاى برتر برگزيده و معرفى ها به يكديگر است.در پايان اين جشنواره طرحهاى دولت در بخش و انتقال تجربيات صندوقسياست

 شود./هاى برگزيده تقدير ميخواهند شد. همچنين از صندوق

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٤١/%D٨%AA%D٨%B٩%DB%٨C% 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46041/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

103 

 خدمات
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 هاي محيط زيستيهاي لرستان، پيشتاز فعاليتسمن

كردند، اما فعاالن محيط هاي متعددي را در كشورمان برگزار هاي محيط زيستي برنامههاي قبل سمناين هفته نيز همچون هفته

 .زيستي در خرم آباد و لرستان پيشتاز بودند

 شهال ايادي-خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا(

 ١٠هاي فعال ها براي تغيير گرد هم آمدند. نشست گار با ميزباني انجمن مردم نااد بلوطبان و با حاور انجمنهفته گذشته سمن

تر از محيط زيست در لرستان ها و چاره انديشي براي حفاظت جامعتعامل هرچه باتر سمن استان كشور در حاشيه درياچه گار براي

هاي متفاوت، پاكسازي، شب فرهنگي و جلسات پرسش و پاسخ برگزار شد. اين نشست فرصتي براي تبادل اطالعات، برگزاري كارگاه

هاي محيط زيستي مردم نااد كردستان و مدير عامل انجمن تشكل ەاز دبير شبك.از رييس پاسگاه منطقه حفاظت شده اشترانكوه شد

با گرد و غبار در تاران دعوت شد. انجمن محيط زيست و  ەالمللي مقابلجات شركت در كنفرانس بين "حامد اسراري"، ەپاژين بان

ستان در مجلس خبرگان ( و منابع طبيعي استان خوزستان نشست آب و امنيت را با حاور آيت آهلل حيدري )نماينده مردم خوز

جمعي ديگر از مسئوالن استاني برگزار كرد. برنامه هفتگي غذا رساني به حيوانات در حاشيه شار خرم آباد توسط انجمن حاميان 

حيوانات لرستان انجام شد. با همياري گروه عاشقان طبيعت سروستان و محيط بانان منطقه حفاظت شده جنگل شديد تنگ قشقه 

ر تعمير و لوله كشي آب چشمه موردي و آبرساني به پاسگاه محيط باني منتقل شد. اعااي اين سمن همچنين در اليروبي سروستان د

اندازي تلمبه بادي براي تامين آب حيات وحش منطقه حفاظت شده آبشخورهاي حيات وحش چشمه تنگ سرخوني و تعمير و راه

هاي آوري ته سيگار از سطح پاركغربي در پارك ساحلي الغدير اقدام به جمعهمكاري كردند.موسسه ناجيان نبض زمين آذربايجان 

آوري اماا براي تصويب قانون حمايت از حيوانات ، شار جات فرهنگسازي براي نريختن اين زباله سمي روي زمين كردند. جمع

طور مستمر با و هم در شيراز هر هفته بههاي بدون خودرسه شنبه.توسط انجمن حاميان حيوانات لرستان در خرم آباد انجام گرفت

حمايت و ميزباني معاونت حمل و نقل و ترافيك شارداري شيراز كه اين هفته با حاور آتش نشانان قارمان برگزار شد. روبان 

و  سيد ميثم موسوي بازيگر آوري و امااي طومار تصويب قانون حمايت از حيوانات توسطها هم در رشت اقدام به جمعنارنجي

كارگردان، خبرنگار وسفير محيط زيست كردند.نشست جمعي از اعااي سمن سامان پويا با مسئوالن مركز باداشت شارستان سامان 

 به مناسبت هفته مبارزه با دخانيات در حاشيه نمايشگاهي با اين موضوع برگزار شد. 

  زاگرس هيچوقت تنها نيست

ي انجمن ژيواي پاوه، كميته ژيواي دوريسان و تالش كاركنان اداره منابع طبيعي سوزي پشت تپه كوله با همت كميته عملياتآتش

ره پاوه نشان از هاي زاگرس در اطفا حريق منطقه سردهنشاني ماار شد همچنين حاور يك بانو در كنار قارمان حريقپاوه و آتش

آوران ارديباشت كرمانشاه در نظر دارد به مناسبت روز ها را دارد. سازمان مردم نااد پيام حاور قدرتمند بانوان در اين فعاليت

هاي هاي پالستيكي همايشي با حاور مسئوالن استان و فعاالن ملي محيط زيست برگزار كند. آبياري ناالجااني بدون كيسه

زيد آباد، نوردي خرم آباد توسط انجمن مردم نااد بلوطبان انجام شد. با همت انجمن حاميان محيط زيست ابو سايت سنگ

هاي كوچك آب در پناهگاه حيات وحش يخاب براي اليروبي و ساخت آبشخور جات استفاده باينه از آب موجود شناسايي چشمه

با كمك افراد محلي انجام شد. جمعيت پژواك طبيعت دوازدهمين برنامه خود را به سفري محيط زيستي در منطقه ي خوش آب و 

شود و تير برگزار مي ٣٠ه اين منطقه در جاده چالوس واقع شده است. اين سفر در تاريخ هواي پل خواب اختصاص داده است ك

 آوري زباله، گفتگوي محيط زيستي و آموزش توليد كمپوست در منزل است.اهداف آن جمع

http://awnrc.com/index.php
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روستاي ماركده و  تير ماه، برنامه خود را به پاكسازي حاشيه رودخانه و بازديد از ١٦روز جمعه  "صلح با طبيعت اصفاان"انجمن 

اك اي در راستا شار پاي توسط تشكل ناات سبز زاگرس در سه شنبه بدون كيسه پارچهقوچان اختصاص داد.توزيع كيسه پارچه

هاي شار ياسوج جات تشويق مردم به استفاده از هاي شار ياسوج، اين گروه هر سه شنبه در يكي از فروشگاهدر فروشگاه

گالبي  ٩٦هاي كاشته شده در فروردين كنند و همچنين آبياري ناالاي ميبه توزيع رايگان كيسه پارچه اي اقدامهاي پارچهكيسه

 وحشي و زالزالك در پارك جنگلي ياسوج توسط ناات سبز زاگرس انجام شد.

ews/http://www.iana.ir/fa/n٤٥٩٨٧/%D٨%B٣%D٨٥%٩%D٨٦%٩%E٢% 
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 دانه هاي روغني
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 روغن
 فودپرس 13۹6تیر ماه  1۹دو شنبه 

نباتي را نسل چهارم كارخانجات روغن نباتي در ايران راه اندازي مي شود/ كاهش هزينه هاي توليد قيمت روغن 

 رقابتي مي كند

 روغن تصفيه خصوص در دنيا روز فناوري جديدترين عنوان به نباتي روغن كارخانجات چاارم نسل –اقتصاد غذا  <صنايع غذايي

مادي زاهدي اول مديرعامل شركت توسعه و .شود مي اندازي راه سلفچگان در توليد افزايش و ها هزينه كاهش منظور به نباتي

، ضمن اعالم مطلب فوق افزود: با ورود نسل چاارم «فود پرس»كامه در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري اقتصاد غذا پشتيباني مه 

كارخانجات روغن نباتي كه در آناا از تكنولوژي روز دنيا از جمله نانو تكنولوژي استفاده شده است قيمت تمام شده به شكل چشمگيري 

اگر اين تكنولوژي در كارخانجات روغن نباتي ايران گسترش پيدا كند به زودي شاهد كاهش وي خاطرنشان كرد: .كاهش مي يابد

مديرعامل شركت توسعه و پشتيباني مه كامه با اشاره به ساير عوامل .قيمت روغن نباتي به جاي افزايش قيمت سنواتي خواهيم بود

بتوان روغن خام يا دانه هاي روغني را به شكل باينه و با  تعيين كننده درقيمت تمام شده روغن نباتي تصريح كرد: در صورتي كه

قيمت مناسب در بازار جااني خريداري كرد مي توان با استفاده از اين تكنولوژي اميدوار بود صادرات روغن نباتي از ايران دوباره رونق 

عراق و افغانستان است كه متاسفانه طي سالااي گذشته از  منطقه در نباتي روغن صادراتي عمده بازارهاي: افزود زاهدي اول .بگيرد

دست رفته است و در صورت استفاده از اين فناوري در توليد روغن نباتي مي توان اين بازارها را دوباره احياء كرده و با كشورهاي 

غن نباتي گفت: با حذف و ادغام وي در خصوص ويژگي هاي نسل چاارم كارخانجات رو.تركيه و پاكستان در اين بازارها رقابت كرد

درصد  ١٥برخي از فرآيندهاي تصفيه، كاهش هزينه هاي انرژي و با افزايش عملي توليد مي توان قيمت تمام شده روغن نباتي را تا 

ه ب مديرعامل شركت توسعه و پشتيباني مه كامه متذكر شد: ورود و نصب اين فناوري در كارخانجات روغن نباتي با توجه.كاهش داد

 .درصد در مقايسه با كارخانجات موجود كاهش مي دهد ٤٠حجم كم ساختار مذكور هزينه هاي سرمايه گذاري نيز تا 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d١f٨٥٢٥f٧٩٤٠٤٠c٧aabee٠ac١ 
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 روغن
 فارس - ۹6/04/21 : تاریخ

 هاي قلبيبرابر شدن سرانه مصرف روغن و مرگ ناشي از بيماري ١0درصد روغن وارداتي سويا و پالم است/ 90

سرانه مصرف روغن هر  ١٣٤٢درصد روغن وارداتي را سويا و پالم اعالم كرد و خبر داد: در سال  ٩٠هاي روغني مجري طرح دانه 

ترين دليل مرگ و مير سكته ناشي از كيلوگرم رسيده ، اين در حالي است كه شايع ٢٠كيلوگرم بوده كه امروز به  ٢.٥ايراني 

، عليرضا مااجر صبح امروز در نشستي خبري به اهميت خبرگزاري فارسرش خبرنگار اقتصادي به گزا .بيمارهاي قلب و عروق است

رين مشكالت ما كه هاي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت: يكي از بزرگهاي روغني در داخل كشور در راستاي سياستكشت دانه

شود. از دو سال گذشته تا كنون هاي روغني است، محصولي كه بخش زيادي از آن وارد ميش داده، دانهضريب امنيت غذايي را كاه

هزار تن كلزا برداشت كنيم و از كشاورزان به صورت خريد تاميني  ١٧٠هاي دولت، توانستيم با توجه به عالقه كشاورزان و برنامه

برابر افزايش داشته  ٢.٥زا نسبت به سال گذشته افزود: امسال برداشت كلزا وي با اشاره به رشد كشت دانه روغني كل.خريداري شود

مااجر همچنين از واردات دو دستگاه .هزار هكتار برسد ٣٠٠به  ٩٧-٩٦كنيم سطح كشت كلزا در سال زراعي بيني ميو پيش

كشور شد كه توسط متخصصان داخلي  كارنده از كشور آلمان خبر داد و گفت: در سال گذشته براي نخستين بار اين دستگاه وارد

هاي روغني همچنين از مجري طرح دانه.دستگاه بين كشاورزان توزيع شده است ١١٠٠اكنون برداري و تكثير شد و همكپي

 ٣٠٠هايي انجام شده كه در دو سال آينده هاي آموزشي وزارت جااد براي كارشناسان خبر داد و افزود: با دولت آلمان توافقبرنامه

مااجر اذعان داشت كه متأسفانه در تامين .هاي روغني را پايدار كنيمكارشناس داخل كشور را آموزش دهيم تا برنامه توليد دانه

هاي روغني موفق باشيم، پايداري و ايم و اگر نتوانيم در طرح دانهدرصد به خارج از كشور وابسته ٩٠هاي روغني بيش از دانه

ميليارد دالر ارز كشور صرف واردات روغن خام،  ٤اكنون ساالنه به گفته وي هم.دهيمم از دست ميخودكفايي در طرح گندم را ه

هاي روغني است كه اگر آن را نداشته باشيم در كنار آن شود، مااف بر آنكه تأمين كنجاله دام وابسته به دانهكنجاله و سويا مي

هاي روغني وزارت جااد مجري طرح دانه.مرغ و گوشت وارد كنيميد مرغ و تخمميليون تن علوفه براي تول ٤تا  ٣بازهم بايد ساالنه 

شود تراريخته هاي روغني در داخل كشور اشاره كرد و گفت: روغني كه در داخل كشور توليد ميهاي توليد دانهكشاورزي به مزيت

خواهيم كه به اين مام كمك كنند، ندركاران ميانيست و فاصله برداشت محصول تا استحصال روغن كوتاه خواهد بود. از تمام دست

مااجر اضافه كرد: .هاي روغني پيشرفت نخواهيم داشتموقع انجام نشود، در توسعه طرح دانهچراكه اگر پرداخت پول كشاورزان به

 .هاي گرم و معتدل پرداخت شده استدرصد پول كلزاكاران در استان ٧٠تاكنون نزديك به 

ايد، و تاكنون چند درصد را از طريق داخل خبرنگار فارس كه چرا فقط كشت كلزا را در دستوركار قرار دادهوي در پاسخ به سؤال 

هاي حال با توجه به طرح توليد دانه شود و در عيندرصد از روغن مورد نياز كشور وارد مي ٩٥ايد، اظاار داشت: بيش از تأمين كرده

ه كند، مااف بر اينكصولي است كه در فصل پاييز كشت و از نزوالت جوي استفاده ميروغني و كم آب بودن كشور، كلزا تناا مح

ت هاي ما اسگردان، كنجد، سويا و گلرنگ نيز جزو برنامهمكمل خوبي براي توليد و پايداري گندم است، اما در كنار آن ارقام آفتاب

هاي وي درمورد روغن دانه گلرنگ گفت: در زمين.سعه دهيمايم كشت آن را در برخي از نقاط كشور توكه از سال گذشته توانسته

هاي آن براي كنيم كه هم روغن آن قابل استحصال است و هم كشاورزان از برگمحروم و كم بازده اين محصول را كشت مي

ي خبر داد و بندي براي تشويق كشاورزان در طرح دانه هاي روغن ٢٠مااجر از بسته حمايتي .كنندمصارف رنگرزي استفاده مي

 2.5گفت: با وجود تمام تنگناهايي كه وجود دارد سعي كرديم تا با ارائه تسايالت ازجمله بيمه رايگان كشت كلزا، پرداخت وام 

وي به افزايش .هاي روغني در كشور كمك كنيمآالت كشاورزي به فرآيند توليد دانهميليون توماني و پرداخت يارانه خريد ماشين

كيلوگرم بوده كه امروز اين رقم  ٢.٥سرانه مصرف روغن هر ايراني  ١٣٤٢ن در كشور اشاره كرد و گفت: در سال سرانه مصرف روغ
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پز، كيلوگرم است، چرا كه بيشتر غذاها به روش آب ٣كيلوگرم رسيده است در حالي كه در كشوري مانند ايتاليا اين رقم  ٢٠به 

رت باداشت در ميزان مرگ و مير مردم در كشور اشاره كرد و گفت: باالترين رقم مااجر به آمار وزا.شودبخارپز و گريل تايه مي

يت در هاي كم كيفمرگ و مير در كشور ناشي از سكته قلبي است كه اكثراً بر اثر گرفتگي قلب و عروق كه ناشي از استفاده روغن

 ٩٥رويه روغن سويا و پالم به كشور، گفت: ات بيهاي روغني با اظاار تأسف از واردمجري طرح دانه.دهدداخل كشور است رخ مي

درصد آن روغن سويا و پالم است و بايد پرسيد با آنكه قيمت روغن تفاوت چنداني  ٩٠درصد روغن مصرفي كشور وارداتي است كه 

تبديلي در توليد روغن  رويه به صنايعوي همچنين از ارائه مجوزهاي بي.ندارد چرا واردكنندگان تمايل به واردات پالم و سويا دارند

مااجر در .دهندبرابر ظرفيت نياز كشور كارخانه داريم ولي هنوز هم مجوز مي ٢.٥نباتي هم گاليه كرد و گفت: هم اكنون بيش از 

 هاي خاصي بيشتر از توليدكنندگان دارندشود، گفت: واردكنندگان دسترسيپاسخ به اينكه چرا دانه روغني مناسب وارد كشور نمي

سود واردات برخي كاالها بيشتر است و در عين حال چون دانه روغني جزو كاالهاي اساسي محسوب شده و مشمول كه 

هاي روغني مجري طرح دانه.دهند كه به جاي توسعه كشت دانه روغني روغن خام را وارد كنندشود ترجيح ميگذاري ميقيمت

تومان در نظر  2783لزا را بيشتر از دو برابر گندم به قيمت كيلويي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه قيمت خريد تاميني ك

روغني  هاياي در خريد تاميني و پرداخت پول دانهگرفتيم تا به تناوب كشت گندم هم كمك كرده باشيم و اگر كوچكترين وقفه

 .ين مسأله هستندخورد كه واردكنندگان نيز دنبال همهاي روغني شكست مياتفاق بيفتد طرح توسعه كشت دانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢١٠٠٠٥٠٢ 
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 روغن
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 افزايش ارزش صادرات روغن پالم مالزي به ايران

كشاورزي مالزي روز چاارشنبه اعالم كرد كه ارزش صادرات روغن پالم اين كشور به ايران در پنج ماهه سال وزير صنايع و كاالهاي 

وزير صنايع  'ماه سيو كئونگ'به گزارش ايرنا، .ميليون دالر( رسيد ١٧٨ميليون رينگيت ) ٧٤٨جاري ميالدي با افزايش دو برابري به 

ماهه سال جاري ميالدي را ناشي از  ٥ارزش روغن پالم صاراتي كشورش به ايران در و كاالهاي كشاورزي مالزي افزايش دو برابري 

، وي گفت: از ماه ژانويه تا مه، صادرات روغن 'نيو استريت تايمز'به نوشته تارنماي روزنامه .سفارش بيشتر و بااي باالتر عنوان كرد

  .ميليون دالر( رسيده است ١٧٨يت ) ميليون رينگ ٧٤٨درصدي به  ١٤١.٥پالم مالزي به ايران با افزايش 

 .روغن پالم داراي دو مصرف خوراكي و صنعتي است

تن روغن پالم از اين كشور  ٢٣٨هزار و  ٢٨٢آخرين آمار شوراي روغن پالم مالزي نشان مي دهد در نيمه نخست سال جاري، ايران 

تن روغن پالم از مالزي وارد  ٤٩٠هزار و  ١٣٢ميزان يعني  ايران در دوره مشابه سال گذشته حدود نيمي از اين .خريداري كرده است

اين وزير مالزيايي حدود پنج ماه پيش با هدف حاور در سميناري در خصوص چوب، برپايي نمايشگاه و سميناري براي  .كرده است

قاي همكاري هاي دو كشور معرفي خواص روغن نخل )پالم(، بررسي احياء مجدد دفتر منطقه اي روغن پالم در تاران و چگونگي ارت

ايران  :وي با بيان اهميت روغن پالم در نيازهاي روزانه جوامع مختلف درخاورميانه، گفت .در زمينه كائوچو به تاران سفر كرده بود

 .ميليون دالر از مالزي خريداري كرد ٣٣١تن روغن پالم و محصوالت آن را به ارزش حدود  ١٧٢هزار و  ٤٥٣سال گذشته ميالدي 

با اشاره به توافقنامه تجارت آزاد با ايران، تاكيد كرد: اكنون زمان مناسبي براي مالزي است كه مذاكراتي به نفع خود  'ماه سيو كئونگ'

  .انجام دهد و يا حداقل رفتار منصفانه اي در قبال روغن پالم و ديگر كاالهاي كشاورزي به وجود آيد

م به ايران پيش از اين با ساميه بندي واردات با محدوديت هايي مواجه بود، اما اكنون نيو استريت تايمز نوشت: واردات روغن پال

  .صادركنندگان در مقايسه با ساير روغن هاي خوراكي بايد نظام مالياتي تبيعض آميز را متحمل شوند

پالم، اعالم كرد كل روغن پالم با اعمال محدوديت هايي در واردات روغن  ٢٠١٤در اين گزارش همچنين آمده است: ايران در سال 

 ٩٩٧حدود  2013درصد كل روغن ها و چربي هاي وارداتي باشد. در نتيجه، خريد روغن پالم كه در سال  ٣٠وارداتي نبايد بيش از 

  .تن رسيد 970هزار و  ٣٣٠به  ٢٠١٥درصدي در سال  ٤٧هزار تن بود، با كاهش 

درصدي  ٤٠ات روغن پالم در ايران ماه مارس سال گذشته حذف شد، اما با تعرفه آنگونه كه در اين گزارش آمده است: ساميه وارد

  .درصد است ٢٤واردات مواجه شد، در حالي كه اين تعرفه در مورد ساير روغن هاي گياهي 

نيت غذايي بعد از مصوبه شوراي عالي سالمت و ام ٩٣هزارتن روغن پالم وارد كشور شد كه در سال  ٧٥٠حدود  ٩٢و  ٩١هاي در سال

 .هزارتن( كاهش پيدا كرد ٤٠٠درصد )حدود  ٣٠اين واردات 

 .سال گذشته هم تعرفه واردات پالم افزايش پيدا كرد و باعث شد قيمت پايين دليل وارد كردن آن نباشد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٧٩/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%B٢% 
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 زعفران
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

ميليارد دالر در صورت ايجاد چرخه فرآوري/ برآورد  8ميليون دالر به  500افزايش ارزش افزوده زعفران براي ايران از 

 ميليون تن مركبات در سال جاري ٤.5توليد 

هكتار به آبياري تحت فشار مجاز شده كه بايد يك ميليون هكتار از كل سطح هزار  ٦٠٠هاي كشور، ميليون هكتار باغ 2.6از 

 .هاي بازسازي و مابقي به آبياري تحت فشار تجايز شودباغ

وگو با خبرنگار ايانا با اشاره به اينكه كيفيت و قيمت مناسب، الزمه رقابت در معاون باغباني وزارت جااد كشاورزي امروز در گفت

طور عمده صادراتي هستند؛ بنابراين رشد صادرات محصوالت كشاورزي و تداوم حاور ت، گفت: محصوالت باغباني بهبازار جااني اس

آالت است، اين در حالي است كه جاي خالي در بازار جااني مستلزم توسعه مكانيزاسيون در بخش توليد و استفاده از ماشين

شود.محمدعلي طاماسبي افزود: با توجه به سطح زير باغباني احساس مي ويژه بخشها بهآالت كشاورزي در تمامي بخشماشين

هزار هكتاري زعفران، در توليد اين محصول توجه جدي به مكانيزاسيون نشده بود و بيشتر كشاورزان جات برقراري  ٩٧كشت 

ن روي آوردند و از ماشين كردند، اما با افزايش سطح زير كشت و بزرگ شدن قطعات به مكانيزاسيومعيشت، زعفران كشت مي

كنند.وي بيان كرد: محصوالت كشاورزي با قرار گرفتن پيازكار زعفران كه توسط مركز تحقيقات خراسان معرفي شده، استفاده مي

عنوان مثال زعفران در ناايت هر كيلوگرم پنج تا شش ميليون تومان از كنند؛ بهدر چرخه فرآوري، ارزش افزوده زيادي ايجاد مي

رسد، اما در صورت فرآوري اين محصول، ارزش افزوده آن براي ورز خريداري شده و با سود ناچيز در بازار خارجي به فروش ميكشا

ميليون تن  ٢٢رسد.طاماسبي با بيان اينكه طي سال گذشته ميليون دالر به حدود هشت ميليارد دالر در سال مي ٥٠٠كشور از 

توليد شد، ادامه داد: مركبات در سال جاري بيش از نياز كشور توليد خواهد شد و توليد بيش اي و باغي در كشور محصوالت گلخانه

هاي كشور به آبياري هزارهكتار باغ ٦٠٠هزار هكتار از دو ميليون و  ٦٠٠شود.وي عنوان كرد: ميليون تن مركبات برآورد مي ٤.٥از 

 ها بازسازي و مابقي نيز به آبياري تحت فشار تجايز شود.اغتحت فشار مجاز شده كه بايد يك ميليون هكتار از كل سطح ب

معاون باغباني وزارت جااد كشاورزي يادآور شد: مالكان اراضي و قطعات كوچك كشاورزي بايد جات كاهش مصرف آب و 

 ن آبياري در مصرفهاي نويرويه منابع آبي در طرح تجميع مشاركت كنند، در اين طرح با استفاده از روشجلوگيري از برداشت بي

 شوند.مند ميدرصد يارانه و بخشودگي باره ٨٥شود و متقاضيان از جويي ميآب صرفه

طاماسبي با اشاره به اينكه اراضي شيبدار در معرض فرسايش آبي، بادي و خاكي قرار دارد، تأكيد كرد: اراضي شيبدار يكي از 

ميلي متر  ٤٠٠تا  ٣٥٠ضي شيبدار در مناطق پرباران با متوسط بارندگي هاي اقتصاد مقاومتي است و طبق بررسي محققان اراطرح

 ٥٠٠گيرد.وي اضافه كرد: مجلس شوراي اسالمي در برنامه ششم توسعه دولت را مكلف كرده كه تحت پوشش اين طرح قرار مي

خيزداري كشور هم طرحي براي ها، مراتع و آبهاي مثمر برود، همچنين سازمان جنگلهزار هكتار از اين اراضي زير كشت گونه

( براي ٣سازي مراتع تايه كرده كه طبق آن، پنج ميليون هكتار از اراضي كشور را از طريق ماده )جلوگيري از تخريب اراضي و غني

 گيرد.ها با مشاركت جوامع محلي صورت ميكند و تمامي اين طرحگونه مثمر و گياهان دارويي واگذار مي ١٦كشت 

هزارهكتار از اراضي شيبدار زير كشت آب سبز )كشت ديم( قرار گرفت،  ٣٠ايان با اشاره به اينكه سال گذشته حدود طاماسبي در پ

هزار هكتار از اراضي  ٦٠هزار هكتار به استان فارس اختصاص دارد و سال جاري قرار است  ١٦اظاار كرد: از اين ميزان كشت 

 شيبدار زير كشت برود./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٦٥/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%Bچ%٢ 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 درصدي توجيه ندارد 55طالي سرخ ايراني ارزان مي شود/واردات زعفران با تعرفه 

 .درصدي واردات زعفران براي هيچ كشوري امكان پذير نيست ٥٥ عاو شوراي ملي زعفران گفت:اخذ تعرفه

با  ،وانگروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ج صنعت،تجارت و كشاورزيعلي حسيني عاو شوراي ملي زعفران در گفتگو با خبرنگار 

رسوب  اشاره به آخرين وضعيت نرخ زعفران در بازار اظاار داشت: با توجه به فصل گرما ، نزديك شدن به دوران برداشت و حجم

ميليون و  ٥ميليون تومان و حداكثر  4 طالي سرخبه گفته وي حداقل نرخ هر كيلو .نرخ اين محصول روبه كاهش است زعفران

پيش بيني مي شود حداقل نرخ  :هزار توماني زعفران در بازار خبر داد و گفت ٥٠٠كاهش حداقل حسيني از .هزار تومان است ٢٠٠

 .هزار تومان برسد ٥٠٠ميليون و  ٤هزار تومان و حداكثر  ٥٠٠ميليون و  ٣هر كيلو زعفران به 

به عنوان بزرگترين توليدكننده زعفران هر كيلو محصول را با نرخ  اسپانيا ٧٠تا  ٦٠عاو شوراي ملي زعفران ادامه داد: در دهه 

دالر به بازارهاي هدف صادر كرد كه اين امر درناايت موجب شد اسپانيايي ها از توليد دست  ٣٥٠دالر و كشور ما با نرخ  ٦٠٠

ن در با نرخ پايي عرضه زعفرانقادر به وي افزايش توليد در هكتار و كيفيت را امري ضروري دانست و افزود: بنابراين بايد .بكشند

حسيني در خصوص پيش بيني وضعيت توليد زعفران بيان كرد:در سال .بازارهاي هدف باشيم تا رقبا نتوانند ميدان را از ما بگيرند

دات عاو شوراي ملي زعفران با اشاره به وار.تن برسد ٤٠٠درصدي به  ٢٠جاري به نظر مي رسد كه توليد زعفران با افزايش 

 .براي هيچ كشوري امكان پذير نيست واردات زعفراندرصدي  ٥٥زعفران تصريح كرد: اخذ تعرفه 

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٩٥٤١/%D٨%B٧%D٨٤%٩%D٨%A٧% 
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 زيتون
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 تر از قيمت اصل فروخته مي شودروغن زيتون تقلبي گران

عاو شوراي ملي زيتون گفت: متأسفانه در ايران روغن پوميس با وجود آنكه قابل خوردن نيست، اما با قيمت بااليي به 

گروه اقتصادي باشگاه  صنعت،تجارت و كشاورزي نادر جاللت عاو شوراي ملي زيتون در گفتگو با خبرنگار.كنندگان عرضه مي شودمصرف

ا وجود در دنيا حدود يك دالر است، اظاار داشت: ب (تفاله هاي زيتونبا اشاره به اينكه قيمت روغن پوميس )روغن حاصل از  ،خبرنگاران جوان

 .رسد مي فروش به بازار در هزارتومان ١٠٠ تا ٨٠ نرخ با آن ليتري  ٤آنكه اين روغن قابل خوردن نيست، اما هر بطري 

هزارتن روغن زيتون به صورت رسمي  ٥هزارتن است، افزود: ساالنه  16در ايران  روغن زيتونوي با اشاره به اينكه سرانه مصرف 

هزارتن روغن پوميس به صورت قاچاق از مرزهاي جنوبي و غربي وارد  ٧احتساب توليد داخل حدود وارد كشور مي شود كه با 

جاللت با ضروت تشخيص روغن زيتون سالم و خالص از سوي مردم گفت: با اين اقدام به ساولت مصرف كنندگان . كشور مي شود

ون ادامه داد: همه روغن ها چرب هستند و در دهان عاو شوراي ملي زيت.را از يكديگر تشخيص مي دهند پوميسروغن زيتون و 

 .كندبه اصطالح ماسيده مي شوند، اما روغن زيتون چرب نبوده و اين حس ماسيدگي در دهان را ايجاد نمي

وي با اشاره به روش تشخيص روغن زيتون خالص از پوميس بيان كرد: يك قاشق غذا خوري روغن زيتون را در دهان ريخته و آن 

دهان مي چرخانيم و با هوا قورتش مي دهيم، اگر روغن سالم باشد چند لحظه احساس تلخي، تندي و تيزي گلو را مي را در 

 .سوزاند و سپس اين تلخي از بين رفته و طعم آن بسيار مطلوب مي شود

و فرابكر با قيمت باال به باترين روغن زيتون است، اما در ايران متأسفانه روغن پوميس به جاي بكر  فرابكر :جاللت تصريح كرد

 .مصرف كنندگان عرضه مي شود

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٦٢٣٧٧/%D٨%B١%D٩ 
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 فودپرس 13۹6تیر ماه  22پنج شنبه 

 ترفند مجبور به الغري كنيد  5افراد چاق را با اين 

 كه دهيد انجام كارهايي يعني بزنيد؛ فداكاري به دست بايد دفهخواهيد وزن كم كنيد، براي رسيدن به اين اگر مي <غذا و تغذيه

 وزن شهكا در شما به توانندمي كه دارند وجود اييهروش باشيد، بيانگيزه كه مه قدر ره .نباشند خوشايند برايتان چندان شايد

 به د،ترسيمي شكست از كه است اين كنيد،نمي شروع را وزن شهوزن را مشخص كنيد: اگر علت اينكه كاموانع كاهش .كنند كمك

 شرفتيپي و خورد يدهنخوا تكان ستيد،ه كه جايي از يچوقته يد،هبد ادامه خود زندگي به ترس با يدهبخوا اگر كه كنيد فكر اين

 شعله ماش در و آورده بيرون خاكستر از سر تدريج به مهحركي، انگيزه تبي و سكون از خروج و اهقدم اولين برداشتن با. كرد يدهنخوا

 عادات رب بيشتري كنترل مه و شود گرم سرتان و ببريد لذت مهشود كه يك دفتر غذايي تايه كنيد: اين كار باعث مي.شودمي ور

 را دفه به رسيدن براي ترساده ايهراه ت آوريد.دس به انگيزه خود زندگي در مناسب تغييرات ايجاد براي و باشيد داشته خود غذايي

 سالم ارهنا غذايي دستور بايد ابتدا بخوريد، سالم ارهنا فته،ه در روز سه كه است اين شما دفه اولين مثال، عنوان به اگر: كنيد مرور

 هك آنچه مههين نماييد. يعني بايد تعي مه را غذا يههت براي مناسب زمان يك و كنيد خريداري را الزم مخلفات و كرده يههت رو

 و اهگزارش كار خود رو بنويسيد: با نوشتن گزارش كار .يدهبد قرار دسترس در و كنيد ياهم را داريد نياز دفه اين به رسيدن براي

اشيد: انعطاف داشته ب.شد دهخوا بيشتر شما اراده و انگيزه باشند، افتاده پا پيش رهظا به با كوچك كه مه قدر ره ايتان،هپيشرفت

 آن در وانيدبت باشد، شما توان از بيش ايد،كرده انتخاب كه دفيه اگر كه شودمي باعث اين. كنيد دنبال پيوسته اما ستهههدفتان را آ

 .كنيد كوچكتر و سبكتر رو آن و كرده ايجاد تغييرات

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٦٥٣f٩f١aa١ba٤٥cc٩٤٥bbabf١ 
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 فودپرس 13۹6تیر ماه  1۹دو شنبه 

 سبزيجات بدون نفخ را بشناسيد

 . تان كنيداز سبزيجات را بدون احساس نفخ وارد رژيم غذايي اين يك واقعيت است كه شما بايد روزانه مقادير زيادي

به گزارش خبرنگار گروه فااي مجازي خبرگزاري ميزان، فيبر موجود در سبزيجات، يك نياز ضروري براي بدن است و زنان در روز 

سبزيجات را به ميزان كافي وارد رژيم  گرم از اين ماده مغذي را وارد بدن كنند. با اين حال بيشتر افراد از ترس نفخ شديد، ٢٥بايد 

 هستيد، …اگر شما مبتال به برخي مشكالت گوارشي از جمله سندرم روده تحريك پذير، التااب روده و .كنندشان نميغذايي

 :كنيد مصرف روزانه نفخ احساس بدون را سبزيجات ترينسالم از برخي توانيدمي

شود. بر خالف ديگر سبزيجات، خيار هايي است كه منجر به حفظ سالمت و شادابي پوست ميها و آنتي اكسيدانخيارحاوي ويتامين

درصد از محتواي خيار  ٩٥حاوي مقادير كمتري از فيبر است و شما كمتر احتمال دارد كه بعد از مصرف آن دچار ورم و نفخ شويد. 

 .دهدرا آب تشكيل مي

مورد  شوند و غذايشوند، در دستگاه گوارش تجزيه نميمارچوبامواد غذايي پروبيوتيك كه بيشتر در منابع غذايي گياهي يافت مي

هاي پروبيوتيك هستند، ها كه از باكترياين باكتري.آورندهاي روده مانند بيفيدوباكتر و الكتوباسيلوس را فراهم مي نياز براي باكتري

هاي اي مانند سرطان روده، بيماريهاي رودهكنند و احتمال ابتال به بسياري از بيماريدستگاه گوارش را تسايل ميتجزيه مواد در 

 محسوب ناينولي اصلي منابع از يكي مارچوبه و است اينولين مام بسيار هايپروبيوتيك از يكي. كاهندمي را …التاابي روده، آلرژي و

 .شودمي

احساس نفخ شديد، مصرف بيش از حد سديم است. اين در حالي است كه آووكادو سرشار از پتاسيم بوده و آووكادويكي از داليل 

هاي سالم است كه منجر به جذب ساير مواد مغذي به عالوه آووكادو سرشار از چربي .بردمصرف آن اثرات مخرب سديم را از بين مي

 .شوددر بدن مي

گي لپتين فرنهاي شكم تا اندازه زيادي از بين بروند. گوجهشود تا چربييم است و باعث ميگوجه فرنگيگوجه فرنگي سرشار از پتاس

 .شودنيز دارد كه موجب تنظيم اشتاا در انسان مي

دهند دور مصرف اين محصول لبني پرخاصيت را خط كدو سبزخيلي از افراد به دليل احساس نفخ پس از خوردن ماست، ترجيح مي

ه اگر يك كدو سبز متوسط رنده شده را با چند برگ نعناع تازه و خردشده به ماست اضافه كنند، اين مشكل تا بكشند؛ در صورتي ك

 .حد زيادي حل خواهد شد. كدو سبز يك گزينه غذايي عالي و كم كالري براي كساني است كه قصد كاهش وزن دارند

كند. در درصد از فيبر مورد نياز روزانه فرد را تامين مي ٣٠يعني گرم فيبر دارد.  ٧كنگر فرنگييك عدد آرتيشو اندازه متوسط حدود 

 .شودضمن، در سيستم گوارش نيز نقش مامي دارد و موجب كاركرد باتر آن مي

 .كندبادمجانحاوي مقدار بسيار كمي سديم است و آب زيادي دارد به همين دليل به رفع نفخ شكم كمك بسياري مي

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d٧٥٧٠٥٦٥١٠٥e٤e٩a٨٩٢cf 
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 شب به بعد 8خوراكي هاي ممنوعه 

 .شب به بعد براي بدن ضرر دارد ٨خوردن برخي مواد غذايي و نوشيدني ها از ساعت 

شب به بعدبه گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاري ميزان،برخي شواهد نشان داده كه خوردن غذا، هنگام  ٨خوراكي هاي ممنوعه 

 .بريزدمي تواند الگوي خواب را به هم  – چربي از سرشار غذاهاي ويژه به –شب 

خواب بي كيفيت تناا باعث نمي شود روز بعد احساس خستگي و بي حالي كنيد، بلكه به مرور زمان هوس غذاهاي ناسالم را افزايش 

 .داده و احتمال اينكه اضافه وزنتان افزايش يابد، باالتر مي رود

سوخت رساني كنند. عادت غذا خوردن در اوخر  بسياري از افراد در طول روز فعال هستند و نياز دارند تا در طول روز به بدنشان

 !!ساعتااي پاياني شب، تبديل به راهي براي آرامش گرفتن، پس از يك روز پر مشغله شده است؟

 .اين جايي است كه غذا مي تواند براي خواب شبانه مشكل ايجاد كند

 :شب نبايد بخوريد ٨غذاها و نوشيدني هايي كه بعد از ساعت 

 هنوشابه و قاو -1

 برگر و ديگر گوشت هاي قرمز سرخ شده -2

 غذاهاي قندي و شيرين -3

 .غذاهاي سرخ كرده و بخصوص آناايي كه داراي پنير هاي چرب هستند -4

 غذاهاي تند و پر ادويه -5

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٨٢a٣٣١٦٥af٦٩٤cde٩٧٧٠ 
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 اين خوراكي ها فرزند شما را زيبا مي كند

درست است كه ژنتيك در داشتن فرزندي زيبا نقش مامي دارد اما مي توان از برخي مواد غذايي كه در زيبايي كودك تأثيرگذار 

 .بارداري استفاده كرداست باره برد و در دوران 

ليوان به  ٣تا  ٢ بين روزانه به گزارش خبرنگار گروه فااي مجازي خبرگزاري ميزان، مصرف شير و تركيب با نارگيل و كمي زعفران 

 .ويژه در سه ماهه اول بارداري هم براي رشد و هم براي داشتن فرزندي زيبا توصيه شده است

باتر است به صورت مرتب به ويژه در سه ماهه دوم بارداري مصرف شود. باتر است بادام و تخم مرغ نيز داراي پروتئين باالست و 

 ههست دانه و زيتون با را خود مصرفي روغن بارداري دوران در همچنين. بگنجانيد خود غذايي گردوي خشك شده و يا تازه را در رژيم

ويت و كالژن سازي پوست جنين الزم است، پس در برنامه غذايي است و براي تق c پرتقال سرشار از ويتامين.كنيد جايگزين انگور

است و توصيه مي شود آناناس تازه يا آب  C آناناس نيز سرشار از آهن و ويتامين.خود از اين ميوه در فصل خودش استفاده كنيد

 شادابي پوست مادر و جنين مفيد آناناس را هفته اي يك بار مصرف كنيد. خوردن آب آناناس به همراه يك قاشق عسل براي زيبايي و

 از كه براين عالوه  انار رب فصل،مصرف غير در و هست مناسب بسيار خودش فصل در مادر براي مصرف انار در دوران بارداري .است

 .دهد، تاثير زيادي در داشتن فرزندي زيبا خواهد داشتمي نجاتتان يخچال برفك و زغال مار، خاك، خوردن ويار

 نقل المالس عليه صادق جعفر امام حارت از روايتي به خوردن گالبي توسط پدر سبب داشتن فرزندي زيبا مي شود. در كتاب كافي 

 مايه يگالب خوردن.باشد خورده گالبي ، بچه پسر اين پدر بايد:  فرمود نگريست مي زيبا كودكي به كه حالي در ايشان است، شده

 .زيبايي بچه مي شود و دليري دل، صفاي معده، پاكي قلب، قوت

 .است و مصرف آن براي زنان باردار و جنين بسيار مفيد است AوD  ،B2 هايسويا حاوي مواد معدني غني و ويتامين

سيب نيز در داشتن فرزندي زيبا بسيار تأثيرگذار است. از طرفي مصرف انجير و شنبليله از ريزش مو جلوگيري مي كند و سبب 

شود مصرف رازيانه و باديان را فراموش نكنيد. خواهيد نوزادي با چشمان زيبا داشته باشيد، توصيه ميو ميشود.اگر ميافزايش رشد م

 .مصرف به خطر سقط جنين را كاهش مي دهد، نوزاد را زيبا و از ويار دوران بارداري جلوگيري مي كند

آهن، پتاسيم، كلسيم، منگنز، سديم و فسفر است.شلغم به خاطر داشتن شود، زيرا داراي قند، خوردن عسل به زنان باردار توصيه مي

 .كلسيم و فسفر براي رشد و نمو و استحكام استخوان بندي نافع است

هايي در بدنش شوند، چنان چه حامله باشند نوزادشان ممكن است لكههاي صورت ميخورند مبتال به لككساني كه غذاي تند مي

 .تند مانند خردل يا دارچين و نعناع زياد مصرف كند نوزاد مبتال به اگزما مي شود در دوران بارداري ادويهداشته باشد. اگر مادر 

خواهيد فرزندتان رنگ و روي خوبي داشته باشد در هنگام بارداري سراغ دوستان كبد برويد.دوستان كبد عبارتند از: روغن اگر مي

زرشك و نعناع. خوردن توت فرنگي و هلو نيز در داشتن فرزندي زيبا و شادابي پوست  زيتون، انار،روغن ماهي،كاسني، كنگر، هويج،

 چند اما از همه ايناا باالتر شايان ذكر است كه از خواندن قرآن غافل نباشيد و روزانه در دوران بارداري حداقل .زن باردار تاثير دارد

است تالوت كنيد و از خداوند بخواهيد اورا به لحاظ ظاهر و باطن خد رفط از اي هديه كه فرزندتان و خود براي رو خدا كالم از آيه

 .نيكو و صالح بيافريند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٢٨٣٢fe٣db٩٥٠٤٦٢c٩٣٢٨c٨eb٦٦٣٨٣ 
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 بوكردن غذا هم موجب چاقي مي شود

 .حس بويايي مي تواند به لذت بردن از غذا كمك كرده و به طور ناخودآگاه موجب چاقي شود <غذا و تغذيه

يي چرب وزن يافته ها آشكار ساخته است كه موش هاي چاقي كه حس بويايي شان را از دست داده بودند با وجود مصرف رژيم غذا

 .شان كاهش يافت درحاليكه همتايان شان با حس بوياي قوي دو برابر وزن عادي شان چاق شدند

 .نتايج محققان دانشگاه كاليفرنيا نشان داد بوي غذايي كه مي خوريم در نحوه برخورد بدن با كالري ها نيز نقش مامي دارد

اطق مغزي تنظيم كننده متابوليسم، بخصوص هيپوكامپ، تاكيد دارند اگرچه اين يافته ها بر ارتباط كليدي بين سيستم بويايي و من

مطالعه نشان مي »سلين ريرا، عاو تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: .به گفته محققان، همچنان مدارهاي نوروني ناشناخته هستند

توازن انرژي و نحوه تنظم توازن انرژي از طريق  دهد اگر ما ورودي سيستم بويايي را دستكاري كنيم مي توانيم بر نحوه درك مغز از

اين يافته ها نشان مي دهد از دست دادن حس بويايي هم در انسان هاي كه غالبا دچار اختالل در خوردن «.مغز تغيير ايجاد نماييم

 .مي شود، نقش كليدي دارد

يج ه حفظ اين كالري در بدن نيز ارتباط دارد. اين نتابه عبارت ديگر افزايش وزن صرفا حاصل ميزان كالري مصرفي نيست، بلكه با نحو

 .كنندراهگشاي توليد داروهايي است كه از طريق غيرفعال كردن سيستم بويايي، سوخت و ساز بدن را كنترل مي

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=df٠٢١e٢٢b٣fd٤٦٧٧b٩e٧٧ 
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 سالمت
 فودپرس 13۹6تیر ماه  1۹دو شنبه 

 تهيه آبميوه از ميوه گنديده در برخي مغازه ها/ آبميوه چرخ دستي ها ناقل بيماري وبا است

خياباني مي تواندبه راحتي وبا را در هر شوند. استفاده زياد از آبميوه هاي كنار ها يكي ازعلل انتقال وبا به افراد محسوب ميآب ميوه

 .ها و دستفروشان در سطح شار بپرهيزيدشرايطي منتقل كند بنابر اين از خريد آب ميوه از چرخي

 هاي صنعتي استفاده كنيدها ناقل بيماري وبا/ از آب ميوهآب ميوه

هاي متري و هاي رنگارنگ و بستنيبا آب ميوهبه گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاري ميزان، در تصورات هر آدمي فصل تابستان 

  .ها نقش تأثيرگذاري دارندها، خوراكيهاي كودكانه واوقات فراغت خانوادهشود. فصلي كه در هيجاناي تجسم ميپسته

هر  ها سر را كمي كه بچرخانيد شلوغي و كاسبي قشري خاصي از فروشندگان نظرها و خيابانجاي دوري نرويم، در همين كوچه

هاي كنار خيابان و حتي دستفروشان آب ميوه نيز بازار هاي بزرگ و كوچك، چرخيآب ميوه فروشي .كندآدمي را به خود جلب مي

ها معنادار نوشيدني ها، جذب رنگ و لعاباند و برخي از مردم بي توجه به سالمت وباداشت نوشيدنيگرم فروش را به دست گرفته

ا، اخبار و راديو و تلويزيون نيز از آشفته بازار عقب نمانده و خبرهايي شنيدني را به گوش مخاطبان هتيتر روزنامه .شوندمي

 هاي عفوني، مصرفهاي خوراكي، افزايش بيمارييهاي شايع درفصل تابستان، مارات رنگرساند.شيوع بيماري وبا، مسموميتمي

تاكنون مسير هر كسي به بازار تاران، ميدان شوش، امامزاده  .گيردرار ميهاي ترش و ... درسطر اول اخبار قجوهر ليمو در نوشيدني

هاي رديف شده در ويترين ها و نوشيدنييحيي و بازار سيد اسماعيل خورده است. در ميان جنب و جوش زندگي، رنگ ولعاب خوراكي

هاي ليوان .چرخدها همچنان ميان و چرخيكند. اين درحالي است كه چرخ دستفروشهاي نظر هر رهگذري رابه خود جلب ميمغازه

انگشتي قديمي كه به يك نوستالژي براي جوانان تبديل شده است جذابيت خوردن دوغ، آب انار، آب آلبالو و زرشك را براي مشتريان 

ه هزار تومن، هرچي مغازه آبميوه فروشي واقع در چاارراه لوبندك نظرمان را به خود جلب كرد. بدو بدو آبميو .دو چندان كرده است

خيلي از رهگذران دست در جيب به مت صداي پيچيده در خيابان مي روند. آب هويج، آب طالبي هر آبميوه .بخواي فقط هزار تومان

اي كه بخواهيد فرقي نداشت و تناا حق انتخاب رنگ ها را داريد. مزه همه آبميوه ها يكي بود و چه بسا يك ليوان آب رنگي را نوشيده 

ود. در اينجا بود كه ضرب المثل نيمه پر ليوان را ببينيد محقق شد. ليوان ها نصف و نيمه به سطل آشغل انداخته مي شد و مي ش

  ...چاره مشتريان را درهم فرو برده بود. اين بود راز ارزان فروشي آبميوه ها

پاركينگ پروانه طعم دلنشيني را در گرماي  هاي محلي آغشته شده به گل محمدي در فااي سنتيهاي گلي بزرگ و دوغوجود خمره

هاي طوالني تقاضا همچنان پابرجاست و مردم بي توجه به فروشنده خوش ذوق اين مواد، در آرزوي صف .نشاندهوا بر جان مي

  .كنندها قد علم مينوشيدن طعم جديد و دلنشين در صف

هاي نه چندان دلنشين، باز دل را براي كند و با وجود تداعيگذر مي تصور طرز تايه اين مواد و باداشتي بودن آن از ذهن هر فردي

توان به رعايت باداشت شود. چقدر مياندازد.در اين ميان يك سوال مطرح مياي جديد در نوشيدني محبوب خود به هيجان ميتجربه

   ها در گرماي جانسوز شار اطمينان كرد؟و سالمتي اين نوشيدني

 افي به آب ميوه هاي طبيعيافزودن تركيبات اض

هاي جذاب و دلرباي اين روزهاي هر هايي چون وبا از كجا شروع شده است؟ نكته قابل تأمل نوشيدنياعالم شيوع بيماري اخبار  

اندازد.در هياهو و جنب و جوش بازار هاي مشكوك آنااست كه ترديد از سالمت ميوه مصرفي را بر دل مشتريان ميشار ودياري مزه

هاي آب ميوه فروشان اي از ترفندهاي خوراكي و هر ماده گول زنندههاي خنك، تركيب آب و شكر، رنگها و نوشيدنيگرم آب ميوه

مغازه آبميوه فروشي واقع در چاارراه گلوبندك نظرمان را به خود جلب كرد. بدو بدو آبميوه  .شودها محسوب ميسودجوي اين روز

http://awnrc.com/index.php
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خيلي از رهگذران دست در جيب به سمت صدا پيچيده در خيابان مي روند. آب هويج،آب .ط هزار تومانهزار تومن، هرچي بخواي فق

طالبي هر آبميوه اي كه بخواهيد رقي نداشت و تناا حق انتخاب رنگ ها را داريد. مزه همه آبميوه ها يكي بود و چه بسا يك ليوان 

يمه پر ليوان را ببينيد، محقق شد. ليوان ها نصف و نيمه به سطل آشغل آب رنگي نوشيده مي شود. در اينجا بود كه ضرب المثل ن

 ...انداخته مي شد و چاره مشتريان را درهم فرو برده بود. اين بود راز ارزان فروشي آبميوه ها

شار دانست  هاي باز سطحبر اين اساس رئيس انجمن علوم و صنايع غذايي ايران خود را موظف به اعالم هشدار در مصرف آب ميوه 

هاي غذايي بايد به رعايت نكات هاي واگيردار و مسموميتو به ميزان گفت: با توجه به خطرات احتمالي ناشي از شيوع بيماري

ها و استفاده از ها دقت كرد و مردم حتما به باداشت محيط فروش نوشيدنيهاي مغازهباداشتي و اطمينان از سالمت آب ميوه

ها، نه وي افزود: اضافه كردن آب و شكر و مواد گول زننده ديگر به آب ميوه .ييد وزارت باداشت توجه كننددستكش و لباس مورد تأ

برد. اين درحالي است كه دربرخي از موارد شاهد مخلوط ها را ضايع كرده بلكه سالمت مواد مصرفي را به زير سوال ميتناا طعم آن

ها رئيس انجمن علوم و صنايع غذايي ايران خاطر نشان كرد: در حال حاضر آب ميوه.ها هستيمهاي گنديده در آب ميوهكردن ميوه

شوند. اين درحالي است كه فروشندگان آب ميوه به منظور افزايش حجم آب يكي از علل انتقال بيماري وبا به افراد محسوب مي

ي از موارد از آبااي غير باداشتي براي اين امر استفاده ها در آب خيس كرده و در برخها و حتي روزها را ساعتها آندريافتي ميوه

، بيش از هميشه وجود دارد.همچنين استفاده از ميوه فروشي هاي چرخي در آب ميوه وبا به ابتال احتمال كه است كنند گفتني مي

بسياري در طعم و رنگ آبميوه ها  سودجويان است كه تأثير روزهاي اين هاي گنديده و له شده در تايه آبميوه، از ديگر ترفندهاي 

د هاي موجوهاي طبيعي دارند، اما به دليل ترديدهاي صنعتي خاصيت كمتري نسبت به آب ميوهوي عنوان كرد: آب ميوه .مي گذارد

ند هست تر و قابل اعتمادترهاي صنعتي مطمئنها، آب ميوههاي مصرفي آب ميوه فروشيدر باداشت و سالمت مواد تايه شده در ميوه

 .هاي صنعتي استفاده كننداي و آب ميوههاي كارخانهشود مردم از آببنابر اين توصيه مي

ها بر عاده وزارت باداشت است. اين در حالي است كه فروش آب ميوه و انواع گفتني است وظيفه نظارت بر آب ميوه فروشي 

المكان شود حداشده وغير باداشتي است به اين منظور توصيه ميهاي سطح شار ممنوع اعالم ها توسط دستفروشان و چرخينوشيدني

ها هاي صنعتي استفاده شده و براي رفع تشنگي در هواي گرم روزهاي تابستان به هر فروشنده و دستفروش نوشيدنياز آب ميوه

ابتدا خود فرد و بعد دولت است.  قبل از شيوع بيماري هاي عفوني و واگيردار در كشور، مسئول سالمت افراد جامعه  .اطمينان نشود

بنابراين با مقابله با دستفروشان و عدم توجه به محصوالت خوراكي ارائه شده در چرخي ها، در جات برچيده شدن ممنوعيات فروش 

  .با دولت بايد همكاري كرد

ss.ir/Post.aspx?Id=ahttp://foodpre٩b٩٨b٣٧١eb٢٤٠٠ca٦٠٥ 
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 شيالت
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 هزار تن ميگوي پرورشي در سال گذشته/ كنترل بيماري تب كريمه كنگو ١5صادرات 

معاون باداشتي پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور گفت: ميگوي پرورشي تمام شرايط الزم باداشتي براي صادرات را دارد و سال 

به گزارش ايانا به نقل از روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان بوشار، قاسم .هزار تن ميگو صادر شد ١٥.٢گذشته بيش از 

بوشار اظاار كرد: بازديدي را از مزارع پرورش ميگو در بوشار داشتيم و وضعيت از نزديك مورد در جمع خبرنگاران در  رضائيان

ها در مزارع پرورش ميگو خبر داد و اضافه كرد: به وي از اجراي برنامه پايش و مراقبت از شيوع و بروز بيماري.بررسي قرار گرفت

 .ر مراحل مختلف توليد و پرورش و صادرات نيز در دستور كار استهاي آموزشي دها اجراي برنامهمنظور پيشگيري از بيماري

هاي آموزشي با موضوع رعايت اصول امنيت زيستي در سطح معاون باداشتي پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور اضافه كرد: دوره

در خوزستان، بوشار، هرمزگان،  هاي پرورش ميگووي با اشاره به اجراي برنامه.مزارع پرورش ميگوي استان بوشار برگزار خواهد شد

ها هاي پرورش ميگو در اين استانسيستان و بلوچستان و گلستان، تصريح كرد: سازمان دامپزشكي نظارت مستقيمي بر فعاليت

رضائيان، بيماري لكه سفيد را تاديدي براي مزارع پرورش ميگو عنوان كرد و ادامه داد: براي جلوگيري از شيوع اين بيماري .دارد

بايد مسائلي همچون رعايت اصول باداشتي، استفاده از منابع تغذيه سالم، رعايت اصول قرنطينه، معدوم سازي و كنترل سريع 

هاي ميگو در سطح كشور ديده نشده است، اكنون هيچ موردي از بيماريوي با اشاره به اينكه هم.استخرهاي درگير مد نظر باشد

 .هزار تن ميگو صادر شد١٥.٢زم باداشتي براي صادرات را دارد و سال گذشته بيش ازافزود: ميگوي پرورشي تمام شرايط ال

معاون باداشتي پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به تحت كنترل بودن بيماري تب كريمه كنگو، خاطرنشان كرد: مردم 

 .حصوالت مورد نياز خود را تايه كنندنبايد مصرف گوشت را تحريم كنند بلكه بايد از مراكز تحت نظارت دامپزشكي م

فروشان گوشت تايه نكنند و فقط محصوالت و هاي گوشتي خبر داد و اضافه كرد: مردم از دستوي از نظارت كامل بر فرآورده

 هاي گوشتي داراي مار دامپزشكي را بخرند./فرآورده

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٨٦/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨%AF% 
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 شیالت
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 هاي شمال با همكاري جوامع محليماهي در رودخانهميليون بچه ٣0تكثير 

شود. جوامع كنترل صيادي خالصه مياي است كه بخش مامي از آن در توليد و تكثير ماهي در درياها نيازمند پايداري چرخه

 .توانند در اين زمينه اقدامات مؤثري انجام دهندمحلي، مي

وگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: با توجه به شرايط فراهم آمده در معاون صيد و بنادر سازمان شيالت ايران امروز در گفت

ماهي به روش طبيعي تكثير يافته ميليون بچه ٣٠ه در سال جاري، حدود شود كبيني ميهاي شمال كشور، پيشبرخي رودخانه

ريزي امن فراهم شده است، افزود: دو رودخانه در گيالن و رودخانه براي تخم ١٣اصغر مجاهدي با اشاره به اينكه شرايط باشند.علي

ها تأمين كرد تا ريزي ماهيايمن براي تخم رودخانه هم در مازندران با كمك و همكاري جوامع محلي و جامعه صيادي، محيطي ١١

فيت باالتري گردند، كيهايي كه از طريق تكثير طبيعي به دريا برميعمليات تكثير طبيعي در آناا اتفاق بيفتد.وي عنوان كرد: ماهي

 محيط را دارند.ها توانايي تطبيق بيشتر با شرايط داشته و از نظر ماندگاري باتر هستند. ضمن اينكه اين دسته از ماهي

مجاهدي ادامه داد: اينكه جوامع صيادي در اين كار مشاركت كردند، نشان از سطح باالي آگاهي آناا درباره تأمين ذخاير درياي 

 رود كه در سال آينده اين موضوع توسعه يابد.خزر داشته و اميد مي

هاي استخواني در درياي خزر، از يت صيادان براي صيد ماهيمعاون صيد و بنادر سازمان شيالت ايران در پايان با بيان اينكه فعال

ماهي به دريا برداري به بازگرداندن بچهافتد، تأكيد كرد: از آنجا كه پايداري بارهماه در هر دوره اتفاق ميمار تا اواسط فروردين

ميليون بچه  ٣٠٠تا  ٢٠٠صورت كه ساالنه بين تواند راهكار مناسبي در اين زمينه باشد. به اين وابسته است، تكثير نيمه طبيعي مي

ها شرايط مناسب براي تكثير رو نشود. ضمن اينكه بسياري از رودخانهماهي به دريا ريخته شده تا احياي اين ذخاير با مشكل روبه

 ماهي را ندارند و الزم است تا با دخالت مسئوالن مربوطه، از كاهش اين ذخاير باارزش جلوگيري كرد./بچه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٨٩/%D٨%AA%DA%A٩%D٨ 
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 شیالت
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 ها صادر نشده استهيچ مجوزي براي تكثير مصنوعي مرجان

اي هبومدهد اما مديركل دفتر زيستهاي دريايي توسط بخش خصوصي خبر ميمرجانصدا وسيما از افتتاح مركز تكثير پرورش 

دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه مجوز فعاليت براي چنين شركتي صادر نشده است، صدور مجوز فعاليت توسط 

اندازي مركز تكثير د روز پيش صدا و سيما، خبر راهبه گزارش خبرنگار ايانا، چن.ساير ناادها براي چنين مركزي را نيز تكذيب كرد

هاي دريايي را منتشر شد. اكبر گندم كار مدير عامل اولين شركت دانش بنيان تكثير آبزيان زيستي با اشاره به افتتاح مصنوعي مرجان

ج فارس معرفي كرد.به گفته ها را عاملي براي كمك به محيط زيست خليسال فعاليت تحقيقاتي، احياي مرجان ٩اين سايت پس از 

سال آينده اين سايت با پرورش  ٢اندازي شده و تا وي اين سايت در جزيره فارور و ابوموسي به پيشنااد وزارت جااد كشاورزي راه

مسايه هاي الزم براي رهاسازي در خليج فارس را در اختيار خواهد داشت. گندم كار، صادرات اين نوع آبزي به كشورهاي همرجان، پايه

ها را اولين پروژه صنعتي اجرا شده در اين را مامترين رويكرد پروژه خود معرفي كرد.اين فعال بخش خصوصي پروژه تكثير مرجان

حوزه توصيف كرده و مدعي شد: شركت تحت مديريتش با همكاري سازمان دامپزشكي، جااد كشاورزي، سازمان نظام ماندسي و 

 هايبومجماوري موفق به اجراي اين پروژه شده است. اما داوود ميرشكار مديركل دفتر زيستصندوق نوآوري و شكوفايي رياست 

اندازي چنين مركزي در كشور را تكذيب كرد.به گفته وي در استان هرمزگان دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با ايانا راه

زي، دامپزشكي و غيره، پيگيري الزم انجام شده و هيچ يك از اين ناادها، و ساير مراكز مرتبط با آبزيان خليج فارس شامل جااد كشاور

اند.وي تاكيد كرد: اگر اين خبر صحت داشته باشد، مدير اين شركت هاي دريايي صادر نكردهمجوزي براي فعاليت مركز تكثير مرجان

اينكه تجارت مرجان به طور كلي ممنوع است، اين بايد مجوزهاي الزم را از سازمان محيط زيست دريافت كند.ميرشكار با تاكيد بر 

و انسيون سايتس )اتحاديه جااني حفاظت از طبيعت(  (IUCN)گونه را جزء ليست قرمز سازمان جااني حفاظت از منابع طبيعي 

هاي دريايي باشند، بايد درخواست آناا بررسي اعالم كرد.وي افزود: اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي پرورش و فروش رجان

مان حفاظت محيط هاي دريايي سازبومشده و راهكارهاي ارائه شده توسط آناا به دقت مطالعه شود.به گفته مديركل دفتر زيست

ها به سازمان محيط زيست ارائه شده بود اما هايي براي براي تكثير مرجان به منظور استفاده در آكواريومزيست در گذشته درخواست

هاي ارسال شده موافقت نكرده است.وي به اين پرسش كه آيا باتر نيست به جاي مخالفت با تكثير مرجان اين سازمان با درخواست

اندازي چنين مراكزي موافقت شود، اين گونه دهد، با راهاريم كه خسارات ناشي از برداشت غير قانوني از مرجان را كاهش ميبراي آكو

ها دريافت كند، با آن برخورد كرده و معادل تخريبي پاسخ داد: سازمان حفاظت محيط زيست اگر گزارشي از تخلف برداشت مرجان

شود.ميرشكار افزود: به خاطر نداشتن گارد محيط زيست دريايي، نظارت تخلف جريمه دريافت ميشود، از مكه به طبيعت تحميل مي

شود. اين مسئله باعث هاي مردم نااد ميآنچناني بر درياها نداريم. نظارت ما محدود به سواحل و دريافت گزارشات مردمي و سازمان

هاي هاي مرجاني را توسط ارگانمناطق زمينه تخريب زيستگاه ها شده است. متاسفانه عدم نظارت در برخيكاهش سطح مرجان

هاي انتقال مرجان كه يك مورد آن در زمان ساخت بندر ايم.وي پروژهها بودهبردار فراهم كرده است و ما شاهد تخريب مرجانباره

هاي رصد موفق بود اما در حال حاضر پايهد ٥٠شايد رجايي انجام شد را داراي موفقيت نسبي اعالم كرد و افزود: اين پروژه تا حدود 

 هاي آب باشد.مديركلجابجا شده و مستقر شده در منطقه، در حال تكثير هستند. ممكن است اين مسئله به واسطه تغيير جريان

ز يهاي تكثير مصنوعي مرجان در ايران تاكنون موفقيت آمهاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: پروژهبومدفتر زيست

 شود.هاي آزمايشگاهي خالصه ميهاي موفق به طرحنبوده و نمونه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٨٧/%D٨٧%٩%DB%٨C%DA% 
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 شیالت
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 ميليارد ريال ٧000برداري از درياي شمالي به بيش از قاي درآمد بهره/ ارت١٤00برابري ميزان صيد تا سال  ٤افزايش 

 .رسدساله به بازدهي كامل مي ١٠برداران و صيد پايدار از منابع آبزي درياي خزر، تنوع زيستي آبزيان طي دوره با ساماندهي باره

وزارت جااد كشاورزي )سازمان  ٨٧شاريورماه  ٣١به گزارش خبرنگار ايانا، بر اساس مصوبه هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 

 را ظرف حداكثر يك سال تايه و به هيأت وزيران ارائه كند. "طرح جامع صيد و صيادي در درياي خزر"شيالت ايران( موظف شد 

 اي ازالحظهرود با تصويب در هيأت محترم وزيران و اجرايي شدن بتواند بخش قابل ماين طرح در اين راستا تايه شده و اميد مي

 هاي صيادي را برطرف كرده و به بابود ذخاير موجود در اين دريا كمك كند.برداران و تشكلمشكالت باره

 اهداف كلي طرح: 

 برداري پايدار از ذخاير و منابع آبزي درياي خزرجلوگيري از روند نزولي صيد و كمك به باره -١

 هاي صياديرايط اقتصادي براي تشكلحفظ و پايداري اشتغال صيادي و فراهم كردن ش -٢

 هاي طبيعي درياي خزربابود وضعيت ذخاير و زيستگاه -٣

 برداريافزايش ميزان توليد و باره -٤

 برداري، بازسازي و حفاظت از ذخاير درياييبردار در امر بارهجلب مشاركت جامعه باره -٥

 از دريا و نوار ساحلي برداريربط در امر صيد و بارههاي ذيهماهنگي دستگاه -٦

 جزئيات طرح: 

هاي شمالي را پروري در استانهزار فرصت شغلي مستقيم آبزي ٢٨هزار فرصت شغلي براي صيادان و  ١٣هاي شيالتي حدود فعاليت

زير هاي پروژه در حيطه ١٠فراهم كرده و در اين طرح با در نظر گرفتن عوامل مختلف و در راستاي دستيابي به اهداف مذكور 

 بيني و به تفكيك ارائه شده است:پيش

 الف( تحقيقاتي، مطالعاتي و آموزشي

 ب( حفاظت طبيعي

 پ( بازسازي آبزيان

 ت( حفاظت فيزيكي

 برداري از منابع آبزي درياي خزرث( ساماندهي باره

 المللياي و بينج( گسترش تعامالت ملي، منطقه

 يچ( افزايش كيفيت و ارزش افزوده محصوالت شيالت

 ح( اصالح ساختارهاي سازماني و تأمين مشاركت جامعه صيادي

 خ( مسائل حقوقي و قانوني

 د( توسعه پرورش آبزيان

 نتايج مورد انتظار 

توان انتظار داشت كه به اهدافي فراتر از آنچه در برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي براي با تصويب و اجرايي شدن اين طرح مي

پروري ديده شده دست يابيم. با توجه به طول دوره اجراي طرح هاي آبزيماهيان خاوياري، استخواني، كيلكا و فعاليتتوليد در بخش 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

126 

سال  ١٠آغاز و با توجه به دوره تنوع زيستي آبزيان طي  ١٣٩٠بود، بازدهي طرح از سال  ١٣٩٣و پايان آن  ١٣٨٩كه آغاز آن از سال 

 ها طي پنج سال نخست قابل مالحظه است.مده نتايج آن درباره بيشتر گونهبه بازدهي كامل خواهد رسيد، اما ع

سال به طول  ١٢دليل عمر طوالني و بلوغ جنسي ديررس ماهيان خاوياري بازدهي كامل درباره پنج گونه خاوياري حداقل تا تناا به

 خواهد انجاميد.

