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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی 

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

 بهره مند فرمائید.

ند بودجوابگو خواه 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    
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 آب
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۵ : تاریخ

 ماه/ نیمی از مخازن آب کشور را قرارگاه خاتم ساخت ۳۰رود در تکمیل سد نم
پیمانکار قرارگاه خاتم به اصرار  ۳رود توسط االنبیاء با بیان اینکه پس از ناتمام ماندن ساخت سد نمفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 

کنیم این سد را که تأثیر بسزایی در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی وزارت نیرو به پروژه ورود کرده است، گفت: تالش می

های عمرانی استان سردار عباداهلل عبداللهی در حاشیه بازدید از پروژه .اه تکمیل کرده و تحویل مردم دهیمم ۳۰منطقه دارد، در 

پروژه اظهار داشت: بازدیدی از ، خبرگزاری فارس اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در حال اجرا است، در تهران که توسط قرارگاه خاتم

، این پروژه بزرگراهی پروژه بسیار بزرگی است که داشتیم شرق تهران به جنوب تهرانبزرگراه شهید شوشتری به عنوان کریدور شمال

وی ادامه داد: همچنین از قطعه دوم آزادراه حرم تا حرم از گرمسار تا .کیلومتر است 18کیلومتر تونل دارد و کل پروژه  1۰بیش از 

کیلومتر بازدیدی داشتیم، با توجه به اینکه مدت کوتاهی است قرارگاه در این پروژه مشغول به کار شده  11۰ل بیش از سمنان به طو

 .یدبرداری رسدو سال پیش به بهرهشود؛ البته قطعه اول این پروژه حدود است، پیشرفت پروژه و تجهیز کارگاه مطلوب ارزیابی می

 کندتکمیل میماهه  ۳۰رود را قرارگاه سد نم *

کیلومتری شمال شرق  1۰۰رود در رود اشاره کرد و گفت: سد نماالنبیاء همچنین به بازدید از سد نمفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم

 .تهران واقع شده است و هدف از احداث آن تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی در منطقه گرمسار و فیروزکوه است

 رود بسیار مؤثر است؛ اینهای کشاورزی و صنعتی منطقه و نیاز به آب شرب، وجود سد نمتوجه به ظرفیت سردار عبداللهی افزود: با

نوعی آن را رها پیمانکار در این پروژه کار کردند، اما هر کدام به ۳سال پیش به پیمانکارهای دیگر واگذار شده بود،  1۰سد حدود 

به تازگی در اجرای این پروژه وارد شده است البته از این نظر که کار عمرانی سد توسط  کردند، با توجه به اصرار وزارت نیرو قرارگاه

 .ای انجام شده بود، مایل به حضور در آن نبودیم، اما به هر حال وارد این پروژه شدیمپیمانکاران قبلی تا اندازه

پروژه را تکمیل کنند. به هر حال با اصرار وزارت نیرو  وی بیان کرد: قطعاً پیمانکاران قبلی هم مشکالتی داشتند که نتوانستند این

ماه کاری است که قرارگاه  ۳قرارگاه در مناقصه این سد ورود کرد و فروردین امسال بود که این پروژه به قرارگاه واگذار شد و حدود 

: تگف و کرد ارزیابی مطلوب را رودنم سد در سردار عبداللهی تجهیز کارگاه توسط قرارگاه خاتم األنبیا.در این پروژه ورود کرده است

در حال فعالیت هستند  نفر به صورت مستقیم 5۰۰رو در قرارگاه مشغول به کار است، در اجرای همین سد امروز نی باالیی بسیار حجم

بر اساس  :االنبیاء ادامه دادخاتمفرمانده قرارگاه سازندگی .آالت موردنیاز در این پروژه فعال استدستگاه ادوات و ماشین 19۰و حدود 

کنیم تا نیمه اول سال تالش میماهه آن را اجرا کنیم و  ۳۰ایم آن را گذاری کردهرود، هدفبرنامه زمانبندی از زمان تحویل سد نم

ا تالش کردیم همزمان برای تجهیز کارگاه زمان برد، ام 96ماه از فروردین  4تا  ۳سردار عبداللهی گفت: حدود .دهیمآن را تحویل  99

امیدواریم با توجه به  :االنبیاء بیان کردفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم.های عملیاتی تجهیز سد نیز انجام شودبا تجهیز کارگاه فعالیت

 ماه از سال در این منطقه عملیات عمرانی 5شرایط جوی منطقه این پروژه زودتر تکمیل شود، زیرا از نظر شرایط جوی حدود 

ماه را هم  5شیفت کاری فعالیت کنند تا آن  2شیفت کاری و یا حداقل  ۳پذیر نیست و ما به همکاران تأکید کردیم که در امکان

؛ از سوی سال غیرفعال شد 11رود چرا پس از سردار عبداللهی بیان کرد: ضروری است بررسی شود پروژه عمرانی سد نم.جبران کنیم

وی هایی که از سدستمزد و حقوقموقع دریافت نکند، مزد بهیم که کارگر در این شرایط سخت فعالیت کند و قبول ندار دیگر ما اصالً

 .موقع و در اولویت کاری استشود بهقرارگاه خاتم پرداخت می

 میلیارد متر مکعب مخزن آب در کشور توسط قرارگاه خاتم 25ساخت  *
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ه کرد و ها اشاره برخی اظهارات غیرکارشناسی مبنی بر سدسازی و تأثیر آن در بروز ریزگرداالنبیاء بفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم

 رسد، اینجانب به عنوانگفت: برخی اظهارات غیرفنی و غیراصولی از زبان برخی از افراد تحت عنوان کارشناس، منطقی به نظر نمی

قبول ندارم که موضوع سدسازی غیرضروری است و موجب ایجاد  های سازندگی کشور حضور دارم، اصالًسال در فعالیت 25فردی که 

در کشور داریم، بارها سردار عبداللهی افزود: امروز مشکلی به نام چالش آب آشامیدنی و حتی کشاورزی و صنعتی .شودریزگرد می

اهد شد و کمبود این مایع حیات بندی خوجویی نشود، آب جیرهایم که وزارت نیرو اعالم کرده است اگر در مصرف آب صرفهشنیده

وی گفت: در حال .آبی ما دوچندان خواهد شداین مشکالت کم رساند که اگر قرار باشد که سدی در کشور ساخته نشود،در کشور می

ط میلیارد مترمکعب آن توس 25شده در کشور داریم که از این مجموعه بیش از میلیارد مترمکعب مخازن آب ساخته 5۰تا  45حاضر 

فرمانده .دادکرد، چه مشکل بزرگی در کشور رخ میقرارگاه خاتم ساخته شده است و حال فرض کنید اگر قرارگاه به این پروژه ورود نمی

به دلیل  ایجاد ریزگرد»ها ساخته نشود، در حالی که کنند تا سدای ریزگردها را بهانه میعده :االنبیاء بیان کردقرارگاه سازندگی خاتم

پذیرد. اگر بخواهیم آب موردنیاز کشور نمی به صورت علمی ثابت نشده است و هیچ کس این ادعا را به صورت غیرعلمی« یسدساز

سردار عبداللهی .ها غلط است، باید راهکار ارائه کندرا تأمین کنیم، باید به روشی تأمین شود و اگر کسی مدعی است که این روش

و به مناطق دیگر کشور رساند؟ انتقال  کن، آب تأمین کردهای خزر با آب شیرینجنوب کشور یا در آب توان درادامه داد: مثالً آیا می

االنبیاء تصریح فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم.های گزاف و سنگین دارد و این ادعاها مطالبی غیرفنی و غیراصولی استهزینهآب 

ورت ها به صشناسیشرب مردم با مشکل مواجه بودیم و البته ضروری است آسیبشدند، در تأمین آب چنانچه سدها ساخته نمی :کرد

های زیادی در کشور رخ داد که البته این هم از نعمات : سال گذشته و حتی اوایل امسال سیالبوی اضافه کرد.علمی انجام شود

، خسارات زیادی به کشور در غرب و جنوب وارد شد، باال، آب راه افتاد های سنگین با حجمخداوند است، اما پس از بروز این سیالب

فرمانده قرارگاه سازندگی .ها در کشور و جلوگیری از بروز دیگر خسارات شد، وجود همین سدها بوداما آنچه که مانع روان شدن سیالب

ضمن  شود،ها میطق در سیالباالنبیاء افزود: احداث سد در گام اول پس از ذخیره آب، موجب جلوگیری از بروز خسارت به مناخاتم

دهد و با این وجود هنوز هم کسری آب در کشور داریم که در نبود سدها مشکالت ما آنکه حجم ذخیره آب در کشور را افزایش می

 .شوددوچندان می

 ها با نگاه توسعه کشور/ منافع اقتصادی هدف قرارگاه نیستورود قرارگاه خاتم به پروژه *

ه ایم که ورود قرارگاه ببا تأکید بر اینکه قرارگاه خاتم رقیب بخش خصوصی نیست، افزود: همیشه یادآوری کردهسردار عبداللهی 

پیمانکار خصوصی فعالیت کرد اما نتوانستند آن  ۳رود ها بر اساس اعتقاد و اندیشه جهادی است، نه نگاه مادی؛ در همین سد نمپروژه

تا به دلیل اهمیت وجود این سد برای به صورت مناقصه در این پروژه شرکت کردیم  وزارت نیرو را تکمیل کنند و بعد هم ما به اصرار

وی با تأکید بر اینکه ذات فعالیت قرارگاه خاتم، سازندگی است، افزود: به دنبال نگاه مادی .منطقه، بتوانیم آن را زودتر تکمیل کنیم

ساماندهی نیروهای فعال اعتقادی  یاز کشور و ظرفیت بسیار بزرگ قرارگاه خاتم باو اقتصادی نیستیم بلکه بر اساس اعتقادات خود، ن

قرارگاه خاتم نگاه  :االنبیاء اظهار داشتفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم.کنیمرسانی میو انقالبی، در کنار بخش خصوصی، خدمت

 .سازندگی کشور گام برداریمایم در راستای طلبانه و اقتصادی نداشته است و فقط تالش کردهمنفعت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰515۰۰۰4۰2 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 های ژرف شبیه شوخی استاستحصال آب

ای مهندسی هپذیر نیست، گفت: غلو در فعالیتهای ژرف در ایران پیگیریاینکه استحصال آب پدر علم هیدرولوژی ایران با بیان :فارس

  .ها سبب ایجاد این شرایط آبی و انتقال آب در کشور و بالی جان ما شده استرویه و حفر چاههای بیای، سدسازیو سازه

های ژرف گفت: طرح این مسئله بیشتر اره استحصال آبشده دربهای مطرححسین صدقی، پدر علم هیدرولوژی ایران درباره بحث

 .شبیه شوخی است؛ چراکه نیازمند تحقیقات گسترده و اکتشافات پرهزینه است

http://www.iana.ir/fa/news/47262/%D8%A7%D8%B۳ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 ترین سد الستیکی کشور در آستاراساخت بزرگ

  .های آسیاب آستارا آغاز شدترین سد الستیکی کشور با حضور استاندار گیالن در روستای خانهدنیای اقتصاد : ساخت بزرگ

هزار مترمکعب دارد.  5۰۰شود، حجم مخزن یک میلیون و ماه ساخته می 18این سد الستیکی که روی رودخانه مالهادی در مدت 

میلیون مترمکعب با هدف توسعه و بهبود آبیاری اراضی شالیزاری به وسعت بیش  1۰سد الستیکی آستارا با قدرت تنظیم آب ساالنه 

شود. براساس برآورد اولیه، های گردشگری ساخته میهای محدوده سد و فراهم آوردن جاذبههکتار تامین آب شرب روستا 1۰۰از 

 .میلیارد تومان است 12ساخت این سد  هزینه

http://www.iana.ir/fa/news/47256/%D8%B۳%D8%A7%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۹تاریخ: 

 آبی بکوشیم؟چگونه در جلوگیری از بحران کم

 *پروانه پیشنمازی

ترین منبع طبیعی است که در جهان وجود دارد و حیات و ممات بشر، منوط به وجود آب است. البته دانستن این آب باارزش :شرق 

ا چهارم یآوریم، درواقع منظور آب شیرین است. بیش از سهمایه حیات، سخن به میان میعنوان نکته ضروریست که وقتی از آب به

ها موجود است و تنها درصد از این میزان، به صورت غیرقابل استفاده در اقیانوس 97درصد کره زمین را آب پوشانده است، اما  7۰

های قطبی انباشته شده و از دسترس و استفاده هم در یخ چهارم آنمانده به صورت آب شیرین موجود است که سهسه درصد باقی

ها، نهرها یا در زیر سطح زمین ها، رودخانههای کره زمین که در دریاچهترتیب، کمتر از یک درصد کل آباینانسان خارج است. به

های زمین ارم درصد از کل آبهزهای مختلف قابل استفاده است. درمجموع، در هر زمان تنها یک دهجریان دارد، برای کاربری

سوم از دسترسی به آب کافی و سالم میلیارد نفر در جهانتنها دوحاضر نه(. درحال1۳8۰سادگی در دسترس انسان است )قنادی، به

نیز  دانمحروم هستند، بلکه کمبود آب و مسائل و مشکالت ناشی از آن، زنگ خطر را برای کشورهایی که از نظر منابع آب غنی بوده

کشور جهان که بیشتر آنها با حدود سرانه هفت لیتر آب در روز زندگی  4۰به صدا درآورده است. کارشناسان جهانی آب اعتقاد دارند 

آبی آنها جبران شود، هرگز قادر به خروج از محدوده فقر و رسیدن به توسعه پایدار نخواهند بود. ساکنان کنند، بدون اینکه ابتدا بیمی

درصد آب مصرفی خود را از خارج  75جنگند. مثال رژیم اشغالگر قدس آبی میها به طور باورنکردنی با ترکیبی از فقر و بیاین کشور

های روابط اعراب و رژیم اشغالگر قدس است. ترکیه با کشورهای عراق هاست موضوع آب از چالشکند و سالاز مرزهایش تأمین می

وگو مواجه هستند. در آفریقا، رود نیل از موضوعات مورد بحث مصر، سودان ا چالش و بحث و گفتو سوریه درباره آب دجله و فرات ب

سرزمین  .(1۳84یاسین، و اتیوپی است. در آسیا، هند با کشورهای پاکستان، بنگالدش بر سر رودخانه سند و گنگ درگیر است )آل

شرقی، جنوب غربی، نواحی نواحی وسیعی از آن )نواحی شرقی، شمال ما، ایران، نیز کشوری پهناور با اقلیمی خشک است که مردمان

ازمان بینی سبرند. طبق پیشآبی رنج برده و میآبی و در مواردی از بیوسیعی از بخش مرکزی و سراسر مناطق جنوبی( همواره از کم

محیطی رو به کاهش است. برای زیست ملل متحد، سهم سرانه آب در جهان با توجه به افزایش جمعیت، مصرف غیربهینه و عوامل

، 199۰است که این مقدار در سال مترمکعب خواهد رسید و این در حالی 816به  2۰25مثال سهم سرانه مصرف ایران از آب در سال 

موضوعاتی که مطرح شد، همه نشان از اهمیت و گستردگی ابعاد  .مترمکعب بوده است 62۰۳، حدود 1955و در سال  ۳۰25حدود 

تنهایی یکی از معضالت جوامع بشری است و شرایطی بحرانی را در تنها خود بهای که کمبود آب نهگونهوضوع آب در جهان دارد، بهم

های دیگر نظیر جنگ و جدل، تحریم و اعتراض، تواند محل مناقشه واقع شده و بحرانوجود آورده، بلکه میبیشتر نقاط جهان به

عنوان بحرانی جهانی محل آبی بهبزند. با توجه به مواردی که ذکر شد، دور از ذهن نیست که موضوع کم بحران سالمت و... را دامن

ای طوالنی دارد؛ اما در چند دهه ها، پیشینهها برای حل مشکالت و بحراناستفاده از ظرفیت رسانه .توجه و تأمل فراوان واقع شود

هایی چون خبرنگاری موبایلی، های اجتماعی و پدیدهبر وب، نظیر شبکهی نوین مبتنیهااخیر و مقارن با ظهور و بروز انواع رسانه

های فرایند مدیریت بحران برخوردار شده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، شهروندخبرنگاری و... این مهم از الزامات و ضرورت

آب  های مختلفکنندگان بخشسو مصرفاست که بتواند از یکای بهینه و مثمرثمر گونهها بهچگونگی استفاده از ظرفیت رسانه

ها، اقدامات و ابتکاراتی درخصوص ساز ایجاد طرحجویی در مصرف آب سوق داده و از سویی دیگر زمینهشیرین را به سمت صرفه

ها در راستای عملکردشان نسبت به موضوع آب و مخاطره کمبود نگاهی به وضعیت موجود رسانه .افزایش منابع تولید بیشتر آب شود

ها در این بخش هنوز متوجه دهد که متأسفانه رسانهشدن به بحران را دارد، نشان میآن که احتمال و پتانسیل زیادی برای تبدیل
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اند. که شایسته و بایسته است، عمل نکردهاین زمینه، چنانرسانی خود در وخامت موضوع نبوده و به رسالت آموزشی و اطالع

های یک ، به منظور تعیین چگونگی پوشش خبری اخبار شبکه1۳9۳مثال، نتایج تحقیقی که در بهار، تابستان و پاییز سال عنوانبه

رسی، به موضوع آب اختصاص های مورد بردرصد از کل خبرهای شبکه 1،5درخصوص آب انجام شد، حاکی از آن است که تنها  5و 

ای های عمرانی و توسعهثانیه و بیشترین فراوانی پخش اخبار آب، مربوط به طرح ۳۰دارد و زمان حدود نیمی از این خبرها کمتر از 

توان شده، میبا توجه به موارد طرح.(1۳94جویی و افزایش منابع تأمین آب )نصراللهی، توانا: بوده و نه موضوعات مربوط به صرفه

کند و هنوز به بحران تبدیل نشده، ای است که کشور را تهدید میحاضر از مخاطرات جدیاذعان کرد از آنجایی که کمبود آب درحال

ها در این مقطع، مداخله فعاالنه در جهت جلوگیری از تبدیل مخاطره مذکور به بحران از طریق اتخاذ راهبردهای ترین وظیفه رسانهمهم

سازی این منظور یافتن عالئم و عوامل هشداردهنده بحران، تجزیه و تحلیل آنها، برجستهفعال و نیز رویکرد تعاملی است. بهفعال و فوق

مادگی های اجرائی به منظور آگیری از تکنیک تکرار، گوشزدکردن وظایف دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیت تمامی رسانهموضوع با بهره

اجعه به مسئوالن و متخصصان و طلب راهکارهای پیشگیری از وقوع بحران از آنها و همچنین ارائه الگوی واسطه مریا پیشگیری به

  .است (های مختلف )خانگی، صنعتی و کشاورزیمصرف بهینه به مخاطبان در بخش

  شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگر پژوهشگاه بین*

 مدرس ارتباطات در دانشگاه آزاد اسالمی

 :منابع

 (. بحران آب. تهران: انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران1۳84یاسین، احمد. )آل -1

 45زیست، شماره (. سیمای جهانی بحران آب. مجله آب و محیط 1۳8۰قنادی، مجید. ) -2

ان با پوشش اخبار آب در های کارشناسان و مدیران آبفای ایر(. بررسی تطبیقی دیدگاه1۳94نصراللهی، اکبر و توانا، الدن ) -۳

(، تابستان 82پیاپی ) 2ودوم، شماره های ارتباطی، سال بیست(. فصلنامه پژوهش9۳سیما )بهار، تابستان و پاییز  5های یک و شبکه

1۳94 ،87-1۰6.  

www.iana.ir/fa/news/ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 دهدترساندن جامعه از بحران آب، مشارکت در حل مشکل را بهبود نمی

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی معتقد است: ترساندن جامعه از بحران آب به مشارکت بیشتر آنها برای حل بحران 

که  "آب و رویکردهای نو در گذر تاریخی ایران یک دهه همکاری ملی آب"به گزارش خبرنگار ایانا، هادی خانیکی در نشست .شودمنتهی نمی

ی فشامگاه دیروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، درگیر شدن جامعه در مسایل مرتبط با آب را راه حل خروج از شرایط کنونی معر

آب به یک مسئله اجتماعی، به همراه جلب مشارکت عموم شهروندان کرد.وی افزود: حل مسئله آب در گرو درگیر کردن جامعه و تبدیل مسئله 

 اندرکاران علوم اجتماعی نیست.و نخبگان در این حوزه است. مسئله آب فقط مسئله دولت، مهندسان یا دست

ها و یاستبه سکنیم و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی با تکیه بر تجربیات خود گفت: در ایران خیلی کالن فکر می

های های کالن کشور مبتنی بر آب تدوین شود. سیاست آب مثل سیاستکنیم.وی افزود: باید سیاستراهبردهای مسئله محور فکر نمی

های مختلفی دارد که باید به آن توجه شود.خانیکی تاکید کرد: در کانون قرار دادن مسئله آب به معنی ایجاد خطر درباره زندگی جنبه

. حتی شودیابد، این رفتار منجر به افزایش مشارکت نمیت. اگر جامعه را بترسانیم که چند سال دیگر منابع آب پایان میآب نیس

 تواند منجر به عدم مشارکت مردم شود.دهد که این هشدارها میهای دانشجویی نشان میمطالعات دانشجویانم در قالب پایان نامه

ای را در دست تدوین دارد که هنوز به پایان نرسیده : یکی از دانشجویان من در منطقه کرمان رسالهوی در تشریح این گفته ادامه داد

های آب و مردم این است که ذینفعان کاهش کمیت و کیفیت آب را قبول است. نتیجه برگزاری جلسات تسهیلگری وی با انجمن

ارها درباره خشک شدن منطقه تا دو سال دیگر و غیره، سبب شده اند اما کشاورزان معتقدند که هشدداشته و مسئله را درک کرده

با یکدیگر رقابت کنند.مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه  ،که امید خود را از دست بدهند و برای مصرف بیشتر منابع محدود آب

شده رقابت بر سر آب مبتنی بر ترس و طباطبایی ادامه داد: تیترهای منفی درباره آب در عرصه رسانه زیاد است و این تیترها سبب 

 ناامیدی شکل بگیرد. این مسئله عدم همکاری بین کشاورزان ایجاد کرده و حس عدم تعهد را در آنها تقویت کرده است.

 یکنیم به این مفهوم نیست که به مردم اعالم شود هیچ مشکلاثر بودن هشدارها در زمینه آب صحبت میوی تاکید کرد: اگر درباره بی

 در بخش آب وجود ندارد. بلکه باید مسئله به نحوی مطرح شود که مردم مسایل آب را از خودشان بدانند.

ای الکپشت در معرض خطر انقراض جنوب کشور اشاره کرد و گفت: خانیکی به تجربه دیگری از شاگردانش در زمینه حفاظت از گونه

ب وارد شد و برای مردم محلی اشتغال ایجاد شد، آنها این گونه را از آن زمانی که تصویر این الکپشت به صنایع دستی مردم جنو

خود دانسته و برای حفاظت از آن تالش کردند. البته این تجربه تبعات دیگری هم برای مردم منطقه داشت. زنان توانمند شده 

های انجام شده در بخش آب فته وی، تالشکردند.به گروستایی دیگر از همسران خود که معموال دارای چند زن هستند، تبعیت نمی

 های خود را درباره آب انتخاب کنند. ای رسالهسبب شده که دانشجویانی به صورت میان رشته

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی تاکید کرد: نباید گناه یک مشکل را به دوش یک گروه خاص انداخت. این مسئله 

ها در مسئله آب دانست و افزود: ریزی دولتی را یکی از مهمترین نقیصهارکت نیست.وی برنامهسیاست درستی برای جلب مش

ریزی تمرکز گرایانه بوده و نقش دیگر بازیگران در آن نادیده ریزی دولتی معموال عمودی و از باال به پایین است. این نوع برنامهبرنامه

های ها را ندیده گرفته و حرفولت )مجموعه قوای حاکم( نهادهای اجتماعی و دانشگاهشود.خانیکی با اشاره به اینکه بدنه دگرفته می

های ضربتی اکتشاف آب ژرف را های پر هیمنه مثل ا نتقال آب خلیج فارس و دریای عمان و روششنوند، تکیه بر برنامهآنها را نمی

 یت به قاعده گفتگو و جلب مشارکت مردم روی آوریم.های کوتاه مدت برای مسئله آب دانست و افزود: باید در نهاراه حل
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توانیم راهی برای رهایی خود از این شرایط از طریق جلب مشارکت وی افزود: ما در یک جامعه در مخاطره و ریسک هستیم و می

ید کرد: طباطبایی تاکدیگران برای مقابله با حرکت به سمت نابودی و خطرهای بیشتر، بیابیم.مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه 

های فوری از باال به پایین نباید توجه شود. بلکه باید حرف نهادهای مدنی، دولت نباید خود را باالتر از جامعه ببیند. به راه حل

 ا بهتوان خطر رها که فرصت مبارکی برای کمک به دولت است، شنیده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، میهای اجتماعی و کمپینشبکه

یک فرصت تبدیل کرد.وی با تاکید بر اصل پذیرش اشتباه توسط تمام قشرهای تاثیرگذار در مسئله آب، بیان کرد: ما باید بتوانیم 

 آید یا نه.ای گیرشان میآور بر سر اینکه پروژهدانشگاه را بر سر منافع ملی زبان آور کنیم نه زبان

 .ها گوش نداده استاست که به زبان نیامده و حکمروایی است که به خواستهای خانیکی عنوان کرد: وضعیت امروز حاصل جامعه

ها دارند، ولی شاید این های بیشتر و امکان یاد گرفتن بیشتر در فضای مجازی، خیلی حرفوی افزود: جوانان ما به دلیل آگاهی

 سخنان شنیده نشود. همه باید تالش کنیم تا در مسایل به درک مشترک برسیم.

http://www.iana.ir/fa/news/47168/%D8%AA%D8%B1% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 برابر شده است 1۰۰هزینه تامین آب 

 .برابر شده است 1۰۰تامین آب نسبت به سدهای نسل اول، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب گفت: هزینه 

 "آب و رویکردهای نو در گذر تاریخی ایران یک دهه همکاری ملی آب"به گزارش خبرنگار ایانا، انوش نوری اسفندیاری در نشست 

 های گذشته در بخش آبستکه شامگاه دیروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، از تنگ شدن عرصه عمل برای ادامه سیا

خبرداد.وی افزود: برای تداوم روند گذشته چهار مکانیزم محدود کننده داریم. مکانیزم اول قیمت تمام شده آب اضافی برای کشور 

است که به شدت رو به افزایش است. به لحاظ شرایط عرضه آب در کشور، برای تامین هر متر مکعب آب اضافه هزینه زیادی از نظر 

آب  هر متر مکعب هزینه تامینعضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران ادامه داد: صاد و زیست محیطی باید پرداخت شود.اقت

ریال بود. این رقم در حال حاضر به پنج هزار ریال برای هر مترمکعب آب رسیده است. یعنی قیمت هر  5۰برای سدهای نسل اول، 

برابر شده  17، نسبت به هزینه تامین آب سدهای نسل اول حدود 75ده ست. این رقم در سال برابر ش 1۰۰متر مکعب آب تنظیمی 

 بود.وی افزود: دومین مکانیزم، رشد مهار نشده تقاضا برای آب است. سراسر ایران به دنبال دریافت آب بیشتر هستند.

آب، فشار فقر و نابرابری است که منجر به تعرض  های گذشته در بخشبه گفته اسفندیاری سومین عامل محدود کننده تداوم سیاست

 ها ادامه یابد.های گذشته بدون پذیرش غفلتپذیرد که سیاستبه محیط زیست شده است. بنابراین هیچ منطقی نمی

 د. کنهای گذشته را اثبات میداند که لزوم تغییر در سیاستهای جایگزین را چهارمین عاملی میوی دشوار شدن ارائه راه حل

شود و پیدا کردن راه حل گذرد میدان عمل ما محدودتر میعضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران یادآور شد: هرچه می

کند.وی با تاکید بر اینکه رویکردهای جدید نباید تکنولوژی محور باشد، تمرکز بر باز تعریف نظام جایگزین را برای ما سخت می

 را خواستار شد. حکمرانی آب در دولت جدید

کنیم. شاید این مسئله درست باشد. اگر ما های گذشته معرفی میاسفندیاری گفت: همواره توزیع منافع را عامل لجاجت در سیاست

 توانیم طی کنیم.های جدید باشیم و به این مسایل توجهی نشود، مسیر درست را نمیبه دنبال سیاست

ها همواره سد تحوالت بخش آب را بسیار تعیین کننده توصیف کرد و افزود: سیاستگزاریوی زیر سیستم سیاسی و سیاستگزاری در 

 گنجد.شوند. اینکه منافع چگونه در جامعه توزیع شود، در چارچوب اقتصاد سیاسی آب میراه تغییرات اساسی می

یت توزیع منافع را تغییر داده و آن را در عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران بیان کرد: باید راهی پیدا کنیم که وضع

گر شود، بر تغییر رفتارهای مردم از نظارهمسیر منافع ملی قرار دهیم.وی با اشاره به اینکه مسئله آب در جامعه به درستی مطرح نمی

نجر ن تنگ کرده و مسازاصرف به کنشگران عرصه آب تاکید کرد.اسفندیاری گفت: حضور مردم شرایط را در عرصه عمل برای تصمیم

شود. باید در مذاکرات، تفکیک منافع ایجاد کرد و با طرح صورت مسئله به صورت شفاف، فضا را برای به نتیجه به ایجاد تحوالت می

 رسیدن گفتگوها فراهم کنیم.وی بیان کرد: برای آغاز گفتگوها باید از مفاهیم، درک مشترکی داشته باشیم تا گفتمان شکل بگیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/47166/%D9%87%D8%B2% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 ایمسه غفلت تاریخی در مدیریت منابع آب کشور داشته

عدم مدیریت "و  "عدم مدیریت عرضه "، "مدیریت آب گذاشتن ساختارهای محلی"به اعتقاد عضو سابق شورای جهانی آب، کنار 

 .سه غفلت تاریخی مدیریت منابع آب در کشور بوده است "تقاضا

که  "آب و رویکردهای نو در گذر تاریخی ایران یک دهه همکاری ملی آب"به گزارش خبرنگار ایانا، عباسقلی جهانی در نشست 

برگزار شد، به بحث و بررسی درباره وضعیت مدیریت منابع آب کشور و انتظارات از شامگاه دیروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی 

رئیس دولت دوازدهم در این حوزه پرداخت.وی افزود: رئیس جمهور در مراسم تحلیف به مسئله بحران آب اشاره کرد. باید ببینیم 

ن مسئله کمک کنند.عضو سابق شورای جهانی آب بیان توانند به ایبرنامه وی برای خروج از بحران چیست و آیا نخبگان جامعه می

کرد: بدون توجه به فرآیند تاریخی تکوین مدیریت آب در کشور، حل مسایل کالن در این حوزه سخت است. بنابراین به صورت کوتاه، 

مدیریت منابع آب کشور در توان سه دوره مجزا برای های این حوزه خواهم داشت. به اعتقاد وی مینگاهی به فرآیند تاریخی و غفلت

نظر گرفت. دوره اول دوره فراوانی نسبی، دوره دوم مدیریت عرضه و دوره آخر دوره مدیریت تقاضا خواهد بود.جهانی ادامه داد: 

 رایم. اگر مدیریت آب را در موضوع ایجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضا در نظمدتهاست که از دوره فراوانی نسبی آب عبور کرده

بگیریم، زمانی تقاضا بسیار کمتر از عرضه و حتی شرایط طبیعی مدیریت منابع آب بوده است. اوایل قرن جاری جمعیت کشور حدود 

هزار متر مکعب برای هر نفر در سال بود.وی گفت: با اتمام این دوره و  9میلیون نفر بود. در آن روزها، سرانه آب حدود هشت تا  15

های قدیمی پاسخگوی تقاضای افزوده شده برای آب ، بحث مدیریت عرضه مطرح شد. در این دوره سیستمافزایش تقاضا برای آب

ها برای ها وارد ماجرا شدند. عضو سابق شورای جهانی آب افزود: دولتنبود. به همین دلیل تحولی در مدیریت آب رخ داد و دولت

 توانست به شکل گذشته ادامه یابد. ند. بدیهی است که کار نمیگذاری و تکنولوژی پیچیده بودتامین آب نیازمند سرمایه

های مهم و اصلی در های مدیریت آب طی شده است، مدیریت عرضه آب را یکی از مولفهوی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا دوره

ران همزمان با افزایش تقاضا رخ داد این بود ایجاد تعادل در تامین تقاضا معرفی کرد.جهانی افزود: اشکالی که در مدیریت منابع آب ای

که چند غفلت بزرگ تاریخی را در این دوره شاهد بودیم که نتیجه آن پیدایش وضعیت امروز است.وی بیان کرد: با تغییر نظام 

ه شد. ار گذاشتمدیریت آب، دولت کامال فعال مایشاء شد. در مدیریت آب تمام ساختارهای قبلی که متکی بر جوامع محلی بود به کن

راین توانند جوابگوی این توازن باشند. بنابریزی تحکمی و متمرکز، با استفاده از پول و تکنولوژی میها فکر کردند که با برنامهدولت

برداران، شکل جدیدی از مدیریت به نوعی این غفلت موجب شد بدون توجه به شرایط و به هم خوردن توازن و اشتراک مردم و بهره

ق شد.به گفته عضو سابدر کشور ایجاد شود که در پول، تکنولوژی، برنامه ریزی متمرکز و تحکمی از باال به پایین خالصه میآب 

شورای جهانی آب، غفلت مهم دیگر این بود که تشخیص داده نشد در چه زمانی باید بسترهای مناسب برای مدیریت تقاضا ایجاد 

 آور کارهایی سادهو بودجه بودند و دولت صرفا به مدیریت هزینه پرداخت و به صورت سرسام ها مست پول و منابع مالیشود. دولت

بدون توجه به مرز و سقف مدیریت تقاضا را در دستور کار خود قرار داد.وی اضافه کرد: ما برای مدیریت تقاضا برنامه نداشتیم. سوار 

های یستگاهایم. بازگشت به امتوجه نیستیم که از ایستگاه مورد نظر گذشته قطاری شدیم که از ایستگاه مدیریت تقاضا رد شده و هنوز

های اجتماعی را بستر مناسبی در مدیریت آب کشور پذیر است.جهانی سرمایههای زیاد امکانقبلی نیز خیلی سخت بوده و یا با هزینه

شور های سنواتی آب کاست.وی با استناد به وضعیت بودجهمعرفی کرد که برای استفاده از این سرمایه، هیچ کار ملموسی انجام نشده 

های مدیریت عرضه شده و طبیعی است که با این وضعیت درصد منابع بخش آب صرف جنبه 97دهد که ها نشان میگفت: بررسی

http://awnrc.com/index.php
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 رانی آب و تجدید نظرایم. برای ساماندهی وضعیت کنونی، نیازمند بازسازی حکمما زمان زیادی را برای مدیریت تقاضا از دست داده

 های گذشته مدیریت آب همچنین اتخاذ رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه اجتماعی هستیم.کامل در شیوه

ار های گذشته بپردازیم. اگر قرتوان به شیوهعضو سابق شورای جهانی آب به عنوان یک کارشناس بیان کرد: برای تداوم این امر نمی

شته را جبران کنیم، ناچاریم نقشه راهی مبتنی بر یک دوره گذار ترسیم کنیم. اسم این دوره را ریاضت آبی های گذاست ما غفلت

ها و انجامد، با یک عزم ملی و تجهیز نخبگان، تکنسینساله به طول می 1۰گذارم. باید تالش کنیم در این دوره که حداقل می

ریزی کنیم و شرایط را به جایی برگردانیم که این اشتباه تاریخی از آن دوره برنامههای اجتماعی، بتوانیم برای عبور از این سرمایه

ما مفهوم توسعه را به درستی های تاریخی توسعه نیز اشاره کرد و گفت: نقطه شروع شده است. وی در ادامه سخنان خود به غفلت

دهد با مفهوم عمران است. آنچه در بخش آب رخ میای است و اسمش های ما در بخش آب به صورت نقطهمتوجه نشدیم. برنامه

ها سازی در بخش آب کشور را شامل تالقی دو مولفه مهم معرفی کرد و افزود: یکی از این مولفهتوسعه همخوانی ندارد. جهانی تصمیم

مه توسعه شهری، های جمعیتی مثل برناهای توسعه است که خارج از اختیارات بخش آب است. به عنوان مثال سیاستپیشران

 گذارند.های مدیریت آب اثر میطور مستقیم در برنامههای مختلف و امثال اینها بهفضاسازی برای فعالیت

هایی است که ما را به بینیم، مجموعه غفلتهای بخش آب است. چیزی که ما در شرایط کنونی میوی افزود: مولفه دیگر فعالیت

ییم، گواشاره به اینکه بیش از چهار دهه است که درباره تدوین طرح آمایش سرزمین سخن میوضعیت فعلی رسانده است.جهانی با 

اید گوییم بهای جمعیتی سخن میای تردید داشت و افزود: در شرایطی که از سیستمها به تدوین چنین برنامهدرباره التزام دولت

 منابع آب کشور چگونه خواهد بود. طرح آمایش داشته باشیم تا بدانیم تاثیر این افزایش جمعیت بر

دار های آن منطبق بر اصول توسعه پایوی تاکید کرد: پیشران توسعه اثرگذار بر مدیریت منابع آب کشور باید اصالح شود و سیاست

زیر و های گذشته با وجود اظهاراتعضو سابق شورای جهانی آب در پاسخ به انتقادات حاضران در زمینه تداوم سدسازیشکل بگیرد.

ای در کشور مواجه هستیم. از یک سو درباره سدسازی با شرایط دو گانهنیرو در ابتدای پذیرش مسئولیت در این وزارتخانه، گفت: 

درصد است( منابع آب تجدیدپذیر باشد و از  4۰درصد )بر اساس مقیاس جهانی  6۰گوییم باید سقف توسعه منابع آبی حدود می

دهد که کنیم. حجم استفاده از آب تجدیدپذیر نشان میمکعب از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف میمیلیارد متر  95سوی دیگر 

ای و سدسازی امکان ادامه عرضه وجود ندارد و باید مصرف را کاهش دهیم. اما با این وجود تعداد زیادی طرح انتقال آب بین حوضه

یانیه نخبگان آب نیز مطرح و برای رئیس جمهور ارسال شد، این است که در کشور در حال اجرا است.وی افزود: پیشنهاد ما که در ب

ها به کمک افراد مورد وثوق و نخبگان با توجه های نیمه کاره توسعه منابع آب با شرایط واقعی انطباق داده شوند. این طرحتمام طرح

 به اصول توسعه پایدار و مهندسی دوباره، باید مورد بازنگری قرار گیرند.

http://www.iana.ir/fa/news/4716۰/%D8%B۳%D9%87%D-8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 سیستان و بلوچستان نخستین محل احداث چاه گمانه برای استخراج آب ژرف تجدیدپذیر

کالن آب و آبفای وزارت نیرو اعالم کرد: سیستان و بلوچستان نخستین محل احداث چاه گمانه برای مطالعه ریزی معاون دفتر برنامه

 .در زمینه استخراج آب ژرف تجدیدپذیر است

هایی که در اعماق زمین قرار دارند، شوند. آبهای ژرف به دو دسته تقسیم میهدایت فهمی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: آب

اند، تجدید شونده هم نیستند. ممکن است شور ها در قرون و اعصار در زیر زمین مدفون شدهه آب فسیلی هم شهرت دارند. این آبب

اند اما بر اثر تحوالت های دور در دریا یا دریاچه آب شیرین وجود داشتهها ممکن است در گذشتهیا لب شور باشند.وی افزود: این آب

ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: نوع دیگری از آب ژرف نیز اند.معاون دفتر برنامهزمین محبوس شدهزمین شناسی، در زیر 

کنند های زیادی را طی میها و سازندهای سخت، مسافتهای رخ داده در ارتفاعات از طریق گسلشود، بارندگیوجود دارد. تصور می

های گسلی( ممکن است حتی از یک کشور به کشور های ژرف )آبرند.وی افزود: این آبآووجود میهای ژرف را بهو این دسته از آب

لیج ها وارد خگیرد و از طریق گسلهایی هست که از ارتفاعات زاگرس، البرز و حتی هندوکش منشا میگویند آبدیگر بروند. مثال می

ها برداشت ها از این آبکند. حتی در گذشته هم ملواناد میهای آب شیرین در این دریاها ایجشود و چشمهفارس و دریای عمان می

گوییم کردند.فهمی تاکید کرد: بنابراین دو دسته آب ژرف داریم. از نظر من به عنوان یک کارشناس، آبی که به آن آب فسیلی میمی

یچ روند که نباید به هژیکی به شمار میها تجدید ناپذیر هستند و ذخایر فوق استراتبه هیچ وجه نباید استخراج شود. زیرا این آب

وجه اجازه استخراج به آن داد. این آب برای شرایط بسیار بحرانی که در آینده ممکن است نسل بعد با آن روبرو شود، باید حفظ شود. 

ها خارج ریق گسلهایی که ممکن است از طهای فسیلی غیر تجدیدپذیر یک سرمایه بسیار استراتژیک است.وی افزود: آبدر واقع آب

 شوند.شوند، اکتشاف و استخراج آنها مشکلی ندارد زیرا این منابع از دسترس خارج می

 های ژرفریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه اطالعاتش درباره اقدامات وزارت نیرو در بخش آبمعاون دفتر برنامه

 های ژرف تجدیدپذیر )آب گسلی( در سیستان و بلوچستان خبر داد.ای مطالعه آبهای گمانه برکامل نیست، از حفر نخستین چاه

 ها فشار منفذی کمهای ژرف غیر تجدیدپذیر قطعا نشست زمین را به همراه دارد. زیرا با برداشت این آببه گفته وی برداشت از آب

ه به صالح نیست از این منابع برداشتی انجام شود. اما دهد. بنابراین به هیچ وجشود و وقوع فرونشست زمین دیر یا زود رخ میمی

های گسلی مطرح های گسلی تبعاتی ندارد زیرا نشست زمین را به همراه ندارد.فهمی یادآور شد: همه آنچه درباره آباستخراج آب

 شود بر اساس حدس و گمان بوده و شواهد و قرائن متقن در این رابطه نداریم. می

های ژرف سه استان خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان های وزارت نیرو برای استخراج آبد که اولویتدر خبرها آمده بو

ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: صرفا درباره حفر چاه گمانه در استان سیستان و بلوچستان است اما معاون دفتر برنامه

 های ژرف تامین آب شرب است.باطمینان دارد. وی افزود: هدف از استخراج آ

توان پی برد که منبع آبی در های ژرف ایران وجود ندارد. از طریق عملیات ژئوفیزیک و غیره میبه گفته فهمی، برآوردی از حجم آب

 زمین وجود دارد یا خیر و حتی درباره شیرین و شور بودن آن نیز باید پس از کشف منبع آبی، بررسی الزم انجام شود.

 های معمولیهای استخراج آب گسلی بیش از هزار متر است. هزینه استخراج چنین آبی نیز قطعا بیشتر از چاهادامه داد: عمق چاهوی 

دانیم که هزینه چقدر است. آنچه مسلم است هزینه پمپاژ و حفاری این است اما از آنجا که هنوز استخراجی صورت نگرفته است، نمی

 های معمولی هزینه استخراج آب گسلی خواهد بود.عمولی است و دست کم بین دو تا سه برابر بیش از چاههای مها بیش از چاهچاه

http://www.iana.ir/fa/news/471۰5/%D8%B۳%DB%8 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47105/%D8%B3%DB%258


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

14 
 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 های کشاورزیسیستم جدید برای حذف دو آالینده آب از زمین

ها شود باعث رشد فزاینده جلبکهای کشاورزی وارد خلیج مکزیک میهای نیترات و فسفر که از طریق سیستم زهکشی زمینآالینده

محققان  .توانند در آن زندگی کنندها نمیجود آورده که ماهیوای بهمناطق مرده"کند و شده که بیشتر اکسیژن آب را مصرف می

 .اندای را طراحی کردهدانشگاه ایلینویز برای کاهش ورود این دو آالینده به خلیج مکزیک، سیستم تازه

 "ق مردهمناط"کند و منجر به ایجاد ها در خلیج مکزیک بیشتر اکسیژن آب را مصرف می، رشد جلبکیلیساینس دبه گزارش ایانا از 

های توانند در آن زندگی کنند. مقصر این وضعیت نیتراتی است که توسط سیستمها و سایر حیوانات وحشی نمیوسیع شده که ماهی

ها در دریاچه و آبگیرهای آب شیرین ت تنها بخش این مشکل نیست. جلبکشود. اما نیتراهای کشاورزی وارد آب میزهکشی از زمین

ها را شدت کنند و کمترین میزان فسفر، کافی است تا رشد جلبکوقتی در معرض یک آالینده دیگر یعنی فسفر قرار گیرند، رشد می

شوند، هدفگذاری ات که وارد خلیج مکزیک میهای فسفر و نیترایالت دیگر برای کنترل آالینده 11بخشد.مقامات ایالت ایلینویز و 

ب های آهای منابع اصلی تولید آالینده فسفر مانند تصفیه خانهاند. آنها باید برای دستیابی به این اهداف، در زیر ساختکرده

 د. توانند در این میان نقش داشته باشندهد که کشاورزان هم میگذاری کنند. اما تحقیقات تازه نشان میسرمایه

لورا کریستینسن استاد کیفیت آب در دپارتمان علوم کشاورزی در دانشگاه ایلینویز، متخصص رآکتورهای زیستی ساخته شده از 

های زهکشی شده در های پر شده از تراشه چوب در حذف نیترات از آبتراشه چوب است. او کار زیادی انجام داده تا قابلیت آبراه

زم هستند. ها الهای چوب و نیترات برای تکمیل چرخه حیات باکتریتراشه"دهد: د. کریستنسن توضیح میمزارع ایلینویز را ثابت کن

 ."شود. این یک فرآیند بیولوژیک استکنند، از آب حذف میها نیترات را مصرف میوقتی باکتری

توانند با افزودن یک فیلتر پی شکل آیا میدر مطالعه دیگری که اخیرا انجام شده، کریستنسن و چند همکار او بررسی کردند که 

های حاصل از کودهای شیمیایی طراحی شده، فسفر را هم از آب حذف کنند. این تیم دو نوع خاص که برای به دام انداختن آالینده

ر به عناصری ( و سرباره فوالد. فسفMDRپسماند صنعتی را در فیلتر پی آزمایش کردند: باقیمانده اسیدی آب تصفیه شده معدن )

 چسبد و آن را از آب حذف می کند. همچون آهن، کلسیم و آلومینیم که در این پسماندها موجود است، می

های چوب در یک ماشین بزرگِ حذف فسفر و نیترات، در یک رآکتور زیستی یا سرباره فوالد با تراشه MDRاین تیم به جای ترکیب 

را در باال و پایین جریان آب نصب کردند. آنها فاضالب را از یک حوضچه آبزی پروری  در مقیاس آزمایشگاهی دو فیلتر پی مانند

گیری کردند.بدون توجه به نوع فیلتر پی و اینکه آیا فیلتر در جاری کردند و میزان نیترات و فسفر را در نقاط مختلف مسیر اندازه

عنوان یک فیلتر برای فسفر بسیار برتر عمل به MDRابت بود. اما باالدست یا پایین دست رآکتور زیستی باشد، میزان حذف نیترات ث

درصد از فسفر موجود در جریان آب را حذف کرد که بسیار بسیار خوب و شگفت  9۰تا  MDR،8۰ "گوید: کرد. کریستنسن می

ما سرباره فوالد در میدوست ا"گوید: درصد از فسفر را حذف کرد. کریستنسن می 25.از سوی دیگر، سرباره فوالد تنها "انگیز بود

درصد از فسفری که وارد  45کنیم شود. بر اساس برنامه کاهش حذف مواد مغذی ایلینویز، ما تنها سعی میتر یافت میبسیار آسان

 ."درصد، بسیار خوب خواهد بود 25شود را حذف کنیم. از آنجا که کشاورزی تنها عامل آن است میزان های پایین دستی میآب

ماند. رآکتورهای زیستی دوتایی و فیلترهای پی شکل باید دهد که چندین عامل ناشناخته باقی میسیستم به روشنی نشان می این

در شرایط واقعی سنجیده شوند هر چند تعداد کمی از آنها قبال در ایاالت متحده نصب شده است. شاید مهم تر این است که محققان 

 اند.شود، نیافتههای کشاورزی وارد زهکشی میینکه چقدر فسفر از زمینهنوز راه مناسبی برای دانستن ا

http://awnrc.com/index.php
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170731134128.htm


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

15 
 

های سفالی در ایلینویز فسفر زیادی موجود باشد اما مقداری هست. ما اکنون در حال ما شک داشتیم که در زهکشی"گوید: او می

به سادگی بیشتری از طریق شستشوی  دانیم که فسفر. می"پیدا کردن راه حل بهتری برای فهمیدن میزان فسفر موجود هستیم

ای است، معموال فسفر چسبیده به خاک وجود کند. وقتی شما با فرسایش خاک مواجه هستید و آب، تیره و قهوهسطحی حرکت می

، ندارد. راه حل ساده کلی این است که اگر زهکشی سفالی دارید باید بیشتر نگران وارد شدن نیترات به آن آب باشید اما اگر زمی

 دار است باید بیشتر نگران فرسایش خاک و از دست دادن فسفر باشید.شیب

http://www.iana.ir/fa/news/47۰24/%D8%B۳%DB%8C 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 دیرین آبغارت منابع 

   زیست رضا رمضانی، فعال محیط 

ها پیش بود که پژوهشگران در قسمتی از سیبری پیکر منجمد ماموتی را در میان قطعه بزرگی از یخ کشف کردند. سال : شهروند

ل یی از این قبیهاها جالب بود. پرسشها متنوع و پرسشخبر در جهان پیچید و طبعا از رادیو و تلویزیون ایران هم پخش شد. واکنش

های ههای نظریکه ابهامهای نوین بیولوژی، ماموتی زنده را پدید آورد یا آنای و تکنیکتوان با دسترسی به چنین نمونهکه آیا می

. ها پابرجاستزدگی من از شنیدن یک پرسش در آن سالتکامل و وقایع دوران یخبندان تا چه حد برطرف خواهد شد. اما هنوز شگفت

گذرد هاست که از آن کشف میاستفاده باشد؟اکنون دههکنی بعد از این همه سال، هنوز گوشتش قابلکه کسی پرسید گمان می وقتی

گر کشورها دریافت دی از هنگفتی هایپول ٬هاموزه در موقت نمایش برای ماموت پیکر حاوی یخ قطعه دادن اجاره  و روسیه بارها با

سال قابل خوردن است یا نه و کاشف آن ماموت هم محدود به این بود که آیا گوشت ماموت بعد از هزارها کرده است. اما اگر اندیشه 

 کسی عاید چیزی کباب سیخ هزارچند از غیر ٬شداش به چشیدن مزه کباب ماموت با یک لیوان دوغ گوسفندی محدود میکنجکاوی

 بسیارند  های همگون با آن پرسش هنوزی در جامعه ما آن است که نگرشاما درد بزرگ و آسیب جار.شدهمه چیز تمام می و شدنمی

 کنیم مانگ اگر طرفی، از. اندنشسته نیز مدیریتی هایجایگاه در کم چندان نه تعداد با نگرش، نوع این صاحبان کهآن بارترتاسف و

 را بزرگی خطای ٬هایی مانند ماموت سیبری باشدمصداقتواند شناسی میهای زمینستانی از دورانبا ارزشمند باقیمانده تنها که

 و زنده اتفاقا و هستند هادوره همان باقیمانده هم ما طبیعت در باقیمانده اکولوژیکی و زیستی هایذخیره. ایمشده مرتکب

هایی متناسب را ترتیب دهد و طرحای تواند برنامههایی نمیین پتانسیلچن نظیربی ارزش درک از ناتوان مدیریت اما اند،بخشزندگی

های یکی از بدترین مصداق.نمایاندکند که با نتایجی اندک، بر باد دادن همیشگی این ثروت عظیم را ضروری میسردستی را ارایه می

ه شده گرفتهای پایدار روندی است که در مدیریت آب پیش های توسعه و برخورداریتوجه به اندیشهتکرار این الگوی مدیریتیِ بی

 پذیر کردن تغییراتکند. از تحملای بنیادی در طبیعت و اکوسیستم که انواع تاثیرها و خدمات و امکان بقا را فراهم میاست. ماده

های مرتعی و جنگلی تا متعادل کردن رژیم جریانات هوایی و... که دمای محیطی تا پیشگیری از آلودگی هوا و فراهم کردن عرصه

های و بهداشت و کشاورزی و صنعت هم بخشی از خدمات آن است. به شرطی که منابع آن همچنان در بستر آب تأمین آب شرب

طور غالب کسانی در های خود باقی بمانند. در این میان، مدیریت توسعه را بههای جوی در چرخهژرف و زیرزمینی و سطحی و بارش

در  ها را از بین ببرند وکنند اگر بتوانند تمام این چرخهعه ندارند و گمان میاند که درک مناسبی از مفاهیم نوین توسدست گرفته

ساله چند کارخانه یا مزرعه را پدید آورند و برای طرح خود پوششی هم از بهانه تأمین آب شرب بتراشند،  2۰یا  1۰عوض برای مدتی 

های زندگی بخشش از بین برود، وتاه چند ساله، هم آب و چرخهاند و اشکالی ندارد که بعد از آن مدت کاوج مدیریت را به خرج داده

کند. های نمایشی، این الگوی مدیریت را ارضا میمدت کارنامههای اشتغال. همان لذت کوتاهها و مزارع و زمینههم همان کارخانه

ای مپا و ایالو یا انتقال آب بین حوضههای نادرستی مانند گتوند و گلورد و مشبخشش را با طرحهای حیاتمدیریتی که آب و چرخه

به سمت قهقرا  -های علمی و حقوقی باشدها مبتنی بر طی شدن روند کامل بررسیگیریکه تصمیمبدون آن -ای حوضهو درون

. ذهنیتی گیردیهای دیگر اقتصاد و اجتماع و سالمت و توسعه نادیده مهای بسیار سودمند آب را در پایدار کردن زمینهبرد و قابلیتمی

 تازه گوسفندی دوغ با ساله میلیونچند ماموت کباب طعم چشیدن لذت ٬اش پس از کشف ماموت منجمدپردازیکه حد نهایت ایده

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/47275/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 نَفَسِ بخش کشاورزی با کمبود آب به شماره افتاد

علی رغم اجرای طرح هایی مانند توسعه سیستم های نوین آبیاری مشکل و معضل اصلی که همان کمبود آب در بخش کشاورزی بوده ، همچنان 

اگرچه این روزها انتقادات زیادی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.به قوت خود باقی است

های اساسی جهت خودکفایی وری و برنامهافزایش بهرهبه حوزه کشاورزی وارد است اما عملکرد دولت در توسعه سیستم های نوین آبیاری، 

مشکل و معضل اصلی که همان  توسعه سیستم های نوین آبیاری علی رغم اجرای طرح هایی مانند.محصوالت استراتژیک را نباید نادیده گرفت

 .است باقی خود قوت به همچنان است، کشاورزی بخش در ن باالی مصرف و کمبود آب 

به عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد و تأمین کننده  عملکرد بخش کشاورزیبه سراغ مسئوالن مربوطه می رویم تا از آخرین وضعیت  

درباه نقاط ضعف و قوت  صنعت،تجارت و کشاورزی عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار:امنیت غذایی با خبر می شویم

عملکرد بخش کشاورزی اظهار داشت: بخش کشاورزی به علت گستردگی تولید در زمینه های مختلف و عوامل تولیدکننده نظیر مدیریت ها و 

 .حوادث غیرمتقربه با تهدیدات مختلفی روبرو است

های مختلف کشاورزی به ویژه زراعت حاصل شد اما در بخش بازرگانی ناکامی های وی افزود: گرچه در دولت یازدهم موفقیت هایی در بخش 

ه شمار می ب اجرای قانون انتزاعبه گفته بیابانی عدم مدیریت صحیح، بی تجربگی و ناکامی در بخش بازرگانی از جمله دالیل اصلی .وجود دارد

ی نقائم مقام خانه کشاورز با اشاره به کارنامه قابل قبول وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: اگرچه در بخش های مکانیزاسیون، تحقیقات، بازرگا.رود

ناکامی هایی وجود دارد اما با نگاهی به آمار و جمع بندی نکات مثبت و منفی بخش می توان نمره قبولی  صندوق بیمه محصوالت کشاورزیو 

 .ش دادبه بخ

 وضعیت کنونی بخش کشاورزی ایده آل نیست
گفت: اگرچه وضعیت   صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار 

به گفته وی اگر برنامه دولت یازدهم در سال .با سال های گذشته تفاوت قابل توجهی داردکنونی بخش کشاورزی ایده آل نیست اما در مقایسه 

ملک زاده ادامه داد: سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری محصوالت، .های آتی استمرار یابد می توان به نتیجه قابل قبولی رسید

خودکفایی در  به گفته این مقام مسئول.ی است که باید مورد حمایت و توجه قرار گیردو ماشین آالت فرسوده از جمله عوامل نوسازی ناوگان

رئیس .از جمله اقدامات مثبت این بخش به شمار می رود کاهش وارداتنظیر گندم و افزایش تولید روغن و شکر و  محصوالت استراتژیک

ا فصل برداشت ذرت، ذرت خارجی وارد می شد که به دلیل کاهش نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: در گذشته همزمان ب

تولیدکنندگان بود که از محصوالت وارداتی استفاده نمایند و این درحالی است واردات محصول همزمان با برداشت محصول  هزینه تولید به نفع 

 .جلوگیری می شود

 قانون انتزاع امری مهم در جهت کنترل واردات
بیان کرد: طی چهار سال اخیر   صنعت،تجارت و کشاورزییسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار راضی نوری عضو کم

 .اقدامات مناسبی در جهت مکانیزاسیون، افزایش بهره وری منابع پایه و آبیاری نوین و تحت فشار صورت گرفته است

واردات تا حدی کنترل شد اما کاهش تعرفه ها در سال گذشته از جمله نقاظ ضعف این قانون به شمار می  اجرای قانون انتزاعافزود: با  وی

میلیارد دالر به  8از منفی  تراز تجاری بخش کشاورزیبه گفته نوری افزایش صادرات و کاهش واردات طی سال های اخیر موجب شد که .رود

امری مثبت در دولت یازدهم به شمار  خودکفایی گندم :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه داد.د دالر برسدمیلیار ۳منفی 

وی با انتقاد از عدم کارایی . می رود که تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تا حدی شیرینی تولید را به کام کشاورزان تلخ کرده است

 برداشته صندوق مشکالت رفع زمینه در جدی تمهیدات باید بخش باالی پذیری ریسک به توجه با: کرد بیان کشاورزی محصوالت بیمه صندوق 

 .دستخوشِ این گونه مشکالت قرار نگیرد تولیدات کشاورزی تا شود

s/http://www.yjc.ir/fa/new6174986/%D9%86%D9%8E%D9%81% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 علت مسدود شدن حساب ایرانیان در چین

 هایهای ایرانیان در سه بانک چینی، چند روزی است که خبرساز شده است. در ابتدا اعالم شد که چین حساببسته شدن حساب

شده المللی وضعهای بینرا مسدود کرده است و دلیل آن نیز تحریم MERCHENTو  ICBC و ABC هایایرانیان در بانک

اسداهلل عسگراوالدی  .کند، چنین خبری صحت نداردطور که رئیس اتاق ایران و چین روایت میاما آن.توسط امریکا علیه ایرانیان است

کند. دولت چین معتقد است این شویی مسدود میهای شخصی را به خاطر پولچین اخیراً حساب»گوید: به روزنامه ایران می

شود. تمام این های شخصی جوابگوی ضوابط واردات و صادرات نیست و مسائل حسابرسی آنها به طور دقیق رعایت نمیحساب

 «.شان مشخص نیستها به خاطر مسائل پولشویی است و عموماً آنهایی هستند که نحوه فعالیت اقتصادیمسدودیت

ای هستند که ویزای چین عده»دهد: اند، ادامه میهای اشخاص حقوقی بسته نشدهایران و چین با تأکید براینکه حسابرئیس اتاق 

های آنها را مسدود کرده کنند. دولت چین حسابکنند، کاالها را به صورت غیرمجاز وارد و صادر میاند و برای خودشان کار میگرفته

های ایرانی را که وضعیت آنها روشن ها. حساب شرکتهای اشخاص بوده، نه شرکتاینها حساباست. و دقت هم داشته باشید که 

 اند و با آنها چهها را از کجا آوردهخواهند ببینند پولکنند. در کل تمام اینها به خاطر مسائل پولشویی است؛ میاست، مسدود نمی

 «.کنندکار می

 دولت چین قول رفع مشکل داده است

است. او در حاشیه  نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز اعالم کرده است که حساب فعاالن اقتصادی در چین مسدود نشده علی طیب

در  ایحساب فعاالن اقتصادی ایران در چین مسدود نشده بلکه سامانه»گوی دولت و بخش خصوصی گفت: ونشست شورای گفت

 اندازی اینین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین انجام دهد. با راهچین مستقر شده تا تنظیم روابط تجارت خارجی ب

 مرکزی بانک از هیأتی اعزام از طیب نیا همچنین «.شودسامانه در چین، نوع روابط تجاری ایران با این کشور دچار تغییر و تحول می

 تا تهگرف صورت چین بانکی هایمقام با بسیاری هایزنیرای گذشته روزهای در»:گفت و داد خبر موضوع این حل برای پکن به ایران

کننده ایرانی به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات خود با مشکالتی مواجه شده ای صادرهشرکت از برخی. شود برطرف مشکل این

های عالی این کشور از جمله مقام ناظرسیستم بانکی و وزیر مالیه چین بودند که در سفر اخیر من به چین در خصوص رفع آن با مقام

 است آن لممس اما شد انجام هاییصحبت یسیون توسعه و اصالحات یکشنبه نیز با رئیس کم»او اضافه کرد:« مذاکراتی صورت گرفت.

 شده انجام راحت و ساده بصورت تجارت اینکه الزمه. است طرف دو تجاری روابط روی پیش مشکالت حل کشور این دولت نظر که

های ایرانی و چینی روابط کارگزاری بانک بین که است آن کند، وارد کشور به را خود تجارت از ناشی مالی منابع بتواند کنندهصادر و

 تحریم دوران در بخصوص و گذشته در»: گفت و داد خبر مشکل این حل برای چین دولت قول از طیب نیا همچنین «.برقرار شود

الً طبیعی کام صورت به مبادالت که است این انتظار هاتحریم رفع با اما گرفتمی صورت مشکالتی با مالی منابع انتقال و نقل عمدتاً

اند که مشکالت را برطرف کنند و قرار است یک هیأت نیز های دولت چین قول دادهمقام.و عادی از مجاری سیستم بانکی انجام شود

ود هایی که وجاز آن کشور به ایران سفر کرده و از بانک مرکزی کشورمان نیز مقاماتی به این کشور اعزام شوند تا بزودی محدودیت

 «.اکنون محدودیت جدیدی در چین ایجاد نشده بلکه شرایط قبل حاکم است که باید با مذاکره برطرف شودود. همدارد برطرف ش

http://www.iana.ir/fa/news/472۰5/%D8%B9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 در بورس تهرانهای ناکام موج

کار خود پایان داد. واحدی به28مهرنوش سلوکی: بورس تهران در آخرین ساعات معامالت روز گذشته با رشد اندک  -دنیای اقتصاد 

میلیارد تومان قرار داشت که حاکی از کمبود نقدینگی در بازار است. بررسی  1۰۰تر از ارزش معامالت نیز کماکان در سطحی پایین

دهد که در چهار دوره شاخص کل تحت تاثیر برخی خبرهای مثبت به سوی سطح مقاومتی طی مدت اخیر نشان میروند شاخص 

در این گزارش دالیل ناکامی شاخص « دنیای اقتصاد»واحد حرکت کرده؛ اما از رسیدن به این سطح ناکام بوده است.  5۳7هزارو  81

مدت بسیاری از سهامداران، رفتار به دور از تحلیل بزرگان حقیقی و کوتاه کل از تداوم رشد بررسی شده است. موج سواری و نگاه

ها و ناهماهنگی نقدینگی با اندازه بازار از مواردی است که در زمینه ها، خرید و فروش تکلیفی حقوقیمدیریت آنها در برخی از سهم

 .شودناکام ماندن شاخص سهام از صعود بیشتر مطرح می

 هزار واحدی 81ا نیمه کانال بورس در برخورد ب 

واحدی حرکت کرده است و در هر بار نیز  5۳7هزار و  81های گذشته چهار بار به سمت سطح شاخص کل بورس تهران طی هفته

های اخیر شکل گرفت این انتظار میان بسیاری از فعاالن بازار های مثبتی که در هفتهاز رسیدن به این سطح ناکام مانده است.با موج

جود داشت که با این حجم از خبرها، تعداد روزهای صعودی بورس بیش از اینها ادامه داشته باشد. اما باوجود حجم قابل توجهی از و

رخدادهای مثبتی که وجود داشت، بورس نتوانست سطح مقاومتی مذکور را بشکند. از سوی دیگر رفته رفته ارزش و حجم معامالت 

یگر طعم کمبود نقدینگی را چشید. موضوعی که این روزها در اعداد و ارقام کالن بازار به خوبی مشهود کاهش یافت و بازار سهام بار د

 .شودرفت که با انتظارات بازار همخوانی نداشت. در ادامه به برخی از آنها اشاره میاست. در برخی موارد معامالت به نحوی پیش 

 عبور بورس از اخبار مثبت

د بازگشایی نیز بیان ش« دنیای اقتصاد»های پیشین وط به انتظارات از بازگشایی نمادهای پاالیشی بود. در گزارشیکی از این موارد مرب

شد، گذاری از سوی شرکت پاالیش پخش برای این صنعت مثبت ارزیابی مینمادهای پاالیشگاهی که با وجود تحوالت اخیر در نرخ

گذار در صنعت پاالیشی زمینه تعدیالت مثبت قابل توجهی در داشته باشد. عنایت نرخ توانست اثر بسیار ملموسی برروند کلی بازار

های این گروه توانستند با انعقاد قراردادهای مهم با نمادهای زیر مجموعه این گروه را فراهم کردند. عالوه بر این اخیرا برخی شرکت

یش دهند. این موضوع نیز بر روند معامالت گروه پاالیشی اثر جدی سوی مرزها افزاهای خود را در آنکشورهای خارجی سطح فعالیت

تی که طی رسد مشکالنظر میکنند. بهها بیان میاقبالی را مربوط به روند گذشته این شرکتنداشت. کارشناسان یکی از علت این کم

و باعث شده آنها با احتیاط بیشتری از کنار ها رخ داد کماکان در اذهان سهامداران باقی مانده برای این شرکت 9۳و  92های سال

مشابه این موضوع هفته اخیر در صنعت خودرو نیز قابل رویت بود. خبرهای خوب برای این صنعت به خصوص .ها عبور کننداین سهم

ی بدهد. بسیارهای این صنعت قرارداد خودرویی کشور با شرکت رنو در هفته اخیر نتوانست تکان جدی به شرکت ترینبا عقد بزرگ

طوری که گروه خودرو گران دربازار قرار گرفتند. بهاز نمادهای خودرویی تنها در یک روز مانده به ثبت این قرارداد مورد اقبال معامله

د وطی روز مزبور عالوه بر اینکه بیشترین رشد را میان صنایع بورسی به ثبت رساند، عنوان بیشترین ارزش معامله روزانه را نیز به خ

ها داشت. اما این امر تنها مختص به یک روز بود اختصاص داد. موضوعی که نشان از کوچ قابل توجهی از حجم نقدینگی به این سهم

مثال  عنوانتفاوت به این اخبار روند نزولی در بسیاری از نمادهای این صنعت را پیش گرفته است. بهو طی دو روز گذشته بازار بی

 .میلیون سهمی بود، بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت 11آن روز شاهد تشکیل صف با حجم حدود  که طی« خپارس»نماد 

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

20 
 

 رب عالوه فلزی –های معدنی ها در بازارهای جهانی و اثر آنها بر صنایع کاالمحور است. شرکتسومین مورد مربوط به روند کامودیتی

 نیز جهانی بازارهای در مناسب قیمتی رشد تاثیر تحت گذاشتند، جابه را قبولیقابل بسیار عملکرد ماههسه هایگزارش در اینکه

 ادامه بلق به نسبت کمتری شتاب با هاسهم این هایرشد مسیر که است موضوع این گویای صنعت این شاخص نمودار بررسی. بودند

دالر رسید و اکنون نیز در همان  400هزار و 6افتد که قیمت مس طی روزهای اخیر به بیش از . این موضوع در حالی اتفاق میدارد

دالر قرار دارد. با  8۰۰هزار و  2اکنون در کانال های قابل توجهی را تجربه کرد و هممحدوده قرار دارد. روی نیز طی این مدت رشد

های جدیدی از بازارهای جهانی وارد بورس شود و با این دو کاال،بسیاری بر این باور بودند که سوختتوجه به سطوح قبلی قیمت 

عود های صها رقم بخورد. اما چه شد که با تمام این تحوالت مثبت موجروشن شدن موتور بورس فصل جدیدی برای بسیاری از شرکت

 های اخیر فاصله گرفت؟ناکام ماند و بورس از شتاب رشد

 چرا بورس از صعود بازماند؟

سال اخیر به کرات دیده شد که نگرش توان به چند موضوع اشاره کرد. در بسیاری از مقاطع زمانی و طی یکدر این بخش می

دت ممدت تا بلندسهامداران به معامله در بازار سهام تغییر کرده است. نگرشی که در تمام بازارهای سهام دنیا مبتنی بر معاالت میان

های کوچک و آنی سود سواران بدل شده است. بسیاری از سهامداران در پی کسبمدت و موجبوده، در بورس تهران به نگاهی کوتاه

اند. موضوعی که پراکندگی در معامالت روزانه را افزایش داده و سهامداران را از وارد یک سهم شده و در مدت کوتاهی خارج شده

تا اند و عمدروست که در شرایط فعلی بسیاری از سهامداران از نگاه تحلیلی فاصله گرفتهاز این .کرده استتحلیل تا حد زیادی دور 

خوبی دیده به« پرداخت»هایی نظیر این موضوع طی روزهای اخیر در سهم .پردازندای به فعالیت در بازار سهام میبا خبرهای حاشیه

ز آن در حدی بود که طی روزهای متوالی سهامداران در سمت خرید حضور داشتند. حال شد. بعد از عرضه اولیه این سهم استقبال ا

 .شرایط تغییر کرده است و بسیاری از سهامداران حقیقی در سمت فروش فعالیت بیشتری دارند

ه این موضوع ک بازی و مدیریت کردن سهام است.های کاذب با رفتار سفتهاما موضوع دیگر که در ادامه مبحث قبل است کسب سود

های اصلی آن شبکه تلگرام است، این روزها از رونق خاصی برخوردار است. بزرگان حقیقی که با ورود به یک سهم، افراد یکی از پایگاه

 رو در بسیاری از روزها دیدهدهند. از اینها را در برنامه خود قرار میکنند و به نوعی چاق کردن سهمزیادی را به سمت آن جذب می

د که پایشود و دیری نمیها وارد میشود که با خرید یک سهم توسط یک شخص حجم عظیمی از نقدینگی از سوی دیگر حقیقیمی

هاست. شوند. موضوع دیگر درخصوص عملکرد سهامداران بزرگ یا حقوقیهای کاذب از نماد خارج میاین سهامداران با کسب سود

مدت اخیر طوری بوده است که مقدار نقدینگی از سوی آنها با اندازه بازار هماهنگی نداشته استراتژی این گروه از سهامداران طی 

اری شده بسیصورت فعالیت در صندوق باعثصورت تکلیفی و دستوری از سوی نهادناظر و چه بهاست. ورود سهامداران حقوقی چه به

پذیری خارج کرده و ها را از حالت تحلیلد و فروش دستوری، سهمها از ارزش واقعی فاصله بگیرند. عالوه بر این خریاز قیمت سهم

 .ها نگذاشته استعمال جایی برای تحلیل بنیادی سهم

 ها کم نیستاشتباهات حقوقی

وید: گبیدگلی، کارشناس بازار سهام داشته است. وی در ابتدا میوگویی با علی اسالمیگفت« دنیای اقتصاد»خصوصاما در این

ایداری روندهای صعودی چندعامل بیرونی و درونی دخیل است. موضوع اول به نرخ جذاب اوراق بدهی در بازاری موسوم درخصوص ناپ

شده بسیاری از درصدی باعث 4۰های کالن حدود گردد. معامله برخی اوراق با سودرسمی بیرون ازبازار سهام برمیبه بازار غیر

شده حجم جریان نقدینگی در بازار ه خود را از بازار سهام خارج کنند. این موضوع باعثسهامداران مخصوصا سهامداران حقوقی سرمای

 چنین توضیح داد: بیشهای بازار اینتوجهی داشته باشد. وی در ادامه و درخصوص رفتار حقیقیبرخالف اتفاقات مثبت کاهش قابل

ند، این کردتر در بازار فعالیت میه پیش از این با نگاهی منطقیگذرد، سهامداران کاز دوسال است که از تغییر نگرش سهامداران نمی
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 وجود آورد تاهای عجیب، فضایی را بهترین زمان ممکن را در سر دارند. اتفاقات و تحلیلروزها سودای کسب سودهای بزرگ در کوتاه

رسد ریشه این موضوع به استراتژی فشار عرضه مینظر ها فعالیت داشته باشند. بههای کوتاه در بسیاری از سهمسهامداران با نوسان

 گذاریگردد. فشار فروش در مقاطعی که انتظار فروش وجود نداشت، باعث شد ریسک سرمایهمیاز سوی بازیگران بزرگ بازار بر

های در ادامه گفت: ارزشسوارانه بازار غالب شود. اسالمی بیدگلی تبع آن رفتار موجمدت برای سهامداران افزایش پیدا کند و بهمیان

 توان انتظار آینده خوبی را برایبنیادی و مطالعات عملی نسبت به خرید وفروش سهام بسیار کاهش یافته است و با این رویه نمی

 .بازار سهام داشت

 در بازار چه گذشت؟

کار خود پایان داد. درصدی( به ۰/ ۰۳واحدی ) 28شاخص بازار سهام روز گذشته بعد از افت و خیزهای بسیار سرانجام با رشد اندک 

ترهای بورس درصدی مواجه شد. موضوعی که حاکی از تداوم نزول کوچک ۰/ ۳2وزن با افت این امر در حالی رخ داد که شاخص هم

در ماند و میلیارد تومان باقی 1۰۰در روزهای گذشته است. برهمین اساس روز گذشته کماکان ارزش معامالت در سطحی کمتر از 

میلیون سهم رسید که نسبت به روز دوشنبه با اندکی  ۳62میلیارد تومان به کار خود پایان داد. همچنین حجم معامالت به  9۳رقم 

 «کچاد»و « کگل»های بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص کل گذاشت و بعد از آن شرکت« حکشتی»رشد همراه بود. روز گذشته 

ای فلزی توانستند بر خالف روزهای قبل روندی روبه رشد را داشته باشند. رشد قیمت مس و روی در اند. دیروز نمادهقرار گرفته

 .رسد در رشد این نمادها اثر داشته استنظر میبازارهای جهانی از مواردی بود که به

/news/http://www.iana.ir/fa4719۰/%D9%85%D9%88%D8%AC 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 ماه نخست سال 4گذاری در های سرمایهبرترین صندوق

صندوق  1۰ماه نخست سال نشان از آن دارد که میانگین بازدهی  4گذاری در مدت های سرمایهبررسی عملکرد صندوق :سنا

، «آسمان یکم»، «کارگزاری پارسیان»گذاری های سرمایهرسیده است.براین اساس، صندوق 12گذاری برتر کشور به حدود سرمایه

و « گنجینه بهمن»، «کوثر»، «باران کشاورزی»»، «توسعه صادرات» ، «بانک اقتصاد نوین»، «آسمان آرمانی سهام»، «نقش جهان»

اند. در این میان صندوق کارگزاری پارسیان توانست بیش از ا طی مدت مذکور کسب کردهبیشترین بازدهی ر« نوین نگر آسیا»

درصدی در رتبه دوم قرار گرفت.بر  14/ 8گذاری آسمان یکم نیز با کسب بازدهی درصد بازدهی را به ثبت رساند. صندوق سرمایه19

، با برتری صندوق آسمان آرمانی سهام 96بتدایی سال ها نیز طی چهار ماه ا(ETF) های قابل معاملهاین اساس عملکرد صندوق

شاخص سی شرکت بزرگ »، «پاداش سرمایه توسعه یکم»، «توسعه اندوخته آینده»های همراه بوده است. در این راستا صندوق

م نیز شاهد های در سهابیشترین بازدهی را به خود اختصاص دادند.در فهرست مقایسه صندوق« آرمان سپهر آیندگان»و « فیروزه

بانک اقتصاد »، «جهاننقش»، «آسمان یکم»های بودیم. در این روند صندوق« کارگزاری پارسیان»های باالترین بازدهی در صندوق

شرکت کارگزاری بانک صنعت « کوثر»های در این میان صندوق.های بعدی قرار گرفتندبه ترتیب در رتبه« توسعه صادرات»و « نوین

شرکت سبدگردان « آسمان خاورمیانه»شرکت کارگزاری بانک آینده، « تجربه ایرانیان»رکت کارگزاری آبان، ش« پارس»و معدن، 

های مختلط بهترین عملکرد را براساس بازدهی گذاری آرمان آتی در گروه صندوقشرکت مشاور سرمایه« آرمان اندیش»آسمان و 

بانک »، «توسعه سرمایه نیکی»، «کاریزما»های ی سال جاری، صندوقاند.افزون بر این، طی چهار ماه ابتدایچهارماهه داشته

های با درآمد ثابت شناخته شدند. این عنوان برترین صندوقبه« گنجینه الماس پایدار»و « نیکوکاری ایتام برکت»، «گردشگری

 .ها به خود اختصاص دهندها توانستند بیشترین بازدهی را در میان دیگر صندوقصندوق

http://www.iana.ir/fa/news/47148/%D8%A8%D8%B1% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 رانت پنهان در بورس تهران

ها محل سوءاستفاده برخی کشد، در بسیاری برههیدک میزهرا رحیمی: بورس در عین حال که اصل مهم شفافیت را  -دنیای اقتصاد

هرچند هدف  .ها و اطالعات در تاریخ فعالیت بورس تهران همواره وجود داشته استنفع شده است. استفاده از رانت فرصتافراد ذی

ازار سهام بود با این وجود مشاهده ، به حداقل رساندن رانت اطالعاتی در ب«کدال»اندازی سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار از راه

گذار در بازار سهام کشور عمدا یا سهوا شود عالوه بر رانتی که برخی افراد خاص به آن دسترسی دارند، حاال سه بازیگر مهم و اثرمی

 ران سه نهادی هستندنگااند. ناشران بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و خبرموجب تشدید فضای ایجاد رانت اطالعاتی شده

طور عمد یا به دلیل ضعف عملکرد خود و متاسفانه در برخی موارد به دلیل عدم تعهد اخالقی ایجاد رانت اطالعاتی در که اخیرا به

 .اندبورس تهران را تشدید کرده

 نقش ناشران بورسی در ایجاد رانت

امالت را خدشه دار کرده است. باید توجه داشت بی اعتماد شدن به دهد که اعتبار معمتاسفانه اخیرا در بورس تهران وقایعی رخ می

 برد. دسترسی برخی افرادعنوان نماد و دماسنج اقتصادی هر کشوری شناخته می شود، اقتصاد آن کشور را زیرسوال میبورس که به

یشه فضای رانت پنهانی را که از سوی طور کامل آن را از بین برد با این حال رخاص به اطالعات موضوعی است که شاید نتوان به

شود، می توان خشکاند. اما چگونه ممکن است این سه بازیگر بازار سهام، فضای معامالت ها تقویت میها، سازمان بورس و رسانهشرکت

 کنند؟بورس تهران را با شایعه و رانت آلوده 

وارد مشاهده شده است که مدیران عامل یا مدیران مالی در مورد کنیم. در بسیاری از مهای فعال در بورس تهران آغاز میاز شرکت

شوند. البته ارتباط شرکت ها با رسانه ها می تواند گامی مثبت ارائه اطالعات از وضعیت سود آوری از مراجعی غیر از کدال وارد می

عدیل ها باشد نه وعده تیات عملکرد شرکتها باید در مورد جزیگوودر راستای شفافیت بیشتر وضعیت شرکت ها باشد اما این گفت

ازی سها در مورد شفافمثبت سود یا چند برابر شدن قیمت سهم!طبق قوانین معامالت بازار سهام کشور اولین مرجع رسمی شرکت

ین اطالعات باشد برخی مدیران عامل یا مدیران مالی پیش از ارائه ا« کدال»و اطالع رسانی از وضعیت سودآوری آنها باید سامانه 

پردازند و وعده افزایش سودآوری و تعدیل مثبت درآمد های مختلف میوگو با رسانهبه گفت« کدال»سودآوری شرکت ها در سامانه 

این موارد  .دهندگذارند و نوید افزایش یا حتی چند برابر شدن قیمت سهام را میدهند. در برخی موارد نیز پا را فراتر میشرکت را می

ها، اعم باید توجه داشت که به لحاظ قانونی هر گونه اطالع رسانی در مورد وضعیت شرکت.خالف قوانین بازار سهام کشور استهر دو 

گونه تغییر و تحولی در وضعیت سودآوری شرکت اولین بار باید از طریق سامانه کدال طور کلی هراز انعقاد قراردادهای جدید و به

فاده استین موارد در مراجع غیر رسمی برای اولین بار ،عالوه بر اینکه خالف قانون معامالت است، درهای سوءاعالم شود. چرا که انتشار ا

این موضوع با ارائه اطالعات درست یا نادرست عالوه بر مبهم کردن فضای معامالت سهام به این  .کننددر بازار سهام را نیز باز می

گران را به دردسر کنند و هم معاملهتشر نشده است، هم فضای معامالت سهام را مبهم میدلیل که از اولین مرجع رسمی قانونی من

ای موجب ضعف و عدم تعهد اخالقی برخی فعاالن رسانه .کندنمایی میای نیز خوداندازد. البته در این میان نقش فعاالن رسانهمی

شود )در ادامه گزارش نقش این افراد نیز در ایجاد چنین فضایی به تفصیل تشریح انتشار چنین موارد خالف قانون در بازار سهام می

د به افشای جزئیات عملکرها به دلیل غفلت و سهوا شود(. برای حل چنین معضلی چه باید کرد؟ممکن است برخی مدیران شرکتمی

وگوهای خود با اصحاب رسانه مسوولیت بیشتری داشته باشند و نزد مراجع غیر رسمی بپردازند، این گروه مسووالن باید در گفت

ای نیز که قانون معامالت بازار سهام کشور در افشای اطالعات را عمدا کنند، باشند. آن دستهمتوجه بار حقوقی مواردی که مطرح می
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های انضباطی قرار گیرند. موضوعی که متاسفانه تا کنند، باید به دلیل تخلف از قانون از سوی مقام ناظر مورد پیگیریرعایت نمی

کنون آن طور که انتظار می رفت از سوی سازمان بورس پیگیری نشده است. در این میان البته قصد نگارنده به هیچ وجه کم اهمیت 

تر از سوی ناظر در مورد ایجاد شفافیت در بازار سهام نیست.در اینجا مقصود انتظار برخوردهای قاطع شمردن گام های مثبت مقام

 .مقام ناظر است

 نقش مقام ناظر چیست؟

همانطور که می دانید،وظیفه اصلی مقام ناظر بازار حرکت در راستای شفافیت هر چه بیشتر معامالت بورس اوراق بهادار تهران است. 

در مواردی که بازار شایعات پیرامون سهام یک شرکت در بازار داغ است، باید به سرعت اقدام به در خواست شفاف سازی مقام ناظر 

که برخی مواقع تاخیر در اقدام این نهاد برای از سوی شرکت کند. سرعت اقدام مقام ناظر در این مورد حائز اهمیت است، چرا

کند. بعضا تجربه شده است که پس از گران دوا نمیرود که دیگر دردی از معاملهیسازی وضعیت یک شرکت تا جایی پیش مشفاف

حرکت قیمت یک نماد در مسیر صعودی چشمگیر که پشتوانه بنیادی برای آن از سوی فعاالن و کارشناسان بورسی مطرح نیست و 

سازی شرکت شده ار با یک تاخیر پیگیر شفافزند، سازمان بورس و اوراق بهادصرفا شایعات است که روند قیمت سهم را رقم می

بازار  های حرکتاست، گرههای مثبتی برداشته است اما همچنان نتوانستهاست. البته اخیرا این نهاد مسوول در راستای شفافیت گام

وارد عمل شود و بهتر این است که در موارد این چنین مبهم، سازمان بورس به سرعت .تر شدن را باز کنندسهام در مسیر شفاف

سازی شرکت است. از طرفی باید با قوانین انضباطی قاطع تر در برخورد با تخلف شرکت صورت علنی اعالم کند که پیگیر شفافبه

ها، تعهد بیشتر ناشران را به ارائه اطالعات به موقع تضمین کند. باید توجه داشت نداشتن زمان بندی و همچنین مکانیزه نبودن 

ای سازمان بورس در برخورد با تخلف ها موجب برخورد سلیقهسازی شرکتهای شفافر اطالعات، توقف نمادها و گزارشسیستم انتشا

 طور مثالها شده است. نتیجه این موضوع خدشه وارد کردن به معامالت بورس تهران و در پی آن رنگ باختن اعتماد است. بهشرکت

دهند، پس از چند که مسووالن بازار از عدم توقف یا بازگشایی نماد شرکتی خبر می در برخی موارد مشاهده شده است، در حالی

بارها پیشنهادهایی را به سازمان « دنیای اقتصاد»برای رفع این مشکل  .شودطور ناگهانی متوقف یا بازگشایی میساعت آن نماد به

ز سازی بیشتر ناشران انتشار اطالعات و توقف نمادها ضمن تعهدبورس و اوراق بهادار تهران ارائه کرده است. مکانیزه کردن سیستم ا

توانند به تعهد ها از جمله موضوعاتی هستند که میبندی دقیق در انتشار اطالعات و توقف نمادزمان .جمله این پیشنهادها بوده است

 .هر چه بیشتر ناشران بورسی در راستای رعایت قوانین کمک کنند

 زنندشایعات دامن میخبرنگاران چگونه به 

طور که اشاره شد، بازیگر سومی نیز در منحرف کردن شفافیت معامالت سهام نقش دارد. خبرنگاران! فعاالن رسانه در نحوه همان

کنند. بعضی انگاری یا شیطنت میها و همچنین مقامات سازمان بورس در برخی موارد سهلهای مدیران عامل شرکتانتقال صحبت

ها ندارد. یا بعضا زنند که ارتباطی با محتوای صحبت مقام ناظر بازار یا مدیران عامل شرکتهای جنجالی مینه، تیترفعاالن رسا

نفع شونده در مورد آن اعتراضاتی را ابراز داشته است. امری که برای آن دلیلی جز ذیکنند که فرد مصاحبهوگویی منتشر میگفت

نگاران و در اینجا خبر .(اندها چنین شرایطی را ایجاد کردهانگاریالبته باید توجه داشت بعضا سهل) .رسدبودن این افراد به نظر نمی

طور خاص فعاالن رسانه در حوزه بازار سهام باید توجه داشته باشند که عینا اظهار نظرات مقام سازمان بورس یا مدیران عامل به

های خود و منحرف کردن فضای معامالت سهام، دردسرهای زیادی برای ن برداشتها را منتقل کنند. نه اینکه با منتشر کردشرکت

 .گران، مدیران عامل یا مقام ناظر بازار سهام ایجاد کنندمعامله

خود رعایت کنند.  اصل حرفه ترینعنوان مهمطرفی را بهعالوه بر این خبرنگاران باید با رعایت تمام جوانب اصول اخالقی، اصل بی

آورد. متاسفانه اخیرا برخی خبرنگاران، خبرنگاری را با نفع است، مشکالت زیادی به وجود مینگار ذیوضوع در مواردی که خبراین م
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پردازند اند. برخی از این افراد در مقاطعی به انتشار اخبار و شایعات متعددی در مورد یک شرکت میبازی اشتباه گرفتهتریبون سفته

نند. کنگاران بدون منبع خبر، اطالعاتی را منتشر میح سهم را داغ کنند. در برخی موارد نیز متاسفانه خبرو قصد دارند به اصطال

را که شود. چرسانی بدون منبع یا از منبع دیگران بدون ذکر نام آنها به داغ کردن بازار شایعات و ایجاد رانت اطالعاتی منجر میاطالع

امی و های تلگرتوان از افراد گرداننده کانالکنند دیگر چه انتظاری میتوجهی میه این موارد کمهای رسمی بوقتی خبرنگاران رسانه

نند. کرسمی داشت. عالوه بر این موارد برخی فعاالن رسانه از اعتماد مقام رسمی یا مدیر عامل یک شرکت سوء استفاده میمراجع غیر

بدون توجه به درخواست وی برای عدم انتشار بنا به هردلیلی از سوی برخی های یک فرد در این زمینه دیده شده است که صحبت

ها در مورد داغ کردن بازار شایعات و ایجاد رانت برخورد شود. در این موارد نیز سازمان بورس باید در تخلف رسانهها منتشر میرسانه

مقام  ترهایی دارد اما جایی که برخورد قاطعئل سختگیریکند. متاسفانه تجربه شده است که مقام ناظر سهام در مورد برخی از مسا

 .کند یا آن طور که باید پیگیر مساله نیستطلبد، سازمان یا با تاخیر عمل میناظر را می

http://www.iana.ir/fa/news/47147/%D8%B1%D8%A7%D9%86% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 های جدید رشد بورسانگیزه

بخشی  (درصد ۰/ 15واحدی )معادل  118شاخص کل بورس تهران طی معامالت روز گذشته با رشد  :هاشم آردم -دنیای اقتصاد

رسد شاخص بورس تهران همچنان واحد رسید. اگرچه به نظر می ۳84و  هزار 81های هفته گذشته را جبران کرد و به سطح از افت

های رشد بورس کاهش یافته بود، در محدوده مقاومتی قرار دارد و شاید برای افت پتانسیل دارد، اما درست در زمانی که محرک

ا گروه خودرویی در صدر جدول صنایع های برای ادامه راه صعود شاخص بورس نمایان شده است. دیروز پس از مدتهای تازهانگیزه

وگوی خبری شنبه شب رئیس کل بانک مرکزی، امیدواری فعاالن بازار با بیشترین ارزش معامالت روزانه قرار گرفت. در ضمن گفت

نگی ود نقدیها نسبت به روند آتی بورس را نسبتا افزایش داد اما همچنان کمببینیچند این موارد خوشسهام را افزایش داده است. هر

 .گران بر سر راه معامالت سهام قرار دارندو تردید معامله

 بازگشت توجه به گروه خودرویی 

نمادهای گروه  ترینروز گذشته بیشترین ارزش معامالت بورس به گروه خودرویی اختصاص یافت. این در حالی است که یکی از مهم

زش معامالت گروه فلزات اساسی و همچنین گروه معدنی )که لیدر رشدهای )خساپا( هنوز متوقف است. همزمان با این رخداد، ار

ی و های فلزی و معدناشاره شده بود که با توجه به بزرگی گروه« دنیای اقتصاد»های تر در گزارشاخیر بورس بودند( افت کرد. پیش

های فلزی و معدنی تا حدودی نمادهای حاضر در گروهبرد، احتمال ادامه رشد همچنین با کمبود نقدینگی که بازار سهام از آن رنج می

وضوع ای نیز داشت. همین مداد. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که گروه فلزی و معدنی، فروشندگان کالن بالقوهمتزلزل نشان می

ای دیگری هزودی گروهبازان بهسنفس به بورس، این انتظار وجود داشته باشد که بورشد که با فرض عدم ورود نقدینگی تازهباعث می

های محتملی ها و محصوالت شیمیایی( گزینههای دارای نسبت قیمت به درآمد پایین )مانند داروییرا مورد توجه قرار دهند. گروه

تجربه کرد نیز  خودرویی که این اواخر اصالح قیمت نسبتا بلندمدتی را ، گروهرسیدند. در کنار این گروهگیری به نظر میبرای نوسان

ف جمهوری و تحلیای برای هجرت نقدینگی موجود در بازار باشد. حاال پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاستتوانست گزینهمی

رسد. ترین قرارداد خودرویی کشور )بین سازمان گسترش و نوسازی و شرکت رنو فرانسه( به گوش میجمهور، خبرهایی از بزرگرئیس

تواند دوباره انتظارات فعاالن بازار سهام از گروه خودرویی و صنعت خودروسازی کشور را باال ببرد. از آنجا که بازار یهمین موضوع م

ی به گروه های جهانرسد کوچ نقدینگی از صنایع وابسته به قیمتکند، به نظر میپنجه نرم میوسهام هنوز با کمبود نقدینگی دست

ارزش معامالت گروه خودرویی دیروز  .هایی از این موضوع در بازار سهام تهران مشاهده شدته نشانهخودرویی محتمل باشد. روز گذش

ها دوباره به صدر لیست بیشترین ارزش معامالت روزانه برگشت. ضمنا شاخص میلیارد تومان بود و این صنعت پس از مدت 14بالغ بر 

میلیارد تومان بود و  12بود که ارزش معامالت گروه فلزات اساسی تقریبا درصدی مواجه شد. این در حالی  1/ 6این گروه با رشد 

اشاره شده بود که شاخص کل در « دنیای اقتصاد»های تر در گزارشپیش.درصدی مواجه شد ۰/ 2۳شاخص این گروه نیز با افت 

های محدوده را پیدا کرده است. ابتدا رشد قیمتهای الزم برای عبور از این هزار واحدی، زمینه 81چهارمین برخورد خود با نیمه کانال 

 های اردیبهشت ماه تا فصلها در بازههای سهام پس از برگزاری مجامع و تقسیم سود نقدی و افت قیمتکامودیتی، رقیق شدن قیمت

رفت با توجه به ار میواحدی را مهیا کرد. پس از آن انتظ 5۰۰هزار و  81های الزم برای رشد شاخص کل تا محدوده مجامع، انگیزه

ها تحت تاثیر عنایت شرکت پاالیش و پخش در های مالی پاالیشگاهتحوالت مثبت در بازار جهانی نفت و همچنین تحول در صورت

ها در بازگشایی نمادهای بورسی خود گذاری، سوخت جدیدی برای ادامه رشد شاخص کل ایجاد شود. با این وجود پاالیشگاهنحوه نرخ

رفت رشد شاخص کل از محل های مطلوبی قرار داشت، انتظار میهای جهانی هنوز در محدودهظاهر شدند. از آنجا که قیمت فروغکم
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عنوان دار شود. با توجه به کمبود نقدینگی و باال بودن نرخ سود در بازارهای بدون ریسک )بهورود نقدینگی جدید به بازار سهام ادامه

نمود. حاال در عین حال ها میهای فلزی معدنی به سایر گروهتر از کوچ نقدینگی موجود در گروهمرنگهزینه فرصت( این احتمال ک

ای برای ادامه رشد شاخص کل بورس تهران های تازهشود، انگیزههایی از کوچ نقدینگی به سمت گروه خودرویی مشاهده میکه نشانه

 .شوداحساس می

 ی با اهمیتتحوالت سیاسی و انعقاد قراردادها 

ای تواند برجمهور، حاال معرفی کابینه جدید میپس از تنفید حکم ریاست جمهوری حسن روحانی و برگزاری مراسم تحلیف رئیس

گذاران خارجی نیز منتظر بودند تا تنفیذ حکم ریاست جمهوری انجام رسد سرمایهفعاالن بورس تهران حائز اهمیت باشد. به نظر می

جنوبی های ایرانی خود را به امضا برسانند. چندی پیش قرارداد توتال برای توسعه پارساردادهای تاثیرگذار با طرفشود و پس از آن قر

ای به امضا رسید و حاال قرار است سرانجام منعقد شد. ابتدای هفته جاری قرارداد بهسازی کیفی پاالیشگاه تبریز با فاینانس کره

نعقاد شود، به اترین قرارداد خودرویی کشور یاد میعنوان بزرگشرکت فرانسوی رنو که از آن به قرارداد سازمان گسترش و نوسازی با

رسد پس از تعیین تکلیف دولت دوازدهم و مشخص شدن کابینه این روند تسریع یابد و شاهد عقد قراردادهای برسد. به نظر می

تواند رجام آغاز شده است. عالوه بر این، تحوالت بازار پول میچینی از بهای مختلف باشیم. ظاهرا فصل میوهبیشتری در حوزه

 .های رشد بازار سهام را بیش از این تقویت کندانگیزه

 های پولی و ارزیخیز احتمالی بورس در اثر سیاست 

ه باعث رشد بازار سهام توانند انتظارات را تقویت و درنتیجمدت میطور که اشاره شد، عالوه بر قراردادهای جدید که در کوتاههمان

تواند عالوه بر انتظارات، متغیرهای اساسی بازار سهام را در جهت رشد تقویت کند. شنبه شب، رئیس شوند، تحوالت بازار پول و ارز می

درصد  15مجاز و همچنین کاهش نرخ بهره به محدوده وگوی خبری، خبر از تجمیع موسسات مالی غیرکل بانک مرکزی در گفت

رسد، با این وجود و با فرض موفقیت دولت های بین بانکی فعلی دور از دسترس به نظر میاگرچه تحقق این نرخ با توجه به نرخداد. 

 ها و تهدیدهاییو بانک مرکزی در تجمیع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، احتمال آن چندان هم پایین نباشد. در این میان فرصت

های قیمت به درآمد ها، بازار سهام آمادگی خواهد داشت نسبتهد شد. از طرفی با کاهش نرخ سود سپردهبرای بازار سهام ایجاد خوا

اند، گذاری درآمد ثابت که به تازگی به یکی از ارکان مهم بازار سهام بدل شدههای سرمایهباالتری را اختیار کند. از طرف دیگر صندوق

توانند برای بازار سهام خطر آفرین باشند. نکته گذاری مواجه شوند، احتماال میمایهچنانچه با افزایش سرعت ابطال واحدهای سر

فته نرخی کردن ارز بود. به گدیگری که شنبه شب توسط رئیس کل بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفت، در دستور قرار داشتن تک

چنانچه این اقدام همزمان شود با کاهش نرخ سود اهلل سیف تک نرخی کردن ارز به زودی توسط دولت انجام خواهد شد. ولی

رسد رفته شاهد رشد نرخ ارز در بازار آزاد باشیم. با اشاراتی که شنبه شب توسط سیف انجام شد، به نظر میهای بانکی باید رفتهسپرده

رسد به زودی تورم و رشد ه نظر میکاری را کنار خواهد گذاشت. با این تفاسیر بدولت دوازدهم تا حدودی در برخورد با تورم محافظه

اگرچه در این میان  .ها و البته رونق در بازار سهام شودنرخ ارز به کمک صنایع بورسی آمده و باعث ایجاد رونق در عملکرد شرکت

در  ر بهتریرسد در کل روزگانرخی شدن ارز ضربه خواهند دید، اما به نظر میهایی مانند محصوالت شیمیایی که از تکهستند گروه

 .انتظار فعاالن بازار سهام باشد

 مروری بر آمار معامالت دیروز 

واحد رسید.  ۳84هزار و  81درصد( به عدد  ۰/ 15واحدی )معادل  118شاخص بورس تهران طی معامالت روز گذشته با رشد 

 154میلیون و  596ر بورس تهران درصد( رشد نشان داد. همچنین دیروز د ۰/ 17واحد )معادل  ۳۰وزن نیز دیروز شاخص کل هم
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میلیارد تومان  85نوبت دست به دست شد. از این میزان حدود  4۳6هزار و  45میلیارد تومان و در  171هزار ورقه بهادار به ارزش 

ین بیشتر« شتران»و « خودرو»، «خپارس»، «پارسان»نمادهای  .به معامالت خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی اختصاص یافت

 65شاخص کل را جمعا به اندازه « اخابر»و « پاکشو»، «فوالد»تاثیر مثبت را روی شاخص کل رقم زدند و در طرف دیگر نمادهای 

 های محصوالتهای خودرویی، فلزات اساسی و رایانه اختصاص یافت. شاخص گروهواحد تنزل دادند. بیشترین ارزش معامالت به گروه

 .خودرویی نیز بیشترین رشد روزانه را ثبت کردسنگ و چوبی، استخراج زغال

http://www.iana.ir/fa/news/47۰9۰/%D8%A7%D9%86% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 بانکیتعیین مسیر دالر و سود 

ح تشری« نرخ ارز»و « نرخ سود بانکی»کل بانک مرکزی برنامه دولت دوازدهم را درخصوص دو متغیر کلیدی رئیس :دنیای اقتصاد

 التفاوت نرخ تورمکند و معتقد است که این نرخ باید به میزان مابهکرد. او درخصوص نرخ ارز بر حفظ ارزش واقعی دالر تاکید می

ادی های اقتصهاست کارشناسان بر آن تاکید دارند. زیرا اگر نتوان نرخ ارز را با واقعیتد. سیاستی که سالداخل و خارج تعدیل شو

کل کند. رئیسهای اشتغالی را تضعیف میکشور متوازن کرد، هجوم کاالهای وارداتی به تولید داخلی آسیب جدی خواهد زد و سیاست

روز آینده  15را تایید کرد. به گفته سیف، ظرف « دنیای اقتصاد»هفته پیش بانک مرکزی درخصوص مسیر سود بانکی، خبر سه 

الحساب تعیین و در طول سال عنوان حداکثر سود علیدرصد به 15که نرخ سود ایگونهکند؛ بهمکانیزم پرداخت نرخ سود تغییر می

 گذاران پرداختقطعی در پایان سال مالی، به سپرده التفاوت احتمالی نیز با مشخص شدن سودمابه .شودگذاران پرداخت میبه سپرده

شده انجام خواهد شد. این رویه درواقع اجرای الحساب تعیینالتفاوت در صورت بازدهی بیش از سود علیشود. البته پرداخت مابهمی

را  صد دارند که این سیاستهاست به شکلی دیگر اجرا شده است. حال مسووالن بانک مرکزی ققانون بانکداری بدون رباست که سال

 .المللی، همان درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابدفاصله بین تورم کشور ما با تورم بین .در فاز اجرایی قرار دهند

گان کشور دای که پیش از این بیشتر از سوی صادرکننکل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی بود. جملهاین جمله کلیدی رئیس

 اهلل سیف تاکید کرد که نرخ ارز باید براساس اختالف یاد شده،شد. اما این بار ولیگذار پولی شنیده میعنوان نوعی گالیه از سیاستبه

داد افزایش یابد و تعدیل شود. او همچنین در مورد راهبرد بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده نیز سخن گفت. اظهارات او نشان می

ها مغفول مانده، چراغ راه در این مسیر ه تغییر رویه در پرداخت سود موضوعی جدی است. اجرای دقیق بانکداری بدون ربا که سالک

الحساب و سود قطعی به معانی واقعی خود بازگردند و انتظار رود. باید در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که سود علیشمار میبه

شبکه بانکی دور از ذهن شود. بنابر اظهارات سیف، تغییرات در پرداخت سود تا دو هفته آینده اجرایی دریافت سود غیرمتعارف از 

 .شودمی

 تعدیل نرخ ارز با واقعیات اقتصاد 

درباره مسائل نظام بانکی کشور به گفت و گو پرداخت. یکی از مسائل مطرح شده در این برنامه، « نگاه یک»سیف با حضور در برنامه 

ات نرخ ارز بود. از نظر رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ ارز باید همگام با نرخ تورم تعدیل شود. به این معنی که اختالف بین نرخ تغییر

درصد باشد، این عدد همان  8المللی المللی، باید در نرخ ارز لحاظ شود. مثال اگر اختالف نرخ تورم ایران با تورم بینتورم داخلی و بین

اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت »کل بانک مرکزی تاکید کرد: که نرخ ارز باید افزایش یابد. رئیس درصدی است

ته سیف معتقد الب« شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز براساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.نگیرد، تولید داخلی متضرر می

رخ ارز کشور لحاظ شده و نرخ ارز واقعی است. شاید این گزاره با نظر بسیاری از تولیدکنندگان و است هم اکنون این اختالف در ن

صادرکنندگان همراستا نباشد. اما در هر حال کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها بر لزوم تعدیل نرخ ارز همراستا با تغییرات نرخ 

داد اند. این مطالبه در دیدار خرسازی نرخ ارز بودهاز سیاستگذار ارزی خواستار واقعی تورم تاکید کرده بودند. صادرکنندگان نیز همواره

 دهد که نرخ حقیقیماه فعاالن بخش خصوصی با معاون ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شد. محاسبات پژوهشگران اقتصادی نشان می

ی از اختالف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخش ۳2به اندازه  81ارز از سال 

درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی طی  ۳2سال گذشته  15تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در 

ف ارزی به علت عدم تر شده است. مصاردرصد بزرگ 54درصد رشد کند؛ درحالی که در همین مدت اقتصاد ایران  115ها این سال
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اند که شود و تولید داخلی نیز در این بین ضربه خواهد خورد. کارشناسان بر این عقیدهافزایش قیمت واقعی کاالهای خارجی زیاد می

بلکه  یند؛بتنها صادرات آسیب میاگر اختالف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اثر نکند و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه

تر شدن رکورد اقتصادی را سیف در مورد نرخ تورم نیز فرضیه کاهش این نرخ به علت عمیق.کندمصارف ارزی نیز به شدت رشد می

تواند باعث تعمیق رکود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ اما در شرایطی که مکررا رد کرد. از نگاه او، عاملی که می

شود، این ادعا از اساس مردود است. سیف یک ادعای دیگر در زمینه اقتصاد کالن را ی به دولت انتقاد میدرخصوص افزایش نقدینگ

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه رکود در اقتصاد ایران را ادعایی غیرواقعی توصیف و ادله خود را نیز به آمار رشد اقتصادی  .نیز رد کرد

درصد بوده، رکود اقتصادی معنایی ندارد.  12/ 5معادل  95و در حالی که رشد اقتصادی سال در سال گذشته منسوب کرد. به اعتقاد ا

دهد سیف روند رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته را نیز نشانه دیگر نبود رکود در اقتصاد ایران دانست. روندی که نشان می

درصد در زمستان رسیده  5/ 6د در ابتدای سال به مثبت درص1/ 8از منفی  1۳95رشد اقتصادی بدون نفت ایران در چهار فصل 

 .درصدی در رشد 7/ 4است؛ یعنی افزایش 

 تغییر رویه پرداخت سود 

مکانیزم پرداخت سود در شبکه بانکی موضوع دیگری بود که در این برنامه مطرح شد. سیف در این باره بر اجرای بانکداری بدون ربا 

تیرماه خبر داده شده بود. به گفته سیف، براساس 24در تاریخ « دنیای اقتصاد»کزی پیشتر از سوی تاکید کرد. این راهبرد بانک مر

ت آوری شده را با منابع خود تلفیق و در فعالیت مثبتواند نقدینگی جمعگذاران میقانون بانکداری بدون ربا، بانک به وکالت از سپرده

های مالی بانک بسته شد سودهای قطعی که از عقود مختلف به سال، وقتی صورت گذاری کند. نهایتا هم در پایاناقتصادی سرمایه

انون تواند اقدام به پرداخت کند.این قگذار، بانک میگذاران تقسیم کند؛ یعنی بعد از تعیین سهم سپردهدست آمده بین خود و سپرده

د از خواستنگذارانی که میوجود داشت؛ چراکه باید برای سپرده در نظام بانکی ایران اجرایی شده اما یک ابهام در این باره 6۳از سال 

حل این بود که بانک مبلغی از راه»شد. سیف در این باره توضیح داد: گذاری خود امرار معاش کنند، راهکاری اندیشیده میسرمایه

م بعد از محاسبه و تعیین سود قطعی، گذار پرداخت کند، در پایان سال هالحساب به سپردهصورت علیبینی شده را بهسود پیش

دلیل شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سود نامتعارف از سوی مابقی واریز شود. با این وجود متاسفانه به

لحساب پرداخت اهای خود بودند، وارد رقابت شدند و سودی را تحت عنوان علیها که نگران از دست دادن منابع و سپردهآنها، بانک

کل بانک مرکزی از عزم این نهاد برای تغییر رویه فعلی اما اکنون رئیس«شود یا خیر؟کردند که معلوم نبود در پایان سال محقق می

طور که سیف گفته، براساس مقررات بانکداری بدون ربا، بانک مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی که شورای خبر داد. آن

ا این رود. بشمار میالحساب بهتوان قطعی و نهایی دانست. در نتیجه سودهای تعیین شده علیکند را هم نمیبار اعالم میپول و اعت

الحساب ورت علیصتدریج بهتواند بخشی از سود نهایی را بهتفاسیر، دیگر هیچ بانکی مجاز به پرداخت سود قطعی نیست، بلکه تنها می

با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری ».سیف برای درک بهتر موضوع توضیح داد: گذاران بپردازدبه سپرده

درصد اعالم  18عنوان مثال نرخ محقق شده را دهد، بههای مالی به سود خود قطعیت میشناسایی و محقق کند براساس گزارش

کل بانک مرکزی زمان اجرای این رئیس«پردازد.پول و اعتبار را میدرصد مصوب شورای  15التفاوت ایجاد شده با کند و مابهمی

تغییرات را حداکثر دو هفته آینده اعالم کرد. با اعمال این تغییرات هیچ بانکی مجاز نخواهد بود که بیش از سودی که کسب کرده، 

گذارانش درصدی به سپرده 2۰یا  18و سود درصد سود کسب کند 14دیگر در بازار پول بانکی وجود نخواهد داشت که مثال  .بپردازد

 .بپردازد

 96بینی تسهیالت در سال پیش 

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

31 
 

هزار میلیارد تومان اعالم  671جاری را بینی خود از مقدار تسهیالت اعطایی شبکه بانکی در سالرئیس شورای پول و اعتبار پیش

بینی سیف، تسهیالت شبکه بانکی در سال در واقع طبق پیش .هزار میلیارد تومان بود 548که در سال گذشته این رقم، کرد. درحالی

هزار  5۰های حمایت از تولید و اشتغال، درصدی نسبت به سال گذشته خواهد داشت. در این بین برای سیاست 22جاری رشد 

طرح حمایت از » و« های کوچک و متوسطبنگاه»میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این مقدار دو زیرمجموعه خواهد داشت: 

هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما در مورد این طرح در سال گذشته ابهاماتی وجود داشت که فرضیه اشتباه  ۳۰سهم اولی  .«اشتغال

هزار میلیارد  16بنگاه کوچک و متوسط،  5۰۰هزار و  7کرد. در سال گذشته قرار بود به دار را تقویت میهای مشکلدر برآورد بنگاه

یز این بود برانگبینی شده تحت پوشش قرار گرفتند. نکته تاملبرابر تعداد بنگاه پیش ۳/ 4مان تسهیالت اختصاص یابد. اما در عمل تو

هزار میلیارد  16رو شد. یعنی به جای درصد با افزایش روبه 11ها، اما مقدار تسهیالت فقط توجه تعداد بنگاهکه با وجود افزایش قابل

هزار میلیارد تومان پرداخت شد. برخی این مساله را به انحراف در تخصیص بهینه و هدفمند تسهیالت  17/ 8نی شده، بیتومان پیش

دلیل مکانیزم بسیار خوب وزارت خوشبختانه به»کل بانک مرکزی این موضوع را رد کرد و توضیح داد: مرتبط دانستند اما رئیس

ت اعطایی سال گذشته برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقیما به بازار درصد تسهیال 9۰صنعت، معدن و تجارت بیش از 

شمار درصد دیگر هم حساس هستیم. ضمن آنکه آمار اعالم شده رکوردشکنی به 1۰کرد هدف رسید البته ما درخصوص نحوه هزینه

ایید صالحیت دریافت تسهیالت واحدهای مکانیزم معرفی و ت«رود چون در سنوات گذشته سابقه این چنینی وجود نداشته است.می

ل های عامها را به بانکهای استانی درخواست متقاضیان تسهیالت را بررسی و آنکوچک و متوسط به این شکل است که کارگروه

دهد. ت میدها به این نتیجه برسند که متقاضی از شرایط کافی برخوردار نیست، درخواست را به کارگروه عوکنند، اگر بانکمعرفی می

کند. طبق اعالم سیف، سال گذشته چنین مرکزی تصمیم نهایی را اتخاذ میبه این ترتیب اگر طرفین به اتفاق رای نرسند، بانک

 .موردی به بانک مرکزی ارجاع نشد

 ساز در تعیین تکلیف فرشتگاندو گروه مشکل 

کل بانک مرکزی درباره تردید سخنان رئیسد اختصاص داد. بیصحبت در مورد موسسات غیرمجاز وقت زیادی از این برنامه را به خو

گذاران آنها، بسیار مهم است. رئیس شورای پول و اعتبار در مورد موسسه فرشتگان که روند تعیین تکلیف این موسسات برای سپرده

از نکات برجسته صحبت او در مورد  این روزها فرآیند ساماندهی آن توسط کاسپین در حال انجام است، توضیحاتی را ارائه داد. یکی

شود. اختالالتی که فرآیند ساماندهی را با کندی مواجه کرده این موسسه به اختالالت موجود در فرآیند تعیین تکلیف آن مربوط می

نظر کمی غیرعادی گذاران این موسسه بهاند. تعداد تجمعات خیابانی سپردهگذاران به سپرده خود دست نیافتهو عمال بسیاری از سپرده

ها را هم ناشی از اقدامات دنبال ایجاد مشکل هستند و مسائل ایجاد شده در سطح خیاباناست. سیف از دو گروه سخن گفت که به

برند و از طریق ایادی خود در خارج از این دو گروه دانست. به گفته سیف، گروه اول مدیران متخلفی هستند که در زندان به سر می

گذاران خرد مشخص خواهند تکلیف سپردهگذاران دانه درشت هستند که نمیکنند؛ گروه دوم هم سپردهآفرینی میکلزندان مش

ه کنند. البته خوشبختانتراشی میهای مختلف در مسیر رسیدگی، مانعاین دو گروه با روش»کل بانک مرکزی ادامه داد: شود. رئیس

کند اند. در حال حاضر هم بانک مرکزی تالش میدرصد دارایی خود را دریافت کرده 9۰ گذاران خردمساله حل و فصل شده و سپرده

 «.ها سرعت دهدتر داراییبه تعیین تکلیف هر چه دقیق

 بانک مرکزی در قبال تعهدات فرشتگانسیاست 

ت: ف در پاسخ به این اعتراضات گفرو شده که سیها به مردم با اعتراضاتی روبهفرآیند ساماندهی کاسپین و پرداخت بخشی از سپرده

وجه تعهدی در انجام قراردادی که موسسات غیرمجازی مانند فرشتگان با مردم منعقد کنم بانک مرکزی به هیچبه صراحت اعالم می»
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مردم صورت  ها شناسایی شود، پرداخت اموالها کفایت کند و به محض اینکه با مجوز دادگاه داراییاند ندارد، اما اگر داراییکرده

اساس بر»او توضیح داد: « خواهد گرفت اما در این مسیر اولویت با پرداخت اصل سرمایه است، بعد نوبت به سود متعارف خواهد رسید.

گذار تعلق گیرد. در نتیجه کسی که مسوول عمل به قراردادی که بین فرد و شعبه فرشتگان امضا شده، سود معینی باید به سپرده

طور که سیف گفته، با توجه به اینکه در کفایت آن« های خود است.رود موسسه فرشتگان، آن هم از محل داراییمار میشاین تعهد به

درصد از این دارایی در مرحله اول  9۰ها است. یعنی دارایی موسسه فرشتگان تردید وجود دارد، اولویت با بازپرداخت اصل دارایی

گذاران پرداخت خواهد ارایی بیشتری شناسایی شد، باقی مانده از اصل سرمایه هم به سپردهشود. در مرحله بعد اگر دپرداخت می

صورت متعارف نیز پرداخت گذاری البته بهشد. در گام سوم و در صورتی که اموال بیشتری مورد شناسایی قرار گیرد، سود سپرده

به هر حال دست کم »ها دانست و گفت: ی اموال و داراییکل بانک مرکزی همه این مراحل را مشروط به شناسایخواهد شد.رئیس

ها اظهار نظر قطعی کرد. دادگاه با دقت در حال بررسی است و توان درباره کفایت دارایی حتی به میزان اصل سپردهفعال نمی

سسه فرشتگان به نام توجهی از اموال موبه گفته سیف، بخش قابل«های مسووالن امنیتی هم در این خصوص ادامه دارد.پیگیری

یی ایم به روند شناساگذاران هم خواستهما از سپرده»منسوبین موسسان منتقل شده که باید شناسایی و عودت داده شود. او ادامه داد: 

دستگاه اتومبیل لوکس گرانقیمت از اموال موسسه شناسایی شده تا در معرض فروش قرار  8عنوان مثال ها کمک کنند، بهدارایی

به گفته سیف «قطعه زمین در کرمان شناسایی و به لیست اموال اضافه شده است. 98واحد آپارتمان و  75رد. همچنین به جز این، گی

هایی که شناسایی درصد سپرده مردم از محل دارایی 9۰در حال حاضر با هماهنگی مرجع قضایی نظمی تعریف شده تا براساس آن 

رسد تا پایان شهریور این بازپرداخت انجام خواهد شد. در این زمینه بانک مرکزی هم خط اعتباری نظر میشده باز پس داده شود؛ به

 .تخصیص داده است

 گذاران دو موسسهخاطر جمعی به سپرده 

است. در  االئمه متفاوتالحجج با موسسه ثامنموسسه ثامن»الحجج گفت: ان موسسه ثامنگذارسیف درباره روند تعیین تکلیف سپرده

تدریج و براساس برنامه زمانبندی شده در حال های مردم هم بهالحجج بسته و تعیین تکلیف شد و سپردهحال حاضر موسسه ثامن

ضی به این پرونده رسیدگی خواهد شد. اما موسسه پرداخت است. ضمن اینکه پرونده در دادگاه تشکیل شده و براساس نظر قا

االئمه نام خود را بعد از ابالغ بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده از اسامی متبرکه، اصالح کرد و به ثامن تغییر داد. درخصوص ثامن

وسسه با دو موسسه گیری برای تجمیع این مشود و در حال حاضر تصمیماین موسسه، مشکلی از سوی بانک مرکزی احساس نمی

کل بانک مرکزی دلیل حال و روز مناسب رئیس«دیگر یعنی کوثر و مهراقتصاد ادامه دارد و موسسه نهایی هم عضو شتاب خواهد شد.

قیاس با  این موسسات و مدیریت حاکم بر آنها قابل»موسسات ثامن و بانک مهراقتصاد را مدیریت درست آنها اعالم کرد و افزود: 

ل نبود نظارت دلیرمجاز نیست. بعضی از مدیران موسسات غیرمجاز نه سابقه تحصیلی و نه تجربی داشتند، اما توانستند بهموسسات غی

گذاری کنند که عمال امکان بازگشت نداشته است. نتیجه هم ایجاد یک آوری کرده و در مواردی سرمایهکافی، وجوه مردم را جمع

 «.میلیارد تومان سرمایه مردم را در اختیار دارد 8۰۰هزار و  12ت که شعبه اس 5۰۰الحجج( با موسسه )ثامن

 کندغیرمجاز دیگری رشد نمی 

مرکزی به مردم توصیه کرد که تفکیک کاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز قائل شوند. او عدم  کل بانکرئیس

درصد تعیین و به  15وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود »کرد و گفت: های این موسسات اعالم رعایت نرخ سود را یکی از نشانه

شد، بالفاصله موسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب نظام بانکی کشور ابالغ می

از قدینگی از نظام بانکی به سوی موسسات غیرمجدادند. به همین دلیل جریان نگذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش میسپرده
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ای در به کارگیری منابع مالی داشتند. البته در حال کرد، موسساتی که مدیران آنها عموما نه تحصیالت و نه تجربهسوق پیدا می

ا از استانداران، وزارت مستمر مرکزیکل بانکعنوان رئیساند؛ من هم بهاند و تعیین تکلیف شدهحاضر این موسسات از میان رفته

تواند در ادامه به افزایش ام به هیچ عنوان اجازه ندهند موسسه غیرمجاز جدیدی که میصورت جدی خواستهکشور و نیروی انتظامی به

درصد  84در مواردی دیده شده که یک موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت »سیف ادامه داد: « شعب اقدام کند، تشکیل شود.

سپارد دقیقا با چه تحلیلی گذاری که دارایی خود را به چنین موسساتی میسوال هم اینجاست؛ سپرده .د را هم وعده داده استسو

درصد سود کسب کرد و آن را به صاحبان سپرده پرداخت؟ آیا این به  84توان در فعالیتی اقتصادی به این نتیجه رسیده است که می

های ها گاه نمونهرسانیتر اینکه با وجود همه اطالعاش از میان خواهد رفت؟ جالبدانسته داراییذار میگآن معنا نیست که خود سپرده

میلیارد تومان هم از مردم پول دریافت کرده  27۰ای تشکیل شده و طور مثال در شهریار موسسهشود؛ بهانگیزی هم دیده میشگفت

ن کنند دارایی خود را اینچنین آسااما باز باید پرسید مردم با چه استداللی جرات می است، البته به موقع با این موسسه برخورد شد،

بانک مرکزی » ها و موسسات اعتباری مجاز در پرداخت سود هم گفت:او درخصوص تخلفات بانک«در اختیار دیگران قرار دهند؟

رل قرار دهد. در این مسیر هم از ابزارهای مختلف از جمله ها را با ابزارهای در اختیار، تحت کنتکند این موسسات و بانکتالش می

سیف «کند.های مالی، حفظ ذخایر به میزان کافی و جلوگیری از پرداخت سودهای کاذب و موهوم استفاده میاصرار بر شفافیت صورت

 دنبال اینولی فسادی که بهشد، ای کاش زیان موسسات اعتباری غیرمجاز و نرخ سودهای باال به همین جا ختم می»تصریح کرد: 

ای با قدرتی که از پول مردم دهی دامن زد. عدهخواری و رشوهفعالیت ایجاد شد دامنگیر بود و روابط ناسالمی را ایجاد کرد و به رشوه

 «.های خالف قانون خود سرعت دهندگیری نفوذ کردند تا به فعالیتبه دست آورده بودند در ارکان تصمیم

http://www.iana.ir/fa/news/47۰88/%D8%AA%D8%B9%DB% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 های دولتی در مؤسسات غیرمجازها و شرکتگذاری بانکسپرده

کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی از معضالت جدی کشور است، گفت: برومندی، عضو  :تسنیم

گذاری های دولتی پول خود را در مؤسسات غیرمجاز برای کسب سود بیشتر سرمایهها و حتی دستگاهمتوجه شدیم که تعدادی از بانک

 .اندکرده

http://www.iana.ir/fa/news/47261/%D8%B۳%D9%BE 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 های ایرانیانکبهایی برای درس

 دکتر پویا ناظران/ اقتصاددان

های مردم ارائه گونه ضمانتی درخصوص سپردهپردازد، اما هیچها میبانکمرکزی آمریکا به نظارت بر  دنیای اقتصاد : اگرچه بانک

 های نیازمند وامکند و هم در صورت لزوم به بانکهای عضو گرفته و نگهداری میکند. این نهاد نظارتی هم ذخایری از بانکنمی

کند بلکه آن بانک را رها ریکا دیگر به آن کمکی نمیمرکزی آم دهد. اما اگر شرایط یک بانک را بحرانی بیابد، بانکمدت میکوتاه

گذاران آن بانک گونه مسوولیتی در قبال پول سپردهمرکزی آمریکا هیچ کند تا ورشکسته شود. بعد از ورشکستگی هم، بانکمی

یگری مردم نیست. اما نهاد دهای مرکزی آمریکا، تضمینی برای سپردهپذیرد. در واقع جواز فعالیت بانکی از سوی بانکورشکسته نمی

داریم و آن صندوق ضمانت سپرده است  FDIC در ایران هم معادلی برای .کندها را تا سقف خاصی تضمین میسپرده FDIC به نام

هایی در مقایسه این دو نهاد درس .دو شباهت و سه تفاوت مهم دارند FDIC تاسیس شد. صندوق ضمانت سپرده و 1۳92که در سال 

 .کندکه تا حدودی ابهام را از شرایط فعلی بانکداری ایران برطرف مینهفته 

های در این است که هر دو دولتی هستند؛ یعنی نه آمریکا و نه ایران ضمانت سپرده FDIC شباهت اول صندوق ضمانت سپرده و

گیرد، بحران بحران اجتماعی را میهای بانکی جلوی دلیلش این است که ضمانت سپرده .اندبانکی خود را به بخش خصوصی نسپرده

روی شعب برخی های روبهتوان این روزها در خیابانتواند تبدیل به بحران سیاسی شود. گواه این مدعا را میکه می اجتماعی

ایط رتوان به بخش خصوصی سپرد چرا که غالبا خود در این شهای اعتباری یافت. جلوگیری از بحران اجتماعی سیاسی را نمیصندوق

 .شودها به نهادهای عمومی سپرده میشود از این رو امر حساسی چون ضمانت سپردهناتوان می

ها را تا سقف در داشتن سقفی برای تضمین است. صندوق ضمانت سپرده، سپرده FDIC شباهت دوم صندوق ضمانت سپرده و

فه سقف داشتن ضمانت، در مسوولیت متفاوت هزار دالر. یک فلس 25۰تا سقف  FDIC کند ومیلیون تومان تضمین می1۰۰

وولیت گذاران عمده این مسرود که بر کیفیت ترازنامه بانک نظارت کنند اما سپردهگذاران خرد انتظار نمیگذاران است. از سپردهسپرده

مرکزی به تنهایی کافی  انکهاست تا از سالمت ترازنامه اطمینان حاصل کند. اما نظارت بمرکزی ناظر قانونی بانک را دارند. بانک

شان گذاران عمده از بابت تضمین سپردهگذاران عمده نیز باید در این زمینه احساس مسوولیت کنند. اگر خیال سپردهنیست. سپرده

 کسب دهند که تا آخرین روز فعالیت بانک، سود باالها قرار میترین بانکخود را در پرریسک راحت باشد، در طمع سود باال سپرده

مرکزی راحت خواهد بود. به همین دلیل  گذار عمده به ضمانت بانککنند. هر زمان هم که بانک ورشکسته شد، خیال سپرده

گیرد، صرفا تا سقف عهده میها را بههم که ضمانت سپرده FDIC پذیرد. نهادای را نمیمرکزی آمریکا ضمانت هیچ سپردهبانک

گذاران عمده ناگزیر این وسیله سپردهگذاران عمده بهره چندانی از ضمانت نبرند. بهتا سپرده پذیردمحدودی این ضمانت را می

گذاران های مطمئن بگذارند. رفتار مسووالنه سپردهگذاری مسووالنه، کاله خود را بچسبند و پول خود را فقط در بانکشوند با سپردهمی

کند.اما در مرکزی را در حفظ ثبات سیستم بانکداری کمک می و در واقع بانک گیردهای مسموم را میعمده جلوی بزرگ شدن بانک

توانند به فهم بحران هایی که به نوبه خود میهای مهمی برای ما نهفته است، درسدرس FDIC های صندوق ضمانت سپرده وتفاوت

است. صندوق ضمانت سپرده یک حق بیمه ثابت از  تفاوت اول این دو نهاد در محاسبه و دریافت حق بیمه.کنند بانکی فعلی کمک

های تحت ضمانت است و متناسب با ریسک هر بانکی های بانکمدام در حال ارزیابی دارایی FDIC کند. اماها دریافت میهمه بانک

بیشتری دریافت  های پرخطر حق بیمهاست که از راننده مشابه شرکت بیمه خودرویی FDIC گیرد. از این حیثاز آن حق بیمه می

ها تا ترازنامه خود را باکیفیت حفظ کنند و از طرفی منجر به افزایش شود برای بانکای میکند. طبیعتا این رفتار از طرفی انگیزهمی
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شود تا خطر بحران بانکی کاهش یابد. در حال حاضر صندوق ضمانت سپرده این نقش نظارتی غیرمستقیم ها میدقت نظارتی بر بانک

دهند که در صورت ورشکستگی یک بانک، در جهت جبران زیان ها منابعی را تشکیل مینپذیرفته است.ثابت یا متغیر، آن حق بیمهرا 

 کار گرفته خواهند شد. اما اگر منابع کافی نباشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟گذاران بهسپرده

به  FDIC کافی نبود، اتکای FDIC که اگر منابع تجمیع شده درتفاوت دوم این دو نهاد در اتکای آنهاست. قانون صراحت دارد 

گیرد یا با فروش اوراق خزانه دولتی در بازار. اما اتکای خزانه آمریکاست. تامین مالی خزانه هم یا به واسطه درآمد مالیاتی صورت می

مقام رئیس هیات امنای صندوق ضمانت مرکزی در  است. حضور رئیس بانک مرکزی و پول چاپی صندوق ضمانت سپرده به بانک

ن زا تامین شود؛ یعنی بر یک بحران بانکی، یک بحراهای یک بانک ورشکسته با پول تورمشود که پول سپردهسپرده در عمل سبب می

یکا نه ضامن مرکزی آمر دنبال خود بیاورد. برای اجتناب از چنین روندی، بانکشود تا یک بحران ارزی نیز بهتورمی نیز اضافه می

است و نه اتکای ضامن سپرده. از آنجا که در ایران ظرفیت بازار اوراق خزانه دولتی اندک است، اتکای صندوق ضمانت سپرده  سپرده

به وزارت اقتصاد عملی نبوده است. اما عمال یک هزینه شکل نگرفتن بازار عمیق اوراق خزانه این است که هر گاه در ایران بحران 

در نحوه  FDIC تفاوت سوم صندوق ضمانت سپرده و.دنبال آن بحران تورمی و بحران ارزی دردسرساز خواهند شددهد، بهبانکی رخ 

ها گذاران خرد نگران نشوند و برای برداشت سپرده به بانکشان با جامعه است. فلسفه ضمانت سپرده آن است که سپردهگیریارتباط

هایی که کند که بانکحکم می FDIC ضوابط .ند، باید از چند و چون این ضمانت مطلع باشندهجوم نیاورند. برای آنکه نگران نشو

های تمام شعبشان تابلوی استانداردی نصب تک باجهاست، در کنار تک FDIC ضمانتهایشان تحتهستند و سپرده FDIC عضو

ود شکند که موجب میابلو یک آگاهی عمومی ایجاد میکند. از یک طرف وجود این تکنند که وجود این ضمانت را مختصرا اعالم می

در موقع یک بحران بانکی، جامعه آرامش خود را حفظ کند. از طرف دیگر، جای خالی این تابلو در شعب یک موسسه مالی که تحت 

ضمانت سپرده گذار است. اگر صندوق کند و به مثابه اعالم و هشداری مهم برای سپردهنیست نیز جلب توجه می FDIC پوشش

گذاران موسسات مالی غیرمجاز جای خالی آن داشت، شاید سپردههای تحت پوشش تابلویی میایران نیز در کنار هر باجه از بانک

رسانی منسجم در مورد کیفیت و کمیت ضمانت نبود اطالع.کردندگذاری در آن موسسه بیشتر فکر میتابلو را حس و در مورد سپرده

های پرخطری در نظام مالی کشور شده است. جامعه ما گذاریهای بزرگ، موجب سپردهار ضمانت تلویحی سپردهها، در کنسپرده

دهد. اگر مشکل بانکداری کشور های پرخطر را میگذاریاین سپرده های اجتماعی، هزینههای اقتصادی و بحرانامروز در قالب تنش

زا شود، باید انتظار کاهش ارزش پول و جهش ارزی را نیز داشته ه استفاده از پول تورممرکزی ناگزیر ب شدیدتر شود تا آنجا که بانک

عهده ها بهپذیرد. ضمانت سپردههای مجوزدار را نمیمرکزی ضمانت سپرده بانک باشیم.واقعیت آن است که در عرف دنیای امروز، بانک

گذاران عمده انتظار گذاران خرد محدود است. از سپردهتنها به سپرده شود. آن ضمانت نیزاست که زیرمجموعه خزانه تلقی می شرکتی

گذاری کنند و به طمع سودهای باال در دیگ حلیم نیفتند. های مطمئن سپردهرود تا مسووالنه و با چشم باز پول خود را در بانکمی