هزار و  ١٣٠از  ١٣٩٣هاي اجراي برنامه تا سال اجراي اين طرح طي سالبرداري انواع آبزيان با شود ميزان صيد و بارهبيني ميپيش

تن افزايش خواهد يافت. اين افزايش با  ٤٨٠هزار و  ٣٥٠به بيش از  ١٤٠٠تن رسيده و تا سال  ٩٠هزار و  ٢٤٢تن به حدود  ٧٨٥

چشمگير بوده و در طول اجراي طرح به  گونه از ماهيان بسيارتوجه به شرايط حاضر حاكم بر صيد ماهيان خاوياري در توليد اين

به حدود سه برابر سال پايه خواهد رسيد. همچنين ميزان تأثير اجراي طرح مذكور روي صيد و  ١٤٠٠حدود دو برابر و تا سال 

بر شدن باعث چاار برا ١٤٠٠برابر شدن و تا سال  ١.٥برداري انواع ماهيان استخواني در پايان عمليات اجرايي باعث بيش از باره

برداري از دريا خواهد شد. اين در حالي است كه اين تأثيرگذاري درباره احياي ذخاير كيلكاماهيان در حد كمتري ميزان صيد و باره

به بيش از دو برابر سال پايه خواهد رسيد. همچنين تأثيرات حاصل از اجراي طرح  ١٤٠٠برابر و تا سال  ١.٥بوده و طي اجراي طرح 

 دهد.برابر افزايش را نشان مي ٢.٥حدود  ١٤٠٠حداقل تا دو برابر افزايش و تا سال  ١٣٩٣پروري تا سال بزيروي توليدات آ

 اعتبارات الزم براي اجرايي شدن طرح: 

 گذاريها مشاركت و سرمايهبيني تأمين اعتبارات از محل درآمدهاي عمومي، متناسب با موضوع فعاليتدر اين طرح عالوه بر پيش

 بيني شده و بخشي از منابع و اعتبارات مورد نياز نيز از محل تسايالت و اعتبارات بانكي بايد تأمين شود.وصي پيشبخش خص

ميليارد ريال اعتبار براي اجرايي شدن طرح مورد نياز است كه  ٢٤٠در طول اجراي اين برنامه در مجموع رقمي معادل چاارهزار و 

گذاري بخش خصوصي و ميليارد ريال سرمايه ٤١٠يارد ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت، ميل ١٩٠از اين مبلغ معادل دوهزار و 

درصد  ٢٠.٥شده حدود صورت تسايالت بانكي خواهد بود. با توجه به برآوردهاي انجامميليارد ريال نيز به ٦٤٠هزار و معادل يك

درصد در سال چاارم  ١٩.٨درصد در سال سوم و  ٢٠.١م و درصد در سال دو ٢٠.٣اعتبارات مورد نياز در سال نخست اجراي طرح 

 درصد در سال پنجم قابل جذب و هزينه خواهد بود. ١٩و 

 توجيه اقتصادي طرح: 

 ١٣٩٣برداري از منابع آبزيان درياي خزر در پايان اجراي طرح در سال آمده درآمد حاصله از بارهعمل هاي بهبينيبا توجه به پيش

به حدود سه برابر خواهد رسيد. مطابق محاسبات  ١٤٠٠ر در سال پايه رسيده و همچنين اين ميزان درآمد تا سال به حدود دو براب

از محل  ١٣٩٣صورت عمراني و ماندگار خواهد بود تا اتمام طرح يعني در سال آمده كل اعتبارات طرح كه عمده آن بهعمل به

عنوان درآمدي بزرگ در اين طرح و افزايش مشاغل بخش كشاورزي نيز خود بهدرآمدهاي حاصله قابل وصول بوده و از طرفي حفظ 

شده، در صورت تصويب و اجراي اين طرح، قابل محاسبه است كه در منابع درآمدي لحاظ نشده است.بر اساس برآوردهاي انجام

ب اين طرح حاصل خواهد شد كه حدود سه شده در قالناشي از اقدامات انجام ١٤٠٠هزار ميليارد ريال در سال درآمدي بيش از هفت

 ٠.٨درصد سام ماهيان استخواني،  ٢٣درصد سام ماهيان خاوياري،  ١٤.٢خواهد بود. از اين رقم معادل  ١٣٨٩برابر بيش از سال 

ل پروري خواهد بود.بر اساس آنچه كه ذكر شد در مجموع درآمدهاي مستقيم حاصدرصد سام آبزي ٦٢درصد سام ماهيان كيلكا و 

طور متوسط ساالنه بيش هزار ميليارد ريال است و به ٥٥بيش از  ٨٧ساله بر پايه قيمت ثابت سال  ١١از اجراي طرح طي يك دوره 

برابر كل اعتبارات  ١.٢شده از محل درآمدهاي عمومي دولت و بيش از برابر اعتبار تأمين ٢.٥هزار ميليارد ريال بوده كه حدود از پنج

گذاري بخش خصوصي در مدت پنج سال خواهد بود.الزم به ذكر است كه ارزش اكولوژيكي اجراي طرح كه رمايهدولتي، بانكي و س
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صورت ريالي مورد برآورد قرار نگرفته شود، بهمنجر به بابود شرايط محيط طبيعي و ذخاير ارزشمند درياي خزر و احياي دريا مي

توان گفت كه انجام طرح جامع صيد و صيادي درياي خزر عالوه بر رح، ميبيني شده در اين طهاي پيشاست.با توجه به پروژه

پروري هاي آبزيبرداران و صيد پايدار از منابع آبزي و افزايش درآمد صيادان، باعث ايجاد مشاغل جنبي در قالب فعاليتساماندهي باره

 حاشيه درياي خزر به همراه خواهد داشت./تفريحي نيز خواهد شد و صرفه اقتصادي فراواني براي ساكنان  -و توريستي 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٥٤/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%B٢%D٨% 
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 شیالت
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 درصد افزايش يافته است ٣2درصد به  ٤ماهيگيري از منفي ميزان رشد 

 .درصد افزايش يافته است ٣٢درصد به  ٤بنا به گفته اداره آمار غنا رشد ماهيگيري در سه ماهه نخست امسال از منفي 

درصد گزارش  ٧.٦درصد به  ٢.٨، همچنين رشد بخش كشاورزي در سه ماهه نخست امسال از "پالسه"به گزارش ايانا از وبسايت 

اين ميزان رشد نتيجه "( گفت: ١) Citi FM(، به (GAWUادوارد كروه، دبير كل اتحاديه كارگران كشاورزي غنا  شده است.

 "بوده است. ٢٠١٧اعتماد سرمايه گذاري و شرايط آب و هوايي مطلوب در سه ماهه نخست 

از آن صحبت مي شود در مورد ماهيگيري طبيعي نيست.  ماهيگيري يك فعاليت فصلي است. آن ميزان رشد كه معموال"وي افزود:

بلكه منظور ميزان رشد در پرورش ماهي به گو نه اي پايدار است. ما نياز به روش هايي براي دستيابي به رشد در پرورش انواع 

 "ماهيان داريم كه مي تواند از طريق جذب سرمايه در اين بخش به دست آيد.

به اين واقعيت مام كه اين ميزان رشد زماني به دست آمده كه ماهيگيران از كاهش صيد خود به خاطر به گفته ادوارد كروه، توجه 

اين بدان معنا است كه بايد به چنين مسائلي رسيدگي شود تا به "استخراج غير قانوني و اكتشاف نفت گله مند هستند.وي افزود: 

درصد  ٤.٧درصد به  ٢.٩رشد در بخش ماهيگيري، رشد كاكائو از گفتني است ، افزون بر  "بابود صنعت ماهيگيري كمك شود.

 همراه بوده است.

 ترجمه: فرحناز سپاري

 پي نوشت:

 ايستگاه راديويي متعلق به بخش خصوصي كه در آكرا، پايتخت غنا واقع است. -١

/news/http://www.iana.ir/fa٤٥٩٢٧/%D٨٥%٩%DB%٨ 
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 شیالت
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 كنندواردكنندگان عليه توليد ماهي تيالپيا در كشور جوسازي مي

هزار تني فيله تيالپيا به كشور گفت: واردكنندگان اين ماهي بصورت هماهنگ و برنامه ريزي شده  ٥٠پوركاظمي با اشاره به واردات 

 .به جوسازي در داخل براي عدم توليد ملي اين ماهي مي پردازند

 (محمد پوركاظمي، رئيس موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي اقتصاد مقاومتي )مقاومتي نيوز

 يانآبز ملي تحقيقات مركز كشور در تيالپيا ماهيان نگاداري مجاز مركز تناا در خصوص وضعيت ماهي تيالپيا در كشور گفت:

تكثير و پرورش اين ماهي فعاليت هايي انجام داده و در دست اجرا دارد تا جديدترين  هاي زمينه در كه است كشور شور آبااي

پوركاظمي افزود: گزارشات متعددي از فعاليت غيررسمي عالقه .دانش فني پرورش انبوه ماهي تيالپيا را در كشور بومي سازي نمايد

ين فعاليت هاي غير رسمي و غير قانوني به توسعه پايدار مندان به پروش اين ماهي از نقاط مختلف كشور وجود دارد. بدون شك ا

كشور كمك نخواهد كرد و وقتي به ريشه يابي آن بپردازيم دليل اصلي آن را سختگيري هاي يك جانبه و متوقف شدن مسير 

مينه تيالپيا از سال وي در ادامه گفت: فعاليت هاي مركز تحقيقات ملي آبزيان آبااي شور در ز.توسعه اصولي تيالپيا خواهيم يافت

سال قدمت، قديمي ترين موسسه  ٩٩زير نظر موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور آغاز گرديد؛ موسسه علوم شيالتي با  ١٣٨٧

سال قبل از تاسيس دانشگاه تاران محققين ما مشغول تحقيق و پژوهش در  ٣٠تحقيقاتي كشور است. اين افتخار يعني اينكه 

تحقيقات علوم شيالتي كشور گفت: بر مبناي اساسنامه مركز جات تنوع بخشي به آبزي پروري و باره  رئيس موسسه.كشور بودند

مندي از تجربيات دنيا مبادرت به واردات اين گونه نموديم و همانند تمام موسسات علمي و پژوهشي دنيا و كشور جات انجام 

پژوهش هستيم؛ با اينحال براساس اخذ مجوزهاي الزم از سازمان هاي تحقيق به اجازه و مجوز نياز نداريم زيرا خود مرجع تحقيق و 

پوركاظمي گفت: براي توسعه رسمي تيالپيا و .محيط زيست و دامپزشكي واردات تيالپياي نيل از كشور اندونزي صورت گرفته است

محيط زيست و موسسه صدور مجوزهاي مربوط، جلسات متعددي از ساليان گذشته با حاور مديران و كارشناسان سازمان 

تحقيقات و سازمان شيالت برگزار شده و طي آن، ضمن ارائه مستندات علمي كشورهاي دارنده اين صنعت و يافته هاي پروژه هاي 

صورت گرفته در كشور، هموراه بر ارائه راهكار اصولي و علمي توسعه تيالپيا، بجاي مخالفت مطلق و توقف فعاليت ها تاكيد نموده 

زود: سازمان ملي آبزيان آبااي شور، بيوتكنيك مراحل مختلف توليد اين ماهي از مولدسازي و تكثير تا توليد بچه ماهي، وي اف.ايم

پوركاظمي گفت: با .تغذيه و پرورش در سيستم هاي مختلف را بدست آورده و دانش فني آن آماده ارائه به بخش خصوصي است

ه گذاران خرد و كالن، اقليم هاي مناسب پرورش اين ماهي و ظرفيت هاي بالقوه و وجود متقاضيان بسيار و اعالم آمادگي سرماي

وي گفت: درحال .بالفعل توليد تيالپيا در كشور، توليد اين ماهي در انتظار صدور مجوزهاي الزم و توسعه قانونمند و رسمي است

آب و افزايش توليد در واحد سطح و حجم، كه  حاضر طرح هاي پايلوت توليد در شرايط بسته سالني و گلخانه اي با هدف حفظ

رئيس موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور در پايان با اشاره به وارداتي .داراي مالحظات محيط زيستي هستند، درحال اجرا است

بر باالتر از ابودن فيله تيالپياي موجود در فروشگاه هاي كشور، گفت: بدون شك كيفيت ماهي تيالپياي توليد داخل كشور چندين بر

كيفيت تيالپياي وارداتي است كه بصورت هماهنگ و برنامه ريزي شده با سودهاي كالن وارد كشور مي شود و حتي برخي از 

هزار تن فيله  ١٥تا  ١١وي افزود: درسال گذشته حدود .واردكنندگان اين ماهي جو كشور را عليه توليد ملي گسترش مي دهند

هزار تن ماهي كامل و حاصل فعاليت كارگاه هاي  ٥٠تا  ٣٥يون دالر وارد كشور شده كه معادل حدود تيالپيا به ارزش ده ها ميل

 .متعدد تكثير، نرسينگ، پرورش ماهي و فراوري مي باشد كه فرصت هاي شغلي متعددي در خارج از كشور ايجاد نموده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٥٩/%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨%B١% 
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 شير و فرآورده ها
 فارس - ۹6/04/1۹ : تاریخ

 ماه در حال كارشناسي شدن است  ٤بالتكليفي قيمت سه محصول لبني/ تعيين قيمت شير 

سازمان حمايت در سكوت  شود،هاي لبني وارد چاارمين ماه ميبرخي شركتدر حالي كه افزايش خودسرانه قيمت شير از سوي 

  .مطلق همچنان در حال بررسي كارشناسي علت افزايش قيمت است

ني كه محصول لب ، در مورد آخرين وضعيت تعيين تكليف قيمت سهخبرگزاري فارسوگو با خبرنگار كشاورزي رضا باكري در گفت

هاي افزايش قيمت گيري شود، اظاار داشت: هنوز بررسي پروندهقرار بود تا هفته آينده از سوي سازمان حمايت درمورد آن تصميم

 .محصوالت لبني خاتمه پيدا نكرده و تاكنون يك جلسه در اين مورد برگزار شده و قرار است فردا نيز جلسه ديگري برگزار شود

تا  :دانم در اين هفته وضعيت افزايش قيمت سه محصول لبني تعيين تكليف شود، خاطرنشان كردر اينكه بعيد ميوي با تصريح ب

هاي لبني مستندات خود را براي افزايش قيمت ارائه چرا كه شركت شود؛دو هفته آينده در هر صورت مسئله روشن مي

به  ٢٨٠٠تريل خود را بدون مجوز سازمان حمايت از پس از عيد از هاي لبني شير اسخبرنگار فارس گفت كه اغلب شركت.اندداده

اند و انگار آب از آب تكان نخورده است كه دبير انجمن صنايع لبني در واكنش به اين موضوع گفت: تومان افزايش داده ٣٠٠٠

ان و تناژ محصول براي اين ميليارد توماني بسته به ميز ١٠و  8، 6هاي اينطور هم نيست و سازمان تعزيرات حكومتي جريمه

ه شده آناا باال رفتهاي لبني مدعي هستند كه قيمت تمامباكري به اين نكته اشاره كرد كه كارخانه.برندهاي لبني تعيين كرده است

 ها نشان دهد كه افزايش قيمتوي تصريح كرد: اگر بررسي.و اسنادي هم براي آن ارائه كردند كه اين اسناد در حال بررسي است

به گزارش خبرنگار فارس از ابتداي .جديد محصوالت لبني كرد ها بوده، آن موقع بايد فكري به حال قيمتمتناسب با افزايش هزينه

اي فروردين امسال به مرور چند برند محصوالت لبني به صورت خودسرانه اقدام به افزايش قيمت محصوالت خود كردند كه با رسانه

هاي لبني ملزم شدند تا مستندات خود را مبني بر علت يت را در پي داشت. در عين حال شركتشدن آن واكنش سازمان حما

ليف هاي كارشناسي تككننده و توليدكننده ارائه كنند تا پس از بررسيافزايش قيمت محصوالت با سازمان حمايت از حقوق مصرف

 .جام نشده استماه از سال، اين كار هنوز ان ٤اما با گذشت  ها مشخص شود،قيمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٩٠٠١٠٦٩ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 هاي لبني در سال جاريدرصدي صادرات فراورده ٩2افزايش 

اي لبني در دو ماه امسال در مقايسه با مورد معاون امور توليدات دامي وزارت جااد كشاورزي گفت: صادرات محصوالت و فرآورده

به گزارش ايانا به نقل از خبرگزاري صداوسيما، حسن ركني با اشاره به اينكه بر اساس .درصد افزايش يافت ٩٢مشابه سال گذشته 

هاي لبني صادر شد، افزود: ميزان صادرات محصوالت لبني در دو هزار تن فرآورده١٠٣ال گذشتهآمار گمرك در دو ماه نخست س

هاي لبني عالوه بر كشورهاي همسايه و آسياي ميانه وي گفت: محصوالت و فرآورده.هزار تن رسيده است١٩٨ماه نخست امسال به

ت دامي وزارت جااد كشاورزي ميزان توليد شير خام را در معاون امور توليدا.به كشورهاي اروپايي و روسيه نيز صادر شده است

درصد از توليد شيرخام به صورت شيرخشك صادر شد در حالي كه تا چند ١٠هزار تن اعالم كرد و افزود: حدود٦٠٠ميليون و٩كشور

نده محصوالت ركني تصريح كرد: يك دهه گذشته از كشورهاي وارد كن.سال پيش از وارد كنندگان شير خشك به كشور بوديم

وي گفت: افزايش توليد و توسعه صادرات مامترين اولويت برنامه .لبني بوديم و امروز به دنبال بازارهاي صادراتي در جاان هستيم

معاون امور توليدات دامي وزارت جااد كشاورزي همچنين ميزان توليد گوشت قرمز را .معاونت امور دام وزارت جااد كشاورزي است

 .هزار تن اعالم كرد٨٢٠در كشور

هاي حمايت از دامداران و تخصيص تسايالت حمايتي را از راهكارهاي افزايش توليد دانست و گفت: سال ركني تشكيل صندوق

ميليارد تومان تسايالت اختصاص يافت كه در پي آن شاهد بابود شرايط ٢٠٠گذشته به منظور حمايت از دامداران عشاير

 .م و در ناايت افزايش ميزان توليد بوديمپرواربندي و افزايش وزن دا

ها با وزن مناسب ذبح و به بازار عرضه شدند بنابراين وي افزود: با اجراي برنامه حمايتي از ذبح دام در سن پايين جلوگيري شد و دام

 امسال هم تخصيص حمايتي پيش بيني شده است تا شاهد افزايش توليد گوشت قرمز در كشور باشيم./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٣٨/%D٨%A٧%D٨%٩ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - 13۹6تیر  23تاریخ: 

 لبنيات مازندران به چين مي رود

صنعت و معدن مازندران افزود : اقدامات اوليه براي صادرات به گزارش ايرنا ، محمد محمدپور عمران روز پنجشنبه در همايش ملي  

كشور در آينده نزديك عملياتي  ٢محصوالت لبني شركت كاله از مازندران به چين انجام شد و در راستاي تفاهم نامه صورت گرفته 

ر جمعيت چين به روي محصوالت وي ادامه داد : با اجرايي شدن اين تفاهم نامه ، درهاي بازار يك و نيم ميليارد نف . مي شود

پيش از اين امكان صادرات محصوالت توليدي مازندران به كشورهاي مالزي ، روسيه و آفريقاي .توليدي مازندران گشوده مي شود

رئيس سازمان صنعت مازندران ، دولت يازدهم را دولت تالشگر براي رفع مشكالت واحدهاي صنعتي  . جنوبي فراهم شده بود

واحد صنعتي از جمله تالش هاي چاار ساله اين دولت است كه اين واحدها موفق  ٨٧٠و گفت : تكميل و باره برداري معرفي كرد 

ميليارد تومان اعالم  ٥٠٠هزار و  ٢وي ميزان سرمايه گذاري انجام شده در اين واحد صنعتي را  . به كسب پروانه باره برداري شدند

ارت مازندران در چاار سال فعاليت دولت تدبير و اميد اشاره كرد و افزود : صادرات غير محمدپور به موفقيت هاي حوزه تج . كرد

وي ميزان افزايش صادرات غير نفتي در دولت يازدهم به نسبت . ميليون دالري دراين دوران صورت گرفت ٧٠٠نفتي يك ميليارد و 

 . درصد اعالم كرد ٦٠گذشته را 

  . هزار نفر در اين واحدها مشغول فعاليت هستند ٨٠ي دارد كه مازندران بيش از سه هزار واحد صنعت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٢٣/%D٨٤%٩%D٨%A٨%D٩ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 خارجي غيراستاندارد در تهران شناسايي شد پنيرهاي

بيات با اعالم خبركشف دو برند پنيرخارجي غيراستاندارد در مراكز خريد لوكس شار تاران، در خصوص مصرف پنيرهاي خارجي 

هاي بيات مدير كل استاندارد استان تاران، گفت: در جريان بازرسي مسلم  ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .هشدار داد

برداري و هاي غذايي مراكز عرضه و مراكز خريد لوكس شار تاران، هفت نمونه پنير وارداتي از اين مراكز نمونهاز فرآورده استانداردبازرسان 

 پنير :بيات تشريح كرد.شدامارات و ايتاليا مغاير استاندارد تشخيص داده  هاي استاندارد، دو برند پنير ازكشورهايآزمون شد كه در نتايج آزمون

 .در آزمون استرول مردود و غيراستاندارد اعالم شد PUCK CO اي از كشور امارات با نام تجارتيپروسس ورقه

آزمون ميكروبيولوژي مردود در  PERFECT ITALIANOهمچنين پنير موزارال )پنيرپيتزا( ساخت كشور ايتاليا با نام تجارتي 

وي با اشاره بر توقيف پنيرهاي مذكور در يكي از مراكز خريد لوكس شمال شار تاران، از عموم مردم .و غيراستاندارد اعالم شد

هاي معمول استاندارد بيات در پايان يادآور شد: آزمون.خواست در مصرف مواد غذايي وارداتي ناايت دقت و احتياط را رعايت كنند

 .ها شامل آزمون استرول، فيزيكو شيميايي، آفالتوكسين و ميكروبيولوژي استبراي اين فراورده

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٦٠٩٣٢/%D٩%BE%D٨٦%٩%DB%٨C% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹6/04/17 : تاریخ

 براي صادرات به روسيه مجوز گرفت/ پرداخت سود نقدي سهامداران از اول مرداد« غگلپا»

گران و خبرنگاران بازار سرمايه از شركت فرابورسي شير پاستوريزه پگاه گلپايگان عنوان شد، اين شركت در ديدار مديران، تحليل 

  .براي صادرات به روسيه مجوز گرفته است

از گلپايگان؛ در جريان اين بازديد كه به همت كانون كارگزاران بورس اوراق باادار  خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

 ضمن تشريح آخرين وضعيت توليد و فروش و همچنين سودآوري اين شركت« غگلپا»ترتيب داده شد، هيات مديره و مديران 

 .اي در اين شركت اطالع رساني كردندلبنياتي نسبت به چشم انداز صنعت لبنيات و اجراي برخي طرح هاي توسعه

پس از بازديد از كارخانه و خط توليد انواع پنير، دوغ و كشك در اين شركت فرابورسي نشست خبري با حاور مديران و برخي از 

درابتداي اين جلسه ، محمد مادي گرجي رئيس هيات مديره .پايگان برگزار شداعااي هيات مديره شركت شير پاستوريزه پگاه گل

 مديريت با ١٣٦٢ ماه بامن در و تاسيس ١٣٥٢ سال در گلپايگان پگاه پاستوريزه  شير كارخانه: گفت شركت اين معرفي با "غگلپا"

تحت عنوان  ٨٢.١١.٢٦اين شركت در تاريخ .برداري رسيدتن پنير به باره ٣اامي صنايع شير ايران و ظرفيت روزانه س شركت

تن پنير و با  ٢٥طرح توسعه شركت با ظرفيت توليد روزانه  ١٣٧٣شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان به ثبت رسيده و در سال 

 هاي شركت ساامي صنايع شير ايران باوي افزود: اين شركت از مجموعه شركت.خريداري خط آلماني آغاز به كار كرده است

 ١٣كارخانه به شمار مي رود كه تحت مديريت هلدينگ وابسته به سرمايه گذاري صندوق تامين اجتماعي در  ١٦برخورداري از 

تا كنون تمامي محصوالت خود را با اين  ١٣٨٠شركت صنايع شير ايران با انتخاب برند پگاه از سال .كندفعاليت مي  استان كشور

تن شير در  ٢٥٠عنوان كرد: شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با ظرفيت روزانه فرآوري  گرجي.كندنشان به بازار معرفي مي

هزار متر مربع به عنوان اولين واحد صنعتي توليد پنير در كشور به كار توليد انواع  13هكتار و زير بناي  ١٤.٥زمين به مشاحت 

 .كندتن شير را دريافت و فرآوري مي ١٧٦ط روزانه هاي شير پاستوريزه و استريل فعال است و به طور متوسفرآورده

 اين: گفت و داد خبر روسيه كشور به شركت اين محصوالت صادرات مجوز اخذ از "غگلپا"در ادامه اين جلسه رييس هيات مديره 

ني رات محصوالت لبحصوالت لبني تركيه، در كنار پگاه مازندران ،تاران و فارس موفق به اخذ صادم با شديد رقابت وجود با شركت

محمد رضا فياضي ، مدير مالي شركت لبنيات پگاه گلپايگان نيز با بيان اينكه عمده فروش محصوالت .به كشور روسيه شده است

از سوي شركت بازار گستر از مجموعه شركت هاي خود صورت مي گيرد ، عنوان كرد: دوره وصول مطالبات شركت طي  "غگلپا"

هاي مالي ديده مي شود، ميليون توماني در صورت ٨٦٠گيرد و آنچه كه به عنوان ذخيره مطالبات روز صورت مي  ٤٥الي  ٤٠

وي از اجراي برخي طرح هاي توسعه اي در .مربوط به زماني بوده كه هنوز شركت بازار گستر تشكيل نشده و فعاليت نداشته است

تواند از سوي هيات ايش سرمايه نداشته و اين موضوع ميحوزه توسعه بازار فروش سخن گفت و افزود: شركت مشكلي براي افز

در برابر اين پرسش فارس مبني بر  "غگلپا"درادامه اين نشست رييس هيات مديره .به ساامدار عمده پيشنااد شود "غگلپا"مديره 

اخير خود را چه زماني اين اين شركت به ازاي هر سام چقدر دارايي و سود انباشته دارد و در عين حال سود ساام نقدي مجمع 

ميليارد تومان سود خالص در مجمع اخير مبلغ  ١٩تومان بوده و از مبلغ  ١٣٠پرداخت خواهد كرد، گفت: سود هر سام اين شركت 

 .ميليون تومان سود نقدي ميان ساامداران توزيع شده كه از اول مرداد ماه امسال پرداخت خواهد شد ٦٠٠ميليارد و  ١٥

فارس مبني بر چگونگي استراتژي فروش اين شركت و امكان رقابت در بازارهاي همجوار از جمله كشور عراق  وي در برابر پرسش

گيرد و در اين راستا بر اساس بازاريابي مويرگي پايش فروش محصوالت اين شركت از طريق شركت بازار گستر صورت مي :پاسخ داد

گرجي محصولي كه به بازار عرضه مي شود بايد قابل رقابت با ساير محصوالت به گفته .شودگذاري فروش تبيين ميميزان مصرف هدف

http://awnrc.com/index.php
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مشابه و از لحاظ كيفيت نيز بتواند سام قابل قبولي از بازار مصرف را به دست بگيرد. در موردصادرات محصوالت اما با توجه به 

اول توسعه بازار داخلي از طريق فروش مويرگي و هاي موجود چندان اين موضوع براي شركت منفعت ندارد، از اين رو در گام هزينه

اين مقام مسئول در برابر اين پرسش فارس كه .ها در كشور روسيه برنامه ريزي شده استدر ناايت رقابت با محصوالت مشابه ترك

زات تامين اين تجايبا توجه به استاالك باالي برخي ماشين آالت خارجي كه عمدتا سوييسي و آلماني هستند، چه اقدام هايي براي 

در داخل و يا تسايل اورهال )تعمير اساسي( آناا صورت گرفته است و در عين حال تامين مواد اوليه مصرفي شركت از جمله بطري 

هاي پالستيكي چرا در داخل شركت به منظور كاهش هزينه توليد نمي شود ؛ پاسخ داد: مواد اوليه و همين طور بخشي از عمليات 

در حال حاضر هيچ  PET وسط صنايع بسته بندي پگاه انجام و تامين مي شود، اما در مورد ماده اوليه ظروف پالستيكيبسته بندي ت

گيرد و اين محصول با قيمت منصفانه تامين مي شود، به طوري كه بسياري از توليد كنندگان صورت نمي "غگلپا"اجحافي در حق 

 .لند مدت به شركت به منظور ارايه مواد اوليه مصرفي هستندمواد پالستيكي عالقه مند به ارايه تخفيف ب

با اين همه شركت در نظر دارد برخي محصوالت از جمله فرآيند باد كردن ظروف پالستيكي را به منظور كاهش هزينه هايي همچون 

وجوه ارزي به دليل باقي ماندن  گرجي با بيان اينكه هنوز پروسه تبادل.حمل و نقل و يا موارد باداشتي را در كارخانه انجام دهد

شود، عنوان كرد: مجموعه كشت و صنعت صنايع شير اران در مرودشت استان فارس در حالي تبعات تحريم ها به ساولت انجام نمي

 فيتهزار راس دام راه اندازي شده كه شركت نستله قزوين هم اكنون خريدار شير با كي ٥به منظور توليد شير خشك با برخورداري از 

 .اين كارخانه است. اين مجموعه ها در سلماس و اليگودرز و ديگر مناطق كشور نيز در حال راه اندازي است

خبر داد و گفت: هم اكنون در اين شركت انواع پنير فتا،بلغاري و آب نمكي توليد  "غگلپا"گرجي از توليد انواع دسر نوشيدني در 

بر سودآوري شركت گفت: توليد شير خشك و صادرات آن براي شركت هاي لبني به  وي درباره تاثير مشوق هاي صادراتي.شودمي

ميليارد توماني و تسويه آن در هز سه ماه يكبار  ١٥٠دليل نوسان نرخ جااني با زيان مواجه شده بود، اما دولت با تخصيص يارانه 

ي به منظور صادرات محصوالت لبني از جمنله شير بودجه ا ١٤٠٠هاي لبني كمك كند. در حال حاضر نيز تا سال توانست به شركت

به گزارش فارس در جريان .حايز اهميت باشد "غگلپا"خشك به منظور مشوق صادراتي تعيين شده كه در صورت اجرا مي تواند براي 

از اهالي بومي شار  نفر عنوان شد كه عمده آناا ٣٠٠كمتر از  "غگلپا"بازديد از اين شركت تعداد كارگران و پرسنل مشغول به كار 

حقوق و . گلپايگان هستند. در عين حال كارگران در دوشيفت كاري و در تمام ايام هفته حتي روزهاي جمعه مشغول به كار هستند

دستمزد بر اساس قانون تامين اجتماعي است كه نتوانسته رضايت چنداني را براي اغلب كارگران در بر داشته باشد با اين همه اين 

سال از عمر آن سپري  ١٦ماشين آالت خط توليد پنير چيزبرگر متعلق به كشور سوييس بوده كه .شودموقع پرداخت مي حقوق به

شود. در خط توليد پنير الكتيكي نيز ماشين آالت اين خط در كنار برخي خطوط بسته بندي داخلي متعلق به كشور آلمان است مي

در اين زمينه تامين قطعه براي اين ماشين آالت به دليل وجود تحريم ها و عدم تامين كه مدت زمان زيادي از عمر آناا سپري شود. 

باداشت عمومي به شدت رعايت مي شود .آن در داخل يك ريسك اجتناب ناپذير براي كارخانه است كه به دشواري قابل تامين است

ر خط توليد دوغ ابتكار الصاق بسته نعناع به هر د.وشو مي شوندتمام خطوط در آغاز و پايان شيفت هاي كاري بطور كامل شست

توماني هر محصول انجاميده اما توانسته سام بازار مصرف را به نفع دوغ پگاه شاري  ١٠٠بطري در خط توليد اگر چه به افزايش 

لي پت براي دوغ از در اين خط ليدي بطري هاي خا.گلپايگان تمام كند و به زودي طعم هاي مختلف ديگري را نيز به آن مي افزايد

شركت هاي ديگر تامين مي شود . با احتساب دو شيفت كاري و ميزان مصرف اين بطري ها در هر روز بطور متوسط ماهيانه يك 

ميليون  ٨٠براي باد كردن پلي فرم مورد نياز اين بطري ها شركت بطور متوسط ماهيانه .شود ميليون بطري خالي در اين خط پر مي

 .تواند آن را در داخل شركت تامين نمايدكند، در حالي كه مياد هوا پرداخت ميتومان هزينه ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٧٠٠١١٣٨ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹6/04/24 : تاریخ

 شوددرصد قيمت ماشين كشاورزي تسهيالت داده مي 80هزار تن آرد / 200صادرات 

  .هزار تن آرد به خارج از كشور صادر شده است ٢٠٠قائم مقام وزير جااد كشاورزي در امور مجلس گفت: امسال  

رساني وزارت جااد كشاورزي،خليل آقايي در مراسم آغاز عمليات العبه نقل از پايگاه اط خبرگزاري فارسبه گزارش گروه اقتصادي 

كشورمان از لحاظ توليد گندم به مرزخودكفايي رسيده و  ٩٣شارستان ملكان گفت: از سال  ٤و ٣الينيگ كانال هاي آبرساني 

تسايالت اعطايي وزارت جااد  وي افزود: اين خودكفايي با تالش شبانه روزي كشاورزان و مشوق ها و.نيازي به واردات آن نيست

هزار  ٩هزار تا  ٨آقايي اظاار داشت: در حالي كه قيمت هر كيلوگرم گندم در خارج از كشور معادل .كشاورزي حاصل شده است

به  نزديككند و سال گذشته ريال است، دولت گندم را به صورت تاميني و يارانه دار از كشاورزان به قيمت باالتر خريداري مي

 .استار ميليارد ريال از بابت خريد گندم به كشاورزان پول پرداخت شده هز١50

هزار تن بذر اصالح شده نيز در بين كشاورزان  600آقايي اضافه كرد: در كنار كارهاي حمايتي از گندمكاران و خريد تاميني 

آالت كشاورزي به كشاورزان خبرداد  قائم مقام وزير جااد كشاورزي در امور مجلس همچنين از واگذاري ماشين.است توزيع شده

درصد قيمت  ٨٠و افزود: هيچ محدويتي در اين زمينه وجود ندارد و كشاورزان مي توانند با باره برداري از تسايالت بانكي تا 

 .ماشين آالت هر نوع آن را خريداري كنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢٤٠٠٠٩٥٩ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹6/04/23 : تاریخ

 هاي كنسانتره داخلي با يك سوم ظرفيت شود/ فعاليت شركتميليارد تومان كنسانتره پرتقال وارد مي ١80ساالنه 

هزار تومان براي  ٩هزار تن كنسانتره پرتقال به ارزش كيلويي  ٢٠به داليل مختلف ساالنه  دبير انجمن صنايع كنسانتره گفت:

  .كنندهاي كنسانتره داخلي با يك سوم ظرفيت كار ميشود و اين در حالي است كه كارخانهمصارف مختلف وارد كشور مي

ادركننده ترين ص، در پاسخ به اينكه با توجه به اينكه زماني بزرگخبرگزاري فارسكشاورزي  وگو با خبرنگاررضا داودآبادي در گفت

شود، اظاار داشت: اين مسئله داليل ايم و چرا اكنون بخش زيادي از كنسانتره مورد نياز كشور وارد ميكنسانتره سيب و انار بوده

ها براي به دست آوردن آن زحمت كشيده ها بخش زيادي از بازارهاي صادراتي كه سالز جمله آنكه با برقراري تحريممختلفي دارد ا

 .بوديم از بين رفت و شاهديم كه كشوري همچون چين كه تناا چند سال است وارد بازار كنسانتره شده بازار را تصاحب كرده است

روي صنعت توليد كنسانتره در كشور برشمرد و گفت: وقتي قيمت تمام مشكالت پيشوي قيمت باالي تمام شده را يكي ديگر از 

وري پايين و سود باالي بانكي از ديگر شده كاال در حد نرم جااني نباشد توليدكننده منتفع نخواهد بود. از طرفي ديگر باره

هاي صنايع غذايي ايران همچنين به كمبود ميوه هايعاو هيأت مديره كانون انجمن.زندمشكالتي است كه به اين مسئله دامن مي

هايي مانند پرتقال شاسواري و پرتقال بمي در بازار فراوان مختص به توليد كنسانتره در كشور اشاره كرد و افزود: يك زماني پرتقال

گران هستند رفتند يا به مرور هاي لوكس تامسون كه داراي آب كم و قيمت بود اما باغداران شمال به مرور يا به سمت توليد پرتقال

هزار تن كنسانتره مورد نياز پرتقال در صنايع غذايي  ٢٥به گفته داودآبادي از مجموع .باغات را خشك كرده و ويالسازي انجام دادند

ي توليد اي براوي افزود: اكنون حتي اگر ميوه.هزار تومان وارداتي است ٩هزار تن آن به ارزش كيلويي بيش از  ٢٠كشور بيش از 

دبير انجمن  .شودتر آنكه اكنون تمام كنسانتره مورد نياز كشور وارد ميكنسانتره بخواهيم به راحتي در دسترس نيست و جالب

كارخانه توليد كنسانتره در كشور اغلب آناا با يك  ٤٠صنايع كنسانتره و آب ميوه به اين نكته هم اشاره كرد كه اكنون از مجموع 

زاف هاي گاي به صورت رسمي و غير رسمي با قيمتهاي ميوهكنند و در مقابل شاهديم كه انواع نوشيدنيمي سوم ظرفيت فعاليت

 .گيرد بدون اينكه روي قيمت و كيفيت آن نظارتي شودها قرار ميدر يخچال مغازه

snews.com/newstext.php?nn=http://www.far١٣٩٦٠٤٢٣٠٠٠٤٨٣ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  22تاریخ: 

 واردات ميوه آووكادو به كشور همچنان ممنوع است

ميوه به وزارت جااد كشاورزي در واكنش به انتشار خبر آزادسازي واردات آووكادو در خبرگزاري تسنيم اعالم كرد كه واردات انواع 

به گزاش ايانا از وزارت جااد كشاورزي،مركز روابط عمومي و اطالع رساني .غير از موز،انبه،آناناس و نارگيل همچنان ممنوع است

متن اين  .وزارت جااد كشاورزي در واكنش به انتشار خبر آزادسازي واردات آووكادو در خبرگزاري تسنيم توصيحاتي منتشر كرد

در پي انتشار خبر آزادسازي واردات آووكادو در خبرگزاري تسنيم، با پيگيري هاي به عمل :ستتوصيحات به شرح زير ا

آمده،مشخص گرديد كه لغو شدن نامه اخير دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني اين وزارت ميني بر عدم نياز به اخذ مجوز 

سوي معاون بازرگاني وزارت جااد كشاورزي به رئيس كل واردات آووكادو كه با هدف تسايل در كار مراجعان صورت گرفته از 

سازمان توسعه تجارت اعالم شده است. بنابراين واردات انواع ميوه به كشور به غير از چاار ميوه گرمسيري موز،انبه،آناناس و نارگيل 

 .،همچنان ممنوع است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٠٩/%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 موانع صادرات دام زنده/ بازارهاي عربي را از دست داديم

 .با اما و اگرهاي فراواني همراه استهرچند كه ظرفيت صادرات دام زنده از ايران رقم قابل توجاي نيست، اما همين مقدار هم 

وگو با خبرنگار ايانا درباره موانع صادرات دام زنده گفت: متأسفانه رئيس مجمع ملي صادركنندگان دام ايران امروز در گفت

ن اترين مانع بر سر صادرات دام از ايرگرفته از طرف صنف قصابان و گران شدن گوشت طي سال گذشته، بزرگهاي صورتجوسازي

تواند اشتغال درون كشور را تحريك كند، افزود: اگرچه حجم صادرات در بود.منصور پوريان با اشاره به اينكه صادرات در مجموع مي

ها براي گراني گوشت داخلي تراشيده شد، هايي كه توسط برخيباترين شرايط حدود يك درصد از كل توليد داخلي است، اما باانه

ي مواجه كرد و توقف آن را از بامن سال گذشته رقم زد.وي عنوان كرد: اين در حالي است كه تا دو سال صادرات را با چالشي جد

درصد سام داشت و اكنون فروشندگان ديگري در اين كشورها  ٣٥درصد و در بازار دام عمان،  ٨٠گذشته، ايران در بازار دام كويت، 

ان دام ايران يكي ديگر از موانع صادراتي دام زنده به كشورهاي اطراف به جاي ايران حاور دارند.رئيس مجمع ملي صادركنندگ

جايي دام با مسئوالن اي دانست و ادامه داد: متأسفانه هنوز سازمان دامپزشكي در جابهويژه عراق را نحوه قوانين قرنطينهبه

شواهد پيداست، همچنان عزمي جدي براي اين اند و آنطور كه از دامپزشكي كشورهاي همسايه به توافقي كلي و قابل دفاع نرسيده

تر از ايران شود. به همين دليل، اكنون كشوري مانند برزيل در عراق موفقهاي سنتي عمل ميمنظور وجود ندارد و هنوز به شيوه

هاي قرنطينه است. اين در حالي است كه تمام ضوابط باداشتي براي هر راس دام تا قبل از قرنطينه رعايت شده، اما تاجران با

هاي چوبي براي شوند.پوريان اضافه كرد: استفاده از لنجهاي گزاف ميدهند و هم متحمل هزينهطوالني، هم زمان را از دست مي

كند؛ زيرا از آنجا كه كيفيت و استاندارد اين رو ميمورد روبههاي هنگفت و بيحمل دام، از ديگر مشكالتي است كه تاجر را با هزينه

رأسي، وقتي با  ٥٠٠كند. به عنوان مثال، يك محموله هاي سنگيني به محموله وارد ميبسيار پايين است، بيشتر خسارت وسايل

درصد تلفات به همراه دارند.وي يادآور شد: اكنون تاجراني هستند كه از كشورهاي همسايه  ١٠شوند، معموال تا ها حمل مياين لنج

كنند؛ بنابراين بايد فرصتي فراهم شود تا آن دسته از اين تجار كه توانايي صادرات دام رد ميبراي تنظيم بازار داخلي، گوشت وا

 توان اين مسير را باز كرد.دارند، به اين عرصه ورود كرده و مازاد بره توليد داخل را به كشورهاي عربي صادر كنند. زيرا اكنون مي

م ايراني تعريف شده و براساس مقررات ويژه باشد. به عبارتي هر دامي از كشور پوريان در پايان تأكيد كرد: البته بايد صادرات دا

 هايي كه اين قابليت را دارند، صادر شوند./شود، تناا دامخارج نشده و بايد طبق اصولي كه تعيين مي

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٧١/%D٨٥%٩%D 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 الورود اعالم شدكاالي ممنوع ١١٤ليست 

 .قلم كاال نيستند اعالم شد ١١٤هاي دولتي مجاز به واردات ليستي كه بر اساس آن دستگاه

هاي در چند نوبت فارست هايي براي ممنوعيت واردات كاالهاي مشابه توليد داخل از سوي دستگاه ١٣٩٣به گزارش ايسنا، از سال 

ها از سوي هيات وزيران مورد دولتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنااد شده است. هر ساله پس از آنكه اين ليست

منوع هاي دولتي مكه بدين ترتيب واردات آن ها براي دستگاهشوند بررسي قرار گرفته و تاييد شده، براي عملياتي شدن ابالغ مي

 شود.البته اين ممنوعيت به بخش خصوصي ارتباطي ندارد و مردم و بخش خصوصي در واردات اين كاالها آزاد هستند.مي

قلم كاال،  ١٨٠ معادل ١٣٩٣در سال  -مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت  -به گفته علي علي آبادي 

اند كه در هاي دولتي معرفي شدهكاال براي ممنوعيت واردات از سوي دستگاه ١١٤قلم كاال و امسال  ١٨٤معادل  ١٣٩٤در سال 

اند.انواع تجايزات مخابراتي، برخي انواع الواردات اعالم شدههاي دولتي ممنوعرديف كاال براي دستگاه ٤٧٨ها مجموع طي اين سال

هاي متحرك و ثابت توربين، مولدهاي توليد گاز صنعتي، ج نسوز(، تجايزات تصفيه آب و پساب بر مبناي فناوري نانو، پرهفوم )اسفن

دار و بدون روكش مسي و آلومينيومي، چسب زخم، خمير ظروف بسته بندي فلزي )غذايي و شيميايي(، سيم و كابل برق روكش

هاي فيبر نوري، فالكس آب و گردان، كابلاي تشخيص سريع مواد مخدر و روانههاي تشخيص سريع بارداري، كيتدندان، كيت

هاي گازسوز برخي اقالمي هستند كه خاردار فوالدي، سيم جوش، انواع هود و هواكش، مشعلهاي فلزي، طناب و سيمچاي، كركره

 .در ليست امسال، واردات آناا ممنوع شده است

 .كليك كنيد اينجا ورود در سال جاريبراي مشاهده ليست كاالهاي ممنوع ال

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩١٣/%D٨٤%٩%DB%٨C%D 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  23تاریخ: 

 اي وارد بازار ايران مي شوداي كرههاي زنجيرهترين گروه فروشگاهبزرگ

، براي ورود به بازار ايران، با يك شركت ايراني، قرارداد نمايندگي حق امتياز «تيلاف ريجيبي»اي هاي زنجيرهگروه فروشگاه

شده، گروه صنعتي است كه بر اساس قرارداد بسته تير ماه گزارش داده ٢٣امروز  «هاپيون»خبرگزاري دولتي .است)فرنچايز( بسته

 گيرد.اف را برعاده ميجياي بيهاي زنجيرهگذاري و عمليات فروشگاهسرمايه انتخاب، مسئوليت

هاي ست. فروشگاهجنوبياي در كره هاي زنجيرهترين شركت از سه شركت اصلي صاحب فروشگاهبزرگ« تيلاف ريجيبي»شركت 

اي در هاي زنجيرههاي كوچك و مغازهبازار فروشگاه« ٢٥اسجي»و « ايلـِـون-سون»هاي ، در كنار فروشگاه«يوسي»اف با نام جيبي

 كند.يو خارج از كره فروشگاه باز ميطوركامل در اختيار دارند. اين نخستين بار است كه سيكره جنوبي را تقريبا به

 را در كره« مارتفاميلي»كرد، اما بعد نام همكاري مي« مارتفاميلي»اي ژاپني پيش از اين با شركت زنجيره« اف ريتيلجيبي»

 تغيير داد و عمال كل اين شركت را از آن خود كرد.« يوسي» جنوبي به

اا يو صاحب تنه جنوبي داشت. سيتا چاار سال پيش اين شركت نزديك به هشت هزار فروشگاه در كر« يانگهنگ»بنا بر گزارش 

كه كره شمالي به شاروندان خود « سانگكه»فروشگاهي در منطقه صنعتي اي از اين دست در كره شمالي بود؛ تكفروشگاه زنجيره

ه با گروه انتخاب بسته، به اين گروه اجاز« افجيبي»گويد شركت هاپ ميداد.قرارداد فرنچايز كه يونحق خريد از آن را نمي

طور رسمي در اين مورد يو را بفروشد و در برابر آن مبلغي را دريافت كند. گروه صنعتي انتخاب هنوز بههاي سيدهد فرآوردهمي

-كار نيست و پيش از اين نيز قراردادهايي با دوواست.گروه صنعتي انتخاب در تجارت با كره جنوبي تازهيا خبري منتشر نكرده بيانيه

سايد دوو هاي سايدباياي از يخچالدر رابطه با توقيف محموله ١٣٩٤بود. همچنين نام اين شركت در بامن ماه  الكترونيكس بسته

طور قاچاقي وارد كرده، اما نزديك به دو هزار دستگاه يخچال را به« انتخاب»مطرح شد. گفته شده بود يك شركت وابسته به 

ها را رد كرده و گفته بود هيچ اطالعي از اين موضوع ندارد. او در ارديباشت ماه اممحمدرضا دياني، مديرعامل گروه انتخاب، اين اتا

«. شودنفر انجام مي ١٠٠كاالها مانند پوشاك و مواد غذايي توسط  قسمت اعظم واردات به كشور در همه»همان سال گفته بود 

ه اي در كره جنوبي نزديك بهاي زنجيرهزار فروشگاهمحمدرضا دياني، رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي نيز هست.با

ها از كره است. بنا بر گزارشدرصد در مقايسه با سال گذشته افزايش داشته ٢٠ميليارد دالر ارزش دارد كه اين رقم نزديك به  ١٨

 ه است. نفرها، ناشي از افزايش سن شاروندان و افزايش خانوارهاي تكجنوبي، توسعه روزافزون اين فروشگاه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١١٩/%D٨%A٨%D٨%B٢%D٨%B١%DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46119/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

143 

 صادرات و واردات
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 رود؟صادرات به قطر چطور پيش مي

انواع محصوالت ايراني به قطر را تا امروز اعالم نكرده است اما براساس گواهي مبدأهاي .گمرك آمار مربوط به ميزان صادرات ١

 پيداكرده افزايش غذايي محصوالت و بارتره ميوه، ٔ  توجاي درزمينهتوان گفت كه صادرات ايران به قطر به ميزان قابلصادره مي

 ها تصميم دارد براي تسايلكرده، به خواست قطريزار فعاليت ميتي آن بوده و پيش از ما در اين باسن بازار قطر كه تركيه،. است

هاي توليدي را ايجاد كند كه عالوه حل مسئله فاصله، به نگراني درباره فسادپذيري اين صادرات محصوالت لبني، دامداري و بنگاه

ين دليل كه حجم تجارت خارجي ما .شرايط ايران در صادرات به قطر نسبت به گذشته باتر است اما به ا٢محصوالت پايان دهد.

ي گير ارزيابي كرد. ضمن اينكه بايد موانع بانكشده را چشمتوان رقم حاصلپيش از بحران سياسي قطر به اين كشور ناچيز بوده، نمي

 .هم در نظر گرفت و اينكه بايد در آينده زمينه افزايش صادرات در صنايع بزرگ مثل سيمان، فوالد و ... را فراهم كرد

در دست بررسي است. سازمان توسعه تجارت  ٩٦ديده شد و براي ادامه در سال  ٩٥ونقل در بسته حمايتي سال .مسئله حمل٣

كند اما نبايد ازنظر دور داشت كه امروز تقاضاي صادركنندگان بيش از براي افزايش صادرات به قطر به فعاالن اقتصادي كمك مي

هاي دولتي هم بايد با در نظر گرفتن اين واقعيت امروز تجارت ايران ه افزايش است و كمكگذشته است. حجم تجارت با قطر رو ب

 انجام شود.

هاي ترابري ناادهاي نظامي براي افزايش صادرات در دنيا يك روش مرسوم است. در چين و پاكستان از .استفاده از ظرفيت٤

كل گيرد به اين شطور رايگان در اختيار صادركنندگان قرار ميمكانات بهشود. اين اامكانات نظامي براي اهداف اقتصادي استفاده مي

ويژه در شود. اين روش مرسوم تا جايي كه من خبر دارم هنوز در ايران بهكه كاال از مراكز توليدي به مرزهاي صادراتي آورده مي

 مورد خاص قطر به كار گرفته نشده است.