های اریگذوب ضمانت سپرده شاید بتواند از سپردهرسانی شفاف و فعاالنه در مورد چارچاصالح ساختار صندوق ضمانت سپرده و اطالع

 .پرخطر کاسته، به بازگشت ثبات به شبکه بانکی کمک نسبی کند

http://www.iana.ir/fa/news/47255/%D8%AF%D8%B1% 
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 اقتصاد کالن
 یاناآ - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 خوانی بورس در قله جدیدبازی

درصدی را تجربه کرد. از ابتدای تابستان تا پایان ۰/ 4سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران هفته گذشته رشد  -دنیای اقتصاد

درصدی را تجربه کرده است. در این شرایط اما و اگرهای بسیاری درخصوص ادامه روند صعودی  1/ 8هفته گذشته شاخص رشد 

دانند و برخی دیگر بازگشت شاخص از سطوح کنونی را شود. برخی کارشناسان فضا را برای ادامه رشد شاخص فراهم میمی بیان

های ها در زمان رشدبه بررسی متغیرهای مختلفی اعم از رفتار حقوقی« دنیای اقتصاد»کنند. در گزارش پیش رو، محتمل عنوان می

 .های موجود در آن پرداخته است، وضعیت بازار رقیب و ریسک«خساپا»لی نماد اخیر، بازار جهانی، بازگشایی احتما

 تب و تاب شاخص برای شکست مقاومت

 14شکنی شاخص کل بورس برآورده شد. این نماگر سرانجام توانست در سطحی بیش از آنچه در طی هفته گذشته انتظار برای سقف

فروردین سطوح بیش از  14گیرد. البته از نظر روند روزانه، شاخص در میانه معامالت به کار خود پایان داده بود، آرام ب 95فروردین 

کند، در واحد را نیز تجربه کرده بود، با این حال در مقایسه آخرین مقداری که شاخص در معامالت روزانه تجربه می 7۰۰هزار و  81

ها با توجه به برخورد . در شرایط کنونی برخی از چارتیستبرسد 92پایان هفته گذشته توانست به بیشترین مقدار از بهمن سال 

تر عبور از سطح ، مقاومت اصلی بر سر راه شاخص را سطوح کنونی و به بیانی روشن95فروردین  14شاخص سهام به سقفی باالتر از 

ین حجم و ارزش معامالت سهام کنند، سطوح پایکنند. نکته دیگری که کارشناسان بازار به آن اشاره میهزار واحد عنوان می 82

درصدی را تجربه کرده است اما کارشناسان نسبت به  1/ 8که شاخص کل از ابتدای تابستان تاکنون رشد نزدیک به است. در حالی

کننده برای ادامه مسیر قیمت سهام عنوان پایین بودن محسوس حجم و ارزش معامالت هشدار داده و این موضوع را عاملی نگران

رو در کنار نوسانات حجم و ارزش نند. آنچه مشخص است ادامه مسیر آتی قیمت سهام و همچنین عبور از سقف مقاومتی پیشکمی

که جذابیت بازار سهام در مقایسه با دیگر بازارها افزایش معامالت خود معلول عوامل بنیادی دیگری هستند. در این خصوص در صورتی

ها را داشت. گی به سمت بورس و احتماال رشد ارزش معامالت و به دنبال آن تداوم صعود قیمتتوان انتظار حرکت نقدینیابد می

 .ها حمایت خواهند کرد، پرداختعالوه بر وضعیت بازارهای رقیب باید به بررسی عوامل بنیادی که از سودآوری شرکت

 ادامه جدال سخت بورس با رقبا

های دار قیمت سهام باشد، نرختواند مانعی سخت در برابر رشد ادامهشرایط کنونی مییکی از عواملی که بیش از هر چیز دیگری در 

جذاب سود در بازارهای بدون ریسک است. در شرایط کنونی نسبت به ابتدای دولت یازدهم اقدامات مثبتی انجام شده است اما به 

است. در این میان فعاالن اقتصاد همگی به اثر خنثای رسد همچنان تا کاهش واقعی نرخ سود در اقتصاد راه زیادی باقی نظر می

رخ  رسمیهای اخیر نیز اتفاقات عجیبی در بازار غیراند. طی ماهتوافقات لفظی میان مدیران بانکی برای کاهش نرخ سود آگاه شده

در بازارهای « سخاب»نزیل اوراق کند. دست به دست شدن و تهای باال اشاره میداده که کامال به عطش اقتصاد برای استقبال از نرخ

درصدی در این اوراق باعث شده که حجم نقدینگی قابل  4۰های موثر نزدیک به ای شده است. نرخغیررسمی در شرایط کنونی رسانه

های خود توجهی به مسوولیتتوجهی به سمت این اوراق جذب شود. یکی از اثرات اقدامات هیجانی از سوی یک سازمان ناظر و بی

نی چنیکه با مهیا ساختن فضا برای پذیرش اوراق سخاب در بازار سرمایه احتمال جهش ایندر این مثال کامال مشخص است. در حالی

های پایانی سال گذشته، کشف نرخ این نرخ و تداوم آن بسیار کم بود با خودداری از پذیرش هر نوع اوراقی در بازار سرمایه از ماه

منطقی به نرخ سود و بازدهی در بازارهای مختلف در نگاه عمده رسد این نگاه دستوری غیرپرده شد. به نظر میاوراق به بازار سیاه س

کار و همچنین قوانین برای خروج از مسیر اصلی، مدیران در ومدیران ناظر اقتصادی کشور نهادینه شده است. به جای ایجاد ساز
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ل قابل کنترچنینی در مسیر اصلی انحراف غیرکنند، حال غافل از اینکه ایجاد سد اینبرخورد با کمترین مشکل مسیر اصلی را سد می

را به دنبال خواهد داشت. جلوگیری از گسترش بازار بدهی، توقف عرضه اولیه و همچنین کاهش دستوری نرخ سود در بازار بدون 

بدون ریسک در بازارهای رقیب بورس، به رغم وعده  درخصوص نرخ سود.زده مدیران ناظر استریسک نیز از جمله راهکارهای شتاب

ه رسد ادامشود. البته اقدامات مثبتی در این مسیر انجام شده و به نظر میهای باالیی مشاهده میهای بسیار اما همچنان نرخو وعید

( تا 92پولی که زمانی )در سال  این اقدامات از توافقات لفظی برای کاهش نرخ سود موثرتر خواهد بود. برخورد با موسسات غیرمجاز

شده در این نهادهای غیرمجاز مالی به کمتر درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند و کاهش میزان نقدینگی حبس ۳۰حدود 

ی وارتواند در ادامه کاهش واقعی نرخ سود موثر باشد. در شرایط کنونی نیز این امیدهای مثبتی است که میدرصد از نمونه 1۰از 

ابتدا راهکاری برای رسیدگی به ریشه اصلی نرخ باالی سود در  وجود دارد که تیم اقتصادی جدید و با اهتمام بانک مرکزی از همان

که  ترین رخدادهایی استها است، داشته باشند. اصالح نظام بانکی یکی از مهماقتصاد کشور که وضعیت مالی کامال نامناسب بانک

کند. بر این اساس به نظر های بسیاری را در بر داشته باشد اما فضا را برای کاهش واقعی نرخ سود فراهم میکتواند ریسگرچه می

کند. این موضوع مانعی در برابر رسد بورس تهران همچنان در رقابت با بازارهای بدون ریسک شرایط بسیار سختی را سپری می

دریج رسد به تر گرچه نرخ سود همچنان در میزان باالیی قرار دارد اما به نظر میشود. از سوی دیگحرکت نقدینگی به سمت سهام می

که شود. در حالیشاهد کاهش نرخ سود انتظاری باشیم. البته از سوی دیگر ریسک رشد تورم نیز برای اقتصاد کشور مشاهده می

به حرکت نقدینگی به سمت بازار سهام امیدوار بود. در  توانهای آتی دارد، میجذابیت بنیادی در سهام قابلیت خودنمایی را در ماه

مقایسه شرایط کنونی بازار سهام با بازارهای رقیب شاید همچنان نتوان پتانسیل رقابتی را برای بورس مشاهده کرد با این حال در 

ر پولی به علت اصلی مقاومت نرخ رسد مقام ناظبه نظر می .توان اتفاقات مثبت را مشاهده کردمقایسه شرایط رقابتی با گذشته می

های بنیادی از تعدیل های مثبتی نیز برداشته شده است. از سوی دیگر نشانههای اخیر پی برده و در این میان گامسود طی سال

 .تواند فضا را برای جذب نقدینگی تازه فراهم کندهای کنونی میشود که نسبت به قیمتهای بورسی مشاهده میسودآوری شرکت

 های پیش روی بورسفرصت

 های اخیر اشارهتوان به دالیل اصلی رشد شاخص طی هفتههایی که پیش روی بورس و فعاالن آن وجود دارد میبرای بررسی فرصت

ترین دلیل رشد شاخص طی این مدت عنوان کرد. توان مهمکرد. در این خصوص رشد قیمت جهانی فلزات و مواد معدنی را می

اند. جهش قیمت فوالد در چین اثر خود را در ها سکاندار صعود بورس طی این مدت بودهمعدنی با لیدری فوالدی نمادهای فلزی،

سال گذشته صعود کرده است. با  4/ 5بازار جهانی منعکس کرده است. قیمت فوالد ساختمانی در چین به باالترین سطح خود در 

آهن نیز روندی صعودی را در پیش گرفته است. والدسازی چین قیمت سنگهای فرشد قیمت فوالد و افزایش حاشیه سود شرکت

های جهانی انتظار برای رشد نرخ دالر نیز وجود دارد. در این خصوص گرچه نرخ دالر طی روزهای اخیر با سرکوب عالوه بر رشد قیمت

شته باشد و احتماال سیاست مقام ناظر بازار ارز رسد این سرکوب دوام چندانی نداتومان بازگشت اما به نظر می ۳8۰۰دوباره به سطح 

تنها جلوگیری از ایجاد هیجان در بازار ارز باشد. زیرا زیان ارزان بودن دالر در بازار ارز برای اقتصاد کشورمان برای همه در شرایط 

تواند تظار تا پایان سال است که میاز موارد مورد ان -صورت تدریجی هر چند به -کنونی آشکار شده است. بر این اساس رشد نرخ دالر

های این گروه انداز تعدیل مثبت قابل توجه برای شرکتاین عوامل همگی چشم.های صادراتی بیایدبه حمایت از درآمدهای شرکت

وری های فصلی قدرت تعدیل مثبت سودآهای ماهانه و در ادامه گزارشرسد گزارشدر این شرایط به نظر می .به وجود آورده است

ترین عامل مثبت حامی عنوان مهمهای فلزی و معدنی را به رخ بازار بکشد. این موضوع در شرایط کنونی همچنان بهدر برخی شرکت

ها نیز پس از تعدیالت ها مانند پاالیشیهای فلزی و معدنی در دیگر گروهشود. عالوه بر شرکتشاخص بورس تهران محسوب می

 تر شده است. گرچه همچنان تا اطمینان نیافتن ازفضای منفی بر این گروه نسبت به گذشته کمرنگ مثبت سنگین اخیر تا حدودی
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گذاری پایدار در این نمادها کم است اما در گذاری کنونی از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش، احتمال سرمایهادامه مکانیزم نرخ

رگذار های بزرگ و نمادهای اثرایط کنونی وضعیت قیمتی سهام در گروهمقایسه با گذشته وضعیت این گروه نیز بهتر شده است. در ش

در  هاها طی مدت اخیر اصالح و انتظار ریزش بیشتر قیمتاحتمالی بر شاخص حاکی از این موضوع است که در برخی نمادها، قیمت

که س در مسیر صعودی عنوان کرد. در حالیهای آهسته بورتوان ناشی از گامتر شده است. این مکانیزم را میمقایسه با گذشته کم

به درآمد در دیگر نمادها  جذابیت نمادهای فلزی سرمایه را به سمت این نمادها جذب کرد، زمینه رشد شاخص و تعدیل نسبی قیمت

گی از این دیننیز مهیا شد.برای مثال گروه خودرویی زمانی سکاندار رشدهای افسارگسیخته بورس بودند در شرایط کنونی با کوچ نق

های قدرتمندی برخورد کرده است. گرچه همچنان فشار فروش در این نمادها نمادها قیمت سهام آنها پس از نزول مداوم به کف

محسوس است اما تاکنون غلبه قدرت خرید بر عرضه مانع از دست رفتن این سطوح حمایتی شده است. در این میان بازگشایی نماد 

 .روزه یکی از نکات مهم طی معامالت آتی سهام است 7۰زدیک بیش از پس از توقف ن« خساپا»

 «خساپا»خودرو در انتظار 

احتمال بازگشایی نماد معامالتی سایپا طی روزهای آتی وجود دارد. پس از برگزاری مجمع عمومی و تقسیم سود میان سهامداران در 

در روز پایانی اردیبهشت سال جاری شاخص صنعت « خساپا»س از توقف کشد. پشرایط کنونی بازار انتظار بازگشایی این نماد را می

درصدی را تجربه کرده است. در شرایط کنونی بازگشایی  8خودرو مسیر نزولی را در پیش گرفت. به این ترتیب در این مدت افت 

دن وجه کرد که بازگشایی سایپا با آزاد شتواند اثری دو گانه بر گروه خودرو و حتی بورس داشته باشد. از طرفی باید تسهام سایپا می

تالش سهامداران منتظر پس از توقف چند ماهه در نقد کردن سهام و همچنین ریزش شاخص  .شده همراه خواهد بودنقدینگی حبس

ر حالت دکه تواند بر شاخص کل فشار وارد کند. در حالیصنعت خودرو احتمال افت قیمت سایپا را تقویت کرده است. این موضوع می

که فضای هیجانی و منطقی انتظار افت قیمتی ساپیا و شوک به شاخص سهام و صنعت خودرو وجود دارد، از سوی دیگر در صورتی

نوسانی صنعت خودرو بتواند بار دیگر موج نقدینگی را برای این نماد به همراه داشته باشد، احتمال تالش دیگر نمادهای خودرویی 

گران در مواجهه با بازگشایی سایپا قابل توجه خواهد بود. در ف نیز وجود دارد. بر این اساس رفتار معاملهبرای فاصله گرفتن از ک

 کند، ریسک شوک بازگشاییکه بازگشایی سایپا از طرفی فرصتی برای رشد ارزش معامالت و نقدشوندگی سهام را فراهم میحالی

 .تواند در شاخص منعکس شوداین نماد می

 های جهانیرس با ریسکمواجهه بو

های مرتبط در بورس تهران بسیار مناسب است اما در شرایط های کنونی فلزات در بازار جهانی برای سودآوری شرکتگرچه قیمت

نند. گیری کتر تصمیمشده فعاالن بازار سهام نیز محتاطها در بازار جهانی باعثهای احتمالی درخصوص اصالح قیمتکنونی ریسک

دانند، می کنند و این موضوع را عامل حمایتی قدرتمند از قیمتضا کارشناسان به تقاضای باال در بازار فوالد چین اشاره میگرچه بع

علت  کنند. بر این اساس این کارشناسانبازی حاکم بر معامالت بورس فلزات چین تاکید میبرخی دیگر از کارشناسان به فضای سفته

دانند. یکی از دالیل اصلی در حمایت از ها را محتمل میها ندیده و تعدیل قیمتز سطوح کنونی قیمتبنیادی کافی برای حمایت ا

شود. در شرایط کنونی هایی از سوی دولت چین برای کاهش سطح آلودگی این کشور عنوان میقیمت فوالد احتمال اجرای محدودیت

ونی مطرح بازی کنده و احتمال وضع قوانین برای مقابله با فضای سفتهها اشاره شاز طرفی به نگرانی درخصوص وضعیت حبابی قیمت

ها و اصالح چنین قوانینی را وضع کرده که توقف رشد قیمتشود. پیش از این نیز چین برای مقابله با رشدهای افسار گسیخته اینمی

. شودی موجود میان کره شمالی و آمریکا مرتبط میهاریسک دیگری که در بازار جهانی وجود دارد به تنش.ها را به دنبال داشتقیمت

های امن مانند طال سوق دهد. بر این اساس یکی از ها را از کاالهای مصرفی به سمت مکانتواند سرمایهنگرانی در اقتصاد جهانی می

های درگیر در کی از جناحآمیز از سمت یهای موجود و شروع هرگونه اقدام تحریکهای موجود در بازار جهانی تشدید تنشریسک
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یر را های اخکه برخی کارشناسان افتهای اخیر شاخص دالر است. در حالینزاع لفظی کنونی است. نکته دیگر نیز درخصوص ریزش

های مثبت از اقتصاد آمریکا و تقویت احتمال رشدهای کنند اما نشانهناشی از فشار عوامل بنیادی بر ارزش دالر آمریکا عنوان می

های تواند بر شاخص بازارهای کاالیی فشار وارد کند. ریسکتواند به حمایت از دالر برآید. رشد ارزش دالر میداوم نرخ بهره آمریکا میم

عنوان شده بیشتر سکاندار فعلی روند صعودی بازار سهام، گروه فلزات اساسی را نشانه گرفته است. در این شرایط تزلزل و اصالح روند 

واند فشار عرضه را افزایش دهد. با این حال نگاه فعاالن بازار به ادامه مسیر قیمتی فلزات دوخته شده و در صورت اصالح تقیمتی می

های داخلی وجود دارد که البته المللی برخی از ریسکهای بینقیمتی میزان اصالح بسیار حائز اهمیت خواهد بود. عالوه بر ریسک

 .شده در این گزارش استارهبیشتر نشات گرفته از موارد اش

 ها در سمت عرضهباش حقوقیآماده

ها پس از رشدهای اخیر قیمت سهام فرصت را ها کامال محسوس بود. حقوقیهای سنگین حقوقیهای اخیر عرضهطی معامالت هفته

بازارهای رقیب و از سوی دیگر رسد جذابیت دهند. به نظر میو تقاضای موجود را به هر میزانی پاسخ می برای عرضه مناسب دیده

چنینی در آینده در کنار تامین نقدینگی باعث شده که های موجود در بازار جهانی و هراس از فراهم نیامدن فرصتی اینریسک

هام را دار سترین فرصتی برای خالی کردن سهام استفاده کنند. این موضوع نگرانی از سرکوب رشد قیمتی ادامهها از کوچکحقوقی

های با درآمد ثابت و سایر ها در بورس تهران از سوی صندوقهای موجود در تداوم عرضهبه وجود آورده است. گرچه برخی به ریسک

و تکانی پرتفگران حقوقی برای خانهکنند اما آنچه مشخص است پیش از این نیز چنین عطشی در میان معاملهها اشاره میحقوقی

ثبت های مهای گذشته نیز با نشانهگران تازگی نداشته و در سالس چنین رفتاری از سوی این معاملهمشاهده شده است. بر این اسا

طور که اشاره شد انتظارات کاهشی سود در کنار جذابیت سهام )در ایم. همانتری را نیز شاهد بودههای سنگیناز بازار جهانی، عرضه

تواند عالوه بر فرصتی برای چینش دوباره پرتفو از سمت فعاالن بازار، نسبت یهای موجود عبور کرد( مکه بتوان از ریسکصورتی

قیمت به درآمد صنایع را نیز تعدیل کند. بر این اساس نقدینگی خرد به سمت نمادهایی که انتظار رشد سودآوری آنها وجود دارد 

های رشد فراهم کند. بر این اساس عوامل منفی مانند نرختواند فضا را برای ادامه های مثبت میکند و در این میان سیگنالحرکت می

ها، پایین بودن حجم و ارزش معامالت، کار دشوار شاخص برای عبور از مقاومت های سنگین حقوقیجذاب در بازارهای رقیب، عرضه

ان و ماه پایانی تابستبه شاخص و همچنین گسترده شدن فضای روانی ناشی از نزدیک به شدن به « خساپا»پیش رو، احتمال شوک 

ظر شوند. با این حال به نهای فشار بر شاخص بازار سهام عنوان میها، وزنهاحتمال تشدید فشار فروش برای تسویه اعتبارات کارگزاری

ایسه با ها از بازار جهانی است. در مقاست تزلزل و نگرانی روترین ریسکی که بازار سهام در شرایط کنونی با آن روبهرسد مهممی

تواند نقدینگی را هرچند به تدریج به سمت ها میشود و این تفاوتتری برای رشد قیمت سهام مشاهده میگذشته وضعیت مناسب

ها ها برای عرضه سهام پاالیشی که برای مدترنگ کند. برای مثال گرچه حقوقیبازار سهام جذب کند و موانع عنوان شده مزبور را کم

ذار، گکنند اما باید در نظر داشت که وضعیت سودآوری این صنعت، گرچه به مدد نرخشماری میخورد لحظهاک میدر پرتفوی آنها خ

گذاری در بورس کاال در کنار های مناسب برای روند قیمتبر این اساس ثبات نسبی در بازار جهانی و ارسال سیگنال .بهتر شده است

 .تواند فضا را برای جذاب نگه داشتن سهام مهیا سازددید میهای مثبت از سوی تیم اقتصادی دولت جگام

http://www.iana.ir/fa/news/47254/%D8%A8%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۹تاریخ: 

 ماهه 42بورس در اوج 

واحدی همراه شد و در  265ورس تهران در جریان معامالت روز گذشته با رشد ب کل شاخص: اسماعیلی فاطمه –دنیای اقتصاد  

ها، شاخص کل بازار شد، با افزایش تحرکات در میان کاالییبینی میطور که پیشهمان .واحدی قرار گرفت 579هزار و 81سطح 

عنوان مقاومت اصلی بازار در جام سطحی که بهماه شد. به این ترتیب سران 16سهام موفق به شکست سقف تاریخی خود پس از 

واحدی  5۳7هزار و 81شد، شکسته شد. پیش از این نماگر بورس تهران چند بار به سوی سطح مقاومتی های گذشته شناخته میماه

بور خص کل در عآمیز نبود. بر همین اساس شاماهه( حرکت کرده بود. هر بار نیز حرکت به سوی فتح این قله البته موفقیت16)قله 

ماه پی را تجربه کرد. دیروز اما شاخص سهام نه تنها این مقاومت را شکست، بلکه به باالترین سطح از بهمندرهای پیاز این قله ناکامی

توان در وضعیت مناسب ماهه اخیر(. دلیل اصلی جهش شاخص در روز گذشته را می 42رسید)بیشترین میزان شاخص در  92سال 

 .وجو کردات در بازارهای جهانی و همچنین رشد قابل توجه قیمت فلزات در بورس کاال جستفلز قیمت

 بازارهای جهانی بر مدار صعود

دالر در  65۰۰ها در بازارهای جهانی به رشدهای روزهای اخیر خود ادامه داد. بر این اساس مس با تجربه سطوح روز گذشته قیمت

ماه گذشته رسید.  ۳۳دالر در هر تن( طی  2۰۳۳صعود کرد. آلومینیوم نیز به باالترین قیمت ) 2014هر تن، به باالترین رقم از اکتبر 

ترین شنبه استان شاندونگ چین )بزرگکاهش موجودی انبار آلومینیوم یکی از عوامل رشد قیمت این فلز اساسی بوده است. روز سه

یون تن ظرفیت آلومینیوم را صادر کرد و همزمان عمان همسایه جنوبی میل۳/ 21کننده آلومینیوم در جهان( دستور تعطیلی تامین

کننده آلومینیوم در عمان( بود. این موضوع موجب توقف خطوط ایران شاهد یک حادثه در شرکت آلومینیوم صحار )نخستین تولید

رسد ساله( رشد کرد. به نظر می1۰)قله هزار دالر در هر تن  ۳تولید برای مدت کوتاهی شد. روی نیز روز گذشته تا سطوح نزدیک به 

یکی از دالیل اصلی رشد قیمت روی است. سرب نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرد و به  LME تنی موجودی انبارهای95۰کاهش 

فوالد نیز طی روزهای اخیر روند صعودی را در پیش گرفته است. در این خصوص .دالر در هر تن صعود کرد 24۰۰سطوح باالتر از 

، ارتقای رشد 2۰17درصدی واردات فوالد چین در نیمه اول  9/ ۳چین، رشد  Xinli میلیون تنی شرکت ۳تعطیلی کامل خط تولید 

درصد نیمه اول 8/ 5درصد سال قبل به  6/ 9گذاری ساختمانی چین از درصد، رشد سرمایه 6/ 7درصد به  6/ 6اقتصادی چین از 

فوالدساز بزرگ فوالد 4۰و کاهش موجودی انبارهای  2۰17والد چین در نیمه اول درصدی مصرف ظاهری ف 1۰/ 2، رشد 2017

ترین تحوالت موثر بر فوالد چین در ماه جوالی بوده است. بر این اساس سیگنال مثبت بازارهای جهانی، فضای مثبت را چین، مهم

های فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان، ملی رکتطوری که نماد معامالتی شها( رقم زد بهدر نمادهای کامودیتی محور )کاالیی

ز ارزش ای اصنایع مس ایران و توسعه معادن و فلزات در صدر نمادهای با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص قرار گرفتند. بخش عمده

کاال به معامالت نمادهای  های مثبت از معامالت بورسمعامالت روزانه نیز به گروه فلزات اساسی اختصاص پیدا کرد. ارسال سیگنال

های حمایت از معامالت سهام را تکمیل کرد. در حال حاضر فلزات اساسی با مجموعه گروه وابسته به بازارهای کاالیی، حلقهزیر

 ههای فوالدی و فلزی بهای مناسب و رو به باالیی در بورس کاال در حال معامله هستند. این موضوع با رصد معامالت در گروهقیمت

های بورس کاال گذارد. سیگنالبازارهایی است که همواره در معامالت بورس تهران اثر می شود. بورس کاال از جملهوضوح دیده می

 .شودمعموال با تاخیر به بازار مخابره می

 نگاهی به وضعیت صنایع بورسی
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ها در بورس کاال وضعیت مناسبی بازارهای جهانی و بهبود قیمتها به دنبال تداوم وضعیت رو به رشد در طور که اشاره شد فلزیهمان

ای از ارزش معامالت روزانه را در درصدی همراه شد و بخش عمده 2/ 7کنند. روز گذشته نیز شاخص این گروه با رشد را تجربه می

نها یک نماد معامالت روزانه خود را با افت نماد فعال در این گروه ت 1۳های صنعت قرار گیرد. از اختیار گرفت تا در صدر برترین گروه

قیمت به پایان رساند و دیگر نمادها رشد قیمتی مناسبی را تجربه کردند. روز گذشته سهامداران با معامالتی پرحجم در نماد معامالتی 

ل دادند. بر این اساس شرکت فوالد مبارکه اصفهان بیشترین حجم و ارزش معامالت روز چهارشنبه بورس تهران را در این نماد شک

درصدی نصیب  21بیشترین اثر بر رشد نماگر بازار سهام را به دوش کشید. این نماد در یک ماه اخیر بازدهی بیش از « فوالد»

از دیگر نمادهای زیرمجموعه این گروه بودند که با معامالت مثبت خود، به حرکت « فملی»و « فخوز»سهامداران خود کرده است. 

های دیروز فوالد خوزستان در بورس کاال خالی از لطف در این میان نگاهی به عرضه .ر سهام در مسیر صعودی کمک کردندنماگر بازا

تومان عرضه شد. با اعمال قیمت جدید شمش فوالد خوزستان برای  1996نیست. دیروز سبد شمش فوالدی این شرکت به قیمت 

تومان است.  17۰۰« فخوز»ماهه( میانگین نرخ فروش شمش در نماد  5امالت سلف بر اساس مع)مانده سال جاری ماهه باقی7فروش 

تومان در نظر گرفته است، این موضوع  14۳۰ماهه خود، میانگین نرخ فروش شمش را ۳بینی در پیش« فخوز»با توجه به اینکه 

 .تواند بر روند آتی این سهم تاثیرگذار باشدمی

 ها؟چه خبر از خودرویی

گران قرار ایدرو( و رنو در کانون توجه معامله)ها پس از بسته شدن قرارداد سازمان گسترش و نوسازی اخیر خودرویی طی روزهای

درصد  2۰درصد ایدرو و  2۰درصد متعلق به ایران ) 4۰گرفتند. بر اساس این قرارداد، یک شرکت خودروسازی جدید با ترکیب سهام 

درصد متعلق به رنو تاسیس خواهد شد و طی دو فاز، در فاز نخست، 60نوین ناصح( و شرکت پرتو  -یک هلدینگ خصوصی ایرانی 

هزار دستگاه رنو داستر جدید و رنو سیمبل جدید تولید خواهد کرد. این دو خودرو  15۰هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم  15۰

ز سبب شد نمادهای زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت خبر این قرارداد همکاری در آغا .هم اکنون در مرحله نهایی طراحی هستند

قطعات بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دهند و رشد را تجربه کنند. این روند اما پایدار نماند و نمادهای خودرویی پس 

ابل داد ایدرو و رنو تاثیر قرسد بازار به این تحلیل دست یافته است که قراراز مدتی در مسیر اصالح قیمت قرار گرفتند. به نظر می

چند ارزش معامالت این گروه در سطوح باالیی قرار دارد، اما با ارزش گذارد. در حال حاضر هرسازها نمیها و قطعهتوجهی بر خودرویی

 نقدینگیها در بازارهای جهانی سبب شده تا طور که اشاره شد رشد قیمتها قابل قیاس نیست. بر این اساس همانمعامالت فلزی

ها متمایل شود. بر این اساس دیروز اغلب نمادهای فعال در گروه خودرو و ساخت قطعات با افت قیمت موجود در بازار به سمت فلزی

 .به معامالت روزانه خود پایان دادند

 به بازار بازگشت« شبریز»

تیرماه با  17مالتی شرکت پاالیش نفت تبریز که از دیروز بورس تهران شاهد بازگشایی یکی دیگر از نمادهای پاالیشی بود. نماد معا

با توجه به رشد  .درصدی به معامالت بازار سهام بازگشت 5بینی درآمد هر سهم متوقف شده بود، دیروز با رشد توجه به تعدیل پیش

هانی نفت انتظار گذاری جدید از سوی شرکت پاالیش و پخش و همچنین رشد بهای جها در پی اعالم نرخحاشیه سود پاالیشی

د تجربه رسرفت پس از بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی، شاهد رشد قیمت قابل توجه در این نمادها باشیم. در این میان به نظر میمی

. گذاران استترین عامل تقویت احتیاط در میان سرمایهها مهمها در این شرکتها و همچنین تعیین دستوری نرخپاالیشی 9۳سال 

الت ها و محصوهای دستوری نهادهها به دلیل ابهام در نرخن بازار بر این اعتقادند که ممکن است همانند سنوات اخیر، پاالیشگاهفعاال

ها تاثیر ای پاالیشگاهدورههای مالی میانهای مالی خود را نداشته باشند. تجربه نشان داده است که انتشار صورتتوانایی انتشار صورت

ها از سوی وزارت نفت و های پاالیشگاههای دستوری محصوالت و نهادهکه با تغییر نرخصمیمات فعاالن بازار ندارد؛ چراچندانی بر ت

http://awnrc.com/index.php
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های قابل توجهی داشته باشند. درست مانند اتفاقی که در ای مغایرتدورههای میانپاالیش و پخش، این امکان وجود دارد صورت

های بازار با تشدید فشار فروش مواجه شدند. ها، اغلب گروهرخ داد. در مجموع دیروز غیر از فلزی هاهای گذشته برای پاالیشگاهسال

ها در بازار سهام با وجود رخدادهای مثبت پیرامون های نسبتا مهم خود نوسان کردند. افزایش فروشندهبسیاری از نمادها نیز در کف

کنند. این اتفاق باعث شده است تا نسبت به روند آتی و حفظ این سطح کت میگران محتاطانه حردهد که همچنان معاملهنشان می

 .ها و تردیدهایی وجود داشته باشدمدت نگرانیدر کوتاه

 «اوان»رکورد شکنی در عرضه اولیه 

مسال رضه اولیه اروز گذشته فرابورس ایران شاهد دومین عرضه اولیه بازار سهام از ابتدای سال تاکنون بود. بر این اساس نخستین ع

عنوان دومین شرکت حاضر در گروه اطالعات و به« اوان»درصد از سهام شرکت میبن وان کیش با نماد  1۰فرابورس ایران با عرضه 

 پرداز به روش ثبت سفارش در بازار دوم فرابورس کلید خورد. در این عرضه اولیه، رکورد تعداد نفرات شرکتارتباطات پس از آتیه داده

در بازار دوم فرابورس ایران « اوان»هزار نفری شکسته شد. در جریان این عرضه هر سهم  82های اولیه با ثبت رقم ده در عرضهکنن

 553به ازای هر سهم  96سهم تخصیص یافت. شرکت مبین وان کیش در سال  121تومان کشف قیمت شد که به هر کد  ۳47

 .درصدی( را محقق کند27پوشش )ریال  145اه اول سال جاری، مبینی کرده و موفق شده در سهریال سود پیش

http://www.iana.ir/fa/news/472۳۰/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 تن انواع محصول کشاورزی در بورس کاالی ایرانهزار  45معامله 

تن انواع کاال به ارزش  2۰5هزار و  45تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در سومین هفته مرداد ماه، شاهد معامله 

 ۳1۰هزار و  147ایانا از بورس کاال، در هفته سوم مرداد ماه، در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی،  به گزارش.میلیارد ریال بود 558نزدیک به 

هزار و  ۳تن فوالد،  452هزار و  1۳9تن آلومینیوم،  98۰هزار و  ۳ تاالر این در.میلیارد ریال معامله شد 159هزار و  4تن انواع کاال به ارزش 

همچنین در هفته معامالتی مذکور .تن کنسانتره فلزات گرانبها از سوی مشتریان خریداری شد ۳ن و تن کنسانتره مولیبد 14۰تن مس،  7۳5

میلیارد ریال به  895هزار و  ۳تن انواع کاال به ارزش  ۳9۰هزار و  218در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 

 19تن لوب کات،  4۰۰هزار و  14هزار تن وکیوم باتوم،  6۰تن مواد پلیمری،  622هزار و  56ر، تن قی 47هزار و  62در این تاالر .فروش رسید

تن گازها  ۳۰تن سالپس وکس  6۰۰تن روغن پایه و اسالک واکس،  17۳تن گوگرد، یک هزار و  5۳6هزار و  ۳تن مواد شیمیایی،  482هزار و 

تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در سومین هفته مرداد ماه، شاهد معامله .تن عایق رطوبتی خریداری شد 5۰۰ و  و خوراک ها

تن  95۳هزار و  26تن جو دامی،  262هزار و  8میلیارد ریال بود؛ در این تاالر داد و ستد  558تن انواع کاال به ارزش نزدیک به  2۰5هزار و  45

 .هزار قطعه جوجه یک روزه مشاهده شد 266تن روغن خام و  1۰۰تن کنجاله ها،  45۰تن ذرت،  95۰تن شکر سفید،  225هزار و  8گندم، 

تن سولفات  2۰۰تن پتاس )کلرید پتاسیم(،  9۰۰الزم به ذکر است در هفته ای که گذشت و در بازار فرعی بورس کاالی ایران، 

کیلوگرم بشکه خالی  85۰و همچنین  2ضخامت ورق گرم  5۰۰ و  تن کنسانتره فسفات، هزار 225تن ضایعات فلزی،  91آمونیوم، 

 داد و ستد شد.

http://www.iana.ir/fa/news/4729۰/%D9%85%D8% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 تاالر محصوالت کشاورزیهزار تن گندم خوراکی در  17۰عرضه 

هزار تن گندم خوراکی است که از این  170مرداد ماه، میزبان عرضه  17تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، روز سه شنبه 

به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس .تن آن در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه می شود 177هزار و  164میزان 

تن جو دامی،  18۰تن ذرت دانه ای، 1۰۰تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی،  56۳ی ایران طی این روز و در تاالر مذکور، کاال

تن شکر سفید به فروش می رسد.شایان ذکر است تاالر فرآوردهای  575هزار و  2تن گندم دوروم و  5۰۰هزار و  6تن روغن خام،  ۳۰۰

 تن انواع مواد پلیمری، قیر، گوگرد، اسالک واکس و لوب کات است. 151هزار و  76 ضه نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عر

 4۰تن آلومینیوم،  18۰تن سبد میلگرد، یک هزار  22۰بر اساس این گزارش در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز طی این روز 

تن ورق گرم  ۳۰۰بورس کاالی ایران نیز عرضه تن شمش فوالدی عرضه می شود.از سویی بازار فرعی  26۰۰تن شمش آلیاژی و 

 روسیه را تجربه می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/47165/%D8%B9%D8%B1% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 گندم، جو، شکر، روغن، ذرت، کنجاله سویا و جوجه یک روزهعرضه 

تن گندم، جو، شکر، روغن، ذرت، کنجاله سویا و  987هزار و  2۰۰تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، امروز میزبان عرضه 

به گزارش ایانا از بورس کاال، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز یکشنبه .هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی است ۳4

هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی  ۳4تن گندم، جو، شکر، روغن، ذرت، کنجاله سویا و  987هزار و  2۰۰مرداد ماه میزبان عرضه  15

هزار قطعه جوجه  ۳4می در قالب طرح قیمت تضمینی، تن جودا ۳82تن گندم خوارکی و  9۳7هزار و  185 امروز، همچنین .است

تن شکر سفید، یک هزار تن کنجاله  275هزار و  2تن روغن،  ۳۰۰تن ذرت دانه ای،  15۰تن جو دامی،  15۰یک روزه گوشتی، 

 .هزار تن گندم دوروم در این تاالر عرضه می شود 4تن گندم خوراکی و  75۰هزار و  6سویا، 

هزار تن آرد گندم استان خوزستان نیز در تاالر صادراتی بور س کاالی ایران  2هزار تن گندم دوروم و  55این گزارش حاکی است، 

تن انواع قیر، عایق رطوبتی و گوگرد پودر  596هزار و  25همچنین تاالر صادراتی بورس کاالی ایران شاهد عرضه .عرضه می شود

تن سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان را تجربه می  22۰عدنی بورس کاالی ایران در این روز عرضه تاالر محصوالت صنعتی و م.است

تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات، آنیلین، ضایعات فلزی و  162بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه حدود .کند

 بشکه خالی را تجربه می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/47۰57/%D8%B9%D8%B1 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 شودهای گیاهی ایجاد میکتابخانه طیفی آفات و بیماری

چند استان آغاز شده و تا چند سال آینده کتابخانه طیفی در های گیاهی به شکل پایلوت در های طیفی آفات و بیماریتدوین کتاب

وگو با خبرنگار ایانا با زای سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتآگاهی و کنترل عوامل خسارتمعاون دفتر پیش.شوداین زمینه ایجاد می

ه در تازگی و طی دو تا سه سال گذشتن است، گفت: این اقدام بههای گیاهی کاری نو در جهاتأکید بر اینکه ایجاد کتابخانه طیفی آفات و بیماری

امید عسگری افزود: کتاب طیفی کشورهای پیشرو ازجمله آمریکا آغاز شده و ایران نیز از معدود کشورهای است در این حوزه ورود پیدا کرده است.

های عنوان اطالعات با ارزش برای مبارزه با آفات و بیماریتدوین و بهشود های مجهزی که به آن نصب میهر بیماری با استفاده از پهپاد و دوربین

ل عوامل آگاهی و کنترهای نوین پیشگردد تا در موارد الزم از استفاده شود.وی با تأکید بر لزوم جایگزینی روشبندی میمهم گیاهی کشور طبقه

هزار کلینیک گیاهپزشکی و مراکز دولتی به ار مرکز در شبکه مراقبت، یکاکنون بیش از چهارهززا به جای روش سنتی، اظهار کرد: همخسارت

رل عوامل آگاهی و کنتروش سنتی در کشور در حال فعالیت هستند، اما با توجه به کندی انتقال اطالعات کارایی مناسبی ندارند.معاون دفتر پیش

مورد عنوان کرد و ادامه داد: از این  6۰۰ی نیازمند به پایش در کشور را های گیاهزای سازمان حفظ نباتات کشور تعداد آفات و بیماریخسارت

ترین زمان به ستاد منتقل شود تا مبارزه به بهترین ها در کوتاهمورد از اهمیت بیشتری برخوردار هستند که باید اطالعات آن ۳۰تا  2۰تعداد 

 خوار ذرت، کرمای، کرم ساقهو بیمارها را مگس زیتون، مگس میوه مدیترانهشکل انجام و میزان خسارات کاهش یابد.عسگری برخی از این آفات 

های هرز محصوالت استراتژیک همچون سیاه سیب، سفیدک داخلی و خارجی میوها، زنگ زرد گندم و علفگلوگاه انار، کرم سیب، کرم خراط، لکه

های نوین دانست و ها و آفات گیاهی را قدمی بزرگ در استفاده از روشیاندازی سامانه ثبت بیمارگندم، ذرت و کلزا برشمرد.وی در پایان راه

صورت آنالین در مانیتورهای مسئوالن مربوطه نمایش داده ها بهتأکید کرد: با استفاده از این سامانه اطالعات بیماری و آفات موجود در استان

 شود تا با اقدام سریع خسارات به حداقل برسد./می

http://www.iana.ir/fa/news/47176/%DA%A9%D8%AA%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 جهانیشوند/ تالش ایران برای ثبت شهرهای تاالبی خود در فهرست شهرهای تاالبی جهان معرفی می

ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصوبه آخرین نشست جهانی کنوانسیون رامسر در معاون دفتر زیستگاه

اروگوئه مبنی بر معرفی شهرهای تاالبی در سطح جهان، گفت: ایران برای ثبت شهرهای تاالبی کشور در فهرست جهانی تمام تالشش 

ها و امور مناطق سازمان از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، مسعود باقرزاده کریمی معاون دفتر زیستگاه به گزارش ایانا.کندرا می

حفاظت محیط زیست با اشاره به مصوبه آخرین نشست جهانی کنوانسیون رامسر در اروگوئه، گفت: مصوبه این کنواسیون با موضوع 

گیرد که در شهرها و مناطق جمعیتی حاشیه تاالب هایی را در بر می در سطح جهان، (wetland city) معرفی شهرهای تاالبی

باقرزاده کریمی افزود: مدیریت شهری موفق در حفاظت .اندایجاد تعامل میان تاالب و شهر در مجموعه مدیریت شهری خود موفق بوده

ها و استفاده از ظرفیت تاالب به عنوان آلودگیهای شهری برای کنترل مندی خردمندانه از تاالب، در کنار حفظ تمامی کاربریو بهره

 .داردهای شهری خود گام بر مییک منبع الهام بخش در اموری همچون گردشگری، پژوهشی و آموزشی در سیاست

سر موی ادامه داد: پس از ابالغ دستورالعمل اجرایی کنوانسیون رامسر برای معرفی شهرهای تاالبی در جهان، کمیته ملی کنوانسیون را

ها، ضوابط و معیارهای کنوانسیون جاری و ترجمه دستورالعملمردادماه سال 7ای در در ایران نیز بدون اتالف زمان با تشکیل جلسه

ها، موضوع را در دستور کار ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای ادارت کل حفاظت محیط زیست استانو ارسال ابالغیه

ای هم به پیشنهادهای مطرح شده در جلسه کمیته ستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست اشارهمعاون دفتر زی.قرار داد

ملی کنوانسیون رامسر داشت و بیان کرد: بندرانزلی و تاالب انزلی، کیاشهر و تاالب بوجاق، فریدون کنار و آب بندان های فریدون 

گندمان، الفت و تاالب حرا قشم، نقده و تاالب حسنلو یا درگه سنگی، مهاباد و کانی  کنار، مریوان و دریاچه زریوار، گندمان و تاالب

  .های مطرح شده در کمیته ملی کنوانسیون رامسر بودبرازان، زابل و تاالب هامون، ورزنه و تاالب گاوخونی از جمله اولویت

ادات ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها صورت بندی نهایی پس از دریافت پیشنهاین مقام مسئول ادامه داد: البته جمع

باقرزاده کریمی ضمن تاکید بر این موضوع که شهر تاالبی باید در دستور کار شوراهای محلی به ویژه شوراهای شهر،  .گیردمی

بی فعالیتی کامال مردمی ها در یک شهر تاالهای محلی قرار گیرد، اضافه کرد: ثبت و ادامه روند فعالیتها، معتمدمان و سمنشهرداری

 .گر و پیگیری کننده اجرایی موضوع را دارداست و سازمان حفاظت محیط زیست در این موضوع تنها نقش تسهیل

ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست یادآوری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل جایگاه خود معاون دفتر زیستگاه

نسیون رامسر پس از دریافت و آماده سازی مدارک، ثبت شهرهای تاالبی در فهرست جهانی را از طریق به عنوان مرجع ملی کنوا

ها ها در مجلس شورای اسالمی، همچنین آئین نامهوی با اشاره به تصویب الیحه حفاظت از تاالب.وزارت امورخارجه پیگیری می کند

ها در تخصیص منابع آبی، گفت: بدون شک اولویت بخشی به حق آبه تاالب ها از جملهو مصوبات بسیار دولت برای حفاظت از تاالب

تواند ها در کشور است که میثبت شهرهای تاالبی کشور در فهرست جهانی اتفاقی مثبت و مزیتی مهم در راستای ارتقاء جایگاه تاالب

 مندیآحاد مختلف مردم برای حفاظت و بهره های مثبت دولت و مجلس باشد و در بسیج جوامع شهری وبه عنوان مکملی برای گام

باقرزاده کریمی ضمن تشریح روند ثبت شهرهای تاالبی در فهرست جهانی، عنوان کرد:  .ها نقشی مهم ایفا کندخردمندانه از تاالب

هانی های تاالبی جالمللی برای شهرهای فنی مرتبط دبیرخانه کنوانسیون رامسر در ژنو، گواهی چهار ساله بینپس از تایید کمیته

دی منهای مدیریت شهرهای تاالبی برای بهرهگزاریها و سیاستریزیها و برنامهشود که تمدید آن منوط به تداوم فعالیتصادر می

وی یادآوری کرد: ثبت شهرهای تاالبی در فهرست جهانی در .ها استخردمندانه از تاالب ها و عدم ورود خسارات به این اکوسیستم

این مقام مسئول تاکید کرد: ثبت شهرهای .تواند الهام بخش دو کشور باشدتاالب های مرزی همچون تاالب بین المللی هامون میمورد 

http://awnrc.com/index.php
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تواند مسئوالن و مدیران شهری را متعهد کند تا ضمن ارتقاء مدیریت شهری خود به ویژه در حوزه تاالبی در فرهست جهانی می

ی هایی همچون گردشگری پایدار زندگهای تاالبی از طریق توسعه فعالیتدر تعامل با اکوسیستمساماندهی فاضالب و پسماند شهری، 

گیری تعاملی دو سویه میان محیط زیست و مدیریت شهری تواند منجر به شکلمردم را نیز ارتقاء بخشند.باقرزاده گفت: این اتفاق می

 ت و دولت استهای سازمان حفاظت محیط زیسشود که البته از جمله سیاست

http://www.iana.ir/fa/news/47217/%D8%B4%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 الیروبی شدهای رودخانه کرخه منتهی به تاالب هورالعظیم سرشاخه

های رودخانه کرخه منتهی به معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، از الیروبی سرشاخه

به گزارش ایانا از پاون، حمیدرضا خدابخشی با اعالم خبر فوق، هدف از اجرای این پروژه را تامین حقابه .تاالب هورالعظیم خبر داد

وی از آغاز الیروبی و نی زدایی به وسعت .ب هورالعظیم و کاهش آثار ناشی از بروز پدیده ریزگردها عنوان کردزیست محیطی تاال

متر از رودخانه در منطقه بستان، تنگه چذابه روخانه کرخه )هوفل( شاخه عبیاوی، در  6۰۰هزار و  5هزار متر مکعب، در طول  15۰

 .تیرماه سال جاری به اتمام رسید 25هزار میلیون ریال در  17پروژه با هزینه ای افزون بر خبر داد و افزود: این  1۳95اسفندماه  18

های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، تامین حقابه زیست محیطی هورالعظیم، مقابله با بروز معاون طرح و توسعه شبکه

به تاالب، جمع آوری نیزارها و برداشت رسوبات رودخانه ای را از  آثار پدیده ریزگردها، هدایت و تسهیل جریان آب رودخانه کرخه

های رودخانه کرخه منتهی وی افزود: از دیگر نتایج حاصل شده پس از اجرای پروژه الیروبی سرشاخه.دستاوردهای این پروژه خواند

ایجاد شده بود، کاهش خطرات ناشی از آب توان از رفع انسداد رودخانه که به واسطه تجاوز به حریم آن به تاالب هورالعظیم، می

 گرفتگی روستاها و شهرهای باالدست و افزایش ظرفیت آبگذری در رودخانه هوفل را نام برد

http://www.iana.ir/fa/news/4721۳/%D8%B۳%D8%B1 
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 و منابع طبیعی اقلیم
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 های استوایی را حفظ کندتواند تنوع زیستی جنگلهای مالی میانگیزه

در تحقیقی که می تواند در نوع خود یکی از اولین ها باشد، پژوهشگران دانشگاه میسوری تصویربرداری از جنگل را با فهرست 

زمین داران با یکدیگر ترکیب کردند تا تاثیر پرداخت پول جهت حفظ منابع طبیعی  موجودی های سطح زمین و پیمایش در مورد

دهه های گذشته شاهد افزایش برنامه های انگیزه بخش جهانی بوده است که برای .در جنگل های آمازون اکوادور را ارزیابی کنند

پول می شده است. تا امروز، ارزیابی از این برنامه ها کمک به کاهش جنگل زدایی در مناطق استوایی به زمینداران پیشنهاد پرداخت 

به طور گسترده ای کاهش تنوع زیستی در جنگل را بررسی نکرده است. در تحقیقی که می تواند در نوع خود یکی از اولین ها باشد، 

گر مورد زمین داران با یکدیپژوهشگران دانشگاه میسوری تصویربرداری از جنگل را با فهرست موجودی های سطح زمین و پیمایش در 

ترکیب کردند تا تاثیر پرداخت پول جهت حفظ منابع طبیعی در جنگل های آمازون اکوادور را ارزیابی کنند. آن ها دریافتند که برنامه 

ن، های پرداخت برای محافظت از منابع طبیعی در تنوع گونه های درختان مناطق حفاظت شده تفاوت ایجاد می کند. عالوه بر ای

گونه های حفاظت شده تقریبا دوبرابر بیشتر از سایرین به عنوان چوب های با ارزش تجاری استفاده می شوند و در معرض خطر 

، فرانسیسکو آگیوالر، استادیار جنگل شناسی در دانشکده منابع طبیعی "ایوری کلرت"به گزارش ایانا از سایت انقراض قرار دارند.

به طور گسترده ای ثابت شده است که تخریب جنگل های استوایی پیامدهای گسترده ای برای چرخه "دانشگاه میسوری می گوید: 

بیلیون  7بیش از ". "کربن و تنوع زیستی دارد، با این حال، تخریب این جنگل هاهنوز هم با نرخ هشدار دهنده ای اتفاق می افتد

تخریب شده اند، بنابراین سیاست گزاران برنامه های پرداخت  2۰15تا  1995هکتار از جنگل های بارانی استوایی بین سال های 

غرامت داوطلبانه ایجاد کردند تا سرعت جنگل زدایی را کاهش دهند. درحالیکه به نظر می آید این برنامه ها ایجاد تفاوت کنند، 

ی ی وجود ندارد. بنابراین ما به دنبال راه هاابزارهای ارزیابی برای اینکه ببینیم آیا تنوع زیستی حفظ شده است یا نه، به اندازه کاف

فیلیپ محب علیان، دانشجوی پیشین دکتری در گروه "دیگری برای مشاهده ارزش این پرداخت ها برای حفظ جنگل ها هستیم.

جاد یآگیوالر که اکنون برای صندوق جهانی حیات وحش کار می کند، یک روش شناسی برای ارزیابی تخریب جنگل ها در اکوادور ا

کرد. محب علیان با استفاده از عکس های با فاصله زیاد، فهرست موجودی های جنگل های بارانی استوایی را با پیمایش های رو در 

رو با زمین دارانی که برای تالش های خود جهت حفظ منابع طبیعی از طریق برنامه بیشه زارهای اکوادور پول دریافت کرده اند 

جلوگیری  2۰14تا  2۰۰8درصد مناطق ثبت شده جنگلی بین سال های  9ا نشان می دهد که این برنامه از تخریب کرد.این یافته ه ترکیب

کرده است، رقمی که بیش از ارزیابی هایی است که در گذشته بیشتر بر اساس تصویربرداری انجام شده است. موجودی گونه هایی که در این 

کتار یک یا دو گونه ی بیشتر را نسبت به مناطق جنگلی ثبت نشده نشان می دهد.محب علیان می ه 1۰۰مطالعه نشان داده شده است، در هر 

تا جایی که ما می دانیم، این تحقیق اولین در نوع خود است که تفاوت در جنگل زدایی مرتبط با برنامه پرداخت برای حفظ جنگل را "گوید: 

اینکه گران تر و زمان بر تر هستند می توانند ارزیابی های سنجش از راه دور را افزایش  داده های مربوط به سطح زمین با". "ارزیابی می کند

 هدهند. ما از طریق مشاهده نزدیک تر دریافته ایم که برخی گونه هایی که تحت حفاظت هستند زیر فشار شدید تجاری برای استفاده از آن ها ب

مشاهداتی که ممکن است در تصویر برداری از سطح  -تر در معرض خطر انقراض قرار می دهدعنوان الوار قرار دارند و این مسئله آن ها را بیش

 باال مانند از طریق ماهواره ها از دست بروند.آگیوالر می گوید، این ارزیابی ها شواهدی را نشان می دهد که مطالعات عملی در سطح زمین،

دی با یکدیگر ترکیب می کند و فهم عمیق تری از ارزش برنامه های نگهداری جنگل مشاهدات بیوفیزیکی جنگل ها را با عوامل اجتماعی اقتصا

 های استوایی را بدست می دهد.

http://www.iana.ir/fa/news/47۰84/%D8%A7%D9%86%DA%AF% 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47084/%D8%A7%D9%86%DA%AF%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

52 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 گذاردهای آب و هوایی تاثیر میها و الگوزندگی کربن محور/ کربن روی دمای جهانی، شوری خاک، سطح اقیانوس

برای توضیح هر چیزی که در جهان وجود دارد و  "زندگی کربن محور"بدون کربن زندگی وجود نخواهد داشت. در واقع اصطالح 

 ی زمین هستند.ی حیات بر روی کرهشود. کربن همراه با هیدروژن و اکسیژن اجزای اصلی سازندهتقریبا زنده است استفاده می

، کربن برای کشاورزی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که نقشی کلیدی در فتوسنتز و حفاظت "مدرن ایج"به گزارش ایانا از سایت 

ندان آب و هوا، حفظ تعادل کربن مستلزم توجه زیادی به خاک، گیاهانی کند. برای کشاورزان و دانشماز آب و هوای زمین بازی می

ی آب و هوا به مواردی چون دما، تابش خورشید، باران و باد اشاره کنند و جو است. در هنگام صحبت دربارهکه در خاک رشد می

ه کشاورزی تا چه حد به آب و هوا وابسته داند ککنیم که همگی برای کشاورزی اهمیت دارد. هر کسی که کشاورزی کرده باشد میمی

توانند برای است تا چه حد می ایم که ابزارها و فرایندهایی که کشاورزی جدید برای ما فراهم کردهی اخیر یاد گرفتهاست. در دهه

هوایی تاثیر بگذارد. تواند در تغییرات آب و ایم که کربن تا چه حد میآب و هوا سودمند باشند. همچنین در این مدت یاد گرفته

 ایم. ها و شخم زدن خاک درک کاملی به دست آوردههای فسیلی، قطع جنگلاکنون از نقش مصرف سوخت

رایند در کنند. این فشوند تبدیل میهای انرژی که هیدروکربن نامیده میاکسیدکربن را به اکسیژن و ملکولدر کشاورزی گیاهان دی

اند که کربن بر روی دمای جهانی، کند. دانشمندان آب و هوا دریافتهخوریم مشارکت میکنیم و غذایی که میهوایی که تنفس می

گذارد. درست مانند فهم ما از کشاورزی، کربن و آب و های آب و هوایی و چیزهای دیگر تاثیر میها، الگوشوری خاک، سطح اقیانوس

اند. کشاورزی جدید تحول پیدا کرده است تا به کشاورزان کمک کند که انتشار کربن را کاهش دهند و با تغییرات هوا نیز تغییر کرده

های فسیلی برای تجهیزات کشاورزی و خرد شاورزی عمدتا از طریق مصرف سوختآب و هوایی متناسب شوند.انتشار کربن در ک

کند. چندین سال است که کربن را وارد جو می شود، با مصرف سوختافتد. هر بار که تراکتور وارد زمین میکردن خاک اتفاق می

کند مصرف است که به کشاورزان کمک می کرده و ابزارهای دقیق کشاورزی فراهم GPSهایی مانند کشاورزی جدید ابزارها و تکنیک

های ها. ماهوارهشان را کاهش دهند.عالوه بر ابزارهای سنتی کشاورزی، کشاورزان امروزی ابزار جدید در اختیار دارند: ماهوارهسوخت

هند. شان بدی محصولمهمی دربارهتوانند به کشاورزان اطالعات توان با ابزارهای تصویر برداری متعدد تجهیز کرد که میامروزی را می

 شود. ی رشد گیاهان، پتانسیل جذب کلورپالست به رطوبت سطح خاک و میزان آفات میاین اطالعات شامل درجه

دهد. با ترکیب این سطح از گذارند که خود آب و هوا را تحت تاثیر قرار میهر کدام از این جزئیات بر روی انتشار کربن تاثیر می

 تری نیز بر رویشان را بهبود بخشند و تاثیر کمهاکند که فعالیتها، این صنعت به کشاورزان کمک میآوری دادهجمع مشاهدات و

مان کند بلکه به کشاورزان و حفاظت از سیارهی ما به غذا را تضمین میآب و هوا بگذارند. این کار نه تنها دسترسی مقرون به صرفه

 کند. نیز کمک می

http://www.iana.ir/fa/news/47124/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 های عثمانوند اعتراض کردندهای استان کرمانشاه به تخریب جنگلسمن

های بلوط غرب استان کرمانشاه وارد کرد. بر اساس نظر فعاالن محیط زیست این استان خسارات زیادی به جنگلپروژه گازرسانی 

به گزارش خبرنگار ایانا، گردهمایی احیای .های عثمانوند در این پروژه، بیش از حدی است که در قرارداد وجود داشته استتخریب جنگل

ها با های انتقال گاز برگزار شد. این لولهدر محل عبور لوله فر از فعاالن محیط زیست استان کرمانشاهن 4۰با حضور بیش از  های عثمانوندجنگل

ر های عثمانوند بداد. میزان تخریب در جنگلهای انبوه استان؛ به شدت پوشش گیاهی جنگلی زاگرس را تحت تاثیر قرار میعبور از دل جنگل

ود تعیین شده در قرارداد است.صدای مردم خوانسار پنج شنبه در استان پهناور اصفهان برای ثبت اساس نظر فعاالن محیط زیست بیش از حد

های زیست محیطی استان اصفهان به میزبانی جمعیت همیاران محیط زیست خوانسار با نشست فصلی سمن .باغ شهر خوانسار طنین انداز شد

کوه خوانسار به دستاورد این نشست ثبت گلستان .زیست استان اصفهان برگزار شدها و مسوالن شهری و مدیر کل محیط حضور مدیران سمن

ها کنترل شد. این حریق در تاریخ یازدهم مردادماه شروع و با حضور سمن عنوان منطقه شکار ممنوع بود.حریق سرکش در شهرستان گیالنغرب

ای کفراور)حیدریه( و انجمن سبز زاگرس گیالنغرب و ناجی بلوط سرابله تا چهار شبانه روز ادامه داشت که مردم شهرستان و به خصوص روستاه

 .ردندک ایالم به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی در این مدت از جان مایه گذاشتند و شبانه روز برای اطفاء حریق و پاکسازی و مراقبت تالش

ای ، با مشارکت هالل احمر و سازمان آتش نشانی خرم آباد، برنامهانجمن مردم نهاد سبز اندیشان لرستان با توجه به روز اهدای خون
و آموزش اطفاء حریق و دسته  CPRهدف از این برنامه برگزاری کالس آموزشی، احیای قلبی و ریوی  .تحت عنوان نعمت سالمتی برگزار کرد

ز نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد به تعدادی ا. بندی انواع حریق بود که مورد استقبال همشهریان خرم آبادی قرار گرفت

طور مستمر و هفتگی با هماهنگی قرقبانان منطقه از مناطق جنگلی این شهرستان )ارتفاعات گردنه خرسی، تنگ ماری، ارتفاعات موسی خانی و 

کنند. دامداران و استفاده کنندگان از طبیعت را یادآوری می برداران،سوزی به بهرهکنند و نکات ایمنی برای پیشگیری از آتشسوباتان( بازدید می

همچنین تاکید دارند که افراد از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند. کاهش قابل توجه میزان آتش سوزی در استان فارس به دنبال 

 ها ور هفته گذشته همایش تجلیل از محیط بانهای کشوری محقق شده است.دهای مردمی و ارتباط با سایر دستگاههمکاری و تعامل تشکل

های ایران با همت مجامع متحد محیط زیستی کازرون برگزار شد. با همت انجمن های کازرون با حضور دکتر کهرم پدر محیط بانجنگلبان

ه کاشت درخت در این شهرستان و کودکان به مناسبت گرامیداشت روز محیط بان، برنام حامیان طبیعت زاگرس ممسنی، همراه با محیط بانان

انجام شد.کاشت نهالِ درختان فصلی و زینتی به همت انجمن هواداران کارون زالل و فعاالن محیط زیست شوشتر و با حضور سالمندان سرای 

 های گرفتارجات ماهیمهر شهرستان انجام شد. این برنامه با هدف تکریم مقام سالمندان و ایجاد فضای سبز محوطه سرای مهر انجام شده است.ن

فتار رشده با کمک انجمن سبزاندیشان مهاباد انجام شد. همت انجام شده پس از تحقیق و بررسی در روستایی به نام ئامد گودالی با هزاران ماهی گ

در .ل داده شدندآوری شده وسپس به سد مهاباد انتقاشده طی دو مرحله با کمک اعضای این انجمن و اداره محیط زیست این شهرستان جمع

یازدهمین یازدهمین برنامه  .خود را با پاکسازی و فرهنگسازی در کوه دراک برگزار کرد 141هفته گذشته انجمن پاکسازان طبیعت فارس برنامه 

مه برنا گروه رفتگران طبیعت استان اصفهان، پاکسازی و فرهنگسازی در ساحل زاینده رود روستای زیبای حجت آباد، برگزار شد.دوازدهمین

آوری ته سیگار، قاتل خاموش زمین وم موسسه ناجیان نبض زمین آذربایجان غربی، این هفته در پارک ملت برگزار شد. فرهنگسازی برای جمع

ها در پناهگاه حیات وحش حیط زیست برگزار شد.در ساری به مناسبت میالد امام رضا )ع( ضامن آهو و روز محیط بان، جشن تولد بچه مرال

کنده ساری با همت گروه انسان، طبیعت، هنر و مجموعه فرهنگی هنری اهورا با تهیه و ساخت کیک زیبایی به شکل مرال با حضور کودکان سمس

تقدیر .های با ارزش حیات وحش داشته باشدرسانی به آینده سازان جامعه در حفاظت از گونهتواند نقش مهمی در آموزش و اطالعانجام شد که می

مین بادغوث از فروشنده فهیم سبزواری برای نصب تابلو استفاده کمتر از پالستیک و همچنین نمایش آهوی دشت شیراحمد و تقدیر سمن سرز

 از محیط بانان سبزوار توسط سمن سرزمین بادغوث انجام شد.
a.ir/fa/news/http://www.ian471۳4/%D8%B۳%D9%85%D9%86%E2% 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی معرفی کرد« محمود حجتی»رئیس جمهوری 

قانون آیین نامه داخلی مجلس وشورای اسالمی اسامی وزرای  188قانون اساسی و ماده  1۳۳رییس جمهوری در اجرای اصل 

 .پیشنهادی برای دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

رسانی دولت، فهرست نهایی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم توسط دکتر حسن روحانی، به مجلس به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

  .شورای اسالمی تقدیم شد

 :می وزرای پیشنهادی به شرح زیر استاسا

 وزارت امور اقتصادی و دارایی دکتر مسعود کرباسیان  -1

 وزارت اطالعات حجت االسالم والمسلمین دکتر سید محمود علوی -2

 وزارت امور خارجه دکتر محمدجواد ظریف -۳

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مهندس محمد جواد آذری جهرمی  -4

 آموزش و پرورش سید محمد بطحاییوزارت  -5

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی -6

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی -7

 وزارت جهاد کشاورزی مهندس محمود حجتی نجف آبادی -۸

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرتیپ ستاد امیر حاتمی -9

 وزارت دادگستری دکتر سید علیرضا آوایی-1۰

 وزارت راه و شهرسازی دکتر عباس آخوندی -11

 وزارت صنعت، معدن و تجارت دکتر محمد شریعتمداری  -12

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دکتر سیدعباس صالحی -1۳

 وزارت کشور دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی -14

 نگنه وزارت نفت مهندس بیژن نامدار ز -15

 وزارت نیرو مهندس حبیب اهلل بیطرف -16

 وزارت ورزش و جوانان دکتر مسعود سلطانی فر -17

http://www.iana.ir/fa/news/47186/%D8%B1%D8%A6% 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۲تاریخ: 

 کالنتری به عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیستانتصاب 

 .عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کردجمهور در حکمی عیسی کالنتری را به رییس

 :به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن حکم حسن روحانی به شرح زیر است

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 آقای دکتر عیسی کالنتریجناب 

معاون "عالی به موجب این حکم به عنوان به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب

توفیق شما را در خدمت به کشور و ملت شریف ایران با .شویدمنصوب می "رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

 نمایمگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت میمداری، اعتدالقانون رعایت اصول

http://www.iana.ir/fa/news/47۳45/%D8%A7%D9%86%D8% 
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 انتصابات
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۷سه شنبه 

 گراییجهانگیری معاون اول رییس جمهور باقی ماند/تاکید روحانی بر رعایت قانونمداری و اعتدال

 .جمهور در حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاول اول رییس جمهور در دولت دوازدهم منصوب کرد رییس

 :زیر استاالسالم حسن روحانی به شرح متن حکم حجت

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

های عالی در مسؤولیتبه استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و خدمات موفق جناب

 .شویدمنصوب می« ول رییس جمهورمعاون ا»اجرایی و تقنینی و در مدت مسؤولیت در دولت یازدهم به موجب این حکم به عنوان 

مداری، امید است با عنایت الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به اسالم و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون

 .گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشیداعتدال

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=86d۰62b22c2b4cc۰88c9 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 95کاهش قیمت تولید محصوالت مرغداری در بهار امسال نسبت به زمستان 

اخص قیمت تولیدکننده محصوالت .های صنعتی کشور در بهار امسال منتشر شدمحصوالت مرغداریگزارش شاخص قیمت تولیدکننده 

درصد  19.94درصد نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( کاهش و  ۳.77رسید که  25۰.6۳به عدد  1۳96های صنعتی کشور در بهار سال مرغداری

درصدی،  12.71و  ۰.41مرغ به ترتیب با کاهش شته است. گروه مرغ و گروه تخمنسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، افزایش دا

درصد افزایش، باعث  ۳1و  17.44مرغ به ترتیب با اند. همچنین گروه مرغ و تخمدرصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده ۳.77کاهش 

نسبت به چهار فصل  1۳96شاخص در چهار فصل منتهی به بهار  اند. تغییردرصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل را داشته 19.94رشد 

 درصد )تورم ساالنه( افزایش داشته است. 16.5۰، 1۳95منتهی به بهار 

 شاخص استانی

های دهد که تمامی استاننشان می 1۳96های صنعتی کشور در بهار سال بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان مازندران با سبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبهجز کرمانشاه نکشور به

های کرمان و درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. به عالوه استان 1.85درصد است. استان کرمانشاه  4۰.2۳

کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل  درصد 17.41درصد افزایش و  1۳.54البرز به ترتیب با 

 اند.تجربه کرده

 های اصلیخص گروه

 مرغ

درصد  17.44درصد کاهش و  ۰.41واحد رسیده که به ترتیب نسبت به فصل قبل  281.21شاخص گروه مرغ به  1۳96در بهار 

، 18.۳2این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است. همه اقالم 

درصد  1.76و  1.۰9اند. همچنین پولت، مرغ گوشتی به ترتیب درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته 46.94و  11.۰5

 ل افزایش یافته است.درصد نسبت به فصل قب 4.69اند. دیگر قلم گروه، جوجه یک روزه نسبت به فصل قبل کاهش داشته

 مرغتخم

درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه  12.71واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  179.۳2مرغ به شاخص گروه تخم 1۳96در بهار 

درصد نسبت  2۰.59و  4.47مرغ خوراکی به ترتیب دار و تخممرغ نطفهدرصد افزایش داشته است. در این گروه تخم ۳1.۰سال قبل 

درصد افزایش  26.86و  ۳4.82دهد. همچنین اقالم مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب قبل کاهش نشان میبه فصل 

 داشته است.

 سایر

 درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است./ ۰.52و  ۰.21این گروه شامل کود است که به ترتیب 

http://www.iana.ir/fa/news/471۳8/%DA%A9%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۱ : تاریخ

 خواهی کارگران میدان بار عامل گرانی شده استقیمت پیاز نزولی شد/ زیاده
رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با ورود پیاز از شهرهای بروجرد، شیراز و حاشیه تهران به بازار و عرضه بیشتر، قیمت این محصول  

، در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی حسین مهاجران در گفت .تومان رسیده و به مرور بازهم کاهش خواهد یافت 25۰۰به 

 های بروجرد، شیراز،مورد آخرین وضعیت عرضه پیاز در بازار و روند قیمتی آن اظهار داشت: از آنجایی که پیازهای تولیدی شهرستان

تومان  2۰۰۰و پیاز زرد را کیلویی  15۰۰فروشان پیاز سفید را کیلویی شمال کشور و حاشیه تهران وارد بازار شده است، اکنون میوه

وی افزود: این درحالی است که باید تا هفته .فروشندآن را می ۳۰۰۰تا  25۰۰کنند و قاعدتاً بین از میدان بارفروشان خریداری می

رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین در مورد سایر .کردندتومان خریداری می ۳۰۰۰تا  25۰۰گذشته این محصوالت را کیلویی 

اص دانه به دلیل چینش خجات قیمت متعادلی را در بازار دارند اما گیالس تکیز گفت: تقریباً همه میوهاقالم میوه و صیفی در بازار ن

هزار  24رسید و پسته اکبری نیز که تازه وارد بازار شده کیلویی هزار تومان در میدان به فروش می 14و حساس بودن کاال کیلویی 

فروشان های میوهها به داخل ماشینخواهی کارگران میدان بار که میوه از غرفهزیادهمهاجران .شودفروشان فروخته میتومان به میوه

فروشان عنوان کرد و افزود: این موضوع به عنوان کنند را یکی از دردسرهای این روزها و عاملی برای افزایش هزینه میوهمنتقل می

ریال به کارگران  2کیلویی میوه  2۰وده است. در ابتدا به ازای هر جعبه االیام وجود داشته، اما رقم آن بسیار اندک بزیرچوبی از قدیم

گیرند و باید برای حمل یک وانت به زور می 200کیلویی  2شد، اما اکنون کار به جایی رسیده که برای یک سبد انعام داده می

 .هزار تومان حق زیرچوبی بدهیم 2۰۰کوچک باید 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰521۰۰۰995 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 بال و پر مرغ چیده شد

گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی تومانی نرخ مرغ خبر داد و  1۰۰رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .تومان است ۳5۰هزارو  8های سطح شهر 

 5در روزجاری خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغ تومانی 1۰۰از کاهش  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

هزار و  8و خرده فروشی  6۰۰هزار و  7تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  45۰هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  5۰۰هزار و 

 .تومان است ۳5۰هزار و  8برابر با قیمت مرغ  ران مرغ بدون کمر و ۳5۰هزار و  7به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است ۳5۰

 5۰۰هزار و  15تومان، سینه بدون کتف  5۰۰هزار و  14یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

ت به عرضه را دلیل اصلی نوسانات قیمت رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا نسب.تومان است 5۰۰هزار و  17 فیله مرغو 

تومان متغیر  6۰۰هزار و  8تا  2۰۰هزار و  8دانست و بیان کرد: البته تا نیمه اول شهریور ماه پیش بینی می شود که نرخ مرغ از 

 .باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/6196628/%D8%A8%D8%A7%D9%84- 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 نرخ پیاز از سکه افتاد/آخرین تحوالت بازار میوه و تره بار+ قیمت

 .همراه بودقیمت انواع میوه و تره بار در مقایسه با هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی  

کاهش نرخ باتوجه به وعده مسئوالن مبنی بر  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

و تره بار روند نزولی به خود گرفته است که انتظار می رود این روند با افزایش عرضه ادامه  ، قیمت این محصول در میدان میوهپیاز

هزار،  9تا  7هزار، انگوریاقوتی 1۰تا  8هزار،گیالس  7تا 3 سیب گالب کیلو هر گزارش های میدانی حاکی از آن است که نرخ .یابد

تا هزار و  5۰۰هزار، سیب زمینی هزار و  2تا  5۰۰هزار ،خیار هزار و  ۳تا  5۰۰هزار و  2هزار، پیاز  7تا  5هزار، آلبالو  6تا  5زردآلو

حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با .هزارتومان است 9تا  7هزار و گالبی  2تا  5۰۰،گوجه فرنگی هزار و  8۰۰

با نرخ هزار و  نرخ هر کیلو پیازدرصدی قیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت: امروز  45از کاهش   و کشاورزی صنعت،تجارتخبرنگار

هزار  55درصدی  15وی نرخ هر کارتن آناناس را با کاهش .تومان در میدان میوه و تره بار به فروش می رسد 2۰۰هزار و  2تا  5۰۰

هزار ،انگور عسگری هزار و  6تا  3 انجیر سیاه هزار، 12 تا 4 زرد انجیر هزار، 15 تا 8 بهان کیلو هر نرخ تومان اعالم کرد و افزود: 

مهاجران ادامه داد: در حال حاضر نرخ هر کیلو زردآلو هزار .است هزارتومان 6 تا 5۰۰ و هزار ۳ رسمی آلبالو و  5۰۰هزار و  2تا  5۰۰

 هزار 11 تا 5۰۰ و هزار 2 بیروتی گالبی ، هزار 6 تا هزار شبرنگ شلیل هزار،  6تا  2هزار، سیب گالب  6تا  5هزار، توت فرنگی  4تا 

تا  6را  گیالس تکدانه ره به اینکه هر کیلورئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشا.تا ده هزار تومان است 5۰۰هزارو  گالبی شاه میوه و

 4 تا 5۰۰ و هزار 2 موز ،5۰۰ و هزار 4 تا 5۰۰ و هزار انجیری هلو کیلو هر: کرد بیان رسد، می فروش به میدان در هزارتومان  14

با  هندوانه نووی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو .است هزارتومان 7 تا 2 زعفرانی وهلو هزار

به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی .است تومان 5۰۰ و هزار 2 تا هزار خربزه و  5۰۰تا هزار و  8۰۰، طالبی  7۰۰تا  ۳۰۰نرخ 

 .تا هزار تومان است 8۰۰تومان و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  7۰۰خوردن هزار تا هزار و 

 2 تا 7۰۰ گلخانه خیار تومان اعالم کرد و اضافه کرد:  5۰۰هزار و  2تا  5۰۰رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو خیار رسمی 

هزار  2تا  8۰۰،سیب زمینی هزار و  2۰۰هزار و  2هزار تا  گوجه فرنگی نو هزار، ۳ تا 5۰۰ و هزار گلخانه فرنگی ،گوجه 2۰۰ و هزار

وی در خصوص پیش بینی وضعیت بازارطی روزهای آتی تصریح کرد: با توجه به .هزارتومان است 12تا  7و سیر خشک  2۰۰و 

 .پیش بینی می شود که مشکل خاصی از حیث قیمت در بازار اتفاق نیفتد عرضه میوه فراوانی

http://www.yjc.ir/fa/news/6195546/%D9%86%D8%B1%D8%AE 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱5یک شنبه 

 بازار سیاه کاالهای اساسی چگونه شکل گرفت؟

اصلی عدم کنترل وبروز نوسانات قیمت دربازار کاالهای اساسی راباید در یک کارشناس کشاورزی بابیان اینکه علت  <مواد غذایی

 .بازاراست تنظیم زار، متوجه ستادبا این کنترل مسئولیت :کرد،گفت جستجو «بازار بر نظارت» نحوه

 اخیر، یسالها طی اساسی کاالهای و کشاورزی محصوالت بازار هایآشفتگی و قیمت نوسانات ریشه درباره سید امیر پورهادی

به شکل رسمی و با  1۳91 سال در کشاورزی، محصوالت تولید متولی عنوانبه یازدهم دولت کشاورزی جهاد وزارت :اظهارداشت

دار مدیریت زنجیره تولید و عرضه تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به شکل قانونی عهده

ان توسط کارشناس« کنندهحمایت از مصرف»و « حمایت از تولید»اینکه قانون تمرکز با دو هدف مهم وی با بیان .محصوالت غذایی شد

طور کامل به حاشیه رفت و اجرای آن به دولت این قانون در دولت دهم به :و فعاالن بخش کشاورزی به مجلس ارائه شد، افزود

 عرصه در فعال تاجران از برخی ناخرسندی رغمعلی کشاورزی هادج وزارت دهدمی نشان آمارها یازدهم و به محمود حجتی رسید؛ 

های صوالت غذای اساسی توانسته است به موفقیتمح واردات به وابستگی کاهش و تولید از حمایت یعنی اول هدف در واردات،

 5این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، کشور شاهد کاهش .چشمگیری دست یابد

های اخیر بوده که این به معنی روند کاهشی در وابستگی غذایی ایران است؛ اما هدف دوم قانون میلیون تنی غذای اساسی در سال

شود.  طور کامل محققخی تحوالت مثبت نسبت به گذشته، نتوانست بهرغم بربه دالیلی علی« کنندهحمایت از مصرف»تمرکز یعنی 

که در ادامه  بخش نبودهگریبان است رضایتبهکننده با آن دستای که مصرفعنوان مسئلهپورهادی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار به

ت بر نظار»وز نوسانات قیمت را باید در نحوه ها و برشود، اضافه کرد: علت اصلی عدم کنترل قیمتبه تبیین علت آن پرداخته می

فروشی اصناف و ها و برخورد با متخلفین حوزه گرانوی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار نهاد نظارتی کنترل قیمت.جستجو کرد« بازار

ی تمداری، معاون اجرایصورت شفاف است. این ستاد توسط محمد شریعهمچنین تعیین میزان نیاز بازار و اعالم مستمر اطالعات آن به

 .شودوزیر بازرگانی بوده است هدایت می 84تا  7۳های جمهور، که در سالرئیس

طور سازمان حمایت از نماینده اتاق بازرگانی و همین این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: از دیگر اعضای این ستاد می توان به 

های معدن تجارت قرار دارند، اشاره کرد ضمن اینکه این اعضا بارها در گفته کنندگان و تولیدکنندگان که ذیل وزارت صنعتمصرف

پورهادی تصریح کرد: .اندبردهکننده نامها در بازار و حمایت از مصرفعنوان راه اصلی برای کنترل قیمتخود از واردات محصوالت به

روزه مشاهده کرد، قیمت نامتعارف قیمت جوجه مان مرغ جوجه یکتوان در بازار نابساها را نیز میهای این ناکارآمدییکی از نشانه

ها، نرخ مصوب تومان در حالی رسید که کارگروه تنظیم بازار برای تعادل قیمت 25۰۰تومان به  15۰۰های گذشته از روزه در ماهیک

فروشی این محصول در نظر ری از گرانتومان را برای این محصول در نظر گرفته بود. راهکاری که سازمان حمایت برای جلوگی 17۰۰

 روزه به برایها برخورد شود اما فروشندگان جوجه یکفروشی را به این سازمان اعالم کنند تا با آنگرفت آن بود که مرغداران گران

 .له نبوددور زدن این امر، برای مرغداران برگ خرید صادر نکردند یا برگ خرید صادر کردند که به قیمت کاالی مورد معام

جوجه »اکبر مهر فرد که اعالم کرده بود: وی ادامه داد: همین امر موجب اعتراض وزارت جهاد کشاورزی و معاون حجتی یعنی علی

شود و روزه باقیمت بسیار باالتری نسبت به نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در بازار عرضه مییک

ا دست موارد ر؛ ازاین«شود تا خریداران به سازمان حمایت شکایت کنند.بر و باقیمت واقعی مبادله صادر نمیبرگ خرید فروش معت

 کشاورزی وزیر: کرد تصریح این کارشناس اقتصاد کشاورزی .های پس از تصویب قانون تمرکز مشاهده کردتوان طی سالوفور میبه

 است؛ داشته اذعان کشاورزی محصوالت هاقیمت افزایش برای عاملی عنوانبه کشور در سیاه بازار وجود به بارها نیز یازدهم دولت

http://awnrc.com/index.php
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ندگان تواند با ابزارهایی ازجمله سازمان حمایت از تولیدکنبنابراین مسئولیت کنترل این بازار سیاه متوجه ستاد تنظیم بازار است که می

پورهادی گفت: منطق قانون تمرکز بر .ها جلوگیری کندز سودجوییها را کنترل کرده و افروشیکنندگان نوسانات و گرانو مصرف

زنجیره تولید تا عرضه و درنهایت سفره مردم استوار است. این یعنی مدیریت بازار نیز بر اساس این قانون بر عهده « مدیریت واحد»

. حال درستی پیاده نخواهد شداین منطق بهوزارت کشاورزی باشد؛ بنابراین تا زمانی که تصمیمات ستاد تنظیم بازار شورایی باشد، 

 زا ناشی کشاورزی جهاد وزارت به بخش این اختیارات واگذاری عدم برای شریعتمداری باید دید اصرار اعضای اتاق بازرگانی و محمد 

ولید قرار اختیار مدیر تها برخی فروشندگان در فروشینی که ابزارهای کنترل سوداگری و برخورد با گرانزما تا پایانی نکته و چیست؟

 .جویی برخی برای واردات محصوالت غذایی و کشاورزی ادامه خواهد یافتنگیرد، این روند نوسانات قیمتی و بهانه

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=f94826۳5e۰a۳415f8c6cc25 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۹ : تاریخ

 تعدادى از اعضای کابینه رأی اعتماد نخواهند گرفت/ نرخ تورم تنها روی کاغذ کاهش پیدا کرد
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی گفت: روی کاغذ نرخ تورم کاهش پیدا کرده است ولی مردم این  

با محمد شاعری بعد از ظهر امروز از شهرستان ساری، علی خبرگزاری فارسبه گزارش  .کنندموضوعات مطرح شده را لمس نمی

ای در مازندران و کشور اظهار کرد: با تقویت مازندران با قدردانی از اقدامات شایسته فعاالن رسانه خبرگزاری فارسحضور در دفتر 

ت همگانی از طریق شود و نظارهاى جاری کشور حل و فصل شده و گره مشکالت مردم رفع میای بسیاری از چالشفعالیت رسانه

 اقدامات به نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی با اشاره .است روش ترینهزینه کم و ترینرسانه کوتاه

ها برای برون رفت از مشکالت رسانه :کرد بیان استان، در اثرگذار های در استان مازندران برای توسعه فعالیت خبرگزاری فارس

 از کارانشاعری در ادامه با اشاره به مطالبات گندم.صدا باشند و هدف آنها انعکاس تنگناهاى استان باشدنوا و همای باید همتوسعه

 کشاورزان حساب به دهآین روزهای در است قرار استان کارانگندم طلب از تومان میلیارد ۳۰ ده ش انجام پیگیری با: کرد بیان دولت،

بینی بنده این است که وی درباره معرفی وزرا توسط رئیس جمهور برای دریافت رأی اعتماد از کابینه، بیان کرد: پیش.شود واریز

نماینده مردم شرق .تعدادى از اعضای کابینه رأی اعتماد نخواهند گرفت اما اکثر وزرا در گرفتن راى اعتماد مشکلى نخواهند داشت

 زمینه در: افزود دهیم،می رأی هابرنامه به و است مشروط وزرا از ما حمایت اینکه اعالم با ندران در مجلس شورای اسالمیماز

های اجتماعی، طالق و اعتیاد دغدغه جدی آسیب بیکاری، زیست، محیط و آب اقتصادی، هایچالش رفع و مردم مطالبات  پیگیری

از افت سطح علمی و افزایش کیفیت آموزش در مقطع متوسطه و آموزش عالی برنامه جدی و مدونی داشته و وزرا باید برای جلوگیری 

شاعری با اعالم اینکه توسعه روابط و مناسبات سیاسی با کشورهای منطقه و جهان براساس دیپلماسی اقتصادی باید .داشته باشند

و در حد ضرورت باشد و ظرفیت جدید اشتغال در کشور باید  صادرات باید گسترش پیدا کرده و واردات هدفمند :شکل گیرد، گفت

 5۰ و کرده درگیر را کشور استان 2۳ ریزگردها دیده است، افزود:های کشور آسیبدرصد از دشت 5۰وی با بیان اینکه .ایجاد شود

عضو .اصال مناسب نیستر خشک شده است ذخایر دریای خزر در حال کاهش است و میزان مبادالت فرامرزى کشو هایتاالب درصد

های جدی در صادرات محصوالت کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی گام :کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه داد

شاعری با اعالم .شود برداشته های مناسبیبرداشته نشده است، نظام بانکی در کشور باید تولید محور شده و برای ایجاد اشتغال گام

تصادی مد نظر مردم در کشور باید ایجاد شود، افزود: روی کاغذ نرخ تورم کاهش پیدا کرده است ولی مردم این موضوعات اینکه رونق اق

شوند که برای تحقق اهداف این بخش  گماشته مسؤوالنى وی یادآور شد: در حوزه آب، محیط زیست.کنندمطرح شده را لمس نمی

 با ارتباط در نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی.ویش داشته باشندهای جدی و اثرگذاری در دستور کار خبرنامه

لحاظ سنى  از و ترمتعادل شده معرفی کابینه سیاسی لحاظ به اولیه بررسی در: کرد بیان مجلس به شده معرفی وزرا سیاسی وضعیت

کشور کادر سازى و جانشین پرورى صورت نگرفته  پیرتر از دولت یازدهم است، علت اصلى تکرارى بودن وزرا این است که در

سال  57میانگین سنی وزاری دولت یک سال افزایش پیدا کرده و از  :شاعری در ارتباط با وضعیت سنی وزرای دولت، بیان کرد .است

د تواننای که دارند میهوی با اعالم اینکه برخی از وزرا دولت یازدهم در کابینه حضور دارند و به دلیل تجرب.سال رسیده است 58به 

 ناسبم کاری تجربه ولی نداشته ها بهتر اقدام کنند، گفت: برخی از افراد معرفی شده تخصص الزم رانسبت به رفع مشکل و چالش

 .دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰519۰۰۰7۳8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 های کشاورزی ایران و مولداوی بررسی شدهای گسترش همکاریراه

در دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با رئیس جمهور مولداوی،درباره مهم ترین زمینه های همکاری بین دو کشور به ویژه در حوزه 

که صبح « ایگور دودون»در دیدار با « محمود حجتی»به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، .نظر شد کشاورزی بحث و تبادل

شنبه در محل هتل آزادی تهران انجام شد، سطح روابط سیاسی دو کشور را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: الزم است در زمینه اقتصادی 

د: امضای تفاهم نامه های قرنطینه گیاهی و دامی بین ایران و مولداوی می وی تصریح کر .نیز همکاری های دو کشور گسترش یابد

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم تبادل کارشناس و انتقال تجارب کشاورزی .تواند زمینه توسعه مبادالت کاال را بین دو کشور تسریع بخشد

در این دیدار، رئیس .ب همکاری بین دو کشور خواهد بودبین دو کشور تاکید کرد و گفت: ترانزیت کاال نیز از دیگر زمینه های مناس

جمهور مولداوی نیز کشاورزی را یکی از موضوعات مهم همکاری بین دو کشور عنوان کرد و گفت: ایران توانمندی های خوبی در 

تشکیل کمیسیون مشترک وی افزود: .تولید و صادرات محصوالت کشاورزی دارد و ما آمادگی برای همکاری در این زمینه ها را داریم

 /.دهد گسترش را مولداوی و ایران همکاری های زمینه و ها ظرفیت تواند می کشور همکاری های اقتصادی بین دو

http://www.iana.ir/fa/news/47۰52/%D8%B1%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 شریعتمداری به کمیسیون کشاورزی می رود

علی اکبری نماینده بجنورد در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با پارسینه با اشاره به معرفی محمد شریعتمداری از سوی رئیس   

آقای شریعتمداری گزینه مناسبی برای اداره وزارتخانه است و جمهوری به مجلس برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 

وی افزود: با توجه به تجربیات هشت ساله آقای .انتخاب ایشان در مقایسه با وزیر قبلی این وزارتخانه، حرکت رو به جلو تلقی می شود

 .تجارت موفق خواهد بودشریعتمداری در وزارت بازرگانی و سوابق دیگری که دارد، قطعا در وزارت صنعت، معدن و 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه ما بنا داریم تا به دولت کمک کنیم، افزود: ما برجوانگرا کردن کابینه نظر داریم 

تفاده از سو تاکید داریم که انتخاب آقای شریعمتدار در مقایسه با وزیر سابق در همین راستا بوده چرا که ایشان همان تجربیات را با ا

 .توانایی های خود و نیروی جوان و چابکی به سمت سیاست های مثبت و تحقق اهداف وزارتخانه پیش خواهد برد

اکبری با اشاره به ظرفیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت از هم تفکیک ناپذیر هستند و 

وی با اشاره به مقبولیت .تخانه حوزه تجارت نسبت گذشته غنی تر خواهد بودقطعا در زمان مسئولیت شرتمداری در این وزار

شریعتمداری در بین نمایندگان مجلس، تصریح کرد: فکر می کنم آقای شریعتمداری در کسب رای اعتماد مجلس مشکلی نخواهد 

ه آقای شریعتمداری در کمیسیون رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هفته آیند.داشت و رای اعتماد مجلس را کسب خواهد کرد

حضور خواهد یافت و اعضای کمیسیون بعد از شنیدن برنامه های وی برای اداره وزارتخانه، تصمیم خود را خواهند گرفت و قطعا 

 .برنامه ها و دیدگاه های وی به میزان قابل توجهی روی نگاه اعضای کمیسیون اثر گذار خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/47265/%D8%B4%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 های آیندهشده ـــ برنامهراه طی

عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم معرفی بههای فراوان محمود حجتی شد پس از کش و قوسبینی میطور که پیشهمان

و همچنین مدیریت و هدایت  79تا  76شد تا وزیری که سوابقی مانند اجرای پروژه ملی سد کرخه، وزارت راه و ترابری از سال 

یی دوباره کشور به گندم های مثبتی مانند خوداتکادهنده اتفاقوزارتخانه جهاد کشاورزی پس از ادغام را به عهده داشته است، ادامه

 .در دوره دولت یازدهم و اقدامات دیگری باشد که در برنامه تقدیمی وی تبیین و اعالم شده است

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

زدهم معرفی عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت دواهای فراوان محمود حجتی بهشد پس از کش و قوسبینی میطور که پیشهمان

و همچنین مدیریت و هدایت  79تا  76شد تا وزیری که سوابقی مانند اجرای پروژه ملی سد کرخه، وزارت راه و ترابری از سال 

های مثبتی مانند خوداتکایی دوباره کشور به گندم دهنده اتفاقوزارتخانه جهاد کشاورزی پس از ادغام را به عهده داشته است، ادامه

یازدهم و اقدامات دیگری باشد که در برنامه تقدیمی وی تبیین و اعالم شده است.در این برنامه که رویکردها و  در دوره دولت

صفحه گردآوری شده است، با اشاره به اسناد باالدستی مورد استناد که تکالیف  25های مورد نظر وزیر جهاد کشاورزی در برنامه

های آن مورد وثوق قرار گرفته و در آن توسعه پایدار و پایداری تولید و توسعه کانونشفاف و صریح ارتقای ضریب امنیت غذایی در 

گیری هرچه بیشتر از نظرات نخبگان و استفاده از تولید برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی ترسیم شده است؛ عقالنیت و بهره

و منابع طبیعی در دولت دوازدهم را ایجاد خواهد کرد،  عنوان رویکرد نوینی که مدیریت راهبردی بخش کشاورزیتجربیات جهانی به

مورد تأکید قرار گرفته است. کمااینکه در برنامه وزیر پیشنهادی، دستاوردهای مناسبی که در بخش کشاورزی طی دوره دولت یازدهم 

که بخش کشاورزی و منابع طبیعی های نوین دانسته شده است.در این برنامه با اشاره به این رخ داد، مرهون استفاده از تکنولوژی

درصد اشتغال  19درصد از ارزش مواد غذایی مورد نیاز و  9۰بستری برای خلق ثروت از مسیر تولید و اشتغال مولد است و حدود 

یز نشده، سهم این بخش از ارزش افزوده ناشی از کسب و کار کشور کند، با استناد به محاسبات علمی انجاممولد کشور را تأمین می

باری از تجربه در درصد عنوان شده است.همین موقعیت باعث شده است تا وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی که کوله ۳2.5بیش از 

ویژه های عمرانی و جهادی در بخش کشاورزی را در کارنامه دارد، با یادآوری رویکردهای حمایت گرایی در اغلب کشورها بهفعالیت

عنوان اصلی غیر قابل انکار عنوان کند. کما اینکه در این بخش از توضیحات آن را به oecdرفته و عضو کشورهای دارای اقتصاد پیش

ساله و همچنین  1۰هزار میلیارد دالر در قالب برنامه بینی حدود یکهای اخیر کنگره آمریکا برای پیشبرنامه وزیر به مصوبه سال

 دهند.عه اشاره شده که روزانه یک میلیارد دالر به بخش کشاورزی یارانه میهای اقتصادی و توسکشورهای عضو سازمان همکاری

در ادامه این گزارش اقدامات و دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم با اشاره به جداول و نمودارهای اخذ شده از منبع بانک 

مورد اشاره قرار گرفته که چکیده آن  95یان سال تا پا 92مرکزی توضیحات جامع و کاملی از فرآیند تغییرات رخ داده از سال 

درصد و  5.۳های کالنی مانند این است که متوسط نرخ رشد ارزش افزوده این بخش طی چهار سال بیش از دستیابی به شاخص

 95در سال  میلیارد دالر ۳.۰9به حدود منفی  92منفی میلیارد دالر در سال  8.1کسری تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا از حدود 

های اساسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی که باعث ایجاد ارتقا و در واقع بهبود یافته است.در بخش دیگری از این برنامه چالش

های منسجم از مزرعه تا ها در زمینه زنجیرهموانع جدی در رشد سریع و پایدار تولید شده است، مورد توجه قرار گرفته که محور آن

بوده است.  های مولدی شدن تولید، توسعه صنایع مرتبط، ثبات و پایداری حمایت دولت از تولید و ایجاد و توسعه تشکلسفره، اقتصاد

گذاری و کسب و کار ها به موارد دیگری هم اشاره شده است که وجود مخاطرات و ریسک باالی سرمایهالبته در اشاره به این چالش

http://awnrc.com/index.php
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های مورد نیاز تولید؛ فاصله زیاد در فرآیند تولید تا عرضه محصول نهایی ش و تأمین یارانهو ضعف پوشش بیمه حمایتی دولت در بخ

ها؛ ضعف و سوداگری و داللی در عرضه مواد غذایی، محدودیت منابع آبی کشور و افت کمی و کیفی و عدم تعادل در آبخوان

های حمل و نقل، و نگهداری؛ کمبود زیربناها و زیرساختبندی برداری، فرآوری، بستهمکانیزاسیون در فرآیندهای تولید، بهره

 های صادراتی و... نیز مورد تأکید وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.سازی، پایانهذخیره

های اجرایی که کنار ارائه برنامهبند مورد اشاره قرار گرفته است که در  11همچنین در ادامه راهبردهای دستیابی به این اهداف در 

ها؛ ها و مدیریت کالن بازار و توسعه تشکلهای راهبردی؛ برنامه اجرایی توسعه زنجیرههایی مانند تولید محصوالت و نهادهزیربخش

قال دانش و انت ها، پشتیبانیبرنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری و برنامه اجرایی توسعه زیرساخت

های دار اقتصاد مقاومتی نیز که در راستای سیاستهای اولویتها و برنامهنوین را مورد تأکید قرار داده است.و البته در بخش پروژه

نظر  پروژه مورد 42دار تصویب و ابالغ شده است، های اولویتها و برنامهکلی اقتصاد مقاومتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه

های گندم؛ پروژه پروژه چند پروژه به شکلی ویژه مورد تأکید قرار گرفته است که پروژه 42و مصوب را نام برده است.البته در کنار این 

 های روغنی؛ پروژه برنج؛ پروژه چغندرقند و نیشکر؛ پروژه حبوبات؛ پروژه پنبه؛ پروژه تولید نهاده بذر و نهال؛ پروژه ایجاد و توسعهدانه

های فرعی آبیاری و زهکشی؛ پروژه افزایش تولید زیتون؛ پروژه توسعه تولید و فرآوری های نوین آبیاری؛ پروژه ایجاد شبکهسامانه

دار )در مناطق پرباران غرب کشور(؛ پروژه گوشت قرمز و ها در اراضی شیبها؛ پروژه توسعه باغگیاهان دارویی؛ پروژه توسعه گلخانه

های عرضه؛ پروژه مدیریت بازار و مرغ؛ پروژه افزایش نوغانداری؛ پروژه پرورش ماهی در قفس؛ پروژه زنجیرهو تخمشیر؛ پروژه مرغ 

تأمین عرضه کل محصوالت راهبردی؛ پروژه حمایت از توسعه صادرات؛ پروژه آبخیزداری؛ پروزه توسعه زراعت چوب؛ پروژه نظام 

برداران؛ پروژه مکانیزاسیون و در نهایت پروژه صنایع تبدیلی ال و ترویج دانش نوین به بهرهبرداری؛ پروژه ایجاد سامانه نوین انتقبهره

 ویژه درو تکمیلی در کنار اهداف و الزامات هر یک به تفکیک مشخص شده است.در دولت دوازدهم در چهارچوب اسناد باالدستی به

قانون ششم برنامه  ۳1محور دوم سیاست کلی کشاورزی و ماده  های کلی اقتصاد مقاومتی وراستای محورهای ششم و هفتم سیاست

سازی چهار برنامه اجرایی و ها مستلزم طراحی و پیادهتوسعه اهداف و راهبردها حسب مورد اتخاذ و ارائه شود که عملیاتی شدن آن

های مه اجرایی تولید محصوالت و نهادههای اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل برناها و برنامهتداوم اجرای پروژه

ها، برنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ها و مدیریت کالن بازار و توسعه تشکلراهبردی، برنامه اجرایی توسعه زنجیره

دار های اولویتها و برنامهها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین و تداوم اجرای پروژهاجرایی توسعه زیرساخت عملیات آبخیزداری، برنامه

اتی منظور عملیاقتصاد مقاومتی است.وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با رویکرد تولید و اشتغال به

و برای  ریزیمهها و برنامه اجرایی ارائه شده، نسبت به تعیین اهداف کمی و کیفی و الزامات مورد نیاز آنها به شرح زیر برناشدن پروژه

ها برنامه عملیاتی در سطوح ملی و استانی تنظیم و اقدام الزم را معمول داشته است.بدیهی است این اقدامات توسط یکایک این پروژه

های آموزش، تحقیقات و ترویج، سازمان های مرتبط استانی حسب مورد با اتکا به پشتیبانی سازمانها و سازمانمجریان و معاونت

 گذاری بخششکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان تعاون روستایی، صندوق بیمه، بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایهدامپز

های تعریف شده در برنامه محمود حجتی در برنامه کشاورزی به مرحله اجرا گذاشته شده است.در ادامه این برنامه آمده است: پروژه

های سامانه های روغنی، برنج، چغندر قند و نیشکر، حبوبات، پنبه، نهاده بذر و نهال، ایجاد و توسعههای گندم، دانهدوازدهم شامل پروژه

ها، های فرعی آبیاری و زهکشی، افزایش تولید زیتون، توسعه، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه برنامهنوین آبیاری، ایجاد شبکه

های عرضه، مرغ، افزایش نوغانداری، پرورش ماهی در قفس، زنجیرهمز و شیر، مرغ و تخمدار، گوشت قرها در اراضی شیبتوسعه باغ

برداری، ایجاد سامانه مدیریت بازار و تامین عرضه محصوالت راهبردی، حمایت از توسعه صادرات، آبخیزداری، زراعت چوب، نظام بهره

و صنایع تبدیلی و تکمیلی است که در ادامه نیز به هفت مورد از الزامات  برداران، مکانیزاسیوننوین انتقال و ترویج دانش نوین به بهره

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

69 
 

بندی این برنامه پیشنهادی، الزامات اجرای برنامه ارائه شده مورد اجرایی این برنامه اشاره شده است.این در حالی است که در جمع

لت است. الزاماتی که در هفت بند مورد اشاره قرار گرفته های مجلس شورای اسالمی و دواشاره و تأکید قرار گرفته که نیازمند حمایت

های ترجیحی، قیمت کاالها و خدمات دولتی(؛ ها، تعرفههای ویژه از ابزارهای حمایتی )بیمهاست. الزام به اولویت در برخورداری طرح

های تضمینی؛ ایجاد و موقع قیمتم بههای مؤثر واردات محصوالت کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی؛ اعالبرقراری تعرفه

های حمایتی؛ فراگیری بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشاورزان؛ افزایش سرمایه صندوق بیمه؛ تأمین نیروی اندازی صندوقراه

یر جهاد کشاورزی انسانی و منابع مالی در اجرای قانون حفاظت از منابع طبیعی کشور از الزامات اجرای اهداف و برنامه پیشنهادی وز

 است./

 دانلود کنید اینجا برنامه پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی برای دولت یازدهم را از pdfفایل * 

http://www.iana.ir/fa/news/47216/%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

درصد افزایش یافته  44درصد به  ۳7افزایش بهره وری، راهبرد بخش کشاورزی در دولت دوازدهم/ راندمان آبیاری از 

 است

اعالم کرد: در چارچوب اسناد باالدستی و سند اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری از منابع پایه به ویژه آب، وزیر جهاد کشاورزی 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در حاشیه نشست فراکسیون .راهبرد بخش کشاورزی در دولت دوازدهم است

چارچوب اسناد باالدستی و سند اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری از منابع پایه به امید مجلس شورای اسالمی با بیان این که در 

ویژه آب، راهبرد بخش کشاورزی در دولت دوازدهم است، تصریح کرد: در چهار سال گذشته با حمایت دولت و مجلس و مشارکت 

برنامه های توسعه سامانه های نوین آبیاری،  وی تاکید کرد:.تولیدکنندگان، بهره وری آب در بخش کشاورزی افزایش یافته است

درصدی مصرف آب  25کشت نشایی، کشاورزی حفاظتی، استفاده از بذور مقاوم به تنش ها و کم آبی و زودرس که موجب کاهش 

 ۳7از  حجتی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح های افزایش بهره وری، راندمان آبیاری .می شود، در دولت دوازدهم استمرار می یابد

وی یادآور شد: بر اساس مطالعات .درصد افزایش یافته که رکورد خوبی است و امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم 44درصد به 

، با استفاده از بذرهای اصالح  8۰گرم در دهه  2۰۰موسسات تحقیقاتی، تولید شکر از چغندر قند به ازای مصرف یک مترمکعب آب از 

گرم رسیده که هم کاهش مصرف آب و همچنین افزایش تولید  6۰۰مکانیزه و مبتنی بر اصول علمی و فنی به  شده و کشاورزی

 .محصول را در پی داشته و در آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت

http://www.iana.ir/fa/news/47۳۰6D/%8%A7%D9%81%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 یک وزیر و این همه طلبکار

جمهور اهلل بیطرف از سوی رییسوزارت نیرو، به بدهکارترین وزارتخانه دولتی شهره است. برای این وزارتخانه بدهکار، حبیب : اعتماد  

اهلل کرده، دوباره سکاندار آن خواهد شد. حبیببیطرف که پیش از این در راس این وزارتخانه سیاستگذاری میپیشنهاد شده است. 

سازی و سدسازی در این وزارتخانه گره خورده، با ارایه سال وزیر نیرو در دولت اصالحات بود. او که نامش با نیروگاه 8بیطرف 

اش؛ مشخص نیست مجلس چه های آیندهشود. عملکرد گذشته او و برنامهه میهای تازه به زودی به محک مجلس گذاشتبرنامه

رویکردی در قبال او دارد و چه تصمیمی برای رای اعتماد به وی خواهد گرفت، اما آنچه مشخص است اینکه او در این وزارتخانه یک 

یروی دولت نهم داد، بسیار متفاوت است اما وزیر متخصص است. هرچند وضعیت مالی این وزارتخانه با شرایطی که تحویل وزیر ن

نخستین چالش او، بدهی به پیمانکاران است که عددها در .گویند نشستن بر کرسی وزارتخانه بدهکار ریسک بزرگی داردها میخیلی

های ی معوق، پروژههابه جز بدهی .هزار میلیارد تومان 14ساله بودجه این وزارتخانه نجومی است. رقمی حدود مقایسه با منابع یک

آبی هم دغدغه دیگر این وزارتخانه است. اما برای بخش خصوصی که چشمش نیمه کاره و تالش برای تولید برق و گذر از بحران بی

ترین مطالبه رسیدن به مطالبات معوقی است که اقتصاد برق را تحت تاثیر قرار داده است. های وزیر دوخته شده، مهمبه تصمیم

 .کنند و معتقدند که وزارت نیرو در این میان عقب نمانده اما واقعیت چیز دیگری استان کنونی از عملکردشان دفاع میهرچند مدیر

یرضا این را عل« های قبل بهتر عمل کرده است.وزارت نیرو برای تسویه بدهی با پیمانکاران این حوزه، سال گذشته به نسبت سال»

فق ها به صنعت برق موگوید. به گفته دایمی، سال گذشته در تسویه بدهیمی« اعتماد»وگو با تمقام وزیر نیرو در گفدایمی، قائم

هزار میلیارد تومان 4های صنعت برق را پرداخت کرد. به گفته او از این رقم، حدود هزار میلیارد تومان از بدهی1۰بودیم و دولت، 

میلیارد تومان نیز مربوط به 68۰۰ها بود و انون هدفمندی یارانهمربوط به عدم پرداخت سهمیه صنعت برق در جریان اجرای ق

 .شودهای واگذار شده که دستاورد خوبی برای دولت محسوب میهای نیروگاهبدهی

 پرداخت مطالبات معوق، مسکن است 

و  ز دور رقابت خارج شدهبا این حال، بخش خصوصی معتقد است پرداخت این مطالبات آنقدر به تاخیر افتاده که بسیاری از صنایع ا

هاست. آنها معتقدند که ها، خواسته دیگر بخش خصوصی، واقعی شدن قیمتاند، برای ماندن تاب ندارند. بعد از بدهیآنها که مانده

تواند از پس دخل و خرجش بربیاید و سود هم ببرد، اما اکنون به سبب کسری اگر مثال قیمت برق واقعی باشد، بخش خصوصی می

 .دار خواهد بودها ادامهه وزارت نیرو، همواره این وزارتخانه به بخش خصوصی بدهکار است و رفت و آمد برای تسویه بدهیبودج

وگویی به میزان مطالبات معوق این صنعت اشاره کرده و گفته بود: تر در گفتعلیرضا کالهی، رییس سندیکای برق ایران پیش

میلیارد تومان و در حوزه تولیدکنندگان برق حدود هشت هزار میلیارد تومان  5۰۰زات حدود پیمانکاری تامین تجهی مطالبات حوزه

فعاالن بخش خصوصی فعال در صنعت »ها هم اشاره کرده و گفته بود: است. وی عالوه بر اینها به مطالبات مربوط به هدفمندی یارانه

های قبل فعاالن صنعت برق با کاهش نرخ ارز و سال .ود، مدعی هستندبرق، در مورد مطالباتی که با دالر هزار تومانی ایجاد شده ب

هنوز هم مدعی  .داندترین خسارتی نمیدرصدی مواجه بودند اما دولت خودش را مسوول کوچک 25، 24ها و بهره کاهش سرمایه

 «.خسارت و مطالبات قدیمی هستیم

 دود تاخیر در پرداخت معوقات در چشم بخش خصوصی 

ابتدای اردیبهشت امسال، دولت برای پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی اوراق بدهی منتشر کرد و طبق گزارش رسمی اگرچه از 

هزار میلیارد تومان از طلب بدهکاران بخش خصوصی را پرداخت، اما پیام باقری، رییس کمیته  12۰وزارت اقتصاد در اردیبهشت ماه 
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داند ها به شکل اوراق مشارکت با نرخ تنزیل را به نفع بخش خصوصی نمیتسویه بدهی« اعتماد»وگو با توسعه صادرات برق در گفت

درست است در مقاطعی پیمانکاران یا »گوید: باقری در این باره می.و معتقد است که نتیجه این کار به نفع فعاالن صنعت برق نیست

وراق خزانه، نرخ تنزیل دارد. بنابراین کسی که پول را در همان لحظه اند. اطلبکاران از وزارت نیرو اوراق خزانه یا اوراق تسویه گرفته

شود. دود این ضرر و درصد نرخ تنزیلش است و از ارزش پولش کم می2۰الزم دارد اوراق خزانه را در بازار سرمایه بخواهد بفروشد 

 «.ددکشد تا بازگرها طول میاه سالرود یا اینکه همین پولی که بخش خصوصی طلبکار است گهگزیان به چشم بخش خصوصی می

که قیمت برق های سطحی. مادامیکنیم، زمانی هم در مورد مسکنای و عمیق صحبت میحل ریشهزمانی در مورد راه»به گفته وی 

کم  اکه یک حامل انرژی است، اصالح نشود اگر مقطعی هم اوراق خزانه، مشارکت یا تسویه به طلبکاران بدهیم ممکن است بحران ر

قیمت برد. بخش خصوصی برای اینکه مسائل خودش را بتواند تا دوره تسویه بدهی حل کند از بانک تسهیالت گرانکند اما از بین نمی

 «.کندای پرداخت نمیکند در صورتی که دولت بابت دیرکرد مطالبات، جریمهگیرد و جریمه را پرداخت میمی

 هزار میلیارد تومان بدهی دولت ۳۰

 های وزارتدر حال حاضر بدهی»گوید: سندیکای برق ایران با اشاره به میزان طلب بخش خصوصی از دولت در صنعت برق، میعضو 

هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و بسیار قابل توجه است. در حال حاضر وزارت  ۳۰ها از نیرو به مجموعه بخش خصوصی و بانک

صورت قطعی بدهکار است البته سه، چهار هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان به 14خصوصی داران بخش نیرو به مجموعه نیروگاه

لی ها پوهم در مسیر است تا قطعی شود. اگر بخش صنعت را هم اضافه کنیم، محصوالتی که به وزارت نیرو فروخته شده و شرکت

یم وزارت نیرو عدد قابل توجهی را به بخش خصوصی و سیستم بانکی بیناند و خدمات پیمانکاری را هم اضافه کنیم، میدریافت نکرده

این فعال بخش خصوصی در توضیح اقتصاد ناقص «.بدهکار است که ریشه همه اینها در اقتصاد متزلزل و شکننده صنعت برق است

های آتی نداشته در سال ، در مجلس تصمیم گرفتند قیمت فروش برق ثابت شود و افزایشی8۰در دهه »کند: صنعت برق تصریح می

تر باشد. تواند از قیمت تمام شده پایینپذیر باشد یعنی قیمت محصول طبیعتا نمیکه اقتصاد صنعت برق باید توجیهباشد، درحالی

تان فروشید، امکان ندارد کسب و کار موفقی داشته باشید اما قیمت فروشمثل اینکه کاالیی را تولید کرده و در فضای کسب و کار می

آید که در حال حاضر در صنعت برق قیمت تمام شده بیشتر از قیمت تولیدتان کمتر باشد. بنابراین ریشه اصلی از اینجا به وجود می

 تومانی هر کیلووات برق واقعی و تکلیفی 45فاصله «.از قیمت فروش است

قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق، امروز بین »وید: گکند و میباقری برای شفاف شدن این موضوع، از اعداد و ارقام استفاده می

شود یعنی اگر آن را هم بیفزاییم رقم باالتر خواهد شود، برآورد میها داده میتومان بدون احتساب گازی که به نیروگاه 11۰تا  1۰۰

 11۰تومان است. یعنی ما کاالیی را با  65تا  6۳کند به طور متوسط بین کننده دریافت میبود. در مقابل آنچه وزارت نیرو از مصرف

شود چون تنها تر میفروشیم. بنابراین تراز مالی ما همیشه منفی است و هر لحظه هم منفیتومان می 65تومان هزینه تولید کرده و 

شود. اگر وب میها، بخش کشاورزی و صنعت بوده و ممر درآمد این وزارتخانه محسمحل درآمد جدی وزارت نیرو، فروش برق به خانه

موضوعی که مورد توجه محمد پارسا رییس سابق سندیکای «.شوداین چرخه منفی باشد طبیعتا تراز مالی وزارت نیرو هم منفی می

تا  11مطالبات در حد »گوید: در تایید این موضوع به میزان این مطالبات اشاره کرده و می« اعتماد»وگو با برق هم هست و در گفت

لیارد تومان در سال نوسان دارد که صنعت برق اعم از تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات از دولت طلبکار هزار می 15

 «.بوده و تحت فشار شدید هستند

 وراق خزانه کافی نیستا
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که دولت در نظر گرفته است  متاسفانه حتی راهکارهایی» :کندهای زیادی باقی مانده است، تصریح میپارسا با بیان اینکه هنوز بدهی

های مثل اوراق خزانه به اندازه کافی به صنعت برق داده نشده و صنعتگران به همین دلیل تحت فشار قرار دارند. به نظرم تا قیمت

 اشتناپذیری خواهیم دبرق باال نرود و یارانه حذف نشود، همچنان این نقطه ضعف پابرجا خواهد بود و چند سال بعد لطمات جبران

رییس سابق سندیکای برق با توجه به «.گذاری نخواهد بودو با خاموشی مواجه خواهیم شد. چون انگیزه و جذابیت برای سرمایه

ها وجود ندارد و دولت باید راه دیگری برای تسویه این بدهی»گوید: ها به بخش خصوصی میاعطای اوراق خزانه برای تسویه بدهی

بنابراین راهی نیست مگر اینکه به تدریج با شیب نه تند  .خزانه تسویه کرده یا سهمیه نقدی پرداخت کند ها را از طریق اوراقبدهی

ها را و نه کند ظرف چهار، پنج سال قیمت برق را واقعی کنند. به این ترتیب در حال حاضر صنعتگران این حوزه باید بخشی از بدهی

به این جهت به نظر «.ه تدریج با قیمت برق بدهی گذشته را حساب و کتاب کنندبه اوراق خزانه بدهند، این در حالی است که ب

رسد تنها باید منتظر بود و دید آیا باالخره دولت، بودجه کافی در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد داد یا نه یا در نهایت دولت و می

 رسد نگاه ویژه وزیر نیروید داشت؟ موضوعی که به نظر میمجلس در راستای اجرای قانون برای واقعی کردن قیمت برق قدم برخواهن

 .کنددولت دوازدهم را طلب می

http://www.iana.ir/fa/news/47276/%D9%8A%D9%8۳ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 برای وزارت نیرو در دولت دوازدهم "اهلل بیطرفحبیب"های اعالم برنامه

 .های خود را برای وزارت نیرو اعالم کردجمهور به عنوان وزیر نیروی دولت دوازدهم، برنامهاهلل بیطرف، وزیر پیشنهادی رییسحبیب

وزیر منتخب دولت برای وزارت نیرو به مجلس معرفی شده است، برنامه وزارت اهلل بیطرف که به عنوان به گزارش ایانا از پاون، حبیب

 :نیرو در دولت دوازدهم را اعالم کرد که به شرح زیر است

اکنون که حجت االسالم و المسلمین دکتر روحانی با اکثریت قاطع آرای ملت شریف و فهیم ایران برای دومین دوره به عنوان رئیس 

انتخاب شده اند و کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد و آغاز دوره جدید در مدیریت اجرائی کشور به مجلس جمهور اسالمی ایران 

های اند، بدین وسیله برنامه پیشنهادی نامزد وزارت نیرو که بر اساس اسناد باال دستی از جمله سیاستشورای اسالمی معرفی کرده

، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، برنامه مدون ریاست جمهوری برای دولت اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه اقتصادی

 .شوددوازدهم و با عنایت به ماموریت های وزارت نیرو تنظیم شده است، در قالب چهار فصل تقدیم می

 "اصول، اهداف و راهبردهای کالن"فصل اول 

 اصول حاکم بر برنامه(1-1

ا های خود رریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و همچنین تدوین ضوابط و مقررات، فعالیتاری، برنامهمنظور سیاستگزوزارت نیرو به

های انقالب اسالمی و متکی به در چارچوب اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و با تاکید بر اصول و ارزش

ها، رساند. در ایفای این ماموریتو مسئولیت اجتماعی به انجام میهای گسترده کشور با رعایت و گسترش اخالق حرفه ای ظرفیت

رعایت استانداردها و معیارهای پذیرفته شده ملی و همچنین حقوق و رضایت آحاد جامعه مورد تاکید است. بر همین اساس، برنامه 

 :تقدیمی بر التزام به اصول زیر متکی است

 .همه استعدادها و توانمندی خود در ایفای مسئولیتکارگیری تعهد نسبت به مطالبات مردم و به-

 های دینی و اخالقی و رعایت اخالق حرفه ای در عرصه مدیریت و فعالیت های اجرائیپایبندی به آموزه-

 تعهد نسبت به تقدم منافع ملی و مصالح کشور بر منافع بخشی و گروهی-

 هاند سازی همه بخشتقدم کالن نگری بر نگرش کوتاه مدت و همکاری در توانم -

های وزارت نیرو و جلب مشارکت آنان در صنعت گیری از نهادهای مدنی مرتبط با فعالیترعایت حقوق شهروندی و تالش برای بهره-

 آب و برق

 گیری ازصداقت و صراحت در برخورد با مردم و نمایندگان آنها و توجه به نیازهای عامه، داشتن روحیه انتقاد پذیری و بهره-

 دیدگاههای کارشناسانه

 نفعانپاسخگو کردن واحدهای زیرمجموعه در برابر مردم با اصل قرار دادن رضایت مشترکین و ذی-

 اصالح ساختار اداری و کارامد کردن آن، ارتقاء انضباط و سالمت اداری-

 ساماندهی و ارتقای مدیریت مبتنی بر شایسته ساالری-

 و بهره گیری موثر از آراء و اندیشه های تخصصی ارزش گذاری به سرمایه های انسانی-

 های ملیها و حضور فعال در تصمیم گیریتعامل و همکاری سازنده با سایر دستگاه-

 تالش برای استفاده بهینه از ظرفیت های ملی، منابع و اموال عمومی-

 تالش برای ارتقای شفافیت و مقابله با فساد اداری-
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 های تخصصی زنان و جوانان در مناصب مدیریتی استفاده موثر از توانمندی-

 ایجاد فرصت برابر برای فعالین خصوصی و دولتی در صنعت آب و برق-

 های کلی:دیدگاه(1-2

های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارائه خدمات گسترده، وزارت نیرو بر این باور است که حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت

تامین آب، برق و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب به آحاد جمعیت کشور به صورت مطمئن و اقتصادی با رعایت پیوسته و مستمر 

ای در توسعه پایدار و بهبود مستمر کیفیت و رفاه مالحظات زیست محیطی، به عنوان ماموریت اصلی این وزارت، نقش تعیین کننده

، ها از جمله کشاورزی، مسکن، صنعتسزایی بر دستاوردهای سایر بخشخدمات، تاثیر بهزندگی مردم دارد. کیفیت و پایداری ارائه این 

 .خدمات، بهداشت، امنیت و محیط زیست دارد

های نرم افزاری و ای نسبت به ایجاد زیرساختوزارت نیرو با تمرکز بر انجام مطلوب امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری، به گونه

 .های تصدی با محوریت بخش خصوصی صورت گیردتا انجام فعالیت نمایدسخت افزاری اقدام می

های کلی اقتصاد مقاومتی، وزارت نیرو در صدد است با تقویت روحیه و رویکرد انداز و سیاستدر راستای دستیابی به اهداف چشم

تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب  نگر، نسبت به مدیریت عرضه وزا، پیشرو و برونپذیر، فرصت ساز، مولد، درونجهادی، انعطاف

 .و فاضالب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازی توسعه بازار کاال و خدمات صنعت آب و برق اقدام کند

امین آب ی تهاوزارت نیرو با تاکید بر ضرورت ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی، با ایجاد زیرساخت

 .کندو برق، به شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها کمک می

ای و کارآمد و همچنین استفاده از مندی از منابع انسانی خالق، حرفههای فوق را منوط به بهرهوزارت نیرو توفیق در انجام ماموریت

 .داندتوسعه توانمندی داخلی می های نوین مدیریت و نیزآخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، فناوری و روش

 ( اهداف کالن۳-1

 حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار برای همه نیازهای کشور -

 های آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدماتبهبود اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاه -

اعمال حاکمیت با تاکید بر استقرار نظام صالحیت حرفه ای، تنظیم مقررات و استانداردهای ارائه ایجاد و تقویت زیرساخت های  -

 خدمات، استقرار سیستم های پایش و نظارت بر فعالیت بنگاههای تامین و عرضه آب و برق

 قهای صنعت آب و بربهبود محیط کسب و کار و گسترش و تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت -

های پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضهارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهم -

های مختلف اجتماعی،اقتصادی، آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه

 نفعان و ذیمدخالنمحیطی با مشارکت موثر ذیزیست

برداری وری توام عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی، مدیریت تقاضا و بهرهآوری شبکه برق کشور با تمرکز بر بهبود بهرهارتقای تاب -

 ای انرژیموثر از ظرفیت مبادالت منطقه

 .گسترش و ارتقای سطح پژوهش، فناوری و نوآوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل -

 راهبردهای کلیدی (1-4

 ها و ابزارهای نوین بازارهای مالی و سرمایه به منظور تامین منابع مالی مورد نیازگیری موثر از ظرفیتبهره -
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گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در جهت دهی منابع عمومی برای تسهیل تامین منابع مالی و پوشش ریسک سرمایه -

 . های خاص )آب روستایی و...(فعالیت

منظور استمرار ارائه خدمات و تقویت اقتصاد آب و برق با رعایت مالحظات قشرهای ها بهگسترش بازار رقابتی و اصالح ساختار تعرفه -

 آسیب پذیر.