روز اين سؤال مطرح است كه در مورد بازار روسيه چه كرديم؟ روسيه بازار بزرگي است. .فرصت قطر مشابه فرصت روسيه است. ام٥

هاي ساختاري در لجستيك، كم بخشي از اين بازار را به خود اختصاص دهد اما به دليل ضعفتالش ايران اين بود كه دست

ي با ديگران رقابت كنيم. البته اين گفته به اين معنبندي و قيمت تمام شده در عمل نتوانستيم در بازار اين كشور ونقل، بستهحمل

نيست كه صادرات ما به روسيه افزايش پيدا نكرده است. صادرات ايران به روسيه نسبت به گذشته بيشتر شده اما اين ميزان رشد، 

وجود دارد. محصول  متناسب با حجم روابط سياسي دو كشور و بزرگي تجارت خارجي روسيه نيست. مطالبات زيادي در اين بازار

ونقل به شكلي است كه به افزايش كه در اين زمينه ضعف داريم. حملبندي بايد به زبان روسي معرفي شود درحاليروي بسته

هاي انجامد درنتيجه در بسياري از كاالها امكان رقابت نداريم. هرچند تمايداتي مل كريدور سبز، معرفي شركتقيمت تمام شده مي

شده اما آورده و برداشتي كه مورد انتظار بود، حاصل نشده است. اين هاي صادراتي انجامها و قيمتاني، تعديل تعرفهنام ايرخوش

 ونقلحمل در الزم هايزيرساخت فقدان و مشخص استراتژي نبود وري، ناكامي به مشكالت ساختاري توليد ايران، پايين بودن باره

 گردد.ها بازميو فرسودگي ناوگان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٧٧/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨% 
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 صنايع غذايي
 فارس - ۹6/04/21 : تاریخ

 كنند/ تسهيالت ارزان به واحدهاي توليد خوراك دامدرصد ظرفيت كار مي ٣5هاي خوراك دام با كارخانه

 ٣٥هاي كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان گفت: هم اكنون كارخانجات خوراك آماده دام با كمتر از يك عاو اتحاديه تعاوني 

 شود كنند، اما معلوم نيست بر چه اساسي همچنان براي واحدهاي جديد مجوز صادر ميدرصد ظرفيت واقعي خود فعاليت مي

، در نشستي كه با حاور اعااي كميسيون كشاورزي مجلس، معاون وزير جااد خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار كشاورزي 

كيااني عاو هيأت مديره اتحاديه كارخانجات خوراك دام، طيور و  كشاورزي در امور دام و فعاالن حوزه دام و طيور برگزار شد،

هم اكنون كارخانجات خوراك آماده دام  ه به كارخانجات توليد خوراك دام و طيور اشاره كرد و گفت:رويآبزيان به ارائه مجوزهاي بي

كنند، اما معلوم نيست، بر چه اساسي همچنان براي واحدهاي جديد مجوز درصد ظرفيت واقعي خود فعاليت مي ٣٥با كمتر از 

هاي جديد هاي خالي بدون توجيه اقتصادي ظرفيتكميل ظرفيتشود و براي ما جاي سوال دارد كه چرا دولت به جاي تصادر مي

 .كندايجاد مي

 درصد ناوگان كارخانجات توليد خوراك دام فرسوده است 40

درصد اين ناوگان فرسوده است كه سبب  ٤٠وي به فرسوده بودن ناوگان و تجايزات صنعت توليد خوراك دام اشاره كرد و گفت: 

 توليد دام آماده خوراك نوع محصول در كارخانجات ٥٠شود. اكنون بر سر راه توليدكنندگان ميكاهش توليد و ايجاد موانعي 

توانند داريم كه واحدهاي فرآوري پسماند مي ميليون تن ضايعات در بخش كشاورزي ١٧حدود  ساالنه آن كنار در و شودمي

  .شودبنيان و فرآور نميدانش هايآن را به خوراك آماده دام تبديل كنند، اما حمايتي از اين شركت

 احداث دو واحد غيرمجاز توليد خوراك دام توسط دو كارمند وزارت جااد

در  هاي توليد خوراك دام، طيور و آبزيان هم گفت:هاي تعاونيدر بخش ديگري از اين نشست افتخارالدين عاو ديگر اتحاديه

تن از كارمندان وزارت جااد  ٢كنند، به راحتي شاهديم كه ليت ميواحد توليد خوراك دام فعا ٤١استاني مانند گلستان كه 

اند كه اين اتفاق ممكن در تمام نقاط كشور هم بيفتد و اگر چه كشاورزي منطقه كارگاه غيرمجاز توليد خوراك دام تأسيس كرده

ر دستور كار وزارت جااد كشاورزي وي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه د.زندحجم آن زياد نيست، اما به اين صنعت ضربه مي

قرار گرفته بود كه آسياب و ميكسر از واحدهاي پرورش طيور برداشته شود، ولي متأسفانه اين تجايزات از سالااي قبل همچنان 

 .كنندوجود دارد، در حالي كه در صنعت پرورش طيور اروپا منسوخ شده است و آناا از خوراك آماده استفاده مي

تي و دريافت نكردن يارانه در بخش خوراك دام مسئله ديگري بود كه رحيم افالي يكي ديگر از اعااي اتحاديه مشكالت ماليا

يابد و ميليارد دالر يارانه به اين بخش اختصاص مي ٤٠٠در دنيا ساالنه  هاي دام، طيور و آبزيان به آن اشاره كرد و گفت:تعاوني

كنند، اما در كشور ما باره دريافت مياي و تسايالت كمش خوراك دام خدمات بيمهماليات آن هم صفر است. مااف بر آنكه بخ

 ميليارد يك دام خوراك ساالنه تجارت اينكه به افالي با اشاره  .ها مقطعي است و سايه سياست روي اقتصاد ما افتاده استيارانه

 ما و شود تشكيل خصوصي بخش و دام امور كارشناسان و مجلس كميسيون اعااي با كارگروهي كنيممي پيشنااد :افزود است تن

در بخش ديگري از اين نشست حسن ركني معاون وزير  .تظار رانت و سوبسيد نداريم، بلكه به دنبال ايجاد رقابت سالم هستيمان

اين مسئله در بابود جااد كشاورزي در امور دام هم به ضرورت استفاده از خوراك دام در واحدهاي پرورش طيور اشاره كرد و گفت: 

ميليون تن خوراك طيور در كشور دهم در  ٩تا  ٨ها در واحدهاي پرورش بسيار مؤثر است و ما ساالنه ضريب تبديل و كاهش هزينه

 .ايمجويي كردههزار تن در خوراك دام و طيور صرفه ٩٠٠تا  ٨٠٠ضريب تبديل ما بابود ايجاد شود ساالنه 
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 به واحدهاي توليد خوراك داماختصاص تسايالت با سود اندك 

گفت: با معاونت هاي خوراك آماده طيور،وي همچنين در مورد نبود تسايالت براي به روز كردن ناوگان و تجايزات كارخانه

ايم تا تسايالت ارزان كم سود به اين بخش اختصاص يابد، هاي الزم را انجام دادهريزي وزارت جااد كشاورزي هماهنگيبرنامه

وي همچنين از ارائه خوراك نااده به  .ها بايد تشكيل شودبر اينكه كارگروهي براي برخورد با واحدهاي غيرمجاز در استانمااف 

 هاي خوراكايم، تا در هر استاني كارخانههاي توليد خوراك دام خبر داد و گفت: با شركت پشتيباني امور دام هماهنگ كردهكارخانه

 .ن را به ساولت از اين طريق دريافت كنندشادام بتوانند مواد اوليه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢١٠٠٠٩٠١ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 كارخانه قند ورامين آغاز به كار مجدد

صوص ديدار خود با محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اظاار داشت: وزير دستورات خوبي خ در حميدرضا يوسفي،

وي افزود: در خصوص كارخانه قند، وزير دستور داد، كه اين كارخانه مجددا .براي پيگيري مباحث صنعتي شارستان ورامين صادر كرد

تومان  ٥٠٠٠سال به فعاليت خود ادامه دهد و در اين فاصله اقدامات الزم براي ساخت يك كارخانه روغن با ظرفيت  ٢فعال شود و تا 

مين ساز و كار حفظ شود تا كارخانه جديد ساخته در روز به جاي كارخانه قند ساخته شود تا همين تعداد كارگر را پوشش دهد، ه

فرماندار ورامين در خصوص حل مشكالت كارخانه شير وارنا نيز اضافه كرد: وزير دستور حل مشكالت اين .شده و جايگزين شود

 اين كارخانه بخشيدهكارخانه در خصوص تامين اجتماعي، كارت بازرگاني و مطالبات بانك ها را داد، مقرر شود جرائم بانك ها در مورد 

شود و در خصوص ماليات هم، نامه اي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به رييس سازمان امور مالياتي كشور نوشته شد 

وي سپس به تبديل منطقه صنعتي خيرآباد به شارك صنعتي اشاره كرد و گفت: .كه در خصوص ماليات اين كارخانه تجديد نظر شود

دولت مطرح شده و كارهاي اداري آن انجام شده و يك گروه كارشناسي به سرپرستي آقاي يزداني، معاون وزير  اين موضوع در هيات

صنعت، معدن و تجارت و رييس شركت شارك هاي صنعتي كشور در آينده اي نزديك به اين منطقه صنعتي سفر كرده و از نزديك 

يوسفي سپس به حل مشكل يك كارخانه .ه شارك صنعتي ناايي شودبررسي هاي كارشناسي را انجام داده وتبديل اين منطقه ب

خودرو در ورامين اشاره كرد و گفت: با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد، شركت ايران « ميل لنگ»تعطيل شده توليد 

ارخانه قند ورامين، كه يكي از با بر اساس اين گزارش، تعطيلي ك.خودرو با اين كارخانه قرارداد بسته و فعاليت آن مجددا آغاز شود

 .سابقه ترين كارخانجات كشور است، موجب انتقادات زيادي از سوي فعاالن سياسي و اقتصادي منطقه، استان و كشور شده بود

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٥٣/%D٨%A٢%D٨%DBA%٨% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۹6تیر ماه  24شنبه 

 الزام دريافت گواهي حليت براي توليدكنندگان صنايع غذايي لغو شد

با پيگيري  و دارو و غذا سازمان و ايران غذايي صنايع هاي انجمن كانون ميان سازنده تعامالت  پيرو –اقتصاد غذا  <صنايع غذايي

 .الزام دريافت گواهي حليت براي توليدكنندگان صنايع غذايي لغو شد هاي گسترده كانون صنايع غذايي 

، پس از اعتراض هاي متعدد انجمناا و توليدكنندگان صنايع غذايي در خصوص الزام «فود پرس»به گزارش پايگاه خبري اقتصاد غذا 

 اين بود شده الزامي دارو و غذا سازمان سوي از گذشته در كه اوري اسالمي ايران اخذ گواهي حليت از مركز تحقيقات حالل جم

 .درآمد اختياري صورت به الزام

 ويدار و غذا معاونان بنا بر اين گزارش در متن نامه دكتر باروز جنت مدير كل امور غذايي، آرايشي و باداشتي سازمان غذا و دارو به 

و در خواست كانون  ٩٦.٣.٢٠مورخ   ٣٠٤٦٦/٦٧٥آمده است: پيرو بخشنامه ٩٦.٤.٢٤كشور مورخ  سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه

 اخلد توليد از حمايت راستاي در ذيل موارد  كشور داخل توليد محصوالت حليت تاييد و انجمنااي صنايع غذايي در خصوص گواهي 

 :گردد رعايت مقاومتي اقتصاد و

 .روي بسته بندي خود استفاده مي كنند مي بايست اقدام به دريافت تاييديه نمايندشركتاايي كه از نشان حالل بر -

 .ساير محصوالت داراي پروانه ساخت معتبر در داخل كشور به صورت اختياري مي توانند اقدام به دريافت تاييديه و گواهي نمايند-

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٩٦١٧٩٨٦٥١c٨٥٤f٣٥ba٠ 
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 صنایع غذایی

 ایران اکونا – 13۹6تیر / /  21چهارشنبه , 

 ميليون تن خوراك طيور در كشور ٩مصرف ساالنه 

ميليون تن مصرف خوراك طيور در كشور است، گفت: اگر يك دهم در ضريب تبديل  ٩تا  ٨معاون وزير جااد با بيان اينكه ساالنه 

 .گيردهزار تن صرفه جويي در خوراك انجام مي ٩٠٠تا  ٨٠٠بابود ايجاد شود؛ ساالنه 

حسن ركني در نشست مشترك اعااي اتحاديه خوراك دام، طيور و آبريان با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و مسئوالن وزارت 

هاي برخي از توليدكنندگان درباره تأثير خوراك آماده در بابود ضريب تبديل غذايي و جااد كشاورزي اظاار داشت:در تأييد صحبت

ها بايد به اين نكته اشاره كرد كه در واحدهاي سنتي كه خوراك دام و طيور توسط كارگر با بيل و آسياب ميكسر مخلوط كاهش هزينه

 .شودتبديل ايجاد نميشود، بابود در ضريب مي

هاي روز دنيا هاي توليد خوراك آماده، متخصصان و كارشناسان با دانش، محصوالت را بر اساس فناوريوي اضافه كرد: در كارخانه

 .كنند كه اثر بسيار خوبي بر صنعت پرورش دام طيور و آبزيان داردتوليد مي

ميليون تن مصرف خوراك طيور در كشور داريم، افزود: اگر يك دهم در  ٩تا  ٨معاون وزير جااد كشاورزي با بيان اينكه ما ساالنه 

گيرد و البته بيشتر از اين ميزان، هزار تن صرفه جويي در خوراك انجام مي ٩٠٠تا  ٨٠٠ضريب تبديل بابود ايجاد شود؛ ساالنه 

 .بخشيم بابود توانيم ضريب تبديل را مي

هاي خوراك آماده، گفت: بايد تسايالت با باره كم داده شود كه در اين خصوص، تجايزات كارخانهوي در مورد به روز نبودن ناوگان و 

 .هاي الزم را انجام خواهيم دادبا معاونت برنامه ريزي اقتصادي وزارتخانه، هماهنگي

ود، گفت: در اين زمينه، اقدامات كارگروه تشكيل و پيگيري ش ها، بايد واحدهاي غيرمجاز در استانركني با بيان اينكه براي كنترل 

 .ه انجام شودوزارتخان هايهماهنگي با الزم بايد متناسب با شرايط هر استان و 

http://iranecona.com/٧٥٢٦٢/%D٨٥%٩%D٨%B٥%D٨%B١% 
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 گل و گياهان صنعتي
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 گندم
 فارس - ۹6/04/17 : تاریخ

 شودهزار ميليارد تومان پول گندم در دو مرحله/امسال يك ميليون تن گندم مازاد صادر مي ١٤پرداخت 

هزار تن گندم مازاد  ٨٠بيني شده است امسال بيش از يك ميليون و براساس جدولي كه امروز به مصوبه هيأت دولت رسيده، پيش 

، براساس جدولي خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار كشاورزي  .امسال از كشور صادر و پول كشاورزان در دو مرحله پرداخت شود

هزار ريال  ١٣به تصويب هيأت دولت رسيده، ميزان خريد تاميني گندم از كشاورزان به ازاي هر كيلو  ٩٦تير  ١٧كه امروز شنبه 

 ٣هزار تن، تير  ٥٩٥ميليون و  ٢هزار تن، خرداد  ٧٢٧هزار تن، ارديباشت يك ميليون و  ١٧١در سال جاري براي فروردين 

هزار تن در نظر گرفته شده است كه  ٨٤هزارتن و مارماه  ٣٣٧هزار تن، شاريور  ٤٥٣ميليون و  ٢ن، مرداد هزار ت ٦٣٣ميليون و 

براساس اين جدول .ميليون تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان به صورت تاميني خريداري شود١١بيني شده امسال در مجموع پيش

هزار  ٣٣ميليارد ريال، براي خرداد  ٤٥٢هزار و  ٢٢ريال، براي ارديباشت  ميليارد ٢٢٣هزار و  ٢بااي خريد تاميني براي فروردين 

هزار و  ٤ميليارد ريال، شاريور  ٨٨٨هزار و  ٣١ميليارد ريال، براي مرداد  ٢٢٦هزار و  ٤٧براي گندم تيرماه  ميليارد ريال، ٧٤٠و 

 ١٤٣يال و در مجموع براي كل خريد گندم امسال ميليارد ر ١٠٩٢ميليارد ريال و براي خريد گندم در مارماه سال جاري  ٣٨٤

بيني همچنين طبق اين جدول پرداخت بااي گندم به كشاورزان در دو نوبت پيش.بيني منابع شده استميليارد ريال پيش ٦هزار و 

ميليارد ريال،  ٤٨٥هزار و  ١١ميليارد ريال در يك مرحله، در ارديباشت  ١٣٧شده است كه براي خريد گندم در فروردين هزار و 

ميليارد ريال در مرحله  ١٥٨هزار و  24ميليارد ريال در يك مرحله، تيرماه در مرحله اول  ٢٥٩هزار و  ١٧در يك مرحله خرداد 

ميليارد ريال، در  ٩٦٧هزار و  ١٠ميليارد ريال و در مرحله دوم  ٣١٢هزار و  ١٦ميليارد ريال، در مرداد در مرحله اول  ٨٦دوم هزار 

ميليارد  ٥٥٩ميليارد ريال ، در مارماه مرحله اول  ٤٨١هزار و  ١٦ميليارد ريال، و در مرحله دوم  ٢٤٣هزار و  ٢مرحله اول  شاريور

 ١٤٢هزار  ٢آذر  ميليارد ريال، ٥٧٦هزار و  ١٥ميليارد ريال، در آبان به عنوان مرحله دوم  ٦٨هزار و  ٢٣ريال و در مرحله دوم 

 ٦همچنين در اين جدول مقدار فروش گندم خبازي به قيمت كيلويي .ميليارد ريال پرداخت شود ٥٣٣ميليارد ريال و در ديماه 

هزار تن گندم به صورت  ٥٦٠ميليون و  ٧هزار تن در نظر گرفته شده است كه در مجموع سال  ٦٣٠ريال براي هر ماه  ٦٥٠هزار و 

ميليارد ريال و در مجموع سال  ١٩٠هزار و  ٤ها در هر ماه بازيهمچنين ارزش فروش گندم به خ.ها ارائه خواهد شدآرد به خبازي

 ١٧٠در اين جدول آمده است: مقدار فروش گندم صنف و صنعت در هر ماه .بيني شده استميليارد ريال پيش ٢٧٤هزار و  ٥٠

 .دهزار تن خواهد بو ٤٠ميليون و  ٢هزار ريال خواهد بود كه در مجموع  ٩هزار تن و با قيمت هر كيلو 

 .ميليارد ريال خواهد بود ٣٦٠هزار و  ١٨ميليارد ريال و در مجموع  ١٥٣٠ارزش فروش گندم صنف و صنعت در سال جاري ماهانه 

هزار و  ٨هزار تن و ارزش صادرات گندم مازاد در مجموع  ٨٠هزار تن و در مجموع يك ميليون  ٩٠مقدار صادرات گندم ماهانه 

هزار ميليارد ريال  ٨٢همچنين منابع براي خريد گندم به صورت تاميني از كشاورزان .تميليارد ريال برآورد شده اس ٦٣٠

 .بيني شده استهزار ميليارد ريال پيش ٣٠بيني شده است همچنين تسايالت بانكي براي خريد تاميني پيش

rsnews.com/newstext.php?nn=http://www.fa١٣٩٦٠٤١٧٠٠١٧٧٥ 
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 گندم
 فارس - ۹6/04/18 : تاریخ

 شودها به روز ميپرداخت خسارت تاخير به كشاورزان در پول گندم /پرداخت

 ٥٠ساعته  ٧٢دهد، حداكثر مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: هر كشاورزي كه تا دو هفته آينده گندم تحويل مي 

  .شودكند و طبق مصوبه دولت، بقيه پول كشاورز همراه خسارت تاخير پرداخت ميدرصد پول خود را دريافت مي

سناريو براي تأمين كاالهاي اساسي كشور  ٢يزدان سيف اظاار داشت : تاكنون  خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادي 

هزار ميليارد تومان از گندم مصرفي  ٤تا  ٣شد و به اين صورت بود كه موردتوجه بوده است، يك سناريو كه در دولت دهم اجرا مي

كه كرد، در حاليهزار ميليارد تومان گندم ديگر را از خارج كشور تأمين مي ٨تا  ٧ را از طريق خريد گندم داخلي از كشاورزان و

 .دولت يازدهم عليرغم تحمل فشار مالي سنگين تاكنون تالش كرده است تا پول خريد گندم در سفره كشاورزان كشور مصرف شود

متوجه دولت بود و دولت در بازده زماني كوتاه  يزدان سيف تشريح كرد: از محاسن سناريوي اول اين بود كه فشار مالي كمتري

هاي خريد گندم را در طول سال و به فراخور ميزان واردات خريد داخلي، اعتبارات كمي را بايد تأمين و هزينه كند و بيشتر هزينه

عامل شركت بازرگاني دولتي بنابر اعتقاد مدير.كرد و لذا فشار سنگيني متوجه دولت براي تأمين اعتبارات الزم خريد نبودتأمين مي

در اين دولت تصميم گرفته شده با وجود فشار مالي زياد و كاهش درآمدها، تمام پول و اعتبارات خريد و تأمين گندم موردنياز 

كشور در داخل مصرف و به توليدات داخلي پرداخت شود، كه رهاورد بزرگ اين تصميم رسيدن به خودكفايي در توليد گندم داخلي 

با اينكه  ١٣٩٥ميليارد تومان به كشاورزان پول داده شد، در سال  ٣٨٠٠از سوي دولت  ١٣٩١ي افزود: به عبارتي اگر سال و.بود

هزار ميليارد تومان بابت خريد گندم داخلي به كشاورزان ايراني پرداخت شد، يعني  ١٥تورم افزايش نيافته بود و كمتر هم شده بود، 

اي تبعات و فشارهاي مالي دي براي توليد، پول گندم نيز وارد سفره ايراني شود و چنين برنامهعمالً تالش شد در كنار عزم ج

جماور گرفته تا مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران تصريح كرد: امسال از شخص آقاي رئيس.شديدي را به دولت تحميل كرد

اندركاران امر ، همت و تالش كردند، تا ولتي ايران و همه دستمعاونان ايشان و وزير جااد كشاورزي و مديران شركت بازرگاني د

تأمين مالي خريد گندم به باترين نحو ممكن انجام شود، تا هم افزايش توليد در داخل انجام گيرد و هم پول كشاورزان به موقع 

گفت: سال گذشته نه تناا در زمينه تأمين وي .داده شود و هم اين پول سر سفره كشاورزان كانادايي، استراليايي، فرانسوي و ... نرود

هزار تن گندم به  ٤٣١و ميليون  ٥نياز گندم مصرفي كشور خودكفا شديم، بلكه مازاد توليد هم داشتم و امسال نيز تاكنون بيش از 

ورزي در معاون وزير جااد كشا.ايمتومان خريداري كرده 1330تومان و گندم دروم  ١٣٠٠نرخ تاميني هر كيلو گندم معمولي 

رابطه با ضرورت انجام خريد تاميني توليدات كشاورزي گفت: خريد تاميني محصوالت توسط دولت تماماً جنبه حمايتي داشته و 

هاي تر بودن قيمت بازار از قيمت خريد دولتي هزينهكند كه با پاييندولت به اين دليل قيمت تاميني خريد را عملياتي مي

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در مورد خريد .كند تا متارر نشودطريق از كشاورز حمايت ميكشاورزان را دهد و به اين 

تن دانه  ٧٠٢هزار و  ١٤٨هاي روغني اظاار كرد: در طول مدت زمان گذشته از سال جديد در كنار خريد گندم داخلي،تاميني دانه

هاي مام اقتصاد مقاومتي جات اين اقدام هم به عنوان يكي از پروژهروغني كلزا نيز از كلزاكاران كشور خريداري شده است كه 

معاون وزير جااد كشاورزي در خصوص تأمين منابع مالي خريد تاميني گندم تشريح كرد: . تأمين نيازهاي اساسي كشور است

 .يارد ريال پرداخت شده استهزار ميل ٣٧هزار ميليارد تومان است كه تاكنون قريب به  ٦٤هاي خريداري شده ارزش ريالي گندم

دادند كردند و كشاورزاني كه گندم خود را زودتر تحويل ميوي يادآور شد: سال گذشته كشاورزان به يك نسبت پول دريافت نمي

تا  هريزي براي منابع مالي كرداي برنامهگونهشد، لذا دولت براي سال جاري با توجه به اين موضوع، بهمطالباتشان زودتر واريز مي

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران افزود: .هاي خود را به محض تحويل گندم دريافت كنندحداقل كشاورزان بخشي از هزينه
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اي كه به وزارت جااد كشاورزي ابالغ شد، قرار نامهاي در دولت به تصويب رسيد و بر اساس بخشبراي اين منظور پرداخت دومرحله

اند، خرداد گندم تحويل داده ٣٠مرحله پرداخت شود و در حال حاضر با اين روش كشاورزاني كه تا شد پول كشاورزان طي دو 

بنا بر اعالم مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران تا ظرف دو هفته آينده هر .انددرصد پول خود را دريافت كرده ٥٠حداقل 

درصد پول خود را دريافت كند و در مورد مابقي پول  ٥٠اعت س 72ساعت تا  ٤٨دهد حداكثر ظرف كشاورزي كه گندم تحويل مي

ها نيز طبق مصوبه دولت، پيش بيني شده كه كشاورز عالوه بر دريافت پول خود مبلغي را به عنوان خسارت تأخير دريافت گندم

تن و همچنين شروع  ٢١سيف در پايان از آغاز خريد تاميني دانه روغني گلرنگ در استان سيستان و بلوچستان با تحويل .كند

 .تن از اين محصوالت به مراكز خريد دولتي خبر داد٢٧٠خريد تاميني دانه روغني آفتابگردان در استان خوزستان با تحويل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٨٠٠١٣٧٠ 
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 گندم
 فارس - ۹6/04/24 : تاریخ

 تن در هكتار  ١2نوع گندم آبي و ديم در كشور/ معرفي بذر گندم با عملكرد  ٧0كشت 

شود كه رقم گندم ديم و آبي در كشور كشت مي ٧٠آموزش و ترويج كشاورزي گفت: در حال حاضر  رئيس سازمان تحقيقات،

در پاسخ به  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار كشاورزي اسكندر زند در گفت .تن در هكتار دارد ١٢برخي از انواع آن عملكرد تا 

گندم آن طور كه بايد برداشت مناسبي ندارند و چه كاري در اين  اينكه برخي از كشاورزان با استفاده از ارقام اصالح شده به ويژه

 .نوع بذر گندم داريم كه هر كدام از ارقام مراتع سردسير و گرمسير، ديم و آبي متفاوت است ٧٠ايد، گفت: ما زمينه انجام داده

جزء سه كشور برتر دنيا هستيم. حتي رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي اذعان داشت: در توليد ارقام مختلف گندم 

 ما گندم ارقام ژنتيكي ظرفيت حال عين در تن بازدهي دارد. ١٣تا  ١٢ايم كه در هر هكتار عملكرد ارقامي از گندم توليد كرده

مانند هاي مورد استفاده در بخش كشاورزي به گفته معاون وزير جااد كشاورزي بايد اطالعات كشاورزان و روش.است مطلوب بسيار

به گزارش خبرنگار فارس، با توجه به اهداف اقتصاد .ورزي به روز شود و در آموزش اين بخش به كشاورزان بيشتر كار كنيمخاك

كنند كه كاهش سطح زير كشت و مقاومتي و تاكيد بر خودكفايي گندم در كشور برخي مسئله آب بر بودن گندم را مطرح مي

تن  ٤.٣اكنون متوسط برداشت گندم آبي در كشور .هاي وزارت جااد كشاورزي استكي از سياستاستفاده از ارقام بذر پر بازده ي

 .شودهاي تمام شده كشاورز براي توليد گندم ميتن در هكتار است كه سبب افزايش هزينه ٢تا  ١.٥در هكتار و گندم ديم 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢٤٠٠٠٤٢٧ 
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 گوجه فرنگي
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 داليل نابساماني قيمت مرغ در بازار چيست؟

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي گفت:افزايش تقاضا، باال بودن قيمت تمام شده، كاهش جوجه ريزي و تلفات در فصل 

ا محمد يوسفي رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي در گفتگو ب.گرما از جمله داليل اصلي نوسانات قيمت به شمار مي رود

،با اشاره به نرخ هاي متفاوت مرغ در سطح شار اظاار داشت: از گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزي  خبرنگار

 .تومان به فروش مي رسد ١٠٠هزار و  ٨تومان و در برخي مغازه ها باالي  ٩٤٠هزار و  ٦ميادين ابتداي هفته نرخ هر كيلو مرغ در 

تومان است كه با اين وجود حداقل قيمت هر كيلو مرغ بايد  ٥٠٠هزار و  2 جوجه يكروزهوي افزود: در حال حاضر نرخ هر قطعه 

افزايش تقاضا، باال بودن قيمت تمام شده،كاهش  :در بازار گفت گراني مرغيوسفي با اشاره به داليل .تومان باشد ٥٠٠هزار و  ٨

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ .رود مي شمار به قيمت نوسانات اصلي داليل جمله از گرما فصل در تلفات و  جوجه ريزي

بودند كه در وضعيت فعلي روز گذشته با زيان روبرو  ١٥تا  مرغداران گوشتيگوشتي ادامه داد: با وجود نرخ باالي جوجه يكروزه 

 ٧را  ٩٣وي با بيان اينكه وزارت جااد كشاورزي نرخ منطقي هر كيلو مرغ در سال .تا حدودي شرايط براي آناا متعادل شده است

، نااده ها و ساير هزينه هاي جانبي قيمت جوجهتومان اعالم كرد، تصريح كرد: در حال حاضر با احتساب افزايش  ٥٠٠هزار و 

 .تر از اين رقم خواهد بودقيمت باال

http://www.yjc.ir/fa/news/٦١٥٩٤٤٤/%D٨%AF%D٨٤%٩% 
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 مكانيزاسيون/ماشين آالت
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

سنگين درصد تراكتورهاي نيمه ٩١مكانيزاسيون/ رشد درصدي توليدات كشاورزي ايران، مديون توسعه  ٣5افزايش 

 در عرصه كشاورزي كشور

 ٢٠٠هزار و درصدي توليد محصوالت كشاورزي مديون مكانيزاسيون كشور است، همچنين منابع اعتباري پنج ٣٥تا  30افزايش 

خبرنگار ايانا، كامبيز عباسي، رئيس مركز به گزارش .سابقه استميليارد توماني كه در بخش مكانيزاسيون كشاورزي هزينه شده، بي

ريزي مكانيزاسيون كشاورزي كشور كه با حاور تخصصي و برنامه -توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور امروز در همايش فني 

ها، ينكنندگان ماشگران و عرضههاي مكانيزه سراسر كشور، صنعتمعاون زراعت وزارت جااد كشاورزي، رؤساي ادارات امور فناوري

ها ادوات و تجايزات كشاورزي در كرج برگزار شد، با اعالم اين خبر گفت: هرچقدر مشاركت با بخش خصوصي بيشتر باشد، برنامه

 رود.در حوزه مكانيزاسيون كشاورزي باتر پيش مي

مكانيزاسيون در اين بخش دليل رشد و توسعه درصدي انواع محصوالت كشاورزي به ٣٥تا  ٣٠وي با اشاره به اينكه افزايش توليد 

اكنون حوزه زراعت از اين لحاظ هايي داشتيم كه هماست، بيان كرد: در گذشته در حوزه مكانيزاسيون زراعت و باغباني فعاليت

هاي ديگر نرفتند و نگران مكانيزاسيون در ساير گران و سازندگان و سراغ مكانيزاسيون در بخشوضعيت مناسبي دارد، اما صنعت

ها، مراتع، منابع طبيعي و هاي گياهان دارويي، جنگلها هستيم؛ اين در حالي است كه توسعه مكانيزاسيون در حوزههمجموع

ل دنباها مورد تأكيد وزير جااد كشاورزي است.رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور با اشاره به اينكه بهگلخانه

ليتر محلول سم در هكتار و به هم زدن خاك را نداريم.عباسي با بيان  ٤٠٠به استفاده از  مكانيزاسيون پايدار هستيم، افزود: تمايلي

ها بايد وري آب باشيم، عنوان كرد: ظرفيت كمباينآالتي با رشد شاخص، مديريت و افزايش بارهدنبال ساخت ماشيناينكه بايد به

ساخت  اي برايكاهش يابد.وي با اظاار تأسف از اينكه توليدكننده افزايش يابد تا عالوه بر افزايش سرعت كار و عملكرد، مصرف آب

ميليارد توماني كه در بخش مكانيزاسيون كشاورزي، هزينه  ٢٠٠هزار و گذاري پنجمكانيزاسيون امور دام نداريم، يادآور شد: سرمايه

اي با وزير جااد كشاورزي جات طي نامهسابقه است، اما روند پرداخت تسايالت در سال جاري مناسب نيست؛ به همين شده، بي

اي گونههاي كشور بايد بهبراي مناسب شدن روند پرداخت تسايالت مكاتبه كردم.عباسي تأكيد كرد: نحوه نگرش دستورالعمل بانك

تاييان ط روسهاي كشاورزي با شرايطوري كه دستورالعمل بانكخواني داشته باشد، بهباشد كه با شرايط روستاييان و كشاورزان هم

 و كشاورزان سازگاري داشته باشد.

 سنگين به عرصه كشاورزيدرصد تراكتورهاي نيمه ٩١ورود 

دستگاه تراكتور  ٧٣٨هزار و  ٤٩هاي كشاورزي اظاار كرد: رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور درباره موجودي ماشين

سنگين و كمباين متوسط و نيمه ٩٠٠هزار و درصدي، يك ٩١با رشد  سنگينهزار تراكتور نيمه ٢٦درصدي،  ١٥زراعي با رشد 

 ٩١دستگاه كمباين و تراكتور سنگين در سه سال و نيم گذشته وارد عرصه كشاورزي كشور شده است كه رشد  ١٠٠هزار و يك

جذابيت براي تراكتورهاي دهنده برنامه داشتن مركز مكانيزاسيون و باال بودن تقاضا و سنگين نشاندرصدي تراكتورهاي نيمه

سال موجودي  ١٣موجودي مورد نياز تأمين شود، بعد از  ١٣سنگين است.وي با بيان اينكه در روند متعارف اگر يكي از نيمه

آالت كشاورزي در دولت يازدهم فراتر از روند ذكرشده روز خواهد شد، خاطرنشان ساخت: تأمين موجودي ماشينآالت بهماشين

درصد  ٢٨٠ورزهاي حفاظتي هاي فرسوده را در فرايند توليد كاهش داديم. همچنين موجودي خاككه سام ماشين طورياست؛ به

 ٨٥٩هزار و دار تراكتوري، يكپاش بومهزار سم ١٢درصد افزايش يافته است.عباسي اضافه كرد:  ٣٥دار تراكتوري هاي بومپاشو سم

http://awnrc.com/index.php
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هزار دستگاه بذركار طي سه سال و نيم گذشته وارد عرصه كشاورزي شده است.وي با  ١٠هزار لولر و پاش توربيني زراعي، هفتسم

 ١.٥٤ه ها بدنبال افزايش ضريب مكانيزاسيون بوديم، گفت: ضريب مكانيزاسيون كشاورزي را بعد از مدتها بهاشاره به اينكه سال

 اسب بخار در هكتار برسانيم. ٢.١ه اسب بخار در هكتار رسانديم و طي برنامه ششم قرار است اين ميزان را ب

دليل توسعه مكانيزاسيون در اين بخش است، هزار هكتاري سطح نشاءكاري برنج در كشور به ١٠٠عباسي با بيان اينكه افزايش 

 د.دهدرصدي را نشان مي ٥٧دستگاه نشاءكار برنج وارد عرصه شده كه رشد  ٣٨٠افزود: در حوزه نشاءكاري برنج بيش از دوهزار و 

دستگاه كمباين برنج وارد عرصه شده بود كه در حوزه  ١٠٠هزار و ، يك٩٢وي بيان كرد: از ابتداي كشت و كار برنج تا ابتداي سال 

 دستگاه كمباين برنج طي سه سال و نيم گذشته وارد عرصه شده است. ٦٣٦كمباين برنج، پنج هزار و 

 نياز داردسال زمان  ١0آالت كشاورزي نوسازي ناوگان ماشين

درصد  ٥٠آالت كشاورزي كه رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور با اشاره به اينكه براي نوسازي تمام ناوگان ماشين

سال زمان نياز داريم، ادامه داد: تركيب تواني تراكتور در كشور اصالح شده و بيشتر به سمت تراكتورهاي  ١٠آن فرسوده است، 

 درصد تراكتور متوسط در كشور داريم. ٨٧.٢اكنون طوري كه همق يافته است؛ بهسنگين سوسبك و نيمه

مدل از انواع تراكتورها و ادوات  ١١٩آالت و تراكتورهاي باغي و شاليزار در كشور كننده ماشينعرضه ٣٦عباسي با اشاره به اينكه 

 مدل ماشين كشت داريم. ٩٥وليدكننده و ت ١١٤ها بندكنند، عنوان كرد: در حوزه دنبالهكشاورزي را توليد مي

درصد ضايعات رسانده است، يادآور شد: طي  ٥.٧٤وي با اشاره به اينكه رشد مكانيزاسيون، ضايعات محصوالت كشاورزي را به 

 د.يابها تحقق ميموقع كمبايندنبال كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي تا چاار درصد هستيم كه با تأمين بهبرنامه ششم به

رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور تأكيد كرد: در قانون بودجه امسال كمك بالعوض براي بخش مكانيزاسيون ديده 

نشده است كه تا حد امكان براي به نتيجه رسيدن آن پيگيري خواهم كرد، اما در غير اين صورت امكان پرداخت تسايالت صفر 

سال  ١٣ها و تراكتورهاي با عمر باالي ين آن وجود دارد.عباسي با بيان اينكه كمباينهاي نودرصد براي اين بخش و تكنولوژي

ر تهاي كشاورزي بايد پررنگها در حوزه استانداردسازي ماشينشوند، خاطرنشان ساخت: نظارت در استاندار ميپالك و شناسنامه

مورد در  ٧٤٧و گزارش آزمون در حوزه تجايزات آبياري به  مورد بررسي ١٠٠، ٩١و  ٩٠هاي شود.وي در پايان اظاار كرد: در سال

به  ٩١و  ٩٠مورد در سال  ١٧ها و ادوات كشاورزي از دولت يازدهم رسيده است. همچنين بررسي و گزارش آزمون در حوزه ماشين

 مورد در دولت يازدهم رسيده است./ ١٢٠

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٨٣/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨% 
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 مکانیزاسیون
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

ورزي و مكانيزاسيون در مزارع ديم/ ضعف در مكانيزاسيون باغباني يكي از عوامل گراني ميوه/ نارسايي عمليات خاك

 سال آينده 5تا  گذاري براي مكانيزه كردن كشت ديمهدف

اي برخوردار است، در حالي كه معاون زراعت وزارت جااد كشاورزي گفت: مصرف ميوه در سالمت و باداشت مردم از اهميت ويژه

 .يكي از عوامل گراني ميوه، ضعف در مكانيزاسيون باغباني است

تخصصي و  -د كشاورزي امروز در همايش فني به گزارش خبرنگار اعزامي ايانا به كرج، عباس كشاورز، معاون زراعت وزارت جاا

گران و هاي مكانيزه سراسر كشور، صنعتريزي مكانيزاسيون كشاورزي كشور كه با حاور رؤساي ادارات امور فناوريبرنامه

ز ها، تجايزات و ادوات كشاورزي در معاونت آب و خاك برگزار شد، گفت: حمايت از مكانيزاسيون يكي اكنندگان ماشينعرضه

ها و افزايش ميزان توليد يكي از اركان مام اين بخش اقدامات اصلي وزارت جااد كشاورزي است و مكانيزاسيون با كاهش هزينه

شود.وي با اشاره به اينكه مصرف ميوه در سالمت و باداشت مردم ضروري است، افزود: يكي از عوامل گراني ميوه، خالء محسوب مي

آالت و ادوات كشاورزي در كشور وجود دارد، اما اثري از ست.كشاورز بيان كرد: تراكتور، كمباين، ماشينبزرگ مكانيزاسيون باغباني ا

ت و آالشود.وي با اشاره به اينكه توليدكنندگان و واردكنندگان ماشينهاي مناسب براي مكانيزاسيون در مزرعه ديده نميبرنامه

اه بودند، ادامه داد: دولت، بخش خصوصي يا صاحبان سرمايه نبايد از وضع ادوات كشاورزي در اين دولت با بخش كشاورزي همر

 تر شود.تري برداشته شود تا مكانيزاسيون متحولهاي بزرگموجود راضي باشند، بلكه بايد براي توسعه اين بخش قدم

سخت كشاورزان را راحت و مشكل تواند كارهاي معاون وزير جااد كشاورزي در امور زراعت با اشاره به اينكه مكانيزاسيون مي

آالت و ادوات كشاورزي تقاضا دارم محصوالت خود را با تنوع بيشتري براي آبي را حل كند، عنوان كرد: از توليدكنندگان ماشينكم

هاي مكانيزاسيون و بخش كشاورزي ورزي يكي از ضعفبخش كشاورزي عرضه كنند.كشاورز يادآور شد: نارسايي عمليات خاك

هاي تناوب و بخشي ديگر به مكانيزاسيون ورزي، مديريت، تيمار خاك و برنامهها مربوط به عمليات خاكبخشي از ضعفاست، 

ورزي كه خاك را به هم بزند، براي محصوالت كشاورزي به غير از نوع خاكمربوط است.وي تأكيد كرد: تا پنج سال ديگر نبايد هيچ

زراعت وزارت جااد كشاورزي نارسايي مكانيزاسيون ديم را دومين مشكل اين بخش  زميني داشته باشيم.معاونچغندر و سيب

دانست كه اين مشكل تاكنون مرتفع نشده و در حبوبات، در حد صفر است.كشاورز با اشاره به اينكه با استفاده از مكانيزاسيون بايد 

صورت مستقيم كشت شوند و كشت ج سال آينده بايد بههاي ديم تا پنوري كشت ديم را افزايش دهيم، اظاار كرد: همه كشتباره

حبوبات ديم نيز ساماندهي شود.وي با اعالم ناراضي بودن از باال بودن سود بانكي تسايالت مكانيزاسيون، خاطرنشان ساخت: براي 

 خش بايد ارزان شود.اي در اين بكاهش سود بانكي مكانيزاسيون، مذاكراتي با بانك عامل داشتيم و حتي موانع ارزي و تعرفه

معاون وزير جااد كشاورزي در امور زراعت در پايان اضافه كرد: ساختار مكانيزاسيون بايد متناسب با محصول هر منطقه و شرايط 

ريزي مكانيزاسيون كشاورزي كشور امروز با حاور عباس كشاورز، معاون زراعت وزارت جااد آن باشد.همايش تخصصي برنامه

ها، تجايزات و ادوات كنندگان ماشينگران و عرضههاي مكانيزه سراسر كشور، صنعتادارات امور فناوريكشاورزي، رؤساي 

 كشاورزي در معاونت آب و خاك واقع در كرج برگزار شد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٧٢/%D٨%B٦%D٨%B٩%D٨١%٩%D- 
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 ماشین آالت
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

وري سامان جويي در زمان و افزايش بهرههاي نوين در راستاي صرفهعرصه جديد مكانيزاسيون در ماالوي/ فناوري

 يافته است

و در  (ICRISAT)١گرمسيريانجمن باز نوآوري هاي ماالوي از سوي مؤسسه بين المللي تحقيقات غالت در نواحي نيمه خشك 

 راستاي گردهم آوري اهداكنندگان، مقامات دولتي و ساير ذي نفعان برگزار شد.

 به گزارش ايانا از وبسايت ساينس ديلي مام ترين نوآوري هايي كه به نمايش گذاشته شد عبارتند از:

 درصد كاهش مي دهد.  ٩٠كردن را تا  جديدترين ماشين خردكن بادام زميني كه زمان خردماشين خردكن بادام زميني: · 

و همچنين مواد ديگري  ICRISATنوع بادام زميني پرورش يافته توسط  ١٢شامل  ارقام جديد غالت و حبوبات خشك:· 

مانند ذرت خوشه اي و ارزن كه توان بالقوه اي براي افزايش توليد در مناطق مستعد خشكسالي در ماالوي را دارد. تالش هايي در 

ي با برنامه كشورهاي اتيوپي و نايروبي، در جريان بحث ها و براي سرعت بخشيدن به توليد تجاري ارقام نخود در ماالوي همكار

 برجسته شد. 

كه شامل كشت مخلوط لوبياي سوداني و بادام زميني است. در نتيجه اين تداخل، فنّاوري تازه وارد دوبرابر كردن حبوبات: · 

كيلوگرم در هكتار افزايش مي يابد. همچنين  ١٠٠به يكازارو  ٨٠٠از  ICRISATوالت تحت حمايت ميانگين بازده تمامي محص

اين فنّاوري براي ترويج كشت لوبياي سوداني در مناطق غيرسنتي، كه عمدتاً نواحي مركزي ماالوي است و در آنجا بادام زميني 

 اصلي ترين حبوبات است، استفاده مي شود. 

اين كار درهاي صادارات را در زامبيا به روي حبوبات باز مي كند. در گذشته، : (Aflatoxine) 2التوكسينمداخله مديريت اف· 

 كشاورزان حبوباتي توليد مي كردند كه حاوي مقادير باالي افالتوكسين و بيشتر از استانداردهاي بين المللي بود. 

ديگر فنّاوري هايي ارائه شده در اين نمايشگاه شامل مكانيزاسيون كشاورزي كوچك، مديريت پس از برداشت و فنّاوري هاي بي 

 خطر بودن مواد غذايي با تمركز بر افالتوكسين و تغذيه، و همچنين ابزارهاي مديريت برنامه ها و فعاليت هاي تحقيقاتي بودند. 

برگزار شد. دكتر برگوينسون در خالصه اهداف  (Dr. Bergvinson)القات با دكتر برگوينسون همچنين اين انجمن به منظور م

ما مي خواهيم بر نوآوري هايي تمركز كنيم كه مزاياي كاملي از تالش هاي كشاورزان را به دست آنان برساند. به "انجمن مي گويد:

كالتشان پاسخ دهد، ما مي خواهيم از افزايش سازگاري آناا كشاورزان نوآوري هايي را نشان مي دهيم كه به مستقيماً به مش

 اطمينان يابيم كه نشانه اي از افزايش تأثير تالش هاي ماست. 

 مشاركت راهبردي در افزايش توليد ذرت خوشه اي و لوبياي سوداني در ماالوي

، دبير اصلي وزرات كشاورزي و توسعه آب (Erica Maganga)در سفري رسمي به ماالوي دكتر برگوينسون با خانم اريكا ماگانگا 

و آبياري ماالوي ديدار كرد. او يك كيسه بذر گواهي شده لوبياي سوداني را ارائه كرد و درباره انتشار ارقامي با رديابي سريع و توليد 

 غالت خشك به بحث و گفتگو پرداخت. 

 پانوشت:

١ .International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropic 
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سموم قارچي كه بر روي خوراك دام و مواد غذايي مانند ذرت، سويا، گندم، پسته و بادام زميني رشد مي كنند و سرطانزاست. . ٢

 اين ماده سرطاني از راه مواد غذايي وارد بدن انسان مي شود. 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٤٧/%D٨%B٩%D٨%B١%D٨%B٥% 

 ماشین آالت
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 هزار دستگاه تراكتور در كشور 20هزار تراكتور و كمباين در دولت يازدهم/ عرضه ساالنه  ١80پالك گذاري 

هزار  ١٨٠هزار دستگاه تراكتور و بيش از  ٨٠از رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزي كشور به ايانا گفت: در دولت يازدهم بيش 

 .دستگاه انواع ادوات كشاورزي وارد عرصه توليد شده است

هزار دستگاه تراكتور در كشور و خريداري توسط  ٢٠كامبيز عباسي، رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزي كشور از عرضه ساالنه 

هزار دستگاه  ٨٠ركود مواجه شده بود، اما در دولت يازدهم بيش از  كشاورزان خبر داد و اظاار كرد: اين صنعت در گذشته با

 هزار دستگاه انواع ادوات كشاورزي وارد عرصه توليد شده است. ١٨٠تراكتور و بيش از 

هزار دستگاه كمباين در كشور، افزود: نيمي از تراكتورها و كمباين هاي  ١٦هزار دستگاه تراكتور و  ٤٦٠وي با اشاره به وجود 

موجود در كشور عمري باالتر از حد استاندارد دارند، بنابراين با استاندارد سازي خطوط اعتباري مكانيزاسيون تا پايان برنامه ششم 

 توسعه، سعي در مكانيزه كردن كاشت، داشت و برداشت غالت كشور به ويژه گندم، جو و برنج آبي و ديم كشورداريم.

 اين در دولت يازدهمهزار تراكتور و كمب ١80پالك گذاري 

عباسي با اشاره به اينكه فاز نخست پالك گذاري تراكتورها و كمباين ها دو سال قبل از دولت يازدهم آغاز شده بود، تصريح كرد: 

روند پالك گذاري ماشين هاي كشاورزي در فاز اول فقط مخصوص ماشين هاي نو بود و به صورت نامرتب و محدود صورت مي 

وم پالك گذاري ها از دولت تدبير و اميد با حمايت وزيرجااد كشاورزي و همكاري پليس راهور ناجا شروع شد و گرفت، اما فاز د

 سال و نيم پالك دريافت كردند. ٣هزار دستگاه تراكتور و كمباين در كمتر از  ١٨٠بيش از 

ك گذاري تراكتورها و كمباين هاي با عمر رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزي كشور با بيان اينكه صدور مجوزهاي الزم براي پال

سال در دست عملياتي شدن است، گفت: تمامي تراكتورها و كمباين هاي كشاورزي تا پايان برنامه ششم توسعه صاحب ١٣باالي 

رهين تپالك راهنمايي رانندگي، سند مالكيت وهويت مي شوند و مالكين عالوه بر اينكه مي توانند ازاسناد اين ماشين آالت جات 

در حوزه بانكي استفاده كنند، بخشي از تاامين و وثايق بانكي مورد نياز متقاضيان خريد ماشين آالت كشاورزي هم فراهم مي 

شود.وي با اشاره به اينكه در حوزه ماشين هاي كشاورزي مبحثي به نام سطح توجيح مالكيت وجود دارد، افزود: اكثر تراكتورهاي 

اني آن ها از انواع متوسط و درشرايط فعلي كشور، متناسب با مالكيت ها است، اما توسعه تشكل هاي كشاورزي كشور و تركيب تو

مكانيزاسيون در دستور كار است، تا كشاورزاني كه سطح مالكيت توجيه پذيري ندارند، بتوانند به صورت استيجاري از ماشين هاي 

زاسيون در بخش باغباني جزو اولويت ها و در دستوركار است تا درصدي مكاني ٢٥كشاورزي استفاده كنند.عباسي گفت: نفوذ 

 مراحل كاشت، داشت و برداشت اين بخش هم به صورت مكانيزه انجام شود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٥٦/%D٩%BE%D٨٤%٩%D 
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 متفرقه
 فارس - ۹6/04/20 : تاریخ

شود/ جايگاه نخست گيالس ايران در كيفيت تير به مدت سه روز سومين جشنواره گيالس در لواسان برگزار مي 25از 

 و سوم توليد

شود كه ايران در  روز در شارستان لواسان استان تاران برگزار مي     ٣تير به مدت  ٢٥در جاان سومين جشنواره گيالس در حالي از    

ست جاان را دارد      سوم و از نظر كيفيت جايگاه نخ صول جايگاه  صادي   .توليد اين مح ، علي  خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اقت

ست خبري اعال       ش سان امروز در ن شاردار لوا شنواره به مدت  مرادي  شنبه   ٣م كرد: اين ج شيه  در تير ماه و ٢٥روز از يك  درياچه حا

سير  در و لتيان سد  ساعات      رودخا م صله  شد و در فا مندان و بازديدكنندگان باز به روي عالقه ٢٤تا  ٢٠نه جاجرود برگزار خواهد 

شوري و منطقه      .خواهد بود سئوالن ك اور م شنواره گيالس با ح ست كه توانمندي و    برگزار مياي به گفته وي ج شود و هدف اين ا

ساالنه  .هاي توليدكنندگان را در اين منطقه افزايش دهيمقابليت سوم توليد جاان را در   ٢٠٠ايران با توليد  هزار تن گيالس جايگاه 

د گيالس در جاان حدود  ميزان تولي.آيدهزار تن از اين محصول در شارستان شميرانات به عمل مي  ٦١تا  ٦٠اختيار دارد كه حدود 

هاي  ها ايتاليا و اســپانيا در جايگاهتركيه جايگاه نخســت، آمريكا دوم و ايران جايگاه ســوم را دارد و پس از اين .ميليون تن اســت١٨

سان در اين نشست تصريح كرد: اگر چه تركيه جايگاه نخست توليد را در جاان د         .اندچاارم و پنجم دنيا قرار گرفته ارد، شاردار لوا

مرادي دليل .مندان زيادي داردهايي كه انجام گرفته كيفيت گيالس ايران جايگاه نخســـت را در دنيا داشـــته و عالقهاما با بررســـي

سگزاري از نعمات خداوندي و حمايت از زحمات كشاورزان و توليدكنندگان عنوان كرد و گفت      سپا بيني  پيش :برگزاري جشنواره را 

درصد جمعيت شار لواسان هم طبق     ٧٠نفر از اين جشنواره بازديدكننده وجود داشته باشد و در كنار آن     هزار ٦الي  ٥شود كه  مي

كند تا در ايجاد نشاط در شار   هاي مختلف تالش ميوي اضافه كرد:شارداري به مناسبت    .روال گذشته از اين جشنواره بازديد كنند  

شاردار لواسان همچنين از وجود ساير امكانات از جمله اقامت،     .كندبرگزار مي هايي راهاي مختلف چنين جشنواره بكوشد و به باانه 

ست دوچرخه  شنواره گيالس خبر داد و گفت: اين امكانات      سواري و مناظر زيباي ديدني و همچنين گلخانه پي شمند در كنار ج هو

هاي  هاي هنري هم تدارك ديده شــده و غرفهمهمرادي گفت: برنا .شــرايط بســيار مفرحي را براي بازديدكنندگان ايجاد خواهد كرد

توانند بازديد و خريداري كننده محصـــوالت كشـــاورزي هم در اين جشـــنواره وجود خواهد داشـــت كه بازديدكنندگان ميعرضـــه

سان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا محصوالت گيالس اين منطقه صادر يا فرآوري مي          .كنند والً شود، گفت: معم شاردار لوا

صي             صو ست و بايد بخش خ شده ا ست و هنوز در بخش فرآوري آن ورود ن صرف داخلي ا شتر براي م صوالت اين منطقه بي توليد مح

http://awnrc.com/index.php
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مرادي افزود:از آنجايي كه وزارت جااد كشاورزي متولي اين بخش است، بايد به صنايع تبديلي مرتبط با اين    .اين كارها را انجام دهد

صول بپردازد  سا   .مح سان به عنوان منطقه شاردار لوا شارت دارد،       ن با بيان اينكه لوا سردرختي  صوالت  صل خيز در توليد مح اي حا

صوالت                 ساير مح ستان  شار سطح كيفي و كمي توليد گيالس اين  ست تا عالوه بر ارتقاي  صت مغتنمي ا شنواره فر افزود: اين ج

صرف        ست م ستقيم به د شاورزي نيز به طور م سد ك شور به ويژه      وي با تأكيد ب.كنندگان بر شاورزي در ك سعه بخش ك ر اهميت تو

ــايي و معرفي ظرفيت   ــناس ــتغال و ش ــان، افزود: به منظور تقويت توليدات باغي، ايجاد اش هاي توليدي در اين بخش در چنين لواس

شنواره  ست   ج ضروري ا سابقه           .هايي  سان  شاورزي در لوا صوالت ك شنواره مح سان با بيان اينكه برگزاري ج له دارد، سا  ٣شاردار لوا

سد لتيان با امكانات خاص برگزار مي      ستي  سال در باالد شنواره ام شنواره خواهد     گفت: اين ج شود كه اين موضوع بر جذابيت اين ج

ــادرات محور   .افزود ــول گيالس به صـ ــنواره عالوه بر كمك به ارتقاي كمي و كيفي توليد محصـ مرادي ادامه داد: برگزاري اين جشـ

 .كندمي كمك هم آن شدن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢٠٠٠٠٨٨٧ 
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 متفرقه
 فارس - ۹6/04/1۹ : تاریخ

تن گياهان  50فيروزآباد قطب توليد گياهان دارويي و عسل برگ / صادرات ساالنه  (٩هاي صنايع تبديلي )معرفي قطب

 دارويي به اروپا

به عنوان قطب توليد گياهان دارويي به ويژه عسل برگ  هاي صنايع تبديلي،شار فيروز آباد استان فارس در راستاي معرفي قطب 

  .شودتن گياهان دارويي اين شار به اروپا صادر مي ٥٠معرفي و اعالم شد، ساالنه 

چند هزار ساله در ميان تمدن  ، توليد و كشت گياهان دارويي از سابقهسازمان بسيج سازندگيبه نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

چين، مصر و يونان با كشت گياهان دارويي و تايه عصاره ها و عرقيات تاريخ تمدن بشر در ايران، .هاي اصلي بشر برخوردار است

متنوع از آن ها عجين است. بشر در طول قرون متمادي تجربيات انباشته تاريخي خود درباره خواص گياهان دارويي را سينه به 

ع طب نوين بويژه در دو سه قرن با پيشرفت سري.پرداختهاي خويش ميكرد و به درمان بيماريسينه و نسل به نسل منتقل مي

در عين حال با روشن شدن عوارض خطرناك  .اخير، استفاده از مردم در نقاط گوناگون دنيا از گياان دارويي رو به افول گذاشت

ناشي از مصرف داروهاي صنعتي و شيميايي، بويژه طي دهه اخير جاان با موج بازگشت مردم به مصرف گياهان دارويي روبروست و 

هاي استفاده از گياهان دارويي است. در ايران ده ها عرقيات يكي از پرطرفدارترين شكل.زار آن لحظه به لحظه رو به گسترش استبا

 .گيرندنوع نوع گياه وجود دارد كه عرق گيري شده و به صورت طبي مورد استفاده قرار مي

 ايران؛ مهد طب سنتي و گياهان دارويي

هاي عصبي بويايي را تواند گيرندهاهي يا داروهاي معطري هستند كه به آب اضافه مي شوند و ميعرقيات طبي، اسانس هاي گي

هاي استرس و جنسي، سامانه تحريك كرده و بر روند ساخته شدن هورموناا، درجه حرارت و سوخت و ساز بدن، سطح هورمون

 .دفاعي بدن، افكار و رفتارهاي عاطفي و جسماني تاثيربگذارند

شود و احساس هاي عصبي موجب پديد آمدن حاالت رواني خاصي در انسان مياد معطر با تحريك مغز و ترشح انتقال دهندهاين مو

تواند استرس شده و تا حدودي درد را كاهش آورند. مصرف عرقيات ميسالمت، سرخوشي، خوشنودي و خرسندي را به وجود مي

 .توان به گالب، عرق نعنا، عرق باارنارنج و عرق بيدمشك اشاره كردپرمصرف مي داده و موجب تعادل عاطفي شود. از جمله عرقيات

ايران عالوه بر اينكه خود ماد طب سنتي است، از جمله مناسب ترين اقليم ها براي توليد و پرورش گياهان دارويي محسوب مي 

موجب شده است كه اين حوزه از ظرفيت هاي  شود. وجود اين مزيت ها به اضافه تقاضاي رو به رشد براي مصرف گياهان دارويي

 .زايي و صادرات برخوردار شودبااليي براي اشتغال

 تن گياهان دارويي از فيروزآباد 50صادرات 

تن انواع گياهان دارويي به خارج از  ٥٠كيلومتري شار شيراز قرار دارد، ساالنه با صادرات  ١٠٠شارستان فيروزآباد كه در فاصله 

هزار نفري فيروزآباد به كار  ١٢٠هزار نفر از جمعيت  ١٠ن قطب توليد گياهان دارويي در كشور شناخته مي شود. كشور به عنوا

  .توليد و فرآوري گياهان دارويي اشتغال دارند

ه، قبه دليل اقليم مناسب اين منط»مجتبي قاسم زاده، كارشناس گيان دارويي درباره كشت اين محصوالت در فيروزآباد، مي گويد: 

انواع گياهان دارويي از ديرباز در فيروزآباد كشت مي شده است. سالااست كه فيروزآباد را با گياهان دارويي و عرقيات سنتي اش 

مي شناسند. از سال هاي دور كشت گل محمدي، نسترن، كاسني در فيروزآباد رواج داشته و در عين حال مردم از گياهان دارويي 

 «.ي، بادام كوهي و پسته وحشي نيز براي مصرف خوراكي و درماني استفاده مي كردندخودرويي چون آويشن شيراز

كسي كه مي خواهد وارد عرصه »او كه همزمان توليد كننده و صادر كننده موفق گياهان دارويي نيز هست، خاطر نشان مي كند: 
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به همراه برادرم به  ٩٢زود جواب مي گيرد. در سال  توليد گياهان دارويي شود، نيازمند برخورداري از سرمايه زيادي نيست و خيلي

يا « گشيرين بر»شارهاي مختلف ايران رفتيم تا وضعيت كشت گياهان دارايي را بررسي كنيم. در ناايت گياه استويا، معروف به 

مي كند، ما براي اولين بار متر رشد  ١را يافتيم كه بومي كشور پاراگوئه است. در حالي كه استويا در پاراگوئه حداكثر « برگ عسلي»

سانتي متر رشد كرد. اين مساله  ٣٠متر و  ١در ايران در فااي باز فيروزآباد توانستيم استويا را كشت كنيم و جالب اينكه بيش از 

 «.نشان مي دهد كه اقليم فيروزآباد تا چه اندازه مستعد كشت گياهان دارويي است

 «برگ عسلي»آشنايي با 

يكاي روند. استويا بومي آمرهاي آن بمب شيريني طبيعي به شمار ميويا گياهي از تيره كاسنيان است كه برگبرگ يا استشيرين

شود چرا كننده است و جايگزين بسياري خوبي براي شكر محسوب ميبرگ، شيرينجنوبي است و تاب سرما را ندارد. گياه شيرين

 .شودطور معمول براي باتر كردن طعم دارو، نوشابه و چاي استفاده ميكند. اين گياه به كه هيچ كالري به غذا اضافه نمي

رگ ب»رويد و در آن مناطق به گياه هاي بلند مناطق مرزي بين برزيل و پاراگوئه ميبرگ به طور وحشي در سرزمينگياه شيرين

 .معروف است (honey leaf) «عسلي

ن گياه به شدت از نظر اقتصادي مورد توجه قرار دارد. ژاپن اولين كشور برگ، ايبه دليل خاصيت شيرين كنندگي و درماني شيرين