 های نرم افزاری به منظور تقویت رویکرد مدیریت تقاضا برای تضمین تحقق اهداف امنیت عرضه آب و انرژیتاکید بر فعالیت -

 ای برای ایفای ماموریت های کلیدی وزارت نیرو با تمرکز بر نیروهای جوانبه منابع انسانی توانمند، خالق و حرفهاتکای  -

های کاربردی و نوآوری در فناوری ساخت داخل برای حداکثر سازی بهره برداری از زنجیره ارزش تولید انرژی از گسترش پژوهش -

 منابع انرژی تجدیدپذیر

 منظور حداکثر سازی منافع ملی در امور آب و انرژیالملل بهز ظرفیت های دیپلماتیک و نظام حقوقی بینبرداری ابهره -

ها، کاهش تلفات انرژی، توسعه منابع انرژی تجدید شونده و های قانونی برای افزایش بازده نیروگاهاستفاده حداکثری از ظرفیت -

 .بهینه سازی مصرف

 فصل دوم : بخش آب و آبفا

 سیمای بخش (1-2

 .سوم میانگین بارش جهانی استمتر برآورد شده که کمتر از یکمیلی 242.۳اکنون متوسط بارندگی درازمدت سالیانه کشور حدود 

خشک دنیا و با ادامه روند موجود در استفاده از آب، بحران آب را با شدت بیشتری کشور ما به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمه

 .هد کردتجربه خوا

ساله اخیر  9متر( و نیز میلی 219ساله )17ها در مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن است که میانگین از طرفی مقایسه میزان بارش

 .است متر( داشتهمیلی 255ساله ) ۳1متر( کاهش محسوسی نسبت به میانگین درازمدت و میلی 2۰7)

راوانی( ف -مدت-ده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش )شدتهای اخیر میزان آب تجدیدشونبدین ترتیب در سال

 .استای داشتهها و درمجموع در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم،کاهش قابل مالحظهو نیز تغییر نوع بارش

میلیارد  116ال به میلیارد مترمکعب در س 1۳۰دهد که متوسط درازمدت منابع آب تجدیدشونده کشور از ها نشان میبررسی

 .استمیلیارد مترمکعب کاهش داشته 14مترمکعب رسیده و حدود 

درصد آن از  4۰میلیارد مترمکعب است که  1۰۰سازی طرح جامع آب کشور، میزان مصرف آب کشور حدود براساس نتایج بهنگام

درصد  8درصد در بخش کشاورزی،  9۰حدود  شود. از این میزاندرصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین می 6۰منابع آب سطحی و 

 .گیرددرصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می 2در بخش شرب و 

شود درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف می 86درازمدت،  میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده116بنابراین با توجه به 

داری دارد. همچنین میزان سرانه آب تجدیدشونده کشور نیز از فاصله معنی درصد تعیین شده برای کشور، 6۰که با سقف شاخص 

میلیون نفری در  1۰6بینی جمعیت رسیده است که با پیش 1۳95مترمکعب در سال  145۰، به 1۳۳5مترمکعب در سال  685۰

 دهکننآب استراتژیک کشور )تامین منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع.مترمکعب کاهش خواهد یافت 11۰۰، این سرانه به 142۰سال 

درصد آب کشاورزی( دچار مشکالت  52درصد آب صنعت و خدمات و  6۳درصد آب شرب روستایی،  8۳درصد آب شرب شهری،  57

برداری، محدوده به لحاظ بهره ۳57محدوده آزاد بوده و  227محدوده مطالعاتی کشور، تنها  6۰9ای که اکنون از عدیده است؛ به گونه

های بزرگ و همچنین اغلب محدوده.توجه استمحدوده نیز فاقد پتانسیل قابل 25در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بقیه 
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های مذکور درصد محدوده 78ای که حدود گونه مطلوب و بااهمیت از نظر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، از بین رفته است به

رویه از این منابع موجب شده است این منابع با افت شدید روبرو شده و از حجم ذخایر برداشت بی.ددر محدوده ممنوعه قرار دارن

آب موردنیاز شرب و بهداشت به علت .استمیلیارد مترمکعب از ظرفیت تعادلی، اضافه برداشت انجام شده 12۰استراتژیک، بالغ بر 

است. براساس آخرین اطالعات، جمعیت زیرپوشش شبکه آب ها بودهدولتهای اصلی حساسیت کمی و کیفی آن، همواره جزو دغدغه

پوشش است. جمعیت شهری زیردرصد رسیده 8۰درصد و جمعیت روستایی زیرپوشش شبکه آب شرب به حدود  99.۳شهری به 

های کشاورزی به ابهای صنعتی و زههای انسانی، پسابورود فزاینده فاضالب.درصد است 47آوری فاضالب نیز حدود شبکه جمع

رویه تخلیه بی.استها شدهها در این محیطها، سواحل و آبهای ساحلی باعث افزایش مواد مغذی و آالیندهها، تاالبرودخانه

های سطحی در مناطق مسکونی و واحدهای صنعتی سبب افزایش های جذبی و آبهای صنعتی به چاههای انسانی و پسابفاضالب

های تکلیفی شده و تعرفهتماماختالف زیاد میان هزینه .محیطی شده استمضر بیش از حد استانداردهای زیستعناصر و ترکیبات 

های الزم برای تعمیر و گذاری و هزینههای زیرمجموعه با مشکل کمبود منابع مالی برای سرمایهموجب شده است همه شرکت

درصد بوده و این امر در بخش آب سطحی در  4۳شده هزینه تمام در بخش آب شرب نسبت تعرفه آب به.نگهداری مواجه شوند

 .درصد و در بخش آب زیرزمینی نیز میزان دریافتی از بخش کشاورزی صفر است 1کشاورزی کمتر از 

 2۰۰میلیون و 2میلیارد مترمکعب و بالغ بر ۳7سد با ظرفیت آب تنظیمی بالغ بر  ۳7۰در حال حاضر تاسیسات بسیاری از جمله؛ 

 .استزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای ارتقای بازده انتقال آب و توسعه کشاورزی ساخته شدهه

 ها وراهبردها( چالش2-2

 هاچالش -الف

 هاتغییرات آب و هوایی و خشکسالی -

 گذاری کالن برای توسعه کشورفقدان آمایش سرزمین و سیاست -

 پیوسته منابع آبستقرار مدیریت بهمعدم استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق ا -

 کاهش سهم سرانه منابع آب تجدید شونده -

 میلیارد مترمکعب 12۰وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و وجود اضافه برداشت تجمعی بیش از  -

 های آبی و آلودگی منابع آبمحیطی پیکرهمشکالت زیست -

 وری پایین آنف و بهرههای مختلترکیب نامناسب ساختار مصرف آب در بخش -

 کمبود منابع مالی برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشور -

 های بخش آب به دلیل عدم نگرش اقتصادی به آبعدم تعادل در منابع و مصارف بنگاه -

 های انجام شدهتمام و طوالنی شدن دوره ساخت و معطل ماندن سرمایه گذاریهای نیمهتعدد پروژه -

 مدخالن در مدیریت منابع و تأسیسات آبینفعان و ذیمشارکت فراگیر ذیفقدان  -

 های منسجم تهیه آمار و اطالعات در منابع و مصارف آبضعف در ایجاد سامانه -

 راهبردها -ب

های هپیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضاستقرار حکمرانی خوب براساس اصول و فرآیند مدیریت بهم -

 های مردمیآبریز و محلی، ایجاد و توسعه نهادها و تشکل
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 بخشی در عرضه و تقاضای آب و پایشزیست و تعادلبرداری بهینه با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیطاستقرار نظام بهره -

 دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب

منظور ارتقای های مصرف بهمحیطی در تمامی بخشت اجتماعی، امنیتی و زیستگذاری اقتصادی آب با رعایت مالحظاارزش -

 وری در کل چرخه تولید و مصرف آببهره

 ایجاد و استقرار نهاد تنظیم مقررات و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب -

 ای آبریزهبراساس توان اکولوژیکی حوضههای صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدماتی ها و فعالیتگاهپیگیری ساماندهی سکونت -

 جویی در مصرف آب با همکاری و مشارکت مصرف کنندگان برای دستیابی به توسعه پایداروری و صرفهارتقای بهره -

 استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای کیفیت آن با تأکید بر پیشگیری از آلودگی منابع آب -

 محیطیهای غیرمتعارف بارعایت مالحظات زیستببرداری از آتوسعه بهره -

های مصرف و بازچرخانی آوری و تصفیه فاضالب کلیه بخشهای جمعهای کشاورزی و توسعه سامانهساماندهی کمی و کیفی زهاب -

 و استفاده مجدد از این منابع

 های آب و فاضالبگذاری بخش خصوصی در طرحتوسعه مشارکت و سرمایه -

 برداران و ذینفعان در مدیریت منابع آب و تأسیسات آبیشارکت بهرهارتقای م -

 ها( برنامه۳-2

 بخشی منابع آب زیرزمینیتداوم اجرای طرح احیا و تعادل -

 های مرزیتسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهار آب -

ه در اراضی پایاب سدهای دردست ویژهای آبیاری و زهکشی بهاولویت بندی، ساخت و تکمیل طرح های تامین آب و شبکه -

 برداریبهره

 های مسئولهای کشور با همکاری سایر دستگاهمحیطی تاالبریزی جهت تأمین حقابه زیستبرنامه -

 آوری و تصفیه فاضالبمندی آحاد جامعه از خدمات جمعارتقای شاخص بهره -

 های کیفی آناجرای برنامه های جلوگیری ازآلودگی منابع آب و ارتقای شاخص -

 تامین پایدارآب شرب شهرها و روستاها به لحاظ کمی و کیفی -

 های شور دریازدایی( آبسازی )نمکخصوص شیرینتوسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف به -

 هاو سواحلها، تاالبساماندهی وحفاظت از بستر و حریم رودخانه -

 کهای کشور ازآبهای مرزی و مشترتثبیت حقابه -

 های ملی سازگاری با تغییر اقلیممشارکت درتهیه و اجرای برنامه -

 اصالح ساختار اقتصاد آب کشور -

 استقرار نظام حسابداری ملی آب -

 های نوینهای کاربردی و استفاده از فناوریتوسعه تحقیقات، پژوهش -

 برداران در مدیریت منابع و تأسیسات آبیارتقای مشارکت بهره -

مقدار تا  هدف عنوان ردیف

 14۰۰سال 

  واحد
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  میلیارد مترمکعب 8 کاهش برداشت از منابع زیرزمینی بخشی منابع آب زیرزمینیاحیاء و تعادل 1

  میلیارد متر مکعب 1.5 مهار و تنظیم آب های مرزیمهار آب 2

  هزار متر مکعب 1۰۰ احداث شبکه آبیاری و زهکشی

  میلیارد متر مکعب 1.4 مهار و تنظیم های غیر مرزیمهار آب ۳

  هزار متر مکعب ۳۰۰ احداث شبکه آبیاری و زهکشی

4  

فزایش جمعیت تحت پوشش شبکه  های فاضالباحداث سامانه 5

آوری، تصفیه و بازچرخانی فاضالب در جمع

 کشور

 درصد 55
 

  میلیارد متر مکعب 1.2 تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها افزایش ظرفیت آبرسانی 6

 خصوصاستفاده از منابع آب غیرمتعارف به 7

های شور زدایی( آبسازی )نمکشیرین

 دریا

 میلیون متر مکعب ۳۰۰ افزایش منابع آب تجدید پذیر کشور
 

ها ها، تاالبساماندهی و حفاظت از رودخانه 8

 و سواحل

مطالعات تعیین حد بستر و حریم 

 هارودخانه

  کیلومتر 24۰۰۰

مطالعات تعیین حد بستر و حریم سواحل 

 هاها و تاالبدریا، دریاچه

۳6۰۰  

  5۰۰ هااجرای عملیات ساماندهی رودخانه

 فصل سوم: بخش برق و انرژی

 (سیمای بخش1-۳

ه و های الزم، نقش ارزندزیرساختصنعت برق ایران به عنوان صنعت زیربنایی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با ایجاد 

اساسی در توسعه کشور داشته و بسترهای مورد نیاز برای پویایی و رشد کشور را فراهم کرده است. درحال حاضر این صنعت با تحت 

ترین خدمت را به مردم شریف ایران درصد جمعیت روستایی، گسترده 99درصد جمعیت شهری و بیش از  1۰۰پوشش قرار دادن 

های داخلی از وضعیت خوبی در مقایسه با سایر بخشهای کشور برخوردار است. این بخش مبتنی بر توسعه توانمندی.دهده میارائ

المللی است. صنعت برق ایران با تکیه بر توانمندی های داخلی از جایگاه چهاردهم در سطح جهانی همچنین دارای جایگاه ممتاز بین

هزار کیلومتر شبکه  12۳هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی،  77ر است. با وجود بیش از و جایگاه اول در منطقه برخوردا

هزار کیلومتر  77۰هزار ترانسفورماتور توزیع،  657های انتقال و فوق توزیع، هزار مگاولت آمپر ظرفیت پست ۳27انتقال و فوق توزیع، 

رق با توجه به رشد مستمر مصرف برق، این صنعت نیاز به برنامه های میلیون مشترک ب ۳4شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، حدود 

و تامین  1۳95میلیارد کیلووات ساعت در سال  289تولید انرژی الکتریکی به میزان .گیری مستمر دارددقیق، سرمایه گذاری و پی

 .بخشی از عملکرد صنعت برق را شامل می شود 1۳96مگاوات در تابستان سال  554۰۰اوج بار 

 .در طول سال های اخیر برنامه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی و مدیریت مصرف اجرا شده است
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 1۰۰در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران جزو معدود کشورهایی است که دارای فناوری ساخت انواع نیروگاهها است. در عین حال 

 .قال و فوق توزیع توسط صنعت گران داخلی تولید می شوددرصد تجهیزات انت 95درصد تجهیزات توزیع نیروی برق و بیش از 

در راستای بهبود محیط کسب و کار، ضمن اجرای برنامه تجدید ساختار صنعت برق و ایجاد محیط رقابتی، امکان دسترسی باز به 

 .شبکه فراهم شده و با شکل گیری بورس برق، امکان خرید و فروش رقابتی برق ایجاد شده است

های راهبردی وزارت ای مهم صنعت برق، تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور برای مصارف مختلف براساس برنامههگیریجهت

، وری اقتصادیگذاران بخش خصوصی، خودکفایی در طراحی، ارتقای تکنولوژی، بهرهنیرو است. همچنین ایجاد رقابت بین سرمایه

که در  هایی استای صنعت برق از دیگر برنامههای برق و ارتقا در مؤسسات توسعههافزایش سطح پایداری و قابلیت اطمینان در شبک

 .شودسالهای اخیر از سوی کارگزاران این صنعت زیربنایی و منحصر به فرد با جدیت دنبال می

 ها و راهبردها(چالش2-۳

 :هاچالش -الف

 رشد مصرف برق و باالبودن شدت مصرف انرژی -

 مردم و مسئولین از صنعت برقافزایش انتظارات  -

 عدم اصالح تعرفه فروش انرژی و انشعاب برق متناسب با نرخ تورم در سنوات گذشته -

 التفاوت قیمت تمام شده انرژی برق و انشعاب و فروش تکلیفی مطابق قانون حمایت از صنعت برقبهعدم پرداخت ما -

 مورد نیاز در شبکه انتقال و فوق توزیععدم تخصیص منابع عمومی برای ایجاد زیرساختهای  -

انباشت حجم بدهی های صنعت برق به تولید کنندگان بخش خصوصی برق، پیمانکاران و تولید کنندگان تجهیزات و بانکها به  -

 .هزار میلیارد تومان ۳۰میزان بیش از 

 ت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقاب 12فقدان بستر الزم جهت استفاده از ظرفیت ماده  -

 ها و تلفات انرژی برقراندمان پایین نیروگاه -

 راهبردها -ب

 توسعه بازارهای رقابتی و افزایش معامالت در بورس انرژی و گسترش سهم معامالت دو جانبه برق در بازار -

بین المللی با هدف گسترش مبادالت و صادرات انرژی توسعه ارتباطات شبکه برق ایران با کشورهای همسایه مطابق استانداردهای  -

 برق

 آبی کوچک توسط بخش خصوصیهای تجدید پذیر و برقاحداث نیروگاه -

 افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مرتبط با صنعت برق -

 (DG, CHP, CCHP) های تولید پراکندهتوسعه نیروگاه -

 و باالتر Fاده از تکنولوژی توربین های کالسافزایش ظرفیت نیروگاهی با استف -

 افزایش ضریب بار شبکه برق کشور -

، رله ها و سایر تجهیزات مورد نیاز GIS حمایت موثر از تولید داخل بویژه در حوزه تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر، پستهای -

 پستها و نیروگاه ها

 فضای کسب و کار و تعادل بخشی در منابع و مصارف ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش برق به منظور بهبود -

 برق کشور با هدف کاهش تلفات و بهبود راندمان و هوشمندسازی شبکه بازآرایی شبکه -
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 ها و اهداف کمی(برنامه۳-۳

تقال د، انهای موردنیاز در بخش های تولیوری و توسعه زیرساختسازی، افزایش بهرهگری و چابکمدیریت اقتصاد برق، کاهش تصدی

 .شرح ذیل قابل پیگیری استو توزیع از محورهای اصلی این برنامه است که در قالب یازده زیر برنامه به

 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق با رویکرد افزایش بازدهی به همراه شبکه موردنیاز2۰۰۰۰ـ احداث و بهره برداری از 

 وات در کشورمگا 4۰۰۰ـ افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به 

توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و امکان تامین  -

 برق مطمئن و پایدار

 درصد 4۰ـ ارتقاء متوسط راندمان )بازدهی( نیروگاه های حرارتی کشور به حداقل 

 کشور ـ تک رقمی نمودن تلفات شبکه توزیع برق

 وری و قابلیت اطمینان شبکههای بهرهـ بهبود شاخص

 ـ توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه برق و ایجاد ارزش افزوده از طریق ارائه خدمات مخابراتی و انتقال دیتا

 ـ ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار در صنعت برق

 ـ بهبود الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی

 پذیری در عرصه جهانیحمایت از سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی و توسعه تحقیق و فناوری به منظور ایجاد و رشد رقابت -

 ـ ارتقای مسئولیت های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست

 فصل چهارم: بخش مدیریت، منابع انسانی، علم و فناوری و پشتیبانی صنعت

 (سیمای بخش1-4

های مدیریتی پیشرفته، به روز، متناسب ها و نظاممندی از فناوریر خدمات حیاتی و حساس در سطح کشور نیازمند بهرهارایه مستم

نونی ها و بسترهای قاباشد. به همین منظور ایجاد زیرساختهای بومی، ملی و منابع انسانی توانمند، با انگیزه و کارآمد میبا ظرفیت

های تحقیق و توسعه، رفع و حذف عوامل بازدارنده کسب و کار فناورانه، جوانگرایی و افزایش نتایج پروژه مندی ازمناسب، اجرا و بهره

دار از های اولویتها و پروژهاعتماد به منابع انسانی تحصیلکرده و کارآمد، تامین مالی و تجهیز منابع مورد نیاز برای اجرای طرح

سازماندهی و آموزش منابع انسانی، ایجاد انگیزه و تعهد کاری، ارتقاء سطح .باشندو میهای مهم در تحقق اهداف وزارت نیرمولفه

فرهنگ سازمانی و نشاط اداری، ایمنی و سالمت کارکنان، همچنین راهبری برنامه های اصالح نظام اداری، ارتقاء بهره مندی از 

دانش، سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از رویکردهای های جدید مدیریتی و توجه جدی به پیاده سازی نظام مدیریت فناوری

های علمی و تخصصی باتجربه از قبیل های خود از ظرفیتوزارت نیرو برای تحقق ماموریت.مهم وزارت نیرو در دولت دوازدهم است

قیقات و آموزش مدیریت پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و موسسه تح

شرکت  2۰۰ها و کارخانجات بزرگ تولیدکننده، مشاوره و پیمانکاری و بیش از گیری از توان تولیدی شرکتبرخوردار بوده و با بهره

وزارت نیرو در برنامه های راهبردی خود، تقویت و توسعه صادرات خدمات .ورزدبرداری به تامین آب و برق مطمئن اهتمام میبهره

سطح و توان رقابتی صادرات در صنعت آب و برق را هدف قرار داده است. نی و مهندسی، بهره گیری از مزیت های نسبی و ارتقای ف

تقویت تشکل های صنعتی و اجرایی، تعامل و همکاری با تشکل های غیردولتی صادراتی صنعت آب وبرق و افزایش مشارکت بخش 

ست. بنابه گزارش سازمان توسعه تجارت، طی سالهای اخیر وزارت نیرو حائز رتبه برتر در خصوصی از اهم سیاست های این وزارت ا

 .صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده است
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 های عمده(چالش2-4

 های سنگین مدیریتیوجود فاصله بین نسلی برای به عهده گرفتن مسئولیت

 ات افراد باتجربه بخش غیردولتیمندی از خدموجود بروکراسی و مقررات حاکم برای بهره

 التحصیالن بیکار با سطح سواد متفاوت و مدرک یکسانوجود فارغ

 های علمی و فناوریگذاریبی ثباتی منابع مالی برای سرمایه

های نو مرتبط با صنعت و افزایش فاصله کیفی ارایه خدمات در مقایسه با سطح ضعف در به کارگیری گسترده و هوشمند فناوری

 هانیج

 کارهای صدور خدمات فنی مهندسی و کاالوآشنایی ناکافی تولیدکنندگان و پیمانکاران و مشاوران صنعت آب و برق به ساز

 فقدان کفایت نهادها و موسسات مالی و بانکی و بیمه ای برای پشتیبانی از صادر کنندگان

 رقبای خارجی رقابتی نبودن محصوالت و خدمات و سهولت ارائه آنها در مقایسه با

 نگاه کوتاه مدت شرکت های فعال در حوزه صادرات و بی توجهی به اهمیت ظرفیت سازی بلندمدت

 (راهبردها و رویکردها۳-4

انداز مشتمل بر ارتقاء دانش و مهارت منابع انسانی، بهبود با عنایت به اهداف کالن منابع انسانی و توسعه فناوری در سند چشم

های کاربردی و فناوری، افزایش خالقیت و نوآوری در مدیران(، افزایش اعتبارات علمی و فناوری، توسعه پژوهش ها )به ویژهشایستگی

 :و توسعه مدیریت دانش، راهبردهای ذیل ارایه می شود

ت های صالحیهای منابع انسانی صنعت آب و برق در قالب استانداردهای شغلی و آموزش و گواهینامهها و توانمندیارتقای قابلیت -

 ایحرفه

 های مدیران مجموعه وزارت نیرو از طریق آموزش مهارت های مدیریتی و تمرکز بر توانمندسازی مدیران جوانبهبود شایستگی -

 ارتقای شبکه علمی نخبگان و متخصصین صنعت آب و برق-

 "تحقیقات و فناوری"و  "آموزش"دستیابی به هدف تخصیص دو درصد از درآمدهای صنعت آب و برق به امر  -

 سازی آنهاهای نوین در صنعت آب و برق و انتقال و بومیطراحی و تدوین نقشه راه فناوری -

 بنیان در صنعت آب و برقتوسعه شرکت های دانش -

 توسعه مدیریت دانش در صنعت آب و برق -

 تقویت توان تولید کنندگان و پیمانکاران متناسب با فعالیت های صادراتی -

 یجاد ساز و کارهای الزم برای برخورداری صادر کنندگان از تسهیالت بانکی و تضمین های بیمه ایا -

 حمایت از انتقال و بومی سازی فناوری های نو در راستای دستیابی به مزیت های نسبی -

 ها و اقدامات(برنامه4-4

 :توسعه پژوهش و فناوری در صنعت آب و برق .1

 فناوری مورد نیاز ۳۰تحقیقات و توسعه اجرای نقشه راه  -

 حوزه فناوری نوین 1۰تهیه نقشه راه تحقیقات و توسعه حداقل  -

 ها و ارتقاء اثربخشی آنهاتوسعه مراکز رشد و توسعه فناوری مرتبط با طرح -

 المللیهای علمی بینگسترش ارتباطات و فعالیت -
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 تقویت صندوق حمایت از تحقیقات صنعت برق -

 های تخصصی صنعت آب و برقها و اساتید در حوزهعه تعامل و ارتباط با دانشگاهتوس -

 :های آنتوانمندسازی منابع انسانی و ارتقاء مدیریت و زیرساخت-2

 ای شدن، جوانگرایی با تاکید بر جذب نخبگانگرایی، حرفهریزی نیروی انسانی براساس تخصصبرنامه -

 و بهبود نظام جبران خدمات وری نیروی انسانیافزایش بهره -

 ایهای مورد نیاز طرح صالحیت حرفهاجرای آموزش -

 مدیر جوان و کارامد 5۰۰افزایش کمی و کیفی آموزشهای مدیریت و تربیت حداقل  -

 های آموزشی قبلی و ایجاد قطب های تخصصی ـ آموزشی مورد نیازروزرسانی قطببه -

 :.اصالح ساختار و توسعه مدیریت۳

سازی و منطقی نمودن سازی، متناسبهای زیرمجموعه حسب نیاز با رویکرد چابکالح ساختارهای سازمانی و بازآرائی شرکتـ اص

 تشکیالت

 های برونسپاریکاهش تصدی گری و ساماندهی فعالیت -

 بازنگری و ساده سازی فرایندهای مرتبط با خدمات مشترکین و تقویت خدمات الکترونیکی -

 :تیبانی از صنایع آب و برق با رویکرد توسعه صادرات.حمایت و پش4

 توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی صنعت آب و برق به عنوان موتور اصلی توسعه کشور و ایجاد اشتغال و افزایش تولید -

سازندگان و همچنین  افزایش صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی با هدف ایجاد فرصت برای شرکت های مشاور و پیمانکاران و -

 صنایع داخلی صنعت

حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت آب و برق با ایجاد حلقه های واسط برای تعریف بسته های سرمایه گذاری و ایجاد  -

 نهادهای توانمند داخلی برای مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک

فنی و مدیریتی و انتقال دانش فنی از طریق همکاری های موثر با نهاد های توسعه ارتباطات بین المللی مفید با موسسات مالی،  -

 جهانی

http://www.iana.ir/fa/news/472۰1/%D8%A7%D8%B9%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 برای همکاری ایران و استرالیا در حوزه کشاورزی و صنایع غذاییمذاکره 

 .معاون سفیر استرالیا در ایران با حضور در اتاق اردبیل با حسین پیرموذن، رئیس این اتاق و عضو هیات رئیس اتاق ایران دیدار کرد

 .غذایی با کشور استرالیا در اردبیل مهیاستگذاری در حوزه کشاورزی و صنایع پیرموذن در این دیدار گفت: بستر و زمینه سرمایه

آالت بخش کشاورزی و های گذشته باعث شد تا ما در حوزه صنعت و نوسازی ماشینرئیس اتاق اردبیل اظهار کرد: تحریم در سال

ازی بخش صنعتی وی گفت: دولت یازدهم تمام تالش خود را در بازس.ها روبرو باشیمماندگیها و عقبصنایع غذایی با برخی نارسایی

 .توانیم از تجربیات استرالیا که پیشرو در صنایع غذایی است، استفاده کنیمراحتی میو نوسازی صنایع غذایی گذاشته است. به

ذاشته آالت صنایع غذایی گرئیس اتاق اردبیل تاکید کرد: دولت در سال جاری بودجه مناسبی را برای نوسازی ناوگان صنعتی و ماشین

اندازی تورهای صنعتی بین تجار دو کشور پیرموذن ضرورت راه.مند شدتوان از تجربیات کشور استرالیا بهرهاین زمینه می است که در

گذاری آورد تا با حجم سرمایهاندازی این تور فرصت خوبی را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم میرا یادآور شد و اظهار کرد: راه

وی در این راستا تصریح کرد: اتاق اردبیل آمادگی اعزام هیئت تجاری به استرالیا .ی مشترکی را انجام دهندهاباال کارکرده و همکاری

شدت رئیسه اتاق ایران ادامه داد: در استان اردبیل ما بهعضو هیئت.گذاری نیز در اردبیل در حال اجراستهای سرمایهرا دارد و مشوق

آالت جدید همراه با تقویت صنایع تبدیلی هستیم. دولت یک و نیم میلیارد دالر دازی ماشیناننیازمند توسعه کشاورزی مدرن و راه

گذاری کرده است که با اتمام این امر قطعاً در منطقه مغان تقویت صادرات در بخش کشاورزی در شمال استان اردبیل سرمایه

های تاق ایران خاطرنشان کرد: استان اردبیل در بین استانرئیسه اعضو هیئت.شده کشاورزی را شاهد خواهیم بودمحصوالت فراوری

توانیم هم در بخش کشاورزی و هم صنایع غذایی راحتی می گذاری در بخش کشاورزی رتبه اول را دارد و ما بهکشور در حوزه سرمایه

پیرموذن در بخش .سرعت فراهم آیدکار به گذاران استرالیایی استفاده کنیم که امیدواریم زمینه اینهای سرمایهاز تجارب و توانمندی

دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بعد از برجام هیئت تجاری استرالیا به ایران سفر کرد، اما متأسفانه حجم تجارت بین دو کشور 

ابط تجاری دو آمار صادرات و واردات دو کشور یک میلیارد دالر بود، اما تخمین می زنیم رو 2۰۰۰پایین است، بطوری که در سال 

 .میلیون دالر باشد 4۰۰کشور در سال گذشته کمتر از 

وی با بیان اینکه کشور ایران در منطقه پرتالطم خاورمیانه بهترین کشور از نظر امنیت اجتماعی و سرمایه گذاری است، افزود: باید 

شریک اول تجاری استرالیا در خاورمیانه بود اضافه  199۰وی با اشاره به اینکه ایران در دهه .ارتباطات تجاری دو کشور افزایش یابد

مجددا  2۰16به دنبال تشدید تحریم علیه ایران تعطیل شد، اما از سال  2۰1۰کرد: دفتر تجاری استرالیا در تهران ) آسترید( در سال 

اتاق اردبیل به استرالیا خبر داد و افزود: مشوق های سرمایه گذاری در  وی از آمادگی اعزام هیئت تجاری.این دفتر بازگشایی شد

 .اردبیل در حال اجراست که می توان سرمایه گذاری های مشترکی انجام داد

 بعد از برجام روابط ایران با استرالیا در سطح عالی گسترش یافته است

و  یافته و شاهد بهبود روابط تجاریایران با استرالیا در سطح عالی گسترشمعاون سفیر استرالیا در ایران گفت: بعد از برجام روابط 

تیم پترسن در دیدار با مسئوالن ارشد اتاق اردبیل و مدیران اقتصادی استان اردبیل در محل اتاق بازرگانی، .بازرگانی دو کشور هستیم

وافق کنم و مین بار به استان سرسبز اردبیل سفر میصنایع، معادن و کشاورزی اردبیل اظهار کرد: خوشحال هستم که برای نخست

وی خاطرنشان کرد: در گذشته ایران شریک ممتاز تجاری استرالیا در خاورمیانه .مابین هستمنظر شما در تقویت روابط تجاری فی

توافق برجام، روابط دو کشور ها روابط تجاری دو کشور کمرنگ شده بود که با انعقاد های اخیر به دلیل برخی تحریمبود، اما در سال

http://awnrc.com/index.php
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هایی نظیر توتال و ایرباس در عقد قرارداد با ایران برای تیم پترسن ادامه داد: با توجه به حضور شرکت.رو به بهبود گذاشته است

 .اند تا در این زمینه به توسعه تجاری با ایران بپردازندهای استرالیا نیز ترغیب و تشویق شدهتوسعه تجاری، شرکت

رتبه از اردبیل به استرالیا برای دیدار با تجار، بازرگانان و صنعتگران کشور استرالیا بیان داشت: با استقبال از سفر یک هیئت عالیوی 

اهد توسعه کنند تا شویژه اردبیل سفر میهایی به ایران و بهصورت متقابل از کشور استرالیا نیز هیئتبه دنبال سفر این هیئت، به

معاون سفیر استرالیا، آینده روابط دو کشور را ازلحاظ کمی و کیفی رو به گسترش و بهبود ارزیابی کرد .و منطقه باشیمروابط بین د

و اظهار کرد: در گذشته ایران در صادرات فرش و خشکبار به استرالیا و به شکل متقابل استرالیا نیز در صادرات گندم و گوشت قرمز 

های نفت و گاز، معدن، مدیریت منابع آب و ایط کنونی توانمندی توسعه روابط با ایران در حوزهبه ایران فعال بوده است. در شر

 های کشاورزی و آموزشی را داریمصادرات دانش فنی در بخش

http://www.iana.ir/fa/news/47246/%D9%85%D8%B۰% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 کندسال است که ایکاردا با افغانستان، عراق و فلسطین کار می 4۰های کشاورزی پس از جنگ/ بازسازی سیستم

که سبب تخریب  جنگبه گذار کشورها پس از  (ICARDA)1متخصصان مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی مناطق خشک

سیستم های تولیدات کشاورزی شان شده کمک می کنند. درس های آموخته شده از افغانستان، عراق و فلسطین می تواند کلید 

، بخش کشاورزی کشورهای در حال ظهور، پس از "ایکاردا"آینده تالش های بازسازی در یمن و سوریه باشد.به گزارش ایانا از سایت 

لش های چندگانه ای مقابله می کند: نابودی محصوالت زراعی و فروشگاه های مواد غذایی؛ تضعیف سیستم ملی جنگ، اغلب با چا

سال است که ایکاردا با چندین کشور  4۰تولید و توزیع بذر؛ تجهیزات آسیب دیده و منابع ملی ژنتیک گیاهی تخریب شده. بیش از 

کار می کند و این مرکز تجربیات منحصر به فردی را به دست آورده و  -سطینافغانستان، عراق و فل-که جنگ را سپری کرده اند 

 چارچوبی برای سرعت بخشیدن به بازسازی سیستم های کشاورزی با بهترین عملکرد و تقویت امنیت غذایی ملی ارائه کرده است. 

را پوشش می دهد و عبارتند از: راه اندازی  ایکاردا تخصص ها، خدمات و بسته های فنّاوری را ارائه می دهد که چندین منطقه مهم

مجدد میراث ملی محصوالت زراعی؛ توسعه ارقام زراعی بهبود یافته؛ آغاز عرضه بذرهایی که سریعاً محصول می دهند؛ توسعه بانک 

می آورد؛ و ژن ملی محصوالت غذایی؛ پشتیبانی از زنجیره های ارزش جدید که درآمدهای جدیدی را برای جوامع محلی به وجود 

 افزایش ظرفیت مراکز ملی در زمینه نوآوری و تحقیقات. 

 افغانستان: زنجیره های ارزش و توسعه روستایی

 ایکاردا و شرکای آن ها در افغانستان نمونه آزمایشی برای اجرای تعدادی از زنجیره های ارزش کشاورزی دارند:

 تولیدات گلخانه ای خارج از فصل و سبزیجات پربازده  -

 تولیدات داخلی روغن های گیاهی برای بازارهای صادراتی و داخلی با ارزش باال توسط تعاونی های زنان  -

 دامداری برای تولید محصوالت لبنی و گوشت به منظور تأمین درآمد خانواده ها و فروش در بازارهای داخلی -

این مرکز برای افزایش تولیدات کشاورزی و باال رفتن درآمدها، مکانیزاسیون را ترویج می دهد که توسعه خدمات محلی برای تولید، 

بازاریابی و ابزارها و ماشین آالت تعمیراتی است. همچنین، ایکاردا از تالش های ملی در ساخت بخش خصوصی و اجرای دوره های 

 شاورزان و مقامات دولتی حمایت می کند. آموزشی فنّی و تخصصی به ک

زن در راه اندازی سرمایه گذاری های کوچک، باغبانی خانگی،  5۰۰هزارو 6عالوه بر این، آن ها از همکاری های محلی برای آموزش 

 شیوه های کشاورزی، پرورش بز و گوسفند و تکثیر بذرهای با کیفیت حمایت می کنند. 

 د برای افزایش بهره وریعراق: سرمایه گذاری های جدی

در عراق، طیفی از زنجیره های ارزش برای توسعه آینده و تحول بخش کشاورزی این کشور آزمایش و توصیه شد. همچنین تالش 

میلیون  2درصد از کل مناطق آبیاری شده کشور )حدود  75هایی برای رسیدگی به مسئله شوری در این کشور انجام شد. حدود 

درصد از زمین های شان برای کشت محصوالت استفاده  ۳۰شوری مواجه است و کشاورزان خاک های شور تنها از هکتار( با مشکل 

درصد از بازده مورد انتظارشان را به دست می آورند. نتیجه این اتفاق، از دست رفتن بهره وری ملی به ارزش  5۰می کنند و تنها 

مه ابتکاری شوری عراق با حضور شرکای چندگانه، راه حل ها و طرح سرمایه گذاری میلیون دالر امریکا در سال است. برنا ۳۰۰حدود 

 را برای بهبود تولید در زمین های تحت تأثیر شوری پیشنهاد کرد. 

تالش های بیشتر بر تولید روغن گیاهی خرما متمرکز شد. به جای آفت کش های شیمیایی از آفت کش های زیستی پایدار و مقرون 

تفاده شد که بهره وری و درآمد کشاورزان را افزایش می دهد و مزایای زیست محیطی بسیار مهمی دارد. دیگر تمرکز به صرفت اس

http://awnrc.com/index.php
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شیوه ای که در آن زمین های زراعی شخم زده نمی شود و بقایای محصوالت -است  (CA)2اصلی در عراق بر کشاورزی حفاظتی

ی می ماند. ایکاردا، در پاسخ به طبیعت فوق العاده گران واردات بذرهای بدون برای بهبود باروری خاک و حفاظت از آب در زمین باق

نیاز به شخم، بازاهای محلی برای تولید و بازسازی آنها را ایجاد می کند. این حرکت به گسترش کشاورزی حافظتی در سراسر عراق 

 کرد.هزار هکتار در سال های اخیر کمک 15به بیش از  2۰۰7از صفر هکتار در سال 

 فلسطین: ساخت سیستم کشاورزی ملی

پژوهشگران این مرکز بر ساخت سیستم کشاورزی ملی و تقویت ظرفیت فعالیت های تحقیق و توسعه با هدف معرفی فنّاوری های 

ن ژجدید برای افزایش درآمد کشاورزان تمرکز می کنند. تالش های آنان شامل تقویت منابع ژنتیکی محصوالت و راه اندازی بانک 

ملی؛ معرفی ارقام بهبود یافته گندم با بازده باالتر، بکارگیری فاضالب/ آب های خاکستری برای آبیاری و معرفی کشاورزی حفاظتی 

 است. 

 آمادگی برای آینده

امروزه، جنگ در سوریه، یمن و سایر مناطق درگیر، همچنان عوارض سنگینی بر سیستم های تولید کشاورزی دارد. به هر حال، 

الش ها برای یادگیری از درس های گذشته می تواند ما را برای آماده سازی از راهکارهای بازسازی مؤثر پس از پایان جنگ، آگاه ت

کند. با حمایت کافی از اهداکنندگان و شرکای ایکاردا می توان کشاورزی هر کشور را به صورت اولیه بازسازی کرد و نهایتاً فرصت 

 ی احیای جوامع روستایی را فراهم کرد. های جدید درآمدزایی برا

 پانوشت:

1 .International Center for Agriculture Research in the Dry Areas 

2 .Conservation Agriculture 

http://www.iana.ir/fa/news/47121/%D8%A8%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 افق روشن اقتصادی ایران و اوراسیا

معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران با همتایان خود از پنج کشور عضو اتحادیه 

عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، ه گزارش روابطب .وگو کردنداقتصادی اوراسیا در شهر ایروان دیدار و گفت

مقام وزیر صنعت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اعالم این خبر افزود: مذاکرات درخصوص ترجیحات قائم

اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نتیجه رسید و مقرر ای برای اقالم کشاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین ایران و کشورهای عضو تعرفه

شد اسناد امضاشده حداکثر در یک هفته آتی مورد تأیید نهایی از سوی مقامات طرفین قرار گرفته و مبادله شوند. وی خاطرنشان 

ل صادراتی جمهوری محصو 125کرد: در این دور از مذاکرات حدود یکصد تعرفه از محصوالت کشورهای عضو اتحادیه مذکور در مقابل 

های ترجیحی در آینده نزدیک مورد توافق قرار گرفت. خسروتاج با اشاره اسالمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای تعرفه

های ترجیحی برای کاالهای صنعتی در ایروان برگزار شد، به توافق دور قبلی اجالس که حدود سه هفته پیش با موضوع اعطای تعرفه

ساز توسعه روابط اقتصادی با کشورهای روسیه، قزاقستان، بالروس، قرقیزستان و الذکر زمینهکرد: مذاکرات و توافقات فوق تأکید

  .ارمنستان خواهد شد و حقوق گمرکی کاالهای صادراتی ایران به این کشورها نیز کاهش خواهد یافت

http://www.iana.ir/fa/news/47۰95/%D8%A7%D9%81%D9%82%- 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 درخشش خدمات ارزی بانک کشاورزی در دولت یازدهم

فضای مثبت بین المللی که پس از برجام به نفع ایران شکل بانک کشاورزی طی چهارسال فعالیت دولت تدبیر و امید با استفاده از 

سال تجربه در عرصه ی روابط مالی بین المللی خود را برای رونق  84گرفت و با پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، توانست 

شصت و ششمین اجالس بین المللی کمیته به گزارش ایانا از بانک کشاورزی، اجرای بی سابقه و میزبانی شایسته .اقتصادی کشور به کار گیرد

و همایش بین المللی توانمندسازی زنان و توسعه پایدار که به منظور تشریک مساعی و « آپراکا » اجرایی اتحادیه اعتبارات روستایی و کشاورزی 

اخلی بانک کشاورزی صورت گرفت، نفر مهمان خارجی و با تکیه بر ظرفیت های د 54اشتراک تجربیات در سطح بین المللی با حضور بیش از 

 .نمایش قدرتمندی از توانمندی، مهمان نوازی، امنیت و چهره مثبتی از کشور درشرایط متالطم پس از تحریم ارائه داد

بانک کشاورزی همچنین با استفاده از تجارب ارزشمند خود در بخش بانکداری بین الملل و دیدگاه مثبتی که با وجود تحریم ها و 

اصله پس از لغو تحریم ها و آغاز اجرای برجام،روابط بالف توانست  ت منفی، در بین بانک های بین المللی ایجاد کرده بودتبلیغا

 بانک 16۳ با کارگزاری خود را با بانک های اروپایی گسترش دهد به نحوی که بانک کشاورزی تنها بانکی است که پس از تحریم 

انک افتتاح حساب ب 24 در داشته، خارجی بانک 51 با کشاورزی بانک ساختمان در حضوری مالقات75  شده، مذاکره وارد خارجی

 .است کرده برقرار سوئیفتی بانک خارجی تبادل رمز  1۰9انجام داده و با بیش از 

ل بانک مدیرعامدر ادامه فعالیت های بین المللی برای استفاده از فرصت های پسابرجام، دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و 

کشاورزی خرداد سال جاری در حاشیه شرکت و سخنرانی در همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه ، مقدمات ایجاد کانال ارتباطات 

 کشور، این مطرح های بانک عامل مدیران با با محوریت بانک کشاورزی را فراهم و « سی . آی . اس»مالی بین ایران و کشورهای 

نت پترزبورگ از عزم جدی بانک کشاورزی س بازرگانی اتاق اعضای با ایران تجاری هیات نشست در همچنین وی. دکر مذاکره جداگانه

شایان ذکر است مدیرعامل بانک کشاورزی پیش تر نیز  .برای تسهیل مبادالت مالی و ارتقا سطح تراز تجاری ایران و روسیه خبر داد

دیدار و به عنوان یکی از سهامداران این « بانک تعاون اسالمی برای سرمایه گذاری» با سفر به کشور عراق با مدیران و کارشناسان

لی، الملهای بینهمچنین در پی عملکرد مطلوب و تعامالت مثبت بانک کشاورزی با اتحادیه. بانک درباره توسعه روابط مالی گفتگو کرد

ت تامین مالی توسعه ملی در کشورهای عضو بانک توسعه اسالمی مدیرعامل این بانک به عنوان عضو کمیته مدیریتی اتحادیه موسسا

 قتصادیا تعامالت مطلوب شرایط ایجاد جمله از اتحادیه  انتخاب شد تا از این پس نقش موثری در تصمیمات مدیریتی این« ادفیمی»

 ایفا پژوهشی و آموزشی جی،تروی هایپروژه اجرای و عضو کشورهای در ایتوسعه هایطرح اجرای تسهیل عضو، کشورهای میان

 /.کند

http://www.iana.ir/fa/news/47۰69/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 ای در غرب آسیا و شمال آفریقاهای عملی برای همکاری منطقهشود/ گامهای مشارکتی تواند محور همکاریایران می

نشست دانشگاهی امنیت آبی و همکاری های منطقه ای در مناطق خشک و نیمه خشک با نگاه ویژه به شمال آفریقا و غرب آسیا با 

 .ارشدست آنگلیا و کینز کالج در لندن برگزمشارکت موسسه ایرانی گفتمان توسعه پایدار ) خط سوم( ، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه ای

 ستاره حجتی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

نشست دانشگاهی امنیت آبی و همکاری های منطقه ای در مناطق خشک و نیمه خشک با نگاه ویژه به شمال آفریقا و غرب آسیا با 

 آکسفورد، دانشگاه ایست آنگلیا و کینز کالج در لندن برگزارشد. مشارکت موسسه ایرانی گفتمان توسعه پایدار ) خط سوم( ، دانشگاه

صابر معصومی نماینده خط سوم در بریتانیا و همچنین دبیر اجرایی این نشست در مورد انتخاب دو حوزه شمال آفریقا و غرب آسیا 

 سیاسی دنیا نیز هست. اما از لحاظ مسائلاین منطقه حوزه اثر ایران است و در حقیقت بحرانی ترین منطقه اقتصادی "به ایانا گفت: 

توسعه و زیست محیطی چندان در این منطقه کار نمی شود و بیشتر مسائلی که آن جا اتفاق می افتد پیرامون مسائل سیاسی، 

یده دعقیدتی و قومی است. به ویژه این که در مورد مسائل محیط زیستی از نظر برنامه های مشارکتی و همکاری منطقه ای چندان 

همکاری در بحث آب، موضوع "معصومی در توضیح استقبال سه دانشگاه بزرگ بریتانیا از موضوع این همایش گفت:  "نشده است.

ساده ای نیست. این که ایده جدیدی مطرح شود که اساسا بحث همکاری چگونه می تواند به شکل عملی رقم بخورد به خودی خود، 

حث جالب و مورد توجهی بود. در مورد همکاری و مشارکت در این منطقه یک سوال مهم مطرح برای هر سه دانشگاه شرکت کننده ب

دبیر اجرایی این همایش در مورد شرکت کنندگان و "است و آن این که آیا شکل گیری این همکاری در عمل ممکن است یا خیر؟

زی نزکالج لندن و نفر نخست تحلیل مسائل آبی و آب مجاپروفسور تنی آلن، استاد ارشد بازنشسته کی"سخنران های این برنامه گفت: 

در دنیا، که اتفاقا تخصص ویژه ای هم در غرب آسیا دارند و همین طور پروفسور مارک زیتون، متخصص حوزه فلسطین، سوریه و 

ا وجه به دانشجویی یهمچنین با ت". "نیل و استاد دانشگاه اینست آنگلیا بودند که دو سخنرانی محوری همایش نیز با آنان بود

دانشگاهی بودن این نشست، دانشجویان شرکت کننده از اعضای وزارت خارجه پاکستان، همین طور دانشجویان سوری که بر مدیریت 

آب و بحث بهداشت آب در بحران اخیر سوریه کارهای مطالعاتی و عملی زیادی انجام داده بودند و برخی از مقامات سازمان توسعه 

سخنرانی ایده محور از سوی  5معصومی با بیان ارائه  "انگلیس، از جمله شرکت کنندگان در این همایش بودند. همکاری های

همان طور که پیش از برگزاری این سمینار اعالم کردیم هدف از این گفت و گو ها رسیدن به راه حل عملی "دانشجویان اضافه کرد: 

بود که راه کارهای عملی برای شکل گیری همکاری ها در منطقه غرب آسیا و شمال و نه بیانیه ای تئوریک بود. سوال مطرح این 

آفریقا چیست؟ به عنوان مثال یکی از موضوعات مطرح شده در همین راستا بحث ساز و کار مالی چنین موسسه ای بود. اینکه ساختار 

رخی صندوق های توسعه و حتی کشورهایی که ممکن مالی می تواند از حمایت برخوردار شود؟ از بانک جهانی تا سازمان ملل و ب

است عالقمند به این مبحث باشند مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. مورد دیگر این بود که این سازمان مشترک باید کجا مستقر 

ه را داشته باشد که بدون شک توافق کشورها در آن شرط است. ما به صورت مقدماتی به راه حل دوره ای رسیدیم تا مشارکت هم

باشیم. بر محتوای کار اما بحث های زیادی شکل گرفت و در نهایت توافق بر مسائل آب، کشاورزی و انرژی به عنوان سه گروه پایه 

در کارگروه دوم در بحث آب و کشاورزی و نقش آب مجازی "او در توضیح کارگروه دوم این سمینار گفت: "منابع زیستی حاصل شد.

ه چطور این همکاری منطقه ای می تواند روی بحث آب مجازی شکل بگیرد. به ویژه در کشورهایی که در سابقه صحبت کردیم. این ک

تاریخی و فرهنگی و مسائل اقتصادی و اجتماعی خیلی از هم فاصله ندارند و در عین این که رقابت امری اجتناب ناپذیر و قابل پذیرش 

در پایان این نشست قرار "معصومی گفت: "مایت منطقه ای از کشورهای دیگر شود.است، اما این رقابت به جای تنش تبدیل به ح
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ر یشد در کنار گزارشی از کارگاه، پروپزالی از ایده این سازمان، تهیه شود. گام اول ارائه این پروپزال به سازمان های مرتبط و افراد تاث

ه درست است مباحث آکادمی معموال فضای امن تری دارد اما گذار در آن منطقه است. در این نشست اجماع نظرات بر این شد ک

هدف این است تمرین های مدیریت مشارکتی صورت بگیرد، مانند تشکل های دیگر بین المللی که به صورت منطقه ای و جهانی 

د. از این رو در نظر در حوزه آب، این سازمان می خواهد تمرین های مشارکت و همکاری را شروع کن"وی افزود: "فعالیت می کنند.

دارد در این منطقه این مفهوم را تثبیت کند که به جای رقابت و کشمکش منفی روی منابع زیستی شان، این نگرش را دنبال کنند 

که اگر قرار است به دلیل کمبود مواد غذایی یا کمبود آب در کشور ایکس اتفاقی بیفتد، ناامنی به کشور همسایه و سایر منطقه تسری 

سال گذشته در این منطقه چه اتفاقاتی زنجیر وار رخ داد. اگر امن ترین کشور  1۰دا می کند. همان طور که همه شاهد بودیم طی پی

سال اخیر، ناگزیر از پرداخت هزینه برای  1۰این منطقه ایران را در نظر بگیریم هم می بینیم به شدت طی تحوالت منطقه ای در 

تالش می کنیم واژه ضد سیاسی یا دوری از سیاست را "وسس موسسه توسعه گفتمان پایدار گفت: این عضو م"حفظ امنیتمان شد.

سر لوحه کار قرار دهیم. مجموعه ای از متخصصان یا مراکز علمی و تشکل ها در کشورهای عضو منطقه هستند که دغدغه موارد 

همکاری و آرامش توسعه پیدا کند، ما با این قشر به صورت فنی عنوان شده را دارند و می دانند که این منطقه است که باید در بستر 

من فکر می کنم که اگر چه همکاری منابع زیستی و آب به عنوان محور اصلی، شاید در "معصومی در پایان گفت: "کار می کنیم. 

هم خواهد افتاد و ایران به این نگاه نخست سخت به نظر می رسد، اما این اتفاق چون در جاهای دیگر افتاده الجرم در این منطقه 

دلیل که نقش تعیین کننده در منطقه دارد و متخصصان منابع زیستی قوی و شناخته شده ای در دنیا دارد، بسیار می تواند به شکل 

 "گیری این گفت و گو کمک کند.

r/fa/news/http://www.iana.i471۰8/%D8%A7%DB%8C% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 کشاورزی در دیار دیگر تهدید یا فرصت؟

تامین با توجه به مدیریت ناهمگون حوزه آب و شرایط تغییر اقلیمی، یکی از اقدامات دولت یازدهم از زمان آغاز به کارش برای 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .محصوالت و جلوگیری از واردات کشت فراسرزمینی بوده است

برای برخی کشورهایی که از نظر منابع آب و خاک در مضیغه هستند به عنوان  سرزمینیکشاورزی فرادر دهه های اخیر  ،خبرنگاران جوان

کشور بزرگ ایران با وجود برخورداری از زمین های مناسب کشاورزی در طول سال .راهکاری برای تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفت

 .آب بر روبرو شد تولید محصوالت کشاورزیقلیمی با مشکالت جدی در های گذشته به دلیل مدیریت ناهگون حوزه آب و شرایط تغییر ا

براین اساس یکی از اقدامات دولت یازدهم از زمان آغاز به کارش برای تامین محصوالت مورد نیاز و جلوگیری از واردات بی رویه 

 .ند مدت قراردادهایی منقعد شدکشت فراسرزمینی است که بدین منظور در زمین های مناسب سایر کشورها در قالب اجاره بل

با اشاره به ضرورت اجرای کشت   صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 که امنیت غذایی تولید محصوالت استراتژیکهت فراسرزمینی اظهار داشت: تشکل های بخش خصوص با برنامه ریزی مناسب ج

وی با اشاره به اینکه در صورت سرمایه گذاری دولت در این زمینه روزگار خوشی .کشور را تضمین می نماید، باید وارد میدان شوند

 صورت به مابقی درصد 5۰ و  درصد آورده باید از سوی بخش خصوصی باشد 5۰را متصور نمی شویم، افزود: براین اساس حداقل 

نورانی تصریح کرد: دربرخی سرزمین ها امکان مدیریت و برنامه ریزی .گیرد قرار تولید امر محققان و ها تشکل اختیار در تسهیالت

 .وجود دارد و در برخی دیگر برای به دست آوردن اطالعات منابع پایه ریسک منابع دولتی به صالح نیست

 ناموفقی ایران در کشت فراسرزمینی

ر گفت: با توجه به قرار گرفتن کشور د،صنعت،تجارت و کشاورزیعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

 ساعد و آب فراوانبرای تولید محصوالت اساسی در کشورهایی که دارای زمین م کشت فراسرزمینیسرزمین خشک و نیمه خشک، 

وی افزود: در گذشته تفاهم نامه ای میان ایران و قزاقستان و کشورهای حاشیه دریای خزر بدین منظور .هستند، امری ضروری است

در کشور ما به سبب برخی مسائل نظیر دوری کشورها،نبود امکانات حمل و نقل و  کشت فراسرزمینی :بیابانی ادامه داد.امضا شد

به گفته قائم مقام خانه کشاورز استفاده از تسهیالت منابع بانکی در این زمینه به سبب سودهای .ذاری موفق نبوده استعدم سرمایه گ

 .باال شدنی نیست

 کشت فراسرزمینی توجیه اقتصادی ندارد

با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی توجیه  صنعت،تجارت و کشاورزیعیسی کالنتری وزیراسبق کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

 .اقتصادی ندارد، افزود: البته این امر به جای عمل بیشتر در حرف موفق بوده از این رو نمی تواند برای کشور مزایایی در برداشته باشد

لوگیری و ج تعادل بخشی سفره های زیرزمینیاسرزمینی باید در چند صد هزار هکتار باشد تا بتواند در وی در ادامه گفت: کشت فر

 .از واردات اثر گذار باشد

 ضرورت توجه به کشت فراسرزمینی

بیان کرد: گرچه  صنعت،تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

ناگزیریم برخی محصوالت مورد نیاز را از خارج  محدودیت منابع آبی تنوع اقلیمی کشور ما در هیچ جای دنیا وجود ندارد اما به سبب

توجه به فراوانی و ارزانی آب، امکان  درصدی تامین دانه روغنی مورد نیاز به خارج افزود: با 95وی با اشاره به وابستگی .تامین نماییم

 .تولید دانه های روغنی در برخی کشورهای شمال روسیه و قفقاز وجود دارد
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 .به گفته پاپی زاده برای مدیریت تولید و جهت جلوگیری از خروج ارز،توجه به کشت فراسرزمینی امری ضروری است

صادرات و ورود به بازارها یکی از روش های جدیدی است که  با هدف کشت فراسرزمینی :عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .برای تامین نیاز کشور باید به این سمت و سو حرکت نماییم

http://www.yjc.ir/fa/news/6196142/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۸چهار شنبه 

 عیسی کالنتری بهترین گزینه برای ریاست سازمان محیط زیست است+ اسامی

شخصیت حقیقی و حقوقی سرشناس در نامه ای به حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران  15۰ -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .عیسی کالنتری در سمت ریاست سازمان محیط زیست شدندخواستار حضور 

 :، متن کامل این نامه به شرح زیر است«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 جناب آقای دکتر روحانی

 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

 .سالم علیکم

 .کنیمحضرتعالی و مردم تبریک و تهنیت عرض می با احترام، پیروزی شکوهمند دولت تدبیر و امید را به مقام معظم رهبری،

ها را تنها در حل آنهایی بوده است که راهبدون تردید رای تاریخی مردم به حضرتعالی در انتخابات اخیر عمدتا ناشی از کاستی

ان به آن دیار بود که: اند. از مصادیق این مدعا شعار مردم خوزستان در جریان سفرتنمودهدستتان با کفایت دولت شما جستجو می

 !"گرچه هوا نداریم، ولی هواتو داریم"

 !جناب آقای دکتر روحانی

ترین مطالبات فراجناحی مردم از دولت شما دگرگونی و تقویت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است. مهمترین یکی از فوری

  .شودحضور می کن، به شرح زیر تقدیمدالیلی که ما را ملزم به تقدیم این درخواست می

های بارز مدیریت سازمان حفظ محیط زیست در خالل سلطه نگاه خاص و به انزوا رفتن مبانی کارشناسی و تخصصی از ویژگی   .1

 .آیداین مدت بشمار می

ز و انزوای متاسفانه فضای شایستگی ستیزی به رکود، گری .عدم کادر سازی و تربیت مدیر جایگزین با وجود فرصتی دوازده ساله   .2

ها و قربانیان این شایستگی ستیزی و زبانزد بسیاری از کادر این سازمان است. در مرحوم دکتر صدوق از نمونه .ها انجامیدقابلیت

 های موردای احتماال بیش از ده گزینه به جنابعالی معرفی شده است، تعداد معدود گزینهشرایطی که برای مدیریت هر وزارتخانه

ل به با نقکند که در مناسبات این مدیریت حاکم بوده است )کشی حکایت میمدیریت این سازمان، خود از روند نخبه بررسی برای

مضمون از یکی از مشاورین عالی رتبه حضرتعالی(. از سویی دیگر از رشد نیروهای درون سازمان حفاظت محیط زیست ممانعت شده 

های ذاتی و توان بالفعل برای مطرح ازمان باال آمده در صورت دارا بودن شایستگیهای مختلف مدیریتی سو هر فردی که در رده

 .مهری قرار گرفته و رشد او متوقف شده استشدن به عنوان ریاست سازمان به هر نحو ممکن مورد بی

های غیرتخصصی یریگسال مدیریت بر این سازمان، موضع 12فقدان تخصص مرتبط با محیط زیست به نحوی که پس از گذشت    .3

نسبت به پدیده ریزگردها، بحران آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و حیات وحش و در مقابل پرداختن به موضوعات جنجالی و حاشیه 

 .سازی در زمینه هایی که اساسا چالش محیط زیست امروز و فردای کشورمان نیستند حیرت آور است

ای است که محیط زیست کشور را در ی اداره بستر حیات کشور از نکات برجستهفقدان یک راهبرد و طرح جامع مشخص برا   .4

 .های بزرگی روبرو ساخته استاین شرایط بحرانی با چالش

ها، کاهش منابع آب، ها و دریاچهدر دو دهه اخیر که بستر حیات کشورمان آماج انبوه صدماتی از جمله خشک شدن تاالب   .5

 .پوشی کردتوان چشمقرار گرفت از نقش انکار ناپذیر مدیریت محیط زیست کشور نمیزای ریزگردها طغیان مرگ

 !آقای رئیس جمهور

http://awnrc.com/index.php
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گران حوزه محیط زیست کشور به نمایندگی های علمی و تخصصی و نیز معدودی از انبوه کنشامضا کنندگان زیر جمعی از تشکل

های اعالم شده جنابعالی بر ضرورت حفاظت از محیط زیست برای نسل برنامهاز جمعیتی بسیار بزرگتر، ضمن همدلی و همراهی با 

قانون اساسی پافشاری کرده و به همین دلیل خواهان تقویت مدیریت سازمان حفاظت محیط  5۰های فعلی و آتی بر طبق اصل 

 د دکتر عیسی کالنتری گزینهشناسیدانیم جنابعالی آن را به رسمیت میو حقی که می اکنون بر اساس وظیفه.زیست هستند

کنیم. ضمن احترام کامل به سایر نامزدهای احتمالی این حوزه، پیشنهادی خود را برای تصدی ریاست سازمان به حضورتان معرفی می

رساند که دکتر کالنتری و خدمات وی برای محیط زیست کشور بی نیاز از توضیح است. تحصیل در بهترین دانشگاهبه استحضار می

های جهان در رشته مرتبط )فیزیولوژی گیاهی(، به صدا در آوردن زنگ خطر بحران آب کشور از دو دهه قبل، آشنایی با وجب به 

وجب آب و خاک و منابع طبیعی کشور، روحیه کارجمعی و استفاده از نخبگان و خبرگان و اهل فن از هر سلیقه فکری، اعتقاد راسخ 

های نو برای حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست، خدمات کم نظیر وی در توقف نابودی دریاچه وریوی برای استفاده از علوم و فنا

ای و حمایت جامعه علمی و تخصصی و به ویژه کشاورزان که های بودجههای احیای آن با وجود همه کاستیارومیه و بهبود شاخص

رد و ای منحصر بفدهند عیسی کالنتری را به چهرها تشکیل میکنشگران اصلی استفاده از آب و حفاظت از تنوع زیستی کشور ر

 .ای ممتاز برای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل کرده استگزینه

شویم در این دوره پیش رو تحول اساسی در ساختار و عملکرد اینجانبان بر تعهد خود به همراهی با ایشان میثاق بسته و متعهد می

 .تدال و خرد جمعی را برای محیط زیست کشورمان به ارمغان بیاوریم. والسالممبتنی بر تدبیر، اع

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=e79۰1۰ec۳b484e6eb۰6c6 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۷سه شنبه 

 های پیشنهادی حجتی برای وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم اعالم شدبرنامه

های پیشنهادی خود را برای این شود، برنامهمحمود حجتی که برای سومین بار به عنوان وزیر جهاد کشاورزی به مجلس پیشنهاد می

امروز کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد که در آن محمود حجتی مجددا به عنوان جمهور صبح رئیس .وزارتخانه ارائه کرد

 باالدستی اسناد چهارچوب در  دوازدهم دولت در: است آمده حجتی برنامه در متن .وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد

 ۳1های کلی اقتصاد مقاومتی و محور دوم سیاست کلی کشاورزی و ماده به خصوص در راستای محورهای ششم و هفتم سیاست

سازی چهار قانون ششم برنامه توسعه اهداف و راهبردها حسب مورد اتخاذ و ارائه شود که عملیاتی شدن آنها مستلزم طراحی و پیاده

های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل برنامه اجرایی تولید محصوالت و ها و برنامههبرنامه اجرایی و تداوم اجرای پروژ

ها، برنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع ها و مدیریت کالن بازار و توسعه تشکلنهاده های راهبردی، برنامه اجرایی توسعه زنجیره

های ها و برنامهها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین و تداوم اجرای پروژهتوسعه زیرساخت اجرایی طبیعی و عملیات آبخیزداری، برنامه

در ادامه این برنامه تاکید شده که وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و .دار اقتصاد مقاومتی استاولویت

ا و برنامه اجرایی ارائه شده، نسبت به تعیین اهداف کمی و کیفی و الزامات هبا رویکرد تولید و اشتغال به منظور عملیاتی شدن پروژه

ها برنامه عملیاتی در سطوح ملی و استانی تنظیم و اقدام الزم را معمول ریزی و برای یکایک این پروژهمورد نیاز آنها به شرح زیر برنامه

های مرتبط استانی حسب مورد با اتکا به پشتیبانی سازمانها و بدیهی است این اقدامات توسط مجریان و معاونت.داشته است

های آموزش، تحقیقات و ترویج، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان تعاون روستایی، صندوق بیمه، بانک سازمان

ف شده در برنامه های تعریپروژه.گذاری بخش کشاورزی به مرحله اجرا گذاشته شده استکشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه

های روغنی، برنج، چغندر قند و نیشکر، حبوبات، پنبه، نهاده هایی به نام گندم، دانهمحمود حجتی در برنامه دوازدهم شامل پروژه

 وهای فرعی آبیاری و زهکشی، افزایش تولید زیتون، توسعه، تولید های نوین آبیاری، ایجاد شبکهسامانه توسعه و ایجاد نهال، و بذر 

مرغ، افزایش نوغانداری، ها، توسعه باغات در اراضی شیبدار، گوشت قرمز و شیر، مرغ و تخمفرآوری گیاهان دارویی، توسعه برنامه

های عرضه، مدیریت بازار و تامین عرضه محصوالت راهبردی، حمایت از توسعه صادرات، آبخیزداری، پرورش ماهی در قفس، زنجیره

ی برداران، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلداری، ایجاد سامانه نوین انتقال و ترویج دانش نوین به بهرهبرزراعت چوب، نظام بهره

 .که در ادامه نیز او به هفت مورد از الزامات اجرایی این برنامه اشاره کرده است

//foodpress.ir/Post.aspx?Id=http:6b7c7fc9a8۳۰4۰22ae191eb 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۷سه شنبه 

 شریعتمداری برنامه خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم را اعالم کرد

معدن و تجارت، اهم برنامه های خود برای این وزارتخانه وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت صنعت، « محمد شریعتمداری»

 وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه های خود را اعالم کرد.را اعالم کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت 

اهم قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد باالدستی با رویکرد مساله محوری به این شرح  موجود، احصای

برپایه این گزارش، بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع .است

سازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند

در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل 

در ایجاد و توسعه زیرساخت های بخش، مدیریت واردات و  تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت

همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، 

مدیرک کارشناسی ارشد تهران و دارای  1۳۳9محمد شریعتمداری متولد سال .محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می دهند

تاکنون است و در سوابق اجرایی سیاسی وی عضویت در  1۳92وی معاون اجرایی رئیس جمهوری از سال .مدیریت بازرگانی است

و رئیس کمیسیون  1۳92تا  1۳77شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران به حکم رهبر معظم انقالب اسالمی از سال 

، عضو هیات امنای ستاد اجرایی حضرت امام)ره( به 1۳84تا  1۳76وزیر بازرگانی جمهوری اسالمی ایران از سال اقتصادی آن شورا، 

و نماینده تام االختیار  1۳76تا  1۳7۳تاکنون و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از سال  1۳7۰حکم رهبر انقالب از سال 

و ورود ایران به عنوان عضو ناظر در همین  1۳84تا  1380زمان تجارت جهانی از سال دولت جمهوری اسالمی ایران در الحاق به سا

 .دوران به چشم می خورد

 اقدامات اساسی انجام شده **

سال در هزار ماده و تقدیم آن با همکاری و هماهنگی قوه قضائیه  8۰تهیه الیحه اصالح قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران پس از 

ازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسالمی ایران و الغای نظام صدور مجوزهای استقرار نظام تعرفه به مجلس ششم، ب

های موثر بجای آن برای نخستین بار در جمهوری اسالمی ایران، تهیه الیحه قانون تجارت الکترونیک و قانون جدید صدور گواهی 

صنفی و بر پایه آن تشکیل شورای عالی و اتاق های اصناف کشور و تقدیم به مجلس  امضای دیجیتال، تهیه الیحه قانون جدید نظام

، تاسیس مرکز ملی فرش ایران، تاسیس WTO ششم، بازنگری رژیم تجاری ایران و اخذ عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت

کز توسعه صادرات سابق ، تأسیس مرکز توسعه سازمان توسعه تجارت ایران برای نخستین بار در ایران با ادغام و تجدید ساختار مر

تجارت الکترونیکی، انحالل سازمان بازرسی و نظارت و ادغام وظائف آن در سازمان از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انحالل و 

ون مصرف ادغام وظایف سازمان هایی نظیر سازمان قند و شکر، سازمان غله کشور، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سازمان تعا

 ۳۰شهر و روستا و دهها شرکت کوچک و بزرگ دیگر، اقدام عملی در کوچک سازی دولت و کاهش کادر وزارت بازرگانی از حدود 

 .هزار نفر، از جمله اقدام های اساسی انجام شده توسط شریعتمداری در سال های گذشته است 1۳هزار به حدود 

  محمد شریعتمداری را بیشتر بشناسیم **

شریعتمداری حدود چهارسال به عنوان معاون اجرایی که در چهار ماه پیش از انتخابات در جایگاه رییس ستاد انتخاباتی  محمد

ساله است و در هشت سال دولت اصالحات عهده  57وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت  .روحانی به انجام وظیفه پرداخت

http://awnrc.com/index.php
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جمهور در ری عالوه بر پست معاون اجرایی رئیس جمهوری اسالمی ایران، جانشین رئیسشریعتمدا .دار پست وزارت بازرگانی بود

  . شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی را برعهده داشت

ش و جوانان دراختیار روز سرپرست وزارت ورز 2۰وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، مدت 

های انقالب اسالمی و از حامیان محمدی ری شهری نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال وی عضو جمعیت دفاع از ارزش .داشت

  .بود 1۳76

  اعتماد مجلس به شریعتمداری **

های مختلف سیاسی کشور به احبررسی پیشینه شریعتمداری در ارزیابی مجلس شورای اسالمی از وی، نشان می دهد که اعتماد جن

دوره )شریعتمداری موجب شد تا وی در دو نوبت مراجعه دولت به مجلس شورای اسالمی برای اخذ رأی اعتماد، با باالترین آراء 

  .رأی( روبرو شود 215رأی و دوره دوم با  199نخست با 

  سال رییس نظارت بر سازمانهای صنفی 12 **

سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی  12کاری خود مدت شریعتمداری در کارنامه 

های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران وی مدت هشت سال وزارت خود، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق .کشور را دارد

  .را نیز بر عهده داشت

  اعضویت در هیات امنای دانشگاه ه **

عضویت هیئت امنای دانشگاه مازندران و دانشگاه عالمه طباطبایی را بحکم  1۳76 -84های وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم طی سال

های شهدا و حکم ریاست جمهوری بر رئیس جمهور و نیز عضویت هیئت امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران را به نمایندگی از خانواده

  . عهده داشت

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=8b۳179527e۳7494b9۳7 
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 برنج
 ایران اکونا – ۱۳۹۶مرداد / /  ۱۵یکشنبه , 

 افزایش صادرات برنج باسماتی هند به ایران

کشاورزی هند در فصل بهار تبدیل شد که یکی از دالیل اصلی آن، افزایش خرید برنج ترین کاالی صادراتی برنج باسماتی به اصلی

، برنج باسماتی و صمغ گوار، صادرات کشاورزی هند در «آنالینهندوبیزنس»به گزارش ایران اکونا به نقل از .توسط ایران بوده است

جون، به علت -رات کشاورزی هند در فاصله زمانی آوریلصاد.خرداد( را به پیش برد-اردیبشهت-سه ماهه آوریل،می، جون)فروردین

درصد از لحاظ  7درصد از لحاظ ارزش دالری ) 1۰تقاضای باالی فرامرزی برای محصوالتی مثل برنج باسماتی و صمغ گوار، تقریبا 

فرآوری شده هندوستان،  های اولیه اداره توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و غذاییطبق تخمین .ارزش آن به روپیه هند( رشد کرد

میلیارد دالری سال گذشته، رشد  4میلیارد دالر رسید که در مقایسه با صادرات  4.۳9 رقم به صادرات این بخش در این بازه زمانی 

ی براین اساس، صادرات گوشت بوفالو که پس از ممنوعیت تجارت گاو به منظور کشتار در هند کند شده بود در دوره.داشته است

همچنین برنج باسماتی که مهمترین محصول سبد صادرات کشاورزی .میلیون دالر رسید 849 درصد رشد به  ۳ل تا جون با آوری

 6جون با -حجم صادرات برنج باسماتی در دوره آوریل.زمانی با افزایش خرید از سوی ایران مواجه شد هندوستان است، در این دوره

عالوه بر افزایش خرید توسط ایران، افزایش قیمت برنج باسماتی هم در رشد ارزش صادرات .میلیون تن رسید 1.25درصد رشد به 

جون امسال به قیمت -شد، در بازه آوریلدالر فروخته می 85۰این محصول مشارکت داشت. هر تن برنج باسماتی که در سال گذشته 

عث شد که ارزش صادرات انواع دیگر برنج علی رغم کاهش قیمت باالتر برنج غیر باسماتی هم با.دالر به ازای هر تن رسید 1۰۰9

در طول این دوره افزایش تقاضا برای صمغ گوار باعث .میلیون تن، رشد کند 1.72میلیون تن به  1.78ها، از اندک حجم صادرات آن

ستخراج گاز مورد استفاده برابر شود. صادرات صمغ گوار که توسط صنعت گاز شیل آمریکا برای ا 2شد که حجم صادرات این محصول 

 .هزار تن رسید 145جون امسال به -گیرد در بازه آوریلقرار می

http://iranecona.com/76۰9۰/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8% 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

سال طول می کشد برنج دارای چند ماده مغذی مورد استفاده قرار گیرد/ ترکیب آهن، روی و بتاکاروتن در گیاه پنج 

 برنج امکان پذیر است

تقریبا در هر ثانیه، یک نفر برنج می خورد تا کالری مورد نیاز خود را تامین کند. یک وعده غذایی برنج جلوی گرسنگی را می گیرد 

ار کمی از ریزمغذی های اساسی است یا اصال ندارد. در نتیجه، بخش بزرگی از جمعیت انسان ها سوءتغذیه دارند، اما حاوی تعداد بسی

، آن ها آهن، روی و هم چنین ویتامین آ الزم برای سالمت ماندن "یوری اکلرت"به گزارش ایانا از وبسایت به ویژه در آسیا و آفریقا.

جب بیماری کم خونی، کند شدن رشد ذهن و افزایش مرگ و میر در میان زنان و نوزادان می را به دست نمی آورند. آهن ناکافی مو

شود. اگر کودکان دچار کمبود ویتامین آ شوند، می تواند منجر به نابینایی، ضعیف شدن سیستم دفاعی آن ها و اغلب باعث بیماری 

 های عفونی مانند سرخک، اسهال یا ماالریا شود.