از استويوزايد به عنوان شيرين كننده در صنايع غذايي و دارويي استفاده كرد. پس از آن كشت  ١٩٧٠آسيايي بود كه در سال 

 .كنددر آمريكا، كانادا و اروپا نيز رشد مياستويا در چين، مالزي، سنگاپور، كره جنوبي، تايوان و تايلند گسترش يافت. اين گياه 

برابر  ٣٠٠تا  ٢٥٠اي است. شيريني قند حاصل از دانه اين گياه برگ مناسب مناطق جنوبي ايران و نيز شرايط كشت گلخانهشيرين

كشت بافت تكثير  برابر آنااست. در اصفاان به روش ١٥٠ديگر گياهان قندآور چون نيشكر و چغندر قند و ميزان قند موجود در آن 

هاي مصنوعي چون آسپارتام، شده و بسرعت وارد صنعت گزسازي گرديده است. اين قند جايگزين مناسبي براي شيرين كننده

 .سديم ساخارين و سيكالمات بوده چون قابليت جذب كمتري دارد به كاهش قند خون و فشار خون ياري رساند

 مزيت هاي اصلي كشت گياهان دارويي

نياز اندك به منابع آبي و ارزش باال در بازار از مامترين مزيت هاي گياهان دارويي است. امسال در »سم زاده مي افزايد: مجتبي قا

ميليون تومان به فروش رساندم. براي صادرات به كشورهاي همسايه  ٢٨٠تن به ليمو توليد كردم و آن را به ارزش  ٨مزرعه خودم 

عرصه كار گياهان دارويي بسيار گسترده است اما اشتباه تصور مي شود كه  .سترده رو به رو هستيمبويژه روسيه همواره با تقاضاي گ

اين محصوالت صرفا براي درمان بيماري ها كاربرد دارند. گياهان دارويي عالوه بر درمان بيماري ها، كاربردهاي فراواني در صنايع 

او درباره نحوه بازاريابي براي گياهان دارويي در فيروزآباد، مي «.مي دارندغذايي، عطر سازي، آرايشي و باداشتي و حتي صنايع نظا

حاور فعال، برنامه ريزي شده و هدفمند در اينترنت و شركت در نمايشگاه هاي متعدد و نيز توزيع رايگان محصوالت به »گويد: 

گياهان دارويي هر چقدر كه ارگانيك تر .است صورت اشانتيون )هديه( از عوامل مام براي موفقيت در بازاريابي گياهان دارويي

باشند يعني هر چقدر كه از سموم و كودهاي شيمايي عاري باشند، مشتري هاي عمده بيشتري پيدا مي كنند زيرا كارخانه هايي 

له ساكه محصوالت را برايشان مي فرستيم در آزمايشگاه هاي دقيق ميزان ارگانيك بودن محصوالت را مشخص مي كنند و اين م

تني گياهان دارويي به كشورهاي خارجي برابر  ٥٠گفتني است ارزآوري حاصل از صادرات  «.برايشان بسيار حائز اهميت است

 ٦٦٠٠٠٠٠٧٠عالقه مندان مي توانند براي گرفتن مشاوره، سواالت و نظرات خود را به شماره .هزار بشكه نفت است ٢٥باصادرات 

 .ارسال نمايند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٩٠٠٠٤٨١ 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

هيچ آرايي/ تاكنون براي اندازي سايت و كانال عرضه دسته گل و گلروش جديد كالهبرداري در فضاي مجازي با راه

 سايت يا كانالي مجوز فروش گل صادر نشده است + تصوير نامه

آرايي مجالس، اتحاديه فروشندگان گل و گياه هاي غيرمجاز عرضه دسته گل و گلها و كانالبا افزايش تعداد شكايات مردم از سايت

رئيس .در فااي مجازي هشدار دهد ها و اين شيوه جديد كالهبرداريگونه آناي نسبت به رشد قارچتصميم گرفت طي اطالعيه

انال هاي كه در سايت يا كوگو با خبرنگار ايانا با بيان اينكه در اين روش معموالً عكساتحاديه فروشندگان گل و گياه امروز در گفت

ي جعلي يا هاهاي معروف خارجي يا داخلي است، گفت: اين كالهبرداران با قرار دادن عكسشود، كپي از ژورنال شركتارائه مي

ها اندازند.اكبر شاهرخي افزود: محصولي كه توسط اين ايتهاي خود را به دام ميهاي معروف در سايت يا كانال طعمهكپي از شركت

كنند هاي سفارشي نيز تقلب ميشود از كيفيت پاييني برخودار است، همچنين گاهي ديده شده حتي در نوع گلها ارائه ميو كانال

كنند.وي بيان كرد: برخي از اين كالهبرداران هاي ارزان جايگزين ميئه دسته گل مطابق با سفارش مشتري آن را با گلو به جاي ارا

ها يا جعلي دهند كه بيشتر اين آدرسفااي مجازي، براي جلب اعتماد مشتري آدرسي را با عنوان آدرس دفتر مركزي ارائه مي

اند.رئيس اتحاديه فروشندگان گل و گياه با تأكيد بر اينكه تاكنون براي هيچ اره شدهصورت موقت يك يا دو ماهه اجهستند يا به

سايت يا كانالي مجوز فروش گل صادر نشده است، ادامه داد: راهي براي مقابله با اين شيوه جديد كالهبرداري وجود ندارد، فقط 

رمجاز ها غيها و كانالگونه اين سايتتواند از رشد قارچميآگاهي و هوشياري بيشتر مردم نسبت به اين شيوه كالهبرداري است كه 

آرايي مجالس، فقط به مراكزي بسپارند كه از هاي خود براي دسته گل يا گلجلوگيري كند.شاهرخي از مردم خواست كه سفارش

هاي خود ل و گياه در استانهاي فروشندگان گها اطمينان دارند.به گفته وي، مردم از طريق تماس با اتحاديهمجوزدار بودن آن

آرايي مجاز اقدام كنند تا در دام افراد سودجو نيفتند.شاهرخي در پايان تأكيد توانند نسبت به شناسايي مراكز عرضه گل و گلمي

ا انجام زم ردهد پاسخگو بوده و اقدامات قانوني الكرد: اين اتحاديه تناا در مقابل تخلفاتي كه از سوي مراكز عاو اين اتحاديه رخ مي

 خواهد داد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٨٨/%D٨%B١%D٨٨%٩%D٨%B٤%D- 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 و عكس( برگزار شدسايت نخستين جشنواره تخصصي بيطار )فيلم مراسم رونمايي از وب

سايت نخستين جشنواره تخصصي بيطار )فيلم و عكس( با حاور مادي خلج، رئيس سازمان دامپزشكي كشور مراسم رونمايي از وب

به گزارش ايانا به نقل از روابط عمومي سازمان دامپزشكي كشور، در .و جمعي از معاونان، مديران و مسئوالن جشنواره برگزار شد

هاي داراي منشاء دامي به عنوان مؤلفه مام خلج رئيس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اهميت توجه به بيماري اين مراسم مادي

بيماري كه در  ٥هاي انسان داراي منشاء دامي است و هر ساله درصد بيماري ٦٠باداشت عمومي و سالمت جامعه، گفت: بيش از 

 هاي مربوط به آن است.منشاء دامي و فراورده شود، دارايسراسر جاان در جامعه انساني ديده مي

ده هاي پيچيهاي اين حوزه با ظرافتخلج افزود: بسياري از موارد باداشتي در دنيا با حوزه دامپزشكي مرتبط است و انجام فعاليت

رهنگي به جامعه منتقل هاي خالقانه توسط جامعه هنري و فها به شيوهعلمي و فني همراه بوده و به تبع آن نياز است اين ظرافت

شود.رئيس سازمان دامپزشكي كشور اظاار اميدواري كرد: برگزاري اين جشنواره بتواند در تحقق اهداف اجتماعي سازمان 

دامپزشكي كشور موثر بوده و به تقويت نظام سالمت كشور كمك كند.قبل از سخنان رئيس سازمان دامپزشكي كشور، ناصر باكيده 

هاي انجام شده در خصوص جشنواره )فيلم و عكس( نيز گزارشي از اقدامات و هماهنگي"بيطار"ه تخصصي دبير نخستين جشنوار

 ارائه و در مورد جزييات فرايندها و نحوه تعامل مخاطبان از طريق سايت مربوطه توضيح داد./

na.ir/fa/news/http://www.ia٤٦٠٥٩/%D٨٥%٩%D٨%B١%D٨% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 ها در دريابار از تلف شدن دامتاسف فيلم ٣شود/ وقتي كشتي تاجر غرق مي

هاي دهد و خسارتميها به منظور صادرات، شدت ريسك تجارت را به ميزان قابل توجاي افزايش استاندارد نبودن وسايل حمل دام

 .زند كه تمام آناا به دوش تاجر استناپذيري را رقم ميجبران

هاي دهد و خسارتها به منظور صادرات، شدت ريسك تجارت را به ميزان قابل توجاي افزايش مياستاندارد نبودن وسايل حمل دام

خبرنگار ايانا، خيلي سخت است تمام سرمايه خود را به  زند كه تمام آناا به دوش تاجر است.به گزارشناپذيري را رقم ميجبران

ات را باد ببرد؛ حتي جزر و مدي كه هايي بسپاري كه از لحاظ ايمني، استاندارد نيست. هر لحظه امكان دارد سرمايهدست لنج

ده هايت نقش بر آب شهكني، نقشكوبد. درست در همين نقطه است كه ناگاان احساس ميپالوي لنج را به بدنه تنومند اسكله مي

 ها را به دوش بكشد.گر او نبوده و اوست كه بايد همه خسارتچيز ياريكس و هيچايستد، هيچاست. در اين نقطه كه تاجر مي

هاي زنده هاي چوبي و رها شدن دامبار از غرق شدن لنجانگيز و تأسفكنيد، تصاويري غمهاي كوتاهي كه در زير مشاهده ميفيلم

اند و رأس گوسفند تلف شده ٤٠٠راس از  ١٥٠ها در اسكله شادگان خوزستان اتفاق افتاده كه هاست. يكي از آنار اسكلهدر كن

راس تلفات در اسكله عمان است. در هر دوي اين موارد، تاجر ايراني متحمل خسارت مالي خواهد  ٢٠٠ديگري غرق شدن لنج با 

 بود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٧٤/%D٨٨%٩%D٨٢%٩%D٨%AA 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  2۵تاریخ: 

 بهترين راه براي اينكه توليد كربن خود را كم كنيد

از حمل و نقل عمومي خوب است اما براي اينكه اثربخشي  اگر بخواهيد سام خود را در توليد كربن كم كنيد، بازيافت و استفاده

مقاله علمي، گزارش  ٣٩اي است كه به بررسي بيشتري داشته باشيد بايد فرزند كمتري به دنيا بياوريد. اين حاصل تحقيق تازه

 تواند سام هر فرد درهاي سبك زندگي ميدولتي و برنامه مبتني بر وب پرداخته است؛ اين تحقيق درباره اينكه چگونه انتخاب

مجله  ، اين تيم تحقيقاتي در گزارشي درساينسبه گزارش ايانا از .اي را كم كند، انجام شده استانتشار گازهاي گلخانه

Environmental Research Letters هاي تبليغ شده مثل شستن لباس با آب سرد يا بسياري از راه حل گزارش دادند كه

هاي ال اي دي، تاثير ناچيزي در كاهش گازهاي گلخانه اي دارند )به جدول پايين نگاه اي با المپجايگزين كردن المپ هاي رشته

فر نكردن، كنار گذاشتن ماشين و كنيد(. اما چاار انتخاب در سبك زندگي تاثير بسيار زيادي دارند: گياهخوار شدن، هوايي س

كيلوگرم در سال  ٨٢٠طور متوسط، ميزان توليد دي اكسيد كربن هر فرد را تا مامتر از همه فرزند كمتر داشتن.گوشت نخوردن، به

ي از شتوان از راه بازيافت حداكثري به دست آورد. )بخش عمده انتشار گاز ناكند كه تقريبا چاار برابر كاهشي است كه ميكم مي

شود(. منصرف خوردن گوشت، از طريق انرژي زيادي كه براي رشد، برداشت و فرآوري غذاي مورد نياز دام الزم است حاصل مي

كيلوگرم سرانه انتشار دي اكسيد  ٦٠٠تواند تا يك هزار و شدن از يك سفر هوايي دو طرفه بر فراز اقيانوس اطلس هر ساله مي

كيلوگرم كاهش مي دهد. اما هر فرد با  ٤٠٠ن از ماشين، توليد گاز كربن هر فرد را تا دو هزار و كربن را كم كند. استفاده نكرد

نوجوان در تمام عمر خود تا جايي كه  ٧٠٠تن )درحدود ميزاني كه  ٥٨.٦تواند تا انتخاب گزينه يك فرزند كمتر در خانواده مي

ز دي اكسيد كربن جلوگيري كند.با وجود كارآمدي اين چاار اقدام، هيچ يك هاي خود را بازيافت كنند(، از توليد گاتوانند زبالهمي

ها در اتحاديه اروپا، اياالت متحده، كانادا يا استراليا، احتماال هاي دولتي يا وب سايتهاي آموزشي در مدارس كانادا ، گزارشاز كتاب

 كنند. ها را مطرح نميدگي است، اين گزينهبه اين خاطر كه بيشتر اين اقدامات نيازمند تغيير اساسي در سبك زن

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٨٧/%D٨%A٨%D٨٧%٩%D٨%A 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹6تیر  23تاریخ: 

 پالستيكي در نانوايي تهران نه به كيسه

آورد چيزي كه امروز گذاشت و به خانه مياي ميرا در پارچهخريد آنكه نان ميآيد كه مادربزرگم هنگامييادم مي ها پيشسال

. شايد اندازندناپذير هستند و زندگي جاندران را به خطر ميهاي پالستيكي تجزيهپس از گذشت چند دهه كم رنگ شده است.كيسه

ند و ازياني براي طبيعت و سالمت خودمان دارد، اما گويا پس از چند سال گروهي بيدار شدهدانيم استفاده از پالستيك چه ما نمي

 ردمم به رايگان به هانانوايي در  است« نه به پالستيك»اي را در روزي كه هاي پارچهاند و دوباره كيسهاي به راه انداختهپويش تازه

اي را به هاي پارچهگيري كيسهفرهنگ باره نمادين، پويش يك در كه است تاران جيحون يمنطقه در نانوايي جااين. دهندمي

ي پايدار شارداري تاران، زيست و توسعهنانوايان تاران به همراه فرنشين مركز محيط آموزد. البته در اين ميان اتحاديهمردم مي

اي از اين نانوايي دريافت اي پارچهاند. امروز مردمي كه به اين نانوايي آمدند هر كدام همراه با آموزش، كيسهزحمت زيادي كشيده

 ها فراگير شود.اي در نانواييهاي پارچهمندي از كيسهمندي ياري كند و در سراسر كشور بارهكردند، شايد روزي دهش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٢٠/%D٨٦%٩%D٨٧%٩- 
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 مركبات
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

پذير هاي پرتقال پرداخت شد/ جبران كاهش توليد تا سه سال آينده امكانمقدار ناچيزي از خسارات سرمازدگي باغ

 نيست

 برايهاي شمالي خسارت وارد كرد كه در همين راستا و هاي پرتقال استانسرماي سال گذشته بيش از سه ميليارد تومان به باغ

ها به دست آنان هاي را در قالب پرداخت وام انجام دهد، اما تاكنون ريالي از اين وامجبران خسارت باغداران قرار بود دولت حمايت

به گزارش خبرنگار ايانا، رئيس اتحاديه باغداران مازندران امروز در نشست خبري با بيان اينكه خسارت وارد شده فقط .نرسيده است

كه ميزان محصول امسال نسبت به سال طوريها را نيز تحت تأثير قرار داده است، بهنبود، گفت: اين خسارت درخت مختص به ميوه

پذير نيست.محمدرضا شعباني افزود: البته بخشي گذشته كاهش خواهد داشت و جبران اين كاهش توليد تا دو سه سال آينده امكان

 بخشي از خسارات توسط بيمه پرداخت شد، اما مقدار آن بسيار ناچيز و كم بود.زده باغداران خريداري شد و از محصوالت يخ

شود، بيان كرد: ايران يكي از كشورهاي قدرتمند در ميليون تن محصوالت باغي توليد مي ١٦وي با بيان اينكه در كشور بيش از 

 كند.خوب عمل نمي توليد محصوالت باغي است، اما بايد پرسيد كه چرا در بحث صادرات اين محصوالت

مه دهند، اداشعباني با مطرح كردن اين پرسش كه چگونه است كشورهايي كه توليد مركبات كمي دارند، صادرات خوبي انجام مي

اند، اما ايران همچنان با كنند بازار اين محصوالت را در دست گرفتهداد: چين و تركيه با وجود اينكه كمتر از ايران ميوه توليد مي

رو است.وي در پايان تأكيد كرد: با اينكه ايران رتبه ششمين توليدكننده مركبات در جاان را ت زيادي در توليد و بازار روبهمشكال

 دارد، اما در صادرات رتبه خوبي ندارد؛ چرا كه در توليد باكيفيت و بازاررساني موفق عمل نكرده است./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٣٠/%D٨٥%٩%D٩% 
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 مصاحبه، سخنراني، بازديدها
 فارس - ۹6/04/18 : تاریخ

امروز كشاورزان كمتر دغدغه معيشتي دارند وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه امروز كشاورزان كمتر دغدغه 

  .داندكشاورزي خريد تضميني را داروي شفابخش نميمعيشتي دارند، گفت: وزارت جهاد 

( در جلسه علني ٩٦تير  ١٨، محمود حجتي وزير جااد كشاورزي امروز يكشنبه )خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار پارلماني 

دشتي و تنگستان مبني بر علت عمل نكردن سازمان تعاون  الدين شارياري نماينده مردممجلس و در پاسخ به سؤال ملي سيدكمال

وي با اشاره به اينكه .روستايي بر اساس اهداف تعيين شده در اساسنامه، گفت: امروز كشاورزان ما كمتر دغدغه معيشت دارند

ورزي اين فرآيند را زنجيره توليد بايد در درون بخش كشاورزي چه از لحاظ حقيقي و چه حقوقي باشد و امروز وزارت جااد كشا

هاي توانمند كه هم بازار را بشناسد و هم بتواند عمليات پس از توليد را انجام دهد تعريف كرده است، خاطرنشان كرد: ايجاد تعاوني

حجتي با ذكر اين نكته كه تمايدات پيش از توليد نيز مدنظر سازمان تعاون  .در دستور وزارت جااد كشاورزي قرار داشته است

داند بلكه صرفاً آن را يك مسكن ايي قرار داشته است، گفت: وزارت جااد كشاورزي خريد تاميني را داروي شفابخش نميروست

درصد توليد مرغ به داخل زنجيره توليد رفته است، اظاار داشت: توجه  ٤٥وزير جااد كشاورزي با تأكيد بر اينكه امروز  .شماردمي

  .انديافته اجرا شده و در آن موفق بودهكه از خود ابداع كرده باشيم بلكه در كشورهاي توسعهبه تكميل زنجيره توليد چيزي نيست 

طرح تكميلي پس از توليد از سوي سازمان تعاون روستايي اجرا شده است، عنوان داشت: ٥٧٠، ٩٦وي با يادآوري اينكه در سال 

از توليد است و همين را دنبال كرديم تا چتر حمايت دولت از ديدگاه و باور ما حمايت از كشاورز در مراحل قبل، حين و بعد 

هاي دولت وزارت جااد كشاورزي در بعاي موارد حتي حجتي با تصريح بر اينكه به علت محدوديت.كشاورز بيش از اين باشد

ه كه مطرح است ترديدي نيست ك ها بپردازد، عنوان داشت: به ويژه با توجه به مسائل بازار و رقابت مبادالت كاالنتوانست به حداقل

ر دهد دبايد از كشاورزان حمايت كنيم زيرا در ايران هزينه آب و خاك نسبت به قيمت محصول سام بااليي را به خود اختصاص مي

وري اي صادراتي كه براي توليد اضافه ضرهاي يارانهوي با اذعان به اينكه حمايت.حالي كه اين سام در خيلي از كشورها صفر است

ها گاهي ناموفق بوده است، افزود: از نظر قانون، سازمان تعاون ها و سياستكامل نيست و از وزارت جااد كشاورزي در بعاي برنامه

گري گذاري و ايجاد وظايف و تصديسازي جات واگذاري قرار دارد از اين رو امكان سرمايهروستايي در فارست سازمان خصوصي

بيني نشده است اما در قالب شبكه ااد كشاورزي، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه نيز اين امكان پيشوزير ج .جديد ممنوع است

  .ميليون تن رسانده است ١٢ميليون تن به  ٥ها در سه سال گذشته اين سازمان، سطح معامالت را از تعاوني

زميني را ميليون تن سيب ٥.٥گذشته بوده اما توليد  برابر سه سال 10زميني هزار تن سيب ٥٤٠حجتي با يادآوري اينكه صادرات 

  .خوري كرد، گفت: يقيناً انباشت محصول وجود دارد اما ما در ارتباط با ايجاد زيرساخت و صادرات پيگير هستيمتوان تازهنمي

مصوب سال گذشته بود اما وزير جااد كشاورزي ادامه داد: تناا امكان ما طبق قانون اخذ تسايالت است كه هزار ميليارد تومان 

 .ميليارد تومان آن اختصاص يافته است 160فقط 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٨٠٠٠٥٤١ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹6/04/21 : تاریخ

جويي در ميليارد دالر صرفه 5هاي وزارت جهاد منجر به هاي خطرناك براي تشكيل وزارت بازرگاني/ سياستاستدالل

 واردات شد

هاي ادغامي مخالفتي ندارد، گفت: جااد با اليحه تفكيك وزارتخانه معاون وزير جااد كشاورزي با بيان اين اينكه وزارت 

هاي درست وزارت جااد كشاورزي در مورد واردات و توليد ادامه ر صورت تفكيك، سياستهاي تفكيك خطرناك است و داستدالل

با بيان اينكه با كليات اليحه ارائه شده دولت به مجلس  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار بازرگاني اكبر مارفرد در گفتعلي .يابدنمي

مورد احياي وزارت بازرگاني و تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق است، گفت: اما با  شوراي اسالمي در

شود، هايي كه براي زير سوال بردن عملكرد وزارت جااد كشاورزي در مورد واردات شكر، روغن، گندم، برنج و امثال آن مياستدالل

  .مخالف هستم

 جهاد كشاورزي درست استهاي واردات وزارت سياست *

هاي وزارت جاادكشاورزي در مورد واردات شكر، معاون بازرگاني و صنايع تبديلي وزير جااد كشاورزي با تأكيد بر اينكه سياست

شود و هاي درست وزارت جااد كشاورزي انتقاد ميروغن، گندم، برنج درست بوده است، افزود: اين در حالي است كه به سياست

هاي درست وزارت جااد وي بيان داشت: اگر قرار است با زير سوال بردن سياست .ها درست نيستود اين سياستشگفته مي

خانه هاي غلط را براي واردات انجام دهند، تشكيل وزارتكشاورزي، وزارت خانه بازرگاني تشكيل شود و سپس كارها و سياست

ح ديده كه اليحه اصالح وزارت بازرگاني را به مجلس ارائه دهد و وزارت جااد با مارفرد با بيان اينكه دولت صال .بازرگاني خطا است

شود، خطرناك است و به توليد و اقتصاد هايي كه براي تشكيل وزارت بازرگاني بيان مياستدالل :اين اليحه مخالفتي ندارد، گفت

  .زندلطمه مي

ت جااد كشاورزي در رابطه با واردات و توليد محصوالت كشاورزي منجر هاي وزارمعاون وزير جااد كشاورزي با بيان اينكه سياست

 - ٨.١منااي ارزش واردات در همين سال عدد  ٩٢جويي ارزي شده است، گفت: ارزش صادرات در سال ميليارد دالر صرفه ٥به 

ي افزود: توليد شكر در كشور از يك و.ميليارد دالر رسيده است -٣به  ٩٥آيد در حالي كه اين رقم در سال ميليارد دالر بدست مي

ميليون تني گندم به صفر رسيده  ٧هزار تن رسيد و واردات  ٦٥٠به يك ميليون و  ٩٥در سال  ٩٢هزار تن سال  ١٠٠ميليون و 

مارفرد با تأكيد بر اينكه وزارت جااد كشاورزي مخالفتي با اليحه تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت  .است

  .هاي وزارت جااد كشاورزي پسرفت استكنار گذاشتن سياست :ندارد، بيان داشت

 هاي واردات براي واردكنندگان ناراحت كننده استمحدوديت *

يابد، زيرا واردكننده از هاي فعلي وزارت جااد كشاورزي در توليد و واردات ادامه نميبا تشكيل وزارت بازرگاني سياست :وي افزود

هاي وارداتي وزارت جااد كشاورزي در مورد كاالهاي كشاورزي به نفع ، در حالي كه محدوديتي وارداتي ناراحتندهامحدوديت

  .توليد و براي حمايت از توليد بوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢٠٠٠١٥١١ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

هاي كشاورزي و شيالتي تأكيد كردند/ آمادگي ايران براي مبادله وزراي كشاورزي ايران و ويتنام بر توسعه همكاري

 بذر و كشت برنج ايراني در ويتنام

هاي كشاورزي و رزي و توسعه روستايي ويتنام بر توسعه همكاريدر نشست مشترك وزير جااد كشاورزي ايران و وزير كشاو

به گزارش ايانا از وزارت جااد كشاورزي، در ديدار محمود حجتي، وزير جااد كشاورزي ايران با نگوين .شيالتي دو كشور تأكيد شد

و كشور بر لزوم گسترش روابط هاي همكاري دسوان كونگ، وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام ضمن بررسي موضوعات و راه

هاي كشاورزي و شيالتي تأكيد شد.در اين ديدار، وزير جااد كشاورزي با بيان اين كه دو ويژه در زمينهاقتصادي ايران و ويتنام به

رزي وهاي فراواني در بخش كشاتوانند مكمل يكديگر باشند، گفت: ايران و ويتنام ظرفيتكشور در مبادالت تجاري و كشاورزي مي

توانند محصوالت مورد نياز يكديگر را تأمين كنند.محمود حجتي صادرات مجدد كاالهاي كشاورزي از طريق ايران و دارند و مي

هاي كشاورزي دو هاي همكاري برشمرد و بيان كرد: براي توسعه همكارياي دو كشور را از ديگر ظرفيتويتنام به بازارهاي منطقه

هاي گياهي و دامي بين ايران و ويتنام اماا شود.وي با اشاره به اينكه ايران هاي باداشتي در زمينههكشور الزم است موافقتنام

گونه آبزي به ويتنام اعالم هاي شيرين و شور در جاان است، براي صادرات اينآالي پرورشي در آبنخستين توليدكننده قزل

ته، خرما، سيب و انار نيز در ايران توليد و به ساير كشورها صادر آمادگي كرد و افزود: محصوالت ويژه مناطق خشك نظير پس

 شود و آمادگي داريم تا اين محصوالت را براي مصرف مردم ويتنام و يا كشورهاي اطراف آن صادر كنيم.مي

شود و حدود توليد مي ميليون تن برنج در كشور ما ٢.٢حجتي با بيان اينكه نياز سه ميليون تني ايران به برنج عنوان كرد: ساالنه 

 توانيم بخشي از اين نياز را از كشور ويتنام تايه كنيم.شود كه ميهزار تن كسري توليد از طريق واردات تأمين مي ٨٠٠

هاي پرمصرف برنج ايراني در ويتنام وي با اشاره به ذائقه مردم كشورمان براي مصرف برنج ايراني، براي مبادله بذر و كشت گونه

ادگي كرد.وزير جااد كشاورزي اضافه كرد: بخشي از اقالم صادراتي ويتنام ازجمله كاالهاي مورد نياز ايران است كه از ساير اعالم آم

توانيم اين كاالها را از كشور ويتنام تايه هاي دوجانبه و در يك مبادله منطقي ميمنظور توسعه همكاريشود و بهكشورها تأمين مي

ر كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام نيز با اشاره به توافق رؤساي جماور دو كشور براي افزايش مبادالت كنيم.در اين ديدار، وزي

ها عنوان كرد و هاي مام براي ارتقاي همكاريهاي كشاورزي و شيالتي را از جمله زمينهتجاري به ساالنه دو ميليون دالر، حوزه

ميليون نفري اتحاديه  ٦٥٠ميليون نفري ويتنام به بازار  ٩٠بر جمعيت  هاي كشاورزي ايران عالوهگفت: با توسعه همكاري

 ١.٦كند.نگوين سوان كونگ اظاار كرد: ويتنام از شمال به جنوب كشور آن( دسترسي پيدا ميكشورهاي جنوب شرق آسيا )آسه

تواند از اين است كه ايران مي كشور جاان موافقتنامه تجارت آزاد اماا كرده ١٥ميليارد نفري چين متصل است و همچنين با 

، ٢٠١٦ميليارد دالري ويتنام در سال  ٣٠ها نيز براي توسعه بازارهاي صادراتي خود استفاده كند.وي با اشاره به صادرات ظرفيت

 صادراتاقالم عمده صادراتي اين كشور را محصوالت جنگلي، شيالتي، بادام هندي، فلفل سياه و برنج اعالم كرد و ادامه داد: حجم 

 هر يك از اقالم يادشده بيش از يك ميليارد دالر بوده است و آمادگي داريم بخشي از كاالهاي مورد نياز ايران را تأمين كنيم.

وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام با اشاره به اين كه اين كشور از توليدكنندگان و صادركنندگان عمده محصوالت شيالتي 

ماهيان خاوياري، قزل آال، سالمون و آبزيان درياي خزر در بازار ويتنام مورد استقبال قرار دارد و آمادگي داريم اين است، تأكيد كرد: 

 ٤٠ميليون گردشگر كه  ١٢محصوالت را از ايران تأمين كنيم.وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام يادآور شد: ساالنه حدود 

الت كنند.سوان كونگ محصوكنند و آناا نيز از محصوالت شيالتي ايران استقبال ميسفر ميدرصد آناا اروپايي هستند به ويتنام 

برنج، موز، انبه، ليموترش، آناناس و گوشت گاو را ازجمله كاالهاي صادراتي اين كشور عنوان و آمادگي كشورش را براي تأمين نياز 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

177 

اورزي دو كشور از وزير جااد كشاورزي به همراه تجار ايراني دعوت هاي كشايران به اين اقالم اعالم كرد.وي براي توسعه همكاري

رتبه شامل وزير كشاورزي و ميالدي به ويتنام سفر كنند و همچنين خواستار سفر هيأتي عالي ٢٠١٧كرد تا پيش از پايان سال 

دائمي ايران و ويتنام تشكيل شود و  تجار ويتنامي در مدت زمان ياد شده به ايران شد.در اين ديدار، مقرر شد تا كارگروه مشترك

هاي هاي كشاورزي، زمينه تسايل رفت و آمد تجار و همچنين تايه و امااي موافقتنامههاي گسترش همكاريضمن بررسي راه

 باداشتي گياهي و دامي دو كشور را فراهم كند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٦٦/%D٨٨%٩%D٨%B٢% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 درباره كابينه/ حجتى در كابينه بماند/ حجتي از تندترين انتقاداتم استقبال كرد "رئيس دولت اصالحات"توصيه 

اند كه وزراي كشاورزي مجلس شوراي اسالمي گفت: رئيس دولت اصالحات توصيه كردهعاو فراكسيون اميد و كميسيون 

به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا(، در حالي .كنيمطلب در كابينه بمانند و ما نيز قطعا از تصميم ايشان پيروي مياصالح

ه هاي حسن روحاني در توسعه اقتصادي و سياسي و كه اين روزها بحث انتخاب وزيران كابينه دولت دوازدهم و تسريع برنام

به او راي بااليي دادند؛  ٩٦ارديباشت  ٢٩فرهنگي كشور دغدغه جدي هواداران او و تمام كساني است كه در انتخابات پرشكوه 

ووليت سخن گو با خبرنگار سياسي ايلنا، بر داليل حمايت از تداوم حاور حجتي در اين مسومحمد صادق حسني امروز در گفت

گفت و افزود: با بيان اينكه بسياري از كشاورزان در انتخابات گذشته رياست جماوري به حسن روحاني راي دادند گفت: در دوران 

ها و شارهايي كه مردم آن اكثرا كشاورز هستند رفتم و در حمايت از دولت و دكتر روحاني سخراني كردم. اكثر انتخابات به روستا

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: خدا را  .هاي دولت در حوزه كشاورزي راضي بودندهها از برنامآن

ها كه در دستور كار و در برنامه آقاي حجتي است، دست ما را براي ها كه عملي شده و چه آنهاي دولت چه آنشاكرم كه برنامه

هاي حجتي در دوران تصدي وزارت حسني جوريابي همچنين با اشاره به برنامه .دفاع از دولت در پيشگاه كشاورزان باز گذاشت

دادم، اما ايشان همواره جااد كشاورزي گفت: بنده از كساني بودم كه در مواردي وزير جااد كشاورزي را به تندي مورد نقد قرار مي

  .خوبي از سوي اين وزارت خانه با مجلس برقرار استها استقبال كرده و در راستاي بابود وضعيت تالش كرد. امروز تعامل از نقد

عاو كميسيون كشاورزي گفت: حيف است وزيري مانند حجتي از كابينه بيرون برود يا در سمت ديگري جز وزير جااد كشاورزي 

همين  خدمت كند. حتي در درون كابينه هم به نظر من تخصص و توان ايشان در حوزه كشاورزي است و توان ايشان بايد در

  .جايگاه مورد استفاده قرار گيرد. كنار گذاشتن ايشان از وزارت جااد كشاورزي ظلم بزرگي به دولت و مردم است

عاو شوراي مركزي فراكسيون اميد گفت: از نظر من بسياري از كشاورزاني كه به روحاني راي دادند به خاطر مديريت توانمند 

هايي كه ما در كيد كرد: رفتن حجتي از وزارت جااد كشاورزي عمال وعدهاو تا .حجتي در وزارت جااد كشاورزي بود

گذارد و اين يك زنگ خطر براي دولت جديد ايم را نيمه تمام ميهايمان براي كشاورزان در حمايت از دولت روحاني دادهسخنراني

اند كه وزراي خاتمي توصيه كرده حسني همچنين در پايان گفت: تا آنجا كه بنده اطالع دارم رئيس دولت اصالحات .است

 .كنيمطلب در كابينه بمانند و ما نيز قطعا از تصميم ايشان پيروي مياصالح

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٩٨/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 هاواردات الشه بدون جگر/ كسادي كاسبي جگركي

آيد، جگر و دل و قلوه است كه در صورت كاهش كشتار، از مقدار اين يكي از محصوالت فرعي كه از كشتار دام به دست مي

 .محصوالت نيز كاسته خواهد شد

ورت صبا خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: از زماني كه ورود گوشت به وگورئيس اتحاديه جگر و دل و قلوه تاران امروز در گفت

الشه به كشور آغاز شد، محصوالت فرعي آن مانند جگر كاهش يافت.غالمحسن شيرازي با اشاره به كاهش كشتار دام در تاران، 

شد، اما اكنون تعداد اين كشتار به پنج يا ح ميهاي تاران ذبهزار رأس دام در كشتارگاه ٢٠افزود: تا چند ماه قبل، حداقل روزانه 

هزار راس تقليل يافته و همين موضوع، كمبود جگر را رقم زد.به گفته وي، از طرفي در ماه رماان، تقاضا براي مصرف اين شش

ش كاسبي كريمه كنگو، بيش از پيتر از همه شيوع بيماري تبمحصول كاهش يافته و پس از آن نيز با گرم شدن هوا و مام

تناا امكان تقلب در صنف جگرفروشان وجود ندارد، بلكه تمام محصوالت اين واحدها ها كساد شد. اين در حالي است كه نهجگركي

اكنون بيش از شود؛ بنابراين جاي هيچ نگراني وجود ندارد.شيرازي اظاار كرد: همطبق مجوز سازمان دامپزشكي تايه و ارسال مي

واحد  ٦٠كم كنند كه متأسفانه بازار بيشترشان از رونق افتاده و در كنار آن، دستصنفي در تاران فعاليت ميواحد  ٥٠٠هزار و يك

كنند، مزيد بر علت شده است. در صورتي كه به هيچ عنوان چنين غيرمجاز كه به صورت دستفروشي اقدام به توزيع محصول مي

ها را بگيرد.رئيس اتحاديه جگر و دل و قلوه در پايان تأكيد تواند جلوي آنميواحدهايي مورد تأييد اتحاديه نيست و شارداري هم ن

رود؛ شود و از طرف ديگر، دام زنده ايراني به كشورهاي عربي ميصورت الشه و بدون جگر وارد ميكرد: از يك طرف گوشت به

 جود داشته و از بين نرفته است./هرچند كه برخي معتقدند صادرات در حال حاضر متوقف است، اما هنوز قاچاق دام و

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٠٠/%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 ناموفق در جذب سرمايه هاي خارجي براي بخش كشاورزي

 دكتر علي قنبري

 عاو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

گذاري خارجي در اقتصاد ايران است. ترين بخش جذب سرمايهترين و ممكنگذاري براي بخش كشاورزي شايد سادهجذب سرمايه

ي موقعيت ژئوپليتيكگيري از گذاران خارجي براي بارهايران به خاطر وسعت سرزميني و سطح باالي زير كشت، قدرت جذب سرمايه

گذاران بسياري در دوره پسابرجام به ايران آمدند و تعداد زيادي از آناا تمايل شديدي از عنوان هاب منطقه را دارد. سرمايهخود، به

 ،گذاري در ايرانگذاري در بخش كشاورزي ايران نشان دادند، اما متاسفانه به دليل برخي موانع تجاري و سياستخود براي سرمايه

اي تهكننده هسگذاري به راحتي از دست رفته و تالش دولت براي تحقق پسابرجام و قدرت باالي تيم مذاكرههاي سرمايهاين فرصت

اي از گذاران خارجي، نتوانست به بار بنشيند. ساختار تجاري و بدنهبراي لغو تحريم و باز كردن درهاي اقتصاد كشور به روي سرمايه

تواند به درستي هدايتگر اي است كه نميگيرد، آنقدر درگير هزارتوي پيچيدهمواجاه با بخش خارجي قرار مي اقتصاد كه در معرض

در پسابرجام، ريسك تجارت خارجي با ايران به شدت كاهش يافت و اين موضوع در مسير وارداتي  .گذاران خارجي باشدسرمايه

ها، بسيار با مشكل گذاري خارجي در بخشما در هزارتو ساختار سرمايهالمللي، نمايان شد؛ اهاي حمل بينكشور، سطح قيمت

وري و جانمايي در اقتصاد جااني، نقش جغرافيايي خود را شناخته و از مواجه شد. ساختار كشاورزي ايران بايد براي افزايش باره

جذب سرمايه خارجي، مكانيسم مدون و سالي  ظرفيت ترانزيتي و هاب شدن خود در منطقه باره ببرد. متاسفانه اقتصاد ايران براي

گذاري به كشور هاي پر براي سرمايههاي تجاري كه در پسابرجام با جيبندارد. اين فقدان ساختار موجب شد كه خيل عظيم هيات

قاد ال شديد، به انعگيري از آناا و تبديل كردن آن استقبهاي پر به كشور خود بر گردند و اقتصاد ما براي بارهآمدند، با همان جيب

گذاري خارجي در بحث بخش زيادي از ظرفيت جذب سرمايه.هاي جدي، به دليل مشكالت ساختاري ناموفق بماندو تصويب پروژه

طور عمده در واردات اقالم غذايي شود، بهامكان تااتر نافته است. يعني بخشي از ارز كشور كه به اسم واردات از كشور خارج مي

آغاز  توانيم شروع وگيريم، نميهايي مانند تااتر با صادرات به كار ني كه نتوانيم اين ظرفيت وارداتي را در قالب طرحاست و تا زما

گذاري خارجي پيدا كنيم. بخش بازرگاني، با توجه به پايه و اصل زير بنايي تجارت كه مزيت نسبي مناسبي براي جذب سرمايه

هايي از هاي حداكثري توانگيري از ظرفيتاخلي هر كشوري است. تجارت به معني بارهترين بخش و مكمل اقتصاد داست، مام

 گيري از مزيت نسبي باشد. براي مثالكشور است كه مازاد نياز داخلي است. نكته اصلي اينجاست كه مبناي اين تجارت بايد باره

كه با توجه به رويكرد اقتصاد مقاومتي همين كه در حد نياز نيست كه كشور تمام توان خود را در توليد گندم به كار گيرد، بل

خودكفايي و تامين نياز داخلي گندم توليد شود، براي كشور كافي است تا كشور به توليد خودبسنده گندم دست پيدا كند و مازاد 

صاص دهد. حال اگر ما به جاي هاي روغني اختبر نياز داخلي خود را به ساير كاالهاي كشاورزي كه در آناا مزيت دارد، مانند دانه

شناسي اين موضوع و حذف موانع آن، وزارتخانه جديد تاسيس كنيم، اين وزارتخانه جديد، لزوما موجب افزايش نقد و آسيب

گذاري خارجي در بخش كشاورزي مربوط ترين ظرفيت جذب سرمايهبزرگ.هاي نسبي كشور نيستگيري از مزيتوري و بارهباره

آالت است. با توجه به اين بخش در حوزه بازرگاني خارجي و واردات و صادرات، خصوصا اقالم غذايي، كود و ماشين به دامنه وسيع

زينه هاي ههاي بازرگاني و تحليلهاي نسبي است و اين كشف در نتيجه مطالعات و پژوهشاينكه زير بناي هر تجارتي كشف مزيت

پژوهشي حوزه بازرگاني خارجي در بخش كشاورزي مورد بررسي و بازنگري جدي قرار گيرد، بايد بازوهاي علمي و فايده صورت مي

وع گرا باشد. بايد گفت در ضمن اين موضگيرد. برخي ممكن است انتقاد كنند كه بايد مبناي تجارت، اقتصاد مقاومتي و توليد درون
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ه هايي را تدوين كرد كهاي كلي نظام، طرحي با سياستبايد نيم نگاهي هم به ساختار هزينه و فايده كرد و با تركيب علم و تئور

هاي فرامليتي، گير ساختارهاي تجارت جااني در حال تغييرات اساسي هستند و با ظاور شركت.انداز را تحقق بخشداهداف چشم

تحميل خواهد  كردن در ساختار دولتي تجارت موضوع سخت و غيرقابل پذيرشي است كه هزينه و اتالف وقت زيادي را به دولت

ترين المللي در يكي از سختكرد. آن هم دولت دوازدهم كه رسالت سنگين برآوردن انتظارات بااليي از قبيل مديريت روابط بين

وري، در ضمن افزايش درصد اشتغال را به عاده درصد و ارتقاي باره ٨شرايط سياسي ايران و تحقق رشد اقتصادي غيرنفتي باالي 

گيري از پتانسيل وارداتي كشور به نفع ايجاد ظرفيت بايد گفت كه بخش كشاورزي از پتانسيل بااليي براي بارهدارد. در ناايت 

ها و تبديل شدن ايران گذار خارجي براي ترميم و توسعه زيرساختهاي سرمايهصادراتي دارد و اين موضوع باترين نقطه ورود بنگاه

 .استالمللي،گاز و پتروشيمي به هاب غالت بين

 منبع: دنياي اقتصاد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٣٧/%D٨٦%٩%D٨%A٧%D٨٥%٩%D٨٨%٩%D٨%٩ 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها

 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 سرمايه خارجي در بخش كشاورزي ؛ تجربه ديگران جذب

 دكتر ناصر شاهنوشي

 استاد دانشگاه فردوسي مشاد

گذاري در بخش نفت و آيد اذهان به سمت سرمايهگذاري خارجي به ميان ميدليل پيشينه تاريخي زماني كه صحبت از سرمايهبه

ي گذارگذاري در بخش نفت و گاز هم بازده سرمايهدر ايران، سرمايه دليل وفور و ارزاني اين منابعيابد. بدون شك بهگاز سوق مي

دليل ساختار اداري نسبتا منسجم حوزه رو و نيز بهكند. از همينمطمئني دارد و هم بازگشت سرمايه با ريسك كمتر را تامين مي

خش محقق شده است. اين وضعيت اگرچه گذاري خارجي در اين بنفت و گاز در ايران طي چند دهه اخير، بيشترين ميزان سرمايه

مزايا و دستاوردهاي مثبتي را به همراه داشته و موجب ورود تكنولوژي به بخش نفت و گاز شده است ولي آثار سوء آن همچون 

بتا سعنوان بخش پايه با سابقه چند هزار ساله و با ساختاري نبيماري هلندي در كشور را تشديد كرده است.بخش كشاورزي ايران به

بخشي به هر شكل ممكن به حيات خود ادامه داده و امنيت غذايي سنتي و در اقليمي خشك و با همه ناماليمات درون و برون

منظور تامين نياز وري توليدات كشاورزي بهدرصد تامين و تامين كرده است. ضرورت افزايش باره ٨٠كشور را تا ميزان حداقل 

توجه به تغييرات اقليمي و تشديد كميابي منابع آبي، احتمال افزايش جااني قيمت مواد غذايي  غذايي جمعيت رو به رشد كشور با

گذاري باينه و افزايش موجودي سرمايه در بخش كشاورزي و تاكيد منطقي بر خوداتكايي در توليدات كشاورزي نيازمند سرمايه

اند و در اين ني اهتمام جدي به توسعه كشاورزي خود داشتههاي اخير كشورهاي نوظاور در عرصه اقتصاد جاادر سال .كشور است

اند. براي مثال هند كه در طول چند سال گذشته بيشترين نرخ رشد گذاري خارجي به نحو مطلوبي باره بردهمسير از سرمايه

ان جذب صد درصد گذاري مستقيم خارجي در بخش كشاورزي باره برده است. اين كشور امكاقتصادي را داشته است از سرمايه

هاي اقتصادي اين كه اين امكان را براي ساير بخشگذاري مستقيم خارجي در بخش كشاورزي را فراهم ساخته؛ درحاليسرمايه

آالت كشاورزي، گذاري در ماشينگذاري مستقيم خارجي در بخش كشاورزي هند سرمايهوجود نياورده است. سرمايهكشور به

شود. چين با ايجاد هاي مكمل بخش كشاورزي را شامل ميي محصوالت كشاورزي و حتي فعاليتهاي توليدي و فرآورنااده

هاي گذاري خارجي را از طريق شركتميليارد دالر سرمايه ٢بيش از  ٢٠١٢هاي مناسب توانسته است در سال ها و مشوقجاذبه

ذاري گهاي گذشته در زمينه جذب سرمايهطي سالچندمليتي در بخش كشاورزي اين كشور جذب كند. تركيه مثال موفق ديگري 

د و انخارجي در بخش كشاورزي بوده است. اين سه كشور به نحو چشمگيري ظرفيت توليد در بخش كشاورزي خود را افزايش داده

اورزي را به اي از بازار جااني محصوالت كشهاي ارزشمندي را هم در تامين نيازهاي داخلي برداشته و هم سام قابل مالحظهگام

گذاري خارجي در بخش كشاورزي استفاده تواند ازتجارب اين كشورها براي جذب سرمايهاند. قطعا ايران ميخود اختصاص داده

اي كه در برخي گونهگذاري در بخش كشاورزي ايران از روند رو به رشد مناسبي برخوردار نبود؛ بهكند. در چند دهه اخير سرمايه

گذاري در اين بخش بوده و در نتيجه موجودي سرمايه در بخش كشاورزي را با رشد منفي رمايه بيش از سرمايهها استاالك سسال

مواجه ساخته است. براي تحقق اهداف مورد نظر در بخش كشاورزي كه در ابتدا به آن اشاره شد، الجرم رشد چشمگير 

در شرايطي كه كميابي منابع آبي در كشور .به اين اهداف دانست گذاري در بخش كشاورزي را بايد شرط الزم براي دستيابيسرمايه

توان از يك طرف سام بخش شود، نميدر حال تشديد است و بخش كشاورزي بيشترين آسيب را از اين محدوديت متحمل مي

رزي را بدون وري در توليد محصوالت كشاوكشاورزي را از ميزان مصرف منابع آبي كاهش داد و از طرف ديگر افزايش باره
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هاي وري در بخشهاي افزايش بارهگذاري باينه و بانگام در اين بخش انتظار داشت. بدون شك يكي از موثرترين راهسرمايه

 يافته و هدفمند بيناقتصادي از جمله بخش كشاورزي ايجاد و تقويت زنجيره ارزش در اين بخش است. زنجيره ارزش پيوند سازمان

 وري بايد بهتا آخرين مرحله مصرف كاالها و محصوالت است. براي خلق ارزش افزوده بيشتر و افزايش باره مراحل ابتدايي توليد

هاي فناورانه )تكنولوژي( در ارتقاي ها توجه كرد. از آنجا كه پيشرفتهاي اين زنجيره و نقش ارتباطي آن با ساير حلقهحلقه

گذاري خارجي در اين گذاري ازجمله سرمايهش موثري دارد نياز به سرمايههاي زنجيره ارزش نقوري در تعدادي از حلقهباره

از توليد بذرهاي مقاوم به خشكي و شوري تا مراحل مختلف كاشت و داشت كه نيازمند استفاده از  .ناپذير استها اجتنابحلقه

تواند گذاري خارجي ميبازرساني آن، سرمايه اندوز است و تا فرآوري محصوالت كشاورزي و بازاريابي وهاي آبها و تكنولوژيروش

هاي مناسب را در هر يك از مراحل توليد و فرآوري گذاري خارجي امكان استفاده از تكنولوژيمساعدت جدي كند. قطعا سرمايه

ه فرآيند كند. از آنجا كمحصوالت كشاورزي فراهم خواهد ساخت و به بيان ديگر زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي را تقويت مي

توان انتظار داشت كه افزايش هاي مختلف جامعه را به اشكال متفاوت متاثر خواهد ساخت، ميتوليد محصوالت كشاورزي بخش

گذاري خارجي در بخش كشاورزي موجب تشديد بيماري هلندي در اقتصاد ايران نخواهد شد و حتي ويژه سرمايهگذاري بهسرمايه

گذاري خارجي در بخش كشاورزي نيازمند كند. بايد توجه داشت كه افزايش سرمايهري را ايفا ميدر درمان اين بيماري نقش موث

رو وظيفه دولت، مجلس، قوه قاائيه و ناادهاي مدني هاي مناسب و متنوع تامين مالي در اين بخش است. از ايناستفاده از شيوه

هاي تامين مالي در بخش كشاورزي كارگيري سال و آسان شيوهمرتبط با بخش كشاورزي ايجاد بسترهاي منطقي براي امكان به

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٣٦/%D٨%AC%D٨%B٠%D٨ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 جذابيت هاي بخش كشاورزي براي سرمايه گذاري

 دكتر محمدحسين عمادي

 مشاور وزير جااد كشاورزى در توسعه و فناورى

كس پوشيده نيست؛ زيرا سرمايه همچون خون در كالبد موجود زنده نقش مام سرمايه در افزايش رشد و توسعه اقتصادي بر هيچ

بابود  هايروي كار و فناوري، بخش توليد را به حركت درآورده و با رونق تجارت، زمينهاين توانايي را دارد كه در تركيب باينه با ني

نيافتگي در همه شئون اقتصادى است و به سطح زندگي و رشد اقتصادي را فراهم آورد. فقدان سرمايه يكي از علل اصلي توسعه

دم كفايت منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل گذاري، امروزه بسياري از كشورهاي جاان به واسطه عدليل اهميت سرمايه

گذاري مستقيم خارجي اثرات دهد كه سرمايهاند. مطالعات جااني نيز نشان ميشديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده

ايش رشد اي بر متغيرهاي كالن اقتصادي از جمله كاهش نرخ باره، كاهش نرخ ارز، افزمستقيم و غير مستقيم قابل مالحظه

اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، كاهش بدهي دولت، بابود توزيع درآمد، انتقال تكنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، 

 .ها خواهد داشتكاهش واردات و نيز تاثير مثبت در تراز پرداخت

رخ رشد كشاورزى بوده و همچنين براي كاهش ترين و موثرترين اولويت به منظور تسريع نگذاري در بخش كشاورزي، مامسرمايه

گذاري در بخش كشاورزي با تحول در توليد مواد غذايي فقر در مناطق روستايي در كشورهاى در حال توسعه و ايران است. سرمايه

امر تقاضاي  تواند فقر و گرسنگي را از طرق متعدد كاهش دهد. از نظر اقتصاددانان، ايناز يكسو و افزايش درآمد كشاورزان مي

د. به اعتقاد كنبيشترى براى امنيت غذايي توليد كرده و اشتغال و درآمد بيشتر را براي كشاورزان و روستاييان فقير جامعه فراهم مي

ميليارد دالر سرمايه خارجي است. اين  ٤٥٠نظران و اقتصاددانان، تحول اقتصاد در ايران، نيازمند ورود حداقل بسياري از صاحب

ن وري مناسب تاميگذاري دولت قبل را جبران كند و هم شكاف تكنولوژي را براي دسترسي به نرخ بارههم بايد عدم سرمايهمبلغ 

گذاري خارجي است كه نزديك به نيمي از اين ميليارد دالر سرمايه ٥٠ها، نيازمند ساالنه كند. تناا بازگشت به دوران قبل از تحريم

برداري باينه كرد. هرچند اين معال صورت پايدار از منابع بارهنعت نفت و گاز نياز است تا بتوان بهمبلغ تناا در توسعه حوزه ص

نظران شده از سوي مسووالن و صاحبگريبان كل اقتصاد ملي را گرفته است، اما نكته درخور تامل در تمامي مباحث مطرح

گذاري خارجي در اين بخش است. از آنجا كه بخش رمايهتوجاي به نقش بخش كشاورزي و غفلت از اهميت ساقتصادي، كم

ترين شرايط اقتصادي توانسته با اتكا به سرمايه تاريخي و نيروي انساني ترين بخش اقتصاد كشور است و در سختكشاورزي سنتي

ه يط داشته باشد، اما متاسفانترين شراآوري را در سختگيري سخاوتمندانه از منابع آب و خاك، باترين تابتوقع خود و نيز بارهكم

گذاران توسعه ملي قرار گرفته است. ريزان و سياستماري برنامهكننده، بخش كشاورزي، تاكنون مورد بيبا وجود نقش تعيين

هرچند سام بخش كشاورزي در اقتصاد ملى نسبت به بخش صنعت و خدمات در حال كاهش است، اما آمار و ارقام سه دهه 

اثيري تواند تگذاري، مديريت و فناوري ميسه سال گذشته، نشان داده است كه توجه به اين بخش از بُعد سرمايهخصوص گذشته به

ترين اقشار جامعه برداران اين بخش جزو محروممعنادار بر روند رشد و توسعه اقتصاد ملي در پي داشته باشد. از آنجا كه باره

 .ن و عدالت اجتماعي را نيز بابود خواهد بخشيدهاي توازهستند، توسعه اين بخش عمال شاخص

گذاري در بخش كشاورزي از سوي كشاورزان يا بخش عمومي، باعث افزايش باره وري نيروى انسانى و منابع و طور كلي سرمايهبه

گذاري سرمايهشود. با اين حال، كننده ميها موجب كمك به مصرفها شده و دسترسي آسان به مواد غذايي و كاهش قيمتنااده

سال گذشته، منجر به كاهش باره وري و توليد شده است كه  ٣٠پايين در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه طي بيش از 
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بحران اخير مواد غذايي، اين نقاط ضعف را آشكار كرده است. به اين صورت كه توليد پايين، منجر به افزايش قيمت مواد غذايي 

گذاري در بخش كشاورزي، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ظرفيت وجود اولويت داشتن سرمايهشده است. ضمن اينكه با 

هاي تجاري به بخش كشاورزي به دليل سام دهي بانكشود. وامگذاري احساس ميمالي محدودي براي پر كردن شكاف سرمايه

هاي منابع جايگزين داخلي، ز اين رو با توجه به محدوديتگذاري در بخش كشاورزي نيستند. اپايين، متناسب نياز براي سرمايه

گذاري بخش كشاورزي را در كشورهاي در حال توسعه پر كند. تواند به سرعت شكاف سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميسرمايه

كشور ميزبان مانند ايجاد  هاى مختلف باعث ايجاد منافع براي كشاورزيتواند از راهطور بالقوه ميگذاري مستقيم خارجي بهسرمايه

سال گذشته  ٣٠تجربه بسياري از كشورهاى در حال توسعه در .اشتغال، انتقال فناوري و دسترسي باتر به سرمايه و بازارها شود

گذاري مداوم و پايدار در بخش كشاورزي، در راستاي دستيابي به هدف توسعه هزاره اول، باعث كاهش افراد دهد سرمايهنشان مي

المللي و موسسات مالي به هاي ملي و بينها، بخش خصوصي، سازمانه در جاان شده است. از اين رو فائو با همكاري دولتگرسن

از  گذاري در بسياريگذاري در بخش كشاورزي و توسعه روستايي است. در اين بين سرمايهدنبال افزايش حجم و اثربخشي سرمايه

هاي اخير راكد يا كاهش يافته است؛ به ويژه در كشورهاي جنوب كشاورزي، طي دههعنوان شرط الزم براي رشد كشورها به

زند براي تامين رو به رشد تقاضاي مواد غذايي و صحراي آفريقا و جنوب آسيا كه گرسنگي بيشتر شايع است. فائو تخمين مي

گذاري ساالنه در بخش كشاورزي نياز است. يهميليارد دالر سرما ٨٠، به بيش از 2050ميليارد نفري در سال  ٩بيني جمعيت پيش

گذاري در بخش كشاورزي بوده و به دنبال هاي جااني رو به رشد مواد غذايي، مشتاق سرمايهگذاران به دليل قيمتامروزه سرمايه

رو جريان از اين ويژه در كشورهايي داراي منابع طبيعي فراواني هستند.گذاري در كشورهاي در حال توسعه، بههاي سرمايهفرصت

دو برابر شده است. عمده  ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٦هاي در كشورهاي در حال توسعه بين سال (FDI) گذاري مستقيم خارجيسرمايه

درصد به توليد محصوالت اوليه كشاورزي اختصاص يافته  ١٠هاي فرآوري و توزيع و كمتر از گذاري خارجي به سمت فعاليتسرمايه

پروژه  ٧٥٤گذاري خارجي بوده است. از ترين منطقه براي سرمايهگذاري مستقيم خارجي، آفريقا مامايهاست. از لحاظ مقصد سرم

 ٧ميليون هكتار در آسيا و  ١٧/ ٧ميليون هكتار در آفريقا،  ٥٦/ ٢گذاري خارجي درخصوص زمين كشاورزي در حدود سرمايه

اكي از آن است كه براي توسعه پايدار بخش كشاورزي و حل ميليون هكتار در آمريكاي التين است. تجارب كشورهاي جاان ح

گذاري ، روند سرمايه٢٠١٦بر اساس گزارش فائو در سال .گذاري خارجي اتخاذ شده استمشكالت بخش، رويكرد توجه به سرمايه

خارجي در مواد  گذاري مستقيممستقيم خارجي در مواد غذايي، نوشابه و دخانيات در جاان حاكي از آن است كه سام سرمايه

پس از چند دهه كاهش، افزايش يافته  ٢٠٠٠گذاري مستقيم خارجي در اواخر دهه غذايي، نوشابه و دخانيات در كل جريان سرمايه

گذاري در كسب و كار كشاورزي بوده است. ضمن اينكه پذيري سرمايهاست كه دليل آن افزايش قيمت مواد غذايي و توجيه

گذاري خارجي مربوط به قاره آسيا بوده است.كشور قزاقستان طي دهه گذشته، رشد باالي توليد مايهبيشترين جريان ورودي سر

هاي مرتبط با آن، ناخالص داخلي را تجربه كرده است كه اين رشد، بيشتر تحت تاثير عملكرد بخش منابع طبيعي و فعاليت

گذاري است. اين در حالي است كه جريان ورودي سرمايه گذاري متمركز در صنايع معدني و هيدروكربني بودههمچنين سرمايه

ميزان آن در حدود  ٢٠١١طوري كه در سال اي داشته است. بهبه قزاقستان قابل توجه بوده و رشد فزاينده (FDI) خارجي مستقيم

اين جريان ورودي باالي درصد رشد ساالنه داشته است.  ٢٠در حدود  ٢٠١١تا  ٢٠٠٤ميليارد دالر بوده است و در طي دوره  ١٩/ ٩

ي گذاري خارجگذاري در قزاقستان به دليل شرايط اين كشور و نوع نگاه و نگرش دولتمردان اين كشور به موضوع سرمايهسرمايه

گذاران خارجي در بخش كشاورزي قزاقستان وجود دارد. دهد انگيزه و عالقه شديدي براي سرمايهبوده است. اطالعات نشان مي

( ٢( افزايش تقاضاي جااني براي محصوالت غذايي و علوفه. ١گذاران عبارت است از: يت بخش كشاورزي براي سرمايهداليل جذاب