 ابله با کمبود ویتامین آبرنج طالیی در مق

گونه ی جدیدی از برنج را که سال ها پیش  "اینگو پوتریکوس"به سرپرستی  ETHبرای مبارزه با سوءتغذیه، پژوهشگران دانشگاه 

با نام برنج طالیی شناخته می شد، توسعه دادند. این نوع، یکی از اولین گونه های برنج است  2۰۰۰پرورش داده شده بود و در سال 

ه اصالح ژنتیکی شده و پژوهشگران توانسته اند در درون دانه های این نوع، بتا کاروتن که طلیعه دار ویتامین آ است، تولید کنند. ک

برنج طالیی بعدا بهبود یافت و اکنون در برنامه های پرورش برنج در بسیاری از کشورها وبه خصوص در آسیای جنوب شرقی اجرا 

رسیدگی به سایر کمبودها در ریز مغذی ها، پژوهشگران در البراتوار بیوتکنولوژی گیاه پروفسور گرویزم در  شد. به عنوان مثال، برای

 زوریخ و در سایر کشورها نیز گونه هایی از برنج با سطوح افزایش یافته آهن را توسعه دادند. ETHدانشگاه 

نها می توانند تنها یک ریز مغذی مهم را فراهم کنند. تا امروز، با این حال تمام گونه های برنج تراریخته یک چیز مشترک دارند: آ

 ترکیب چندین ماده مغذی در یک گیاه برنج رویایی بوده است که به آن دست نیافته بودند.

 اولین برنج دارای چند ماده مغذی

زوریخ، گزارشی از یک موفقیت  ETH، دانشمد ارشد در آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاه در "نوریت بوالر"امروز گروهی به سرپرستی 

 منتشر شده است. گزارش های علمیدر ایجاد یک برنج دارای چند ماده مغذی داده است. این نتایج اخیرا در مجله 

این پژوهشگر و دانشجوی دوره دکترای او سیمرات پال سینگ در اصالح ژنتیکی گیاه برنج موفق شدند، به گونه ای که عالوه بر 

آهن و روی، میزان باالیی از بتاکاروتن را نیز در دانه های این نوع برنج در مقایسه با انواع معمول تولید کردند. بوالر سطوح کافی 

ان در تنها یک گیاه برنج امک -آهن، روی و بتاکاروتن -نتایج ما نشان می دهد که ترکیب چندین ریز مغذی اساسی"توضیح می دهد: 

موفقیت، مهندسی یک کاست ژن حاوی چهار ژن برای بهبود ریز مغذی هایی بود که می تواند در ژنوم از نظر علمی، این "پذیر است.

تنها یک برنج وارد شود. این کار این مزیت را دارد که سطوح روی، زینک و بتاکاروتن می توانند همزمان با پیوند ژنتیکی در گونه 

ورت الزم است خطوط برنج را با مواد مغذی فردی متصل کرد تا به محتوای های برنج کشورهای مختلف افزایش یابند. در غیر این ص

ریز مغذی بهبود یافته در دانه برنج دست یافت.بوالر و دانشجوی او چندین سال برای اثبات این مفهوم کار کرده اند. اگرچه دانه های 

برابر پایین تر از برنج  1۰ارد، میزان بتاکاروتن می تواند برنج حاوی چندین ماده مغذی از نمونه اصلی ژاپنی خود بتاکاروتن بیشتری د

درصد مصرف برنج خود را از این گونه  7۰اگر یک نفر "، نمونه بهبود یافته برنج طالیی باشد.این پژوهشگر تاکید می کند: 2طالیی 

به عالوه مقادیر کافی آهن و روی در حاوی چندین مواد مغذی تامین کند، این کار به طور قابل توجهی میزان دریافتی ویتامین آ 

 "رژیم غذایی را دریافت می کند.
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 گونه برنج دارای چندین مواد مغذی در گلخانه آزمایش می شود

خط برنج جدید دارای چندین مواد مغذی هنوز در مرحله آزمایشی است. تا امروز این گیاهان در گلخانه رشد کرده اند و محتوای ریز 

همچنین برای آزمایش این گیاهان  "ما در آینده این خط را بهبود می بخشیم."ایش شده است. بوالر می گوید: مغذی های آن ها آزم

در مزارع آزمایشی محدود، برنامه ریزی شده است تا مشخص شود که آیا ویژگی های ریز مغذی ها و هم چنین خواص زراعی به 

 مین های کشاورزی نیز افزایش می یابند یا خیر.همان اندازه ای که در گلخانه افزایش داشته اند در ز

بوالر امیدوار است که این گونه ی جدید برنج سال بعد در مزارع آزمایش شود. اما او هنوز نمی داند که چه زمانی آن ها برای تولید 

د ماده مغذی بتواند برای احتماال پنج سال طول خواهد کشید که برنج دارای چن"در مزارع کشاورزان آماده هستند. او می گوید: 

 "کاهش گرسنگی پنهان مورد استفاده قرار گیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/47287/%D9%BE%D9%86%D8%%D-AC8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47287/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

102 
 

 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 کاران گلستانی برای شالیکوبی به مازندران ارسال شدهزار تن شالی برنج 280

کوبی توسط جهاد کشاورزی صادر شده است، دولت هیچ حمایتی برای نوسازی های شالیبرداری کارخانههای بهرهبا وجود اینکه پروانه

با  وگو با خبرنگار ایاناداران استان گلستان امروز در گفتشالیکوبی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت.کندکوبی نمیهای شالیکارخانه

واحد  8۰کوبی حدود کارخانه شالی 14۰کارخانه عضو این انجمن هستند، گفت: از  7۰کوبی در استان گلستان کارخانه شالی 14۰بیان اینکه از 

کنند که در سال جاری تعداد واحدهای صورت مدرن فعالیت میواحد به 25 فعالیت وکوبی کمهای شالیواحد از کل کارخانه 2۰فعال است، حدود 

: کنند، افزودها فقط در زمان برداشت شالی )دو ماه از سال( فعالیت میرسد.حسن جرجانی با بیان اینکه این کارخانهواحد می ۳4مدرن استان به 

د؛ این کننفعال نگه داشتن واحد خود، اقدام به خرید شالی از استان مازندران می داران شالی استان گلستان برایاکنون تعداد کمی از کارخانههم

ن ادر حالی است که بیشتر این واحدها اعتباری برای خرید شالی و تبدیل آن ندارند، همچنین سال گذشته اعتبارات سرمایه در گردش به این است

های هبرداری کارخانهای بهرهکوبی باقی نماند.وی بیان کرد: با وجود اینکه پروانهیهای شالاختصاص یافت که متأسفانه اعتباری برای کارخانه

ش دلیل کاهکند، چرا که بهکوبی نمیهای شالیکوبی توسط جهاد کشاورزی صادر شده است، دولت هیچ حمایتی برای نوسازی کارخانهشالی

 های این بخش باعثلف و بر این عقیده است که هرگونه حمایت از کارخانههای آب زیرزمینی با کشت شالی دراستان گلستان مخاسطح سفره

 داران استان گلستان با اشاره به ضایعات شالی بر اثر برداشتشود.رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت شالیکوبیافزایش سطح زیر کشت می

این محصول  "دار شدنخال"صد باعث افزایش ضایعات و به اصطالح در 25زودهنگام ادامه داد: برداشت زودهنگام شالی توسط کمباین با رطوبت 

های قدیمی ضایعات درصد است، البته برداشت شالی با کمباین 15شود، این در حالی است که حداکثر رطوبت مورد نیاز برای برداشت شالی می

ی کوبهای شالیل رسیده است.جرجانی درباره تعرفه کارخانههای مخصوص شالی این ضایعات به حداقزیادی به همراه داشت، اما با ورود کمباین

های مدرن با قیمت هر کیلوگرم تومان و در کارخانه 19۰های سنتی با قیمت برای تبدیل شالی به برنج تأکید کرد: هر کیلوگرم شالی در کارخانه

هزار تن  1۰۰شالی در سطح استان تولید شده بود که فقط هزار تن  ۳8۰شود.وی یادآور شد: سال گذشته حدود تومان به برنج تبدیل می 2۰5

 5۰۰هزار و کوبی استان تبدیل و مابقی به استان مازندران فرستاده شد.جرجانی با اشاره به نیاز اعتبار یکهای شالیاز این میزان در کارخانه

به برنج، عنوان کرد: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت هزارتن شالی استان گلستان  ۳8۰کوبی برای تبدیل میلیارد تومانی واحدهای شالی

میلیارد تومان اعتبار درخواست کرد که فقط  1۰۰تر شدن واحدها سال گذشته داران استان گلستان جهت دریافت تسهیالت برای فعالکوبیشالی

دریافت کنند، این در حالی است که قرار بود نرخ درصد  18کوبی مقدار ناچیزی تسهیالت با سود سه تا چهار کارخانه توانستند اواخر فصل شالی

دلیل رطوبت، زمان درصد باشد.وی در پایان اظهار کرد: هر کیلوگرم شالی ارقام طارم محلی و هاشمی را به 14تا  12سود این تسهیالت بین 

ها کاهش ها گذشته و رطوبت آناز برداشت آنهایی که زمانی کنند، اما شالیتومان خریداری می 5۰۰تا چهارهزار و  2۰۰برداشت چهارهزار و 

 شود./تر از ارقام دارای رطوبت خریداری میتومان گران ۳۰۰یافته 

http://www.iana.ir/fa/news/4722۰/28۰%D-9%87%D8%B2% 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 های جدیدکوبی در انتظار اعالم قیمتهای شالیکارخانه

کوبی در سال جاری، برای خرید این محصول های جدید شالیدلیل اعالم نشدن قیمتکوبی و تاجران این بخش بههای شالیکارخانه

مدیر یک کارخانه شالی در استان گلستان امروز در .اندها مراجعه نکردهکوبی به کارخانهتردید دارند، به همین دلیل هنوز برای شالی

اورزان این دلیل اینکه بیشتر درآمد کشوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: با وجود توصیه دولت به کاهش سطح زیرکشت برنج و بهگفت

ستان گلستان صورت گرفت.غالمرضا فرمانی با اشاره شود و درآمد دیگری ندارند، امسال کشت شالی زیادی در ااستان از کشت شالی تأمین می

روز  2۰کوبی مدرن طی سال پیش در کارخانه سنتی آغاز کرده است، افزود: سال گذشته با تأسیس کارخانه شالی 14به اینکه شالی کوبی را از 

کوبی و تعطیلی این واحدها در مابقی های شالیرخانههزار تن شالی در این واحد به برنج تبدیل شد.وی با اشاره به فعالیت چهار ماهه کاحدود یک

تن شالی به برنج در روز، حدود دو میلیارد تومان هزینه  75کوبی جدید با ظرفیت تبدیل فصول سال بیان کرد: ساخت این واحد صنعتی شالی

 آمد.شد، سود بسیار زیادی به دست میگذاری مینفر شده که اگر این میزان سرمایه در بانک سپرده 1۰زایی برای داشته و فقط باعث اشتغال

کند، ادامه داد: تعرفه تبدیل هر یک تن شالی به برنج در واحدهای کوبی را اداره بازرگانی تعیین میفرمانی با بیان اینکه قیمت شالی

ود. قیمت تبدیل شالی به هزار تومان ب 15۰هزار تومان و در واحدهای سنتی  172مدرن و صنعتی استان گلستان طی سال گذشته 

تر از استان گلستان است و این قیمت در واحدهای صنعتی دو استان کوبی استان گیالن و مازندران کمی گرانبرنج در واحدهای شالی

کوبی استان گلستان در سال جاری های جدید شالیهزار تومان اعالم شده، این در حالی است که قیمت 2۰5فوق طی سال جاری 

رد: این گیرند، تأکید ککوبی در استان گیالن به جای دستمزد برنج میهای شالیاعالم نشده است.وی با اشاره به اینکه کارخانههنوز 

کوبی در استان گلستان بابت تبدیل هر تن شالی به برنج طبق تعرفه اداره های شالیروش در استان گیالن مرسوم شده، اما کارخانه

دار ارخانهگیرند.این کدهند، دستمزد مین یا تاجران این محصول که شالی را برای تبدیل به کارخانجات تحویل میکارابازرگانی از برنج

درصد سبوس به  15های سنتی های صنعتی شش درصد و در کارخانهکوبی با بیان اینکه زمان تبدیل شالی به برنج در کارخانهشالی

کاران یا تاجران این محصول مایل باشند مقداری از دستمزد کاخانه را با تحویل سبوس لیآید، یادآور شد: در صورتی که شادست می

کار تومان از شالی 25۰کنند، همچنین هر کیلوگرم سبوس به قیمت باقی مانده از شالی و مابقی دستمزد را با پرداخت پول جبران می

کیلوگرم و در واحدهای سنتی  6۰صنعتی به ازای هر تن شالی حدود  شود.فرمانی اضافه کرد: در واحدهاییا تاجر برنج خریداری می

های آید که خرد شدن کمتر برنج و تولید سبوس کمتر در دستگاهکیلوگرم سبوس برنج به دست می 15۰به ازای هر تن شالی حدود 

ی با بیان اینکه با وجود آغاز شدن رساند.وکوبی است که ضایعات را به حداقل میهای شالیصنعتی از مزایای مدرن شدن کارخانه

دلیل اعالم نشدن کوبی را آغاز نکرده است، خاطرنشان ساخت: تاجران این بخش بهبرداشت شالی در استان گلستان هنوز شالی

ها کوبی به کارخانهکوبی در سال جاری برای خرید این محصول تردید دارند، به همین دلیل هنوز برای شالیهای جدید شالیقیمت

های جدید موظف ها تا اعالم نشدن قیمتشود و این کارخانهکوبی از اوایل شهریورماه آغاز میاند، به احتمال زیاد شالیمراجعه نکرده

رای کوبی اقدام به خرید شالی بهای شالیکوبی با قیمت سال قبل هستند.فرمانی در پاسخ به این پرسش که چرا کارخانهبه شالی

عنوان کرد: برای انجام این کار باید حداقل دو میلیارد تومان سرمایه داشت تا شالی را خریداری و پس از تبدیل کنند، برنج نمیتبدیل شدن به 

ها مانع بزرگی در تحقق این کار است و دریافت این میزان کردن به برنج در بازار به فروش رساند، این در حالی است که نبود نقدینگی در کارخانه

رسد، صرفه اقتصادی ندارد.وی در پایان درباره درصد می 28درصد که پس از محاسبه کارمزد و دیگر موارد بانکی به بیش از  18ت باسود تسهیال

کوبی سنتی به صنعتی اظهار کرد: تبدیل واحدهای سنتی به صنعتی صرفه اقتصادی ندارد، چراکه واحدهای سنتی با سقفی تبدیل کارخانه شالی

 تر دارند و سرمایه زیادی برای تبدیل شدن واحدهای قدیمی به واحدهای جدید نیاز است./ه شده، اما واحدهای صنعتی سقفی کوتاهبلند ساخت
http://www.iana.ir/fa/news/47218/%DA%A9%D8%A 
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 برنج
 اآیان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 صادرات برنج باسماتی هند به ایران افزایش یافت

-فروردین)جون آوریل،می، ماهه سه در هند کشاورزی صادرات گوار، صمغ و باسماتی برنج ،«آنالینهندوبیزنس»به گزارش 

 برای فرامرزی باالی تقاضای علت به جون،-آوریل زمانی فاصله صادرات کشاورزی هند در.برد پیش به را (خرداد-اردیبشهت

درصد از لحاظ ارزش آن به روپیه هند( رشد  7درصد از لحاظ ارزش دالری ) 1۰غ گوار، تقریبا صم و باسماتی برنج مثل محصوالتی

های اولیه اداره توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی فرآوری شده هندوستان، صادرات این بخش در این طبق تخمین .کرد

 .میلیارد دالری سال گذشته، رشد داشته است 4 میلیارد دالر رسید که در مقایسه با صادرات 4.۳9 رقم به بازه زمانی 

ن ی آوریل تا جوبراین اساس، صادرات گوشت بوفالو که پس از ممنوعیت تجارت گاو به منظور کشتار در هند کند شده بود در دوره

ی که مهمترین محصول سبد صادرات کشاورزی هندوستان است، همچنین برنج باسمات.میلیون دالر رسید 849 درصد رشد به  ۳با 

درصد رشد به  6جون با -حجم صادرات برنج باسماتی در دوره آوریل.زمانی با افزایش خرید از سوی ایران مواجه شد در این دوره

رزش صادرات این محصول عالوه بر افزایش خرید توسط ایران، افزایش قیمت برنج باسماتی هم در رشد ا.میلیون تن رسید 1.25

دالر  1۰۰9جون امسال به قیمت -شد، در بازه آوریلدالر فروخته می 85۰مشارکت داشت. هر تن برنج باسماتی که در سال گذشته 

 حجم اندک کاهش رغم علی قیمت باالتر برنج غیر باسماتی هم باعث شد که ارزش صادرات انواع دیگر برنج.به ازای هر تن رسید

 حجم که شد باعث گوار صمغ برای تقاضا در طول این دوره افزایش.میلیون تن، رشد کند 1.72میلیون تن به  1.78 از ها،آن صادرات

گیرد برابر شود. صادرات صمغ گوار که توسط صنعت گاز شیل آمریکا برای استخراج گاز مورد استفاده قرار می 2 محصول این صادرات

 .هزار تن رسید 145جون امسال به -در بازه آوریل

http://www.iana.ir/fa/news/47۰6۰/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 پسته
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 ایران در بازارهای جهانیدرصدی صادرات پسته در چهار ماهه نخست سال/تنزل سهم  4۰اُفتِ 

درصدی همراه شده،موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان  4۰طبق آمار، صادرات پسته در چهار ماهه نخست سال با افت و کاهش 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.ریشه آن را باید در ضعف بازاریابی و شیوه سنتی کشاورزی جستجو کرد

 .، پسته از نمونه محصوالتی به شمار می رود که کشت و تولید آن در ایران از عقبه نسبتاً طوالنی مدت برخوردار استباشگاه خبرنگاران جوان

و استعدادهای بالقوه موجود در این عرصه، از مؤلفه هایی به شمار می رود که در صورت تعریف و طراحیِ  کیفیت پسته ایرانی

 .برنامه ریزی مدون و اصولی، می توان از آن به عنوان ظرفیتی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی بهره گیری کرد

درصدی صادرات این محصول در چهار ماهه نخست سال  4۰ی گمرگ ایران، موید افت با این وجود، آمار و ارقام منتشر شده از سو

کنندگان عمده خشکبار و بخصوص پسته در استان تهران در گفت و گو با اصغر کرمانی مقدم، یکی از فعاالن و توزیع.جاری است

، با اشاره به تالش ایاالت متحده در طول سالیان اخیر برای ربودن گوی سبقت از ایران در حوزه اورزیصنعت،تجارت و کش خبرنگار

صادرات پسته اظهار داشت:کیفیت پسته ایرانی در دنیا همتا ندارد و با اطمینان خاطر می توان این ادعا را مطرح کرد که پسته ایرانی 

 .چنان که باید، از این ظرفیت بالقوه بهره گیری نشده استبی نظیر است اما متأسفانه آن از حیث کیفی، 

وی افزود: خوشبختانه اخیراً گام های سازنده ای برای کشت پسته در چارچوب های علمی و نوین برداشته ایم که به اعتقاد بنده این 

 .موفقیت گام و توفیق ارزنده ای برای حوزه مذکور به شمار می رود

در استان تهران عنوان کرد: اصلی ترین عارضه و نارسایی در این بخش را باید  توزیع عمده پسته و خشکباراین فعال در عرصه 

 .در بازاریابی غیر علمی و نا آشنایی به اصول نوین نقش آفرینی در بازار های جهانی جستجو کرد

ماهه نخست  4ش پسته صادراتی ایران در چنان که در گزارشات رسانه ها و جراید منعکس شده کل ارزکرمانی مقدم گفت: آن

 سال با مقایسه در صادراتی پسته ارزش درصدی ۳6 افت دهنده نشان رقم و عدد این واقع به که بوده دالر میلیون 17۳ از بیش سال 

رقام برای یکی درصد اُفت داشته که این اعداد وا 42وی افزود: از نظر وزنی نیز، صادرات محصول مذکور قریب به .است بوده گذشته

 .با کیفیت در جهان ، شایسته به نظر نمی رسد تولیدکنندگان پستهِاز کانون ها و بزرگ ترین 

 قایسهم در ایرانی پسته دهد می نشان شده انجام های بررسی این فعال در عرصه توزیع پسته و خشکبار در استان تهران عنوان کرد: 

مجموعِ ، افزایش قیمت نیز نتوانسته وضعیت را بهبود بخشد و به واقع شاهد افت ضریب زایش قیمت داشته لذا در اف گذشته سال با

 .صادرات پسته کشور از دو منظر وزنی و قمیتی هستیم

 حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی باید تقویت شود

با اشاره به نقش حائز اهیمت بازاریابی در فروش  ،صنعت،تجارت و کشاورزیمصطفی خدایاری،کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار 

 نارسایی و ها کاستی از بسیاری پوشش امکان ایحرفه بازاریابی با ، صنعتی، زراعی، کشاورزی و...گفت: عرضه محصوالت تولیدیو 

بازاریابی علمی، پسته آمریکایی را )با وجود کیفیت پایین تر آن در مقایسه با االت متحده توانسته با ای که چنانآن دارد وجود ها

آن خالصه نمی شود  صادارت و پسته حوزه به صرفاً معضل این وی افزود: .محصوالت ایرانی( به خوبی به جهان معرفی و عرضه کند

گردد کند که نمونه بارز آن به زعفران ایرانی باز میو در بخش های دیگر نیز به انحای مختلف این کاستی ها ظهور و بروز پیدا می

کارشناس بازار گفت: باید ساز وکاری لحاظ شود تا با تکیه بر آن .که البته تبیین و واکاوی آن در این مجال محدود امکان پذیر نیست
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قب گرد ایران در صادرات پسته صورت همچنان شاهد پَسرفت و عنقش آفرینی ایران در بازارهای جهانی تقویت شود، در غیر این

 .خواهیم بود

وی افزود: حضور مؤثر و پر رنگِ ایران در نمایشگاه های بین المللی از نمونه راهکارهایی است که روند حصول و تحقق این امر را 

تظار می رود با فوریت خدایاری در خاتمه یادآور شد: تالش برای رفع موانع صادراتی از دیگر ضروریاتی است که ان.تسهیل خواهد کرد

 .خواهیم بود صادارت پستهمد نظر قرار گیرد که قطعاً با تحقق آن شاهد توفیقات هر چه بیشتری در 

http://www.yjc.ir/fa/news/61955۳9/%D8%A7%D9%8F%D9%81%D8 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

افاغنه دالل پسته شده اند/ اعتبارات خرید پسته به خریداران از تابلوی بورس اختصاص می یابد/ تعیین مبنای خرید 

 های مالیاتیاز بورس برای دریافت مشوق

استانداری کرمان برگزار شد، تصمیم های مشترکی که  ()ص در جلسه ستاد عالی پسته استان کرمان که در محل سالن پیامبر اعظم

 .دست اندرکاران بخش های دولتی و غیر دولتی برای شفافیت و رونق بازار پسته گرفته شده مطرح گردید

این جلسه با حضور محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، علیرضا رزم  ، به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران

حسینی استاندار کرمان، طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، حامد سلطانی نژاد مدیر عامل 

بورس کاالی ایران و نیز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان از شهرستان های کرمان، زرند، سیرجان، رفسنجان و راور 

ن شهرستان های سیرجان، زرند، رفسنجان و راور به همراه جمعی از فعاالن و تجار بازار پسته و برگزار شد.همچنین فرماندارا

 نمایندگانی از کشاورزان فعال استان در این جلسه حضور داشتند.

 حل مشکالت پسته کرمان با تجمیع آن در بورس کاال

پسته در بورس کاال را برشمرد و بر جمع آوری در این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مزایای عرضه 

محصوالت خرد و عرضه عمده آن در این بازار به منظور حل مشکالت آن تاکید کرد.محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به حل بسیاری 

یان ت.وی با باز مشکالت حوزه صادرات با ایجاد بورس پسته، گفت: عزم و اراده جدی برای ساماندهی وضعیت پسته شکل گرفته اس

اینکه باید به نوعی خرید و فروش صورت گیرد تا معامالت شفاف بوده و از حالت معمولی در بازار به معامالت فراتر تبدیل شوند، 

گفت: از سال های قبل باید اقدامی صورت می گرفت که محصوالت کشاورزی برای کمک به تولیدکننده و فروشنده در مکانی قرار 

در این راستا و با تالش های انجام شده در استان، بورس پسته در این  .بازرگانی آنها در اقتصاد نشان داده شود گیرند تا عملیات

می شود و باید برنامه ریزی مناسبی در این  عرضه بورس بازار در محصول این که است سالی اولین امسال استان راه اندازی شد و

مجلس شورای اسالمی ضمن بیان اینکه در حال حاضر عزم و اراده الزم برای ساماندهی رییس کمیسیون اقتصادی .حوزه انجام شود

وضعیت پسته در استان کرمان شکل گرفته است،خاطرنشان کرد: ساختار جدید در حوزه صادرات پسته به دنبال حل مشکالت موجود 

ص برای محصوالت کشاورزی از مشکالت موجود در در این حوزه است، این در حالی است که تاکنون نبود کیفیت و استاندارد مشخ

صادرات این محصوالت بوده است که در این زمینه اگر به کیفیت پسته صادراتی توجه نکنیم، با مشکالت موجود همچنان روبرو 

ت به محصوالخواهیم بود.پورابراهیمی عنوان کرد: متأسفانه اکنون افاغنه دالل پسته شده اند و مشخص نیست که به چه شکل این 

فروش می رسند. با این وجود، بسیاری از این مشکالت در ساختاری با عنوان بورس قابل رفع است و معنای بورس این است که 

به هر اندازه که معامالت در زمینه پسته در بورس انجام شود و به صورت استاندارد درآید،  .معامالت به صورت شفاف اجرا می شوند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی به تجمیع منابع مالی .ننده، فروشنده و صادر کننده می رسدنفع آن به تولید ک

به عنوان یکی از کارکردهای بورس اشاره داشت و بیان کرد: یکی از ضعف های حوزه صادرات این است که محصوالت کشاورزی را 

وی تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری .زار بورس این مشکل برطرف می شودبه صورت خرد عرضه می کنیم که با راه اندازی با

پورابراهیمی ادامه داد: ظرفیت بسیار مهمی برای .استاندار، نمایندگان و مدیران اقتصادی کار ساماندهی پسته در دست انجام است

رئیس کمیسیون اقتصادی .فیت ها استفاده کنیمایجاد تحول در ساختار تولید، تجارت و صادرات پسته وجود دارد و باید از این ظر

مجلس شورای اسالمی بر اجرای کار مطالعاتی به منظور چگونگی و استراتژی فعالیت در حوزه صادرات پسته را مورد تأکید قرار داد 

پورابراهیمی در .و اظهار داشت: تشکیل صندوق کاالیی در بورس طی دو هفته آینده زیر نظر کارگزاری بانک کشاورزی ایجاد شود

http://awnrc.com/index.php
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خصوص تسهیل فرآیند تامین مالی به کمک عرضه در بورس کاال عنوان کرد: باید شرط استفاده از تمام تأمین مالی هایی که قرار 

 .است انجام شود، شامل منابع داخلی از بانک کشاورزی و یا صندوق توسعه ملی، ورود و عرضه در بازار بورس قرار گیرد

های مالیاتی را بر مبنای خرید از بورس قرار عرضه در بورس خاطرنشان کرد: امسال در قانون بودجه، مشوقوی پیرامون مشوق های 

 .دهیم و در کنار آن تسهیل ضمانت های گواهی سپرده کاالیی را هم باید داشته باشیممی

 تبدیل ایران به مرجعیت قیمت گذاری پسته در دنیا به کمک بورس کاال

د عالی پسته استان کرمان، حامد سلطانی نژاد جایگاه بورس کاال در عرضه محصوالت کشاورزی را تشریح کرد طی جلسه دیروز ستا

سال از آغاز فعالیت خود، جایگاه خود را  1۰و پیرامون مزایای عرضه پسته در این بازار سخن گفت و عنوان کرد: بورس کاال بعد از 

ضمن اینکه بورس کاال می خواهد می خواهد  .صوالت مختلف به خوبی اقدام می کنددر کشور پیدا کرده است و در حوزه صادرات مح

وی خاطرنشان کرد: بورس کاالی ایران در کنار .فعاالن کنونی را با قالب جدیدتری آشنا کند تا از همه از منافع بازارها بهره مند شوند

درصد تولید ناخالص  6.5ش معامالت این بورس در سال گذشته سه بورس اوراق بهادار، انرژی و فرابورس فعالیت خوبی دارد و ارز

مدیر عامل بورس کاالی ایران ضمن تاکید بر اینکه بورس کاال به دنبال حذف هیچ کس نیست، اظهار کرد: .داخلی کشور بوده است

ند شده و بازار مستمری برای آن با ورود پسته به بورس، این محصول نیز می تواند از مزایای متعددی از جمله قیمت عادالنه بهره م

 .این بورس همچنین قیمت کاالهای صادراتی را نیز تنظیم کرده و از وارد شدن ضرر به تولیدکنندگان جلوگیری می کند .ایجاد شود

 مینهز این در تقاضا، و عرضه حوزه در عادالنه قیمتی تعیین ضمن که است آن دنبال به ایران کاالی بورس وی افزود: در این راستا، 

عالوه بر ایجاد بازارهای بلندمدت، مدیریت ریسک معامالت دو طرفه نیز از مزایای این بازار بوده و  .کند ایجاد نیز را بلندمدتی بازار

وی با بیان اینکه در بورس کاال، محصوالت به دو روش عرضه .در این زمینه فرایند مدیریت ریسک مناسبی در آن تدوین شده است

 .عرضه در قالب گواهی سپرده ارایه می شوند، افزود: عرضه در قالب گواهی سپرده، معافیت معامالتی ایجاد کرده است فیزیکی و

وی با بیان اینکه در بورس پسته دو نوع عرضه از جمله عرضه فیزیکی و عرضه در قالب گواهی سپرده انجام می گیرد، گفت: مزیت 

ی آن است که ضمن جلوگیری از گردش بی رویه محصول در بازار و کاهش ریسک، می عرضه محصول در قالب گواهی سپرده کاالی

تواند به عنوان ضمانت برای تامین مالی از بانک ها به تولیدکننده کمک کند.وی تاکید کرد: معامالت بلند مدت در قالب ابزارهای 

ه خود را تعیین کنیم و به مرجع قیمت گذاری بازار مالی هدف بلند مدت ما است و باید در بازارهای جهانی قیمت بلند مدت پست

پسته در دنیا تبدیل شویم. اما در دست گرفتن قیمت گذاری محصوالت در بازارهای خارجی نیاز به بازاری منسجم، آینده نگر و 

ب زاده، رییس اتاق استفاده کننده از ابزارهای مالی به شکل مطلوب، دارد.این گزارش می افزاید، طی این مراسم سید مهدی طبی

بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و سایر نمایندگاه مجلس و فعاالن بازار پسته نیز به اظهارنظر پرداختند و در خصوص 

مزایای عرضه این محصول در بورس کاال بحث و تبادل نظر کردند.در این جلسه مقرر شد تا ظرف هفته آینده نشست مشترک 

بانک کشاورزی با مدیریت صندوق توسعه ملی با موضوع تأمین مالی صادرات در بخش کشاورزی با محوریت  نمایندگان استان و

محصول پسته و با موضوع نرخ های خرید پسته، مبلغ خط اعتباری برای خرید در فصل برداشت و نحوه تخصیص اعتبارات مذکور 

بانک کشاورزی به خریداران از تابلوی بورس اختصاص یابد؛ عالوه بر برگزار شود.همچنین مقرر شد تا اعتبارات خرید پسته از سوی 

این قرار است تا بانک کشاورزی در خصوص تودیع تضامین مربوط به پذیرش انبارها و استفاده از گواهی سپرده کاالیی در بورس 

الیی پسته جهت فعالیت بر روی گواهی کاالی ایران، تسهیالت الزم را انجام دهد.از دیگر نتایج این نشست راه اندازی صندوق کا

سپرده پسته بود که مقرر شد تا در دستور کار مجموعه بانک کشاورزی با محوریت کارگزاری بانک کشاورزی قرار گیرد و بورس کاال 

سته در در این خصوص همکاری و هماهنگی الزم را انجام دهد.در این جلسه همچنین قرار شد تا بورس کاالی ایران زمینه عرضه پ
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رینگ صادراتی را فراهم کند که در این راستا و همزمان به منظور توسعه عرضه پسته در بورس و فعالیت در گواهی سپرده کاالیی، 

استاندارد گونه های مختلف پسته )توسط مسئوالن استانی( به بورس کاال اعالم و استانداردهای مذکور جهت عرضه و معامله پسته 

 شود. در بورس کاال نهایی

http://www.iana.ir/fa/news/47247/%D8%A7%D9%81%D8%A7% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶ مرداد ۱۶تاریخ: 

 از سوی بانک کشاورزیپسته روی رینگ صادراتی بورس کاال می رود/ تامین اعتبار 

در نشست توسعه و ساماندهی تجارت داخلی و بین المللی محصول پسته برگزار و مقرر شد تا از ظرفیت های بانک کشاورزی برای 

به گزارش ایانا از بورس کاال، در این جلسه به اهمیت رونق بورس .رونق معامالت محصول پسته در بورس کاالی ایران استفاده شود

ران و نقش آن در واقعی شدن قیمت ها ،حذف واسطه ها در چرخه اقتصاد، لزوم بسترسازی برای صادرات محصول پسته و کاالی ای

حرکت به سوی تولید صادرات محور تاکید و مقرر شد تا ظرف هفته آینده نشست مشترک نمایندگان استان و بانک کشاورزی با 

ادرات در بخش کشاورزی با محوریت محصول پسته و با موضوع نرخ های خرید مدیریت صندوق توسعه ملی با موضوع تأمین مالی ص

پسته، مبلغ خط اعتباری برای خرید در فصل برداشت و نحوه تخصیص اعتبارات مذکور برگزار شود.همچنین در این نشست مقرر شد 

بد و میزان اعتبار قابل تخصیص از سوی تا اعتبارات خرید پسته از سوی بانک کشاورزی به خریداران از تابلوی بورس اختصاص یا

بانک کشاورزی از محل منابع داخلی بانک جهت اتخاذ تصمیمات بعدی در انتهای هفته جاری در محل استان کرمان، اعالم و توسط 

وط به بمدیریت استانی آن بانک در جلسه استانی مطرح شود.عالوه بر این قرار است تا بانک کشاورزی در خصوص تودیع تضامین مر

پذیرش انبارها در بورس کاالی ایران )که نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع می شود( تسهیالت الزم را انجام دهد. همچنین 

انبارهای تعاونی پسته رفسنجان و تعاونی پسته سیرجان که قبال اکثر مراحل پذیرش را تکمیل کرده اند و در انتظار تودیع تضامین 

ام این مهم مبادرت خواهند کرد.از دیگر نتایج این نشست راه اندازی صندوق کاالیی پسته جهت فعالیت بر روی هستند، نسبت به انج

گواهی سپرده پسته بود که مقرر شد تا در دستور کار مجموعه بانک کشاورزی با محوریت کارگزاری بانک کشاورزی قرار گیرد و 

ا انجام دهد.عالوه بر این مقرر شد تا اطالع رسانی الزم توسط بانک کشاورزی بورس کاال در این خصوص همکاری و هماهنگی الزم ر

در خصوص فعالیت کلیه شعب این بانک با تأکید بر شهرستانهای کرمان، رفسنجان، سیرجان، راور و زرند جهت مراجعه پسته کاران 

از سوی دیگر شرکت گسترش تجارت .رت پذیردو خریداران پسته برای فعالیت در حوزه معامالت بورس کاال و صندوق کاالیی صو

برنا ) از زیرمجموعه های بانک کشاورزی( به عنوان یکی از مباشران خرید و فروش محصول کشاورزان استان در فصل برداشت به 

ان مفعاالن معرفی شده و اعتبار الزم از سوی بانک جهت فعالیت این شرکت تخصیص یابد. همچنین مقرر شد مسئوالن استان کر

نسبت به بررسی و معرفی تعدادی از مباشران جهت تخصیص اعتبارات داخلی برای خرید در فصل برداشت به بانک کشاورزی جهت 

اعتبارسنجی اقدام کنند.در این جلسه همچنین قرار شد تا بورس کاالی ایران زمینه عرضه پسته در رینگ صادراتی را فراهم کند که 

نظور توسعه عرضه پسته در بورس و فعالیت در گواهی سپرده کاالیی، استاندارد گونه های مختلف پسته در این راستا و همزمان به م

)در چند عنوان محدود پرتولید و پرگردش( توسط مسئوالن استانی به بورس کاال اعالم و استانداردهای مذکور جهت عرضه و معامله 

 پسته در بورس کاال نهایی شود.

http://www.iana.ir/fa/news/471۳7/%D9%BE%D8%B۳%D8 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 آیا پسته امسال روی خوشی به تجار نشان می دهد؟

هستند و دغدغه  صنعت در تکاپوی برداشت محصولروزها اهالی این شویم. ماه برداشت پسته. اینکم کم به اوایل شهریور نزدیک می

 .ظرف دو سه روز گذشته مجمع عمومی انجمن پسته و همین طور نشست ستاد پسته برگزار شد.نوسان های بازار و قیمت را دارند

 هزار 415 آمریکا که حالی در  هزار تن بوده17۰ها حاکی از آن است که برداشت محصول سال گذشته ایران حول و حوش گزارش

هزارتن محصول انباشت شده  6۰با احتساب  که بوده هزارتن 585 گذشته سال در آمریکا و ما محصول جمع. است کرده برداشت تن

هزار تن بوده است. گزارش انجمن پسته حاکی از این بود که 65۰از قبل، کل حجم پسته عرضه شده به بازار، عددی نزدیک به 

میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا  2۰۰رتن از این محصول را به ارزش حدودی یک میلیارد و هزا 114صادرکنندگان ایرانی 

صادر کرده اند که با احتساب مصرف داخلی و ضایعات مربوطه در حال حاضر کمتر از شش هزار تن از محصول سال گذشته ایران 

 محصولی سال در یعنی. است هزارتن 2۳5  حدود در چیزی کشور  انجمن پسته معتقد است محصول سال جاری.باقی مانده است

برآوردها نشان می دهد آمریکا امسال توان تولید  .را روانه بازارهای داخلی و جهانی کند پسته تن هزار 24۰ تواند می ایران جدید

خواهدشد. بنابراین در مجموع هزارتن  ۳8۰هزار تن باقیمانده محصول گذشته جمعا11۰هزار تن پسته را دارد که با احتساب  27۰

هزار تن خواهد رسید که احتماال نسبت به سال قبل  62۰تولید ایران و آمریکا و با احتساب انباشت محصول هر دو کشور به عدد 

ه این بباتوجه به این که بازیگران اصلی بازار پسته در جهان، ایران و آمریکا هستند و با عنایت .هزار تن کاهش خواهد یافت ۳۰حدود 

پیش بینی ها، به این نتیجه می رسیم که در زمینه فروش و صادرات در سال پیش رو نگرانی چندانی نخواهیم داشت و تنها نیازمند 

عرضه تدریجی و مستمر از طرف تولید کنندگان می تواند در روند .مدیریت صحیح و حضور هوشمندانه در داخل و خارج هستیم

مدیریت عرضه محصول در بازارهای داخلی و خارجی و چگونگی عملکرد  .سزایی داشته باشدآرامش و ثبات قیمت نقش به 

صادرکنندگان در عرصه رقابت با آمریکا برای ما مهم و تعیین کننده است که باید تا قبل از برداشت محصول امسال به پیش نیازهای 

ند در ایجاد توازن در عرصه داخل وخارج و مدیریت بازار نقش تامین نقدینگی مناسب به خصوص در ابتدای فصل می توا.آن بپردازیم

ندوق ها و صآن چه در نشست ستاد پسته به آن پرداخته و تاکید شد، پیش بینی جذب منابع مالی ازطریق بانک.به سزایی ایفا کند

د ی از بانک ها دنبال خواهتوسعه ملی است که بخشی از آن محقق و بخش دیگری در نشست های آتی با صندوق توسعه ملی و بعض

هم چنین تاکید شد چنانچه روال منطقی و قابل قبولی در بورس پسته اتخاذ شود، این نهاد نیز در سال جاری می تواند درمتوازن .شد

ها نقش مهمی ایفا کند. دراین ارتباط نیز تصویب شد طی روزهای آینده جلساتی تشکیل و در کردن عرضه و تقاضا و ثبات قیمت

 /.ین زمینه راهکارهای مناسب و عملی اتخاذ شودا

http://www.iana.ir/fa/news/4725۰/%D8%A2%DB%8C%D8 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 کارانآبی مشکل اصلی پنبهخیز کشور/ کمپنبههای تحقیقاتی پنبه از نقاط های ارزیابی طرحبازدید گروه

های مزارع پنبه مورد بازدید گروه دانست و خاطرنشان ساخت: رئیس بخش بهزراعی مؤسسه تحقیقات پنبه کم آبی را از محدودیت

افزایش  ب و نیزجویی در مصرف آهای آبیاری تحت فشار در مزارع پنبه که باعث صرفهبرای رفع این مشکل باید استفاده از سیستم

های گو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه بازدید تیمورئیس بخش بهزراعی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفت.راندمان می شود، ترویج کرد

می درباره بادل نظر علمنظور بازدید، ارزیابی و تشود، گفت: بهصورت روتین انجام میهای تحقیقاتی پنبه به نقاط مختلف کشور بهارزیابی طرح

آباد، خیز، از ایستگاه تحقیقات فیضهای پنبههای تحقیقاتی در دست اجرای پنبه در سراسر کشور دو گروه به استانروند و پیشرفت طرح و پروژه

ی ی، بنده و مهندس رضمرغ و شرکت کشت و صنعت انابد اعزام شدند.دکتر شهرام نوروزیه افزود: گروه نخست با حضور دکتر قربانگناباد، بی

تکثیر  سازی رقم پنبه وهای تحقیقاتی اصالح نژاد و خالصمقدم پروژههای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات پنبه به همراه دکتر رمضانیمدیران بخش

 ر دادند.مرغ خراسان رضوی را بازدید کردند و مورد ارزیابی قراهای تحقیقات گناباد و پایگاه شوری بیرقم ورامین در ایستگاه

وی بیان کرد: در ادامه این تیم از مزارع شرکت کشت و صنعت انابد وابسته به آستان قدس رضوی که تکثیر طبقات پایه دو رقم 

هکتار به عهده دارند، بازدید کردند.رئیس بخش بهزراعی مؤسسه تحقیقات پنبه با بیان  ۳2۰تجاری ورامین و خورشید را در سطح 

های پنبه مانند کرم قوزه و مزارع پنیه، وضعیت این مزارع خوب بود، ادامه داد: همچنین وضعیت آفات و بیماریاینکه در بازدید از 

 روند، در این مزارع مشاهده نشد.شمار میزا بهسنک تخم پنبه که آفات خسارت

تأکید کرد: برای رفع این مشکل باید استفاده  های مزارع مورد بازدید گروه دانست وآبی مزارع پنبه را از محدودیتنوروزیه در پایان کم

 شود، ترویج کرد./جویی در مصرف آب و نیز افزایش راندمان میهای آبیاری تحت فشار در مزارع پنبه که باعث صرفهاز سیستم

http://www.iana.ir/fa/news/47114/%D8%A8%D8%A7% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی  ۳۳نوسازی قنوات از منابع زکات/ پیش بینی 
 کشاورزی

میلیارد ریال برای اجرای طرح سامانه آبیاری نوین در هزار  ۳۳معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال نزدیک به 

 .اراضی کشاورزی کشور پیش بینی شده که تاکنون حدود پنج هزارمیلیارد ریال آن تخصیص یافته و درحال توزیع بین استان هاست

خاک وزارت جهادکشاورزی به گزارش ایرنا، علی مراد اکبری درحاشیه نشست شورای ترویج و برنامه ریزی زکات که در معاونت آب و 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور  5۰۰در کرج برگزار شد، افزود: طبق برنامه باید در طول برنامه ششم توسعه ساالنه در حدود 

ا وی ادامه داد: یکی از راه های مصرف بهینه و افزایش بهره وری آب، توسعه روش های نوین آبیاری ب.سامانه آبیاری نوین اجرا شود

اکبری اظهار کرد: با تخصیص این بودجه قرار است در بالغ بر .رویکرد سامانه های میکرو و قطره ای در باغ ها و اراضی زراعی است

هزار هکتار نیز در حال  1۳۰هزار هکتار انجام شده و در  4۰هزار هکتار روش های نوین آبیاری اجرا شود که تاکنون در حدود  ۳۰۰

هزار  55۰اشت: در شبکه های آبیاری زهکشی چند پروژه بزرگ در کشور در حال اجراست که در پروژه اکبری بیان د.اجراست

 .هزار هکتار آن به بهره برداران تحویل شده است 15۰هزار هکتار شبکه آبیاری ایجاد و  27۰هکتاری خوزستان و ایالم حدود 

هزار هکتار آن اجرا و تحویل  ۳۳هزار هکتار است که  22۰شور وی ادامه داد: شبکه های نوین آبیاری مناطق گرمسیری و غرب ک

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کل اعتبارات در بخش آب و خاک کشور برای شبکه های .بهره بردار شده و بقیه در حال اجراست

هزار  94یزار در مجموع حدود آبیاری و زهکشی و گسترش روش های نوین آبیاری و توسعه، نوسازی و تجهیز اراضی، خشکزار و شال

وی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه ساالنه .میلیارد ریال در سال جاری توسط دولت پیش بینی شده که این رقم بی سابقه است

هزار هکتار روش آبیاری نوین، شبکه های آبیاری زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشور انجام خواهد شد که امسال این  5۰۰در 

وی همچنین در خصوص زکات در بخش کشاورزی گفت: ما پیشنهاد داده ایم برای .با تخصیص اعتبار الزم محقق می شود عدد

میلیارد ریال از این محل  66۰اکبری افزود: امسال حدود .نوسازی قنوات که یک کار عام المنفعه است، از منابع زکات استفاده شود

برابر شده، اما این عدد بسیار کم است و نمی تواند اهداف و برنامه های ما را تعقیب  ۳پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته 

 .کند؛ به همین دلیل مذاکره شده تا از منابع زکات بخصوص در روستاهایی که قنات دارند مردم برای نوسازی قنوات کمک کنند

http://www.iana.ir/fa/news/47115/%D9%86%D9%88%D8%B۳ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 واحد تولیدی کشاورزی 1۳وام برای 

های طرح فعال و های راکد و نیمهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از فراهم شدن امکان تأمین مالی بنگاهبرنامهمعاون 

کشاورزی برای دریافت تسهیالت رونق نام واحدهای تولیدی بخشتولید و آغاز ثبت تمام بخش کشاورزی با استفاده از منابع رونقنیمه

گرفته و تسهیالت اختصاص یافته رونق تولید به واحدهای تولیدی  عبدالمهدی بخشنده با اشاره به اقدامات انجام .تولید خبر داد

هزار میلیارد ریال )چهار هزار4۰در قالب طرح رونق تولید، اعتباری نزدیک به  1۳95سال سال گذشته، افزود:  ورزی دربخش کشا

درصد از تسهیالت طرح 25ای که این واحدها توانستند گونههزار واحد کشاورزی تخصیص داده شد؛ به1۳میلیارد تومان( به حدود 

به گفته او، استقبال واحدهای تولیدی و عملکرد موفق طرح رونق تولید موجب شد که امسال  .دهندرونق تولید را به خود اختصاص 

هزار واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و 1۰میلیارد تومان تسهیالت برای هزار2۰تسهیالت اعطایی افزایش پیدا کند، به شکلی که 

و  های برنامه اقتصاد مقاومتیسال گذشته و مصوبهز طرح مزبور در آمیبینی شده است. بخشنده افزود: آثار موفقیتکشاورزی پیش

جمهوری، پیگیری و نتیجه اقدامات آن منجر به هماهنگی با وزارت صنعت، های رونق تولید و اشتغال ابالغی معاون اول رئیسبسته

 .جاری شدیاب برای بخش کشاورزی از هشتم مردادماه سازی سامانه بهینمعدن و تجارت برای فعال

http://www.iana.ir/fa/news/47196/%D9%88%D8%A7%D9 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 شرکت فعال آستان قدس به بانک کشاورزی معرفی می شوند 17

نامه همکاری بین این بانک و سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی سفر مدیر عامل بانک کشاورزی به مشهد مقدس، تفاهم همزمان با

ه مذکور اظهار کرد: بانک نام، مرتضی شهیدزاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این بانک،درباره انعقاد تفاهمایانا به گزارش.امضا شد

های اخیر کشاورزی سال هاست که مسئولیت حمایت از بخش کشاورزی شامل تولید و زنجیره ارزش آن را بر عهده دارد و در سال

ها با قرار گرفتن در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری و همسویی با سیاست های دولت و وزارت جهاد کشاورزی نیز این حمایت

وی با اشاره به اینکه بخش بانکداری شرکتی در این بانک .شودتری به خود گرفته و با شدت بیشتری پیگیری میجدیآهنگ ضرب

 شود ادامه داد: به همین منظورریزی بهتری دنبال میتر و با برنامهطی چند سال گذشته با هدف حمایت از تولید به شکلی منسجم

ها و موسسات وابسته به بخش کشاورزی های بزرگ دولتی و تولیدی، سازمانبانکی با شرکتهای نامهطی چند سال گذشته تفاهم

های مختلف اقتصادی به ویژه بخش شهیدزاده با بیان اینکه آستان قدس رضوی نیز به دلیل برخورداری از بخش .ایممنعقد کرده

انک ای بین مدیرعامل بنامهرد: با توجه به این ظرفیت، تفاهمکشاورزی، صنایع تبدیلی و غذایی در اولویت همکاری ما بوده، عنوان ک

مدیر عامل بانک کشاورزی در تشریح رویکرد بانکداری .کشاورزی و مدیرعامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی امضا و منعقد شد

تاثیرگذاری  تولید و ارزش به دلیل شرکتی در این بانک گفت: بانکداری شرکتی بر این اصل مبتنی است که به مشتریان دارای زنجیره

ها در امر تولید و امنیت غذایی کشور، رویکرد متمایزی داشته باشیم و قرار بر این است که همه خدمات مورد نیاز بیشتر این مجموعه

طرنشان کرد: شهیدزاده خا.های تولیدی به صورت یکجا بررسی شده تا از اتالف وقت و هزینه جلوگیری شودها و هلدینگاین شرکت

به همین جهت ما متعهد شدیم تمام خدمات مورد نیاز یک مجموعه مانند سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی را ارزیابی، بررسی 

  .ها بتوانند با فراغ بال بیشتری نسبت به دریافت خدمات اقدام کنند و به فعالیت اصلی خود بپردازندو مصوب کنیم تا این شرکت

نامه ما باید با اعتبارسنجی و رعایت تابعی از مقررات اعتباری کشور است و در قالب این تفاهم نامهی این تفاهموی گفت: حجم مال

مدیر عامل بانک کشاورزی اضافه کرد: از سوی دیگر بانک  .مقررات بانکی اعتبارات مورد نیاز آستان قدس رضوی را تامین کنیم

ال در بانکداری الکترونیک، ارایه خدمات الکترونیکی به سازمان اقتصادی آستان قدس کشاورزی به دلیل برخورداری از ظرفیت با

سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی قرار  :شهیدزاده یادآور شد .تری در دستور کار خود قرار داده استرضوی را نیز به طور جدی

شرکت اعتبارسنجی خواهند شد و اعتبار  17د که این شرکت فعال در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را به بانک معرفی کن 17است 

ای آنالین را برای مدیریت عالی طراحی و در اختیار سازمان نامه بانک سامانههمچنین براساس این تفاهم.شودآن از بانک دریافت می

 ایل محیط زیستی و بانکداری سبزتر مالی و با توجه به مساقتصادی آستان قدس رضوی قرار خواهد داد تا برای مدیریت بهتر و روان

مدیر عامل بانک کشاورزی با بیان اینکه این  .و بانکداری الکترونیک و همچنین کاهش ترددهای غیرضروری مورد استفاده قرار گیرد

 نطرح این نخستین همکاری ما با آستان قدس رضوی است اظهار کرد: البته پیش از این در سطح مدیریت استان این مبادالت بی

وی گفت: ما پیش از این نیز این .ای بین دو سازمان منعقد شود، نبوده استنامهدو مجموعه وجود داشته ولی در این سطح که تفاهم

شهیدزاده تاکید کرد: بانک کشاورزی آمادگی دارد   .ایمهای بزرگ فعال در این زمینه داشتههای مشابهی با سایر شرکتنامهتفاهم

سازی های بزرگی که در حوزه تأمین امنیت غذایی و زنجیره کشاورزی اعم از آمادهها و شرکتدر اختیار هلدینگاینگونه خدمات را 

 .ها همکاری کندتولید، بازاررسانی، بازاریابی و فروش فعالیت دارند، ارایه داده و با آن

iana.ir/fa/news/http://www.47269/17%D-8%B 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/print/iana.ir
http://www.iana.ir/fa/news/47269/17-%D8%25B


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

116 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

بررسی کشت فراسرزمینی برنج ایرانی در اروگوئه/ اروگوئه دروازه ورود محصوالت کشاورزی ایران به کشورهای 
 آمریکای جنوبی

های اقتصادی با هدف مثبت کردن تراز تجاری بین دو کشور زمینههای دوجانبه بین ایران و اروگوئه در فصل جدیدی از همکاری

که برای شرکت در آیین تحلیف رئیس جمهوری به  "سناتور رافائل میچلینی"ایانا(، خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )به گزارش .آغاز شد

ه به مندی اروگوئصی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عالقههای تخصالملل و سازمانتهران سفر کرده است، در دیدار با مدیرکل دفتر امور بین

های الزم دنبال مثبت کردن تراز تجاری خود با ایران است و آمادگی دارد تا با ایجاد زمینهگسترش روابط اقتصادی با ایران گفت: این کشور به

زهای نفت، انرژی و همچنین صادرات برنج به ایران را از موارد برای همکاری دو طرف در راستای این هدف قدم بردارد.وی توسعه همکاری در حو

کند که امیدواریم هزار تن برنج وارد می 9۰تا  6۰اکنون ایران از اروگوئه حدود ها برشمرد و افزود: هممورد عالقه این کشور در گسترش همکاری

ج به ایران را دارد.سناتور رافائل میچلینی در پایان ابراز امیدواری کرد این حجم افزایش پیدا کند؛ چرا که اروگوئه آمادگی صادرات نامحدود برن

 که جلسه بعدی مشترک با کمیسیون اقتصادی ایران به ریاست حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در مونته ویدئو برگزار شود تا ادامه مذاکرات تجاری

های جدید در روابط تجاری جلسه حضور داشت، ضمن قدردانی از گشایشدر پایتخت این کشور انجام شود.سفیر جدید اروگوئه نیز که در این 

 های بیشتر با وزارت جهاد کشاورزی و توسعه روابط اقتصادی با کشورمان شد.ایران با این کشور، خواستار همکاری

ها در حوزه فزایش همکاریهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در این دیدار ضمن تأکید بر االملل و سازمانمدیرکل دفتر امور بین

حفظ نباتات و دامپزشکی، اظهار کرد: حوزه بهداشت و درمان، بانکی، علوم و تحقیقات، تشویق متقابل سرمایه گذاری، کشتیرانی و 

 های متقابل بین دو کشور عنوان کرد.حمل و نقل از موارد دیگر مورد درخواست ایران برای همکاری

نامه و سند موافقت 9اکنون تعداد ها و سندهای همکاری در دست اقدام دو کشور، بیان کرد: همنامهتهومن فتحی با اشاره به موافق

 تر به نتیجه برسد.های مختلف بین مقامات دو کشور در دست مذاکره است که باید هر چه سریعهمکاری در بخش

استراتژیک توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به موقعیت ای اروگوئه را در بین کشورهای آمریکای جنوبی مهم و وی موقعیت منطقه

تواند در باز کردن بازارهای منطقه و انتقال محصوالت صادراتی ایران از جمله خشکبار، خرما و آبزیان ای اروگوئه، این کشور میمنطقه

اری بین های بالقوه همکیکی از زمینه به کشورهای آمریکای جنوبی مؤثر باشد.فتحی امکان کشت فرا سرزمینی برنج در این کشور را

 های الزم برای همکاری در این بخش نیز فراهم شود./دو کشور عنوان کرد و یادآور شد: امیدواریم زمینه

http://www.iana.ir/fa/news/47154/%D8%A8%D8% 
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 و نوآوری هاتحقیقات 
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 استفاده را از فضاهای کوچک برای کشت ارگانیک ببرید ننکاتی که باعث می شود بیشتری

پوند )حدود  1۰۰متر( برداشت کنید.  6در 4.5فوت ) 2۰در  15تصور کنید که سبزیجاتی خوشمزه، زیبا و ارگانیک را از یک قطعه 

کیلوگرم( هویج را فقط از  9پوند )حدود  2۰مترمربعی( و  9فوت مربعی )حدود  1۰۰را فقط از فضای  کیلوگرم( گوجه فرنگی 45۰

مترمربعی( برداشت کنید. برداشت محصوالتی نظیر این ها آسان تر از آن چیزی است که فکر می  2فوت مربعی )حدود  24فضای 

باغ بانی فوق العاده پربار، صرف وقت برای طراحی راهکارهایی است که ، راز "رودالس اورگانیک الیف"به گزارش ایانا از سایت .کنید

برای باغ شما مفید باشد. در این جا هفت راهکار برای داشتن باالترین بازده محصول ارائه شده که از سوی باغبانانی است که آموخته 

 اند استفاده از فضای باغ خود را به حداکثر برسانند. 

 خاک خود را بسازید -1

متخصصان باغبانی معتقدند که ساخت خاک تنها عامل بسیار مهم در افزایش بازده محصول است. خاکی عمیق و غنی از مواد 

ارگانیک، سبب رشد ریشه های سالم و گسترده شده که می تواند به آب و مواد مغذی بیشتری دسترسی یابد. نتیجه این کار، رشدی 

ین است. سریع ترین روش برای داشتن الیه ای از خاک عمیق و حاصلخیز ساخت بسترهای فوق العاده پربار و سرسبز در سطح زم

برابر بیشتر از همان مقدار فضای کاشته شده در ردیف هاست. این امر فقط به دلیل از دست  4مرتفع است. عملکرد بستر مرتفع، 

 ید. ای مسیرها، می توانید گیاهان بیشتری داشته باشبا استفاده از فضای کمتر بر-رفتن حاصلخیزی خاک نیست، بلکه فضای کافی 

فوت مربعی  ۳۰همچنین، بسترهای مرتفع در زمان نیز صرفه جویی می کند. محققی زمان کاشت گیاه و حفظ باغی در بسترهای 

می تا اکتبر است. او ساعت در باغ خود از اواسط ماه  27مترمربعی( را دنبال کرد و دریافت که نیازمند گذراندن وقتی حدود  2.78)

کیلوگرم( سبزیجات تازه برداشت کند که ذخیره مواد غذایی یک سال برای سه نفر و در  86۰پوند )حدود  9۰۰توانست یک هزارو 

روز کار است. بسترهای مرتفع چقدر در زمان صرفه جویی می کند؟ به اندازه کافی نزدیک بودن گیاهان به یکدیگر  ۳کل حدود 

ب می شود که سایه انداختن شان با علف های هرز رقابت کند، در نتیجه زمان کمتری صرف وجین کردن )کندن هنگام رشد، سب

 علف های هرز( می شود. همچنین فضای نزدیک به هم، سبب آبیاری و برداشت کارآمدتر می شود. 

 بسترها را به شکل گرد فرم دهید -2

مرتفع کارآمدتر و جادار، لبه های باالیی شان به آرامی به قوس ختم می شود.  اشکال بسترها می توانند متفاوت باشند. بسترهای

متر( می شود و سطح  1.8فوت ) 6متر( در حالت قوس دار عرض آن حدود  1.5فوت )حدود  5مثالً، بستر گردی با عرض سرتاسر 

متر(، کل سطح  6فوت )حدود  2۰ری به طول متری( را ایجاد می کند. مثالً، با گردن کردن باالی بست ۰.۳کاشت یک فوتی )حدود 

درصدی فضای کاشت را در همان مقدار  2۰مترمربع( افزایش می یابد. این کار افزایش  11به  9فوت مربع ) 12۰به  1۰۰کاشت از 

ی با لبه یفضای زمین به ما می دهد. کاهو، اسفناج و دیگر سبزیجات پهن برگ سبز، محصوالت بسیار مناسبی برای کاشت در بسترها

 های گرد هستند. 

 فضایی هوشمندانه  -۳

برای به دست آوردن حداکثر بازده محصول از هر بستر، به نحوه چیدمان گیاهان هنگام کاشت توجه کنید. از کاشت گیاهان در 

الگوهای مربع شکل و یا ردیفی خودداری کنید. به جای آن، با کاشت گیاهان به صورت مثلی آنها را گیج کنید. با انجام این کار، هر 

گیاهان بیشتر پر کنید. دقت کنید گیاهان در فضای بسیار فشرده ای قرار نگیرند. برخی گیاهان در فضاهای درصد  14تا  1۰بستر را با 

 2۰اینچ ) 1۰به 8تنگ به رشد کامل و یا بازده مطلوب نمی رسند. مثالً، هنگامی که یک محقق فاصله کاشت کاهوی رومانیایی را از 
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داشت شده دو برابر شد. )به خاطر داشته باشید که وزن برداشت محصول در هر سانتی متر( افزایش داد، وزن محصوالت بر 25به 

 مترمربع مهمتر از تعداد محصول در هر متر مربع است(

 همچنین فضای فوق فشرده می تواند در گیاهان تنش ایجاد کند و آنها را به بیماری ها و تهاجم حشرات حساس تر سازد. 

 پرورش رو به باال -4

باغ شما چقدر کوچک است، شما می توانید محصوالت بیشتری را به صورت عمودی پروش دهید. رشد محصوالت  مهم نیست که

باالرونده نیازمند به فضا مانند گوجه فرنگی، لوبیا سبز، نخود فرنگی، کدو تنبل، خربزه و خیار به طور مستقیم و رو به باال به وسیله 

همچنین رشد گیاهان به صورت عمودی در زمان صرفه جویی می کند. برداشت و  داربست، حصار، قفسه و چوب حمایت می شود.

نگهداری سریع تر می شود، چون شما می توانید جای دقیق میوه ها را ببینید. گیاهان باالرونده کمتر در اثر بیماری های قارچی 

سعی کنید محصوالت باالرونده را در یک طرف آسیب می بینند که به دلیل بهبود گردش هوا در اطراف شاخه و برگ هایشان است. 

بسترهای مرتفع با استفاده از داربست ها و یا تیرهای محکم از توری های نایلونی و یا رشته هایی در میان آنها برای ایجاد سطح 

و تنبل حتی کد-نباشید باالرونده پرورش دهید. این گیاهان را محکم به داربست ها ببندید. اما نگران سالم ماندن میوه های سنگین 

 ها و خربزه ها که ساقه های ضخیم تری دارند که از آنها مراقبت می کند. 

 پرورش ترکیبی محصوالت -5

سه خواهر: -کاشت ترکیبی محصوالت سازگار در فضا صرفه جویی می کند. به ترکیب قدیمی گونه های بومی آمریکایی توجه کنید 

های ذرت درشت از لوبیا سبز حمایت می کند، در حالی که کدو تنبل آزادانه در زمین زیر آنها  ذرت، نخود فرنگی و کدو تنبل. دانه

رشد می کند و برای رقابت با علف های هرز بر آنها سایه می اندازد. نوع پرورش ترکیبی کارساز است زیرا این محصوالت با یکدیگر 

ه فرنگی، ریحان و پیاز، کاهوها و کلم ها؛ هویج، پیاز و تربچه؛ چغندر و سازگارند. دیگر محصوالت ترکیبی سازگار عبارتند از: گوج

 کرفس. 

 موفقیت با کاشت متوالی -6

کاشت متوالی به شما امکان می دهد که بیش از یک نوع محصول را در فضایی مشخص در طول فصل رشد پرورش دهید. با این 

محصول را در یک منطقه مشخص برداشت کنند. مثالً، محصول زودرس کاهو  روش، بسیاری از باغداران می توانند سه و یا چهار نوع

را می توان با ذرت زودرس دنبال کرد و ذرت را به دنبال سبزی های بیشتر و یا سیر پرورش داد که تمامی این ها در طول یک فصل 

تفاده کنید. هنگامی که یک نشاء یک ماهه یا از نشاء اس -رشد امکان پذیر است. برای آن که از کاشت متوالی بهره بیشتری ببرید:

 چند ساله را می کارید، خیلی سریع تر از کاشت مستقیم بذر رشد می کند.

 ارقام زودرس را انتخاب کنید. -

 متر مربع(. 9سانتی متر کمپوست مجدداً پر کنید )فضایی در حدود یک تا  1.5در هر بار کاشت، خاک را با الیه ای به قطر نیم تا  -

 این کار را چند سانتی متر باالتر از سطح خاک انجام دهید.

 فصل رشد را طوالنی کنید -7

چ و مثالً کاهو، کلم پی-با اضافه کردن چندین هفته به پایان فصل رشد می توانید زمان کافی برای رشد دیگر محصوالت متوالی 

یشتری را برداشت کنید. به منظور داشتن هفته های اضافی را به دست آورید و یا در پایان فصل رشد گوجه فرنگی های ب -شلغم

برای تولید، باید دمای اطراف گیاه را گرم نگه دارید، حتی زمانی که دمای هوای محیط سرد باشد و این کار را با مالچ پاشی، 

 انجام دهید. (Coldframes)2، پوشش های ردیفی و کولدفریمز(Cloches)1کلوچز
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پرورش محصوالت عاشق گرما مانند خربزه ها، فلفل ها و بادنجان ها را که بسیار زود رس نیز هستند با دو پوشش همچنین می توانید 

هفته قبل از آخرین  8تا  6آغاز کنید؛ یکی برای گرم کردن هوای اطراف و دیگری برای گرم کردن خاک در اوایل فصل بهار. حدود 

( و یا پالستیک IRT)۳و این کار را با استفاده از مالچ انتقال دهنده مادون قرمز دوره یخبندان، به خاک سرد پیش گرمایش دهید

سیاه انجام دهید که گرما را جذب می کند. سپس بسترها را با تونل های پالستیکی شفاف و چاک دار بپوشانید. هنگامی که دمای 

هان را با مالچ پالستیکی سیاه و یا کاه برای به دام انداختن درجه سانتی گراد( رسید، گیا 21تا  18درجه فارنهایت ) 7۰تا  65خاک به 

گرمای بیشتر بپوشانید. هنگامی که دمای هوا گرم تر شد و خطر یخبندان از بین رفت، تونل های پالستیکی را بردارید. مجدداً در 

 پایان فصل رشد که هوا سرد می شود آنها را بپوشانید.

 پانوشت: 

 ی محفاظت گیاه در هوای سرد.پوشش شفاف کوچکی برا. 1

قاب چوبی چهار وجهی که روی آن را با شیشه یا پالستیک قابل جا به جایی پوشانده و روی زمین قرار می دهند تا داخل آن گیاه . 2

 بکارند و یا از گیاه در برابر سرمای محیط محافظت کنند. 

۳ .Infrared-Transmitting Mulch ه برای پوشاندن گیاه استفاده می شود.از انواع مالچ های مصنوعی ک 

http://www.iana.ir/fa/news/47215/%D9%86%DA%A9% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47215/%D9%86%DA%A9%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

120 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 !پتروشیمیاالیز شدنحرکت سریع کشور به سمت 

 .رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران نسبت به محور قرار گرفتن پتروشیمی برای ایجاد اشتغال و توسعه کشور هشدار داد

ه ک "آب و رویکردهای نو در گذر تاریخی ایران یک دهه همکاری ملی آب"به گزارش خبرنگار ایانا، محمد امین قانعی راد در نشست 

شود، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با اشاره به اینکه جامعه شناسی در مسایل آب ایران جدی گرفته نمی شامگاه دیروز

حلی  توان راهغالب بودن تفکر مهندسی در بخش آب را دلیل این مسئله معرفی کرد.وی افزود: بدون اجتماعی کردن مسئله آب، نمی

های علمی به عنوان این نگرانی وجود دارد که وضعیت قبلی ادامه یابد و نهادهای مدنی و انجمنبرای آن ارائه کرد. در حال حاضر 

ات های علمی در جلسنهادهای کم توقع و صاحب ایده، همچنان نادیده گرفته شوند.قانعی راد تاکید کرد: انتظار ما این است که انجمن

های و با آنها تعامل الزم انجام شود.وی با بیان اینکه باید پیامدهای فعالیت های آنها جدی گرفته بشودکارشناسی دعوت شوند و ایده

های اصلی جامعه شناسان اعالم کرد و افزود: عمرانی در فرهنگ و جامعه به دقت بررسی شود، حفظ منابع حیاتی را یکی از اولویت

 ه هستند.هایی خالقانهای مهندسی، فعالیتین صورت فعالیتهای مهندسی ندیده گرفتن منابع حیاتی است. در غیر انقد ما به فعالیت

دریا  ها درهای ما زنده باشد، ماهیخواهیم تنوع زیستی داشته باشیم، نخلستانرئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران افزود: ما می

اربعه که در گذشته مبنای توسعه معرفی  کنند. همان عناصرهای صنعتی خاک و آب را آلوده میبه حیات خود ادامه دهند. اما فعالیت

شد امروز در حال نابودی است. خاک دچار فرسایش شدید شده است و نه تنها منابع سطحی بلکه منابع آب زیرزمینی نیز به اسم می

ن بحران آب اتوجهی نسبت به محیط زیست تحت عنوشوند. این مسئله برای ما نگران کننده است.وی اضافه کرد: بیاقتصاد آلوده می

 شود.هایی از این مسئله در کشور دیده میممکن است صورت گیرد. نشانه

شود که قیمت آن لیتر آب مصرف می ۳۰۰گویند که در جنوب برای تولید یک کیلوگرم خرما دو هزار و قانعی راد گفت: گروهی می

تواند اشتغال ایجاد کند، کشاورزی کم بازده که نمیسه هزار تومان است. پس باید برای این مسئله فکری شود و برای فعالیت 

جایگزینی معرفی شود.وی ادامه داد: در انتخابات اخیر مسئله پتروشیمی توسط یکی از کاندیداها به عنوان یک محور جدی برای 

 4۰۰ل مستقیم و هزار شغ 2۰۰ایجاد اشتغال مطرح شد. این کاندیدا خیلی جدی گفت که به ازای تولید یک میلیون تن محصول، 

ران به بینیم که اقتصاد ایشود. در آن مقطع فکر کردم این یک حرکت پوپولیستی است اما امروز میهزار شغل غیر مستقیم ایجاد می

 سرعت به سمت پتروشیمیاالیز شدن در حرکت است.

مرداد در بخش آب پخش شهرستان های این گفته را در حرکت چهارم رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران بیان کرد: نشانه

دشتستان شاهد بودیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افتتاح یک پروژه فاقد مجوز زیست محیطی به منطقه سفر کرد و با اعتراض 

 هدهد بدون دریافت مجوز زیست محیطی پروژمردم، این پروژه متوقف شد. اما سئوال اینجاست که یک وزیر چگونه به خود اجازه می

 پتروشیمی را که برای آب و خاک عوارض دارد، افتتاح کند؟

وی ادامه داد: اخبار وحشتناکی وجود دارد که هیچ یک از صنایع عسلویه دارای تاسیسات تصفیه پساب نیستند و فقط مجتمع مبین 

جموعه نیز به دلیل تکمیل کنند این مدارای این تاسیسات است. سایر واحدهای صنعتی پساب خود را به مجتمع مبین ارسال می

شود. قدرت ویرانگری بخش صنعت قابل مقایسه با ها وارد محیط میزای کارخانهظرفیت قادر به تصفیه کامل نیست و پساب سرطان

های بخش کشاورزی )در صورتی که محصوالت آن سمپاشی نشود( نیست.قانعی راد تاکید کرد: صنایع پتروشیمی حتی اگر خروجی

کند.وی با اشاره به اولویت اسناد باالدستی که بخش کشاورزی را محور توسعه معرفی شد، به سرعت محیط را آلوده میآن رقیق با

اند، تغییر اولویت توسعه کشور و حرکت آن به سمت توسعه پتروشیمی را روندی نگران کننده توصیف کرد.رئیس سابق انجمن کرده

http://awnrc.com/index.php
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می آمده است که ایران باید تولیدکننده اول محصوالت پتروشیمی باشد و این مسیر توسط جامعه شناسی ایران افزود: در سند پتروشی

شود.به گفته وی بعد از اعتراض مردم جنوب به احداث پتروشیمی در منطقه آب پخش، طرفداران پتروشیمی سازان دنبال میتصمیم

شود و کنند زیرا یک تن آبزیان در منطقه شکار میاعالم کردند که محصوالت پتروشیمی آب کمتری نسبت به کشاورزی مصرف می

هایی وجود دارد که نباید ما را به سمت کنند. استداللرود. پس به این ترتیب صیادان آبزیان را نابود میکیلوگرم آن هدر می 9۰۰

 خداحافظی با نخلستان و صیادی بکشاند. ما باید بدانیم که با محیط زیست مواجه هستیم.

زایی باالی صنعت پتروشیمی را رد کرد و گفت: اگر پتروشیمی یک میلیون تن محصول پایین دستی تولید کند، اد اشتغالقانعی ر

کنیم. کنیم و آن را به خارج صادر میهزار شغل خواهد بود. در حال حاضر ما یک تن محصول پلیمری تولید می 2۰۰قادر به ایجاد 

ای داریم که محصوالت پتروشیمی به جای عرضه در بورس، به بعد مصوبه 88است. از سال  اشتغال در صنایع پایین دستی پترشیمی

میلیارد  7۰۰های کارشناسی، این مصوبه سالیانه شود. بر اساس گزارشربط توزیع میهای سازمان ذیبه تدریج در بازار آزاد با حواله

ت کنند و خارج از بورس محصوالفه تولید و اشتغال این حواله را دریافت میهایی که زیر لفاکند. گروهتومان رانت برای برخی ایجاد می

های شیک نیست بلکه با سالمت مردم های زیست محیطی ژستکنند، صاحبان این رانت هستند.وی تاکید کرد: حرکترا جابجا می

اد، بدترین شکل مسئله پردازی در کشور شود در شرایط نبودن اشتغال شعار محیط زیست نباید دسر و کار دارد. اینکه گفته می

کند.رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران گفت: است. این رویه مجموعه منازعات بین جامعه مدنی، دولت و بازار را تشدید می

دگانه نشرایط گفتگو درباره آب با سیاسی شدن مسئله بسیار پیچیده شده است. ما برای حل مسئله آب نیازمند سرمایه اجتماعی چ

نفعان مختلف در مسئله آب را به یکدیگر پیوند بزند.وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: مخالفت جامعه هستیم تا ذی

ای پیوست های توسعه است. وقتی پروژههای توسعه، به مفهوم مخالفت با توسعه نیست بلکه مخالفت با ناپایداری طرحشناسان با طرح

اند های توسعه اقتصادی سوار ما شدهکند.قانعی راد افزود: در حال حاضر طرحجرای آن در جامعه گسست ایجاد میاجتماعی ندارد، ا

خواهیم این رویه عوض شود.وی همچنین با ارزشگذاری اقتصادی مسایل محیط زیستی ایم. ما میو ما سوار الگوهای توسعه نشده

ا با پول سنجید. این نگاه غلطی است که همه چیز را تبدیل به پول کنیم. بین توان حفظ محیط زیست رمخالفت کرد و گفت: نمی

حق حیات یک جانور و پول نسبتی وجود ندارد.رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران اضافه کرد: توده مردم دغدغه معیشت دارند 

 نظر بگیرند. های اقتصادی را دراما نباید برنامه ریزان اولویت را به شکم بدهند و اولویت

نابع های اجتماعی و زیست محیطی، موی در ادامه برای بهبود شرایط فعلی پیشنهاداتی ارائه کرد. به گفته قانعی راد باید برای ارزیابی

های عمرانی بدون مجوز های سیاسی کشور مشاور آب داشته باشند. طرحمالی به موسسات اختصاص یابد. تمامی وزرا و شخصیت

های اقتصادی، صنعتی، آب و د. سیاستمداران به جای مدرک گرایی به دنبال کار حزبی باشند. فساد زدایی از فعالیتافتتاح نشو

پتروشیمی در دستور کار قرار گیرد. مسئله آب اجتماعی شود. فراتر از پیوست زیست محیطی، هر طرح پیوست آب داشته باشد. 

ها به رسمیت شناخته شود. نظام حکمرانی آب بهبود یافته و به کارشناسان مسئله محیط زیست غیر سیاسی شود. فعالیت سمن

های مرتبط داده شود و در نهایت طرح آمایش سرزمین های عمرانی از طریق سایت وزارتخانهفرصت مطالعه و اعالم نظر درباره پروژه

 تهیه شود./

http://www.iana.ir/fa/news/4717۳/%D8%AD%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

  .یک دانشجوی ایرانی باغچه معلقی ساخته که بدون خاک و با مصرف اندکی آب قابلیت پرورش سبزیجات را دارد

نیکان آقا بابایی دانشجوی طراحی دانشگاه ترنت، با کمک روشی ارزان سبزیجات را بدون خاک و با مقدار  به گزارش مهر از نیواطلس،

 .کمی آب پرورش می دهد. او در حقیقت یک باغچه کوچک معلق ساخته است که در هر محیطی قادر به تولید محصول است

 .برای مردم مناطق حومه نشین درآمدزایی کنداو امیدوار است روزی بتواند قحطی را در جهان ریشه کن کند و  

 .بود، مبنای الزم برای فناوری های آقا بابایی را فراهم کرد شده تولید المللی بین فضایی ایستگاه در که محصوالت کشاورزی 

ش ها به رشد این بالفضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی دانه گیاهان را در بالش های کوچکی کاشتند که جایگزین خاک بودند، 

 .آقا بابایی نیز با استفاده از همین فناوری باغچه کوچک معلق خود را ساخت.کردند می کمک آب ذخیره و  ریشه

 نیز او پس از کاشت دانه ها در باغچه، یک محلول مغذی را روی ریشه گیاهان اسپری کرد. از سوی دیگر اکسیژن موجود در اتاق

 .کند کمک رشد روند به و یابد جریان اهگی های ریشه اطراف توانست

باغچه معلق عالوه بر ارزانی به خانواده های ساکن در شرایط نامساعد آب و هوایی کمک می کند سبزیجات پرورش دهند. این باغچه 

 .درصد آب کمتری مصرف می کند 9۰معلق کوچک در مقایسه با روش های معمولی 

http://www.iana.ir/fa/news/47251/%D8%AF%D8%A7 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

ها انسان، با کمبود  انتشار گاز کربن توسط انسان ارزش غذایی محصوالت کشاورزی اصلی را کاهش می دهد/ ده

 پروتئین روبه رو می شوند

طبق یافته های جدید دانشکده سالمت عمومی دانشگاه هاروارد، اگر میزان کربن دی اکسید آنچنانکه پیش بینی می شود به افزایش 

به دلیل کاهش در ارزش  2۰5۰درصد پروتئین رژیم غذایی خود را تا سال  5کشور ممکن است بیش از  18خود ادامه دهد، جمعیت 

میلیون نفر دیگر ممکن است به  15۰پژوهشگران بر این باورند که تقریبا  .غذایی برنج، گندم و سایر محصوالت اصلی از دست بدهند

 .دلیل سطح باالرونده کربن دی اکسید در اتمسفر در معرض خطر کمبود پروتئین قرار گیرند

ت این مطالعه نیاز به نظار"ساموئل مایرز محقق ارشد در دپارتمان سالمت محیطی می گوید:  ،"ایوری کلرت"به گزارش ایانا از سایت 

فعاالنه بر کافی بودن مواد غذایی جمعیت کشورهایی که به شدت در معرض خطر دارند و اساسا نیاز به مهار انتشار گاز دی اکسید 

 "کربن از طریق انسان در این کشور ها را برجسته می کند.

 Environmetal Health) چشم اندازهای سالمت محیط زیستیدر مجله آنالین  2۰17آگوست  2مطالعه در تاریخ این 

Perspective ،درصد جمعیت، پروتئین روزانه خود را از گیاهان می گیرند. برای تخمین  76( منتشر شده است. به طور جهانی

ن داده هایی از آزمایشاتی که در آن ها محصوالت کشاورزی را که در معرض کمبود پروتئین فعلی آنان و خطر آن در آینده، پزوهشگرا

غلظت باالی کربن دی اکسید قرار گرفته بودند، با اطالعات رژیم غذایی جهانی از سازمان ملل متحد و اندازه گیری نابرابری درآمد و 

و د در سطح باال، محتوای پروتئین برنج، گندم، ججمعیت شناسی ترکیب کردند.آن ها دریافتند که در شرایط غلظت کربن دی اکسی

کاهش یافته است. این نتایج، چالش های ادامه دار برای صحرای بزرگ  6،4و  14،1. 7،8. 7.6و سیب زمینی به ترتیب به میزان 

ی ا برای کشورهاآفریقا، جایی که هم اکنون میلیون ها نفر کمبود پروتئین را تجربه می کنند و هم چنین چالش های بزرگتری ر

آسیای جنوبی از جمله هند، جایی که برنج و گندم میزان زیادی از پروتئین روزانه را تامین می کند نشان می دهد. این پژوهشگران 

میلیون نفر را در معرض خطر جدیدی از  5۳پروتئین رژیم غذایی استاندارد را از دست بدهد و  5،۳دریافتند که هند ممکن است 

ئین قرار دهد.در این مقاله که در مجله سالمت جغرافیایی نیز منتشر شده است نویسندگان دریافته اند که کاهش های کمبود پروت

کربن دی اکسید محور در محتوای آهن در محصوالت کشاورزی اصلی نیز مشکل مهم فعلی کمبود آهن در سراسر دنیا را بدتر می 

 -بیلیون زن در سن باروری1و۰6سال و  5میلیون کودک زیر  ۳54دارند از جمله  کند. آنهایی که بیشتر در معرض این خطر قرار

هستند که در کشورهایی زندگی می کنند که هم اکنون نرخ باالیی از کم خونی را تجربه  -عمدتا در آسیای جنوبی و آفریقای شمالی

 نتیجه تاثیر کربن دی اکسید از دست بدهند. آهن رژیم غذایی خود را در ۳،8می کنند و جمعیتی که انتظار می رود بیش از 

با همکاری مایرز انجام شد نشان می دهد که انتشار در حال افزایش کربن دی  2۰15این دو مطالعه در کنارمطالعه ای که در سال 

ظار می رود میلیون نفر می شود و خسارت قابل توجه در مواد غذایی را که انت 2۰۰اکسید هم چنین موجب کمبود روی در حدود 

م استراتژی ها برای اندازه نگه داشتن رژی"به دلیل انتشار گاز دی اکسید کربن انسانی افزایش یابد سنجیده است.مایرز می گوید: 

غذایی نیاز به تمرکز بر آسیب پذیرترین کشورها و جمعیت ها دارد و باید آموزش هایی برای کاهش آسیب پذیری در مقابل کمبود 

طریق حمایت از رژیم های متنوع تر و مغذی تر داده شود و محتوای غذایی محصوالت کشاورزی اصلی غنی شود و های غذایی از 

محصوالتی پرورش داده شود که نسبت به تاثیرات کربن دی اکسید کمتر حساس باشند و البته ما نیاز داریم انتشار کلی گاز کربن 

 "کاهش دهیم. دی اکسید تولید انسان را با بیشترین سرعت ممکن

http://www.iana.ir/fa/news/47۰72/%D8%A7%D9%86% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 کارگاه آموزشی ایجاد شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی

چرا و چگونه دانش بنیان "بنیان در بخش کشاورزی با عنوان های دانشکارگاه های آموزشی ایجاد شرکتدومین کارگاه از مجموعه 

با حضور اعضای هیأت علمی، محققان و کارشناسان ستاد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشکده های سبزی صیفی و  "شویم؟

 . سه برگزار شدمیوه های معتدله و سردسیری امروز در سالن گلبرگ ستاد مؤس

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، مدیر دانش و اطالعات این مؤسسه با اشاره به تدوین برنامه آموزشی کارکنان مؤسسه 

ساعت  548دوره آموزشی و یک هزار و  86در سال جاری اعالم کرد: دوره های مصوب ستاد و پژوهشکده های تابعه مؤسسه در قالب 

برنامه ریزی شده است. موسوی افزود: با توجه به نهایی شدن تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد در مؤسسه تحقیقات علوم  96 در سال

 باغبانی، برگزاری دوره های تخصصی برای توانمند سازی همکاران ضروری به نظر می رسد.

البرز، به عنوان مدرس این کارگاه ضمن مقایسه  دکتر محمدصادق شیخ انصاری مدیر اداره تجاری سازی پارک علم و فناوری استان

توسعه مبتنی بر تولید و دانایی و مروری بر تاریخچه شرکت های دانش بنیان، قوانین، شرایط و مزایای این شرکت ها را تبیین و در 

خارجی را به عنوان های دانش بنیان در گسترش نوآوری، چند نمونه از واحدهای فناور داخلی و پایان، ضمن تشریح نقش شرکت

 الگوی موفق در حوزه کشاورزی معرفی کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/47185/%D9%8۳%D8%A7 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

های سازی وتال ترکیه/ تأکید بر انتقال تجارب در زمینه واکسنرازی با شرکت واکسن همکاری تجاری مؤسسه

 برفکیبروسلوز و تب

امه و نسازی وتال ترکیه به امضای تفاهمرود نتیجه نشست مذاکرات تجاری با شرکت واکسنرئیس مؤسسه رازی گفت: امید می

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم .های مشترک منجر شودفعالیتهای کارشناسی برای گسترش متعاقباً اعزام گروه

سازی رازی، دکتر مسعود هاشم زاده در نشست مذاکرات تجاری با عبداهلل تتوک، مدیرعامل شرکت واکسن سازی وتال ترکیه اظهار 

فناوری های واکسن سازی، مبادرت به توسعه  کرد: مؤسسه رازی در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و ارتقاء سطح دانش فنی و

 .بین الملل به ویژه با مراکز واکسن سازی کرده است و تعمیق روابط

وی افزود: در این مذاکرات انتقال تجارب به ویژه در زمینه واکسن های بروسلوز و تب برفکی مورد تأکید قرار گرفت که امید است با 

 .مشترک در راستای رفع نیازهای کشور اقدام شایسته ای صورت گیردهمکاری این شرکت و تولید محصوالت 

رئیس مؤسسه رازی با بیان اینکه این نشست سه روز به طول می انجامد، خاطرنشان کرد: امید می رود نتیجه این نشست به امضای 

 د.تفاهم نامه و متعاقباً اعزام گروه های کارشناسی برای گسترش فعالیت های مشترک منجر گرد

http://www.iana.ir/fa/news/4716۳/%D9%87%D9%85%DA 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

کم  درصد 5روزه گوشتی دار گوشتی در سال گذشته/ صادرات جوجه یکمرغ نطفهدرصدی صادرات تخم 66کاهش 
 شد

 94داری که قرار است به جوجه گوشتی تبدیل شود، در سال گذشته نسبت به سال مرغ نطفهروزه گوشتی و تخمصادرات جوجه یک

 .داری کاهش یافتبه میزان معنی

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

تومان رسید و این گرانی با  8۰۰تا دوهزار و  7۰۰دوهزار و روزه به باالترین حد خود یعنی اگرچه سال گذشته قیمت جوجه یک

دار در سال گذشته نشد. بر اساس مرغ نطفهشدتی کمتر هنوز در سال جاری ادامه دارد، اما این موضوع مانع از صادرات جوجه و تخم

زار قطعه جوجه و بیش از شش میلیون ه 824میلیون و  2۰اطالعات موجود در اتاق بازرگانی تهران، صادرکنندگان توانستند بیش از 

دار را به کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، آذربایجان، عراق و ارمنستان صادر کنند.در این راستا مرغ نطفههزار عدد تخم 66۳و 

 94۰لیارد و می 22دالر بود که بیش از  921هزار و  766دار، هفت میلیون و مرغ نطفهدرآمد ارزی حاصل از صادرات جوجه و تخم

 دار بود؛ اتفاقیمرغ نطفهمیلیون تومان برای کشور درآمدزایی کرد. البته درآمد حاصل از صادرات جوجه، بیش از دو برابر ارزش تخم

 21به میزان  94افتد.صادرات جوجه بر اساس اطالعات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، در سال ها میکه تقریبا در تمام سال

نسبت به سال  95دهد حجم صادرات این محصول در سال شود که این مقدار نشان میقطعه برآورد می 911هزار و  918ون و میلی

 رسد.درصد می 66دار نیز باید گفت که این کاهش به مرغ نطفهقبل از آن، حدود پنج درصد کاهش داشته است. درباره تخم

http://www.iana.ir/fa/news/472۰7/%DA%A9%D8%A7% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 داران از خرید این محصولواردات تخم مرغ در راه است/دلیل امتناع غرفه

یک ماه اخیر، معاون اول رئیس جمهور ضوابط واردات و ثبت سفارش این یک مقام مسئول گفت:در پی نوسانات قیمت تخم مرغ طی 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار .محصول را اعالم کرد

طی یک ماه اخیر، معاون اول رئیس  نوسانات قیمت تخم مرغاز واردات تخم مرغ خبر داد و گفت: در پی  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

واردات تخم ر صورت وی واردات تخم مرغ را امری غیر ممکن دانست و افزود: د.جمهور ضوابط واردات و ثبت سفارش تخم مرغ را اعالم کرد

 .عالوه برامکان ورود بیماری های جدید به کشور مرغداران از گردونه تولید خارج می شوند که این امر شرایط بحران را تشدید می نماید مرغ

اونت امور هزار تومان اعالم کرد و اظهار داشت: با توجه به انقعاد قرارداد با مع 5را  درب مرغدارینبی پور نرخ هر کیلو تخم مرغ 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان .دام وزارت جهاد کشاورزی در جهت تامین تخم مرغ مورد نیاز اعالم آمادگی کردیم

وی در .هزارتومان افزایش یافته بود 15در مغازه های سطح شهر به  نرخ هر شانه تخم مرغتهران ادامه داد: طی دو هفته اخیر 

از تحویل تخم مرغ بیان کرد : در شرایط کنونی نرخ هر شانه تخم مرغ به سبب  میادین میوه و تره بارداران خصوص امتناع غرفه 

تومان کاهش یافت،اما غرفه داران خواهان کاهش مجدد نرخ تحویلی تخم مرغ از اتحادیه  4۰۰ازدیاد عرضه در میادین میوه و تره بار 

 .دداری می کنندهستند به همین دلیل از خرید این محصول خو

http://www.yjc.ir/fa/news/6196۳4۰/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

داد/ گالیه مدیرعامل اتحادیه میهن از کم لطفی در حق تولید درصد کاهش  5دولت تعرفه واردات تخم مرغ را به 

 کنندگان تخم مرغ

مرغ، برای تنظیم بازار این محصول ورود کرده بود، هیأت دولت تعرفه واردات این کننده تخمدر حالی که بخش خصوصی تأمین

مرغ در بازار داخلی باال رفته بود. در گزارشی که به گزارش خبرنگار ایانا، چند هفته بود که قیمت تخم.محصول را تا پنج درصد کاهش داد

غ به باالترین حد مرمردادماه امسال، قیمت تخم 1۳داد که در هفته منتهی به نشان مینمودارهای قیمتی یروز از همین خبرگزاری منتشر شد، 

تومان در هر شانه شده است. در حالی که پس از اقدامات انجام شده توسط اتحادیه میهن، نرخ این محصول در  914هزار و  12خود رسیده و 

تنظیم بازار  تومان رسید.با این وجود، هیأت وزیران برای کمک به 65۰هزار و  1۰درصد کاهش به  17.5هفته جاری، روندی نزولی پیدا کرد و با 

 مرغ، تعرفه این محصول را به پنج درصد کاهش داد تا راه برای واردکنندگان باز شود. در متن این نامه آمده است:تخم

قانون اساسی جمهوری اسالمی  1۳8به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل  1۳96مردادماه  11هیأت وزیران در جلسه "

 یران تصویب کرد:

 شود.به میزان پنج درصد تعیین می 1۳96آذرماه  ۳۰تا تاریخ  ۰4۰7۳۰1۰مرغ خوراکی به شماره تعرفه حقوق ورودی تخم -1

و مهلت ترخیص  1۳96ماه آبان ۳۰مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم -2

 است. 1۳96آذرماه  ۳۰ه پنج درصد حداکثر تا تاریخ مرغ خوراکی با تعرفهای وارداتی تخممحموله

مرغ خوراکی وارداتی با تعرفه پنج درصد، توزیع آن زیر نظر کارگروه تنظیم بازار خواهد های تخمالتفاوت محمولهبا توجه به مابه -۳

 "بود.

با خبرنگار ایانا، از این تصمیم گالیه داشت  وگوگذار میهن، امروز در گفتاین در حالی است که مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم

 شود.مرغ تلقی میتوجهی به صنعت تولید تخملطفی و بیو گفت: چنین اقدامی به نوعی کم

نظور های مدونی برای این مبه گفته رضا ترکاشوند، اتحادیه میهن از چند هفته قبل برای تنظیم بازار این محصول ورود کرده و برنامه

 تومان در هر کیلوگرم، در هفته جاری است. 5۰۰مرغ حداقل به اندازه گواه این ادعا هم کاهش قیمت تخمچیده بود. 

ها با جوسازی و متشنج نشان درصد بود، عنوان کرد: برخی ۳۰مرغ باالی وی با اشاره به اینکه پیش از اقدام دولت، تعرفه واردات تخم

داخلی القا کردند که در نهایت منجر به تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات این مرغ را در فضای دادن جو بازار، کمبود تخم

یز اکنون نبخشی به آن بود و هممحصول به پنج درصد شد. این در حالی است که دستور کار اتحادیه میهن، تنظیم بازار و تعادل

 افتاد./مرغ باال نیست؛ بنابراین نباید چنین اتفاقی میقیمت تخم

http://www.iana.ir/fa/news/47199/%D8%AF%D9%8 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 مرغ از ابتدای سال جاری + نمودارهانوسانات قیمت تخم

مرغ ایجاد کرده بود، این نوسانات در سال جاری تا ارتباط با تغییر قیمت تخمهایی در شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور، نگرانی

ر هزامرغ در تهران به ازای هر کیلوگرم پنجبه گزارش خبرنگار ایانا، در حال حاضر که متوسط قیمت تخم.حدودی خود را نمایان کرد

ته، کاهشی محسوس را تجربه کرده است. اگر هر شانه رسد نسبت به قیمت منتهی به آخر هفته گذشنظر میتومان است، به ۳25و 

تومان خواهد بود که نسبت به  65۰هزار و  1۰مرغ را دو کیلوگرم در نظر بگیریم، بهای کنونی این محصول به ازای هر شانه، تخم

هفته آخر تیر ماه، روند درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در سه  17.5تومان و به عبارتی  264هفته گذشته دوهزار و 

کنندگان ایجاد کرد. البته مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ هایی از این بابت بین مصرفها سیر صعودی داشت و نگرانیقیمت

جاد اتحادیه در جهت ای"های گذشته را گرما و افت تولید دانسته و گفته بود: مرغ در هفتهگذاری میهن دلیل افزایش قیمت تخمتخم

کنندگان احجاف شود. در برخی مواقع کند که نه تولیدکنندگان زیان کنند و نه در حق مصرفعادل در بازار به نحوی عمل میت

آوری تا از ضرر و زیان بیشتر به تولیدکنندگان مرغ موجود در بازار جمعضرورت دارد به دلیل افت شدید قیمت بخشی از تخم

 کند که برعکس این عمل انجام گیرد.ضای بازار ایجاد میالبته زمانی نیز اقت "جلوگیری شود.

http://www.iana.ir/fa/news/47177/%D9%86%D9%88%D8% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 !گرانی می چرخد/ترکاشوند:اتحادیه در مقابل گرانفروشی مسئولیتی ندارد تخم مرغ در مدار

همه ساله در فصل تابستان شاهد کاهش نرخ تخم مرغ در بازار هستیم، در صورتی که امسال قیمت این محصول با سیر صعودی 

کاهش همه ساله در فصل تابستان شاهد ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نعت،تجارت و کشاورزیصبه گزارش خبرنگار.روبرو شده است

 .در بازار هستیم،این درحالی است که امسال برخالف سال های گذشته با سیر صعودی قیمت روبروشدیم بی رویه نرخ تخم مرغ

براین باورند که تنش گرمایی و حذف گله ها به سبب شیوع آنفوالنزا پرندگان در ماه های اخیر از جمله دالیل اصلی  مسئوالن امر

 .این نوسانات است که اتحادیه با ذخیره سازی و توزیع تخم مرغ در میادین در صدد تعادل سازی قیمت هاست

بدون در نظر گرفتن نرخ محصول در غرفه های میادین بی رویه باال می  البته ناگفته نماند که نرخ تخم مرغ در مغازه های سطح شهر

 .رود که فروشندگان کمبود عرضه را دلیل اصلی این شوک بازار می دانند

 از سوی اتحادیه میهن، نظارت در بازار آزاد کمرنگ است؟ بازار تخم مرغحال جای سوال است که چرا علی رغم تنظیم 

با اشاره به  صنعت،تجارت و کشاورزیمدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیات 

تومان به طور عمده تحویل غرفه های  ۳۰۰هزار و  11اظهار داشت: در حال حاضر تخم مرغ شانه ای  بازار تخم مرغآخرین وضعیت 

 .تومان به دست مصرف کننده می رسد 900هزار و  11میادین میوه و تره بار می شود که درنهایت با قیمت 

ر مقابل مغازه ها مسئولیتی ندارد چرا که دستگاه اتحادیه د :وی با اشاره به نوسانات بی رویه قیمت درب مغازه های سطح شهر افزود

 .های مربوطه باید براین امر نظارت کافی را داشته باشند تا توزان قیمت در بازار از بین نرود

نبی پور ادامه داد: نرخ تخم مرغ در مغازه های سطح شهربه دنبال سودجویی مغازه داران افزایش قابل توجهی نسبت به درب مرغداری 

در بازار شایعه ای بیش نیست، افزود: اتحادیه  کمبود تخم مرغوی با اشاره به اینکه .ه که این امر مربوط به دیروز و امروز نیستداشت

 .آمادگی الزم دارد تا هر میزانی که تخم مرغ مورد نیاز است در میادین میوه و تره بار سطح شهر عرضه نماید

درصدی نرخ تخم مرغ طی ماه های اخیر در بازار بیان کرد: به  4۰درباره علل افزایش رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 

دنبال شیوع آنفوالنزا حادپرندگان رقم قابل توجهی از مرغ های تخم گذار معدوم شد که تا جایگزینی مرغ های جدید در واحد ها 

در بازار  نوسانات قیمت تخم مرغصادرات می تواند در  وی در پاسخ به این سوال که.ادامه این روند در بازار امری طبیعی است

تاثیر گذار باشد، افزود: طی چند ماه اخیر میزان صادرات رقم قابل توجهی نبوده که بتواند شوک بازار داخل را به همراه داشته باشد 

 .چرا که به سبب نبود مزیت قیمتی امکان رقابت با رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد

هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: براین اساس تخم مرغ شیرین پز شده دانه ای  5ر نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را نبی پو

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در خصوص پیش بینی بازار .تومان درب مرغداری به فروش می رسد ۳۳۰

 طی  جدیدی جایگزین گله های حذف شده طی ماه های اخیر شدند، لذا در صورت نبود مشکل تصریح کرد: با توجه به آنکه مرغ های

 .گرفت خواهند خود به کاهشی روند ها قیمت آتی های ماه

 تومان 4۰۰نرخ منطقی هر دانه تخم مرغ 

تن  ۳۰روزانه به طور متوسط  :گفت صنعت،تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار

 هفته طی تومان در اختیار غرفه های میادین میوه و تره بار قرار می گیرد که این امر موجب شد  ۳۰۰هزا رو  11تخم مرغ با نرخ 

تومان درب مغازه  6۰۰وی با اشاره به اینکه فروش هر دانه تخم مرغ با نرخ .در بازار فروکش کند نرخ تخم مرغ التهاب اخیر های

تومان  4۰۰تومان معادل دانه ای  9۰۰هزار و  11ها منطقی نیست، افزود: در حال حاضر هر شانه تخم مرغ شیرین پز شده با نرخ 
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با نرخ های باالتر بی انصافی است و اتحادیه در مقابل گرانفروشی  در میادین به مصرف کنندگان عرضه می شود که فروش تخم مرغ

ترکاشوند ادامه داد: البته نرخ تخم مرغ در بسته بندی های لوکس باالتر از رقم تخم مرغ عرضه شده در .ها مسئولیتی نداردمغازه

ه نرخ تخم مرغ تابع عرضه و تقاضاست، بیان وی با اشاره به اینک.میادین میوه و تره بار به فروش می رسدکه این امر طبیعی است

 .دردسر ساز باشد، نیست مرغدارانکرد: براین اساس اتحادیه به دنبال کاهش بی رویه قیمت که برای 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران در پاسخ به این سوال که طبق روال همه ساله نرخ تخم مرغ در فصل تابستان سیر نزولی داشته است، 

در حد زیان مرغدار بود که با اقداماتی نظیر صادرات به دنبال کاهش این  قیمت تخم مرغساله با شروع فصل تابستان افزود: همه 

 .زیان بودیم اما در سال جاری به دنبال تنش گرمایی و حذف گله ها قیمت تخم مرغ به تعادل رسیده است

http://www.yjc.ir/fa/news/619۳819/%D8%AA%D8%AE%D9%85 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۵ : اریخت

 تومان  1۸۰۰ها به قیمت تفاهم برای عرضه مستقیم جوجه یک روزه به مرغداری
تا  175۰ای با اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی برای عرضه جوجه یکروزه به قیمت روزه گفت: تفاهمنامهرئیس انجمن جوجه یک

  .شدایم تا واحدهای مرغ مادر خیالشان از ثبات قیمت راحت باتومان امضا کرده 18۰۰

مصوب  18۰۰، در پاسخ به این سوال که با توجه به اعالم قیمت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی فرد در گفتسعید اصغری

طور نیست گفت: اینبرای عرضه جوجه یکروزه و همچنین عرضه در بورس چرا همچنان قیمت این نهاده برای تولید مرغ باالست، 

هایی همچون جوجه یکروزه یا ذرت و جو وابسته باشد، بلکه معموالً متأثر از عرضه و که افزایش قیمت مرغ به افزایش قیمت نهاده

وقع توان توی با اشاره به اینکه تا زمانی که قیمت گوشت قرمز روند فزاینده داشته باشد، نمی.کندها رشد میتقاضا و نیاز بازار قیمت

روزه متأثر از قیمت گوشت مرغ است و قیمت گوشت مرغ داشت سایر محصوالت از جمله مرغ کاهش یابد و افزود: قیمت جوجه یک

هزار تومان رسیده، تقاضا  5۰کند؛ چراکه از زمانی که قیمت گوشت قرمز به مرز کیلویی نیز نگاه به قیمت گوشت قرمز در بازار می

ایم و همچنان میانگین روزه گفت: ما کاهش تولید جوجه یکروزه نداشتهرئیس انجمن جوجه یک.ته استبرای گوشت مرغ افزایش یاف

میلیون  45۰میلیون قطعه مرغ است که  25۰شود. از طرفی هم نیاز کشور ماهانه میلیون قطعه جوجه یکروزه در ماه تولید می 1۰۰

ای با اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی برای عرضه امضای تفاهمنامه فرد بهاصغری.ها صادر شده استقطعه مجوز برای مرغداری

توانند این تومان اشاره کرد و افزود: مزارع مرغ مادر برای آنکه خیالشان راحت باشد می 18۰۰تا  175۰روزه به قیمت جوجه یک

ال گذار نیز خیالشان راحت باشد که تا پایان ستخمنهاده را با ثبات قیمت تا پایان سال تهیه کنند. از طرف دیگر نیز وقتی مزارع مرغ 

وی در پاسخ به این سوال که چرا عرضه جوجه .شوندفروشند، با رغبت بیشتری وارد عمل میتولید جوجه یکروزه را با ثبات قیمتی می

ی ید مراحل سنگین و سختشود نیز تصریح کرد: یکسری قوانین در بورس وجود دارد که بایکروزه در بورس به این کندی انجام می

رضه گذار نیز به عایم تا روند تسریع شود، البته مزارع مرغ تخمهایی را انجام دادهها و هماهنگیطی شود که با سازمان بورس پیگیری

 .رغبت بودند؛ چراکه بازار به اندازه کافی کشش خود را برای عرضه جوجه یکروزه دارددر بورس کمی بی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰515۰۰۰82۰ 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۹ : تاریخ

 معرفی قطب های صنایع تبدیلی
به فرصت تبدیل کنیم در شرایطی که خشکسالی و کم آبی  انبارالوم؛ قطب شیر و دوغ الکچری/ با پرورش شتر خشکسالی را (1۳) 

  .های اخیر مورد توجه قرار گرفته استبسیاری از دامهای کشور را تلف کرده طرح پرورش شتر با عنایت به درآمدزایی باال، طی سال

سانی بسیج سازندگی،پرورش شتر طی سالهای اخیر به عنوان یکی از پر سودترین به نقل از پایگاه اطالع ر خبرگزاری فارسبه گزارش 

بخشهای دامداری در کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. این حیوان به دلیل خلقت منحصر به فردش، مستعد زندگی در شرایط 

 .معادل با خرما در حوزه کشاورزی دانستسخت است. به تعبیر برخی از دامداران قدیمی می توان شتر را در حوزه دامداری 

شتر به علوفه بسیار کم، آب محدود و عرصه وسیع بیابانی نیاز دارد و در مقابل بیماری ها و اختالف دما بسیار مقاوم است. از تمام 

 بی ارزش ترین اعضای بدن این حیوان می توان بهره اقتصادی برد. شتر به دلیل برخورداری از دستگاه گوارشی منحصر به فرد،

گیاهان را تبدیل به سلولز و انرژی می کند و این درحالی است که در شرایط کم آبی نیز این حیوان تا مدت ها هیچ نیازی به آب 

در شرایطی که خشکسالی و کم آبی بسیاری از دامهای کشور را تلف کرده و هر سال از جمعیت گاو و گوسفندهای دامداران .ندارد

ح پرورش شتر با عنایت به درآمدزایی باالیی که برای صاحبانش به دنبال دارد، طی سال های اخیر بیشتر از گذشته کم می شود، طر

  .مورد توجه قرار گرفته است

 مدیریت مصرف آب با تغییر الگوی دامداری

مه ها و چاه ها هر سال با در شرایط بحرانی خشکسالی در بیشتر استان های کشور و در حالی که همچنان بارانی نمی بارد و چش

کاهش سطح آب روبرو هستند، مدیریت مصرف آب و اقتصاد تنها در تغییر الگوی کشت کشاورزی یا صرفه جویی در مصرف آب و 

 .اجرای طرح های مکانیزه آب خالصه نمی شود. در واقع پرورش شتر پتانسیلی است که خشکسالی را به فرصت تبدیل می کند

ر بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس شکل گرفته و مشتری خاص خود را نیز به صورت گسترده پیدا پرورش صنعتی شتر د

پرورش شتر اکنون صنعتی سود آور است که می تواند اقتصاد دامداری کشور را متحول کند. در حال حاضر در کشور  .کرده است

استان  1۳ده هفتمین تولید کننده شتر در آسیا قرار داده است. در ایران نفر شتر وجود دارد. این آمار ایران را در ر 6۰۰یک میلیون و 

   .کشور در زمینه پرورش شتر فعال هستند

 قطب تولید دوغ و شیر الکچری

شهر انبارالوم ایران، یکی از نقاط کشور است که با روی آوردن به پرورش شتر در کنار پرورش سایر دام های سبک و سنگین، توانسته 

انبارالوم از توابع شهرستان آق قال در استان  .د خود را متحول کند و برای جوانانش بیش از هزار فرصت شغلی فراهم کنداقتصا

هزار نفر جمعیت دارد. انبارالوم اگرچه از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی متعددی برخوردار است اما  7گلستان است و 

آقای کیانی، یکی موفق ترین پرورش دهندگان شتر در انبارالوم  .با کیفیت شترهایش استشهرتش در کشور وابسته به شیر و دوغ 

نفر شتر از  ۳یا  2پرورش شتر به صورت محدود و در حد نگهداری از »است. او درباره تاریخچه پروش شتر در این منطقه، می گوید: 

دلیل سودآوری باال مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفت و به سرعت گذشته های دور در انبارالوم رواج داشت اما طی سال های اخیر به 

خانوار در انبارالوم  ۳۰۰برابر شده است و در حال حاضر  2گسترش یافت. فقط ظرف یک سال گذشته گرایش به پرورش شتر در شهر 

 «.مشغول پرورش شتر هستند و شیر و دوغ آن را به تهران، مشهد و شیراز صادر می کنند

 ارزان، محصول گرانپرورش 
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پرورش شتر بسیار ارزان تمام می شود. شتر در طبیعت از »او درباره علت گرایش سریع مردم به پرورش شتر، خاطرنشان می کند: 

گیاهانی مثل کنگر، خارشتر و برگ گزچه استفاده می کند که هیچ حیوان دیگری از آن ها تغذیه نمی کند. شتر هر چقدر علوفه 

ف کند، غلظت و کیفیت دوغ و شیرش افزایش می یابد و هر چقدر علف سبز بخورد، غلظت شیرش کمتر می شود. خشک بیشتر مصر

در فصل گرما شیر شتر به حداکثر می رسد و در زمستان نصف می شود. شتر آب بسیار اندکی می خورد و مقاومت زیادی در برابر 

طعم شیر هر شتر بر »آقای کیانی می افزاید: «.ن را بسیار افزایش می دهدگرما دارد. همین کم هزینه بودنِ پرورش شتر، سوددهی آ

حسب چرایی که کرده و علوفه ای که خورده متفاوت است اما به طور کلی چون شتر علف های شور را دوست دارد، معموال طعم 

بار می دوشیم  5است. شتر را روزانه  شیرش شور مزه است و همین عامل موجب افزایش ماندگاری شیر شتر در قیاس با سایر دام ها

شیر شتر به خاطر امالح، مواد معدنی و ویتامین هایی که دارد نزدیک ترین شیر به شیر مادر .کیلوگرم شیر می دهد 12و هر روز 

 ها با کمک است. شتر احتیاج به پیاده روی زیاد دارد و همین امر باعث افزایش سالمت شیرش می شود. در انبار الوم پرورش دهنده

خانواده هایشان شتر را پرورش می دهند و دوشیدن شیر شتر بر عهده خانم هاست. بعد از دوشیدن شیر شتر می توانیم مستقیما و 

 «.دقیقه به عمل آید 2۰بدون حرارت آن را به دوغ تبدیل کنیم. کافی است به شیر شتر، دوغ اضافه کنیم تا بعد از 

ر چند سال قبل د»نده های موفق شیر شتر در انبارالوم است. او درباره ورود به این عرصه می گوید: آقای یارعلی یکی از توزیع کن

به صاحب مغازه گفتم می توانم دوغ شتر را با کیفیت بهتر .میدان تجریش تهران با مغازه ای رو به رو شدم که دوغ شتر می فروخت

لیتر دوغ و شیر شتر سفارش  ۳۰۰او هم پذیرفت. همان شب در تجریش و پاسداران و قیمت ارزان تر از انبارالوم برای شما تهیه کنم و 

تومان فروختم. به این ترتیب وارد کار  5۰۰هزار و  6تومان خریدم و در تهران لیتری  5۰۰هزار و  2گرفتم. دوغ را در انبارالوم لیتری 

ترتیب شماره کارخانه های لبنیاتی را از اینترنت پیدا کردم و  به همین.توزیع دوغ و شیر انبار الوم شدم که بسیار هم سودآور است

کیلوگرم شیر شتر  5۰۰به آن ها گفتم می توانم برایتان شیر شتر با کیفیت عالی و قیمت مناسب پیدا کنم. در حال حاضر روزانه 

جلوی مهاجرت آن ها به شهرهای بزرگ توزیع می کنم. شکر خدا جوان های بسیاری در انبارالوم در کار پروش شتر اشتغال دارند و 

  «.گرفته شده است

 خواص دوغ شتر

دوغ تهیه شده از شیر شتر با دوغ بدست آمده از شیر گاو متفاوت است و تفاوت آن در این است که برای تهیه دوغ گاو ابتدا شیر گاو 

د. این کننز رقیق کردن تبدیل به دوغ میکنند و بعد ماست بدست آمده را پس ارا توسط یک محرک بیرونی تبدیل به ماست می

شود و پس از آن با هر بار اضافه کردن شیر فرآیند در شیر شتر متفاوت است، بدین ترتیب که ماده محرک از خود شیر شتر تهیه می

ان شیر است اما آید که به لحاظ ساختار همای به شیر، مایعی بدست میبه آن ماده پس از چند ساعت بدون کم یا زیاد کردن ماده

این مایع همان شیر است با این تفاوت که ماندگاری آن  .شودبه دلیل اینکه طعم آن شباهت زیادی به دوغ دارد به آن دوغ گفته می

زا بودن و خاصیت الغرکنندگی آن اشاره توان به انرژییابد. از خواص بارز دوغ شتر میبدون اضافه کردن مواد نگهدارنده افزایش می

کرد. دوغ شتر ملین بسیار خوبی است و برای درمان بواسیر، بیماری های طحال، ترمیم زخم های دستگاه گوارش، سل، یرقان، آسم 

عالوه بر خاصیت الغر کنندگی، یک لیوان دوغ شتر یک وعده غذایی کامل نیز  .و تنگی نفس، کم خونی و فشار خون مفید است

رالکتوفرین و پروتئین اسیدی دوغ شترِ یک کوهانه ترکمن صحرا در استان گلستان، روی در یک تحقیق ساده اث .محسوب می شود

سلول های سالم و بیمار کبد مورد مطالعه قرار گرفت و تغییرات مورفولیژیکی آنها در زمانهای مختلف بررسی شد. این بررسی ها 

لولی دارد و از تکثیر سلولهای بیمار جلوگیری کرده است. نشان داد که الکتوفرین و پروتئین اثرات معنی داری برروی رده های س
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همچنین اثرات آنها روی سلولهای سالم نشان داد که این دو باعث طول عمر بیشتر سلولهای سالم و افزایش سرعت تکثیر آنها می 

 .تشود. شیر شتر همچنین یک منبع غذایی ارزشمند برای افراد تحت درمان سرطان و بیماریهای مشابه اس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰519۰۰۰471 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۶ : تاریخ

 های صنعتی درصدی هزینه تولید مرغداری 2۰رقم خورد افزایش  95نسبت به سال 
رسید که  25۰.6۳به عدد  1۳96های صنعتی کشور در بهار سال در بهار امسال شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

  .درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است 19.94

به  1۳96های صنعتی کشور در بهار سال ننده محصوالت مرغداریبه گزارش فارس، به نقل از مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدک

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم  19.94درصد نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( کاهش و  ۳.77رسید که  25۰.6۳عدد 

درصدی  ۳.77کاهش درصدی،  12.71و  ۰.41گروه مرغ و گروه تخم مرغ به ترتیب با کاهش .، افزایش داشته است(نقطه به نقطه

درصد افزایش، موجب افزایش  ۳1و  17.44همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با .اندشاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده

نسبت به  1۳96درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل را داشته اند. تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار  19.94

 .است داشته افزایش درصد )تورم ساالنه(  16.5۰، 1۳95 چهار فصل منتهی به بهار

 شاخص استانی

دهد که تمامی استان های نشان می 1۳96های صنعتی کشور در بهار سال بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

دران با یش مربوط به استان مازنکشور بجز کرمانشاه نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزا

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. به عالوه استان های کرمان  1.85استان کرمانشاه .درصد می باشد 4۰.2۳

درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل  17.41درصد افزایش و  1۳.54و البرز به ترتیب با 

 .ه کرده اندتجرب

 های اصلیشاخص گروه

 مرغ-1

درصد نسبت  17.44درصد کاهش و ۰.41واحد رسیده که به ترتیب نسبت به فصل قبل  281.21شاخص گروه مرغ به  1۳96در بهار 

 11.۰5، 18.۳2به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است. همه اقالم این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب 

درصد نسبت  1.76و  1.۰9اند. همچنین پولت، مرغ گوشتی به ترتیب درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته 46.94و 

 .درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته است 4.69به فصل قبل کاهش داشته اند. دیگر قلم گروه، جوجه یک روزه 

 تخم مرغ

درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه  12.71واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  179.۳2ه شاخص گروه تخم مرغ ب 1۳96در بهار 

درصد  2۰.59و  4.47دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب درصد افزایش داشته است. در این گروه تخم مرغ نطفه 31.0سال قبل 

درصد  26.86و  ۳4.82ل قبل به ترتیب همچنین اقالم مذکور نسب به فصل مشابه سا .نسبت به فصل قبل کاهش نشان می دهد

  .افزایش داشته است

 سایر-2

   .درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است ۰.52و  ۰.21باشد که به ترتیب این گروه شامل کود می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰516۰۰1۰77 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 ها در رحم گاوهاهایی تازه از نحوه تأثیر گرما بر گوسالهتأثیر منفی استرس گرمایی بر گاوهای شیری/ یافته

زاست، اما این موضوع برای گاوهایی که قرار است شیر یا گوساله تولید استرسگرمای بیش از حد استاندارد تقریبا برای تمام حیوانات 

به گزارش ایانا به نقل از .ویژه اگر این استرس حرارتی در دوران خشکی و قبل از زایمان باشدکنند تأثیر منفی بیشتری دارد؛ به

Wisfarmer.comای ای که قرار است در آیندهبرای رفاه خود حیوان و گوساله برند،سر می، خنک نگه داشتن گاوهایی که در زمان خشکی به

آلی برای گاوهای روزهای داغ تابستانی، ایام ایده"دهد.نزدیک متولد شود، مفید خواهد بود. این موضوع در نهایت سود دامداران را افزایش می

رباره مدیریت استرس دمایی برای گاوداران و تولیدکنندگان است؛ استاد دانشگاهی که د "جفری دال"ای از سخنان این چکیده "شیری نیست.

کند.استرس حرارتی، تأثیر مستقیمی بر رشد پستان دام، میزان متابولیسم و حتی عملکرد سیستم های آموزشی برگزار میای شیرخام، کالسحرفه

طریق کاهش شیردهی در دوره بعدی اثر منفی دارد، بلکه رشد گذارد. به عبارتی این استرس، نه تنها در بازدهی و تولید دام از ایمنی آنها می

وند، شتری نگهداری میکند.تحقیقات نشان داده گاوهایی که در دوره خشکی در محیط خنکرو میگوساله حاصل از این دام را نیز با چالش روبه

ی که هایمانی و بهداشتی در تمام گاوها یکسان باشد، دامکه اگر شرایط درطوریکنند. بههفته پس از زایمان، شیر بیشتری تولید می 4۰تا 

های متأثر از استرس کیلوگرم( در روز بیشتر از دام 4.5تا  ۳.6پوند ) 1۰کنند، به طور میانگین هشت تا استرس حرارتی کمتری را تجربه می

در این باره گفت: دور بودن گاوها از دمای باال، تأثیر  "جفری دال"حرارتی، تولید شیر خواهند داشت. این موضوع برای تمام گاوها صادق است.

های پستانی در گاوهای بدون استرس حرارتی به مراتب بیشتر است. ضمن اینکه وزن های پستان دارد. زیرا تکثیر و رشد سلولمثبتی بر سلول

، تر خواهد بود. زیرا تولید شیر بیشترها راحتبرای آن چنین گاوهایی تا قبل از زایمان افزایش یافته و پس از آبستنی، برگشتن به وزن نرمال

ها روفیلها و افزایش نوتدهد. البته نباید فراموش کرد که تکثیر لنفوسیتمیزان متابولیسم در بدن گاوهای بدون استرس حرارتی را افزایش می

 بخشد.رتقا میکه اجزای مهمی از دستگاه ایمنی هستند، عملکرد سیستم ایمنی در این گاوها را ا

 هانحوه تأثیر گرما بر گوساله

آورد. کند نیز تأثیر منفی گذاشته و بازدهی آن را پایین میای که در رحم گاو زندگی میجالب است که استرس حرارتی، بر گوساله

 کند.هایی با وزن باالتر تولید میزیرا این موضوع ثابت شده که گاوهای بدون استرس دمایی، گوساله

های حاصل ها در زمان از شیر گرفتن انجام شد، این نتیجه به دست آمد که گوسالهتأکید کرد: طبق تحقیقاتی که روی گوساله "لدا"

های متولدشده از مادران بدون تر است. عالوه بر آن، گوسالهاز مادران با استرس حرارتی، هم وزن کمتری دارند و هم قدشان کوتاه

های جذب ایمنوگلوبولین باالتر، عملکرد بهتری در سیستم ایمنی خود داشتند. در حقیقت، توانایی گوسالهدلیل استرس گرمایی، به

تر از حد نرمال است. البته تحقیقات در این زمینه ادامه پیدا کرد و در معرض حرارت باال، برای به دست آوردن ایمنوگلوبولین، پایین

دهد یا که آیا گرمای بیش از حد رحم مادر، قابلیت جذب ایمنوگلوبولین را کاهش می دنبال پاسخ این پرسش بودنددانشمندان به

آغوز به دست آمده از مادران، به حد کافی ماده مغذی ندارد؟ در نهایت مشخص شد که گرم بودن گوساله در داخل رحم گاو ماده، 

تر از حد معمول، مواد مغذی را از خود عبور ها سریعارش آنتوانایی او در جذب ایمنوگلوبولین را کاهش خواهد داد. زیرا دستگاه گو

کند. بنابراین هیچ تفاوتی در کیفیت آغوز تولید شده از گاوهای دارای استرس و بدون دهد و فرصت برای جذب را محدود میمی

که از گاوهای با شرایط دمایی  گوساله انجام گرفته 15۰استرس گرمایی وجود نداشت.وی ادامه داد: این نتایج با تجزیه و تحلیل 

های مزارعی که در معرض استرس حرارتی قرار دارند، بسیار رسد در حال حاضر تعداد داماند. البته به نظر میمختلف، متولد شده

یی اهایی که بدون استرس دمتری برای زندگی دارند.این تحقیق همچنین نشان داد گوسالههایی باشد که محیط خنکبیشتر از دام

ها و مشکالت کمتری برخوردار خواهند بود. در عین حال، اند، قدرت باروری باالتری داشته و در هنگام آبستنی، از تنشبه دنیا آمده

کیلوگرم( در روز شیر کمتری تولید  4.5پوند ) 1۰اند، به میزان هایی که دمای باالتری را در داخل رحم مادر متحمل شدهگوساله

http://awnrc.com/index.php
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وری افتد. بنابراین گرمای بیش از اندازه بازدهی و بهرهشان در دوران شیردهی میمانند همان اتفاقی که برای مادرانکنند؛ درست می

 دهد. البته این استرس، بر وزن بالغ حیوان، تأثیرگذار نیست.تولید شیر در دو نسل را تحت تأثیر قرار می

ها تأثیر قابل کنندهوزهای سال، تنش گرمایی وجود دارد استفاده از خنکدرصد از ر 2۰پژوهشگران معتقدند در مناطقی که حداقل 

های شیری خواهد داشت. هرچند نباید فراموش کرد که شکل ساختمان و تأسیسات نیز در میزان وری گلهای در میزان بهرهمالحظه

 ها تأثیر فراوان دارد./های گرمایی بر دامتنش

http://www.iana.ir/fa/news/47245/%D8%AA%D8%A۳%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا ۰۵ - ۱۳۹۶مرداد  ۱۹تاریخ: 

 ذرت و سویا قیمت جوجه، مرغ زنده و کشتار، بدون تغییر/ افزایش قیمت

شد ثابت بود، اما از آن طرف قیمت خوراک تا حدودی افزایش اگرچه در این هفته، نرخ مرغی که از مرغداران خریداری و کشتار می

 2.8داد، در هفته جاری به میزان ها و محصوالت، روندی کاهشی را نشان میبه گزارش خبرنگار ایانا، برعکس هفته قبل که تمام نهاده.یافت

درصد به نرخ کنجاله سویا اضافه شد. این در حالی است که قیمت جوجه، مرغ زنده و کشتار هیچ تغییری نکرد و  ۰.۳صد به قیمت ذرت و در

درصد کاهش داشت.روند افزایشی قیمت ذرت و سویا در حالی اتفاق افتاد  1.1تومانی به میزان  1۰۰گوشت برای مصرف در پایتخت، با کاهشی 

نظر و یک درصد منفی بودند. همچنین افت قیمتی جوجه و مرغ کشتار، کامال محسوس به 8.۳بهای این اقالم هرکدام به ترتیب که هفته قبل، 

درصدی در  1.1رسد کاهش نظر میهزار تومان تنزل کرد.بهبه هفت 4۰۰هزار و درصدی از هفت 5.4که مرغ کشتار با کاهشی طوریرسید. بهمی

ایی مانند ههای تهرانی در این هفته، ناشی از توزیع مرغ منجمد دولتی باشد. البته ناگفته نماند که استانکنندهمصرفقیمت گوشت مرغ برای 

که نرخ این محصول در استان طوریآذربایجان غربی و اردبیل، طبق معمول، بیشترین قیمت گوشت مرغ را در هفته گذشته تجربه کردند. به

ترین بهای گوشت تومان به ازای هر کیلوگرم بود. در عین حال، مازندران نیز پایین 77۰هزار و ر استان دوم، هشتو د 75۰هزار و نخست، هشت

شود، این محصول را به نرخ های مهم تولید محسوب میمرغ در هفته جاری را داشت. به عبارتی مصرف کنندگان در این استان که یکی از قطب

تومان  8۰۰در هر کیلوگرم خریدند. البته میانگین بهای گوشت مرغ در مجموع کل کشور، حدود هفت هزار و طور متوسط هفت هزار تومان به

 تومان کاهش داشته است. 725بود که نسبت به میانگین هفته قبل، 

http://www.iana.ir/fa/news/472۳1/%D9%82%DB%8C%D9%85 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 میلیارد ریال دیگر به حساب چایکاران21۰واریز 

محمدولی روزبهان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با پرداخت این مبلغ به حساب چایکاران کشور، از آغاز برداشت برگ 

 .میلیون ریال از مطالبات چایکاران گیالن و مازندران به حساب آنان واریز شده است۳۰میلیارد و  67سبز چای تاکنون یک هزار و 

تن برگ سبز چای از مزارع چای گیالن و مازندران 5۰9هزار و  82وی خاطرنشان کرد: از آغاز فصل برداشت چای تاکنون بیش از 

رئیس سازمان چای ارزش .چای درجه دو محسوب می شوددرصد نیز  55درصد آن چای درجه یک و 45برداشت شده است که 

هزارتن چای خشک 18به گفته وی از این میزان برگ سبز . میلیارد ریال ذکر کرد 64۰ریالی این میزان برگ سبز چای را یک هزار و 

استان های گیالن و  کارخانه چایسازی در66وی تصریح کرد: .با کیفیت توسط کارخانه های چای تولید و به بازار عرضه شده است

روزبهان همچنین از برداشت چین .مازندران با این سازمان طرف قرارداد بوده و در حال خرید تضمینی برگ سبز از چایکاران هستند

وی با برشمردن مزیتهای چای ایرانی و به کارگیری سلیقه .سوم برگ سبز چای در باغ های شمال کشور از اوایل هفته جاری خبر داد

ختلف در بسته بندی، از استقبال مدیران کارخانه های چایسازی برای شرکت در نمایشگاه چای تشکر و از اصحاب رسانه های م

خواست به عنوان بازوان پرتوان صنعت چای کشور با معرفی چای ایرانی به عنوان سالمترین چای جهان، بستر مناسب را برای مصرف 

درصد این  9۰هزار هکتار باغ چای دارند که  28تا  25، استان های گیالن و مازندران بین به گزارش ایرنا .این محصول فراهم کنند

از سوی شورای عالی اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در سال  .باغ ها در استان گیالن واقع است

سال گذشته  .ریال تعیین شده است 695هزار و  14،  2رجه ریال و هر کیلوگرم برگ سبز چای د 242هزار و  26، مبلغ  96زراعی 

هزار تن چای  ۳1درصد درجه یک از باغ های شمال کشور برداشت شد که از این میزان  29تن برگ سبز چای با  228هزار و  1۳9

شود و مراحل آن از برداشت برگ سبز چای، به طور معمول در سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می  .خشک بدست آمد

اردیبهشت ماه آغاز و تا مهرماه ادامه می یابد. کیفی ترین برگ سبز چای مربوط به چین بهاره است و این چای بیشترین طرفدار را 

کیلومتری شرق مرکز استان گیالن واقع شده و سازمان چای کشور، در این شهرستان  4۰الهیجان در  .در میان مصرف کنندگان دارد

 .استمستقر 

http://www.iana.ir/fa/news/47297/%D9%88%D8% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

مصرف "میلیارد تومان رسید/ موعد واریز بعدی امشب یا فردا/ اجرای طرح  1۰7میزان پرداخت مطالبات چایکاران به 

 معطل پاسخ معاون اول رئیس جمهوری "های اجراییچای ایرانی در دستگاه

میلیارد تومان واریز شده است و طبق اعالم سازمان چای واریز بعدی  1۰7میلیارد تومان مطالبات چایکاران تا امروز  162از مجموع 

 .امشب یا فردا خواهد بود

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: با این واریز میزان شور امروز در گفتهای چای شمال کمدیر اجرایی سندیکای کارخانه

 یابد.میلیار تومان کاهش می 52رسد و میزان مطالبات به کمتر از میلیارد تومان می 11۰ها به بیش از پرداختی

درصد از مجموع مطالبات چایکاران در سال  66حسنی افزود: با احتساب این مبلغ از پرداخت مطالبات تاکنون، بیش از محمد صادق

هزار تن عنوان کرد و ادامه داد: از این میزان  8۳جاری پرداخت شده است.وی میزان برگ سبز چای تولیدشده در کشور را حدود 

 .درصد درجه بودند که نشان دهند کیفیت خوب برگ سبز چای در سال جاری است 55درصد آن درجه یک و  45برگ سبز چای 

های چای تا امروز به حدود های چای شمال کشور، میزان چای خشک تولیدشده در کارخانهبه گفته مدیر اجرایی سندیکای کارخانه

تأکید کرد: رسوب چای همراه با رکود  95حسنی با اشاره به رسوب درصدی از چای خشک از سال هزار تن رسیده است.صادق 18

 شرایط نامناسب اقتصادی قرار داده است و در صورت ادامه این روند بر تولید نیز تأثیر خواهد گذاشت.های چای را در در بازار کارخانه

، عنوان های اجراییمصرف چای ایرانی در دستگاهوی درباره آخرین وضعیت درخواست وزیر از معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر 

آمادگی سازمان د: معاون اول رئیس جمهوری هنوز هیچ پاسخی به نامه وزیر جهاد کشاورزی نداده است و اجرای این طرح با وجود کر

محمود حجتی، وزیر جهاد  ل معطل تصمیم دکتر جهانگیری مانده است.به گزارش ایانا،های چای شماچای کشور و سندیکای کارخانه

های اجرایی ای به معاون اول رئیس جمهوری، خواستار مصرف چای ایرانی در دستگاهکشاورزی در دهم مردادماه سال جاری طی نامه

 پاسخها ازجمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این نامه همچنان بیکشور شد، اما با وجود استقبال برخی از این دستگاه

 نده است./ما

http://www.iana.ir/fa/news/47۳۰2/%D9%85%DB%8C%D8 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 /چایهای نو در صنعت اندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای؛ از چیدن تا چشیدن/ طرح ایدهنشست هم

 گذاری کالن بانک کشاورزی در حوزه کشت و صنعت چایسرمایه

 کل اعتبارات و هدایتاندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای با حضور رئیس، معاون و محققان پژوهشکده چای و رئیس ادارهنشست هم

 گذاری بانک کشاورزی کشور و هیأت همراه وی در این پژوهشکده برگزار شد.سرمایه

 اندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای با حضورگو با خبرنگار ایانا با اشاره به برگزاری نشست هموپژوهشکده چای امروز در گفترئیس 

ان عنوتنها بهگذاری بانک کشاورزی کشور در این پژوهشکده گفت: امروز چای در جهان نهکل اعتبارات و هدایت سرمایهرئیس اداره

گیرد، بلکه بازار جذاب محصوالت تبدیلی و مشتقات این محصول باعث ی عموم مورد استفاده قرار مییک نوشیدنی مورد عالقه برا

 های کالنی در این راستا نیز روی آورند.گذاریشده که بسیاری از فعاالن این صنعت در جهان به سرمایه

یعات چای در جهان، بیان کرد: ارزش افزوده این دکتر رضا آزادی با اشاره به تولید محصوالت خوراکی و آرایشی از بذر و حتی ضا

اره رفع ریزی صحیح دربمحصول بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و اکنون باید از این فرصت نهایت استفاده را برد و با برنامه

 ه و ایجاد صنایع تبدیلی و در نهایتبهرهای چای، حمایت از چایکاران با تسهیالت کمکردن باغها در زمینه ذخایر آبی، مکانیزهنگرانی

های این کار مهیا بوده و این مهم نیاز به ترین معضل شمال کشور یعنی بیکاری پایان دهیم؛ چرا که تمام زیرساختبه رفع بزرگ

رزی شاواندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای مدیران بانک کهای دولتی دارد.وی با بیان اینکه در نشست همهمت همه جانبه سازمان

های نوین در زمینه افزایش ارزش افزوده چای از پژوهشکده چای بودند، عنوان کرد: در این زمینه پیشنهاد شد در خواستار ارائه طرح

 گذاری کرد.توان سرمایهمحصوالت جانبی چای مانند صابون و شامپو چای و مصارف محصوالت دارویی، بهداشتی و آرایشی می

های نو در صنعت چای کشور اعالم کرد و یادآور شد: طی دو نشست کارشناسی و مدیریتی چای را از دیگر ایدهگیری از آزادی، گالب

 با بانک کشاورزی مذاکراتی در زمینه گالب گیری از چای صورت گرفت و امیدواریم این ایده به زودی اجرایی شود.