هاي حمل و نقل در قزاقستان و منطقه. از طرف ديگر يكي از اهداف بلندمدت ( توسعه زيرساخت٣اجاره كم زمين در قزاقستان. 
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ه آن، هاي اقتصادي است كه در نتيجاد به منابع طبيعي و افزايش تنوع فعاليتاستراتژيك دولت قزاقستان، كاهش وابستگي اقتص

گذاري خارجي طراحي شده است. دولت توليد ناخالص داخلي و اشتغال افزايش يابد و اين مام از طريق تشويق و جذب سرمايه

ي هاي خاصه موجب رشد و توسعه فعاليتهايي كگذاري و نيز اجراي سياستقزاقستان همچنين از طريق بابود محيط كلي سرمايه

گذاري خارجي نقش بسيار مامي در در چين هم سرمايه.گذاري مستقيم خارجي شده استشود، باعث افزايش جذب سرمايهمي

، ميزان سرمايه خارجي در بخش كشاورزي چين ٢٠٠٥هاي توسعه بخش كشاورزي آن داشته است. تناا در سال تامين مالي برنامه

سال گذشته به شدت بيشترى افزايش يافته است. چين از  ١٠ميليارد دالر آمريكا بوده كه اين ميزان در  ٣٢/ ٩ بيش از

هاي خارجي پيشرفته، تجايزات مدرن و نيز هاي كشاورزي، ورود فناوريگذاري خارجي براي جبران كمبود داخلي ناادهسرمايه

هاي كشاورزي استفاده كرده است تا از اين طريق بتواند توسعه لف فعاليتهاي مختانتقال تجربيات مديريت پيشرفته در عرصه

كشاورزي و ارتقاي صنايع فرآوري را باعث شود. از طرف ديگر با ارتقاي سطح صنعتي شدن كشاورزي، اصالحات روستايي و 

هاي جديد ع آبي و انتقال فناوريهاي ذخيره آب، مديريت منابگذاري در پروژهكشاورزي صورت گرفته است. در اين ميان سرمايه

هاي مديريت آب در بخش كشاورزي نيازمند سرمايه روي بيشتر مصرف آب در چين انجام شده است. از آنجا كه پروژهبراي باره

هاي مختلف اي مواجه هستند، براي اجراي پروژهبااليي است، اكثر كشورهاي در حال توسعه كه با كمبود منابع مالي و سرمايه

گذاري خارجي با هدايت دولت، قانون مداري، اند كه جذب سرمايهگذاري خارجي متوسل شدهديريت باينه مصرف آب، به سرمايهم

ز اكنون چين خود به يكى اگذار خارجي و تامين و امنيت سرمايه آنان صورت پذيرفته است. همتسايل فرآيندها و تشويق سرمايه

گذاري در بخش كشاورزي در ايران نيز شكاف سرمايه.اورزى آفريقا و آسيا تبديل شده استگذاران خارجى در توسعه كشسرمايه

بط برداران، مشكالت مرتقابل مالحظه است. بخش كشاورزي به دليل وجود تنگناهاي ساختاري و نيز كمبود امكانات مالي اكثر باره

نقش مامي در توليد ناخالص داخلي و اشتغال دارد و  گذاري، نمود بيشتري داشته است. به رغم اينكه اين بخشبا سرمايه

هاي گذشته مطلوب نبوده گذاري در آن طي دههكننده نيازهاي ضروري جمعيتي است، با اين حال متاسفانه رشد سرمايهتامين

گذاري سرمايهدرصد بوده است. اگر چه اساسا نسبت  ٤/ ٢است و سام آن از تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي طي پنج سال گذشته 

درصد بوده  ٦طور متوسط به توليد ناخالص داخلي در دوره مذكور در كل اقتصاد پايين بوده، اما اين نسبت در بخش كشاورزي به

گذاري به اين بخش باز صورت سرمايهدرصد از مجموعه ارزش افزوده بخش كشاورزي، دوباره به ٦است. به عبارت ديگر فقط 

اساسا انباشت سرمايه در بخش كشاورزي پايين بوده است. با توجه به وضعيت موجود و الزام توسعه پايدار  گردانده شده است. يعني

هاي منابع مالي كشور، بسترسازي مناسب براي گذاري است و با توجه به محدوديتبخش كشاورزي كه خود نيازمند سرمايه

تواند راهكاري براي سرعت بخشيدن به دستيابي به اهداف است، ميدسترسي به منابع تامين مالي خارجي كه در جاان تجربه شده 

 .توسعه بخش كشاورزي و روستايي باشد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 صاحبنظر به تيم اقتصادي ١00نمره 

كنندگان خواستار تغيير درصد شركت ٨٢ترين اقتصاددانان كشور انجام گرفت، دنياي اقتصاد: در يك نظرسنجي كه از برجسته

و تجارت و شده به ترتيب سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن هاي ارائهاساسي در تيم اقتصادي دولت شدند. در پاسخ

اند. در اين نظرسنجي همچنين شده براي تغييرات در كابينه بودهوزارت اقتصاد داراي بيشترين فراواني در سه اولويت درخواست

شده براي هماهنگي تيم به ميزان هماهنگي و عملكرد تيم اقتصادي داده شده است كه ميانگين نمرات ارائه ١٠نمراتي بين صفر تا 

هاي گاهيدكه د شوديك مينزد ر شرايطي به آخرين روزهاي كاري خودهم دولت يازدد.بوده است ٥/ ٦لكرد تيم و عم ٥/ ١معادل 

ولت هاي زيرمجموعه دها و وزارتخانهنااد . همچنين عملكرداردد ي آن وجودتيم اقتصاد متفاوتي نسبت به هماهنگي و عملكرد

. بر اين اساس و براي روشن اندهتر عمل كردها موفقر برخي از بخشكارشناسان و تحليلگران د و به گمان شوديكسان ارزيابي نمي

نياي د»انان دي، باشگاه اقتصادر تيم اقتصادتغييرات د ي و همچنين اولويت ايجادكلي تيم اقتصاد ن هماهنگي و عملكردشد

انان دسوال از اقتصاد ٤ر اين نظر سنجي ه است. دان كشور كرددترين اقتصادنفر از برجسته ١٠٠ام به نظرسنجي از اقد« اقتصاد

نگاه »كه:  ه شدانان پرسيددو از اقتصاد ولت بودي د. سوال اول ناظر به ميزان هماهنگي تئوريك تيم اقتصاده شدكشور پرسيد

ر را د ١٠اي بين صفر تا نمره گان خواسته شدكننداز شركت« ؟يدكنهماهنگ ارزيابي مي ولت را تا چه حدي دتيم اقتصاد ورويكرد

ه هماهنگي متوسط است. هنددكه نشان هددرا نشان مي ١٠از  ١/ ٥ ده عدست آمددميانگين نمرات به .پاسخ انتخاب كنند

ي تيم اقتصاد وم، عملكردسوال د.ه استبود از نمرات رصدد ٢٣با  ٥نمرات و  رصدد ٣٥با  ٦بيشترين فراواني نمرات به ترتيب 

ا از دمجد« ؟انيددموفق مي ولت را تا چه حدي دتيم اقتصاد: »ه شدو از كارشناسان پرسيد ادر معرض پرسش قرار دولت را دد

اي ه ميانگين نمرههنددنتايج نشانكه  ولت منظور كنندد را براي عملكرد 10اي بين صفر تا تا نمره رخواست شدگان دكنندشركت

ه است.سوال سوم بار تكرار بود ١٨با  ٧و  ٣٧با  ٦ ادر اين پرسش اعداست. بيشترين فراواني نمرات د ٦/ ٥ ودنسبتا باتر يعني حد

چه ميزان تغييرات »ت: گان قرار گرفكنندروي شركتو سوالي با سه گزينه پيش ولت را خواستار شدر دنياز دميزان تحوالت مورد

« تغييرات اساسي الزم است. -٣تغييرات جزئي الزم است.  -٢تغيير الزم نيست -١هم ضروري است ؟ وازدولت دي در تيم اقتصادد

 نيز به تغييرات جزئي راي رصدد ١٨و  اندانستهگان تغييرات اساسي را الزم دكننداز شركت رصدد ٨٢ر پاسخ به اين سوال د

يا  اكثر سه ناادگان خواست تا به ترتيب اولويت حدكننداز شركت ترين سوال نظرسنجي بودي.سوال چاارم كه كليدندادد

كه  گان قرار گرفتندكنندروي شركتي پيشاقتصاد . هشت نااد، معرفي كنندتغييرات هستند اي را كه بيشتر نيازمندوزارتخانه

ارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و ي و دجه، وزارت امور اقتصادركزي، سازمان برنامه و بودبانك م»از:  عبارتند

كه  ه از اين سوال حاكي از آن بودست آمددنتايج به«كشاورزي.ن و تجارت، وزارت نفت و وزارت جاادشارسازي، وزارت صنعت، معد

وم ر اولويت د. بيشترين راي دانستندولت در سازمان برنامه را اولويت اول ده، تغييرات دكنندان شركتداقتصاد ١٠٠نفر از  ٤١

وم تغييرات به وزارت صنعت، رخصوص اولويت دگان دكنندنفر از شركت ٢٥طوري كه تغييرات به وزارت صنعت اختصاص يافت، به

 .ارايي رسيدي و دراي به وزارت امور اقتصاد ٢٠ت نيز بيشترين فراواني با ر اولويت سوم تغييراو د ندادن و تجارت راي دمعد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٩٨/%D٨٦%٩%D٨٥%٩%D٨%B١٠ 
 

 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/45998/%D9%86%D9%85%D8%B10


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

188 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 هاي هرز چغندرقند با روش تلفيقي و كاهش مصرف سموممؤثر علف كنترل

ها از اهميت بسزايي برخودار كشهاي كمكي، كودها و آفتعاو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات چغندرقند گفت: استفاده از انرژي

 .بازنگري و اصالح اين روند الزامي است اند. بنابراين،ناپذيري را به همراه داشتههاي شديد و در بعاي موارد جبراناند و آسيببوده

به گزارش ايانا از مؤسسه تحقيقات چغندرقند، در ادامه ارائه سخنراني هاي علمي و فني محققان و اعااي هيأت علمي اين مؤسسه، 

وش قند با ركنترل مؤثر علف هاي هرز چغندر"رئيس بخش تحقيقات چغندرقند استان لرستان )بروجرد(، سخنراني خود را با عنوان 

در سالن كنفرانس اين مؤسسه ارائه كرد. ماندس مارداد رهنمائيان در بخشي از سخنراني خود بيان  "تلفيقي و كاهش مصرف سموم

داشت: كشاورزي عمده ترين فعاليت هاي بشر براي امرار معاش و زندگي است و تماماً با طبيعت و عوامل آن ارتباط دارد. بنابراين، 

 اجزاي طبيعت و قوانين حاكم بر آناا الزمه زندگي انسان ها، به خصوص كشاورزان و متخصصان كشاورزي است.  شناخت عوامل و

وي افزود: پس از انقالب صنعتي و انقالب سبز و با توجه به افزايش روزافزون جمعيت، نياز به توليد غذا و ديگر نيازمندي هاي بشر 

عي و كشاورزي وارد كرده است. در اين روند استفاده از انرژي هاي كمكي، كودها و آفت فشار فزاينده اي را بر اكوسيستم هاي طبي

كش ها از اهميت بسزايي برخودار بوده اند و آسيب هاي شديد و در بعاي موارد جبران ناپذيري را به همراه داشته اند. بنابراين، 

قند استان لرستان يادآور شد: در اين خصوص يكي از مباحثي بازنگري و اصالح اين روند الزامي است. رئيس بخش تحقيقات چغندر

كش در زراعت هاي فشرده كه مورد توجه بسياري قرار گرفته است، كاهش مصرف سموم در كشاورزي است. استفاده از سموم علف

 زه كامل را اجرا كرد. مي توان زراعتي با مكاني )امروزه امري بدياي است و در زراعت چغندرقند )با استفاده از بذور منوژرم

 Preplanting & Preemergenceرهنمائيان با بيان اينكه كنترل شيميايي علف هاي هرز به دو روش قبل از كاشت و جوانه زدن 

علف هاي هرز امكان پذير است،    Postemergence &postplanting  و شيوه پس از كاشت و بعد از جوانه زدن بذور چغندرقند

تر است. در اين روش از مخلوط شش ليتر بتانال به همراه پنج : در شرايط كشت بااره چغندرقند روش دوم متداولخاطرنشان ساخت

گرم سافاري متداول  ٤٠كيلوگرم پيرامين استفاده مي شد و در حال حاضر استفاده از مخلوط شش ليتر بتانال پروگرس به همراه 

گذشته از سوي بخش تحقيقات چغندرقند لرستان صورت گرفته است، استفاده از است. وي گفت: در آزمايش هايي كه در چند سال 

گرم سافاري در نخستين مراحل جوانه زني چغندرقند و علف هاي هرز به همراه  ١٠مخلوط دو ليتر بتانال پروگرس به همراه 

 ارگر ضرورتي ندارد.كلتيواسيون نتايج بسيار خوبي داشته است، به صورتي كه ديگر وجين علف هاي هرز توسط ك

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩١٤/%DA%A٩%D٨٦%٩%D٨%AA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  23تاریخ: 

 شوندبرنده مي "خودارزيابي"صنعتي و تجاري با شاخص هاي وكار در بنگاهو كسب كنندگان جشنواره وبشركت

گيري هاي صنعتي، معدني و تجاري با اهدافي نظير ترويج توسعه فناروي در بخش تجارت تا بارهوكار در بنگاهو كسب جشنواره وب

شود، برپا ها برگزار ميايشگاهدر محل دائمي نم ١٣٩٦مرداد  ٢تير تا  ٣٠از اين فناوري همزمان با نمايشگاه الكامپ تاران كه از 

زاده مديركل دفتر توسعه و كاربرد فناوري اطالعات كه به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا(، فرزاد اسماعيل.خواهد شد

ه كايم امسال تصميم گرفته»رود با اشاره به زمان برگزاري مراسم افتتاحيه گفت: متولي برگزاري اين جشنواره هم به شمار مي

مستحار هستيد كه وقتي به دنياي  .مراسم افتتاحيه جشنواره را همزمان با شروع نمايشگاه الكامپ در پايان تيرماه برگزار كنيم

تي را به شود و اين مسئله، اهميت حوزه آيهاي مردم از طريق موبايل انجام ميدرصدِ خريد٧٠بينيم كنيم ميتجارت امروز نگاه مي

ها ت آنگونه شرايط پيشرفهاي صنعت را با اين عرصه آشنا كنيم و ايند. بنابراين بايد تالش كنيم كه تمام بخشكنما يادآوردي مي

تمركز » جعفر اسكندريان، مديرعامل سازه اطالعات سامان حامي علمي و برگزاركننده اين جشنواره نيز گفت:  «.شودهم مايا مي

كنند. اما ما با توجه به هميشه افراد مدعي براي كسب عناوين برتر رقابت ميها روي برندگان است و بسياري از جشنواره

دانيد در طور كه ميها به يك خودارزيابي برسند. همانكنندهشده در اين جشنواره درپي آن هستيم كه شركتهاي ارائهشاخص

جا ما معيار و كسب كرده باشند، اما اين رسد كه بيش ترين راي راهاي مرسوم، معموال عناوين برتر به كساني ميجشنواره

 «.شوندايم كه مبناي انتخاب است و بر همين اساس برندگان معرفي ميهايي را تعريف كردهشاخص

در نظر  هايياسكندريان در ادامه پيشنااد كرد كه باتر است برگزاركنندگان اين جشنواره سازوكار تشويقي مناسبي براي بنگاه

  .وكار الكترونيك ندارندتي و كسبمناسبي از نظر فعاليت در حوزه آيبگيرند كه وضعيت 

اند. اگر وكارهايي داريم كه در حوزه فعاليت در فااي مجازي، خوب كار نكردهدر همين بخش صنعت و تجارت، كسب»او افزود : 

هاي راي گفتن ندارد و طبق شاخصداند در اين عرصه حرفي بمالك ما صرفا تعيين برنده باشد، آن بنگاهي كه خودش هم مي

 «.اي براي شركت در اين جشنواره نخواهد داشتتواند جزو رقباي اصلي باشد اصال انگيزهشده ما نميارائه

مندان به شركت در جشنواره شود. عالقهها برگزار ميدر محل دائمي نمايشگاه 1396مرداد  ٢تير تا  ٣٠نمايشگاه الكامپ تاران از 

 /.نام كنندتوانند با مراجعه به غرفه سازه اطالعات سازمان يا غرفه وزارت صمت ثبتوكار ميو كسب وب

/http://www.iana.ir/fa/news٤٦١١٨/%D٨%B٤%D٨%B١%DA%A٩%D٨ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 نمايشگاه محصوالت ارگانيك برزيل

عت انداز صنتوليد كنندگان، در اين نمايشگاه كه ماه گذشته در پايتخت برزيل برگزار شد، به بحث و تبادل نظر درباره چشم

 .هاي ارتقاي فرهنگ استفاده از اين محصوالت پرداختندباترين راهارگانيك و بررسي 

 ٧سال از ارگانيك ام ، با افزايش عالقه عمومي به محصوالت ارگانيك، توليد كنندگان و صاحبان صنعتيورومونيتوربه گزارش ايانا از 

در سائوپائولو گرد هم آمدند. شركت كنندگان كه شامل توليد كنندگان برزيلي وتوليد  "Bio Brazil Fair"ژوئن در نمايشگاه  ١٠تا 

كنندگاني از ديگر كشورها بودند با هدف ناادينه كردن فرهنگ ارگانيك و ورود آن به سبك زندگي سالم، در اين رويداد شركت 

اين رويداد، در واقع گردهمايي توليد كنندگان، شركا و مشتريان بود، توليد كنندگان، اطالعاتي درباره صنعت لوازم آرايشي كردند.

 هاي اصلي اين صنعت سخنراني كردند.ها و چالشارگانيك ارائه كردند. عالوه بر اين سخنرانان درباره فرصت

 خود رسيده است؟رساني درباره صنعت ارگانيك به اهداف آيا اطالع

ها بود. تعداد زيادي از مصرف كنندگان هستند كه موضوع اطالع رساني و آموزش از موضوعات اصلي مطرح شده در اين نشست

ر اين ها ددانند معناي ارگانيك چيست و از اين رو توجاي به اين موضوع ندارند. ضروري است كه توليدكنندگان و سازماناصال نمي

اري كنند تا مصرف كنندگان بيشتر آگاه شوند. در همين باره دنيس گودينيو مدير اطالع رساني فدراسيون گذزمينه سرمايه

رساني در زمينه محصوالت ارگانيك به اهداف خود نرسيده گويد اطالع( ميIFOAMهاي كشاورزي ارگانيك )المللي جنبشبين

ز منظر احساسي با مصرف كنندگان ارتباط برقرار كردند به نتايج هايي كه ااست. او در اين باره صحبت كرد كه چگونه كمپين

باتري رسيدند.يك نمونه خوب از اين مساله كمپيني است كه با همكاري موسسه تحقيقات زيست محيطي سوئد، توسط فروشگاه 

ته كه آزمايشي را كه به مدت سه هفمنتشر كردند  "تاثير ارگانيك"اي انجام شد. آناا با همكاري يكديگر، ويدئويي با نام اي زنجيره

كردند چون از نفره انجام شده بود، نشان مي داد. اين خانواده قبال از رژيم غير ارگانيك و سنتي پيروي مي ٥بر روي يك خانواده 

 بر اساس نتايج ايننظر هزينه براي آناا مناسب بود اما براي دو هفته به رژيم ارگانيك روي آوردند و آزمايش ادرار دادند.اين ويدئو 

ها و ديگر مواد شيميايي ها، قارچ كشداد پيش از روي آوردن به رژيم ارگانيك، در ادرار آناا آفت كشمطالعه بود كه نشان مي

ظر ها از منشد اما پس از خوردن مواد ارگانيك، بيشتر اين مواد شيميايي ديگر وجود نداشتند. اين نوع كمپينكشاورزي ديده مي

 كند و قطعا بر روي تصميم آناا براي خريد مواد غذايي تاثير دارد. كنندگان ارتباط برقرار مياحساسي با مصرف شخصي و

عي شفافيت واق"هاي ارگانيك در اروپاست نيز نخستين كمپين خود را با شعار كه توليد كننده ميوه Nature and Moreشركت 

در  "گالبي ارگانيك بخريد و سه متر مكعب خاك حاصلخيز را نجات دهيد"ين آغاز كرد. يكي از شعارهاي اين كمپ "هاهزينه

باط كنندگان ارتتوانند با موفقيت با مصرفهايي را كه توليدكنندگان ميها حوزهخورد.هر دوي اين مثالسوپرماركت ها به چشم مي

هايي كنندگان به دنبال عبارتست محيطي. مصرفهاي اجتماعي و زيدهد: موضوع سالمت و نيز مسئوليتبرقرار كنند را نشان مي

شوند. به عالوه در برچسب مواد غذايي مي "بدون رنگ و نگادارنده مصنوعي"و  "بدون مواد شيميايي"، "كامال طبيعي"مثل 

معه، جا هايي را كه دغدغه خود براي افزايش رفاه كاركنان، پيشرفتخواهند پول بيشتري بپردازند تا شركتكنندگان ميمصرف

اند، حمايت كنند.در مجموع، باترين راه براي برقراري ارتباط با مصرف كننده از پايداري محيط زيست و حقوق بشر را ثابت كرده

 هاي عملي باشد.اي است كه علمي و همراه با ذكر مثال، نمادهاي بصري و توصيههاي سادهطريق پيام

 صنعت ارگانيك رو به پيشرفت است

http://awnrc.com/index.php
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هاي رشد و آينده صنعت ارگانيك بود. بخش عمده صنعت ارگانيك بر كه در اين نمايشگاه به آن توجه شد، فرصتايدومين حوزه 

كنندگان در كشورهاي توسعه يافته، عمدتا كشورهاي آمريكاي شمالي و غرب اروپا تمركز دارد. اين امر به اين دليل است مصرف

الي باتري هستند كه تفاوت قيمت بين محصوالت ارگانيك و توليدات معمولي كشورهاي به لحاظ اقتصادي پيشرفته در وضعيت م

شود كه در سال هاي آينده رشد مثبتي اند و برآورد ميهايي برداشتهرا پرداخت كنند.كشورهاي نوظاور نيز در اين عرصه گام

ته، به بازار نوظاور مامي در زمينه ويژه چين به خاطر معاالتي كه در گذشته در زمينه صنعت غذايي داشداشته باشند، به

هاي بازار براي صنعت ارگانيك است كه در كنار محصوالت ارگانيك تبديل شده است.در واقع، امنيت غذايي يكي ديگر از انگيزه

. تهاي توزيع اين محصوالت نيز مام اسمحيطي مطرح است. اما افزايش كانالهاي زيستهاي مربوط به سالمت و مسئوليتدغدغه

هاي سنتي، خرده فروشي محصوالت ارگانيك را آغاز هاي توزيع يكپارچه ارتباط دارند؛ سوپرماركتبيشتر خرده فروشان با شبكه

شود و تعداد زيادي از كارخانجات از طريق ادغام هاي زيادي ديده ميگذاري محصوالت ارگانيك پيشرفتاند؛ در زمينه برچسبكرده

اند، نمونه روشن آن، كارخانه دنون است كه شركت محصوالت ارگانيك وارد اين عرصه شده هاي توليد كنندهبا شركت

Whitewave شود، را خريداري كرده است. رويكرد ارگانيك، همچنين در زمينه كترينگ و خدمات غذايي هم ديده مي

 كنند.هايي مثل مك دونالد در غذاهاي خود از برخي مواد ارگانيك استفاده ميشركت

افزايش تقاضا براي محصوالت ارگانيك به رشد و توسعه اين صنعت در آينده منجر خواهد شد و اين احتمال وجود دارد كه در 

 ترين بازار ارگانيك در جاان است، تقاضا ازعرضه پيشي بگيرد.ويژه در آمريكاي شمالي كه بزرگبرخي مواقع، به

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٢٠/%D٨٦%٩%D٨٥%٩%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 ٦.٤دستاوردهاي موفق مديريت واحد توليد و بازرگاني در كشاورزي استراليا/ سرانه توليد غذاي اساسي در استراليا 

 برابر بيشتر از ايران

عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران با اشاره به تجربه موفق مديريت واحد توليد و بازرگاني در كشاورزي استراليا، 

 .واسطه تصويب قانون تمركز وظايف در ايران فراهم شدها بهراي تحقق مديريت واحد و كاهش نا بسامانيگفت: زمينه ب

به گزارش ايانا، اين روزها حساسيت مباحث مربوط به طرح تفكيك وظايف وزارتخانه هاي صنعت، معدون و بازرگاني و مخالفت و 

تا رسانه هاي مختلف پيگير انعكاس مطالبي پيرامون اين تصميم باشند. موافقت جمعي از فعاالن اقتصادي با اين امر موجب شده 

اتفاقي كه امروز مار به نقل از اميد پيرهادي، عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران درباره تجارت كشورهاي جاان در 

 ده و به نقل از وي نقل كرده است. تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و امكان استفاده از اين تجارب در داخل كشور، شني

اين صاحب نظر علمي در اين رابطه اظاار كرد: استراليا كشوري پاناور با اقليم خشك و بياباني است كه در جنوب شرق آسيا قرار 

هد، دبرابر ايران وسعت دارد كه مساحت زيادي از آن را مناطق بياباني و نيمه بياباني تشكيل مي ٧دارد.وي با بيان اينكه اين كشور 

 تمحصوال كه اين كشور حدود دوسوم طوريافزود: بخش كشاورزي استراليا يكي از اركان مام اقتصاد اين كشور محسوب شده، به

 ميليارد دالر رسيد. ٤٥به حدود  ٢٠١٥ سال در آن رقم و كند مي صادر را خود توليدي كشاورزي

درصد صادرات كاالي اين كشور را تشكيل  ١٥عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران اضافه كرد: اين رقم حدود 

ميليون نفر، سرانه محصوالت غذايي  ٢٣دهد، همچنين بر اساس آمار سازمان خواروبار جااني )فائو( استراليا با جمعيت حدود مي

 برابر بيشتر از ايران است. ٦.٤تن را دارا و سرانه توليد غذاي اساسي در استراليا  ٣.٧اساسي برابر با 

 هاي مهم وزارت كشاورزي و منابع آب استراليادستيابي به بازارهاي جهاني يكي از رسالت

ها ذيل وزارت كشاورزي و قاي صادرات محصوالت كشاورزي بر عاده يكي از معاونتپيرهادي با بيان اينكه مديريت امور بازار و ارت

ت تقوي»هاي امور صادرات و دسترسي بازار و تجارت قرار دارند كه وظيفه منابع آب استراليا قرار دارد، افزود: ذيل اين معاونت بخش

تيابي به بازارهاي خارجي محصوالت كشاورزي را بر براي دس« تدوين راهبردها»و « توانمندي توليدكنندگان و صادركنندگان

كنند تا راهي دارند.به گفته وي، مقامات اين وزارتخانه از طريق ابزارهاي مختلف ازجمله دفاتر خود در بازار جااني تالش ميعاده

متخصص رايزني و بازار در سراسر جاان در اين  ٣٠هاي وارداتي و افزايش صادرات خود بيابند. بيش از براي عبور از محدوديت

رد در عنوان دستاوقدر براي استراليا مام است كه از آن بهكنند.پيرهادي تصريح كرد: مسئله دسترسي به بازار آنزمينه تالش مي

دير بازرگاني و توليد اين عنوان مكند. براي مثال آخرين دستاوردهاي وزارت كشاورزي و منابع آب استراليا بهتارنماي خود ياد مي

هاي جديدي را به بازارهاي مصرفي ايران، بنگالدش، چين و گردد. اين نااد توانسته است دسترسيكشور، به ماه مه و آوريل بازمي

دون وار بآمريكا كسب نمايد.عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران با بيان اينكه در مورد ايران، استراليا مجوز واردات ال

 وزارت مام ابزارهاي از يكي تجاري مذاكرات: گفت است، ( را دريافت كرده without bark and sawn timberپوست )

 نزايآنفوال شيوع پي در اخيراً مثال براي. است كشاورزي محصوالت صادرات براي جديد هايدسترسي ايجاد براي استراليا كشاورزي

ت و گيري از اين فرصبا باره استراليا. كرد پيدا چشمگيري افزايش كشور اين در مرغتخم قيمت جنوبي، كره در پرندگان حاد فوق

اي دولت كره مرغ را كسب كرد كه اين ميزان واردات از معافيت تعرفههزار تن تخم ٣٥مذاكره با دولت كره جنوبي امتياز صادرات 

 جنوبي برخوردار خواهد بود.

 مت محصوالت كشاورزيهاي كيفيت و سالصدور گواهي

http://awnrc.com/index.php
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پيرهادي تصريح كرد: براي حفظ حسن شارت كيفيت محصوالت كشاورزي استراليا در بازارهاي جااني، معاونت توسعه بازار و 

هاي اين وزارتخانه اجازه صادر كند و بر اساس گواهيتجارت ذيل وزارت كشاورزي، كيفيت محصوالت صادراتي را كنترل مي

 شود.مي

اند از: محصوالت لبني، محصوالت محصوالتي كه ازنظر وزارت كشاورزي استراليا مشمول نظارت كيفي هستند عبارت وي ادامه داد:

اي، كاه و كلش، دام زنده، محصوالت هاي تازه، محصوالت دانهها و ميوهمرغ و تخم ساير پرندگان، انواع شيالت و آبزيان، سبزيتخم

 محصوالت گياهي.اصطالح ارگانيك، گوشتي، محصوالت به

در مجلس استراليا،  ١٩٨٢ سال مصوب صادرات قانون اساس بر: داد ادامه عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران 

منظور كسب استاندارد حداقلي صادرات شده را بهسازي محصوالت صادراتي مشخصوزارت كشاورزي موظف است اقدامات آماده

 انجام دهد.

 نهادهاي واسط بازرگاني كشاورزيمديريت 

پذيري محصوالتي مزيت دار اين كشور، نقش منظور ارتقاي سودآوري و افزايش رقابتبه گفته وي وزارت كشاورزي استراليا به

كند. در حوزه محصوالت صنايع لبني، گوشت و هاي تخصصي فعال درزمينه محصوالت مختلف ايفا ميگري را ميان تشكلتنظيم

ده شها و ناادهاي غيرانتفاعي سپردهطور امور تحقيق و توسعه به تشكلدمات مربوط به بازرگاني و توسعه بازار و همينپشم، خ

 است.

 طريق از نيز هاآن اداره هزينه و كرده فعاليت محصوالت عرضه و توزيع تا توليد زنجيره تمام در ناادها اين پيرهادي ادامه داد: 

ن عوارض بر امور توسعه بازار، اي كرد هزينه بر نظارت و آوريجمع. شودمي اخذ كشاورزان از ماليات نوعيبه و عوارض پرداخت

 تحقيق و توسعه و امنيت زيستي به نمايندگي از كشاورزان و توليدكنندگان بر عاده وزارت كشاورزي است.

نفعان در حل مسائل عاتي بوده و موجب افزايش همكاري همه ذيگذاري منابع مالي و اطالنوعي اشتراكوي با بيان اينكه اين امر به

توان مبتالبه آن صنعت و همچنين افزايش فروش است، گفت:براي مثال ازجمله ناادهاي تخصصي فعال در عرضه توليد گوشت مي

( اشاره كرد. اين نااد The Australian Chicken Meat Federation Incبه فدراسيون گوشت مرغ استراليايي )

ترين در استراليا تأسيس شد كه ازجمله مام ١٩٦٤كنندگان در كل صنعت مرغ اين كشور، از سال كننده ميان شركتهماهنگ

هاي اين صنعت عنوان اهداف خود را ارتقاء و صيانت از منافع صنعت گوشت مرغ و همچنين حمايت از تحقيقات در همه جنبه

شده و نمايندگي كل صنعت مرغداري در مواجه با مسائل ملي و همكاري با از طرف دولت به رسميت شناخته كرده است. اين نااد

 دولت را بر عاده دارد.

هاي جدي بر عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران افزود: در حوزه پشم نيز ناادهاي واسط و نماينده در استراليا نقش

ها به دست ميليون تن پشم خام از آن ٤٢شود كه در حدود چيني ميميليون رأس گوسفند پشم ٧٧ستراليا دارند. هرسال در اعاده

منظور افزايش تقاضاي بازار براي پشم ميليارد دالر بود. به ٢.٥حدود  ٢٠١٥-٢٠١٤آيد. ارزش پشم توليدي استراليا در سال مي

ي از ناادهاي واسط حوزه بازرگاني و در تعامل وزارت كشاورزي اين كشور اقدام عنوان يكاستراليايي، شركت نوآوري پشم استراليا به

ن كمپين نيز اقدام به تبليغات برندهايي از اي در هاي مشترك بازاريابي كرده است.به گفته وي اندازي و توسعه كمپينبه راه

دفتر اين شركت غيرانتفاعي در حال حاضر در سيدني شده است. ها از پشم استراليايي استفادهكند كه در ساخت آنهايي ميلباس

استراليا واقع است، اما در تمامي بازارهاي پشم استراليا در سراسر جاان، دفتر بازرگاني داير كرده است.عاو مركز راهبردي غذا و 

والت، نيازمند قرار دادن چنيني و مديريت صحيح حوزه بازار و فروش محصكشاورزي دانشگاه تاران تاكيد كرد: ارائه خدمات اين
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ابزارها و اختيارات مديريت اين حوزه نزد متولي توليد است؛ زيرا مديريت واحد در زنجيره ارزش كشاورزي، زيربناي اصلي رونق 

واسطه ها بهكننده است.پيرهادي ادامه داد: زمينه براي تحقق مديريت واحد و كاهش نابسامانيتوليد و حمايت واقعي از مصرف

تواند روند رو به رشد سابق در كشاورزي در ايران فراهم شد كه ادامه يافتن اين قانون مي ٩١يب قانون تمركز وظايف در سال تصو

 ايران را تسريع كند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٧٤/%D٨%AF%D٨%B٣%D٨%AA%D٨%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 نمايشگاه كشاورزي در كل صنايع كشور، متاثر از حجم زياد ادوات كشاورزي 25برگزاري ساالنه 

و تجايزات كشاورزي )اتماك( گفت: برگزاري ساالنه رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان تراكتور، كمباين، ماشين ها، ادوات 

 .نمايشگاه كشاورزي در كل صنايع كشور بي سابقه است كه دليل آن حجم زياد ادوات كشاورزي است ٢٥

به گزارش خبرنگار ايانا، حميدرضا نامي در نشست فني تخصصي برنامه ريزي مكانيزاسيون كشاورزي در كرج افزود: ما تاكنون 

دف زيادي از دست داده ايم. البته در برخي بازارها نيز با نفوذ دولت يا بخش خصوصي به روي ما گشوده شده اما با بازارهاي ه

وي ادامه داد: مي خواهيم ايران را به سمتي ببريم كه به يكي از صادركنندگان  .صادرات كاالهاي بي كيفيت چندقفله شده است

رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان .ما مشاركت بخش دولتي نيز ضروري استماشين هاي كشاورزي در منطقه تبديل شود ا

تراكتور، كمباين، ماشين ها، ادوات و تجايزات كشاورزي اضافه كرد: هيات هاي اعزامي انجمن در سفرهاي خود زمان زيادي را 

ي به ت نيست. بنابراين بايد نگاه بلندمدتصرف اين مي كنند كه به كشورهاي هدف ما ثابت شود كاالي ايراني يك كاالي بي كيفي

كه هشتم تا يازدهم مردادماه در نمايشگاه شار  (IFarm) نامي تاكيد كرد نمايشگاه آي فارم.بحث كيفيت صادرات داشته باشيم

رزي به گفته وي، نگاه فعاالن بخش كشاو.آفتاب برگزار مي شود، اقدامي براي متمركزسازي نمايشگاه هاي بخش كشاورزي است

ميليوني است و بايد در  ٧٠٠بايد به بخش صادراتي باشد و مالحظات اقتصادي خود را كنار بگذارند، زيرا در اطراف ايران يك بازار 

نمايشگاه هاي خود نيز با توجه به موقعيت راهبردي جغرافيايي ايران بر توليد باكيفيت و صادرات محور تاكيد كنيم و از بحث هاي 

هزار  ٤٩رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزي نيز در اين نشست اعالم كرد: در چاار سال گذشته .ن فاصله بگيريمسياسي خرد و كال

 ١١٠٠دستگاه كمباين متوسط و نيمه سنگين و  ١٩٠٠هزار دستگاه تراكتور نيمه سنگين،  ٢٦دستگاه تراكتور زراعي،  ٧٣٨و 

برابري را ٢درصد شد كه نسبت به دوره پيش از آن رشد  ٩١موجودي دستگاه تراكتور و كمباين سنگين تزريق و درصد افزايش 

 .نشان مي دهد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠١٥/%D٨%A٨%D٨%B١%DA%AF%D٨ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 پل ارتباطي مهم و موثر كشاورزي در منطقه مي شود« فارمآي -اتماك»نمايشگاه 

را نمايشگاهي موفق و مطابق با استانداردهاي روز دنيا « فارمآي -اتماك»المللي شار آفتاب، نمايشگاه مدير عامل نمايشگاه بين

 .هاي ارتباطي كشاورزي در منطقه خواهد شدرين و موثرترين پلتخواند و گفت: اين نمايشگاه به زودي بدل به يكي از مام

گرا با به گزارش ايانا، سيد محمد سيدي گفت: اين نمايشگاه به عقيده من در حوزه صنعت نمايشگاهي به عنوان يك نمايشگاه تحول

اقتصاد مقاومتي است؛  المللي وارد ميدان شده و در عرصه كشاورزي كه عرصه مامي در تحققكنندگان بينجذب مشاركت

 هاي زيادي براي گفتن دارد.حرف

 گام نخست همراه با موفقيت

هاي بالقوه توسعه و گسترش صنعت كشاورزي در كشور بيان كرد: امسال نخستين سال برگزاري اين وي با اشاره به ظرفيت

ي پيداست كه اين نمايشگاه در سال نخست هاي انجام شده توسط برگزاركنندگان به خوبنمايشگاه است و از تداركات و فعاليت

 هاي آينده نيز برسد.خواهد توانست به اهداف مورد نظر دست يابد و به پختگي الزم در سال

 آلمكان برگزاري ايده

المللي شار آفتاب يك اقدام هوشمندانه خواند و گفت: در را در محل نمايشگاه بين« فارمآي -اتماك»سيدي برگزاري نمايشگاه 

 به لحاظ دسترسي« شار آفتاب»المللي اي برخوردار است. نمايشگاه بينمه جاي دنيا، مكان داير كردن نمايشگاه از اهميت ويژهه

ها و مبادي مواصالتي شاري و بين شاري و دسترسي به امكانات حمل و نقل عمومي جانمايي خوبي دارد و به فرودگاه، خيابان

 شود.ايشگاه، اين نقطه قوت بزرگي محسوب ميكنندگان و مخاطبان نمبراي شركت

هاي آن هاي مناسب نمايشگاهي است و با تكميل كليه بخشساختالمللي شار آفتاب داراي امكانات و زيروي افزود: نمايشگاه بين

 ترين مراكز نمايشگاهي خاورميانه خواهد شد.بدل به يكي از بزرگ

 مانيمعقب نمي

الملي موفق در عرصه كشاورزي هاي بيني برگزاركننده داخلي اين نمايشگاه با موسسات و شركتوي درباره همكاري و هماهنگ

المللي به عنوان يك ضرورت مطرح است. هاي كشاورزي براي عملياتي كردن توسعه كشور در عرصه بينگفت: برگزاري نمايشگاه

عرصه تعامل كشاورزي كشور و منطقه با كشاورزي روز دنيا  هايي از اين دست خواهند توانست درو نمايشگاه« فارمآي -اتماك»

 المللي عقب نمانيم.موثر واقع شده و باعث شود در زمينه استفاده از تكنولوژي براي توليد محصوالت ارگانيك از چرخه بين

قات، آموزش و ترويج آي فارم( كه مورد حمايت معاونت تحقي –نمايشگاه كشاورزي، باغباني، آبياري و دام و طيور ) اتماك 

 مرداد ماه در شار آفتاب تاران برگزار خواهد شد./ ١١تا  ٨كشاورزي و همچنين مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي قرار گرفته، از 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠١٠/%D٨٦%٩%D٨٥%٩%D٨%A٧%DB 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 13۹6تیر ماه  20سه شنبه 

هاي اقتصادي را جبران كند/ كابينه دولت دوازدهم جوان، هماهنگ و برنامه محور دولت دوازدهم بايد عقب ماندگي

 باشد

يازدهم در حوزه اقتصاد را جبران كند از اين رو هم ماندگي دولت گويد: دولت دوازدهم بايد عقبعاو هيات نمايندگان اتاق ايران مي

ويژه در حوزه ماليات همت بايد جوانگرايي را در دستور كار انتخاب اعااي كابينه قرار دهد و هم براي اصالح قوانين ضد توليد به

اي، برجام و تعامل با دنيا كرد عاو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: دولت يازدهم انرژي زيادي را صرف تحقق توافق هسته .گمارد

كه انتظارات زيادي براي تحول اقتصادي در دولت يازدهم و به همين واسطه به خصوص در نيمه اول از اقتصاد عقب ماند در حالي

ود كه د اين بپاسخ مانوگو با پايگاه خبري اتاق ايران افزود: انتظار ديگري كه در دولت يازدهم بيكاوه زرگران در گفت.ايجاد شده بود

ت لبا جوانگرايي در تشكيل كابينه، از نيروهايي كه كارايي و پويايي بيشتري دارند استفاده شود اما عمالً اين اتفاق رخ نداد و كابينه دو

 .هاي سازندگي و اصالحات در كسوت وزير يا معاون وزير حاور داشتنديازدهم را ژنرالاايي تشكيل دادند كه اغلب در دولت

كميسيون كشاورزي اتاق تاران با بيان اينكه دولت يادزهم صرفاً بر تجربيات اعااي كابينه خود تكيه كرد و از جوانگرايي و رئيس 

قدرت پوپايي نيروي جواني غافل شد، تصريح كرد: امروزه يكي از مشكالت بزرگ اقتصاد ايران اين است كه نيروهاي جوان و عالقه 

اقتصادي حاور ندارند از اين رو، رئيس دولت دوازدهم بايد حاور جوانان در كابينه و الزام به استفاده  مند به تحول و پويايي در حوزه

هاي مديريتي دولت زرگران با تاكيد بر ضرورت جوانگرايي در پست.هاي مانند معاون وزير را مد نظر داشته باشداز آناا براي پست

رسد در آينده از لحاظ داشتن مديران كارآمد و توانمند دچار نقصان شويم و نظر مي با ادامه وضعيت موجود به :دوازدهم اظاار كرد

 .ها به استفاده از مدير خارجي نياز پيدا كنيم همچنانكه فعالً در بخش خصوصي اين اتفاق رخ داده استدر بسياري از حوزه

يز هاي كليدي كشور ندهد بايد براي ورود جوانان به جايگاهبه گفته او، دولت عالوه بر اينكه بايد براي اجراي كار به جوانان فاا ب

 .مردان دوران سازندگي و اصالحات تشكيل دهنداي نباشد كه تمام كابينه و مردان كليدي كشور ما را دولتگونهسازي كند و بهزمينه

يازدهم  هاي اقتصادي دولتد براي تحقق وعدههاي صنايع غذايي ايران همچنين با تاكيد بر اينكه دولت آينده بايدبيركل كانون انجمن

تالش كند، تصريح كرد: تك نرخي شدن و ثبات نرخ ارز هميشه مورد درخواست بخش خصوصي بوده است و از ابتداي دولت نيز 

 .خ ندادشود، هرگز اين اتفاق روعده اجراي آن داده شد اما با وجود اينكه در ابتداي هر سال گفته شده امسال ارز تك نرخي مي

هاي جديد، بايد به تعادات اعالم شده قبلي نيز كه ماترين آناا زرگران ادامه داد: بانك مركزي دولت دوازدهم عالوه بر سياستگذاري

اين فعال اقتصادي همچنين درباره عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي، گفت: .تك نرخي كردن و ثبات نرخ ارز است، عمل كند

آميز اجرا كند اما در بخش امور مالياتي همچنان در حوزه اقتصادي توانست سياست كاهش نرخ را به صورت موفقيت خانهاين وزارت

رسد تالش دولت بر اين بوده كه مشكالت را از حوزه وزات اقتصاد كنار به گفته زرگران، به نظر مي.اي وجود داردمشكالت عديده

 اند كه عدم اجراي كاملن رو عموماً مشكالت را به سمت بخش خصوصي اقتصاد سوق دادهبزنند و به فكر حل مشكل نبوده است از اي

عاو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: دولت يازدهم .شودنظام مالياتي ارزرش افزوده شاهد اصلي اين موضوع محسوب مي

ها يعني نصب صندوقااي مكانيزه هوشمند در خرده فروشينتوانست زيرساختااي مورد نياز براي اجراي نظام مالياتي ارزرش افزوده، 

افزوده، بخش شناسنامه دار اقتصاد و نظارت بر دريافت ماليات از حلقه آخر را فراهم كند و عمالً تالش كرد براي اخذ ماليات ارزش

آمد مالياتي را جزو دستاوردهاي خود او با اظاار تعجب نسبت به اينكه وزارت اقتصاد، افزايش در.كشور را تحت فشار بيشتر قرار دهد

كند، اظاار كرد: رشد درآمد مالياتي دولت از رشد اقتصادي كشور بيشتر بوده و درآمد مالياتي حاصل از شناسايي فرار مالياتي تلقي مي

 توليد به فمااع فشار حاصل اي نبوده كه بتواند اين افزايش درآمد را توجيه كند به عبارتي افزايش درآمد مالياتي دولت نيز به اندازه

http://awnrc.com/index.php
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زرگران معتقد است: وزارت اقتصاد در دولت .ن آن تالش شده استكرد تلقي مثبت براي مسئله اين بودن منفي وجود با و بوده

يازدهم عزمي براي ايجاد شرايط اقتصادي باتر در كشور نداشته و فارغ از يك نگاه ملي براي حل مشكالت، صرفاً به دنبال ارائه 

كارنامه مناسبي از خود بوده است در غير اين صورت اگر به فكر بخش توليد بود، در مقطعي كه مجلس تصميم داشت ماليات بر 

افزوده را مانند ديگر كشورها به ماليات بر مصرف تبديل كند، براي جلوگيري از كاهش درآمد دولت مانع تحقق اين مسئله ارزش

 .شدبراي توليد كشور گرفته نمي شدند و جلوي يك دستاورد بزرگنمي

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a٤e٩d٦ee٥٣٢٣٤١aa٨٤٤٤d 
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 نهاده
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

تني عملكرد در واحد سطح با كودهاي زيستي/  ١٧ششم نرسيد/ افزايش يارانه كودهاي زيستي به فينال قانون برنامه 

 سناريو براي افزايش سهم كودهاي زيستي در سبد كشاورزان 5تدوين 

يارانه كودهاي زيستي بعد از تداوم حاور در قانون دو برنامه چاارم و پنجم توسعه لحظات آخر از حاور در قطار قانون برنامه 

بار ديگر خستگي توليدكنندگان كودهاي زيستي بر صورتشان و لبخند دالالن و سودجويان كودهاي  ششم توسعه بازماند تا

 .شيميايي بر لبانشان بماند

 پور:حامد صفري -خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا( 

قطار قانون برنامه  يارانه كودهاي زيستي بعد از تداوم حاور در قانون دو برنامه چاارم و پنجم توسعه لحظات آخر از حاور در

ششم توسعه بازماند تا بار ديگر خستگي توليدكنندگان كودهاي زيستي بر صورتشان و لبخند دالالن و سودجويان كودهاي 

گردد كه خورشيدي برمي ١٣٢٦بار به سال شيميايي بر لبانشان بماند.تاريخچه مصرف كودهاي شيميايي در كشور براي نخستين

هاي بزرگي كه در جاان ادوات بار به كشور وارد شد و مورد استفاده قرار گرفت.شركتايي براي نخستينتن كود شيمي ١٧٦مقدار 

كردند، بعد از جنگ جااني دوم، تصميم گرفتند جات از بين بردن آفات و با هدف افزايش توليد جنگي و مواد شيميايي توليد مي

د عنوان موجوتناا مصرف مواد شيميايي باعث مرگ خاك بهل از اينكه نهمحصوالت كشاورزي، ازمواد شيميايي استفاده كنند؛ غاف

بار زيادي را نيز براي انسان به همراه دارد.كاربرد روزافزون كودهاي شيميايي باعث بروز هاي مرگشود، بلكه بيماريزنده مي

قيمانده سموم و كودهاي شيميايي در محيطي، باداشتي و اقتصادي، آلودگي آب و خاك شده و باناپذير زيستخسارات جبران

هاي مختلفي محصوالت كشاورزي به تدريج در معده و كبد كه وظيفه دفع سموم را بر عاده دارند، جمع شده و باعث بيماري

ان ها ساكندهند كه بيشتر آنشود. كما اينكه ساالنه هزاران نفر از مردم ايران بر اثر بيماري سرطان جان خود را از دست ميمي

هاي گلستان، مازندران، گيالن و دشت مغان هستند، چون نيمي از سموم و كودهاي شيميايي در مزارع اين مناطق مصرف استان

شود تا همچنان مصرف كودهاي شيميايي در ايران، شود. با اين حال هر ساله يارانه كود شيميايي از سوي دولت پرداخت ميمي

 شد.باالتر از استانداردهاي جااني با

 تكاليف دولت

منظور جلوگيري از برنامه چاارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مكلف شده، كه در طول برنامه، به ٦١دولت در بند )ب( ماده 

رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، روشي اتخاذ كند كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و افزايش بي

به گسترش مبارزه تلفيقي  ١٤٣لوژيك، به تدريج فراهم شود. در همين راستا در برنامه پنجم توسعه هم در بند )د( ماده مبارزه بيو

و داروهاي دامي و همچنين  )هاي گياهي، مصرف باينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي )بيولوژيكبا آفات و بيماري

كشت اندامي )ارگانيك( مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل  مبارزه زيست شناختي )بيولوژيكي( و توسعه

درصد( سطح توليد تا پايان برنامه اشاره شده است.  ٢٥هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل )كيفي توليدات و فرآورده

هاي كشور حداقل گانيك( در سطح مزارع و باغهمچنين در بند )ز( همين ماده، ترويج استفاده از كودهاي آلي، زيستي و اندامي )ار

درصد كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه قيد  ٣٥گونه كودها به در سقف يارانه سال آخر برنامه چاارم و افزايش ميزان مصرف اين

ه در برنامه ششم تناا اين امر در برنامه چاارم و پنجم توسعه اجرايي نشد، بلكشده كه دولت مكلف به اجراي آن بوده است.نه

توسعه هم كه به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دولت فقط كليات را ارائه كرده، رنگ و بويي از كودهاي زيستي، ارگانيك 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

200 

شود.اهميت سالمت مردم و توليد غذاي سالم در كشور، خبرنگار ايانا را بر آن داشت تا داليل اجرايي نشدن قانون و آلي ديده نمي

ودهاي زيستي، مارات، فوايد استفاده از محصوالت زيستي و اقدامات انجام شده را ازمسئوالن و كارشناسان اين بخش يارانه ك

ر هاي آلي و زيستي كشاورزي كشور در اين باره به خبرنگاپيگيري كند.سيامك عليزاده، رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان فرآورده

گردد كه طبق آن درصدي از يارانه كودهاي كودهاي زيستي به برنامه چاارم توسعه برميگويد: سابقه تخصيص يارانه به ايانا مي

شيميايي براي كودهاي زيستي و آلي درنظر گرفته شده بود، اما مسئوالن وقت، دليل اجرايي نشدن آن را بر اساس مصوبه شوراي 

 ريزي بايد رديف بودجه خاص واد سازمان مديريت و برنامهدانستند و طبق اعتقاقتصاد، تعلق عنوان يارانه به كودهاي شيميايي مي

برنامه پنجم توسعه مقرر شده  ١٤٣يافت.به گفته وي، در بند )ز( ماده مستقلي براي كودهاي زيستي، آلي و ارگانيك اختصاص مي

جايگزين كودهاي زيستي و  درصد از يارانه كودهاي شيميايي ٣٥ريزي كند كه در سال آخر برنامه حدود بود، دولت طوري برنامه

ها و مزايا جات توزيع كودهاي ارگانيك شود كه باز هم تحقق نيافت.عليزاده بيان كرد: پيشنااداتي براي در نظر گرفتن مشوق

هاي كاربرد كودها و سموم زيستي در برنامه ششم توسط معاونت علمي فناوري رياست زيستي، تخصيص يارانه و توسعه سياست

فناوري و وزارت جااد كشاورزي ارائه شده بود كه در مرحله آخر بررسي برنامه حذف شد، اما در كليات د زيستجماوري، ستا

 توان انتظار داشت به غذاي سالم توجه بيشتري شود.برنامه ششم مفادي وجود دارد كه مي

 تني عملكرد با كودهاي زيستي ١٧افزايش 

آلي و زيستي كشاورزي كشور افزود: معاونت ترويج سازمان تحقيقات، آموزش و  هايرئيس انجمن صنفي توليدكنندگان فرآورده

اند در هفت استان آغاز كرده ٩٤صورت ترويجي از سال هايي را بهفناوري، طرحترويج وزارت جااد كشاورزي با همكاري ستاد زيست

با مصرف كودهاي زيستي گزارش شده و قرار تني عملكرد در واحد سطح در توليد محصوالت كشاورزي  ١٧كه طبق آن، افزايش 

هاي ترويجي تأثيرگذار در عملكرد محصوالت هاي طرحعنوان نمونهاستان اجرايي شود.دو طرح ذيل به ١٦است سال جاري در 

. طرح ترويجي استفاده از كودهاي زيستي در زراعت برنج شارستان ١شود.كشاورزي با استفاده از كودهاي زيستي محسوب مي

كند، همچنين باعث اسقرار جويي شده و كودهاي تثبيت شده در خاك را آزاد ميلوگاه باعث كاهش مصرف انواع كودها و صرفهگ

 گيرد، در نتيجهشود. جذب آب و مواد غذايي باتر صورت ميدهي بيشتر نسبت به شاهد ميدهي و پنجهعلت ريشهباتر گياه به

 شود.ي مقاوم ميهاي محيطگياه در برابر انواع استرس

 

 شده در مدت اجراي طرح در مزرعه زيستي نسبت به مزرعه شاهدهاي مشاهدهتفاوت

 موضوع رديف

١ 

هاي تفاوت

 ايمشاهده

 بين طرح زيستي و

ها و شاهد )برتري

 ها(كاستي

تاريخ 

 مشاهده
 ٩٥شاريور  ٢٣ ٩٥شاريور  ١٨ ٩٥تير  ٣٠ ٩٥تير  ٢٦ ٩٥خرداد  ٣١

نتيجه 

 مشاهده

ها در ريشه رشد

 خزانه مربوط

 به طرح بيشتر

 از شاهد بود

زني پنجه

در شاهد 

كمتر از 

 طرح بود

هاي گياهي ساقه و اندام

در طرح ضخامت 

بيشتري نسبت به شاهد 

 داشتند

طول خوشه در 

شاهد و طرح 

 تقريباً يكسان بود

 تفاوت ارتفاع

 ها دربوته

 طرح و شاهد

 دار نبودمعني

٢ 
 عملكرد محصول

 برداشت پس از

 كيلوگرم در هكتار ٣٠٠طرح زيستي چاارهزار و 

 كيلوگرم در هكتار ٦٠٠هزار و شاهد سه
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 )كيلوگرم در هكتار(

 

 
 

منظور مقايسه اي در شارستان نظرآباد در مراحل رشد، بهاي زراعت ذرت علوفهگرفته از سايت تغذيه. طي بازديدهاي صورت٢

گرفته از نظر رشد طولي در مزرعه اصلي، نسبت به مزرعه شاهد افزايش رشد محسوسي مشاهدات صورتحجم بوته و ريشه و بنا بر 

 مشاهده شده و در ناايت عملكرد قابل توجاي داشته است.

تن افزايش عملكرد در  ١٧هزار ريال بوده كه  ٦٠٠همچنين در اين طرح هزينه خريد كود زيستي ) نيتروكارا ( به ازاي هر هكتار 

 د سطح مشاهده شده است.واح

 اي شهرستان نظرآبادطرح ترويجي استفاده از كودهاي زيستي در زراعت ذرت علوفه

 موضوع رديف

١ 

هاي تفاوت

 ايمشاهده

 بين طرح زيستي و

ها و شاهد )برتري

 ها(كاستي

تاريخ 

 مشاهده
 ٩٥شاريور  ٢١ ٩٥تير  ٣٠ ٩٥يكم تير 

نتيجه 

 مشاهده

سطح سبز مزرعه 

نسبت به تيمار شاهد 

 بيشتر است

هاي رشد طولي بوته و ريشه

مويين در مزرعه اصلي نسبت 

 به مزرعه شاهد بيشتر بوده

از نظر رشد طولي در مزرعه اصلي 

نسبت به شاهد افزايش رشد 

 محسوسي مشاهده شده است

٢ 

 عملكرد محصول

 پس از برداشت

 )كيلوگرم در هكتار(

 هزار ٥٠طرح زيستي 

 هزار ٣٣شاهد 

 

 سمت چپ بوته زيستي -سمت راست بوته شاهد 
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 درصدي توليدات كشاورزي ايران با كشاورزي دقيق ١5افزايش 

وگو با ايانا با بيان اينكه در كشورهاي پيشرو، فناوري درگفتمحمدعلي ملبوبي، رئيس كارگروه كشاورزي ستاد توسعه زيست

 ١٥شود، عنوان كرد: تغذيه تلفيقي منجر به افزايش )كشاورزي دقيق( توليد ميمحصوالت كشاورزي با استفاده از تغذيه تلفيقي 

ها در ايران و درصدي توليد باغ ٣٠درصدي توليد غالت و افزايش  ١٠درصدي توليد محصول سالم در كل محصوالت، افزايش 

اي هه قرار گرفته، افزود: طبق آن نسبتجاان شده است.وي با بيان اينكه در دهه اخير تغذيه تلفيقي گياهان در دنيا مورد توج

ها هاي ماندسي مشخص شده كه باعث كاهش هزينهمتناسبي از ميزان و چگونگي مصرف كودهاي آلي، زيستي و شيميايي با روش

 شود.و ارتقاي سالمت محصول مي

 درصدي كودهاي شيميايي در تغذيه تلفيقي 50كاهش 

 ٥٠فناوري با اشاره به اينكه با استفاده ازاين روش ميزان مصرف كودهاي شيميايي تا رئيس كارگروه كشاورزي ستاد توسعه زيست

يابد، اظاار كرد: در اين روش نيمي از كودهاي شيميايي حذف و به جاي آن از كودهاي زيستي، آلي و ارگانيك درصد كاهش مي

نيترات در محصوالت كشاورزي كمتر از روش استفاده از شود كه در نتيجه باقيمانده كودهاي شيميايي، فلزات سنگين و استفاده مي

 ٥ري فناوشود.ملبوبي با بيان اينكه در ستاد زيستكودهاي شيميايي است و موجب ارتقاي كيفيت محصوالت در اين بخش مي

تصاحب كنند،  ١٤٠٤درصد از بازار جااني را تا افق  ٤.٦فناوري بايد سناريو وجود دارد كه در سناريوي پنجم، هفت محصول زيست

ه اي براي تغذيه تلفيقي بنويسد كادامه داد: وزارت جااد كشاورزي طبق مصوبه كميسيون علم و تحقيقاتي هيأت دولت بايد برنامه

درصد سطح زيركشت كشور تحت كشت  ٣٥درصد و سال دوم  ١٠كه در سال نخست طورياين روش در سه گام تشريح شود، به

هاي قبل اضافه شود.وي با اشاره به وجود يارانه در درصد به سطح زير كشت سال ١٠ل سوم به بعد ساالنه تلفيقي قرار بگيرد و سا

فناوري براي كودهاي زيستي، تأكيد كرد: كودهاي زيستي عالوه بر سالم تر بودن و افزايش اصل مصوبات ستاد توسعه زيست

بوبي با اشاره به اينكه مصرف كود شيميايي در كشور ناادينه شده محصول، قيمت پايين تري نسبت به كودهاي شيميايي دارند.مل

دانيم مصرف كودهاي ها منافعي وجود دارد كه حاضر به واگذاري بازار نيستند و با وجود اينكه مياست، اضافه كرد: در اين زنجيره

غذيه تلفيقي و استفاده از كودهاي زيستي اندازد، مقاومتي وجود دارد كه تها را به خطر ميشيميايي سالمتي آب، خاك و انسان

افزايد: عادي شدن مصرف كودهاي شيميايي، دسترسي آسان و يارانه حمايتي آن براي كشاورزان و رونق نگيرد.اين گزارش مي

رش آب، خاك، هوا، مقاومت آفات به سموم، گست مافياي واردكنندگان و توليدكنندگان كودها و سموم شيميايي منجر به آلودگي

رود مسئوالن جات جلوگيري از مصرف كود شيميايي و باقيمانده مواد شيميايي درمحصوالت كشاورزي شده؛ بنابراين انتظار مي

هايي نظير سرطان، حفظ منابع ملي و توسعه پايدار توليدات سالم و ارگانيك، در ترويج كودها و سموم زيستي، آلي و بروز بيماري

 ارگانيك قدم بردارند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٥٣/%DB%٨C%D٨%A٧%D٨%B١ 
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 نهاده
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 هاي حائز شرايط/ آمادگي معرفي و حمايت از برندهاي تجاريواگذاري خدمات چاپ و الصاق شناسه نهال به شركت

 توليد نهال در كشور

هاي بزرگ در توليد ناال، مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و ناال با هدف ناادينه كردن توليد گيري شركتبا توجه به شكل

رقابتي، فراهم آوردن زمينه صادرات ناال از كشور و نيز ارتقاي كيفيت توليد، ايده واگذاري خدمات چاپ و الصاق شناسه ناال را به 

هاي حائز شرايط مطرح كرده است و اين آمادگي را دارد تا با كنترل فرايند توليد و پس از احراز استانداردهاي كمي و كيفي شركت

 .شده، برندهاي تجاري توليد ناال در كشور را معرفي و حمايت كندگذاران در امر توليد ناال گواهيبا مشاركت سرمايه

وگو با معاون تحقيقات كنترل و گواهي ناال مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و ناال وزارت جااد كشاورزي امروز در گفت

خبرنگار ايانا با اشاره به اجراي قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و ناال، گفت: وزارت جااد كشاورزي و به تبع آن 

و ناال به نمايندگي از اين وزارتخانه، وظيفه كنترل و نظارت بر توليد بذر و ناال و گواهي بذر و  مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر

منظور عرضه به بازار را بر عاده دارد.دكتر عبدالرضا كاوند افزود: با توجه به اينكه پس از يك دهه از اجراي اين قانون، با ناال به

شده با مشاركت بخش خصوصي در كشور فراهم شده زيرساخت توليد ناال گواهيحمايت و هدايت مجموعه وزارت جااد كشاورزي 

هاي استاندارد براي توليد ناال در كشور هاي مادري، ناالستانهاي اوليه، باغو منجر به تكميل زنجيره توليد ناال يعني ايجاد هسته

هاي ضروري است.وي بيان كرد: در اين زمينه شركت نامه اجرايي قانون در عرضه ناال بسيارشده است، اجراي دقيق مفاد آيين

گذار نسبت به تايه و تأمين مواد گياهي با باالترين استانداردهاي جاان و تحت نظارت مؤسسه اقدام كرده و مناطق مناسبي سرمايه

ه موازات اقدامات زيربنايي كه با اند.كاوند ادامه داد: مؤسسه برا با رعايت فواصل ايمني براي ايجاد اين زنجيره توليد اختصاص داده

گذاران بخش خصوصي صورت گرفته، نسبت به تايه و تصويب استانداردها، حمايت وزارت جااد كشاورزي و همچنين سرمايه

هاي اجرايي و نظارتي الزم براي كنترل، رديابي و تأييد كيفيت مواد گياهي اقدام نموده و براي باره ضوابط فني و دستورالعمل

نامه اجرايي قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و هاي آيينري در اختيار بخش خصوصي قرار داده است.وي با اشاره به ظرفيتبردا

گواهي بذر و ناال در حمايت از زنجيره توليد و معرفي برندهاي تجاري و نيز زنجيره توليد، عنوان كرد: اين مؤسسه با توجه به ورود 

اال با هدف ناادينه كردن توليد رقابتي، فراهم آوردن زمينه صادرات ناال از كشور و نيز ارتقاي كيفيت هاي بزرگ در توليد نشركت

هاي حائز شرايط ترين شاخص كيفي توليد ناال را به شركتعنوان مامتوليد، ايده واگذاري خدمات چاپ و الصاق شناسه ناال به

ران، گذاند توليد و پس از احراز استانداردهاي كمي و كيفي با مشاركت سرمايهمطرح كرده و اين آمادگي را دارد تا با كنترل فراي

برندهاي تجاري توليد ناال در كشور را معرفي و حمايت كند.به گفته معاون مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و ناال وزارت 

گذار در امر هاي سرمايهاقدام و عمل، تشكل جااد كشاورزي، اجرايي شدن اين ايده باعث خواهد شد تا در سال اقتصاد مقاومتي،

هاي موجود صنعت باغباني كشور را با توليد و عرضه ناال توليد ناال با تأكيد بر توليد داخل و استفاده حداكثري از ظرفيت

 اي اقدام كنند.شده پشتيباني كرده و در جات شناسايي، معرفي و همچنين حاور در بازارهاي منطقهگواهي

هاي پيشرو در صنعت توليد ناال با هدف اجرايي با بيان اينكه در اين باره جلسات كارشناسي با حاور نمايندگاني از تشكلكاوند 

هاي بزرگ اقتصادي در توليد ناال رود در آينده شاهد فعاليت بنگاهكردن اين برنامه صورت گرفته است، تأكيد كرد: اميد مي

 ت ثبت و گواهي بذر و ناال و حمايت وزارت جااد كشاورزي باشيم.شده تحت نظارت مؤسسه تحقيقاگواهي
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هاي بسيار مام در صنعت گواهي ناال برشمرد و يادآور شد: تايه شناسنامه سازي ارقام را يكي از مؤلفهوي رعايت مقررات تجاري

ابراين براي عرضه در بازار مصرف و صورت گواهي شده است؛ بنهر رقم شرط اساسي براي ورود آن رقم به عرصه توليد تجاري و به

 كننده رقم و همچنين شركت توليدكننده، رعايت اين مقررات الزامي است.نيز حمايت از حقوق اصالح

معاون مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و ناال وزارت جااد كشاورزي اظاار كرد: عالوه بر آن، رعايت مقررات بازرگاني و 

ش با ويژه فاكتور فرونامه تكثير بهتندات كافي هنگام فروش شامل تأييديه رقم، گواهي باداشتي، اجازهبازاريابي و نيز ارائه مس

سربرگ شركت توليدكننده براي تامين كمي و كيفي ناال توليدي و اطمينان خاطر خريدار ناال در اين باره بسيار اهميت دارد. 

شده، الزم است نسبت به ثبت نشان تجاري خود با رعايت وليد ناال گواهيگذار و پيشرو در امر تهاي سرمايهاز اين رو، شركت

مقررات و نيز تايه و تنظيم فاكتور فروش به عالوه مستندات ارقام مورد تكثير خود اقدام كنند. در چنين شرايط و فاايي، جريان 

قوق كننده و حوق مالكيت توليدكننده، اصالحتوليد و عرضه ناال در كشور باعث پايداري اقتصاد توليد و عرضه ناال، رعايت حق

هايي در امر توليد و توزيع ناال در كشور، رقابت با كننده خواهد بود.كاوند با اشاره به تداوم و پايداري فعاليت چنين تشكلمصرف

 هاي جديد وقام و پايهالمللي را منوط به داشتن گروه تحقيق و توسعه توانمند براي رصد بازار، مطالعه ارهاي بزرگ بينشركت

 هاي نوين در توليد، عرضه و پشتيباني توليد ناال اعالم كرد.دسترسي به تكنولوژي

هاي پيشرو مؤسسه وي در پايان اضافه كرد: ايجاد ساز و كارهاي الزم براي برند سازي در صنعت توليد ناال با مشاركت تشكل

هاي بزرگ توليدكننده ناال را در دستور كار دارد و اميدوار ارشناسان شركتانديشي با حاور تعدادي از كبرگزاري نشست هاي هم

 است بتواند در آينده نزديك شاهد معرفي برندهاي تجاري توليد ناال در كشور باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٦٩/%D٨٨%٩%D٨%A٧%DA 
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 نهاده
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

درصد نياز كشور با كودهاي زيستي/ نبود استاندارد و قانون از مشكالت توليدكنندگان كودهاي  ٣5پتانسيل تأمين 

 زيستي

ازجمله مشكالت بخش كودهاي محدوديت اعتبارات، نبود استاندارد و معيار مشخص، نداشتن متولي و قانون كود در كشور را 

گار وگو با خبرنهاي آلي و زيستي كشاورزي كشور در گفترئيس انجمن صنفي توليدكنندگان فرآورده.زيستي آلي و ارگانيك است

هايي را شروع كرد كه طي آن شوراي راهبردي كود با عاويت ايانا با بيان اين مطلب گفت: دولت يازدهم از سه سال پيش برنامه

كودهاي زيستي و آلي ايجاد شد و اقداماتي را براي اجرايي كردن آن آغاز كرد.سيامك عليزاده افزود: معاونت زراعت وزارت  انجمن

با همكاري مؤسسه تحقيقات آب و خاك و انجمن كودهاي زيستي و آلي، روابط و معيارهايي را براي  ٩٣جااد كشاورزي از سال 

يستي تعريف و در همان سال با دستور وزير جااد كشاورزي ابالغ كرد كه با سروسامان دادن استانداردسازي تمامي كودهاي آلي و ز

به وضعيت بازار كود، محصوالت تقلبي به مرور حذف شدند.وي با بيان اينكه امنيت غذايي يكي از اركان توليد غذاي سالم در 

شده در زمينه كودهاي بنياني با محصوالت ثبتهاي دانشاكنون شركتهاي اقتصاد مقاومتي است، عنوان كرد: همچارچوب سياست

ازار سازي مصرف، بدليل نبود فرهنگزيستي و با سابقه طوالني در كشور وجود دارند كه صادركننده اين محصوالت هستند، اما به

 خوبي ندارند.

 كودهاي زيستي جديد، جايگزين مناسب كودهاي شيميايي

هاي آلي و زيستي كشاورزي كشور ادامه داد: محصوالتي با پايه آلي زيستي، جات فرآوردهرئيس انجمن صنفي توليدكنندگان 

جايگزيني كودهاي فسفات و سوپرفسفات شيميايي در كشور ثبت شده و با وجود اينكه توليد سوپرفسفات در كشور وجود ندارد، 

ت خاك و آب، محصول جديد كود زيستي اين محصوالت جايگزين مناسبي هستند، همچنين براساس گزارش مؤسسه تحقيقا

)ميكروبيوفسفاته( جايگزين مناسبي براي كودهاي شيميايي فسفاته است.عليزاده با بيان اينكه پتانسيل خوبي براي صادرات 

 هكودهاي آلي و زيستي وجود دارد، اظاار كرد: ارزآوري اين محصوالت براي كشور بين سه تا چاار ميليون دالر در سال تخمين زد

ها متوقف شده است.وي با بيان اينكه با دليل مشكالت نقل و انتقال پول و تحريمبه ٩٢شود، اما صادرات اين محصوالت از سال مي

هاي هاي اقتصاد مقاومتي و ارزآوري براي كشور، در شركتحمايت از كودهاي زيستي، آلي و ارگانيك عالوه بر تأمين سياست

شود، خاطرنشان ساخت: در ابتداي دولت يازدهم ذخاير محدود كود، دولت را ناگزير تغال ايجاد ميبنيان براي متخصصان اشدانش

ي يافته به كودهاي شيميايهاي بعد يارانه اختصاصبه تأمين منابع مالي و واردات كود شيميايي مورد نياز كشاورزان كرد، اما در سال

 ريبل، اوره و كودهاي پتاسه اختصاص يافته است.كاهش يافت و يارانه فقط به انواع كودهاي فسفات ت

 درصد از نياز كشور با كودهاي زيستي ٣5تأمين 

هاي آلي و زيستي كشاورزي كشور بيان كرد: كل نياز كودي كشور ساالنه بين چاار تا رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان فرآورده

ازته و اوره است و نياز بخش كشاورزي به كود شيميايي فسفاته شود كه نصف آن مربوط به كودهاي ميليون تن برآورد مي ٤.٥

شود، اين در هزار تن تأمين مي ٤٠٠تا  ٢٠٠هزار تن است كه از اين ميزان مشروط به توان دولتي بين  ٧٠٠تا  ٦٠٠ساالنه بين 

 شود.درصد از نياز كود كشور تأمين مي ٣٥حالي است كه با استفاده از كودهاي آلي و زيستي موجود، 

هاي عمده كودهاي زيستي در جاان هستند، يادآور شد: كودهاي زيستي عليزاده با اشاره به اينكه هند و چين از توليدكننده

 يافته در كشورهاي اروپاي غربي، امريكاي شمالي، كانادا، استراليا، روسيه و مصر در حال توليد است.صورت توسعهبه
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هاي ايراني در ارمنستان ثبت شده كه هاي زيستي توليد شركتكشتي، بيولوژيك و حشرهوي تأكيد كرد: تعدادي از سموم زيس

 بازاريابي اين محصوالت براي كشورهاي آسياي ميانه و عاو پيمان اوراسيا در حال انجام است.

شده، اما طبق آن توليد عليزاده در پايان اضافه كرد: ستاد توسعه زيست فناوري كشور در حال اجراي طرحي است كه هنوز ناايي ن

فناوري بايد در سناريوي نخست يك گذاري شده، كه محصوالت زيستدر سه سناريو هدف ١٤٠٤محصوالت زيست فناوري تا افق 

 درصد از بازار جااني را تصاحب كنند./ ١٠درصد، در سناريوي دوم سه درصد و در سناريوي سوم 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٥٢/%D٩%BE%D٨%AA%D٨% 
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 گزارشات جهاني
 فارس - ۹6/04/18 : تاریخ

 يافته در ادغام صنعت و تجارت/تأثير ادغام بر رشد اقتصادي آلمان، ژاپن، فرانسه و كره تجربه كشورهاي توسعه

صنعتي در فرايند تبديل از كشور غيرصنعتي به كشوري با صادرات صنعتي پيشرفته از  يافته و پيشرفته بيشتر كشورهاي توسعه

  .اندآناا باره برده ادغام صنعت و تجارت و اعمال مديريت واحد بر

چند كشور موفق در ادغام صنعت و تجارت پرداخته  در اين نوشتار به بررسي پيشينه ،خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادي 

صنعت و صادرات  ر بر رشد اقتصادي و توسعهشود. در اين زمينه شرايط اين كشورها در زمان ادغام بررسي شده و تاثير اين كامي

آن است كه در اين كشورها چنين  دهندهيافته نشان اين كشورها بررسي شده است. به صورت كلي بررسي كشورهاي توسعه

 .گيري صنعت و رشد اقتصادي بوده استادغامي از عوامل اصلي شتاب

 تجربه ژاپن: يك معجزه اقتصادي*

اقتصادي ژاپني شارت دارد. اين در حالي است كه در طول جنگ جااني،  پس از جنگ جااني دوم به معجزهرشد اقتصادي ژاپن 

در ژاپن بيش از دو و نيم ميليون نفر كشته شدند و يك چاارم ثروت اين كشور از بين رفت. اما پس از جنگ جااني اين كشور با 

ومين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شود. در اين ميان نقش دولت اين كشور هاي مناسب توانست اندكي پس از آن به دگذاريسياست

هاي خود از در هدايت اقتصاد اين كشور بسيار قابل توجه بوده است. در واقع در اين برهه توانست با تنظيم مقررات و محافظت

چنين در گام بعدي با گسترش ايد. همها تسايل نمبخش خصوصي، اين بخش را فعال نموده و مديريت بحران اقتصادي را براي آن

 .رشد بخش خصوصي كمك نمايد تجارت به انگيزه

المللي و صنعت آن ترين بخش دولت كه باعث رشد اقتصادي ژاپن و تعامل با بخش خصوصي بوده است، وزارت تجارت بينمام

چنين مديريت اين پرداخت. همها ميانوني از بنگاهباشد. اين وزارتخانه با اختيارات قوي و فراوان خود به محافظت مالي و قمي

چنين در زمان ناكافي بودن سرمايه در اين كشور، دادن هم .وزارتخانه باعث واردات تكنولوژي به جاي واردات كاال در اين كشور شد

-مديريت مي MITI ي كه هر دو توسطهاي ضد انحصارها بود در كنار سياستها كه فراتر از توان بازپرداخت آنهايي به بنگاهوام

پرداختند. كنترل ها شد كه با تعامل سازنده به رشد خود و اقتصاد كشور ميبنگاه اي و شبكههاي خوشهشد باعث ايجاد شركت

 ر دههمحور دها باعث تقويت توليد ملي و تبديل اقتصاد آن به يك اقتصاد صادرات واردات به بازار اين كشور در كنار ديگر موشق

اي دهد كه در هنگام وجود بحران مالي و اجتماعي در اين كشور، وجود وزارتخانهكشور ژاپن نشان مي شد. در مجموع تجربه ٦٠

يكپارچه براي صنعت و تجارت باعث مديريت مناسب اين بحران و قراردادن اقتصاد اين كشور در ريل مناسب و رشد دهنده بوده 

 .است

 تجربه قديمي از ادغام صنعت و تجارتفرانسه: يك *

در فرانسه ادغام صنعت و تجارت در اوايل قرن نوزدهم ميالدي با تشكيل وزارت تجارت و توليد اتفاق افتاد. در اين مقطع زماني اين 

در اين  دند.كشور بيشتر متشكل از خرده دهقانان بود و بسياري از شارهاي كوچك اين كشور فقير و از نظر صنعتي عقب مانده بو

اي و ريلي و ساير امور زيربنايي قوت و سرعت گرفت. در اين هاي جادهسيستم سازي در اين كشور با توسعهدوره فرايند صنعتي

اي يكپارچه در امور بازرگاني و صنعت، گيري از افراد تحصيل كرده در امور ماندسي و مديريتي، با وجود وزارتخانهدوره با باره

صنعتي شدن اين كشور بسيار شدت گرفت. در بسياري از شارهاي بزرگ با استفاده از منابع در دسترس صنايع بزرگ شكل فرايند 

داد كه اين كشور به دليل خروج از جنگ شد. اين اتفاقات در حالي روي ميها انجام ميها نيز توسط بانكگرفت كه تامين مالي آن
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ت مالي نامناسبي قرار داشت. اين روند باعث شد كه در اواسط قرن نوزدهم ميالدي فرانسه هاي جنگي در وضعيو پرداخت غرامت

 .به عصر صنعتي و كشورهاي صنعتي بپيوندد

-توان گفت كه كشور فرانسه در شرايطي به سمت ادغام صنعت و تجارت پيش رفت كه به دليل شركت در جنگبه صورت كلي مي

حمل و  بي قرار نداشت. اين يكپارچگي صنعت و تجارت در كنار آموزش افراد متخصص و توسعههاي متوالي در وضعيت مالي مناس

 .يافتگي اين كشور تا به امروز شده استكشورهاي صنعتي شد كه باعث پيشرفت و توسعه نقل باعث قرار گرفتن اين كشور در زمره

 درصد 25ي آلمان: تجميع صنعت و تجارت در وزارت اقتصاد و رشد صنعتي باال*

در كشور آلمان در اواسط قرن بيستم ميالدي، وزارت اقتصاد اين كشور تمامي امور اقتصادي از جمله صنعت و تجارت اين كشور را 

هاي جااني و كاهش بيكاري و بر عاده داشت. اين وزارتخانه نقش مامي در مديريت شرايط بد اقتصادي اين كشور پس از جنگ

كه بازسازي اين كشور را تامين مالي نموده و عامل  (KfW) دهيبانك( دولتي وام)شته است. شركت سازي داافزايش صنعتي

كرده است. پس از مدتي، آلمان توانست بريتانيا رود زير نظر اين وزارتخانه فعاليت ميمجدد اين كشور به شمار مي مامي در توسعه

مقياس توليد اقتصاد خود را گسترش دهد. در اين مقطع با استفاده از نيروي كار را در توليد رقابتي پشت سر گذاشته و با افزايش 

هاي صنعتي و مكانيزه كردن امور شتاب بسيار زيادي را تجربه نمود. در هاي مناسب دولت، مدرن كردن فعاليتماهر و سياست

 .( را تجربه نموددرصد 25اين كشور نرخ رشد باالي توليدات صنعتي )تا  ٥٠ هاي دههغالب سال

 كره: ورود به معجزه آسيايي پس از ادغام صنعت و تجارت*

با  ٦٠ رفت. در دهه، اين كشور از فقيرترين كشورهاي جاان به شمار مي50 جنوبي نيز پس از جنگ دو كره در دهه در كشور كره

اني و صنعت تشكيل شد. در اين مقطع زماني رشد بازرگ قدرت گرفتن ژنرال چانگ، وزارت تجارت و صنعت از ادغام دو وزارتخانه

قابل توجه آن است كه كره در شرايطي به اين دوره )مشاور  اقتصادي اين كشور را بنا نااد. نكته هاي صنعتي، بنيان توسعهفعاليت

وده و به طور كلي در شرايط درصد آمريكا ب ٦آن  برد و درآمد سرانهآسيايي( وارد شد كه از منابع سرشاري باره نمي به معجزه

هاي داخلي و افزايش توليد هاي هماهنگ در تجارت و توليد باعث محافظت از بنگاهاقتصادي نامساعد قرار داشت. اتخاذ سياست

ملي در اين كشور گرديد. به مرور با افزايش كيفيت، كميت و عمق داخلي سازي اين كشور توانست صادرات كاالهاي با ارزش 

 .هاي مختلف صنعت خود را در آن جات تقويت نمايدباال را نيز در دستور كار خود قرار داده و بخش افزوده

 يافته در ادغام صنعت و تجارتتجربه مشترك اغلب كشورهاي توسعه*

توان گفت ميگردد. در واقع هاي صنعت و تجارت به چند كشور مذكور محدود نميگذاريها در ادغام سياستتجربيات موفق دولت

صنعتي در فرايند تبديل از يك كشور غيرصنعتي به يك كشور با صادرات صنعتي  يافته و پيشرفته كه اكثر كشورهاي توسعه

بستر مناسبي براي رشد  ٧٠ در مالزي تشكيل وزارت صنعت و تجارت در اواخر دهه .اندپيشرفته از چنين ادغامي باره برده

سازي پر شتاب اين كشور مود كه با به قدرت رسيدن ماهاتير محمد در اين كشور به رشد و صنعتياقتصادي اين كشور فراهم ن

ملي و رفرم عامل اصلي پيشرفت صنعت و اقتصاد اين  ها، كميسيون توسعهمنجر شد. در چين نيز با وجود جدا بودن وزارتخانه

در برزيل نيز وزارت توسعه، صنعت و  .اي صنعت و تجارت بوده استهاي هماهنگ برآن اتخاذ و ابالغ سياست كشور بوده كه وظيفه

وجود داشته است كه با در اختيار داشتن اختيارات فراوان و ابزارهاي اقتصادي مناسب نظير بانك  ٦٠ تجارت خارجي در دهه

BNDESداشته است. با بررسي ديگر صنعت و صادرات محصوالت پيشرفته نظير هواپيما در اين كشور  ، نقش اصلي را در توسعه

 .توان به تجربيات مشاباي دست يافتكشورهاي موفق، مي
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آن است كه در اكثر قريب به اتفاق اين كشورها ادغام صنعت و تجارت نقش  دهندهبررسي تجربيات كشورهاي موفق صنعتي نشان

قابل توجه آن  در اين ميان نكته .ايفا نموده استصادرات آن كشور  بنياديني در رشد اقتصادي و فرايند صنعتي شدن و توسعه

ها بخش قابل اند و در اكثر آناست كه اين ادغام در شرايطي رخ داده كه اين كشورها در وضعيت اقتصادي مناسبي قرار نداشته

توان بيان نمود كه ادغام مي بنابراين در مجموع .اندشدهدولتي اداره ميهاي اصلي كشور به صورت دولتي و نيمهتوجاي از بنگاه

افزايي ايجاد شده باعث افزايش سرعت رشد اقتصادي در كشورهاي گذاري در بخش توليد و تجارت به دليل همناادهاي سياست

صنعت،  توان با الگوگيري از تجربيات اين كشورها و انطباق آن با وضعيت بومي ايران از ساختار فعلي وزارتخانهموفق شده و مي

 .چنين قانون تمركز جااد كشاورزي در جات پيشبرد اهداف اقتصادي كشور باره بردمعدن و تجارت و هم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤١٧٠٠١٧٧١ 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹6/04/24 : تاریخ

 كارشناس جهاني براي بحران آب١200راهكار١٩

دانند، ها را بر سر آب ميآبي در جاان بسيار جدي شده و حتي بسياري از كارشناسان جنگ آينده دولتدر حالي كه مسأله كم 

  .راهكار براي مقابله با اين بحران اعالم كردند ١٩كشور جاان  ٨٠المللي از كارشناس بين ١٢٠٠

، مسأله آب امروزه بسيار جدي است اگر چه سه چاارم جاان از آب تشكيل شده خبرگزاري فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بين

توانند استفاده كنند. نصفي از آب صد از آب موجود جاان را مردم مياما امكان استفاده از آب شيرين بسيار كم است و تناا نيم در

هاي روان اند و يا در آبها جمع شدههاي موجود يا در درياها و اقيانوسشود استفاده كرد نيز در زير زمين است. آبشيريني كه مي

روزافزون جمعيت در كنار كاهش منابع آب  بسياري كارشناسان با توجه به رشد .ها هستند كه غيرقابل استفاده استرودخانه

ها به طور پنااني آغاز شده واقعيت اين است كه اين جنگ.ها بر سر آب خواهد بودبيني كنند كه جنگ آينده دولتپيش

شدن  اند كه مانع از روانها سدهايي زدهكنند، بسياري از آناا در باالدستهاي مرزي خود را به شدت كنترل ميكشورها آباست،

شود. از جمله آن تركيه است كه با زدن سدهاي فراوان در باالدست رودهاي مرزي با عراق مانع از سرازير ها ميدستآب به پايين

 ٨٠المللي آب از كارشناس بين ١٢٠٠نظرخوا هي را از « سوستاين ابيليتي»و « گلوب اسكن»موسسه  2.شودشدن آن به پايين مي

 :خوانيماند كه در زير مي راهكار براي مقابله با بحران آب در جاان مطرح كرده 19اند آناا هكشور جاان نظرخواهي كرد

 تغيير الگوي مصرف و روش زندگي؛ -1

تغيير در نحوه مواجاه با بحران نيازمند تربيت و تغيير باورها و رفتارها است. كنار آمدن با كمبود آب نيازمند بازبيني بر نحوه 

است. برخي مناطق در هند، استراليا و جنوب شرق آمريكا اغلب با بحران آب شرب مواجه هستند. مسئله حياتي مصرف بين مردم 

 .اين است كه مردم با عمق اين فاجعه آشنا بشوند و به دنبال آن رفتارها و الگوي مصرف را تغيير دهند

 هاي جديد حفظ آب؛ابداع تكنولوژي -2

ها بسيار ضروري است. زماني كه ما تالش بيني است ابداع اين تكنولوژيها غيرقابل پيشبارشدر مناطقي كه خشك هستند و 

هاي حفاظت از آب را بيشتر به كار گيريم مصرف انرژي هم در اين ميان بسيار مام كنيم تا با كمبود آب كنار بياييم و تكنولوژيمي

 .خواهد بود

 ها و پسماندها؛فاضالب تصفيه آب -3

ها با بحران آب مقابله كنند. كشورهاي كشورها نظير سنگاپور در تالش هستند تا با بازچرخاني آب پسماندها و فاضالببرخي 

تي كنند كه حسازي آب پسماندها آن را دوباره به چرخه مصرف وارد ميآسياي شرقي نيز در اين زمينه پيشگام هستند كه با سالم

  .قابل نوشيدن است

 آبياري و كاهش مصرف آب كشاورزي؛ هاياصالح روش -4

تواند فاصله عرضه و تقاضا را كاهش شود بابود آبياري ميدرصد آب قابل شرب جاان در بخش كشاورزي استفاده مي ٧٠حدود 

وان هاي جديد به عندر اين ميان تكنولوژي .گيرددهد. اين اقدام در كشورهاي استراليا، كشورهاي آسياي مركزي و آمريكا انجام مي

  .تواند كارساز باشدهاي آبياري مدرن در اين زمينه ميتوسعه روش .تواند محسوب شودحل مييك راه

 تعيين قيمت مناسب براي آب؛ -5
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 افزايش قيمت آب و وضع قوانين مناسب براي آن بسيار مام است. بر اساس اعالم كارشناسان سازمان توسعه و همكاري اقتصادي

(OECD)  ش قيمت آب به كاهش هدررفت و افزاي كشور ثروتمند بررسي شده است  ٣١اقتصاد كه در بين و مجمع جااني

  .آلودگي آن كمك خواهد كرد

 زدايي؛هاي نمكبهبود كارايي انرژي در كارخانه -6

ند كه با گرفتن ازدايي در كنار دريا برپا كردههاي نمكفارس كارخانهدرحال حاضر بسياري كشورها از جمله كشورهاي حوزه خليج

كند اما هزينه و صرف انرژي آن باالست در صورتي كه استفاده از اين نمك آب دريا آن را به آب شرب و قابل استفاده تبديل مي

زدايي هاي نمككشورهاي عربي مانند عربستان از اين كارخانه.تر شود استقبال زيادي از آن خواهد شدها مقرون به صرفهكارخانه

شود اما الزم هاي كوچك براي بخش كشاورزي استفاده ميكنند، در انگليس هم با رويكرد متفاوتي از آن در مقياسياستفاده م

 .هاي جديد در اين بخش به كار گرفته شودگذاري براي ايجاد تكنولوژياست كه سرمايه

 آوري آب؛ايجاد سدهاي كوچك براي جمع -7

شود. پاكستان و وچك براي مناطقي كه واقعاً منابع آب كافي را ندارند استفاده ميسازي آب در سدهاي مخزني كسيستم ذخيره

 همچنين و هابارش از بينند و به دنبال اين هستند كه هند دو كشوري هستند كه به شدت از تغييرات آب و هوايي آسيب مي

 .كند كمك آب كنترل به زيادي حدود تا تواندمي آناا تالش اين و بكنند را استفاده حداكثر كشاورزي هايآب زهكش

 ها؛ايجاد جوامع بين دولت -8

و  آبي در كنفرانس تغييرات آبتواند باعث تبادل تجربيات شود. در ماه آوريل گروهي براي مقابله با كمها ميايجاد جوامع بين دولت

  .هوايي در بوليوي شركت داشتند

 هاي مهم؛تصويب و اجراي قوانين و سياست -9

ها نيازمند اعمال نقش باتري در مقابله با بحران آب هستند، دولت آمريكا به دنبال توسعه اقدامي براي آب شرب و حفاظت از دولت

هاي آلوده از درياچه بايكال را كه مامترين منبع براي آن است. در روسيه والديمير پوتين رئيس جماور اين كشور قانون تخليه آب

صرفنظر از اينكه رهبران جاان چه مسيري را انتخاب كردند .شود را تصويب كرده استمحسوب مي توليد آب شرب در جاان

 .دارند آب هايبحران با مقابله در را ايچندگانه رويكردهاي آناا كه دهدمي نشان «بولو آو  د سركل»بررسي 

 جانبه اكوسيستم؛مديريت همه -10

بردي براي رويكردهايي كه قابل لمس است براي حفظ منابع طبيعي در نظر گرفته شود. جانبه و كاردر اين روش بايد مديريت همه

تواند اقدام ها در اين زمينه ميهاي اقتصادي، فرهنگي و اهداف اكولوژيكي هم جاري باشد. يكي از مثالتواند در حوزهاين مي

 .توليد كودهاي شيميايي و ديگر محصوالت سوخت ديزلي استها براي استفاده از آب شرب و يا جانبه براي استفاده از فاضالبهمه

 هاي توزيع؛بهبود زيرساخت -11

ها تواند منابع را به هدر بدهد و هزينهشود. اين مسأله ميها منجر به كاهش سالمت و تاعيف اقتصاد آن كشور ميكمبود زيرساخت

هاي زيادي به ويژه در شود كه بيماريداد. از سوي ديگر باعث مي را افزايش دهد. همچنين كيفيت زندگي را تحت تأثير قرار خواهد

هاي مناسب انتقال آب، توجه به باداشت و سالمتي آناا، پذير از جمله كودكان رواج پيدا كند. سيستمهاي آسيببين جمعيت

  .هاي مناسب داردتبديل آب پسماند و فاضالب به آب شرب همه نياز به زيرساخت

 هاي صنعتي؛ف آب كارخانهكاهش مصر -12

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

213 

هاي بزرگ بيشترين مصرف را چه به صورت مستقيم و درصد مصرف جااني را دارد. در اين ميان شركت ٢٢آب صنعتي تقريباً 

  .هاي بزرگ هم بسيار مؤثر هستند كه در كمبود آب تأثير زيادي دارندغيرمستقيم دارند و در اين ميان كارخانه

 المللي؛هاي بينهمكاريها و ايجاد چارچوب -13

المللي درباره مسائل منابع طبيعي اگر چه بسيار سخت است اما بايد اين كار انجام بشود. در سال هاي بينالزام به اجراي توافق

راي المللي تناا بكنفرانس تغييرات آب و هوايي سازمان ملل متحد در كپنااگ شاهدي بر اين مدعاست. اين كنفرانس بين 2009

مريكا لكس در آهاي گيتهاي تغييرات آب و هوايي نيز برگزار شد. توافقان آب ايجاد نشد بلكه درباره مقابله با خطرات و بحرانبحر

و توافق رودخانه باسين در آفريقا از جمله آناايي هستند كه تصويب شد اما در اين ميان سياستمداران براي اجراي آناا بسيار تأكيد 

ي هاي جاانكند كه استراتژيايي با گرايش بشردوستانه مانند اهداف هزاره آب شرب سازمان ملل متحد تاكيد ميهكنند. معاهدهمي

  .پذير استقابل اجرا و امكان

 كاهش آلودگي؛ -14

ها بيشتر شود هدررفت آن بيشتر خواهد شد. نظارت بر كيفيت آب براي دهد كه هر چه ميزان آلودگي آبها نشان ميبررسي

 .المللي براي اين مسأله ايجاد شودها بسيار ضروري است و در اين زمينه الزم است تا قوانين بينمت انسانسال

 دسترسي عادالنه آب براي همه؛ -15

يكي از اهداف هزاره سازمان ملل متحد اطمينان دادن به دسترسي همه به آب قابل شرب است. كشورهايي نظير شيلي تالش 

آب خود را اصالح كنند، سياستمداران آمريكايي هم به دنبال اين هستند كه قوانين آب را براي حفظ درياچه كنند تا قوانين مي

 .شودميشيگان به درستي ترجمه كنند. اين درياچه يكي از بزرگترين منابع آب شرب در جاان محسوب مي

 توسعه، تحقيق و نوآوري در بخش آب؛ -16

ها براي ايجاد كارهاي اقتصادي بايد باشد كه آبي مواجه هستند يكي از اولويتاز جاان كه با كمدسترسي به آب به ويژه در مناطقي 

ز شود و يا اها به كار گرفته ميسازي پسماندها و فاضالبهاي سالمتواند شارهايي باشد كه در آناا كارخانهها مييكي از اين مثال

  .كنندت ميآناا كود شيميايي يا ديگر محصوالت بايوفول درس

 عواقب آب كمبود و هوايي و آب تغييراتهاي آب در كشورهاي در حال توسعه و انتقال تكنولوژي؛ ايجاد پروژه -17

 انتقال تواندمي حلراه يك. كندمي ايجاد آفريقا صحراي و هند غربشمال جمله از توسعه حال در كشورهاي در را ناگواري

ا كه اقتصاد اين مناطق بسيار چر نرسد نظر به مام خيلي مسأله اين ابتدا شايد. باشد خشك منطقه اين به آب حفظ تكنولوژي

 .تواند در صورت اجرا تغييرات اساسي در منطقه ايجاد كندضعيف است اما مي

 كاهش اثرات تغييرات آب و هوايي؛ -18

تواند اين اثرات را هاي مديريت آب ميايجاد كند. سياستها تواند تغييرات زيادي را در انسانتغييرات آب و هوايي و كمبود آب مي

  .اي نيز بشودكاهش دهد و حتي باعث كاهش اثرات گلخانه

 كنترل رشد جمعيت؛ -19

رسد. بيش از يك درصد مي ٦٥به  ٢٠٣٠با افزايش روزافزون جمعيت در بخشي از جاان شكاف بين عرضه و تقاضاي آب تا سال 

شود درصد آب شيرين در بخش كشاورزي استفاده مي ٧٠سي به آب نخواهند داشت و از آنجا كه ميليون جمعيت جاان دستر

 .نقش بحران آب در بحث توليد غذا در كنار تغييرات آب و هوايي و منابع طبيعي بايد بررسي شود

ews.com/newstext.php?nn=http://www.farsn١٣٩٦٠٤٢٤٠٠٠٥٧٧ 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹6/04/21 : تاریخ

آغاز فصل برداشت گندم در تركمنستان+تصاوير فصل برداشت گندم طي مراسمي با حضور مقامات رسمي و ريش 

  .سفيدان محلي در تركمنستان آغاز شد

آباد، فصل برداشت گندم طي مراسمي با حاور مقامات رسمي و ريش سفيدان محلي در عشق خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار 

هزار  ٦٠٠هزار هكتار مزرعه يك ميليون و  ٧٦٠كاران تركمنستان در سال جاري زراعي قصد دارند از گندم.در تركمنستان آغاز شد

به گفته مقامات .گندم، پنبه، شالي و چغندر قند از مامترين محصوالت كشاورزي تركمنستان هستند.شت كنندتن گندم بردا

در تركمنستان همه .تركمنستان، اين كشور از نظر توليد گندم خودكفا شده و صادرات اين محصول در دستور كار قرار گرفته است

رده ها را اجاره كهاي دولتي اين زمينكشور با استفاده از تسايالت و يارانه اراضي كشاورزي متعلق به دولت هستند و كشاورزان اين

كشاورزي .دهندو محصوالت كشاورزي توليدي خود را با قيمت تعيين شده از سوي دولت به انبارهاي دولتي اين كشور تحويل مي

« قوميمي از اين كشور را كوير معروف قرهدر حالي كه بخش عظ.شوداز محورهاي مام توسعه اقتصادي در تركمنستان محسوب مي

قوم به كانال مصنوعي قره.دهد، يك و نيم ميليون هكتار از اراضي كشاورزي تركمنستان زير كشت گندم و پنبه قرار داردتشكيل مي

ستان هدايت را به تمام نقاط تركمن« آمودريا»رساني در اين كشور، آب شيرين كيلومتر به عنوان مامترين طرح آب ١١٠٠طول 

 .كندمي

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٦٠٤٢٠٠٠١٧٣٥ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 فلفل چيلي همچنان ادويه اي با بيشترين تقاضا

تن در دوره زماني  ٩،٤٧،٧٩٠ميليون دالر ( و حجم  ٢٦٣٣.٣٠كرور روپيه ) 17664.61ارزش صاردات ادويه جات هند به ميزان 

درصد در حجم  ١٢اين افزايش به ميزان  economictimes.indiatimesافزايش يافت.به گزارش ايانا از وبسايت  ٢٠١٧-٢٠١٦

حسب ارزش دالر در يك سال پيش ثبت شده است. در حالي كه در دوره زماني  درصد بر ٦درصد در ارزش معامله شده و  ٩، 

 بود.ميليون دالر(  2482.83كرور روپيه )  16238.23تن ، به ارزش ٨،٤٣،٢٥٥صادرات  ٢٠١٦-٢٠١٥

اين درحالي است كه هند از ركوردهاي خود در اين زمينه پيشي گرفته است و اين "گفت:  Dr A. Jayathilaرئيس اداره ادويه ، 

افزايش صادرات در بازارهاي بين المللي به دليل تقاضاي باال براي ادويه جات با كيفيت هند و همراه با رقابت شديد در بازارهاي 

در زمينه تجارت بين المللي كاال تعريف شده، به جااني است، همچنين به دليل مقررات ايمني غذايي سخت كه در حال حاضر 

به ثبت رسيده است، به طوري كه  ١٧-٢٠١٦گفتني است ، فلفل چيلي همچنان ادويه اي با بيشترين تقاضا در  "دست آمده است.

ارزش را  درصد در ٢٧درصد در حجم و  ١٥كرور روپيه بوده كه افزايش  ٥٠٧٠.٧٥تن و ارزش  ٤،٠٠،٢٥٠داراي صادرات بالغ بر 

 ٢٨درصد در حجم و  ٢٢نشان مي د هد.زيره، به عنوان دومين ادويه بابيشترين ميزان صادرات شناخته شد، به طوري كه افزايش 

 صادر شد.  ٢٠١٧-٢٠١٦كرور روپيه از هند در دوره  1963.20تن زيره به ارزش  ١،١٩،٠٠٠درصد در ارزش رسيد. در مجموع 

كرور روپيه  ١٢٤١تن در حجم و  ١،١٦،٥٠٠چوبه، به خصوص در بخش دارويي، به ارقام صادراتي افزايش تقاضاي جااني براي زرد

رسيد.همچنين ادويه اي كه افزايش قابل توجاي نسبت به سال مالي پيش داشت، رازيانه است كه  ٢٠١٧-٢٠١٦از لحاظ ارزش در 

)نوعي ادويه با  celeryن صادرات سير، جوز هندي و درصد در ارزش رسيد و همچني ٧٩درصد افزايش در حجم و  ١٢٩به افزايش 

 گياه كرفس تايه مي شود( با افزايش رو به رو بودند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩١٨/%D٨١%٩%D٨٤%٩%D٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 هاتجهيز مزارع پاكستان براي صدور محصوالت به چين/ كشاورزي پاكستان اسير چنگال واسطه

( اعالم كرد، مناطق كشاورزي كه در محدوده كريدور ١( ) (FPCCIچندي پيش فدراسيون اتاق بازرگاني و صنعت پاكستان 

( قرار دارند، مي توانند با كمك توليدات پاكستان، محصوالتي را به چين صادر كنند، كه از ٢()CPECچين ) -اقتصادي پاكستان 

واردات محصوالت كشاورزي چين ساالنه  "پار"ميليارد دالر به دست مي آورند.به گزارش ايانا از وبسايت  ١٢اين راه ساالنه درآمدي 

ميليارد دالر از روغن سويا و محصوالت ديگر كه پاكستان مي تواند  ٢٥ان به ميليارد دالر است كه از اين مقدار مي تو ١١١به ارزش 

همه استان ها بايد به ايجاد " ، گفت: FPCCIدر آن سايم باشد، اشاره كرد.عاطف اكرام شيخ، رئيس صنايع كميته منطقه اي 

وليد و به چين صادر كنند ، همچنين اقدام كنند و محصوالت كشاورزي با ارزش ت CPECمناطق زراعتي اقتصادي در طول مسير 

بايد بودجه براي اين هدف اختصاص داده شود، در حالي  "وي افزود :"با اين كار به جذب سرمايه گذاران چيني هم كمك مي شود.

ن ايكه بايد در اين مسير اقداماتي براي مناطقي همچون پنجاب كه از جمله باترين مناطق است، در نظر گرفته شود. چنانچه در 

مناطق آب كافي از طريق بارش ها و ساير منابع فراهم شود، مي تواند تاميني براي موفقيت در اين مسير باشد. عالوه بر اين، ارائه 

سردخانه هاي ذخيره سازي و  "عاطف اكرام شيخ گفت: "بذر، آفت كش هاي با كيفيت مي توانند به موفقيت اين كار كمك كنند.

  "تخراج روغن زيتون و سبزيجات خشك از جمله اقداماتي است كه در اين مسير تاثيرگذار هستند.امكانات انبارداري ، اس

بادام زميني، انگور، زيتون، مركبات، انبه، مركبات، گوجه فرنگي، ، گواوا )نوعي سيب مناطق گرمسيري( ، "وي خاطر نشان كرد: 

رند. همچنين سيستم كشاورزي بايد مدرن شود تا كشور بتواند توت فرنگي، جزو محصوالتي هستند كه تقاضاي زيادي در چين دا

همچنين وي خوستار بابود سستم بيمه كشاورزي شد و از "هزار ميليارد دالر برسد. ١٥طي چند سال به درامدي ساالنه در حدود 

 ال واسطه ها نجات دهند.بانك ها خواست تا در زمينه تامين مالي جوامع كشاورزي كمك كنند تا بتوانند كشاورزان را از چنگ

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٠١/%D٨%AA%D٨%AC%D٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

 دهدمصر، ميزان صادرات انگور پاييزه خود را افزايش مي

در سال هاي اخير و در پي افزايش تقاضا براي انگور بي دانه، بسياري از كشاورزان مصري ميزان بيشتري از مزارع شان را به كاشت 

زماني اين گونه انگور "، "فرش پالزا"، اختصاص داده اند.به گزارش ايانا از وبسايت  Autumn Royalاين گونه رقم انگور، همچون 

توليد نمي شد؛ اما اين در حالي بود كه مصر ريسك اين كار را پذيرفت و روي اين نوع محصول سرمايه  به اندازه كافي در مصر

تن انگور  ١٢٠٠تا  ١٠٠٠.اين شركت ساالنه گفت Smart Cairoاين مطلب را معتز محرم، رئيس صادرات شركت  "گذاري كرد.

 گاپور، اندونزي، عمان، بحرين، دانمارك و سوئيس صادر مي كند. درصد از آن را به كشورهايي از جمله سن ٥٠در اختيار دارد، كه 

با اين حال، مكان هايي وجو دارند كه توليد آن مناطق به طور مداوم در سطح بين المللي رقابت مي كنند، مانند استراليا كه انگور 

اين شرايط ، كار را براي رقابت دشوار مي ": توليدي اش را به اندونزي؛ شيلي و از طريق اسپانيا به اروپا صادر مي كند.محرم گفت

اين درحالي است كه قيمت اين نوع انگور مصري در حال "كند چراكه آن ها در زمينه بسته بندي آن ها باتر از ما كار كرده اند.

 يورو است كه اين ارزش مشابه سال پيش در همين زمان بوده است. ١١و  ٩حاضر در محدوده 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٠٥/%D٨٥%٩%D٨%B٥%D٨%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 چين، نگران سوياي اصالح ژنتيك شده آمريكا

روزافزون تقاضاي چين، صادرات خود به اين كشور را افزايش دهند اما امسال كشت كنندگان سوياي آمريكا اميدوارند با افزايش 

 .نگراني چيني ها از سوياي اصالح ژنتيكي شده آمريكا در حال افزايش است

اند، اميدوارند با واچ، امسال كشت كنندگان سوياي آمريكا كه در مساحت تحت كشت اين محصول ركورد زدهبه نقل از ماركت 

تقاضاي چين، صادرات خود به اين كشور را افزايش دهند اما وجود رقباي برزيلي و نگراني از محصوالت اصالح  افزايش روزافزون

 .ها شودتواند باعث كاهش اشتياق چينيژنتيكي شده آمريكايي مي

جوالي،  ١٣لووا، در مواينس، گويد كه احتماال در هنگام بازديد نماينده وزير تجارت چين از دسانجمن صادرات سوياي آمريكا مي

 .دهدچين خريد بزرگي از محصوالت سوياي آمريكا انجام مي

درصد  ٧.٣ميليون هكتار را به كشت سويا اختصاص دهند كه  ٨٩.٥كند كه امسال كشاورزان بيني مياداره كشاورزي آمريكا پيش

درصد از محصول سويا  ٤٥سال گذشته، به طور متوسط ١٠بيشتر است. در طول  ٢٠١٦ميليون هكتار كشت شده در سال  ٨٣.٤از 

 .درصد افزايش يابد ٥٠به  ٢٠١٨و  ٢٠١٧كند اين مقدار در بيني ميصادر شده است و اداره كشاورزي آمريكا پيش

ياي درصد از سو ٦٢چين به بزرگترين خريدار سوياي آمريكا تبديل شده است و طبق آمار اتحاديه سوياي آمريكا، در سال گذشته 

 .ميليارد دالر خريداري كرد ١٤صادر شده آمريكا را به ارزش بيش از 

گويد: افزايش تقاضاي چين براي سويا، ناشي از شي، معاون بخش محصوالت آمريكايي شركت دولتي تجارت غالت چين ميجري

كند. هر چه ما شاري شدن را مي صنعت رو به رشد پرورش دام و طيور اين كشور است كه براي تغذيه حيوانات از سويا استفاده

كنند با افزايش تقاضا براي مصرف گوشت، شير و تخم مرغ كنيم و افراد بيشتري از روستاها به شار مااجرت ميبيشتر ترويج مي

 نكند چرا كه برزيل هم با حجم انبوهي از ايهرچند افزايش تقاضاي چين سود كشاورزان آمريكايي را تامين نمي.شويمروبرو مي

مارك البرسون مدير توسعه بازار استراتژيك در اتحاديه سوياي .محصول براي چين گزينه ديگري جات خريد ارائه كرده است

توانند ه ميكنند كگويد: برزيل تناا رقيب ما نيست؛ رقيب اصلي ما كشورهايي هستند كه پالم )نخل( و كلزا كشت ميايلينويز مي

ها را گويد آمريكا بايد به توليد در مقياس بزرگ ادامه دهد تا قيمتو تغذيه حيوانات باشند. او ميجايگزين سويا براي توليد روغن 

كنندگان چيني نگران تعميرات محصوالت اصالح ژنتيكي شده آمريكايي از سوي ديگر مصرف.پايين نگه داشته و رقابتي باقي بماند

سويا كه از سوياي اصالح ژنتيكي شده به دست آمده است، براي سالمتي گويند روغن بر سالمتي خود هستند. اين روزها همه مي

گويد: فشارهاي رقابت و بازار نبايد پيترگلداسميت، مدير تجارت غذا و محصوالت كشاورزي در دانشگاه ايلينويز مي.خطرناك است

قاد دارد در برزيل و آمريكا جنوبي سوياي دهنده سوياي آمريكا شود، چراكه او به سادگي اعت باعث نگراني زياد كشاورزان پرورش

 .كافي براي بازار عظيم چين وجود ندارد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٥٥/%DA%٨٦%DB%٨C%D٨%٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 شغل دامداري در آيووا وجود دارد ٧5٤هزار و  ١22ازجوانان به دامداري عالقه دارند/ درصد  89

( CSIF:Coalition to Support Iowa’s Farmers( در آيووا، توسط ائتالف حمايت كشاورزان آيووا )١) FFAتحقيقاتي كه 

درصد از جوانان تصميم دارند  ٨٩هستند به طوري كه انجام داد، نشان داد كه شمار زيادي از جوانان آيووا به دامداري عالقه مند 

( نشان مي دهد ٢٠١٧، نتايج تحقيقات در سال جاري )"ووله سيز فارمر"شغل دامداري را انتخاب كنند.به گزارش ايانا از وبسايت 

با كشاورزي كار كنند.  درصد از دانش آموزاني كه تمايل به كار مزرعه ندارند اما بيشتر مي خواهند در كسب و كار مرتبط ٥٤كه 

من همراه با "گفت:  FFAبه دست آمد.اشلي كالر، دانش آموز دوم دبيرستان و عاو مدرسه FFAاعااي  ٣٩٥اين نتايج از 

دامداري بزرگ شده ام و مي خواهم اين مسير را به عنوان يك صنعت ادامه دهم؛ چراكه به من ماارت هاي زندگي قابل توجاي را 

من فكر "اشلي اميدوار است كه پس از تحصيل در كالج، در زمينه پرورش خوك مشغول شود ، وي مي گويد: "آموزش داده است.

 "كنم در اين كار موفق خواهم شد و اميدوارم بتوانم روزي اين تجربه ام را با فرزندان خودم به اشتراك بگذارم.

 پرورش دام همراه با فرصت هاي زياد

شغل  ٧٥٤هزار و  ١٢٢آموزان مانند اشلي، فرصت هاي زيادي در زمينه دامداري دارند، چراكه اين درحالي است كه ساير دانش 

آينده آيووا با مزارع دام گره خورده است، با وجود ركود "گفت:  CSIFبرايان ودينگاام، مدير اجرايي دامداري در آيووا وجود دارد.

ي نسل بعدي وجود دارد. از اين فرصت ها مي توان به پرورش خوك، فعلي در اقتصاد كشاورزي، فرصت هاي زيادي در دامداري برا

 "گاو، مرغ ، مزارع لبني، مزارع بوقلمون و همچنين شركت هاي در حال ظاور در زمينه ماهي و ميگو اشاره كرد. 

 شامل اين موارد است: ٢٠١٧همچنين يافته هاي ديگر از بررسي 

 رزي آيووا داشتند.كشاو آينده براي مثبتي انداز چشم درصد٩٧ •

 مي نشان را درصدي ٦ افزايش ٢٠١٦ نتايج به نسبت ميزان اين كه دهند ادامه كار و زندگي به آيووا در تا دارند قصد درصد ٧٥ •

 .دهد

 كه باشند داشته كشاورزي در اي حرفه خواهند مي كه است جواناني براي اصلي مانع اندازي راه هاي هزينه معتقدند درصد ٤٤ •

  درصد كاهش دارد. ٤ ٢١٠٦و  ٢٠١٥ه اين ميزان نسبت به البت

، حركتي را براي كمك به چالش هاي كشاورزان در زمينه پرورش دام آغاز كرده است كه شامل  CSIF "ودينگاام مي گويد: 

لش هايي است كه تفسير قوانين و مقررات با توجه به فعاليت آن ها، فراهم كردن كمك ها با اريه خدمات است. هدف ما كاهش چا

 "برخي از افراد جوان و مشتاق براي ايجاد يك زندگي از طريق دام با آن روبه رو هستند.

، يك سازمان غير انتفاعي است كه به دامداران در زمينه مواردي همچون مكان يابي مناسب براي انبار غله و CSIFگفتني است 

 ي كه اين خدمات براي كشاورزان هزينه اي ندارد.راهنمايي براي محافظت از محيط زيست كمك مي كند طور

اين ائتالف براي كمك به افزايش بازدهي كشاورزان در زمينه پرورش دام توسط كشاورزان ايجاد شد. اين در حالي است كه در 

اسيون اداره مزرعه ادامه فعاليت اش، شوراي صنعت گوشت گاو ايووا، انجمن گاوداران آيووا، انجمن پرورش دهندگان ذرت آيووا، فدر

آيووا، انجمن توليدكنندگان گوشت خوك آيووا، انجمن طيور آيووا، انجمن سويا آيووا، فدراسيون بوقلمون آيووا و انجمن لبنيات 

 غرب ميانه. براي مشاركت، به اين ائتالف پيوستند.

 ترجمه: فرحناز سپاري

 پي نوشت:
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1 - Future Farmers of America ايالت براي تشكيل سازمان كشاورزان آينده امريكا در  ١٨دانشجو از  ٣٣، ١٩٢٨: در سال

كانزاس سيتي، گردهم آمدند. به طوري كه اين سازمان از آغاز تاسيس تا به امروز در زمينه آشنايي جوانان با كشاورزي فعاليت مي 

  و ملي تامين مي شود. كند. همچنين بودجه اش از طريق حمايت مالي و كمك هاي فردي در سطوح محلي، ايالتي

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٥٠/٨٩%D-٨%AF%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

آور بروكسل بررسي شد/ كپ خود را براي مقابله با نتايج زياناروپا در  (CAP) "سياست مشترك كشاورزي"آينده 

 كندبرگزيت آماده مي

ژوئيه امسال در بروكسل شنيده شد. پيش  ٧در كنفرانس  (CAP)١ديدگاه هاي كشاورزان درباره آينده سياست مشترك كشاورزي

، بيانيه اي با درخواست دفاع (ICMSA) ٢ايرلند، رئيس انجمن توليدكنندگان شير خام (John Comer)از كنفرانس، جان كومر 

 دولت از پرداخت هاي فعلي به كشاروزان ايرلندي ارائه كرد.

هزار نفر و سازمان هاي  ٣٢٠، اين كنفرانس بر روي نتايج مشاوره مبتني بر عقايد براي بيش از "اگريلند"به گزارش ايانا از وبسايت 

 اي مبتني بر شواهد را كه از سوي اتحاديه اروپا انجام شده بود به اشتراك گذاشت. سراسر اروپا متمركز شد و نتايج مطالعه 

با خروج انگلستان از اتحاديه  "كپ"رئيس انجمن توليدكنندگان شير خام ايرلند گفت كه گزارش ها نشان مي دهد بودجه كلي 

 "نتقل شود.( متارر شده و انتظار مي رود كه اين ضررها به كشاورزان م٣اروپا )بريگزيت

 باشد و اين مسئله به "كپ"استدالل معتبري وجود دارد كه اتحاديه اروپا تالش مي كند تا بيش از حد تحت بودجه "كومر گفت: 

وضوح در مزارعي كه ما آن ها را تنظيم و بازرسي مي كنيم مشاهده مي شود. اين موضوع قطعاً مي تواند به سادگي اصالح شود، اما 

  "نياز دارد؛ ما از آن بسيار باره مند شديم و همچنان به آن نياز داريم. "كپ"ه گذاري كامل ايرلند به سرماي

به معناي باقي ماندن مشاركت كشورهاي عاو است، ايرلند بايد بگويد كه خواهان  "كپ"اگر حفظ دارايي هاي "وي افزود: 

  "چيست.

 قيمت هاي باالتر

اظاار نظر كرد و گفت كه همچنان شركت هاي  "ده مردم و انجمن ها از حوزه كشاورزيخروج ناگااني و هشدار دهن"كومر درباره  

 توليد مواد غذايي بايد با اتحاديه اروپا همكاريي هاي شان را افزايش دهند. 

آمدهاي ما همچنان تورم شديدي در قيمت هاي مواد غذايي داريم، زيرا توليدكنندگان اين مواد بايد تالش كنند با در"وي افزود: 

  "فشرده و افزايش قيمت ها زيان هاي وارده را جبران كنند.

وظيفه مام و عمده اتحاديه اروپا فراهم كردن مواد غذايي مقرون به صرفه، پايدار، سالم و با استانداردهاي باال براي مردم اروپاست؛ 

ه آن تجاوز شود، دليل اساسي براي آن است ، اگر به بودجICMSAابزار انجام اين كار سياست مشترك كشاورزي است و به نظر 

 كه خود اتحاديه اروپا نيز مورد حمله قرار گيرد. 

 پانوشت: 

١ .Common Agricultural Policy 

٢ .Irish Creamery Milk Suppliers Association 

 . ٢٠١٦ژوئن  ٢٣فرآيند خروج انگلستان از اتحاديه اروپا طي رفراندوم . ٣

 جالليانترجمه: ماشيد 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٧٢/%D٨%A٢%DB%٨C%D٨%٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

كوچك اما كشاورزي ارگانيك در زمان كاهش محصوالت منجر به افزايش درآمد كشاورزان مي شود/ كشاورزي 

 ارگانيك در مناطق روستايي از بقاي بيشتري برخوردار است

مركز ارگانيك در بسياري از مراحل برجسته ارگانيكي پيشروست و هفته گذشته نيز يكي ديگر از كارهايش را نشان داد. اين مركز 

شركت در انجمن توسعه پايدار بخشي از گروه منتخبي از كارشناسان ارشد كشاورزي، محققان و دانشگاهيان است كه براي 

به گزارش ايانا از وبسايت ژوئيه امسال دعوت شدند. ٦كشاورزي سازمان ملل متحد در مقرّ اين سازمان در نيويورك در تاريخ 

، مدير برنامه هاي علمي (Jessica Shade)اگريكالچر در نخستين نمايشگاه مركز ارگانيك در سازمان ملل، دكتر جسيكا شِيد 

رگانيك، روش هاي ارگانيكي را كه مي تواند راه حل هايي براي پايداري نوآورانه در تمام بخش هاي كشاورزي باشد، در مركز ا

از آن جائي كه كشاورزان و محققان ارگانيك نمي "، ارائه كرد. او مي گويد: "ارگانيك: نوآوري هايي براي پايداري"مبحثي با عنوان 

شاورزان عادي استفاده كنند، آن ها مجبورند كه خارج از اين چارچوب فكر كنند. نتيجه اين كار، راه توانند از ابزارهاي حل مسئله ك

حل هاي نوآورانه اي براي تمامي كشاورزان است. فنوني كه كشاورزان ارگانيك مرتباً به كار مي برند مي تواند ابزاري براي يادگيري 

، سازمان ملل متحد دستور كار توسعه پايدار ٢٠١٥در سال  "ري در مزارع باشد.همه كشاورزان درباره نحوه پيشتيباني از پايدا

پايان دادن به گرسنگي، "هدف توسعه پايدار به تصويب رساند. دومين هدف توسعه پايدار در جوامع بين المللي  ١٧را با  ٢٠٣٠

است. سازمان ملل متحد اعالم كرده است كه  ٢٠٣٠تا سال  "دستيابي به امنيت غذايي و بابود تغذيه و ترويج كشاورزي پايدار

است.جلسه روز پنج شنبه گذشته يك قدم اين هدف را پيش برد. در  "نيازمند تحول در كشاورزي جاان"دستيابي يه اين هدف 

اين انجمن يك روزه، متخصصان براي به اشتراك گذاري تجربيات، دروس آموخته شده و چالش هاي پيشرو در پيشبرد توسعه 

يدار گردهم آمدند. نتايج انجمن به صورت توصيه هايي خالصه شد تا به انجمن بين المللي حمايت از كشاورزي پايدار سازمان پا

مركز ارگانيك خوشحال شد كه به عنوان يكي از اعاا به اين بحث انتقادي "اعطا شود. شِيد مي گويد:  ٢٠١٨ملل متحد براي سال 

نيك آن است كه آموخته هاي ارگانيك را به سود تمام بخش هاي كشاورزي و افزايش كلي دعوت شد. مأموريت مام مركز ارگا

حيات و پايداري نظام هاي كشاورزي به كار برد. ما كامالً از تمامي اهداف دستور كار توسعه پايدار سازمان ملل متحد پيشتيباني 

شِيد به شركت كنندگان در انجمن توضيح مي  "گرد هستيم.خواهيم كرد و بسيار خوشحاليم كه يكي از اعااي قابل توجه اين ميز

دهد كه ارگانيك بر مبناي اصول پايداري محيط زيست و سالمت بشر ساخته شده است و دائماً در حال تكامل است. همچنان كه 

يق طور فعاالنه تحق پيشرفت هاي پايداري كشف مي شود، براي تامين راه حل هايي در به حداكثر رساندن پايداري فنون زراعي به

مي شود. او اشاره مي كند چگونه محققاني كه در زمينه كشاورزي فعاليت مي كنند، جايگاه مامي در كمك به دانش پايداري 

كشاورزي دارند؛ زيرا آن ها بايد نوآورانه باشد و راه حل هاي جديد، پايدار و مؤثري براي مشكالت زراعي مشترك ارائه دهند. او 

ند كه نوآوري هاي ارگانيك فقط به كشاورزي ارگانيك اختصاص ندارد، زيرا كشاورزي با طيف گسترده اي از چالش تأكيد مي ك

هاي بزرگ در سراسر سيستم هاي كشت مواجه است. همچنين شِيد نشان داد كه از ديگر جنبه هاي جديد كشاورزي ارگانيك 

ود اقتصادي براي كشاورزان است. او به مطالعات متعددي اشاره كرد كه تبديل مزاياي توليدات ارگانيك به روش هاي پايدار به س

منجر به افزايش درآمد كشاورزان مي شود به  -حتي وقتي كه محصوالت كاهش مي يابد-نشان مي دهد كشاورزي ارگانيك 

الي مواجه اند و خصوص در موقعيت هاي اقتصادي كه كشاورزان كوچك در مناطق روستايي بسياري از كشورها با مشكالت م

سازمان ملل متحد به خوبي مي داند كه "بسياري از آن ها نمي توانند با توليداتي در مقياس بزرگتر رقابت كنند. او مي گويد: 

چالش هاي پايان دادن به گرسنگي و تامين امنيت غذايي در جاان همچنان در معرض خطر است. جوامع بين المللي بايد براي 
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لش ها با يكديگر همكاري كنند و مركز ارگانيك افتخار مي كند كه يكي از اعااي مؤثر در اين تالش هاست. اين ها مقابله با اين چا

مأموريت مركز ارگانيك آن است كه علمي معتبر و مبتني بر شواهد را "همه آن چيزي است كه تحقيقات راه حل گرا ارائه مي دهد.

ايي ارگانيك و كشاورزي ارگانيك ارائه دهد و يافته هاي خود را به جوامع منتقل كند. در زمينه مزاياي باداشتي و محيطي مواد غذ

 اداره مي شود.  (OTA)اين مركز سازمان مستقل غيرانتفاعي پژوهشي و آموزشي است كه تحت حمايت انجمن تجارت ارگانيك 

www.organic-واد غذايي ارگانيك به نشاني براي كسب اطالعات بيشتر درباره مركز ارگانيك و علوم مرتبط با كشاورزي و م

center.org  .مراجعه كنيد 

 ترجمه: ماشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٢٨/%DA%A٩%D٨%B٤%D٨%A٧%D٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

ايجاد نسلي  YISA امضا كردند/برنامه (Benin) قرارداد كارآفريني كشاورزي در بنين Deans و YISA ان جي او

 موفق در كشاورزي پايدار در نيجريه و تمامي قاره بزرگ آفريقا است

در دانشگاه هاي  (Deans)و انجمن كشاورزي دينز  (YISA)١دولتي ابتكار جوانان براي كشاورزي ارگانيكسازمان غير 

 يادداشت تفاهمي را براي كمك به ترويج عالقه جوانان در كشاورزي به عنوان كسب و كار اماا كردند. (ADANU)٢نيجريه

، بنيان گذار و هماهنگ كننده ملي (Ogirinye Innocent)به گزارش ايانا از وبسايت اگريكالچر، آقاي اُگيريناي اينوسنت 

YISA- نيجريه، سه شنبه هفته گذشته در بنين اعالم كرد كه اين يادداشت تفاهم حول يك دوره نافتگي كارآفريني كشاورزي و

 هدف ارتقاء عالقه جوانان به كشاورزي است.  مي گردد و برنامه اي با (AIM)٣مربيگري

تفكيك "در دانشگاه بنين كه موضوع آن  (ADANU)اين يادداشت تفاهم در شصت و يكمين نشست عمومي ساالنه آدانوو 

بود، به اماا رسيد. طبق گفته هاي آقاي اينوسنت، دوره نافتگي كارآفريني كشاورزي  "اقتصاد انحصاري نيجريه به كمك كشاورزي

است كه هدف  (ADAN)، برنامه توانمندسازي گلچين يك گروه با همكاري انجمن كشاورزي دينز نيجريه  (AIM)و مربيگري

 كمك به تغيير ذهن جواناني است كه به كشاورزي با معيارهاي دهقاني مي نگرند.  آن

اين برنامه براي دانش آموزان با استعداد و دانشجويان كالج هاي كشاورزي در مؤسسات عالي رتبه نيجريه طراحي "او مي گويد: 

رزي ظرفيت سازي كند. همچنين مراكز تجاري شده است تا براي دانش آموزان و دانشجويان در زمينه ماارت هاي علمي كشاو

كشاورزي در محيط مدارس ايجاد شده تا نسل هاي موفقي از بازيكنان فعال براي كشاورزي پايدار در نيجريه را پس از فارغ 

ده امعدن طالي استف"اينوسنت شرح مي دهد كه كشاورزي بخش زير بنايي اقتصاد و با عنوان "التحصيلي به همراه داشته باشد.

است كه مي تواند اقتصاد بيمار اين كشور را احيا كند. به هر حال، او مي گويد كه نبود عالقه در ميان جوانان و عدم پذيرش  "نشده

بيشتر در ميان دانش آموزان و فارغ التحصيالن رشته كشاورزي با كم توجاي به اثبات عملي سودآوري كشاورزي به عنوان كسب و 

ر دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته هاي كشاورزي ماارت هاي عملي زيادي ندارند. همچنين از شكل هاي كار مرتبط است. بيشت

مختلف انگيزه هايشان، به ويژه برنامه تأمين مالي فارغ التحصيالن كشاورزي كه بتوانند پس از فارغ التحصيلي شركت هاي صنايع 

مروزه در آفريقا جوانان عالقه اي به كشاورزي ندارند و بنابراين نقش فعالي كشاورزي پايداري را تأسيس كنند، حمايت نمي شود. ا

در اين بخش ندارند. اين نوعي توسعه غمگينانه است كه جوانان؛ به ويژه فارغ التحصيالن كشاورزي، معدن طال را در دستان 

در حالي كه بيكاري جوانان و ناامني غذايي  دهقانان سالخورده كه باترين ابزارهاي شان بيل هاي كج و داس هاست، رها مي كنند

 همچنان در ميان آنان رو به افزايش است. 

 (YIAS)سازمان غيردولتي 

سازمان غير دولتي ابتكار جوانان براي كشاورزي ارگانيك سازماني مبتني بر دانش كشاورزي فارغ التحصيالن جوان رشته كشاورزي 

 قه واقعي به كسب و كار كشاورزي دارند. سال است كه عال ١٥-٤٠و ديگر جوانان بين 

نيجريه يكي شدند. برنامه هاي اين سازمان در راستاي آموزش،  (CAC)٤با كميسيون امور داخلي ٢٠١٢آن ها در فوريه سال 

 بتصحيح، تشويق، الاام بخشيدن و ايجاد انگيزه در جوانان براي روي آوردن به كشاورزي به عنوان كسب و كاري خالص براي كس

درآمد، توليد مواد غذايي و تغيير وضعيت جمعيت شناسي حال حاضر كشاورزان ميانسال و سالخورده نيجريه اي طراحي شده كه 

باترين ابزار براي آناا بيل هاي كج و داس هاست. اين سازمان به ويژه در حال پيشرفت است تا وضعيت فارغ التحصيالن كشاورزي 
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ا پرسه مي زنند به ارتشي از جوانان تبديل كند كه توليدات كشاورزي پايدار و مشاغل كشاورزي در را از بيكاراني كه در خيابان ه

 حفظ كنند. (YOCCAP)٥نيجريه را از طريق برنامه جامع كشاورزي سازمان همكاري هاي جوانان

 مأموريت:

 آفريقا.ايجاد نسلي موفق از افراد فعال در كشاورزي پايدار در نيجريه و تمامي قاره بزرگ 

 ديدگاه:

 اين ان جي او مي خواهد كه اشتغال جوانان و امنيت غذايي در نيجريه و سراسر آفريقا تامين شود.

ايالت نيجريه، از جمله حوزه فدرال مركزي  ١٥مكانيزم هدايت مأموريت اين سازمان تحقق بخشيدن به اجراي ديدگاه آن ها در 

(FCT)  .است 

 پانوشت:

١ .Youth Initiative for Sustainable Agriculture  

٢ .Association of Deans of Agriculture in Nigerian Universities 

٣ .Agripreneurship Incubation and Mentorship 

٤ .Corporate Affairs Commission 

٥ .Organization's Youth Collaborative Community Agriculture Programme  

 الليانترجمه: ماشيد ج

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٢٥/%D٨%A٧%D٨٦%٩%D-٨%AC% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 13۹6تیر  20تاریخ: 

هاي كشاورزي گواهينامه كشاورزان بايد روشوجود آورده است/ با دريافت كشاورزي ارگانيك جنبش آني را به

 ارگانيك را بپذيرند

 (PGS)٢براي ترويج كشاورزي ارگانيك تحت سيستم تامين مشاركتي (VFPCK)١شوراي توسعه ميوه و سبزيجات كراالماس

تمركززدايي كند و با در هند تالش مي كند تا سيستم صدور گواهينامه كشاورزي ارگانيك را از وزارت كشاورزي و رفاه كشاورزان 

 .نفره از كشاورزان محلي كه بيش از يك سال است در اين پروژه ثبت نام كرده اند، آن را در منطقه به حركت درآورد ١٠گروهي 

در هند تالش  (PGS)٢براي ترويج كشاورزي ارگانيك تحت سيستم تامين مشاركتي (VFPCK)١شوراي توسعه ميوه و سبزيجات كراالماس

نفره  ١٠سيستم صدور گواهينامه كشاورزي ارگانيك را از وزارت كشاورزي و رفاه كشاورزان تمركززدايي كند و با گروهي  مي كند تا

 از كشاورزان محلي كه بيش از يك سال است در اين پروژه ثبت نام كرده اند، آن را در منطقه به حركت درآورد.

نفر است، زيرا آن ها بر تشكيل گروه هاي بزرگ تر تمركز نمي كنند.  ٧تا  ٥ ، هر گروه شامل"د هيندو"به گزارش ايانا از وبسايت 

كشاورزاني كه در كشاورزي ارگانيك مشاركت دارند براي عاويت در اين گروه ها در نظر گرفته مي شوند. انتظار مي رود كه 

راي ي ارگانيك كمك كند و اطميناني بسيستم تامين مشاركتي در صدور گواهينامه توليد محصوالت ارگانيك به افزايش كشاورز

سيستم متداول صدور گواهينامه محصوالت ارگانيك بيش از حد دست و ٠١٠٠٠٠خريد اين محصوالت با برچسب ارگانيك باشد. 

 پاگير است و براي كشاورزاني كه سرمايه كمي دارند، بسيار گران و پرهزينه است. 

 قيمت بهتر در توليد

ي ها براي گروه هاي كشاورز و قيمت مناسب براي توليدات شان را از طريق بازاريابي به كمك خريد و ما در دسترس بودن ورود"

  "تامين مي كنيم. VFPCKفروش انحصاري موارد ارگانيك و همچنين بازارهاي فروش 

ز كشاورزان منطقه به اين طرح فرآيندي مداوم است و احتماالً در ميان گروه هاي بيشتري ا"يكي از مقامات مسئول مي گويد: 

  "تدريج شكل مي گيرد.

او اضافه مي كند كه با دريافت گواهينامه تحت اين طرح، كشاورزان بايد با مجموعه اي از پارامترها موافقت كنند و روش هاي 

 د بعاي موارد راكشاورزي ارگانيك را بپذيرند. گرچه كشاورزان اين گروه ها در حال حاضر به كشاورزي ارگانيك مشغولند، اما باي

 اصالح كنند تا اطمينان كامل تامين شود. 

 گواهينامه

هكتار  ١٠٠هكتار براي كشاورزي ارگانيك ايده آل بوده، حدود  ٢٥با وجود اين كه براي هر يك از گروه هاي كشاورز وسعتي حدود 

كشاورزاني كه مالك زمين هاي خودشان  را دريافت كرده اند. اين طرح براي PGSاز زمين هاي منطقه گواهينامه ارگانيك تحت 

درصد از كشاورزاني كه به توليد تجاري سبزيجات  ٩٠حدود  (Ernakulam)اند سودمند است، در حالي كه در منطقه اِرناكوالم 

 مي پردازند زمين هاي شان را اجاره مي دهند. 

رالعمل ها را تعريف مي كند و كار نظارت را از متولي نگاداري اطالعت است، سياست ها و دستو ٣مركز ملي كشاورزي ارگانيك

 طريق كنترل مزارع و آزمايش باقي مانده محصوالت بر عاده دارد. 

 شوارهاي منطقه اي
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شوراهاي منطقه اي و سازمان هاي تسايل كننده در ظرفيت سازي، آموزش، انتشار دانش و فنّاوري، و بارگذاري اطالعات بر روي 

 به گروه ها كمك مي كنند. PGSوب سايت 

حس مالكيت مشترك از طريق مشاركت ذي نفعان در فرآيند توسعه و اجراي عمليات و همچنين ارتباط مستقيم ميان 

 توليدكنندگان، مصرف كنندگان و ساير ساامداران، از برجسته ترين ويژگي هاي سيستم تامين مشاركتي است. 

 پانوشت: 

١ .Vegetable and Fruit Promotion Council Keralam’s 

٢ .Participatory Guarantee System 

٣ .National Centre of Organic Farming 

 ترجمه: ماشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٠٤/%DA%A٩%D٨%B٤%D٨%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 المللي فائو معرفي شدندافتخارآفرينان در كنفرانس بين

دولت ها، روزنامه نگاران، سازمان هاي غير دولتي و تيم سازمان ملل متحد كه در زمينه پايان دادن به گرسنگي و ترويج و توسعه 

 .، در چالمين اجالس بين المللي فائو معرفي شدندپايدار، افتخاري كسب كرده بودند 

به گزارش ايانا از وبسايت فائو، وزارتخانه هايي از آنگوال و جماوري دومينيكن، سازمان بين المللي مااجرت، رابوبانك 

(Rabobankو كميسيون حفاظت از منابع زنده دريايي قطب شمال از جمله ناادهايي بودند كه افتخاري در راستاي )  امنيت

غذايي و توسعه پايدار كسب كرده بودند و از آن ها به خاطر اقدامات شان، قدرداني شد.در زمان برگزاري كنفرانس بين المللي فائو، 

نااد و فرد قدرداني و به آن ها جوايزي اهدا كرد. دبير كل فائو گفت:  ١٠مدير كل فائو، خوزه گرازيانو دا سيلوا طي مراسمي، از 

 "ست كه نتايج مثبت و روش هايي را كه مي توانيم با يكديگر كار كنيم تا به گرسنگي پايان دهيم، نشان دهيم.اين مام ا"

به دليل كمك ( را  Jacques Diouf Award( و بنياد رابوبانك هلند جايزه ژاك ديوف ) (IOMسازمان بين المللي مااجرت 

رابوبانك، به خاطر حمايت فني و مالي براي تعاوني هاي توليد روستايي و  هاي شان براي بابود امنيت غذايي جاان دريافت كردند،

تجارت كشاورزي و همچنين تعاد به پايداري در سيستم هاي غذايي و سازمان بين المللي مااجرت براي تالش هايش به منظور 

 جايزه شدند. ارتباط بحث جااني افزايش مااجرت با مسائل امنيت غذايي و توسعه، موفق به دريافت اين

سازمان بين المللي مااجرت و فائو در حال كار براي رسيدگي به مشكل ساختاري مااجرت و تقويت "گرازيانو دا سيلوا گفت: 

اين درحالي بود، كه وزارت شيالت آنگوال و شوراي ملي توسعه و مقررات صنعت لبني وزارت كشاورزي "توسعه پايدار هستند.

را به دليل اجراي پروژه هاي كارمد با (  Edouard Saouma Awardشترك جايزه ادوارد سائوما )جماوري دومينيكن به طور م

، دريافت كردند.آنگوال براي اجراي پروژه با هدف ترويج شيوه هاي مناسب در بعد  (١تامين بودجه برنامه توسط همكاري فني فائو )

عيشت افراد آسيب پذير، جوامع دور افتاده، توانست اين جايزه را ا از برداشت، پردازش و ذخيره سازي محصوالت شيالت، بابود م

زآن خود كند. همچنين شوراي لبني جماوري دومينيكن براي نقش برجسته اش در اجراي پروژه چند جانبه فائو در راستاي بابود 

 ه شد.توليد، جمع آوري، بازرسي و بازاريابي شير در منطقه جزيره اي، موفق به دريافت اين جايز

، جايزه اي كه به شخص يا سازماني براي اقدام ويژه اش (  Margarita Lizárraga Awardهمجنين جايزه مارگاريتا ليزاراگا )

در اجراي مسئوالنه در زمينه شيالت اعطا مي شود، امسال به كميسيون حفاظت از منابع زنده دريايي قطب جنوب 

CCAMLR) زنده دريايي در منطقه وسيع اقيانوس منجمد جنوبي، داده شد.(، به دليل حفاظت و مديريت منابع 

 (2تقدير از روزنامه نگاران كنيا و ساموا )

درهمين راستا، دو روزنامه نگار به دليل گزارش هاي شان براي شاساندن امنيت غذايي و مسائل مربوط به توسعه روستايي در 

 FAO's A.H. Boermaفق به دريافت جايزه ا. اچ. بوئرما فائو )كشورهاي در حال توسعه و با تمركز بر جامعه مدني مو

Award )از تلويزيون ملي كنيا به خاطر گزارشات اش در بخش هفتگي بخش غذايي روزهاي جمعه تلويزيون  شدند.زينب وانداتي

، توانست اين جايزه را ملي كنيا، كه توجاات را به سوي مسائل مربوط به امنيت غذايي در كنيا و در سراسر منطقه جلب كرده

(، براي تعادش به عنوان سردبير يك روزنامه منطقه  Samoa Observerكسب كند. همچنين كني لسا، از ساموآ آبزرور)

اقيانوس آرام، نسبت به پوشش دادن مسائل كشاورزي و امنيت غذايي به ويژه در مورد چالش هاي مناطق جزيره اي كوچك در 

 ( موفق به دريافت اين جايزه شد. Small Island Developing Statesحال توسعه )

 تجليل از كاركنان فائو براي خدمات برجسته
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( به سه عاو فائو به دليل انجام اقدامات شان در زمينه ترويج كشاورزي پايدار،  B.R. Sen Awardهمچنين جايزه ب. ار. سن )

غذيه، تعلق گرفت، اين جايزه به اعااي فائو براي مشاركت شان در ايجاد جوامع انعطاف پذير روستايي و بابود امنيت غذا و ت

گفتني است رافائل زاواال، از دفتر فائو در كلمبيا توانست به دليل نتيجه پيشبرد كشورهاي محل حوزه فعاليت شان داده مي شود.

همچنين فاتوما سيد، از دفتر فائو در  تالش هايش در حمايت از روند صلح در منطقه كشور آمريكاي جنوبي جايزه را به دست آورد.

مالي، براي سيستم نوآورانه كوپن، براي كمك به كشاورزان آسيب ديده از جنگ و توميو شيچيري، از دفتر فائو در افغانستان، براي 

 كمك به مديريت آب كشور، موفق به دريافت جايزه شدند.

 ترجمه: فرحناز سپاري

 پي نوشت: 

١- FAO's Technical Cooperation Programme (TCP) 

٢- Samoa :كشوري كه در قاره اقيانوسيه واقع است. اين جزيره همچون هاوايي در يك نقطه دور افتاده از اقيانوس آرام واقع شده 

 آيداست و يك جزيره گردشگري به شمار مي

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩١٦/%D٨%A٧%D٨١%٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

 خريد موادغذايي محلي، نزديك به يك ميليون پوند به اقتصاد شرق انگلستان كمك كرد

صورت محلي، باعث شد تا نزديك به يك ميليون پوند به اقتصاد ، با خريد مواد غذايي به  East of England Co-op تعاوني

 .منطقه كمك شود

 

، با خريد مواد غذايي به صورت محلي، باعث شد تا نزديك به يك ميليون پوند به اقتصاد (١) East of England Co-opتعاوني 

 منطقه كمك شود.

 East of Englandي معامالت محصوالت محلي توسط تعاوني به گزارش ايانا از سايت فارمينگ يو كي، اين درحالي است كه ط

Co-op  ٥.٩ژوئن، براي اقتصاد منطقه به همراه آورد كه نسبت به سال گذشته  ١٨تا  ٥پوند طي دو هفته،  ٥٠هزار و  ٩٧٢، مبلغ 

ود، در راستاي تشويق درصد افزايش را نشان مي دهد.گفتني است، اين رويداد ساالنه كه توسط تعاوني ياد شده برگزار مي ش

هزار جعبه كوچك توت فرنگي  ٦٠خريداران به حمايت از كسب و كارهاي محلي از طريق خريداري محصوالت محلي است.بيش از 

محلي، و نزديك به هفت هزار دسته مارچوبه طي دو هفته فروخته شد كه مي تواند نقطه عطفي در كارنامه كاري اين تعاوني به 

از طريق مشاركت "، اظاار داشت: East of England Co-opسونور، رئيس اجرايي ستاد مشترك تعاوني شمار آيد.راجر گرو

 "همكاران و توليدكنندگان محلي منطقه، توانستيم طي دو هفته در مورد اهميت خريد محلي با افراد منطقه صحبت كنيم.

و ما مفتخر هستيم كه مي توانيم با اين كار، به حفظ سال گذشته در حال گسترش است  ١٠اين ابتكار طي بيش از "وي افزود: 

 ١٠ما بسيار خشنود هستيم كه مي توانيم جشن "گروسونور يادآور شد: "نقدينگي در منطقه و بابود خريد مشتريان كمك كنيم.

محكم تر و تعاد  سالگي اين طرح را برگزار كنيم، در عين حال، هدف ما در آينده حمايت از توليدات محلي به صورتي پايدار و

 "خواهد بود. )منطقه اي در شرق انگليس( East Angliaمداوم ما براي حمايت از توليدات 

 توليد كنندگان محلي

 Fairfieldsمي توان به برخي از كسب و كارهاي محلي كه توانستند از طرح تعاوني سود ببرند، اشاره كرد، كه از آن جمله 

Farm Crisps (است كه توانست ٢ ،)بسته )چيپس( بفروشد. ٥٦٠هزار و  ١١ 

در طول دو هفته، توليدكنندگان به منظور ارايه محصوالت يا نمونه پيشناادي ، از فروشگاه هاي مواد غذايي تعاوني ياد شده بازديد 

ميليون پوند  ٥٧توانسته از آن زمان به منظور حمايت از توليدكنندگان محلي ايجاد شد كه  ٢٠٠٧كردند. اين طرح تعاوني در سال 

  به اقتصاد منطقه كمك كند.

 ترجمه: فرحناز سپاري

 پي نوشت:

 چاارمين تعاوني بزرگ مصرف كنندگان در انگلستان است. -١

٢- Fairfields Farm Crisps  تبديل به يك نام تجاري و مترادف با توليد چيپس باكيفيت ، شده است. ٢٠٠٦از سال 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٥٨/%D٨%AE%D٨%B١%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 كنندقزاقستان و چين منطقه آزاد كشاورزي تأسيس مي

 .كشور خبر داد ٢هاي كشاورزي ميان منطقه آزاد همكاريوزير كشاورزي قزاقستان از توافق اين كشور و چين براي ايجاد 

گذاري و هاي سرمايهوزير كشاورزي قزاقستان در همايش مشترك همكاري« عسكر ميرزا احمداف»به گزارش فارس، در دوشنبه، 

هاي همكاري كشور منطقه آزاد ٢گفت: قزاقستان و چين به منظور تقويت روابط كشاورزي ميان « پكن»و « آستانه»كشاورزي 

هاي كشاورزي به ايجاد صنعت پرورش مشترك و مدرن سازي وي افزود: تشكيل منطقه آزاد همكاري.كنندكشاورزي ايجاد مي

ميليون دالر از جمله قراردادي در  ١٦٠سند به ارزش  ٧در اين همايش در مجموع .بخش كشاورزي قزاقستان كمك خواهد كرد

 .هاي روغني قزاقي به چين به اماا رسيدهزار تن دانه ١٠٠هزار تن گندم و  ٢٠٠زمينه عرضه 

كشور به منظور انتقال محصوالت مذكور تصويب  ٢اي در زمينه آغاز ساخت ترمينال در منطقه مرزي ميان عالوه بر اين توافقنامه

 .فتكشور قزاقستان و چين صورت گر ٢در چارچوب اين همايش همچنين مالقات دوجانبه وزراي كشاورزي .شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٦٤/%D٨٢%٩%D٨%B٢%D٨%A٧%D٨٢%٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 و تقويت سيستم هاي مواد غذايي پرداختن به چالش هاي جهاني براي پايداري كشاورزي

براي حل چالش هاي اصلي توسعه جااني در تأمين ذخاير غذايي آينده، شوراي تحقيقات علوم زيستي و بيوتكنولوژيكي برنامه 

همكاري را با شوراي تحقيقات پزشكي، شوراي تحقيقات اقتصادي و اجتماعي، شوراي تحقيقات هنر و علوم انساني، شوراي 

ميليون پوند از طريق صندوق تحقيقات چالش هاي جااني جايزه  ١٦يط زيست طبيعي و با سرمايه گذاري بيش از تحقيقات مح

 .بنياد تحقيقات جااني سيستم هاي غذايي و كشاورزي را هدايت مي كند

براي حل چالش هاي اصلي توسعه جااني در تأمين ذخاير غذايي آينده، شوراي تحقيقات علوم زيستي و 

، شوراي تحقيقات اقتصادي و (MRC)٢برنامه همكاري را با شوراي تحقيقات پزشكي (BBSRC)١بيوتكنولوژيكي

و با  (NERC)٥، شوراي تحقيقات محيط زيست طبيعي(AHRC)٤، شوراي تحقيقات هنر و علوم انساني(ESRC)٣اجتماعي

جايزه بنياد تحقيقات جااني  (GCRF)٦جااني ميليون پوند از طريق صندوق تحقيقات چالش هاي ١٦سرمايه گذاري بيش از 

، (Amanda Collis)دكتر آماندا كوليس  bbsrcسيستم هاي غذايي و كشاورزي را هدايت مي كند.به گزارش ايانا از وبسايت 

 تاين سرمايه گذاري به تعدادي از تاديدا"مدير اجرايي بخش علوم شوراي تحقيقات علوم زيستي و بيوتكنولوژيكي مي گويد: 

مختلف در توليد پايدار مواد غذايي سالم و مغذي شامل مقابله با طيف گسترده اي از آفات و بيماري ها، بررسي رفتارهاي انساني و 

بابود تغذيه و ايمني مواد غذايي از طريق پايداري خاك هاي كشاورزي و گسترش زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي غذا و كشاورزي 

تحقيقات نيازمند تالش هاي مشترك از طيفي از رشته هاست و اين برنامه نمونه اي از شوراهاي رسيدگي مي كند. پيچيدگي 

 "تحقيقاتي است كه همراه با يكديگر به چالش هاي گسترده توسعه بين المللي رسيدگي مي كنند.

انگلستان با شركايي از كشورهاي  سازمان برنده جوايزي شدند. جوايز پايگاه تحقيقات جااني ٢٧پروژه منحصر به فرد با هدايت  ٣٥

 كم درآمد و يا متوسط كه به چالش هاي اصلي توسعه پايدار مي پردازند شامل بخش هاي زير است:

 سيستم هايي كه غذاي سالم و مغذي را به همه مي رسانند· 

 انعطاف پذيري سيستم غذايي با تغييرات اقليمي· 

 و استفاده مجدد از ضايعات غيرقابل اجتناب مواد غذايي كاهش تلفات از طريق زنجيره غذايي كشاورزي· 

 كشاورزي در زمينه اي از چشم اندازهاي وسيع تر· 

 نمونه هايي از سرمايه گذاري ها 

گندم يكي از مواد غذايي اصلي در اتيوپي است كه توليدكننده عمده گندم در جنوب صحراي آفريقاست. محققان در تالشند تا  -

ي زنگ گندم را با تركيب مدل سازي كه بتواند گسترش بيماري زنگ را در مزارع و در مقياس چشم اندازها پيش توانايي پيش بين

 بيني كند گسترش دهند. 

توسعه مراتعي با كيفيت و باره وري پايين براي توليدات دامي در آمريكاي مركزي و غربي دليل عمده جنگل زدايي است.  -

اجتماعي مسيرهاي تشديد پايدار ديگري اند كه رونق  -محققان در حال تالش براي درك پيامدهاي زيست محيطي و اقتصادي

 ايع لبنيات به همراه داشته باشد. اقتصادي و مزاياي زيست محيطي را باهم براي صن

ذرت يكي از مامترين غالت جنوب آفريقاست؛ اما در حال حاضر، بدون شيوه هاي مديريتي جديد، پيش بيني مي شود كه بازده  -

م وپايين سبب كاهش محصول در آينده شود. محققان در تالشند توان بالقوه تنوع بين ژنوتيپ ذرت و تأثير آن بر عملكرد ميكروبي

 )ريزاندامك هاي همزيست( در محيط اطراف ريشه را نشان دهند. 
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هزار گونه از حشرات خورده مي شوند. عملكرد  ٢در حال حاضر و به طور سنتي، در دو سوم كشورهاي سراسر جاان بيش از  -

كه از تصاوير ماهواره اي و  موريانه هايي با باله هاي مفصلي در تپه هاي جداگانه ارزيابي خواهد شد، سپس عملكرد چشم انداز

هواپيماهاي بدون سرنشين به دست آمده تخمين زده مي شود و برآورد اوليه اي از موريانه ها به عنوان سرمايه طبيعي در سطح 

 جامعه و چشم انداز ارائه مي شود. 

خانوادگي صورت مي گيرد. اين  اندونزي سومين توليدكننده بزرگ كاكائو در جاان است كه پرورش آن عمدتاً در مزارع كوچك -

پرورژه فرآيند كارآمد و مقياس پذيري براي شكستن پوسته دانه كاكائو به فيبر محلول را شناسايي مي كند كه اين فيبر محلول و 

ليگنين )صمغ( در سيستم هاي غذايي )نانوايي، لبنيات و شيريني هاي مبتني بر شكالت( و مواد فومي زيست تخريب پذير براي 

 سته بندي استفاده مي شود. ب

 ٥اين سرمايه گذاري بخشي از مجموعه وسيع فعاليت هاي مؤسسات صندوق تحقيقات چالش هاي جااني است كه با همراه با 

ميليون پوند براي مقابله با چالش هاي جااني با تمركز بر بيماري هاي  ٤٠شوراي تحقيقاتي انگلستان متعاد شده اند بيش از 

 نت هاي جااني و سيستم هاي غذايي كشاورزي بپردازند.غيرعادي، عفو

 پانوشت: 

١ .Biotechnology and Biological Sciences Research Council 

٢ .Medical Research Council 

٣ .Economic and Social Research Council 

٤ .Arts and Humanities Research Council 

٥ .Natural Environment Research Council 

٦ .Global Challenges Research Fund 

 مترجم: ماشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٥٧/%D٩%BE%D٨%B١%D٨%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

بالقوه ويرانگر؛ حفاظت از گندم در مقابل آفت قارچ گندم/ اين مطالعه بينش مهمي در رابطه با جهش ژن يك بيماري 

 دهدرائه مي

يك آسيب شناس گياهي از دانشگاه كنتاكي، همراه يك تيم بين المللي تحقيق از يك حلقه زنجيره مام مرتبط با بيماري كنترل 

، عاو هيات علمي دانشكده كشاورزي، مواد (mark farman) داري كردند. مارك فارمننشده كه براي گندم ويرانگر است، پرده بر

 .منتشر كرده است (AAAS) غذايي و محيط زيست انگلستان در اين باره مقاله اي را در مجله انجمن پيشرفت علمي آمريكا

رل لقه زنجيره مام مرتبط با بيماري كنتيك آسيب شناس گياهي از دانشگاه كنتاكي، همراه يك تيم بين المللي تحقيق از يك ح

(، عاو هيات علمي دانشكده كشاورزي، مواد mark farmanنشده كه براي گندم ويرانگر است، پرده برداري كردند. مارك فارمن )

 ( منتشر كرده است.AAASغذايي و محيط زيست انگلستان در اين باره مقاله اي را در مجله انجمن پيشرفت علمي آمريكا )

به گزارش ايانا از سايت ساينس ديلي، از نظر تاريخي گندم در كنتاكي و سراسر آمريكاي شمالي نسبت به قارچي كه به تازگي 

پژوهشگران انگليسي يك  ٢٠١١ظاور پيدا كرده و با نام آفت گندم شناخته مي شود آسيب پذير نبوده است. با اين حال، در سال 

ني گندم مي شد در طرح پژوهشي خود در مركز تحقيقاتي و آموزشي انگلستان در پرينستون بيماري را كه مربوط به قسمت فوقا

اين آفت گندم در سراسر بنگالدش شيوع پيدا كرد. در سال جاري، اين بيماري دوباره به  ٢٠١٦كشف كردند. سپس در سال 

آفت گندم ممكن است به زودي جاان گير شود  بنگالدش ضربه زد و هم چنين در هند حاور داشت و نگراني ها را نسبت به اينكه

افزايش داد. گسترش ناگااني اين قارچ موجب گسترش تالش هاي شديد جااني براي فام اين بيماري و توليد گندم مقاوم در برابر 

مورد عوامل اين آفت شد. پژوهش در آزمايشگاه فارمن در دپارتمان آسيب شناسي گياه در انگلستان نشان داد داده هايي كه در 

در كنتاكي جمع آوري شده بودند از نظر ژنتيكي با آفت گندم موجود در آمريكاي جنوبي متفاوت است و  ٢٠١١بيماري زا در سال 

( هاي بلند در آمريكا يافت مي شوند fescue( هاي يك ساله و فستوك )ryegrassدر عوض به گونه هايي از آفت كه در تلخه )

مسئله نشان مي دهد كه در پژوهش انجام شده در پرينستون اين آفت يك عامل بيماري زاي عجيب و  بسيار نزديك بودند. اين

غريب نبود بلكه احتماال تناا از طريق انتقال از طرف ميزبان، از علف ها به گندم برخاسته است. برعكس اين نظر، گروه او دريافتند 

مال زياد از طريق برخورد آن ها با گونه هاي آمريكاي جنوبي اين قارچ به احت ٢٠١٦كه شيوع اين بيماري در بنگالدش در سال 

ايجاد شده است. آفت گندم از طريق قارچي كه سر گندم را آلوده و از توليد دانه جلوگيري مي كند ايجاد مي شود. در حال حاضر 

تلفات محصول به طور صد درصد محتمل هيچ مقاومت طبيعي در مقابل اين بيماري در گندم هاي كشت شده وجود ندارد و ميزان 

 است. ضمن اين كه قارچ كش ها به علت توسعه مقاومت در بين قارچ ها، اثرات محدودي را نشان مي دهند.

كشف شد و به سرعت به كشورهاي همسايه از جمله  ١٩٨٠اين آفت براي نخستين بار در برزيل در دهه "فارمن مي گويد: 

 "يا گسترش يافت. تا اهمين اواخر اين بيماري همچنان به آمريكاي جنوبي محدود مي شد.آرژانتين، پاراگوئه و بوليو

در كنتاكي يك جاش در ژن  ٢٠١١اكنون با كمك همكاراني از ژاپن و آمريكا فارمن دريافته است كه گونه آفت زده گندم در سال 

ع گونه هاي گندم قابل شناسايي است و يك پروتئين هاي كليدي خود تجربه كرده است؛ پروتئيني كه به طور معمول توسط انوا

كليدي مقاوم در برابر اين آفت را كد گذاري مي كند. احتمال مي رود كه اين جاش عملكرد پروتئين خوب را اصالح كند، در 

وسط همكاران نتيجه به قارچ اجازه مي دهد كه از پاسخ مقاومتي گندم با اجتناب از شناسايي شدن، بگريزند. در پژوهشي كه ت

 فارمن انجام شد يك جاش مستقل در همان ژن هايي كه موجب ظاور اين بيماري ويرانگر شدند ايجاد شد.
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اين مطالعه بينش مامي در رابطه با وقايع مرتبط با جاش ژن كه بر تكامل بيماري هاي جديد در محصوالت "فارمن مي گويد: 

اطالعات مي تواند به ايجاد انگيزه براي توسعه گونه هاي محصوالت با مقاومت بادوام تر كشاورزي تاكيد مي كند رائه مي دهد. اين 

 "كمك كند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٤٠/%DB%٨C%DA% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46140/%DB%8C%DA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

236 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 «شانگهاي»حوزه موضوعي نظام رتبه بندي  52دانشگاه برتر ايراني از  ١2سهم 

دانشگاه ايراني را منتشر كرده كه  ١2نام  20١٧ترين ويرايش خود در سال در تازه« شانگهاي»نظام رتبه بندي 

 52هاي برتر در بار در فهرست موسسه 20هاي برتر آمده است، نام دانشگاه آزاد بار در زمره مؤسسه ١00رفته همروي

 .موضوع آمده است

دانشگاه ايراني را منتشر كرده كه  ١٢نام  ٢٠١٧ترين ويرايش خود در سال در تازه« شانگااي»به گزارش فارس، نظام رتبه بندي 

 فارست در بار ٢٠ اسالمي آزاد هاي برتر آمده است و بر اساس اين رتبه بندي عنوان دانشگاهمؤسسهبار در زمره  ١٠٠رفته همروي

 .است داده اختصاص خود به كشور هايدانشگاه ميان در را سام باالترين كه است آمده موضوع ٥٢ در برتر هايموسسه

ترين ويرايش خود در سال شود، در تازهشناخته مي« شانگااي»ها بر پايه عملكرد علمي آناا كه با نام بندي دانشگاهنظام رتبه

 .هاي برتر آمده استبار در زمره مؤسسه ١٠٠رفته همدانشگاه ايراني را منتشر كرده كه روي ١٢نام  ٢٠١٧

و صنعتي شريف هر  هاي صنعتي اميركبيربار، دانشگاه ١٦بار، دانشگاه تاران  ٢٠بندي، عنوان دانشگاه آزاد اسالميبراساس اين رتبه

هاي فردوسي بار، دانشگاه صنعتي اصفاان هشت بار، دانشگاه ٩بار، دانشگاه تربيت مدرس  ١٠بار، دانشگاه علم و صنعت  11يك 

مشاد، تبريز، و علوم پزشكي تاران هر يك چاار بار، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دو بار، و دانشگاه علوم پزشكي شايد باشتي 

 .اندموضوع آمده ٥٢هاي برتر در فارست مؤسسه يك بار در

حوزۀ موضوعي )شش موضوع در علوم طبيعي، چاار موضوع در علوم زيستي،  ٥٢ها را در مؤسسه« شانگااي»بندي موضوعي رتبه 

ي موضوع در علوم اجتماعي( بر پايۀ پنج سنجۀ گوناگون ارزياب ١٤موضوع در ماندسي، شش موضوع در علوم پزشكي، و  ٢٢

كه تحليلگر « اينسايت»در پايگاه  ٢٠١٥تا  ٢٠١١اند كه شمار انتشارات آناا از سال هايي در اين نظام ارزيابي شدهمؤسسه.كندمي

 .مقاله بسته به موضوعات گوناگون باشد ٢٠٠تا  ٢٥است، از « وب آو ساينس»نامۀ هاي نمايهداده

هاي علمي جااني، و شمار ، جوايز اعااي هيئت علمي، نسبت همكاريشده چنين شمار انتشارات، تأثير استنادي نرمالهم

براي ارزيابي به كار « شانگااي»بندي هاي گوناگون در رتبههاي برتر، پنج سنجۀ كليدي با وزنهاي يك مؤسسه در نشريهمقاله

دانشگاه  ١.٤٠٠رفته نام بيش از همروي.دشونگردآوري مي« وب آو ساينس»و « اينسايت»هاي اين نظام از دو پايگاه روند و دادهمي

بار با جايگاه نخست در  ٣.٨٥٧هاي آمريكا نام دانشگاه.اندهاي گوناگون اين فارست آمدهتكرار در موضوع ١٤.٤٠٠كشور با  ٨٠از 

هاي چين نيز نام دانشگاه.موضوع، باترين عملكرد را داشته است ١٥با برتري در « هاروارد»موضوع تكرار شده و دانشگاه  32

پژوهشگاه .بار آمده است ١.١٦٨هاي انگلستان نيز بار تكرار شده و در هشت موضوع در جايگاه نخست هستند و نام دانشگاه ١.٦٥٢

)جايگاه علم، فناوري، و نوآوري « نما»اندازي سامانه عالي عتف، با راهعلوم و فناوري اطالعات ايران با پشتيباني دبيرخانه شوراي

هايي كاربردي گوناگوني را هاي گوناگون ارزيابي علم، فناوري، و نوآوري را پايش كند و گزارشكوشد نتايج نظامدر جاان( ميايران 

 .در دسترس همگان است« نما»گذاران بگذارد. سامانه در اختيار سياست

ana.ir/fa/news/http://www.i٤٦١٠٢/%D٨%B٣%D٨٧%٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  23تاریخ: 

 ...كوالك سياه

اي كه آنقدر شديد بود تا اي را در ايالت متحده آمريكا شروع كرد، فاجعه، منطقه ميدوست، آمريكا، خشكسالي فاجعه1930دهه 

اي در ايالت هاي سبك و بادهاي شديد پديدهگفت. بارندگي كم، خاك بارها از آن« هاي خشمخوشه»بك در كتاب جان اشتان

هاي ايران را درگير خود كرده اي كه االن بسياري از استانها نفر شد، پديدهمتحده به وجود آوردند كه منجر به مااجرت ميليون

ر مشابه با وضعيت گرد و غبار امروز در سال پيش ايالت متحده آمريكا درگير پديده اي شد كه بسيا ٩٠حدود  .است؛ گرد و خاك

د، شتر هاي ذرت گستردهاي رنگ روي برگهاي قاوهتر تافت، دانهپس از آن ژوئن فرا رسيد و آفتاب وحشيانه»نيو صدر: .ايران است

هر  .شدتر ميتر و هر روز زمين رنگ پريده رنگبي هاي ژنده و درهم به سوي ريشه فتيله شد. هوا ماليم بود و آسمانعلف

ها ابري انگيختند و اتومبيلها پوسته نازكي از گرد و غبار را به بلندي قامتشان بر ميكرد، پيادهاي گرد و غبار به هوا ميجنبنده

 «...دار بودانداختند، غبار هنگام بازنشستن دراز و كشمواج و غليظ به دنبال خود راه مي

اي كه آنقدر شديد بود تا اي را در ايالت متحده آمريكا شروع كرد، فاجعهسالي فاجعه، منطقه ميدوست، آمريكا، خشك1930دهه 

اي در ايالت هاي سبك و بادهاي شديد پديدهبارها از آن گفت. بارندگي كم، خاك« هاي خشمخوشه»بك در كتاب جان اشتان

هاي ايران را درگير خود كرده االن بسياري از استان اي كهها نفر شد، پديدهمتحده به وجود آوردند كه منجر به مااجرت ميليون

 .است؛ گرد و خاك

 سال ١٠هاي گرد و غبار پي در پي در طي طوفان

 

هاي گرد بود؛ خشكسالي باعث شد محصوالت كشاورزي نابود شوند و طوفان ١٩٣١شروع كوالك سياه در ايالت متحده آمريكا سال 

طوفان  14درگير  ١٩٣٢هاي گرد و غبار در آمريكا بيشتر شد، آمريكا در سال تعداد طوفان و غبار آعاز شوند. در طول دو سال بعد

هاي گرد و غبار هم شديدتر شد، حتي يك سال بعد به مدت اين طوفان ١٩٣٣اما در سال .طوفان بود ٣٨و در سال بعدش درگير 

 و گرد اين وزن اول روز در رسيد، شيگاكو به اول روز  روز طوفان گرد و غبار شديدي در دشت بزرگ آمريكا آمد، اين طوفان در2

گر هاي دير روزهاي بعد هم گرد و غبارهاي اين دشت به واشنگتن، نيويورك و بسياري از شارد و رسيد كيلوگرم ميليون ٥ به غبار

شدت گرد و « يكشنبه سياه»اند در فاجعه گرد و خاك طول تاريخ رخ داد؛ نوشته ٢٠، يكي از ١٩٣٥آروريل  ١٤اما در .آمريكا رسيد

از »خاك در برخي مناطق مثل اوكالهاما به حدي رسيد كه روز به شب تبديل شد، يك خبرنگار در رابطه با آن روز نوشته بود: 

اي نيست كه در آن گرد و غبار وجود نداشته باشد. آمار رد شار نشود، خانهجمعه گذشته تاكنون، روزي نيست كه كثيفي وا

 «.هاي تنفسي هم افزايش پيدا كرده استبيماري

 هاي ميليونيشروع مااجرت

خانمان شوند، بسياري هم به اين نتيجه رسيدند كه مزارع خود را رها كرده ها باعث شد بيش از نيم ميليون آمريكايي بياين طوفان

ميليون نفر  3.5، 1940تا  ١٩٣٠هاي ها باعث شد تا سير مااجرت در آمريكا آغاز شود، بين سالاين .كشاورزي را آغاز كنند و

اين اتفاقات باعث شد تا ميان خود .به كاليفرنيا مااجرت كردند 30داخل آمريكا مااجرت كردند، يك سوم كشاورزان هم در دهه 

 .وجود بيايد؛ اهالي كاليفرنيا به علت كمبود شغل از ورود اهالي اوكالهاما به ايالتشان راضي نبودندهايي به ها هم درگيريآمريكايي

گرد و خاك ضرر زيادي به زندگي كشاورزاني كه مااجرت نكردند، وارد كرد، بسياري از كشاورزان كار خود را از دست دادند 

درصد  ٥٠شد، زمان تعداد كودكاني كه به پرورشگاه فرستاده ميدرصد كاهش پيدا كرد، حتي در آن  ٤٠بسياري هم درآمدشان 
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هزار  ٧ها حدود ها مربوط به سالمت است؛ در آن سالهاي گرد و غبار آن سالهايي طوفاناما يكي از مامترين پيامد.افزايش يافت

د و غبار بودند به ميزان زيادي كاهش نفر جان خود را به علت گرد و غبار از دست دادند و همچنين باروري زناني كه در معرض گر

 . همچنان ادامه دارد ٣٠سال پيش منتشر شده تاثيرات منفي دهه  ٢پيدا كرد. بر اساس تحقيقي كه 

 ها در آمريكا شد؟چه شد كه خشكسالي منجر به اين طوفان

، كشاورزان در ايالت متحده ١٩٢٠ گردد، با مكانيزه شدن تجايزات كشاورزي در دههعلت اين موضوع به يك دهه قبل برمي

هايي كه خاك را ميليون هكتار از چمن ٥.٢اي براي كشت تبديل كنند؛ آناا حدود هاي خشك را به اراضيتصميم گرفتند تا علفزار

جااني اول باعث شد تا در آن دوره زماني هاي زيادي كشاورزي بعد از جنگاز سوي ديگر هزينه.كردند، شخم زدندتثبيت مي

ها و از سويي ديگر خشكسالي طبيعي باعث شد در همه اين.ورزان آمريكايي توجه زيادي به برنامه هاي حفاظت از خاك نكنندكشا

اي هها به كانونري از مناطق مركزي آمريكا با از بين رفتن محصوالت كشاورزي اين زمينبسيا در تگزاس، اوكالهاما و  ١٩٣٠دهه 

 .گرد و غبار تبديل شوند

 هاي گرد و خاك شد؟اماتي منجر به پايان طوفانچه اقد

هاي جديدي پس از روي كار آمدن فرانكلين روزولت به عنوان رئيس جماور ايالت متحده آمريكا، دولت سريعا برنامه ١٩٣٣در سال 

دمات فرسايش خاك را براي حفاظت از خاك شروع كرد؛ در همان سال وزير داخلي ايالت متحده براي مقابله با گرد و غبار طرح خ

خدمات حفاظت از منابع "را به اجرا كرد، دو سال بعد اين خدمات توسط وزارت كشاورزي دوباره طراحي شد و اكنون آن طرح به 

هاي خاك، همچنين روزولت به گروه حفاظت از منابع طبيعي دستور داد كه براي جلوگيري از طوفان.تبديل شده است« طبيعي

به  ميليون درخت از كانادا تا تگزاس ساخته شود. همچنين اين گروه ٢٠٠بيت خاك، كمربندي با بيش از مرطوب نگه داشتن و تث

كشاورزان آموزش دادند كه با اقدامات مختلفي جلوي فرسايش خاك را بگيرند، البته كشاورزان از اين موضوع رضايت نداشتند و 

 .هاي جديد استفاده كنندد تا از روشدالر پرداخت كر ١هكتار به آناا  ٠.٤دولت به ازاي هر 

درصد كاهش پيدا كند و در سال  ٦٥هايي كه به گرد و غبار تبديل شدند ميزان خاك 1938همه اين اقدامات باعث شد كه تا سال 

 .هاي گرد و غبار گرفته شوددر كمتر از يك دهه جلوي طوفان ١٩٣٩

 .حفاظت از خاك خود را ادامه دادهاي با پايان خشكسالي، دولت آمريكا باز هم برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٢٢/%DA%A٩%D٨٨%٩%D٨٤%٩%D٨%A٧ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  21تاریخ: 

 مشكالت منافع بلند مدت ايجاد مي كندمشاركت كشاورزان محلي در مقابله با 

همان طور كه يك ضرب المثل قديمي مي گويد ياد دادن ماهيگيري به فرد بسيار مفيد تر از صرف دادن ماهي به او است. در حال 

است ( اين قاعده را يك گام جلوتر مي ناد: اين مطالعه دريافته MIT( و ام آي تي )worldfoshحاضر، پژوهشي در وورلدفيش )

كه، باتر از آن، كار كردن با ماهيگيران است تا به ايجاد روش هاي باتر ماهيگيري كمك كند.به گزارش ايانا از سايت ساينس 

ديلي، اين محققان نشان دادند كه مشاركت مردم محلي در شناخت نحوه بابود روش هاي كشاورزي و ماهيگيري آن ها، منافع 

معرفي صرف تكنولوژي ها يا روش هاي جديد ارائه مي دهد. اين يافته ها در مجله سيستم هاي پايدار و گسترده تري را نسبت به 

( از موسسه تحقيقاتي تامين مالي boru douthwaite) "بورو دوت ويت"در مقاله اي از  agricultural systems)كشاورزي )

( در IDINارشد در شبكه توسعه نوآوري بين المللي )( پژوهشگر Elizabeth hoffeckerوورلد فيش در مالزي و اليزابت هافكر )

 دانشگاه ام اي تي، توضيح داده شده است. رسيدگي به مشكالت بابود تكنولوژي در سطح خرد در كشورهاي در حال توسعه بخش

ست ده اپژوهش هاي قابل توجه در طول دهه هاي گذشته نشان داده اند كه پيشرفت در سيستم كشاورزي يك چالش بسيار پيچي

و ارتباطات و بازخوردهاي زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد روش ها و وسايل جديد چقدر خوب هستند و يك پيشرفت واقعي 

مي گويد هنوز آژانس هاي دولتي و سازمان هاي تحقيقاتي و غير انتفاعي موفقيت برنامه هاي خود را  "هافكر"ايجاد كرده اند. 

 ي ساده اي كه اكثر اين پيچيدگي ها را ناديده مي گيرد ارزيابي مي كنند. بيشتر با استفاده از معيارها

به مطالعه اين مسئله پرداخته است كه اين برنامه ها در عمل چگونه كار مي كنند. او مي گويد اغلب  "دوت ويت"براي سه دهه، 

مه خوب كار مي كند يا نه و تاثيرات واقعي كه يك عدم اتصال بين آژانس هاي ارزيابي كننده كه تصميم مي گيرند كه آيا يك برنا

در برخي جوامع درگير ديده شده مشاهده كرده است.براي اين مطالعه، پژوهشگران از دو مثال كامال متفاوت كه به توضيح اين 

به نام آباكا در  تمايز ها كمك مي كند استفاده كردند: ماهيگيري در درياچه ها و رودخانه هاي زامبيا و رشد يك محصول فيبر دار

فيليپين. در زامبيا، يك كشور محصور در خشكي در جنوب آفريقا كه امكانات سردسازي و درست كردن يخ كم بسيار است، نزديك 

به يك سوم ماهي هايي كه در آن جا گرفته مي شوند پيش از آن كه حتي به بازار برسند خراب شده اند. بسياري از ماهي ها 

شوند اما در طول فرآيند خشك شدن، آن ها نسبت به حشرات و جوندگان آسيب پذير و در طول فرآيند  خشك شده يا دودي مي

حمل و نقل شكننده هستند و ممكن است تخريب شوند. كاهش چنين فسادهايي مي تواند هم منافع مالي براي اقتصاد جامعه 

 ي مصرف كنندگان كمك كند.ماهيگيران در معرض خطر داشته باشد و هم به كمبود مواد غذايي برا

چالش كوچك، پيدا كردن راهي براي جلوگيري "مي گويد ماهيگيران زامبيا با دو مسئله مرتبط با يكديگر مواجه هستند:  "هافكر"

يك چالش بزرگتر وجود دارد؛ ماهيگيري بيش از "اما براي رسيدگي به اين چالش، واضح است كه  "از خراب شدن ماهي ها بود.

برخي از ذي نفعان با "با اينكه بسياري از جوامع در اين منطقه با اين چالش هاي مشابه رو به رو هستند  "نجام مي شود.اندازه ا

او مي گويد اگر مردم تالش كنند كه اين گروه ها در چالش هاي بزرگتر در آغاز كار با يكديگر  "يكيديگر همكاري نمي كنند.

 به دليل اينكه عدم اعتماد بسياري بين اجتماعات مختلف وجود دارد. "كست بينجامدممكن است اين كار به ش"همكاري كنند 

روابطي را  "و براي كاهش فاسد شدن ماهي ها  "آن ها بر روي چالش هاي تكنيكي شروع به كار كردند"او مي گويد اما در عوض 

فرايند تحقيق مشاركتي شامل جلسات ذي نفعان  "د.ايجاد كرده اند كه به آن ها اجازه مي دهد با چالش هاي بزرگتر مقابله كنن

مختلف از جمله مقامات دولتي، سازمان هاي غير دولتي، پژوهشگران و ساكنان بود كه در ادامه كارگاه آموزشي در سطح روستا و 

اي مختلف اين مسئله شد: اجتماع برگزار شد. اين كار منجر به ايجاد سه گروه كاري در حال انجام كار براي مقابله با جنبه ه ١٠در 

http://awnrc.com/index.php
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 مهمكاري با مديريت شيالت، ايجاد تعاوني ها و ساير انجمن هاي اقتصادي و فرآيندهاي پسا برداشت. در ميان ساير راه حل ها اين گروه تصمي

دوت "نتاي شد، نتيجه مام م ٤گرفتند كه نمك زدن به ماهي ها را به عنوان يك روش حفظ و نگاداري آن ها معرفي كنند.فرآيند كلي به 

مي گويد هيچ كدام از آن ها برنامه ريزي يا اساسا پيش بيني نشده بودند و بنابراين ممكن است در ارزيابي هايي كه تناا بر اساس اهداف  "ويت

 ، توسعه يكاوليه اعالم شده انجام مي شود ناديده گرفته شده باشند. اين چاار نتيجه شامل توسعه يك روش پردازش محلي ماهي )نمك زدن(

ود زنجيره ارزشمند براي ماهي هاي شور شده از زمان گرفتن آن ها تا رسيدن به بازار، ايجاد گروه هاي كاري كه مي توانند به ارزيابي و باب

عامله گران و نوآوري در ماهيگيري ادامه دهند و بابود روابط در ميان گروه هاي متفاوت درگير، از ماهيگيران گرفته تا آژانس هاي دولتي تا م

خريداران است. در ناايت اين مسئله منجر به يك توافق فزاينده در مورد نياز به اقداماتي براي جلوگيري از ماهيگيري بيش از حد است.در 

ا از اين ه مورد نمونه ديگر، كشاورزان گياه اباكا در فيليپين با ويروسي مواجه شدند كه تاديدي براي كاهش بسيار زياد در برداشت محصول آن

 ٩٠گياه بسيار پرمصرف فيبردار محسوب مي شد ، گياهي كه منبع اصلي پنبه و كاغذ در اين كشور است. با وجود برخي مناطق كه حدود 

درصد كاهش در ميزان برداشت داشتند، استراتژي اوليه دولت ريشه كن كردن تمام گياهان آلوده بود تا گسترش ويروس كاهش يابد. اما 

در تالش براي نابود كردن گياهاني كه بر آن ها تكيه مي كردند محتاط بودند، به ويژه زماني كه در مورد آنچه دقيقا انجام مي شد  كشاورزان

 هسوءتفاهم وجود داشت. بنابراين زماني كه نوع جديدي از گياه كه در مقابل اين ويروس مقاوم بود ايجاد شد، كشاورزان محلي نمي خواستند ك

 را به آن تغيير دهند، به دليل اين كه آن ها اين گونه جديد را از نظر توليد فيبر نامرغوب مي دانستند. محصول خود

آن را اين گونه توضيح مي دهد:  "هافكر"به جاي فشار آوردن به كشاورزان براي ايجاد اين تغيير، اين تيم يك رويكرد متفاوت را اتخاذ كرد، 

چندين گونه مختلط بدين شكل ايجاد شدند و كشاورزان محلي آن ها را در مزارع خود آزمايش  "آزمايش.نام نويسي كشاورزان در فرآيند "

در حقيقت بسياري از آن ها  "به دليل اين كه آن ها در اين فرآيند مشاركت داشتند به نتايج بسيار حساس تر بودند."كردند. او مي گويد: 

رائه كردند، ازجمله آزمايش گونه هاي محلي كه به طور طبيعي به نظر مقاوم مي آمدند و آزمايش پيشنااد هاي خود را براي پيشبرد تحقيقات ا

ي موجود گياهان در انواع مختلف خاك ها و دامنه ها.آن ها نه تناا گونه هاي مقاوم مورد قبولي را ارائه كردند بلكه زماني كه معلوم شد بذر كاف

شان را براي به اشتراك گذاشتن دانه ها ايجاد كردند؛ از كساني كه دانه هاي اوليه گياهان را نيست، كشاورزان استراتژي هاي مختص خود

ا ر توزيع مي كردند درخواست شد كه دانه هايي را كه از دانه هاي اوليه ايجاد شده بودند، وارد سيستم كنند تا ديگران نيز بتوانند دانه ها

هاي توسعه يافته نسبت به اين پيچيدگي ها و نياز به مشاركت بيشتر جامعه و نياز كمتر به راه مي گويد بسياري از سازمان  "هافكر"بكارند.

ي رحل هاي از باال به پايين كامال آگاه هستند. با اين حال، يك مشكل اين است كه معيارها و چارچوب هاي ارزيابي نتايج كه براي اندازه گي

يج پيچيده و در حال ظاور باقي نمي گذارند. در عوض آن ها معموال براندازه گيري ميزاني كه موفقيت استفاده مي شوند اغلب جايي براي نتا

راه حل هاي مختلف مانند ايجاد يك گونه محصول، ابزار يا روش كشاورزي جديد معادل موفقيت هستند تمركز مي كنند.او مي گويد نتايج به 

اد شده اند مانند ايجاد همكاري بيشتر بين جوامع و گروه هاي ذي نفع و كم كم دست آمده مرتبط با اين كه چگونه اين راه حل ها ايج

فاماندن قدرت جامعه محلي و توانايي حل مشكل و انگيزه هاي آن ها، براي اندازه گيري بسيار سخت تر است و معموال به قصه تبديل مي 

راهم كردن مبنايي براي راه هاي جديد براي دستيابي به موفقيت در شوند تا اين كه به طور دقيق ارزيابي شوند.اين پژوهش براي كمك به ف

اين نخستين قدم در توسعه چنين مدل "مي گويد:  "دوت ويت"برنامه هايي كه در جات اين نوع از نتايج عمل مي كنند طراحي شده بود. 

چنين ارزيابي هايي براي مداخالت توسعه زاي  مي گويد كه "هافكر""هايي است و سايرين را به ايجاد چنين مدل هايي تشويق مي كند.

پشتيباني مالي نمي شوند، به دليل اين كه تامين كنندگان، نتايج آن ها را نمي "اثرگذار و پايدار ضروري است. برخي از پروژه هاي ارزشمند 

او اميدوارانه مي گويد كه اين مطالعه  "نمي شود.فامند. برخي پروژه ها نتايج مامي را توليد مي كنند اما ديده نمي شوند و از آن ها قدرداني 

 مي تواند آغازي براي رسيدگي به اين مشكل باشد. 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦٠٩٣/%D٨٥%٩%D٨%B٤%D٨%A٧%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  1۹تاریخ: 

 هاي پالستيكيدرخواست چند تن از وزراي انگليس براي مقابله با معضل بطري

هاي احزاب مخالف دولت، فشارهاي خود براي اجراي راهكارهاي تازه به منظور تقويت بازيافت و جلوگيري از دورريز بطري

اي است كه ، دولت انگليس تحت فشار فزايندهگاردينبه گزارش ايانا از .ها و سواحل اين كشور را تشديد كردندپالستيكي در خيابان

شود ها در اين كشور شود؛ گفته ميم عظيم اين زبالههاي پالستيكي ارائه كند تا مانع از ريخته شدن حجيك برنامه تازه براي بطري

اند طرحي براي دريافت پول اضافه از رسد. احزاب مخالف از وزرا خواستهبطري در انگلستان به فروش مي ٤٠٠در هر ثانيه 

 هايد بطريتواند تعداهاي خالي ارائه كنند كه به عقيده متخصصان ميكنندگان و برگشت آن در هنگام تحويل بطريمصرف

 هاي مشاباي درشود را به طور چشمگيري كاهش دهد. برنامهها و مناطق دريايي انگليس دور ريخته ميپالستيكي كه در خيابان

چندين كشور با موفقيت انجام شده است.اين ايده از حمايت شركت نوشابه سازي مشاور كوكاكوال برخوردار است و در ميان 

بر اينكه مصرف افسارگسيخته پالستيك در سراسر جاان به اندازه تغييرات اقليمي دنيا را تاديد هشدارهاي كارشناسان مبني 

كند مطرح شده است.سو هيمن وزير در سايه محيط زيست از حزب كارگر از دولت خواست كه سريعا دست به كار شود. او مي

 هايما را در مسير اطمينان از اينكه تا حد ممكن زباله برنامه برگشت پول از حمايت گسترده عمومي برخوردار است و"گويد: مي

كيت پارمينتر، سخنگوي مسائل زيست محيطي حزب ليبرال دموكرات ."كنيم، بسيار به پيش خواهد بردخود را بازيافت مي

مان اكوال به پارلاوايل امسال كوك"كند: گويد خواست عمومي براي تدوين برنامه برگشت پول فزوني گرفته است. او اضافه ميمي

كند كند. اكنون كه صنعت، از اين طرح پشتيباني مياسكاتلند اعالم كرد كه از يك برنامه دقيق مبتني بر برگشت پول حمايت مي

 ."اي كندوقت آن است كه دولت بريتانيا تمام تالش خود را صرف تدوين چنين برنامه

ود شدهد در هر دقيقه يك ميليون بطري در سراسر جاان فروخته ميمي گاردين هفته گذشته آمار جديدي به دست آورد كه نشان

 يابد.درصد افزايش مي ٢٠تا  ٢٠٢١و اين ميزان تا سال 

 هاي پالستيكي در جهان، واحد ميلياردنمودار توليد جهاني بطري

گشت پول كه در كشورهايي مانند هاي براي كه در پارلمان انگليس تايه شده اگر مقامات، برنامهبر اساس گزارش منتشر نشده

ها و ميليون بطري پالستيكي در خيابان ٤توان در هر هفته از دور ريز بيش از شود را اجرا كنند، ميآلمان و استراليا نيز انجام مي

 ايبرنامه هاي دريايي جلوگيري كرد.در دوره منتاي به انتخابات عمومي ماه گذشته، در شعارهاي حزب محافظه كار از چنينمحيط

تر گويد در قالب استراتژي وسيعكه يكي از سخنگويان وزارت محيط زيست، غذا و امور روستايي ميسخن به ميان نيامد اما چنان

هاي ما در بازيافت زباله"گويد: ها كه در ماه آوريل آغاز شده، به چنين طرحي توجه شده است.اين سخنگو ميمربوط به زباله

 ٢٠١٥هزار تن در سال  ٣٣٠به رقم  ٢٠٠٠هزار تن در سال  ١٣ايم؛ يعني از ميزان بسيار زيادي داشتهپالستيكي پيشرفت 

 ."هاي پالستيكي هستيمها از جمله بطريايم. ما در حال بررسي راهكارهاي عملي باتري براي مديريت بدترين انواع زبالهرسيده

ليون و يكي از رهبران حزب سبز معتقد است كه وزيران دولت بايد اقدامات اما كارولين لوكاس نماينده پارلمان از برايتون پاوي

هاي پالستيكي دست به اقدام بزند. با اي است تا در مورد بحران بطريدولت تحت فشار فزاينده"گويد: بيشتري انجام دهند.وي مي

هاي پالستيكي، احتمال ي مردمي عليه زبالههاچنين اكثريت ضعيفي در مجلس عوام و با توجه به مطالبه عمومي و حمايت پويش

 . "هاي پالستيكي را تصويب كنندزيادي وجود دارد كه وزيران كابينه، برنامه دريافت پول اضافه از بطري

اي تناا يك اقدام درست نيست بلكه براي دولتي كه از اعاده حيثيت خود نااميد است، برداشتن چنين گام ساده"كند: وي اضافه مي

ها از برنامه برگشت پول در حال افزايش است. هفته گذشته حزب ملي .در اسكاتلند حمايت"كندمنافع آناا نيز كمك ميبه 

http://awnrc.com/index.php
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هاي كنسرو را آغاز هاي پالستيكي و قوطياي در مورد بطرياسكاتلند مطالعه دقيقي در مورد چگونگي عملي شدن چنين برنامه

مساله  شود، دولت اسكاتلند بايد چندوقتي برنامه برگشت پول مطرح مي"گويد: اتلند ميكرد.رزانا كانينگاام وزير محيط زيست اسك

 . "تواند به اين مسائل بپردازد كه لزوم طراحي يك سيستم عملي را درك كندرا مد نظر داشته باشد و تناا در صورتي مي

ه با كشورهايي همچون آلمان، نروژ و سوئد كه با درصد است كه در مقايس ٥٩هاي پالستيكي در بريتانيا ميزان بازيافت بطري

 رود.اند، رقم پاييني به شمار ميدرصد بازيافت دست يافته ٩٠هاي برگشت پول به اجراي طرح

كوكا كوال در بسياري كشورهاي اروپايي يك برنامه بازيافت طراحي كرده و اكنون پس از تشديد فشارهاي فعاالن زيست محيطي، 

ي هاي پالستيكها در انگلستان نيز اعالم كرده است. اين شركت پيش از آنكه تحقيقات درباره بطريز اين برنامهحمايت خود را ا

ما معتقديم كه به يك رويكرد تازه "پس از انحالل پارلمان رها شود، در گزارشي به كميته بازرسي زيست محيطي اعالم كرده بود: 

تواند به افزايش هاي نوشابه مير كشورهاي ديگر معتقديم كه برنامه پس دادن بطرينيازمنديم. ما با توجه به تجربيات خود د

ميليون تن پالستيك  ١٣تا  ٥.بر اساس تحقيق بنياد الن مك آرتور، هر ساله بين "ها كمك كندبازيافت و كاهش دورريز اين زباله

ود ششود؛ پيش بيني ميهاي دريايي ميها و ديگر ارگانيزماهيهاي جاان و از اين مسير، وارد معده پرندگان دريايي، موارد اقيانوس

 ها برسد.ها به بيش از وزن ماهيهاي موجود در اقيانوسوزن پالستيك ٢٠٥٠تا سال 

اي از هاي طبيعي و تعداد فزايندهگويند پالستيك در حال آلوده كردن همه سيستمهاي پالستيكي ميفعاالن كمپين عليه زباله

 هاي روي زمين است؛ پيش از اين، بخشي از اين آلودگي وارد زنجيره غذايي انسان هم شده است.ارگانيزم

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٦٧/%D٨%AF%D٨%B١% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 ها درباره موضوع جنگل، نيازمند اصالح استمنفي گرايي رسانه

كنند در ها در زمينه انتشار اخبار جنگل بيشتر به نكات منفي توجه ميدانشجوي دانشگاه درسدن آلمان بر اين باور است كه رسانه

ها در اين اكوسيستم توجه كرد و بر مبناي زمينهتوان به ساير حالي كه به غير از توجه به موضوعات منفي در اين حوزه، مي

نشست نقش رسانه در درك جامعه، سياستگزاري و "به گزارش خبرنگار ايانا، .سناريوي توسعه پايندگي به مقوله جنگل توجه كرد

دانشجوي امروز در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد. در اين نشست محمد پيرصوفي  "هامديريت جنگل

 دكتراي سياست جنگل در دانشگاه درسدن آلمان نقش رسانه در سياستگزاري براي جنگل را موثر توصيف كرد.

وي در ابتداي سخنان خود با اشاره به تصويب طرح تنفس جنگل و دستورات اخير وزير جااد كشاورزي درباره خروج پيمانكاران از 

ها گيري را ناشي از عدم توجه به گفتگو براي دستيابي به سياستاين شيوه تصميمجنگل و واگذاري امر حفاظت به اشخاص جديد، 

هاي قدرت كاربرد بيشتري دارد. در حالي و اهداف مشترك بين ذينفعان دانست.پيرصوفي افزود: در ايران استفاده از سيستم و اهرم

ه به ار دارد.وي با اشاره به اينكه گفتگو به غير از آنككه بر اساس تعريف فائو، سياست جنگل بر مشاركت بين ذينفعان تاكيد بسي

گيري است، رسانه را ابزاري براي انتقال اطالعات به جامعه معرفي كرد.اين شود، توسط رسانه نيز قابل شكلصورت حاوري انجام مي

 ته نشود، اثر اجتماعي پيدادانشجوي دانشگاه درسدن آلمان گفت: نيكالس لومان معتقد است اگر راجع به يك موضوع مطلب نوش

ير توانند مكتوب و غها ميها است. اين رسانهكنند از طريق رسانهكند. بيشترين اطالعاتي كه افراد غير متخصص دريافت مينمي

ي اين پولكند را بيهاي سنتي ورود پيدا نميمكتوب باشند.وي با مرور نظرات دانشمندان آلمان، دليل اينكه موضوع جنگل در رسانه

بخش در مقايسه با صنعت و پزشكي دانست.پيرصوفي بيان كرد: برخي نيز معتقدند سياست جنگل يك سياست يكنواخت است كه 

جاذبه خبري ندارد يا اينكه جنگل بحثي نيست كه بتوان راجع به آن حرف زد و باتر است آن را تجربه كرد.كارشناسان حوزه جنگل 

اظاار  اند، حقاند، چكمه به پا نكرده و محيط جنگل را از نزديك لمس نكردهجنگل يك شب نخوابيده در ايران معتقدند افرادي كه در

گاه شود اما اين دانشجوي دانشنظر در اين رابطه با اين اكوسيستم را ندارند. اين قاعده كلي شامل حال خبرنگاران حوزه جنگل نيز مي

ر نويسند اما يكبار هم دنيا خبرنگاراني هستند كه درباره نانوتكنولوژي مطلب ميدرسدن آلمان بر اين باور است كه در همه جاي د

اند.به اعتقاد وي جنگل در مقايسه با تغيير اقليم، حادثه چرنوبيل و بسياري از مسايل ديگر در رسانه هاي مربوطه پا نگذاشتهآزمايشگاه

شود، قتل عام درختان با اره موتوري است. نگراني درباره جنگل مي ها منعكسحاور پررنگي نداشته و آنچه درباره جنگل در رسانه

 اند.ها هم رفتهها به حدي توسعه يافته كه حتي به سراغ اساطير و افسانهدر رسانه

هاي داند اما گاهي در هفته منابع طبيعي اخبار مثبت هم در رسانهپيرصوفي جو غالب بر اخبار مرتبط با جنگل را جوي منفي مي

 ها تمايل دارند اخبار منفي را منعكس كنند.يابد. بيشتر رسانهيران انعكاس ميا

ه جنگلي با ب "جنگلِ نگراني"از حالت  "جنگل رسانه"توانند بر مبناي سناريوي پايندگي حركت كنند و ها ميوي تاكيد كرد: رسانه

ونه كنند كه جامعه چگر آلمان براي انجام هر كاري فكر ميتر تغيير كند.اين دانشجوي دانشگاه درسدن آلمان افزود: دفااي منطقي

شود.وي با اشاره به نيمه تعطيل بودن دو سازي درباره آن انجام ميشود و تصميمكند . درك جامعه از محيط زيست رصد ميفكر مي

جديد در حوزه منابع طبيعي  سازمان مردم نااد انجمن جنگلباني و جامعه جنگلباني در ايران، از تالش براي ايجاد تشكيالت

ب رسيد.به توان به نتيجه مطلوخبرداد.پيرصوفي ذات مسايل منابع طبيعي را بسيار پرتنش دانست و گفت: با گفتگو در اين حوزه مي

يستم سگفته وي اولين كار سياستگزاران جنگل بايد اين باشد كه بدانند رسانه و ساير ناادهاي تاثيرگذار بر جنگل چقدر در اين اكو

ريزي الزم را انجام دهند.اين دانشجوي دانشگاه درسدن تصوير يك جنگلبان در آلمان را نقش دارند و بر اساس نقش آناا، برنامه
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ها، تصويري مثبت و مسئوليت پذير توصيف كرد. اين تصوير مثبت به حدي در جامعه آلمان مورد تاييد است كه بر اساس بررسي

تمايل دارند با يك مرد جنگلبان ازدواج كنند.وي افزود: از نظر مردم آلمان، جنگل بدون جنگلبان مثل  بسياري از زنان اين كشور

كليساي بدون كشيش، فوتبال بدون داور، قابلمه بدون در و سوسيس آلماني بدون سس خردل است. از نگاه آناا جنگلدار شخصي 

نگلدارها ها مثبت و جنگاه جامعه آلماني به سازمان متولي مديريت جنگل مسئوليت پذير، به فكر آينده، الگو و سرمشق و مفيد است.

ادوكس بردراي از جنگل، اين مسئله را يك پارها به مقوله بارهشوند.پيرصوفي با اشاره به نگاه منفي انساننيز افرادي مفيد توصيف مي

 برداري از جنگل مخالف بود.ي را دوست داشت اما با بارهتوان استفاده از وسايل چوبعمومي در سراسر جاان توصيف كرد. زيرا نمي

نگل به كند كه مخاطبان درباره جكند كه مخاطبان درباره جنگل چگونه بيانديشند بلكه تعيين ميوي يادآور شد: رسانه تعيين نمي

 چه موضوعاتي بيانديشند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٧١/%D٨٥%٩%D٨٦%٩%D٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 واتيكان استفاده از نان بدون گلوتن را در عشاءرباني ممنوع كرد

 .كاتوليك ممنوع كرده استواتيكان استفاده از نان بدون گلوتن را در مراسم عشاءرباني در كليساي 

هاي كاتوليك نوشته است نان مورد استفاده در اي به اسقفبرت سارا در نامهرا كاردينال خارجي، هاي خبرگزاري  به گزارش ايانا از

ان ن تواند حاوي مقادير كم گلوتن باشد. اما به گفته او گندم بايد حاوي ميزان كافي پروتئين باشد تا درست كردناين مراسم مي

اند كه در حال حاضر نان مراسم عشا در به گفته اين كاردينال، قوانين تازه به اين دليل وضع شده.بدون افزودني ممكن شود

كليساي كاتوليك معتقد است نان و نوشيدني اي كه در مراسم عشاء رباني استفاده .رسدسوپرماركت ها و اينترنت به فروش مي

كاردينال رابرت سارا گفته است نوشيدني مورد استفاده در اين مراسم نيز .شوديح تبديل ميشود به خون و گوشت عيسي مسمي

ها آمده است اين قانون به درخواست پاپ در نامه به اسقف.باشد افزودني بدون و ارگانيك ميوه  بايد طبيعي و ساخته شده از

 .فرانسيس نوشته شده است

 .كنندزندگي ميبيش از يك ميليارد كاتوليك در جاان 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٩٣٥/%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  18تاریخ: 

 اندشده روي آوردههاي فرآوريها به سمت ميوهژاپني

ميوه در ژاپن در حال تغيير است. تقاضا براي مصرف محصوالتي كه به آساني مصرف شوند، در حال رشد است، كه اين بازار مصرف 

 .رشد به دليل استفاده از رژيم غذايي متنوع، به ويژه در ميان نسل جوان، و خانواده هاي تك و دو نفره ادامه دارد

براي مصرف محصوالتي كه به آساني مصرف شوند، در حال رشد است، كه اين بازار مصرف ميوه در ژاپن در حال تغيير است. تقاضا 

 رشد به دليل استفاده از رژيم غذايي متنوع، به ويژه در ميان نسل جوان، و خانواده هاي تك و دو نفره ادامه دارد.

 نمودار ميزان تقاضاي ميوه در ژاپن

كه مصرف كنندگان از همه نسل ها به طور فزاينده اي به سالمتي خود  ، اين درحالي است"فرش پالزا"به گزارش ايانا از وبسايت 

اهميت مي دهند ودر همين راستا براي برخي از محصوالت مرتبط با سالمت تقاضا با رشد همراه شده است. صنايع غذايي ژاپن، از 

 ه هاي مصرف كننده تنظيم مي كنند.جمله خرده فروشي، رستوران و بخش فرآوري مواد غذايي، خود را طبق برآورده كردن خواست

است. همچنين انتظار مي رود تقاضا براي غذاهاي سالم رو به  (processed fruitيكي از اين محصوالت، ميوه فرآوري شده )

افزايش باشد و در اين ميان نقش ميوه فرآوري سامي در رژيم غذايي ژاپني ها به خود اختصاص داده است. از آن جايي كه اياالت 

متحده يكي از بزرگترين تامين كنندگان ميوه فرآوري شده جاان است، در نتيجه بازار ژاپن مي تواند فرصت هاي بالقوه اي را درا 

 ختيار تامين كنندگان اياالت متحده بگذارد.

 نگاهي به بازار

ميوه هاي تازه به صورت تازه كمتر بازار ميوه فرآوري به طور سنتي بر توليد و مصرف ميوه هاي تازه متمركز است. اين اواخر، 

مصرف مي شود و اين به دليل قيمت هاي باالتر براين نوع ميو ه ها در ژاپن است از اين رو تمركز كشاورزان بيشتر روي توليد ميوه 

ع در با هدف برآورده كردن نياز صنعت فرآوري قرار گرفته است.براساس تجزيه و تحليل يكي از معدود مجموعه داده هاي جام

( آماده شده، نشان مي دهد، ميزان توليد ميوه  (MAFFدسترس كه توسط وزارت ژاپن كشاورزي، جنگلداري و شيالت ژاپن 

 ١٢بود، كه اين حجم شامل حدود  ٢٠١٣هزار ميليون تن ميوه هاي تازه در سال  ٣٦٠فرآوري شده )از جمله آب ميوه( معادل 

 س نرخ تبديلي دولت مي شود.درصد از كل خروجي ميوه هاي تازه بر اسا

  نمودار ميزان وادرات ميوه تازه و فراوري شده را نشان مي دهد

درصد براي ميوه تازه و بقيه براي ميوه  59به اوج خود رسيد. از تقاضاي كل، نزديك به  ٢٠٠٥اين درحالي است كه تقاضا در سال 

 كه حالي در شده، فرآوري و تازه ميوه براي كشور كل تقاضاي زا درصد ٣٩ حدود در–فرآوري شده بود. همچنين، به صورت محلي 

با اين حال بسياري از ميوه هاي فرآوري ژاپن از خارج از كشور  .اي وارداتي از جمله آب ميوه بوده ميوه شامل مانده باقي درصد ٦١

شده از طريق واردات تامين مي كند در درصد از تقاضاي خود را براي ميوه فرآوري  ٩٠به طوري كه ژاپن حدود  .تامين مي شوند

  .درصد سام ميوه هاي تازه در ژاپن است ٤١.٢حالي كه تناا 

همچنين مصرف ميوه هاي تازه در ژاپن كاهش يافته است، اما با وجود روند كاهشي براي ميوه هاي تازه، تقاضا براي ميوه هاي  

در اشكال مختلف ميوه هاي فراوري شده،باعث شده تا روي مصرف ميوه  فرآوري شده افزايش يافته است و اخيرا با افزايش واردات

 .ژاپني ها تاثير بگذارد

درصد از افراد در رده سني  ٤٥بيش از  - انجام شد ٢٠١٤بر اساس يك نظرسنجي كه توسط انجمن دولتي در حوزه ميوه در سال 

درصد از آن  ٤٥و كمتر از ميوه تازه مصرف مي كنند )نزديك به اعالم كردند كه كه اغلب از ميوه فرآوري شده استفاده مي كنند  ٢٠
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 ٤٠،  ٣٠ها گفتند كه به خوردن ميوه هاي تازه تمايل دارند(. اين رقم براي نسل هاي قديمي تر كمتر بود. با اين حال، در ميان افراد 

دن آسان اين گونه ميو ه ها مالك نيست بلكه نتيجه نشان مي دهد كه نزد جوان ترها تناا خور.درصد بود ٣٠ساله ها، نسبت بيش از 

موضوع فساد هم مد نظر بوده است. به طوري كه براساس نظر سنجي، بيشترين دليل براي استفاده كم از ميوه تازه كه از سوي افراد 

از اياالت متحده حال به روند واردات .گزينه هاي بعدي كه ذكر شد گران بودن قيمت بود (درصد 42.2) مطرح شد، عامل فساد بود

نگاهي بيندازيم، كل واردات ژاپن از ميوه هاي فرآوري شده )منجمد، خشك، كنسرو شده(  ٢٠١٦تا سال  ٢٠٠٦در اين حوزه از سال 

دالر امريكا همراه بوده است، كه اين ميزان توسط ميوه هاي يخ زده و كنسرو شده ميليون  917.9درصد به ارزش٢٣.٢با رشدي 

درصدي داشت كه اين ميزان كاهش  ٢.٧به نسبت سال قبل، كاهش  ٢٠١٦است. با اين حال، ارزش واردات در سال امكان پذير شده 

درصدي داشت. بزرگترين جزء اين  ٩.٧، كاهش ٢٠١٢در بخش ميو هاي يخ زده روي د اد، و اين ميزان نسبت به اوج مقدار در سال 

 ٢١.٨و به دنبال آن سام بازار براي ميوه هاي يخ زده و خشك به ترتيتب  درصد محاسبه شد ٥٩.٦بخش، ميوه هاي كنسرو شده، با 

 .بود ٢٠١٦درصد در سال  ١٨.٦درصد و 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٩٣/%DA%٩٨%D٨%A٧%D٩%BE% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  17تاریخ: 

درصد ارگانيك و داراي ارزش غذايي بااليي است/ كلم آبي آهن بيشتري نسبت به گوشت گاو، كلسيم  ١00كلم آبي، 

 بيشتري نسبت به اسفناج دارد C بيشتري نسبت به شير و ويتامين

در امارات متحده عربي، در حال توسعه يك  Albatha Groupبه نام  Global Food Industriesبخشي از صنايع غذايي 

اين كلم  zawyaبه گزارش ايانا از وبسايت  مزرعه بزرگ آبي براي توليد كلم پيچ، يكي از سبزيجات با ارزش موا مغذي باال است.

وت وتازگي، افزايش آبي پس از برداشت، به سرعت با حداقل ميزان فرآوري، منجمد مي شود، در حالي كه اين انجماد به حفظ طرا

به  'رستوران ها ي سالم 'عمر مفيد و ارزش مواد مغذي كلم كمك مي كند.وزارت باداشت، درمان و پيشگيري، طرحي تحت عنوان 

منظور تشويق رستوران ها براي گنجاندن حداقل دو گزينه سالم در منوي بزرگساالن و ارايه ليستي از غذاهاي سالم براي انتخاب 

 Global Food، مدير  Jacek Plewaدكان، در راستاي ترويج سبك زندگي سالم، در جامعه اجرا كرده است.هاي غذايي كو

Industries  :كلم پيچ را مي توان در رستوران هاي مختلف در سراسر امارات متحده عربي به عنوان يك ميان وعده سالم "گفت

 "درصد ارگانيك و داراي ارزش غذايي بااليي است. ١٠٠، (  Aqua kaleسفارش داد. كلم پيچ آبي )بدون استفاده از خاك()

درصد بيشتر  ٢٥درصدي بازيافت آب، ما مي توانيم  ١٠٠با توجه به استفاده بسيار كارآمد از آب و دارابودن سيستم "وي افزود: 

درنوع خود در منطقه، قابل توجه مواد غذايي نسبت به روش مرسوم با همان ميزان آب توليد كنيم. همچنين اقدامات اين مركز 

 Globalهمچنين صنايع جااني غذايي )"بوده و در حال حاضر رويكرد ما به سمت ايجاد يك اكوسيستم سبز پايدارتر است.

Food Industries،)  در زمان  "باترين نوآوري ميوه و سبزيجات"در زمينه پرورش كلم آبي منجمد در رقابت هايي تحت عنوان

( برنده شد.كلم پيچ، از خانواده كلم و سبزيجات برگ سبز است كه كم كالري، داراي فيبر باال و بدون ١يشگاه گلفود )برگزاري نما

 Kگرم چربي دارد. كلم پيچ حاوي تقريبا دو برابر ويتامين  ٠گرم فيبر و  ٥كالري،  ٣٦چربي است. به طوري كه يك فنجان كلم 

ع كلم پيچ، آهن بيشتري نسبت به گوشت گاو، كلسيم بيشتري نسبت به شير و نسبت به ساير سبزيجات كلمي است.اين نو

بيشتري نسبت به اسفناج دارد. كلم پيچ داراي مزاياي مختلفي است و به آساني مي تواند در رژيم غذايي روزانه افراد به  Cويتامين 

يابت و چاقي، افزايش ايمني و سم زدايي كمك (گنجانده شود. همچنين به كنترل د kale teaشكل ساالد، آب ميوه، چاي كلم )

درصد ارگانيك است و در  ١٠٠( بر روي آب رشد كرده و داراي روند توليد  aqua kaleاين نوع كلم )"گفت:  Jacek مي كند.

رشد  درصد طبيعي است و داراي خواص تغذيه اي باال در مقايسه با كلم كه در خاك ١٠٠توليد از آفت كش استفاده نمي شود و 

ما خشنود هستيم از اين كه "وي افزود: "كرده است. اين درحالي است كه كلمي كه در خاك رشد كرده از آفت كش عاري نيست. 

كاشت كلم بدون استفاده از خاك را در راستاي باداشت و مسائل غذايي مردم امارات متحده عربي و مناطق اطراف آن معرفي كرده 

كلم پيچ آبي منبع مناسب تغذيه براي نسل هاي آينده است. هدف ما حفظ و ترويج يك سيستم "خاطر نشان كرد:  Jacek"ايم.

، به صورت روش سازگار با محيط aquaponicكلم پيچ آبي در شرايط "تامين مواد غذايي سالم در بازار امارات متحده عربي است.

ي پروري و سيستم هيدروپونيك ) آبكشت يا كشت يك محيط همزيستي و تركيبي از آبز aquaponicزيست رشد مي كند. روش 

گياه بدون خاك( است. هدف آن مشاركت همزيستي براي موجودات اكوسيستم، كاهش تاثير بر محيط زيست است. كشت كلم پيچ 

 آبي با باره بردن از فناوري به نسبت كشت كلم پيچ معمولي، ميزان انرژي مصرفي اش در هر كيلو توليد كلم به حداقل مي

فتني گهمچنين كلم پيچ آبي منجمد به آساني در تايه غذا ها و ساالدها استفاده شده ونياز به پوست كندن و شستشو ندارد. رسد.

(، يكي از بزرگترين شركت ها در امارات متحده عربي، با  Global Food Industries)بخشي از  Albatha Groupاست، گروه 

كارمند است كه در هفت بخش صنعت از جمله خودرو، مصرف كنندگان، ماندسي،  شركت و بيش از هفت هزار ٢٥بيش از 
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با  Albathaكسب و كار  محصوالت خانگي، امالك و مستغالت، باداشت و درمان، خانگي و مراقبت شخصي پراكنده هستند.

  پراكنده است. دارابودن شبكه توزيع گسترده از خاورميانه و شمال آفريقا گرفته تا شبه قاره هند تا اروپا

 ترجمه: فرحناز سپاري

 :پي نوشت

، بزرگترين نمايشگاه ساالنه محصوالت غذايي و آشاميدني در جاان است كه كسب و كارها در اين  Gulfood نمايشگاه گلفود، -1

 .برعاده داردروز در آن شركت مي كنند و مركز تجارت جااني دبي ميزاني اين نمايشگاه را  ٥حوزه از سراسر جاان به مدت 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٥٨٧٥/%DA%A٩%D٨٤%٩%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

 آفت/ تابش امواج براي ناباور كردن تعداد زيادي حشرات نراي براي ازبين بردن استفاده از تكنيك هسته

( به مقابله با يكي از آفت IAEAجماوري دومينيكن با استفاده از تكنيك هسته اي و با حمايت آژانس بين المللي انرژي اتمي )

در سانتو دومينگو ) پايتخت ( رفت.هفتم جوالي، كشورهاي منطقه كارائيب رسما ١هاي مام، به نام آفت مگس ميوه مديترانه اي )

جماوري دومينكن( اعالم كردند كه از دو سال پس از وارد آمدن آسيب قابل توجه ناشي از آفت حشرات به بخش كشاورزي، شيوع 

حشرات و بيماري به حداقل رسيده است.آژانس بين المللي انرژي اتمي با همكاري فائو، با استفاده از تكنيك حشره نابارور 

(SIT()٢) به جماوري دومينيكن كمك كردند تا آفات كشاورزي را سركوب كند. اين شكل از كنترل تولد حشرات، با استفاده از ،

تابش امواج براي ناباور كردن تعداد زيادي حشرات نر استفاده و پس از آن با ارتباط با حشرات ماده آزاد مي شود. از آن جايي كه 

 نتيجه جمعيت حشرات در طول زمان كاهش و يا از بين مي رود. طي آن هيچ فرزندي توليد نمي شود در

(، سازمان بين المللي منطقه اي USDAتالش ها براي كمك به جماوري دومينيكن با همكاري وزارت كشاورزي اياالت متحده )

مشترك موسكاميد  (، موسسه بين امريكايي همكاري در زمينه كشاورزي و برنامهOIRSAباداشت و درمان گياهان و حيوانات )

اياالت متحده انجام شد.اين درحالي است كه براي نخستين بار آفت ميوه مديترانه اي در جماوري دومينيكن -مكزيك  -گواتماال 

هزار كيلومتر مربع در شرق  ٢در نزديكي شار گردشگري پونتانا كانا گزارش شد و به سرعت در منطقه  ٢٠١٥در ابتداي ماه مارس 

افت، به طوري كه صادرات محصوالتي براي شماري از محصوالت كشاورزي، از جمله آوكادو، مركبات، پاپايا و كشور گسترش ي

 فلفل، توسط شركاي تجاري عمده مانند اياالت متحده، هائيتي و ژاپن ممنوع شد.

زاران شغل را در معرض شد و ه ٢٠١٥ميليون دالر امريكا، در صادرات ميوه و سبزي در سال  ٤٢اين ممنوعيت منجر به كاهش 

 خطر قرار داد. در نتيجه تالش ها براي ريشه كني، از آن زمان تا به حال انجام شده است.

اعالميه امروز مبني بر از بين بردن اين آفت، دستاورد قابل توجاي "يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت: 

لي انرژي اتمي و شركاي آن است. همچنين آژانس مفتخر است كه قادر شده تا به كشور براي جماوري دومنيكن، آژانس بين المل

آلدو ماالوازي، معاون دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و رئيس علوم "براي دستيابي به بازارهاي عمده صادرات كمك كند.

آفت ميوه مديترانه يكي از مخرب ترين آفت هاي "گفت:  هسته اي و برنامه هاي كاربردي ، در مراسم افتتاحيه در سانتو دومينگو

اين حشره مي تواند به چندين نوع ميوه و سبزي حمله كند و به سرعت گسترش يابد. يك  "وي افرود: "كشاورزي در جاان است.

ن را پوشش تخم بگذارد و حداقل طي شش ماه جمعيت اش مي تواند كشور جماوري دومينيك ٣٠٠حشره ماده مي تواند بيش از 

( ارائه ٣آژانس بين المللي انرژي اتمي برنامه همكاري فني را براي تطبيق امكانات شار هيگوئي براي روش حشره نر نابارور )"دهد.

، بيش از چاار ميليارد حشره نابارور در مناطق آسيب ديده رها شدند. آژانس همراه با فائو و ٢٠١٥داده است. به طوري كه از اكتبر 

شاورزي امريكا و پرسنل محلي آموزش ديده، به ايجاد سيستم هاي نظارتي در سراسر كشور براي تعقيب و شناسايي پرواز وزارت ك

و روش هاي مكمل كنترل آفات مانند هرس درخت، ميران پتانسيل تخريب ميوه هاي ميزبان و استفاده از آفت كش ها اقدام كرده 

ا از كمك هاي آژانس بسيار سپاسگزاريم كه از طريق انتقال دانش، اكنون جماوري م"اند.انگل استوئز، وزير كشاورزي، گفت: 

  "دومينيكن آماده است تا با هر گونه شيوع احتمالي كه در آينده با آن مواجه شود ، مقابله كند.

ه در است و به ويژتكنيك حشره نابارور، يك روش سازگار با محيط زيست و موثر براي سركوب يا ريشه كن كردن جمعيت حشرات 

( و استفاده از حشره كش ها، مقابله كرد به كار مي رود. اين ٥مناطقي كه نمي توان با ساير روش هاي كنترل آفات، مانند تله )

http://awnrc.com/index.php
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( مورد ٦) screwworm flyروش به طور معمول در كشورهايي نظير اياالت متحده براي مقابله با آفت ميوه مديترانه اي و 

 گيرد. استفاده قرار مي

 ترجمه: فرحناز سپاري

 پي نوشت:

١-Mediterranean fruit fly .نوعي آفت كه از مخرب ترين آفات ميوه در جاان به شمار مي رود : 

٢- Sterile Insect Technique (SIT) 

٣- Guatemala-Mexico-USA Moscamed Programme 

٤- sterile male flies 

 تعدادي دام كه حاوي رنگ جذاب يا ماده غذايي است ، به مقابله آن آفت مي روند.روشي كه با كشاندن حشره به سمت  -٥

 حشره اي كه بيشتر بومي نيمكره غربي و بومي است و تاديدي جدي براي دام، حيات وحش، حيوانات خانگي به شمار مي رود. -٦

/www.iana.ir/fa/news/http:/٤٦١٦٣/%D٨%A٧%D٨%B٣% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۹6تیر  24تاریخ: 

استفاده از صنايع تبديلي سبب توسعه صادرات كشاورزي در ويتنام شد/ هلند بزرگ ترين سرمايه گذار بخش صنايع 

 تبديلي ميوه و سبزي در ويتنام

صنايع تبديلي ميوه و سبزيجات در كشور ويتنام باعث شده است كه اين كشور در سال هاي اخير با رشد اقتصادي قابل توجاي استفاده از 

در سال هاي اخير صادرات  :نقل كرد فرش پالزا پايگاه اقتصاد مقاومتي از سايت.روبرو شود و صادرات محصوالت غذايي خود را افزايش دهد

ميوه و سبزيجات در كشور ويتنام به طور قابل توجاي افزايش يافته است. تقاضاي روزافزون داخلي و خارجي و رشد اقتصادي، به توسعه اين 

  .بر روي صنايع تبديلي استبخش كمك مي كند، چون بيشتر سرمايه گذاري هاي اين كشور 

ميليون نفر جمعيت دارد. در سال هاي اخير، اين كشور با رشد اقتصادي قابل توجاي مواجاه  ٩٢ويتنام يك كشور رو به رشد است كه حدود 

 .بوده و حتي يكي از سريع ترين توليدكنندگان محصوالت كشاورزي در آسيا بوده است

به كمك صنايع تبديلي، صادرات ميوه ها و سبزيجات اين كشور در سال هاي اخير به طور قابل توجاي افزايش يافته است و با ميانگين رشد 

به همين .براي اين كشور ارزآوري داشته است ٢٠١٦ميليارد دالر در سال  ٢.٢به  ٢٠٠٩ميليون دالر در سال  ٤٣٩درصد، از  ٢٦.٥ساالنه 

، صادرات ميوه و ٢٠١٧ميوه و سبزي براي نخستين بار در اين كشور از صادرات برنج پيشي گرفته است. در سه ماهه اول سال  دليل، صادرات

ميليون دالر رسيد. به دليل صادرات باال و افزايش تقاضاي محلي، انتظار مي رود اين  ٧٠٠.٦درصد افزايش يافت و به  ٢٩.٨سبزي ويتنامي 

درصد،  ٧٥كشور جاان صادر مي شود. چين با سام تقريبا  ٦٠ميوه و سبزيجات ويتنامي به بيش از .اشته باشدصنعت رشد بيشتري نيز د

بزرگ ترين وارد كننده اين محصوالت از ويتنام مي باشد. ديگر خريداران مام ميوه و سبزي ويتنامي آمريكا، ژاپن، كره جنوبي و تايلند و 

به  ٢٠١٨اتحاديه اروپا و ويتنام توافقنامه تجارت دوجانبه را اماا كردند كه در پايان سال يا آغاز سال  ٢٠١٥كشورهاي اروپايي هستند. در سال 

نه تناا بازار ميوه و .اجرا در خواهد آمد. عالوه بر اين، هلند بزرگ ترين سرمايه گذار بخش صنايع تبديلي ميوه و سبزي در ويتنام است

يع رآوري شده و منجمد اين كشور نيز در حال رشد هستند. اروپا واردات ميوه هاي گرمسيري يخ زده از سبزيجات تازه ويتنامي، بلكه تمام صنا

همه توليدكنندگان .قبيل دوريان، رمبوتان، ميوه اژدها، آناناس و ديگر محصوالت كمتر شناخته شده مانند خربزه تلخ را از ويتنام وارد مي كند

تنام طبق استانداردهاي اروپايي فعاليت نمي كنند، اما شركت هاي زيادي براي سرمايه گذاري در محصوالت رآوري شده مواد غذايي در وي

 .ماشين آالت و روش هاي ذخيره سازي محصوالت كشاورزي براي افزايش كيفيت، ايمني و توليد ابراز تمايل كرده اند

 خط توليد صنايع تبديلي هلند در خدمت اين صنعت در ويتنام

شركت صنايع تبديلي در هلند يك خط توليد سبزيجات را به همتاي ويتنامي خود تحويل داده است. در همين خصوص پاتريك به تازگي يك 

هزارتن( توليد سبزيجات در ويتنام را مي تواند فرآوري كند. اين خط ١٠درصد ) ٧٠پوالنس رئيس شركت هلندي مي گويد: اين خط توليد 

 كننده خنك كردن، تميز شستشو، هاي ماژول از متشكل اين خط توليد.وبيا سبز و گل كلم را دارا مي باشدتوليد قابليت فرآوري ذرت، عدس، ل

 توليد زمان دقيق كنترل كيلوگرم در ساعت مي باشد. مزيت اين خط توليد اين است كه ٢٥٠٠ ظرفيت با كشاورزي محصوالت انجماد و

 اين پاتريك پوالنس در اين خصوص مي گويد: عالوه بر آبياري، مي توان محصوالت را در بخشي از .كند مي تامين را دستگاه در محصول

نجا كه . از آشود تنظيم يكديگر از جداگانه طور به تواند مي كه است شده تقسيم دما منطقه چندين به دستگاه نمود، تميز بخار با دستگاه

درجه سانتيگراد تنظيم شود، فرآيند بالنچينگ )پاستوريزه كردن ميوه ها( مي تواند به خوبي مديريت شود، به  ٠.٢درجه حرارت مي تواند تا 

وي مي گويد: اين خط توليد همچنين از آب كم استفاده مي كند، زيرا آب .طوري كه مي توان از كمبود آب در اين بخش جلوگيري كرد

 .ره استفاده مي شودخروجي در طي اين فرايند پخش مي شود و دوبا

http://www.iana.ir/fa/news/٤٦١٦٠/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨%AA 
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 گزارشات جهانی
 ایران اکونا - 13۹6تیر / /  21چهارشنبه , 

 مديريت واحد توليد و بازرگاني در كشاورزي استراليا

بااشاره به تجربه موفق مديريت واحدتوليد وبازرگاني دركشاورزي استراليا،گفت:زمينه براي تحقق مديريت واحد و  يك كارشناس

 .واسطه تصويب قانون تمركز وظايف در ايران فراهم شدها بهكاهش نا بساماني

اان در تنظيم بازار محصوالت كشاورزي پيرهادي، عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران درباره تجارت كشورهاي ج اميد 

و امكان استفاده از اين تجارب در داخل كشور، اظاارداشت: استراليا كشوري پاناور با اقليم خشك و بياباني است كه در جنوب شرق 

و نيمه بياباني تشكيل برابر ايران وسعت دارد كه مساحت زيادي از آن را مناطق بياباني  ٧وي با بيان اينكه اين كشور .آسيا قرار دارد

كه اين كشور حدود طوريدهد، افزود: بخش كشاورزي استراليا يكي از اركان مام اقتصاد اين كشور محسوب شده و بهمي

 .ميليارد دالر رسيد ٤٥به حدود  ٢٠١٥سال  در آن رقم و شودمي صادر را خود توليدي كشاورزي محصوالت دوسوم 

دهد، درصد صادرات كاالي اين كشور را تشكيل مي ١٥عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران اضافه كرد: اين رقم حدود 

ميليون نفر، سرانه محصوالت غذايي اساسي برابر  ٢٣همچنين بر اساس آمار سازمان خواروبار جااني )فائو( استراليا با جمعيت حدود 

 .برابر بيشتر از ايران است ٦.٤رانه توليد غذاي اساسي در استراليا تن را دارا و س ٣.٧با 

 (محصول صادراتي كشاورزي استراليا )ارزش دالري ٧ساله متوسط ده

 هاي مام وزارت كشاورزي و منابع آب استراليادستيابي به بازارهاي جااني يكي از رسالت

ها ذيل وزارت كشاورزي و درات محصوالت كشاورزي بر عاده يكي از معاونتپيرهادي با بيان اينكه مديريت امور بازار و ارتقاي صا

ت تقوي»هاي امور صادرات و دسترسي بازار و تجارت قرار دارند كه وظيفه منابع آب استراليا قرار دارد، افزود: ذيل اين معاونت بخش

به بازارهاي خارجي محصوالت كشاورزي را بر براي دستيابي « تدوين راهبردها»و « توانمندي توليدكنندگان و صادركنندگان

 .دارندعاده

 جايگاه متولي تجارت و بازرگاني ذيل وزارت كشاورزي و منابع آب استراليا

كنند تا راهي براي عبور به گفته وي مقامات اين وزارتخانه از طريق ابزارهاي مختلف ازجمله دفاتر خود در بازارهاي جااني تالش مي

متخصص رايزني و بازار در سراسر جاان در اين زمينه تالش  ٣٠هاي وارداتي و افزايش صادرات خود بيابند. بيش از از محدوديت

 .كنندمي

 ني وزارت كشاورزي و منابع آب استراليا در جااندفاتر بازرگا

كند. عنوان دستاورد در تارنماي خود ياد ميقدر براي استراليا مام است كه از آن بهپيرهادي تصريح كرد: مسئله دسترسي به بازار آن

ليد اين كشور، به ماه مه و آوريل عنوان مدير بازرگاني و توبراي مثال آخرين دستاوردهاي وزارت كشاورزي و منابع آب استراليا به

 .هاي جديدي را به بازارهاي مصرفي ايران، بنگالدش، چين و آمريكا كسب نمايدگردد. اين نااد توانسته است دسترسيبازمي

 without) ايران، استراليا مجوز واردات الوار بدون پوست مورد در اينكه بيان با عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران 

bark and sawn timber)  ام وزارت كشاورزي استراليا براي م ابزارهاي از يكي تجاري مذاكرات: گفت است، را دريافت كرده

هاي جديد براي صادرات محصوالت كشاورزي است. براي مثال اخيراً در پي شيوع آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان در ايجاد دسترسي

ره كگيري از اين فرصت و مذاكره با دولت مرغ در اين كشور افزايش چشمگيري پيدا كرد. استراليا با بارهكره جنوبي، قيمت تخم

اي دولت كره جنوبي برخوردار خواهد مرغ را كسب كرد كه اين ميزان واردات از معافيت تعرفههزار تن تخم ٣٥جنوبي امتياز صادرات 

هاي كيفيت و سالمت محصوالت كشاورزيپيرهادي تصريح كرد: براي حفظ حسن شارت كيفيت محصوالت كشاورزي صدور گواهي.بود

http://awnrc.com/index.php
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بر  كند ومعاونت توسعه بازار و تجارت ذيل وزارت كشاورزي، كيفيت محصوالت صادراتي را كنترل مي ستراليا در بازارهاي جااني،

وي ادامه داد: محصوالتي كه ازنظر وزارت كشاورزي استراليا مشمول نظارت .شودهاي اين وزارتخانه اجازه صادر مياساس گواهي

هاي تازه، ها و ميوهرغ و تخم ساير پرندگان، انواع شيالت و آبزيان، سبزيماند از: محصوالت لبني، محصوالت تخمكيفي هستند عبارت

 .اصطالح ارگانيك، محصوالت گياهياي، كاه و كلش، دام زنده، محصوالت گوشتي، محصوالت بهمحصوالت دانه

در مجلس استراليا، وزارت  ١٩٨٢صادرات مصوب سال  قانون اساس بر: داد ادامه عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تاران 

 .منظور كسب استاندارد حداقلي صادرات انجام دهدشده را بهسازي محصوالت صادراتي مشخصكشاورزي موظف است اقدامات آماده

ذيري پمنظور ارتقاي سودآوري و افزايش رقابتمديريت ناادهاي واسط بازرگاني كشاورزيبه گفته وي وزارت كشاورزي استراليا به

د. در حوزه كنهاي تخصصي فعال درزمينه محصوالت مختلف ايفا ميگري را ميان تشكلالتي مزيت دار اين كشور، نقش تنظيممحصو

ها و طور امور تحقيق و توسعه به تشكلمحصوالت صنايع لبني، گوشت و پشم، خدمات مربوط به بازرگاني و توسعه بازار و همين

محصوالت فعاليت كرده  عرضه و توزيع تا توليد زنجيره تمام در ناادها اين پيرهادي ادامه داد: .شده استناادهاي غيرانتفاعي سپرده

آوري و نظارت بر هزينه كرد اين شود. جمعنوعي ماليات از كشاورزان اخذ ميعوارض و به ها نيز از طريق پرداختو هزينه اداره آن

 يعوارض بر امور توسعه بازار، تحقيق و توسعه و امنيت زيستي به نمايندگي از كشاورزان و توليدكنندگان بر عاده وزارت كشاورز

نفعان در حل گذاري منابع مالي و اطالعاتي بوده و موجب افزايش همكاري همه ذينوعي اشتراكوي با بيان اينكه اين امر به.است

مسائل مبتالبه آن صنعت و همچنين افزايش فروش است، گفت:براي مثال ازجمله ناادهاي تخصصي فعال در عرضه توليد گوشت 

اشاره كرد. اين نااد  (The Australian Chicken Meat Federation Inc) سترالياييتوان به فدراسيون گوشت مرغ امي

ترين اهداف در استراليا تأسيس شد كه ازجمله مام ١٩٦٤كنندگان در كل صنعت مرغ اين كشور، از سال كننده ميان شركتهماهنگ

هاي اين صنعت عنوان كرده است. قات در همه جنبهخود را ارتقاء و صيانت از منافع صنعت گوشت مرغ و همچنين حمايت از تحقي

شده و نمايندگي كل صنعت مرغداري در مواجه با مسائل ملي و همكاري با دولت را بر اين نااد از طرف دولت به رسميت شناخته

 .عاده دارد

 فدراسيون گوشت مرغ استراليايي از ناادهاي بازرگاني

هاي جدي بر تاران افزود: در حوزه پشم نيز ناادهاي واسط و نماينده در استراليا نقش عاو مركز راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه

ها به دست ميليون تن پشم خام از آن ٤٢شود كه در حدود چيني ميميليون رأس گوسفند پشم ٧٧دارند. هرسال در استراليا عاده

منظور افزايش تقاضاي بازار براي پشم ليارد دالر بود. بهمي ٢.٥حدود  ٢٠١٥-٢٠١٤آيد. ارزش پشم توليدي استراليا در سال مي

عنوان يكي از ناادهاي واسط حوزه بازرگاني و در تعامل وزارت كشاورزي اين كشور اقدام استراليايي، شركت نوآوري پشم استراليا به

 هاييلباس از برندهايي تبليغات به اقدام نيز كمپين اين در به گفته وي .هاي مشترك بازاريابي كرده استاندازي و توسعه كمپينبه راه

شده است. دفتر اين شركت غيرانتفاعي در حال حاضر در سيدني استراليا واقع ها از پشم استراليايي استفادهكند كه در ساخت آنمي

ردي غذا و كشاورزي دانشگاه عاو مركز راهب.است ولي در تمامي بازارهاي پشم استراليا در سراسر جاان دفتر بازرگاني داير كرده است

چنيني و مديريت صحيح حوزه بازار و فروش محصوالت، نيازمند قرار دادن ابزارها و اختيارات تاران تاكيد كرد: ارائه خدمات اين

ي عمديريت اين حوزه نزد متولي توليد است؛ زيرا مديريت واحد در زنجيره ارزش كشاورزي، زيربناي اصلي رونق توليد و حمايت واق

واسطه تصويب قانون تمركز وظايف ها بهپيرهادي ادامه داد: زمينه براي تحقق مديريت واحد و كاهش نابساماني.كننده استاز مصرف

 .تواند روند رو به رشد سابق در كشاورزي ايران را تسريع كنددر ايران فراهم شد كه ادامه يافتن اين قانون مي ٩١در سال 

http://iranecona.com/٧٥٢٣٦/%D٨٥%٩%D٨%AF%DB%٨C%D٨%B١ 
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	ضعف در مکانیزاسیون باغبانی یکی از عوامل گرانی میوه/ نارسایی عملیات خاکورزی و مکانیزاسیون در مزارع دیم/ هدفگذاری برای مکانیزه کردن کشت دیم تا 5 سال آینده
	ضعف در مکانیزاسیون باغبانی یکی از عوامل گرانی میوه/ نارسایی عملیات خاکورزی و مکانیزاسیون در مزارع دیم/ هدفگذاری برای مکانیزه کردن کشت دیم تا 5 سال آینده
	ضعف در مکانیزاسیون باغبانی یکی از عوامل گرانی میوه/ نارسایی عملیات خاکورزی و مکانیزاسیون در مزارع دیم/ هدفگذاری برای مکانیزه کردن کشت دیم تا 5 سال آینده
	عرصه جدید مکانیزاسیون در مالاوی/ فناوریهای نوین در راستای صرفهجویی در زمان و افزایش بهرهوری سامان یافته است
	پلاک گذاری 180 هزار تراکتور و کمباین در دولت یازدهم/ عرضه سالانه 20 هزار دستگاه تراکتور در کشور

	متفرقه
	از ۲۵ تیر به مدت سه روز سومین جشنواره گیلاس در لواسان برگزار میشود/ جایگاه نخست گیلاس ایران در کیفیت و سوم تولید
	معرفی قطبهای صنایع تبدیلی (9) فیروزآباد قطب تولید گیاهان دارویی و عسل برگ / صادرات سالانه ۵۰ تن گیاهان دارویی به اروپا
	روش جدید کلاهبرداری در فضای مجازی با راهاندازی سایت و کانال عرضه دسته گل و گلآرایی/ تاکنون برای هیچ سایت یا کانالی مجوز فروش گل صادر نشده است + تصویر نامه
	مراسم رونمایی از وبسایت نخستین جشنواره تخصصی بیطار (فیلم و عکس) برگزار شد
	وقتی کشتی تاجر غرق میشود/ 3 فیلم تاسفبار از تلف شدن دامها در دریا
	بهترین راه برای اینکه تولید کربن خود را کم کنید
	نه به کیسه پلاستیکی در نانوایی تهران

	مرکبات
	مقدار ناچیزی از خسارات سرمازدگی باغهای پرتقال پرداخت شد/ جبران کاهش تولید تا سه سال آینده امکانپذیر نیست

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	امروز کشاورزان کمتر دغدغه معیشتی دارند وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه امروز کشاورزان کمتر دغدغه معیشتی دارند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی را داروی شفابخش نمیداند.
	استدلالهای خطرناک برای تشکیل وزارت بازرگانی/ سیاستهای وزارت جهاد منجر به ۵ میلیارد دلار صرفهجویی در واردات شد
	وزرای کشاورزی ایران و ویتنام بر توسعه همکاریهای کشاورزی و شیلاتی تأکید کردند/ آمادگی ایران برای مبادله بذر و کشت برنج ایرانی در ویتنام
	وزرای کشاورزی ایران و ویتنام بر توسعه همکاریهای کشاورزی و شیلاتی تأکید کردند/ آمادگی ایران برای مبادله بذر و کشت برنج ایرانی در ویتنام
	وزرای کشاورزی ایران و ویتنام بر توسعه همکاریهای کشاورزی و شیلاتی تأکید کردند/ آمادگی ایران برای مبادله بذر و کشت برنج ایرانی در ویتنام
	توصيه "رئیس دولت اصلاحات" درباره كابينه/ حجتى در كابينه بماند/ حجتی از تندترین انتقاداتم استقبال کرد
	واردات لاشه بدون جگر/ کسادی کاسبی جگرکیها
	ناموفق در جذب سرمایه های خارجی برای بخش کشاورزی
	جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی ؛ تجربه دیگران
	جذابیت های بخش کشاورزی برای سرمایه گذاری
	نمره 100 صاحبنظر به تیم اقتصادی
	کنترل مؤثر علفهای هرز چغندرقند با روش تلفیقی و کاهش مصرف سموم
	شرکتکنندگان جشنواره وب و کسبوکار در بنگاههای صنعتی و تجاری با شاخص "خودارزیابی" برنده میشوند
	نمایشگاه محصولات ارگانیک برزیل
	دستاوردهای موفق مدیریت واحد تولید و بازرگانی در کشاورزی استرالیا/ سرانه تولید غذای اساسی در استرالیا ۶.۴ برابر بیشتر از ایران
	صدور گواهیهای کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی
	مدیریت نهادهای واسط بازرگانی کشاورزی

	برگزاری سالانه 25 نمایشگاه کشاورزی در کل صنایع کشور، متاثر از حجم زیاد ادوات کشاورزی
	نمایشگاه «اتماک- آیفارم» پل ارتباطی مهم و موثر کشاورزی در منطقه می شود
	دولت دوازدهم باید عقب ماندگیهای اقتصادی را جبران کند/ کابینه دولت دوازدهم جوان، هماهنگ و برنامه محور باشد
	دولت دوازدهم باید عقب ماندگیهای اقتصادی را جبران کند/ کابینه دولت دوازدهم جوان، هماهنگ و برنامه محور باشد
	دولت دوازدهم باید عقب ماندگیهای اقتصادی را جبران کند/ کابینه دولت دوازدهم جوان، هماهنگ و برنامه محور باشد

	نهاده
	یارانه کودهای زیستی به فینال قانون برنامه ششم نرسید/ افزایش 17 تنی عملکرد در واحد سطح با کودهای زیستی/ تدوین 5 سناریو برای افزایش سهم کودهای زیستی در سبد کشاورزان
	واگذاری خدمات چاپ و الصاق شناسه نهال به شرکتهای حائز شرایط/ آمادگی معرفی و حمایت از برندهای تجاری تولید نهال در کشور
	پتانسیل تأمین 35 درصد نیاز کشور با کودهای زیستی/ نبود استاندارد و قانون از مشکلات تولیدکنندگان کودهای زیستی

	نوغان
	گزارشات جهانی
	تجربه کشورهای توسعهیافته در ادغام صنعت و تجارت/تأثیر ادغام بر رشد اقتصادی آلمان، ژاپن، فرانسه و کره
	۱۹راهکار۱۲۰۰کارشناس جهانی برای بحران آب
	آغاز فصل برداشت گندم در ترکمنستان+تصاویر فصل برداشت گندم طی مراسمی با حضور مقامات رسمی و ریش سفیدان محلی در ترکمنستان آغاز شد.
	فلفل چیلی همچنان ادویه ای با بیشترین تقاضا
	تجهیز مزارع پاکستان برای صدور محصولات به چین/ کشاورزی پاکستان اسیر چنگال واسطهها
	مصر، میزان صادرات انگور پاییزه خود را افزایش میدهد
	چین، نگران سویای اصلاح ژنتیک شده آمریکا
	89 درصد ازجوانان به دامداری علاقه دارند/ 122 هزار و 754 شغل دامداری در آیووا وجود دارد
	آینده "سیاست مشترک کشاورزی" (CAP) اروپا در بروکسل بررسی شد/ کپ خود را برای مقابله با نتایج زیانآور برگزیت آماده میکند
	کشاورزی ارگانیک در زمان کاهش محصولات منجر به افزایش درآمد کشاورزان می شود/ کشاورزی کوچک اما ارگانیک در مناطق روستایی از بقای بیشتری برخوردار است
	ان جی او YISA و Deans قرارداد کارآفرینی کشاورزی در بنین (Benin) امضا کردند/برنامه YISA ایجاد نسلی موفق در کشاورزی پایدار در نیجریه و تمامی قاره بزرگ آفریقا است
	کشاورزی ارگانیک جنبش آنی را بهوجود آورده است/ با دریافت گواهینامه کشاورزان باید روشهای کشاورزی ارگانیک را بپذیرند
	افتخارآفرینان در کنفرانس بینالمللی فائو معرفی شدند
	خرید موادغذایی محلی، نزدیک به یک میلیون پوند به اقتصاد شرق انگلستان کمک کرد
	قزاقستان و چین منطقه آزاد کشاورزی تأسیس میکنند
	پرداختن به چالش های جهانی برای پایداری کشاورزی و تقویت سیستم های مواد غذایی
	یک بیماری بالقوه ویرانگر؛ حفاظت از گندم در مقابل آفت قارچ گندم/ این مطالعه بینش مهمی در رابطه با جهش ژن رائه میدهد
	سهم 12 دانشگاه برتر ایرانی از 52 حوزه موضوعی نظام رتبه بندی «شانگهای»
	نظام رتبه بندی «شانگهای» در تازهترین ویرایش خود در سال ۲۰۱۷ نام ۱۲ دانشگاه ایرانی را منتشر کرده که رویهمرفته ۱۰۰ بار در زمره مؤسسههای برتر آمده است، نام دانشگاه آزاد 20 بار در فهرست موسسههای برتر در 52 موضوع آمده است.
	کولاک سیاه...
	مشارکت کشاورزان محلی در مقابله با مشکلات منافع بلند مدت ایجاد می کند
	درخواست چند تن از وزرای انگلیس برای مقابله با معضل بطریهای پلاستیکی
	منفی گرایی رسانهها درباره موضوع جنگل، نیازمند اصلاح است
	واتیکان استفاده از نان بدون گلوتن را در عشاءربانی ممنوع کرد
	ژاپنیها به سمت میوههای فرآوریشده روی آوردهاند
	کلم آبی، 100 درصد ارگانیک و دارای ارزش غذایی بالایی است/ کلم آبی آهن بیشتری نسبت به گوشت گاو، کلسیم بیشتری نسبت به شیر و ویتامین C بیشتری نسبت به اسفناج دارد
	استفاده از تکنیک هستهای برای ازبین بردن آفت/ تابش امواج برای ناباور کردن تعداد زیادی حشرات نر
	استفاده از صنایع تبدیلی سبب توسعه صادرات کشاورزی در ویتنام شد/ هلند بزرگ ترین سرمایه گذار بخش صنایع تبدیلی میوه و سبزی در ویتنام
	مدیریت واحد تولید و بازرگانی در کشاورزی استرالیا