ی دانست و تأکید کرد: بسیاری از رنگ هایی که در مواد غذایی های پزوهشکده جاوی تولید رنگ خوراکی از چای را از دیگر طرح

 توان از ضایعات چای رنگ خوراکی طبیعی و سالمی تولید کرد.گیرد، مصنوعی است؛ میمورد استفاده قرار می

ساخت: با ای در مزارع چای از سوی پژوهشکده چای خاطرنشان رئیس پژوهشکده چای با اشاره به طرح استفاده از آبیاری قطره

کننده مالی طرح صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور است، اجرای این طرح که کارفرما سازمان چای کشور و تأمین

جویی فراوانی در استفاده از آب صورت خواهد گرفت.آزادی توجه به زنجیره ارزش چای را بسیار ارزشمند دانست و اضافه کرد: صرفه

 طور ویژه مشخصها بهگاهگیرد و گلوهدن برگ چای تا نوشیدن آن مورد بررسی دقیق علمی قرار میدر این زنجیره از چگونگی چی

شود.وی تهیه وری در تولید گردد، اقدام میشود و هر بخش که نیاز به اصالح و بهبود داشته باشد و نیز باعث افزایش بهرهمی

داران چای کشور ی خارج کردن ضایعات چای خشک را برای کارخانهبندی محصول( برابندی و دستههای سورتینگ )درجهدستگاه

کل اعتبارات و هدایت اندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای نیکخواه رئیس ادارهاساسی دانست.آزادی اظهار کرد: در جلسه هم

انک کشاورزی را پوشش های بدرصد از فعالیت 2۰گذاری بانک کشاورزی کشور اعالم کرد تولید محصوالت کشاورزی فقط سرمایه

درصد  8۰های مثبتی برداشته و بنیان در تولید علم گامهای دانشدهد و این بانک در طول چند سال اخیر با حمایت از شرکتمی

گذاری در بازار و تولید محصوالت فرآوری شده سالم از محصوالت غذایی صورت کرد اعتبارات با سرمایههای بانک و هزینهفعالیت

 های پیشنهادیاندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای مقرر شد شناسنامه طرحاست.وی در پایان افزود: همچنین در جلسه هم گرفته

 تر تهیه و زنجیره ارزش چای عملیاتی شود.های مختلف با برگزاری جلسات تخصصی بیشدر حوزه

http://awnrc.com/index.php
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ی گذاری بانک کشاورزکل اعتبارات و هدایت سرمایهاندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای نیکخواه رئیس ادارهپس از پایان جلسه هم

کشور و هیات همراه با بازدید از کارخانه چایسازی شهید اسالمی و باغ الگویی پژوهشکده چای، اظهار امیدواری کرد که این جلسه 

نیم محصول چای را به گذاری کالن بانک کشاورزی در حوزه کشت و صنعت چای و با همکاری مضاعف بتواآغازی باشد برای سرمایه

کل اعتبارات اندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای با حضور نیکخواه )رئیس ادارهارزش اقتصادی مطلوب برسانیم.گفتنی است، جلسه هم

گذاری بانک کشاورزی کشور(، طاهری )سرپرستی بانک کشاورزی استان گیالن(، نمایندگان سازمان چای کشور، و هدایت سرمایه

سازی شمال کشور و مدیران ارشد پژوهشکده چای، در از توسعه صنعت چای کشور، سندیکای کارخانجات چای صندوق حمایت

 سالن جلسات ستاد پژوهشکده واقع در الهیجان برگزار شد./

http://www.iana.ir/fa/news/47۰91/%D9%86%D8%B4% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 درصد مطالبات چایکاران 56برداشت چین تابستانه برگ سبز چای آغاز شد/پرداخت 

از چایکاران میلیارد تومان  162هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  8۰رئیس سازمان چای گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون 

 .خریداری شده است

، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار

میلیارد تومان  162با ارزش بالغ بر  برگ سبز چایهزارتن  8۰ه خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون آغاز چین تابستان

 .خریداری شده است چایکاراناز 

درصد بهای برگ سبز تحویلی پرداخت و مابقی  54معادل  مطالبات چایکارانمیلیارد تومان  86روزبهان ادامه داد: تا به امروز 

 .از پرداخت قدرالسهم کارخانه ها پرداخت خواهد شد بالفاصله پس

 .درصد برگ سبز چای تولیدی درجه یک و مابقی درجه دو است 46به گفته وی 

 تولید چای خشک بینی پیش درصدی تولید دانست و افزود:  8رئیس سازمان چای شرایط نامناسب اقلیمی را دلیل اصلی کاهش 

 .در سال جاری دشوار است از این رو باید منتظر ماند و دید که شرایط اقلیمی به کدام سمت و سو می رود

هزارتن چای  18حدود  برگ سبز چایهزارتن  8۰وی در خصوص وضعیت فروش چای خشک تولیدی تصریح کرد: از مجموع 

 .د این میزان به فروش رسیده استدرص 5۰خشک استحصال شده که علی رغم کاهش مصرف چای در فصل تابستان 

http://www.yjc.ir/fa/news/6195598/%D8%A8%D8%B1%D8% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 سوم برگ سبز چای آغاز شدآخرین وضعیت مطالبات چایکاران/برداشت چین 

میلیون ریال از مطالبات  ۳۰میلیارد و  67از آغاز برداشت برگ سبز چای تاکنون یک هزار و  :رییس سازمان چای کشور گفت

 محمدولی روزبهان رئیس ،باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی به گزارش .چایکاران گیالن و مازندران به حساب آنان واریز شده است

 ازآغ از کشور، چایکاران حساب به مبلغ این پرداخت با  :گفت و داد خبر چایکاران مطالبات از دیگر ریال میلیارد 21۰ از پرداخت سازمان چای

میلیون تومان( از مطالبات چایکاران گیالن  7۰۳میلیارد و  1۰6میلیون ریال )  ۳۰ و میلیارد  67تاکنون یک هزار و  برداشت برگ سبز چای

تن برگ سبز چای از مزارع چای  5۰9هزار و  82و مازندران به حساب آنان واریز شده است.وی افزود: از آغاز فصل برداشت چای تاکنون بیش از 

 .حسوب می شونددرصد نیز چای درجه دو م 55درصد آن چای درجه یک و  45گیالن و مازندران برداشت شده است که 

به گفته وی از این میزان . میلیارد ریال ذکر کرد 64۰را یک هزار و  برگ سبز چایرییس سازمان چای ارزش ریالی این میزان از 

 66وی ادامه داد: .تولید و به بازار عرضه شده است کارخانه های چای سازیهزارتن چای خشک با کیفیت توسط  18برگ سبز 

ران از چایکا خرید تضمینی برگ سبزاستان های گیالن و مازندران با این سازمان طرف قرارداد بوده و در حال کارخانه چایسازی در 

 برگ سبز چای در باغ های شمال کشور از اوایل هفته جاری خبر داد. برداشت چین سومروزبهان همچنین از .هستند

http://www.yjc.ir/fa/news/61997۳5/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۷ : تاریخ

 ماه عرضه در بورس به پول رسیدند 6زیرساختها برای اجرای قیمت تضمینی گندم مهیا نیست/ جوکاران پس از 
تواند هم دغدغه تولید و هم فروش داشته باشد و اگر دولت می خواهد قیمت رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران گفت: کشاورز نمی 

وگو با خبرنگار علیقلی ایمانی در گفت .تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کند، خودش گندم را در بورس عرضه کند و پولش را به کشاورز بدهد

شود که دولت به دنبال اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی است، ، در پاسخ به اینکه اخیراً شنیده میخبرگزاری فارساقتصادی 

آیا واقعاً این گندم خریدار استان در بورس اجرا کرده است، اما باید دید  4اظهار داشت: امسال دولت طرح قیمت تضمینی را برای خرید گندم 

 .داشته یا ندارد، ما که نشنیدیم خریداری برای آن مراجعه کرده باشد! مگر اینکه خود شرکت بازرگانی دولتی گندم را خریداری کند

 ماه پولشان را گرفتند 6ایم/جوکاران بعد از مشکالت قیمت تضمینی جو را از یاد نبرده

مت تضمینی در بورس کاال در سال گذشته اشاره کرد و گفت: همانند شرکت پشتیبانی امور دام که جو را وی به مشکالت عرضه جو به روش قی

کند و یادمان نرود که چه مکافاتی سر قیمت خرید جو به روش قیمت تضمینی کشیدیم و کشاورزان بعد از خریداری و بین دامداران توزیع می

 .ماه پولشان را گرفتند 7-6

 اند هم دغدغه تولید داشته باشد و هم فروشتوکشاورزی نمی

و نه  موی با اشاره به اینکه ما باید زیرساخت و مکانیسمی را طراحی کنیم که کشاورز دچار مشکل نشود، خاطرنشان کرد: منِ کشاورز نه انبار دار

اگر گندم من روی تابلوی بورس خریداری پیدا نکند، رود و ها در انبار دولت میتوانم گندم را حتی یک روز نگهداری کنم. پس در نهایت گندممی

 .شود. یعنی عالوه بر دغدغه تولید باید دغدغه فروش آن را هم داشته باشمچگونه پول آن به من پرداخت می

 دولت باید کارخانجات آرد را ملزم به خرید گندم کند

که گندم کشاورز را بخرند و پولش را به قیمت تابلوی بورس همان لحظه  ایمانی به این نکته اشاره کرد که دولت باید کارخانجات را مجاب کند

التفاوتش را هم دولت بپردازد، تا به این روش هم بار مالی بر روی دوش دولت کم شود و هم کشاورز تکلیف به حساب کشاورز واریز کند و مابه

های آرد به کشاورز حکم نکنند و ب را در نظر بگیرد، تا انباردار و کارخانهخود را بداند. همچنین دولت باید برای عرضه گندم در بورس تمام جوان

 .جواب سرباال ندهند

 میلیارد تومانی دولت به گندمکاران 54۰۰بدهی 

ان را ماه از فصل برداشت بیش از نیمی از پول گندمکار ۳رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه دولت هم اکنون با گذشت 

 4۰۰هزار و  5میلیارد تومان پول خرید تضمینی گندم را به کشاورزان پرداخت کرده، اما هنوز  25۰هزار و  5نپرداخته تصریح کرد: تاکنون دولت 

به وی گفت: کشاورزی که خردادماه گندمش را تحویل داده هنوز پول گندمش را نگرفته حاال چه برسد .میلیارد تومان دیگر باقی مانده است

رید خاینکه فروش گندم برود روی تابلوی بورس که آیا خریداری داشته باشد، یا نداشته باشد، مضاف بر اینکه در برنامه ششم دولت ملزم شده تا 

باشد،  بردار گندم در کشور داریم که اگر قرارهزار بهره 25۰ایمانی به این نکته هم اشاره کرد که اکنون یک میلیون و .تضمینی را انجام دهد

آید که گندم در انبارهای دولت ذخیره شود و گندمشان را در بورس عرضه کنند، اصالً امکانش وجود ندارد و قطعاً بازهم پای دولت به میان می

را دهیم، خودش در بورس عرضه کند و بفروشد و پول ماحصل کند خریداری وجود دارد، ما گندم را به دولت تحویل میاگر خود دولت فکر می

های سال است که کارخانجات آرد بدون آنکه ریالی به گفته وی اکنون سال.به کشاروز بدهد؛ چرا که معتقدیم این کار از توان کشاورز خارج است

ها در یندهند و همین امر سبب شده تا اگیرند و به تدریج پس از آنکه آرد را فروختند، پول دولت را هم میبپردازند گندم را از دولت تحویل می

 .برابر تغییر روند مقابله کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰517۰۰۰۳47 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 روستایی انجام شده استدرصد از خرید تضمینی گندم توسط شبکه تعاون  42

درصد از مجموع گندم خریداری شده از کشاورزان در قالب خرید تضمینی، توسط سازمان تعاون  42تا پایان تیر ماه سالجاری 

به گزارش ایانا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسن شیبانی ، معاون بازرگانی سازمان مرکزی .روستایی انجام شده است

در طرح خرید تضمینی گندم معرفی کرد و گفت: در این سازمان را مباشر شرکت غله و بازرگانی دولتی ایران روستایی ایران،تعاون 

راسـتای تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهره برداران 

اقـدام به خرید تضمینی بخشی از محصول گندم مباشر شرکت غله و بازرگانی دولتی ایرانبعنوان بخش کشـاورزی ، این سازمان

 ۳2هزارتن گندم در  ۳۰8تا پایان تیرماه سالجاری در مجموع بیش از هفت میلیون کشاورزان در سراسر کشور کرده است.وی افزود: 

سیلو ها وکارخانجات آرد تحت نظارت شرکت غله و ری و بههزار میلیارد ریال از کشاورزانخریدا 95به ارزش تقریبی استان کشور 

هزارتن توسط شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در  2۰حدود سه میلیون و بازرگانی دولتی ایران تحویل شد که از این مقدار 

 مرکز خریداری شده است.852تعداد

نینی گندم پیشتاز بوده و استانهای گلستان و فارس نیزبه درصد از کل خرید تضم 19شیبانی تاکید کرد:استان خوزستان با رقم 

 درصد از کل خرید در رده های دوم وسوم قرار دارند . 12و  15ترتیب با 

در پایان خاطر نشان کرد: خرید گندم در سال زراعی جاری همچنان در برخی معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 قاطع یک ماهه افزایش میزان خرید به اطالع عموم مردم خواهد رسید.مراکز ادامه دارد و در م

http://www.iana.ir/fa/news/47224/42%D-8%AF%D8% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

هزار میلیارد تومان  4تولیدی بخش کشاورزی برای دریافت تسهیالت رونق تولید/ اختصاص آغاز ثبت نام واحدهای 

 95هزار واحد کشاورزی در سال  1۳تسهیالت به 

 های نیمهفعال و طرح های راکد و نیمهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن امکان تامین مالی بنگاه معاون برنامه

رزی با استفاده از منابع رونق تولید و آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی بخش کشاورزی برای دریافت تسهیالت رونق تمام بخش کشاو

گرفته و تسهیالت اختصاص  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به اقدامات انجام.تولید خبر داد

در قالب طرح رونق تولید، اعتباری  1۳95بخش کشاورزی در سال گذشته، اظهار کرد: در سال یافته رونق تولید به واحدهای تولیدی 

 25ای که این واحدها توانستند هزار واحد کشاورزی تخصیص داده شد؛ به گونه 1۳نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان به حدود 

کرد: با استقبال واحدهای تولیدی و عملکرد موفق طرح  وی تصریح.درصد از تسهیالت طرح رونق تولید را به خود اختصاص دهند

هزار واحد  1۰هزار میلیارد تومان تسهیالت برای  2۰رونق تولید، در سال جاری تسهیالت پرداختی افزایش یافته است، به شکلی که 

موفقیت و آثار مطلوب طرح  بخشنده اضافه کرد:در سال جاری نیز، با توجه به.تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی تعریف شده است

مهور ابالغی معاون اول رییس ج« بسته های رونق تولید واشتغال»رونق تولید، این طرح با توجه به مصوبات برنامه اقتصاد مقاومتی و 

اب یهای فوق منجر به هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعال سازی سامانه بهین پیگیری و نتیجه اقدامات و پیگیری

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه ضمن  معاون برنامه .برای بخش کشاورزی از تاریخ هشتم مرداد سال جاری شد

ت نام یاب افزود: این ثباشاره به آغاز ثبت نام از واحدهای تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیالت رونق تولید از طریق سامانه بهین

ر جهاد کشاورزی و موافقت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت کلید بر اساس درخواست وزی

یاب، واحدهای تولیدی دام  نام برای واحدهای کشاورزی در سامانه بهین سازی امکان ثبت بخشنده تصریح کرد: با فراهم.خورده است

توانند با مراجعه به این سامانه و ثبت ورش آبزیان، صید و صیادی و نهال و بذر میو طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گلخانه، پر

 .مند شونددرخواست خود از مزایای طرح رونق تولید در سال جاری بهره

http://www.iana.ir/fa/news/47۰86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 رسیدگی به مطالبات بخش دامپزشکی + تصویر نامه

 .ای به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار رسیدگی به مطالبات دامپزشکان شدرئیس دفتر ریاست جمهوری، با ارسال نامه

جمهور، ضمن اشاره ای مفصل به رئیسرئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران، در نامهتیر امسال،  19به گزارش خبرنگار ایانا، در تاریخ 

به نقش پررنگ دامپزشکی در تأمین سالمت جامعه و گستردگی کارهای اجرایی این بخش، از این مقام مسئول خواست تا به مطالبات 

در نامه خود مطالبات دامپزشکان را در شش های بخش دامپزشکی رسیدگی شود.محمدرضا صفری، رئیس این سازمان و درخواست

بندی کرده و از رئیس دولت خواسته بود تا رسیدگی به موارد گفته شده را در اولویت قرار دهد. در بخشی از این بند اصلی تقسیم

وری هاهش بهراکنون متأسفانه حاکمیت یک فضای انحصاری در تخصیص اعتبارات برای بخش سالمت، عمالً موجب ک"نامه آمده بود: 

مه های نوپدید و بازپدید مانند تب کریو آسیب رساندن به ساختار اهداف کالن و یکپارچه نقشه سالمت کشور شده است. بروز بیماری

دهد، پیامد تلخ به فراموشی سپرده شدن جایگاه کنگو و آنفلوآنزای پرندگان که جوامع انسانی و دامی را مشترکا مورد تهدید قرار می

کی از اند. خانواده بزرگ دامپزشترین عملکرد را در صیانت از اقتصاد و امنیت ملی داشتهزشکی و دامپزشکانی است که قابل دفاعدامپ

های بهداشت دام در نظام سالمت کشور و تخصیص اعتبارات الزم، به تثبیت فضای دولت دوازدهم انتظار دارد با تعیین سهم برنامه

 عدم امنیت"در بند سوم این نامه آمده بود: "دالت در ارائه خدمات سالمت محور عنایت ویژه داشته باشد.های بین بخشی و عهمکاری

رویه شغلی و نامطلوب بودن محیط کسب و کار در بخش غیردولتی، نرخ باالی بیکاری در گروه تحصیلی دامپزشکی و پذیرش بی

اتفاقا "ای بسیار جدی را در مورد آینده حرفه دامپزشکی به وجود آورده است.هالتحصیالن نگرانیدانشجو و بالتبع افزایش تعداد فارغ

ای است که در هفته گذشته توسط رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز مطرح شد. مهدی خلج در این ارتباط این موضوع، مقوله

های کاربردی را تحت تأثیر قرار مهارتای است که هم محتوای آموزشی و هم آموختگان دامپزشکی مسئلهتعداد زیاد دانش"گفت: 

 45۰آموختگان این رشته بین کاهد. در حالی که اگرچه طبق برآوردهای صورت گرفته، نیاز کشور به دانشداده و از کیفیت هر دو می

رست امپزشکی در فهقرار گرفتن حرفه د"گیرد.هزار نفر دامپزشک از دانشگاه مدرک مینفر است، اما اکنون ساالنه بیش از یک 5۰۰تا 

درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی، فراهم شدن امکان دسترسی عادالنه جوامع -آور، توسعه مراکز بهداشتیگروه شغلی سخت و زیان

روستایی و عشایری به خدمات دامپزشکی و برخورداری از امکانات و اختیارات مکفی دامپزشکی برای به ظهور رساندن رسالت تاریخی 

های دیگر رئیس سازمان نظام دامپزشکی بود.در همین راستا محمد نهاوندیان، رئیس دفتر و سرپرست نهاد درخواست این بخش از

ای خطاب به محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ضمن اشاره به پیشنهادها و مطالبات بخش دامپزشکی ریاست جمهوری در نامه

 وع و اعالم نتیجه اقدامات انجام گرفته در این باره شد./از دولت، خواستار بررسی و رسیدگی وی به این موض

http://www.iana.ir/fa/news/4714۳/%D8%B1%D8%B۳%DB 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 های دولت و وزارت جهاد کشاورزی گنجانده شودحمایت از فعالیت های زنان روستایی در سیاست 

حمایت از فعالیت های زنان روستایی باید به نحو مناسب در سیاست های دولت محترم و باالخص سیاست های وزارت گنجانده "

اخت و س GGPمشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در مراسم افتتاح پروژه ".شوند

همکاری های بین المللی کشورها، بیشتر از نیاز و احتیاج، "تجهیز کارگاه فرآوری عرقیات گیاهی تیرتاش با اعالم مطلب باال گفت: 

بر اساس احترام متقابل و صلح و دوستی کشورهاست.الزم می دانم پیام صلح و دوستی کشور ایران را خدمت سفیر محترم ژاپن و 

در باره علل تداوم و دوستی  GGPفروغ السادات بنی هاشم در ادامه با اشاره به افتتاح شانزدهمین پروژه "کنم. مردم این کشور ابالغ

آنچه باعث تداوم و دوستی میان سفارت ژاپن و وزارت جهاد کشاورزی است تداوم  "میان سفارت ژاپن و وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

یی و وجود زنان توانمندی است که در قالب تعاونی ها، صندوق های اعتبارات خرد و توانمند سازی زنان در قالب طرح های روستا

زنان روستایی دوشادوش مردان در امر کشاورزی خانوادگی سهیم هستند ولی به دالیل مختلف از " "تشکل ها فعالیت می کنند.

سرپرستی می شوند و به همین دلیل نقش آن ها  جمله مهاجرت مردان به شهرهای دور برای کار کردن، خانوارها اکثرا توسط زنان

افزود:  GGPمدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی در آیین افتتاحیه کارگاه "در روستاها پررنگ تر شده است.

 ند که در اینامروزه زنان روستایی برای بحث بازاریابی و دسترسی به آن برای فروش محصوالت خود درحال ایجاد ساختاری هست"

 "ساختار فعالیت های سنتی آنان درحال گذار به فعالیت های صنعتی و نیمه صنعتی است.

امروز برای دسترسی به بازار محصوالت زنان روستایی و ایجاد ارزش افزوده و برگرداندن این ارزش به خود "بنی هاشم گفت: 

ریق ساخت و تجهیز این نوع کارگاه های فرآوری و صنایع تبدیلی امکان روستاییان، نیازمند مولفه هایی هستیم که تحقق آن ها از ط

برای این که ارزش افزوده محصوالت تولیدی به خود آن ها برگردد باید به بسته بندی صحیح، به "وی در ادامه افزود: "پذیر است.

ا د که می توانند در قالب تبادل تجربه میان کشورهعملیات فرآوری و غیره فکر کنند. از نظر من این کارگاه و نظایر آن الگوهایی هستن

حمایت از فعالیت های زنان روستایی باید به نحو مناسب در "بنی هاشم در ادامه با اشاره به این که "به همکاری گذاشته شوند.

معاون وزیر و  من در اینجا حضور آقای صفایی،"گفت:  "سیاست های دولت محترم و باالخص سیاست های وزارت گنجانده شوند

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و آقای حیدرپور، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در این مراسم را مغتنم 

می شمارم و مسئله حمایت از صنایع خرد و متوسط برای تشکل های زنان باهمت و سخت کوش در مناطق روستایی و عشایری در 

 "رنامه ریزی ها برای ایجاد ارزش افزوده و کمک به اقتصاد خانوار روستایی یادآوری و درخواست می کنم.سیاست گذاری ها و ب

پیشرفت فیزیکی  95و  94به تصویب رسیده بود، در سال های  1۳9۳زمینه یابی و در سال  1۳91الزم به ذکر است که در سال 

سفیر ژاپن و هیات همراه، صفایی، رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی  مرداد با حضور ، 19خود را طی کرد و روز پنج شنبه مورخ 

ایران، حیدر پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون استاندار مازندران، فرماندار گلوگاه و جمعی از مسووالن وزارت و استان 

 گزار شد.در آمفی تئاتر ایستگاه تحقیقات توتون و تنباکو واقع در شهرستان گلوگاه بر

http://www.iana.ir/fa/news/47۳۰5/%D8%AD%D9%85%D8 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 مزیت اصلی سیاست قیمت تضمینی گندم برای کشاورزان

مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی درخصوص کاالهای اساسی به ویژه گندم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به 

  .بخشی به کشاورزان است تا به کشت یک محصول اقدام کنند یا خیرترین مزیت اجرای این سیاست اطمینانپرداخت و گفت: اصلی

گندم کمبود اعتبار و نقدینگی است که  مشکل اجرای سیاست خرید تضمینی ترینبه گزارش پایگاه خبری بورس کاالی ایران، بزرگ

تواند کاهش خرید این محصول استراتژیک و تولید آن را در آینده رقم بزند.این مشکل نیز از نبود مدیریت و ادامه این روند می

محصوالت  گیرد؛ زیرا بازارریزی درست به دلیل عدم ثبت دقیق اطالعات و نبود آمار مستند در حوزه کشاورزی نشات میبرنامه

آلود و غیرشفاف های حاصل از فضای ابهامکشاورزی در ایران از کارآیی پایینی برخوردار بوده و عدم شفافیت اطالعات و وجود رانت

 .شودبرد، بلکه به زیان کشاورزان نیز تمام میگران و دالالن نه تنها تعادل مورد نیاز در بازار را از بین میو همچنین دخالت واسطه

گذاران بخش کشاورزی ترین محصول مورد نیاز جامعه که همواره مورد توجه خـاص سیاستعنوان اساسیاین میان تولید گندم، بهدر 

ها از سایر محصوالت و کاالهای اساسی مستثنی نیست.با این حال اجرای سیاست قیمت تضمینی بوده است و در مواجهه با این چالش

تواند ضمن رفع مشکالت موجود و ایجاد فضای شفاف، در حمایت استان در بستر بورس کاال می 4ر و انجام معامالت آزمایشی آن د

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به بیان مزایای .از کشاورز و توسعه اقتصاد حوزه کشاورزی در کشور موثر واقع شود

ترین مزیت اجرای این سیاست پرداخت و گفت: اصلی اجرای سیاست قیمت تضمینی درخصوص کاالهای اساسی به ویژه گندم

علی ابراهیمی افزود: در این طرح با توجه به اینکه دولت .بخشی به کشاورزان است تا به کشت یک محصول اقدام کنند یا خیراطمینان

اتی ت و عدم نیاز به صرف اعتبارهای دولجویی هزینهالتفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را پرداخت کند، صرفهمتعهد است تنها مابه

از بودجه بابت خرید تضمینی را به همراه دارد.وی ضمن اعتقاد به اینکه اجرای این سیاست در راستای حمایت از کشاورزان است، 

وری بخش کشاورزی گفت: عرضه گندم قانون افزایش بهره ۳۳پیرامون اثرات عرضه کاالهای اساسی در بورس کاال مطابق ماده 

عنوان یک کاالی اساسی در بورس کاال مطابق این ماده قانونی ضمن ایجاد شفافیت و برقراری رابطه مستقیم بین تولیدکننده و به

خریدار واقعی، به ثبت جامع و یکپارچه اطالعات کشاورزان و محصوالت آنها در سامانه رسمی بورس کاال و سیستم شفاف آن کمک 

این نماینده مجلس .الیی در بورس مورد معامله قرار گیرد، شفافیت تجارت در آن کامال واضح استطور کلی هر کاکند. زیرا بهمی

تاکید کرد: در بورس کاال حتی اگر معامله کاالهای اساسی در قالب طرح قیمت تضمینی هم انجام نشود، باز از شفافیت برخوردار 

ریزی باالیی را دارد.وی ادامه داد: ضمن اینکه عرضه گندم در بورس کاال برنامهبوده و ارقام و اطالعات ثبت شده در آن قابلیت اتکا و 

ین تواند با گسترش اها میها را در پی داشته و قیمتبر مبنای قیمت تضمینی، تنظیم بازار داخلی و به نوعی همسان کردن قیمت

 .تر شدن حرکت کندجهانی به سمت واقعیهای بازار و تشویق کشاورزان به معامله در این بستر، به تبعیت از نرخ

http://www.iana.ir/fa/news/47191/%D9%85%D8%B2%DB%8C 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47191/%D9%85%D8%B2%DB%8C


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

157 
 

 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

هزار  5ترین مانع ورود کاالها به بورس/ سنتی، اصلیشود/ فروش اندازی میصندوق کاالهای ارزشمند کشاورزی راه

 ها همیشه عناصر مخربی نیستندمیلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق سلف/ واسطه

ترین بازارها در ایران و حتی دنیاست. بورس کاال از ترین و پرسابقهبورس کاال به خصوص بورس کاالی کشاورزی یکی از قدیمی

اند محل عرضه کاالهای اساسی کشور باشد، افق پیش رویش یک افق بلند مدت و بسیار با اهمیت است. چندی توآنجایی که می

پیش بود که عرضه اوراق گندم برای خرید تضمینی گندم منتشر شد و استقبال از آن هم چشمگیر بود. البته دلیل مهم دیگر اهمیت 

نهفته است. بخش کشاورزی به دلیل خاص بودن نوع کاالهای موجود در « لیتامین ما»بورس کاال در واقع در بخش دیگری به نام 

 .آن و میزان تقاضای آن، چه برای مصرف و چه برای تولید قابل توجه است

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

 دهد.میزودی رخ های مهمی است که بهوگو بخشی از آینده تولیدات کشاورزی و اتفاقاین گفت

************** 

روزه بود. چرا تواند بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد، عرضه جوجه یکجدیدترین اتفاق در بورس کاال که می

 روزه برای عرضه انتخاب شد. آیا این کار در جهان یا حتی بورس کاالی داخلی سابقه داشته است؟جوجه یک

روزه وجود دارد، ساختار ای اصلی تولید مرغ است. ساختاری که در تولید جوجه یکهعنوان یکی از نهادهروزه بهجوجه یک

 کنندگان مختلف، پراکنده در اقصی نقاط کشور و بدون اطالع از نحوه عملکرد و تولید دیگر همکاران در این عرصه است.عرضه

شود. یعنی پیش از تولید این کاال عرضه شده له میعنوان یک کاال، بیشتر به صورت پیش فروش معامروزه بهاز طرف دیگر جوجه یک

د که شونو فروش رفته است. همین نکته، ویژگی اصلی مشابه کاالهای بورسی است. در واقع بیشتر کاالهایی در بورس عرضه می

هیت بورسی دارند که کاالی شود. کاالهایی ماشود، از امروز قیمت آینده تعیین میبازارهای بلندمدت دارند و عرضه در آینده انجام می

های کاالی بورسی را دارد، بنابراین در بورس عرضه ای باشند و برای تولید کاالهای دیگر کاربرد دارند؛ بنابراین چون ویژگیواسطه

شود، میهای کاالیی دنیا هم وجود دارد. برای مثال در برزیل دام زنده در بورس معامله شده است.البته نمونه مشابه آن در بورس

عرضه  کننده و شرایطحتی با تحویل فیزیکی کاال. بنابراین عرضه دام زنده در بورس کاال سابقه دارد، اما این امر بستگی به عرضه

ها زیاد و پراکنده است. طور که گفتم تعداد تولیدکنندههای بسیاری دارد. همانروزه در بازار مزیتدارد.اما ورود یا عرضه جوجه یک

ها وجود دارد، اما این کنندهکنندگان از آن اطالع دارند. اطالعات در بین عرضهولیدات هم تا حدودی مشخص است و عرضهقیمت ت

دهد و وجود اطالعات روزه در بورس این اتفاق رخ میگذار باشد. )تقارن اطالعاتی(. با عرضه جوجه یکاطالعات باید در بازار تأثیر

دهد که همه شود، باید برآیند عرضه و تقاضا باشد. این اتفاق زمانی رخ مید. قیمتی که کشف میمغشوش هم کارساز نخواهد بو

و  شود، برآیند کل عرضهها را ببینند و در آخر قیمت نهایی که اعالم میها و تقاضاهای یکدیگر و همچنین تازهبازیگران بازار، عرضه

 گذاری شود.تواند با شرایط و موقعیت عرضه شده و قیمتده هر منطقه، میتقاضا باشد. ضمن اینکه به هر حال، کاالی عرضه ش

اما چرا مهم است که کشف قیمت در مکانیزم عرضه و تقاضا باشد؟ برای اینکه در زندگی همه مردم تأثیرگذار است و جزو کاالهای 

نی بر گذاری کنورد. از طرف دیگر این که قیمتطور مستقیم بر قیمت مرغ تأثیر داروزه بهآید. قیمت جوجه یکاساسی به حساب می

 های مخرب به بازار راتواند ورود واسطهگذاری با این شیوه میداند. قیمتچه مبنا و به چه صورتی انجام شده، کسی به درستی نمی

د کاال وجود خواه دهد؛ نخست اینکهفروشی در بورس است. سلف فروشی به بازار اطمینان خاطر میکنترل کند.نکته دیگر سلف

دهد که توانم با چه قیمتی خریداری کنم. این شیوه فروش اجازه نمیداشت و دیگر آن که مشخص است در آینده این کاال را می
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قیمت مرغ به آسانی رشد کرده و جهش کند.تفاوت قراردادهای فروش بلندمدت با بازار نقد در این است که در بازار نقد، رسیدگی به 

زی ریفرونشاندن التهابات بازار با دشواری همراه بوده و به شکل موردی است. اما قرارداد فروش بلندمدت توان و قدرت برنامهبازار و 

دهد. برای مثال عرضه دهد. عرضه با روش قراردادهای بلند اجازه کنترل و هدایت بازار برای تنطیم بازار را میو مهار التهابات را می

 روزه، ذرت و... را از همین طریق پوشش بدهیم.مرغ مثل جوجه یکهای تولید نهاده

برای بلندمدت فروشی، اطمینان خاطر برای خریدار وجود دارد، اما خریدار باید کل مبلغ خرید کاال را از ابتدای کار پرداخت کند که 

ندارد. برای این مشکل هم راهکاری وجود دارد های کوچک وجود ویژه در بنگاهطور معمول بین خریداران بهچنین امکان و توانی به

آتی است. در این نوع قراردادها، به جای اینکه مثل سلف کل پول پرداخت ( پیمان future(، فیوچرز )forwardکه قرارداد فوروارد )

در زمان تحویل کاال پرداخت  شود و مابقی آن در آینده یاالضمان پرداخت میعنوان مارجین، ودیعه یا وجهشود، بخشی از پول کاال به

گیرد. در این نوع معامله باز هم قیمت موجود، برآیند درصد، مشتری در موقعیت خرید قرار می 1۰شود. در بورس هم با پرداخت می

 عرضه و تقاضاست.

 گیری است؟آیا در این شیوه عرضه، روندهای طبیعی و با سرعت طبیعی در حال شکل

مانع خاصی وجود داشته باشد، نیست. شاید بخشی از این کندی پذیرش مربوط به شرایط بورس کاال باشد. اینکه در روند پذیرش 

د کننده ککنیم و پس از آن به عرضهها را کنترل میکنیم، موضوع مالیات آنها را بررسی میچون در این روند اطالعات مالی شرکت

سازی و آشنایی خود فعاالن با بازار سرمایه است. البته خود انجمن جوجه دهیم. بخش دیگر هم مربوط به فرهنگمعامالتی می

کند. طور مستمر برای اعضای انجمن برگزار میهای آموزشی را بهروزه با ما نهایت همکاری را داشته و دارند. این انجمن دورهیک

کنند و تاکنون نیز حمایت از این فرایند استقبال میهمچنین خود مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام این وزارتخانه 

دهندگان مرغ گوشتی نیز با توجه به شرایط، تمایل به این کار و همراهی با بورس اند که این اتفاق رخ دهد. حتی اتحادیه پرورشکرده

، اما در مجموع روند و روال کار مثبت هایی نیز وجود داشته باشدکاال را دارند؛ هرچند ممکن است به دلیل وجود بازار سنتی مخالفت

 بوده و رو به پیشرفت است.

 افتد؟ها چه زمانی اتفاق میکنید عرضه عمده و تجمیع عرضههایی که داشتید، فکر میبا توجه به ارزیابی

ایش کنندگان افزد عرضهدهد. یعنی تعدابا توجه به شرایط، تخمین ما این است که به زودی و در یکی دو ماه آینده این اتفاق رخ می

 ای پیدا کند.قابل مالحظه

 هایی که گفتید؟با همان شیوه

رهای گیرد و پس از آن، بازابله با همان شیوه فروش بلندمدت. البته در مراحل تکامل بازارهای کاالیی، ابتدا بازار نقدی قوی شکل می

کننده و متقاضی به شیوه خرید سلف عادت کردند، طرفین عرضه دهند. زمانی کهتر مانند سلف یا فوروارد را تشکیل میبلندمدت

دنبال آن باشند مشخص شود قیمت در یک یا دوماه آینده چقدر است. روند. به این معنا که بهدنبال استاندارد کردن قراردادها میبه

کننده اعالم کند قیمت در چند ماه آن عرضهدنبال قراردادهای عمومی باشیم که در یعنی به جای قراردادهای دوطرفه و دوجانبه، به

د تواننشده، قیمت کاال چقدر خواهد بود. درواقع همه میآینده چه مقدار خواهد بود و خریداران نیز بدانند در این مدت یا زمان تعیین

توان به سمت قراردادهای میدر این قرارداد وارد یا از آن خارج شوند و معامالت ثانویه در آن شکل بگیرد. پس از این مرحله هم 

( رفت. کاال نیز شرایط این بازار و روند را دارد؛ چون هم کاال استاندارد )وزن، حجم و... مشخص دارد( است و futureاستاندارد آتی )

 از طرفی تولید کاال بلندمدت است؛ بنابراین بهترین کاال برای عرضه در بلندمدت است.
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ای دارید یا خیر و ویژه در حوزه کاالهای کشاورزی در چه وضعیتی هست و برایش برنامههای کاالیی در حوزه بهصندوق

 های کاالیی چه اهمیتی دارد؟طور کلی اهمیت صندوقکدام کاالها برای این کار در اولویت هستند؟ و به

کنید، کاالیی برای خرید یا مراجعه میشناسیم، جایی است که هر زمان که به آن عنوان بازار میمحیطی را که در زندگی روزمره به

طور مستمر بتواند در این بازار معامله کند. حاال در گیرد که متقاضی هر روز و بهفروش وجود دارد؛ بنابراین بازار زمانی شکل می

ند گواهی کبه این روند میها یا کارهایی که کمک گیرد. یکی از اتفاقشود یا در موقعیت خرید کاال قرار میبورس یا کاال خریداری می

سپرده کاالیی است. در بازار نقد بورس کاال، فروشنده باید اطالعیه عرضه منتشر کند، این اطالعیه باید چند روز پیش از عرضه باشد 

 شود. بعد از عرضه که همه چیز تمام شد، تا عرضه بعدی اتفاق خاصی رخو در آن مشخص کند که عرضه در چه تاریخی انجام می

دهد که هنوز یک بازار واقعی شکل نگرفته و دهد. در واقع یک بازه زمانی )حتی کوتاه( فاصله وجود دارد. این موضوع نشان مینمی

های دیگری هم هست. به این شیوه که دارنده کاال اعالم کند که فالن کاال را شود.حال برای این کاال راههر روز این کاال معامله نمی

ت شده و مشخص در انبار دارد. البته این کاالی انبار شده توسط مراجع یا بازرسان سازمان بورس تأیید شده که به با مشخصات، ثب

گویند. بنابراین به جای اینکه اطالعیه عرضه منتشر شود، کاالی ذخیره شده همیشه وجود دارد می "کاالی تحت کلید"این نوع کاال 

گذاری و تسویه د خاص هم قرار گرفته است. در سهام، چنین مرجعی به نام شرکت سپردهو این ذخیره کردن مورد تایید یک نها

توان وجوه وجود دارد. در بورس کاال در حال حاضر چنین مرجعی وجود ندارد، اما اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، در گام نخست می

ام مهم دیگر این است که با این کار استانداردسازی کاال تشریفات اطالعیه فروش و... را حذف کرد و روند را یک روند مستمر کرد.گ

شود. به این ترتیب هر یک واحد )کیلو، تن، گرم و...( آن کاالی خاص را معادل یک برگه و تبدیل به اوراق بهادار کردن هم انجام می

را شکل داد. اما هنوز یک بخشی از کار باقی مانده  توان بازارها با هم برابر هستند. با این شیوه میاوراق بهادار قرار بدهیم که این سهم

های کاالیی نقش چنین مرجعی را است که مرجعی وجود داشته باشد که در هر موقعیتی آماده خرید و فروش باشد. در واقع صندوق

دهد. عرضه کاال را ام میای تحت نظارت است که کار اوراق مبتنی بر کاال را انجگر حرفهبر عهده دارند. صندوق کاالیی یک واسطه

 کند.ها تنظیم مینیز بر اساس تقاضای بازار و تغییر قیمت

 ها کاالیی شکل گرفته است؟یا تجربه ملموس و جدیدی از صندوق

 4۰نویسی آن تمام شده و این اواخر شروع به کار کرد صندوق طالست. حدود نخستین تجربه صندوق کاالیی که یک ماه پیش پذیره

دهد که مردم هم دوست دارند. به جای اینکه اند. این نشان میهای این صندوق کاالیی را خریداران حقیقی خریدهیونیت درصد از

کند، اما افراد بر روی ارزش این کاال مردم خود را درگیر خرید و نگهداری کاال کنند، فرد دیگری این کاال را خریده و نگهداری می

 حتی کاال را نبینند.کنند و ممکن است معامله می

 ها در کجاست؟مزیت و اهمیت این صندوق

 گریدهی دارد. واسطهها قابلیت سامانگری است. چون این صندوقهای واسطههای این شیوه، سامان دادن به فعالیتیکی از مزیت

به طور کامل با مشخصات شناخته  گران ثبت شده است و فعاالنگری کند. این واسطهتواند در این بخش با نظارت کامل واسطهمی

 شده هستند.

دهی ها نیز وجود دارند، آیا این صندوق در سامانبا توجه به اینکه در بین فعاالن کاالهای کشاورزی تعداد زیادی از واسطه

 کند؟ها نیز کمک میاین نوع واسطه

طور در یی تاسیس کرد؛ مانند جو، گندم، ذرت و... همینتوان برای هر نوع کاالیی که قابلیت انبار شدن داشته باشد، صندوق کاالمی

ها را تأسیس کرد، کاالهایی مانند زعفران، زیره، مورد کاالهایی که ارزش باالیی دارند نیز مطالعاتی انجام شده که بتوان این صندوق
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هان هستیم؛ همیشه مشکل و چالش اصلی پسته و... البته درباره زعفران و پسته با توجه به اینکه تولیدکننده عمده و نخست در ج

این بوده که قیمت این کاالها چطور تعیین شود. تعیین قیمت درباره این کاالها نیز پایه و اساس علمی یا محاسباتی نداشته و بیشتر 

شود نجام میا گذاری دستخوش تغییراتی شده و توسط افرادیگذاری سنتی بوده است. در شرایط فعلی، این نوع قیمتبر اساس قیمت

گیرند. در مورد بسیاری از کاالهای کشاورزی این اتفاق که مشخص نیست قصد و نیت عمومی دارند و سود همگانی را در نظر می

گرانی هستند که حتی محل و موقعیت فیزیکی مشخصی هم ندارند و فقط خودشان حضوری به ها بیشتر واسطهافتاده است. این

برند. کننده و نه تولیدکننده هیچ نفعی نمیخرند. با این شیوه نه مصرفد و با دادن پول این محصوالت را میکننکشاورزان مراجعه می

شود که های کاالیی باعث میها دارند. وجود صندوقبیشترین مقاومت در مقابل بورس و شفاف شدن قیمت را نیز همین واسطه

ز خواهند اها افرادی هستند که میها همیشه موجودات و عناصر مخربی نیستند، آنها هم در اختیار تولید قرار بگیرند.واسطهواسطه

فاوت دنبال تها در واقع افرادی هستند که بهخرند. واسطهپولشان استفاده کنند و اهمیت چندانی ندارد که با پولشان چه کاالیی می

وید گگران در واقع تأمین مالی است. کسی نمیاین نوع واسطه گردند تا از آن کسب سود کنند. در برخی موارد هم کارها میقیمت

 ای خاصگران باید هم سود معقولی ببرند و هم سازمان یافته و مشخص باشند تا عدهگران وجود نداشته باشند. اما واسطهواسطه

ند، ها با یکدیگر رقابت کنته، اگر واسطهنتوانند بازار را به راحتی در اختیار خودشان بگیرند. ضمن اینکه در این بازار سازمان یاف

ابل گر و خریدار در مقگر در مقابل واسطهشود. در بازارهای سامان یافته، واسطهتر میافتد و همه چیز قابل کنترلهای بهتری میاتفاق

مله در بازار حضور ندارند، اما گیرد. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که همیشه فروشنده و خریدار برای معافروشنده قرار می

گرها برای بازار الزم است بازان و واسطهدهند. وجود سفتهکنند و بازار را شکل میگرها هستند که هر روز خرید و فروش میواسطه

 دهد.که در واقع آن را شکل می

 تا به امروز صندوق کاالیی خاصی شروع به فعالیت کرده است؟

های کاالیی دارند، ما قصد داریم نخستین صندوق کاالیی را با کاالی زعفران شروع کنیم، قدم که صندوق با توجه به همه مزایایی

 بعدی نیز پسته است.

 درباره زیره چطور؟

 ترینزیره بازار خیلی بزرگی نداشته، اما قابلیت خرید و ایجاد صندوق را دارد. در واقع سه کاالی طال، زعفران و زیره جزو قدیمی

ورزی های بخش کشاهای معامالتی فیوچرز و... را دارند اما نه به شکلی که بورس وجود دارد. با توجه به قابلیترها هستند که شیوهبازا

 های تخصصی و وزارت جهاد کشاورزی است.های کاالیی وجود دارد اما این کار مستلزم همکاری بخشامکان ایجاد صندوق

های کاالیی یا عرضه ی چطور، تا به امروز اقدامی برای ساماندهی به شیوه این صندوقهای کشاورزدرباره کاالهای نهاده

 آن شده است؟

های مشخصی است، یکی اینکه همگن باشد، قابلیت انبار شدن داشته باشد، استاندارد پذیر باشد، شروط پذیرش کاال در بورس، شرط

کاالهای این بخش توسط تعداد زیادی از افراد تعقیب شود. مثل  همچنین قیمتتعداد بازیگران و فعاالن قابل توجهی داشته باشد. 

شود که در واقع بازار واقعی )وجود عرضه و تقاضا( ها برای تعداد زیادی از افراد پیگیری میروزه که قیمت آنسکه یا همین جوجه یک

 شکل بگیرد.

 است؟در حال حاضر وضعیت تاسیس صندوق زعفران تا کجا پیش رفته 
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 زودی این تأمینها ارائه شده است. قرار بر این است که بهدرخواست مجوز صندوق زعفران به سازمان بورس از یکی از تأمین سرمایه

اده هایی انجام دهای دیگرش را هم انجام دهد. البته کارگزاری بانک کشاورزی هم در این باره فعالیتنویسی و اقدامسرمایه، کار پذیره

 ای طال هم دو یا سه منبع تامین سرمایه هستند که قصد ورود دارند تا در این بازار فعالیت کنند.است. بر

هایی برای ها است. تا به امروز چه چالشها و فعالیت شان؛ تامین مالی از طریق بورسیکی از اهداف تشکیل بورس

 های کاالیی وجود داشته است؟گسترش تامین مالی در بورس

ال شود. سها است. چون تأمین مالی به پشتوانه تولید انجام میترین تأمین مالیهای کاالیی یکی از شرعیدر بورستأمین مالی 

هزار میلیارد تومان ارزش مالی بازار ما بوده که بخش بزرگی از آن مربوط به تأمین مالی است.  44گذشته در بورس کاال چیزی حدود 

هزار  12هزار میلیارد تومان بازار نقدی، چیزی حدود  ۳7هزار میلیارد تومان بوده است. از این  ۳7ارزش معامالت بازار نقدی حدود 

ها محصول خودشان را پیش فروش کرده و سرمایه در میلیارد تومان آن معامالت سلف کوتاه )سه تا شش ماهه( بوده که شرکت

 44مند شدیم، اوراق سلف موازی است. از مین مالی از آن بهرهعنوان تأگردش را به دست آوردند. اما روش اصلی دیگری که ما به

هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق سلف موازی بوده است. سلف موازی بازار هزار میلیارد تومان ارزش مالی معامالت حدود پنج

د این بازار هم بازار مناسبی برای تأمین رسنظر میای از آن در بخش کشاورزی بوده است. بهتأمین مالی جوانی است که بخش عمده

مالی است به شرط آنکه بازار نقدی هم شکل بگیرد. شیوه کار هم به این صورت است که هر یک واحد کاال )مانند یک تن گندم( 

نده کاال در آیتوانم این برگه که در واقع تحویل تبدیل به یک برگه کاال خواهد شد. موازی بودن آن هم به این جهت است که من می

 شود.است، پیش از موعد تحویل کاال به دیگری بفروشم. نرخ این اوراق هم در بازار تعیین می

ای بورس کاال برای مقاصد صادراتی و برای خرید و فروش کاالهای صادراتی فعال شود. این قرار بود تاالرهای منطقه

 موضوع تا چه اندازه پیشرفت کرده و به کجا رسیده است؟

کنیم. در حال حاضر های الزم وجود دارد، تاالر معامالتی را فعال میا در مناطق آزادی که به کشورهای همسایه راه دارند و ظرفیتم

ی های نفتویژه در بخش فرآوردهدر انزلی و اروند رود این تاالرهای معامالتی فعال هستند. تا حدودی هم خرید به مقاصد صادراتی به

ها هایی داریم که فروش کاال به مقاصد صادراتی را با توجه به حجم بازارها توسعه دهیم. وجود بورسلبته ما برنامهگیرد. اصورت می

ور ما ساز حضتواند زمینهها میجایی پول بین دو کشور به حداقل برسد. همچنین این گامشود جابهویژه چنین معامالتی، باعث میبه

 در حال حاضر تاالرهای معامالتی ما در مناطق آزاد کیش، اروند، انزلی و... در حال فعالیت هستند./المللی شود. های بیندر بورس
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 کننده از بستر بورس کاالحمایت همزمان تولیدکننده و مصرف

ا کاهش توانند بتری دارند، فروش بهتر و با حجم بیشتر خواهند داشت و میدر بورس کاال، تولیدکنندگانی که محصوالت باکیفیت

به گزارش خبرنگار ایانا، افزایش غیرمتعارف .نده برسانندکنتری به دست مصرفشده تولید، محصول خود را با قیمت مناسببهای تمام

روزه گوشتی در سال جاری همزمان با فرارسیدن روزهای گرم تابستان باعث شده این نهاده تولید همچنان با قیمت باالتری قیمت جوجه یک

ای در بازار در د و ظاهراً نقش عوامل واسطهنسبت به قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در بازار عرضه شو

ترین راهکار برای حذف واسطه و دالالن، انجام معامالت از طریق بورس کاال است که رسد مهمنظر میافزایش آن نقش داشته است.در این باره به

های ترین نهادهعنوان یکی از مهمروزه، بهجه یکتواند با فراهم کردن امکانات الزم جهت عرضه جومرغ بورس کاال میدرباره محصول مرغ و تخم

 ها ایفا کند.مرغ، در فضای رقابتی، بدون واسطه و همچنین شفاف، نقشی مهم را جهت حذف دالالن و تعادل قیمتتولید مرغ و تخم

ای هپذیرش و عرضه جوجه اتفاقی که چند ماهی است در راستای تکمیل زنجیره ارزش مرغ و تخم مرغ در بورس کاال رقم خورده تا با

اذب تر شده و نوسانات کهای فعال در این حوزه، بازار هرچه بیشتر به مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی نزدیکروزه تولیدی شرکتیک

روزه در های جوجه یککنندهعنوان یکی از عرضهها به حداقل برسد.در همین باره، مدیرعامل شرکت کوه مرغ شمال بهدر قیمت

تری به رس کاال پیرامون مزایای عرضه در این بازار به خبرنگار ایانا گفت: نخستین مزیت این است که محصول با قیمت منطقیبو

الهی افزود: تعیین کیفیت محصول تولیدی هر برند با شود.حمید فضلرسد و جلوی نوسانات کاذب گرفته میکننده میدست مصرف

آید. ضمن اینکه در شمار میهای حضور در بورس کاال بهشدن نوع و نژاد جوجه از دیگر مزیتاستانداردهای مدنظر بورس و مشخص 

تواند بر اساس نیاز خود اقدام به خرید نژاد مورد نظر جوجه کند. این بورس کاال خریدار حق انتخاب و آزادی عمل بیشتری دارد و می

 آید.ها در تعیین قیمت، جلوگیری به عمل میم شده و از اعمال سلیقه واسطهریزی نیز بدون وقفه انجاشود فرآیند جوجهامر باعث می

دهد، کنندگان را برای باال بردن کیفیت محصول افزایش میروزه در بورس کاال رقابت عرضهوی با تأکید بر اینکه عرضه جوجه یک

مؤثر است و از این طریق تولیدکنندگانی که محصوالت ها نیز بسیار بیان کرد: عرضه در این بازار درباره برقراری تعادل در قیمت

 شده تولید، محصول خود را با قیمتتوانند با کاهش بهای تمامتری دارند، فروش بهتر و با حجم بیشتر خواهند داشت و میباکیفیت

ائه ها جهت ارشتر بانککننده برسانند.این فعال صنعت جوجه و مرغ مادر گوشتی در خاتمه همکاری بیتری به دست مصرفمناسب

گیرد، صورت نقدی صورت میتسهیالت بهتر و با نرخ سود کمتر را خواستار شد و تأکید کرد: با توجه به اینکه معامالت در بورس به

بیشتر  مها شرایط بهتری را برای ارائه تسهیالت به خریداران نیز در نظر بگیرند تا با توسعه این بازار محصوالت با حجبهتر است بانک

 کننده واقعی برسد./و قیمت کمتر به دست مصرف
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

آید/ کشاورزی در معرض انقالب جدید با کشاورزان در مبارزه با آفات میهای یک کشاورز/ دیجیتال به کمک کابوس

 زراعت دیجیتال

وند. شها باعث آسیب دیدن و به خطر افتادن محصول میهای هرز بدترین کابوس یک کشاورز هستند. آفتها و علفحشرات، بیماری

ها، محصوالتی سالم و مقرون به صرفه ا غلبه بر این چالشتواند به کشاورز کمک کند که بهای جدید حفاظت از محصوالت میشیوه

افتاده  شوند که بیشتر آسیب اتفاقزنند زمانی شناسایی میتولید کند. در بیشتر موارد عوامل مخاطره آمیزی که به گیاهان آسیب می

 ی چندانی وجود ندارد.زینهکند، گاست. در این شرایط، به جز استفاده سموم دفع آفات که بخش کمی از محصول را حفظ می

ها توانند به شما کمک کنند که با این چالشی دیجیتال در زراعت میآورانههای نو، تکنولوژی"د پلیتیکو"به گزارش ایانا از سایت 

ای از راه دور هتوانند جزییات زمین را به شما نشان بدهند و حسگرها میای و پهبادمقابله کنید. برای مثال تصویربرداری ماهواره

گیری کنند. این امواج غیر قابل رویت های منتشر شده را به صورت طول موج اندازهتوانند به طور مرتب تصویربرداری و پرتومی

توان عواملی را که گیاهان دهند. به این ترتیب میشان به ما میی وضعیت محصوالت مانند، سالمت کلیاطالعات ارزشمندی درباره

ها های تاریخی شیوع آفات و بیماریآوری دادهاندازند پیش از آنکه قابل رویت شوند، شناسایی کرد. یک کشاورز با جمعمی را به خطر

شود های دقیق میدانی استفاده میکند یا آن ها را در مراحل اولیه تشخیص دهند. از این اطالعات برای تولید نقشهبینی میرا پیش

برای کشاورزان دسترسی  (Bayer)از محصوالت با دقت انجام شود. برای مثال مدیر میدانی شرکت بایر دهند حفاظت که اجازه می

تر به خاطر بیماری های میدانی موثر برای حفاظت از محصوالت را فراهم کرده است. در نتیجه محصول معموال کمفوری به استراتژی

به میزان درست، در زمان مناسب و در جایی که به آن نیاز است استفاده  شود ورود، عملکرد سموم کشاورزی بهینه میاز بین می

 شود.می

 های دیجیتالپایداری از طریق تکنولوژی

تر، کاراتر و پایدارتر کرده زراعت دیجیتال مسیر را برای یک انقالب جدید در کشاورزی فراهم کرده است که زراعت را هوشمندانه

کنند. های موجود برای عمل کردن بهبود پیدا میشود، گزینهی کشاورز ترکیب میهای بیشتری با تجربهاست. با توجه به اینکه داده

کند، بلکه با افزایش رقابت این بخش از گیری در بخش کشاورزی نه تنها از محیط زیست حفاظت میصمیمبهینه کردن فرایند ت

 دهد. ها، رشد اقتصادی را نیز افزایش میطریق افزایش باروری و کاهش هزینه

 پتانسیل باال به ویژه برای کشاورزان خرد

کند که باروری پایدار در کشاورزی تحریک هم کرده است و کمک میی کشاوزران فراهای زیادی برای همهکشاورزی دیجیتال فرصت

توانند بیشترین شود. مزراع کوچک در مناطق روستایی و حتی کشاورزان خرد در کشورهای در حال توسعه کسانی هستند که می

 هایی و اعتبارات، انبار و مشاورهسود را ببرند: در بسیاری از موارد آن ها دسترسی کمتری به مواد الزم برای کشاورزی، منابع مال

ای چیزی است که های حرفهی زیادی دارند. دسترسی بهتر به توصیهکشاورزی فاصله ای دارند و در نتیجه از مدیریت بهینهحرفه

ت بایر در شرکتوان به آن دست پیدا کرد. برای مثال سازی میتواند تاثیر زیادی بر روی بازدهی داشته باشد و از طریق دیجیتالمی

دهد. های هرز را تشخیص میها، علفایم که به طور خودکار و با توجه به عکسرا ایجاد کرده ”WEEDSCOUT"ما اپلیکیشن 

رو هستید. با استفاده از هایی روبههای هرز این است که تشخیص بدهید با چه نوع علفاولین گام برای خالص شدن از شر علف

هایی پیش کنند تصمیمات بهتری بگیرند. چنین دادههایی که دریافت میتوانند با توجه به دادهکشاورزان میهای موبایل، اپلیکیشن

 شود.شان میها و افزایش سودجویی در زمان، کاهش در هزینهاز این در اختیار آنها نبوده است و باعث صرفه

http://awnrc.com/index.php
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 العاده در سطح اروپاهای فوقفرصت

ی اروپا گذارد، باید در راس دستور کار استرتژیک اتحادیهای که زراعت دیجیتال در اختیار ما میالعادههای فوقبا توجه به فرصت

تواند مزیت رقابتی خوبی برای کشاورزان اروپایی و صنعت کشاورزی ایجاد کند. اروپا باید از این باشد. انجام اقداماتی در این راستا می

 ی کشاورزی را در دست بگیرد.به نسل آینده فرصت استفاده کند و رهبری شکل دادن

های تشویقی مناسب را های کشاروزی دیجیتال باید محیط نظارتی الزم و سیاستی ظرفیتی اروپا برای استفاده از همهاتحادیه

 ایجاد کند. 

 ی آغازی برای این اهداف باشد:تواند نقطهاقدامات زیر می

اند توهای کشاورزی در آینده، یک گام مثبت میهای رایج کشاورزی: برای طراحی سیاستارتقای زراعت دیجیتال از طریق سیاست

ی اروپا برای حمایت از ها و استفاده از منابع مالی اتحادیهایجاد فرصت برای غالب شدن زراعت دیجیتال در فرایند اصالح سیاست

اند. همچنین تشویق کردن دیگر کشاورزان تا به این سمت سازی برداشتههایی به سوی دیجیتالگامکشاورزانی باشد که تاکنون 

های تکنیکی تواند به شدت از تحول کشاورزی سنتی به کشاورزی براساس دادهحرکت کنند. فراهم کردن این حمایت مالی می

 های دیجیتال حمایت کند. اقدامات آموزشی مانند آموزش مهارتتواند از های کشاورزی میحمایت کند. عالوه بر این اصالح سیاست

باشند، به ویژه در مناطق روستایی، یک  های دیجیتالی که به خوبی توسعه پیدا کردهزیرساخت های دیجیتال:بهبود زیرساخت

ی توانند به سرعت و به شکلها میهی اروپا با اطمینان حاصل کردن از اینکه دادشرط ضروری برای زراعت دیجیتال است. اتحادیهپیش

های ملی های زراعت دیجیتال داشته باشد. دولتیابی کامل به پتانسیلتواند مشارکتی جدی در دستقابل اطمینان منتقل شوند، می

ی باند های پهناگذاری کافی در زیرساختی اروپا باید دست در دست هم کار کنند. در سطح ملی سرمایههای اتحادیهو سازمان

 های روستایی داشته باشند. ضروری است. همچنین باید به خوبی با هم هماهنگ باشند و تمرکز بیشتری بر روی اجتماع

های تکنولوژی مانند شرکت بایر اهمیت بسیار زیادی دارد. ها میان کشاورزان و فراهم کنندهتبادل داده ها:توانایی استفاده از داده

گونه قانونی در جریان باشند. ما بر این باوریم که بهترین رویکرد، رویکردی است ها بدون هیچت که دادهمعنای این حرف این نیس

کنیم که اعضا با قوانین آن موافق باشند، مانند توافق خدماتی که به خوبی تعریف شده باشد یا منشورهای راهنمای کلی. ما فکر می

 برد در این جا ضروری است. -وکار بردا باید روشن و شفاف باشد و یک مدل کسبهسازی دادهآوری، استفاده و ذخیرهکه جمع

زراعت دیجیتال یک انقالب در کشاورزی است و تنها مختص به اروپا نیست بلکه در سراسر جهان باید  بیایید شفاف صحبت کنیم:

ست، فرصت خوبی دارد تا از این فرایند برای رشد، رقابت در ی اروپا تا کنون انجام داده ااتفاق بیفتد. با توجه به اقداماتی که اتحادیه

 بخش کشاورزی و ایجاد یک روش مناسب برای زراعت در اروپا استفاده کند.

http://www.iana.ir/fa/news/47117/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 آغاز به کار سامانه جامع بانک اطالعاتی شکار به عنوان مرجع صدور پروانه، اعمال محرومیت و پیگیری تخلفات

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سامانه جامع بانک اطالعاتی شکار و صید در 

ضرورت توسعه دولت الکترونیک و با هدف ایجاد سیستم یکپارچه کشوری برای ثبت الکترونیکی درخواست صدور پروانه راستای 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت .شکار و صید راه اندازی شده است

اندازی سامانه جامع شکار و صید در راستای ضرورت توسعه دولت یان اینکه راهشکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با ب

الکترونیک در دستور کار قرار گرفت، گفت: این سامانه با همکاری اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، دفتر پشتیبانی، فنی 

اندازی این سامانه را ایجاد سیستم یکپارچه از راهتیموری هدف .مهندسی و فناوری اطالعات و دفاتر پیشخوان دولت راه اندازی شد

کشوری برای ثبت الکترونیکی درخواست صدور پروانه شکار و صید به منظور کاهش مراجعات، کاهش ضریب خطا در اعمال 

شکارچیان  ییهای صادره، ثبت دفاتر شناساها، دسترسی به بانک اطالعات متخلفان شکار و صید در تمام کشور، ثبت پروانهمحرومیت

ای هم به اطالعات الزم مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اشاره.ها دانستو روند تمدید آن

های اطالعاتی سراسری داشت و افزود: این اطالعات شامل بانک های اطالعاتی متخلفان حوزه شکار و صید، جهت بارگذاری در بانک

م ها است که هایی شکارچیان و پروانه های شکار و صید صادر شده توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای شناسدفترچه

وی بیان کرد: در حال حاضر تمامی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها از دسترسی الزم به سامانه .اکنون آماده بارگذاری است

موری ضمن تاکید بر این موضوع که بانک های اطالعاتی مذکور پس از تکمیل تی.مذکور جهت بارگذاری اطالعات برخوردار هستند

رند، گیاطالعات، مبنای سایر اقدامات مربوط به حوزه شکار و صید از جمله صدور پروانه، اعمال محرومیت و پیگیری تخلفات قرار می

 .ای شکار و صید از طریق این بستر فراهم خواهد شدهاندازی سامانه جامع شکار و صید امکان صدور پروانهافزود: همچنین با راه

های صورت گرفته صدور پروانه ریزیمدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست افزود: طبق برنامه

 .شکار پرندگان در سال جاری از طریق سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت

ه دسترسی به سامانه جهت اخذ پروانه در زمان مقرر در اختیار کاربران و متقاضیان قرار وی گفت: اطالعات الزم در خصوص نحو

 خواهد گرفت

http://www.iana.ir/fa/news/47219/%D8%A2%D8% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 سال گذشته بارش داشتیمتر از کم درصد  4

مردادماه جاری،  15شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که از ابتدای مهرماه گذشته تا آخرین آمار ثبت  |ایلنا

 .درصد کاهش داشته است4های آبریز اصلی کشور ها در حوضهسال گذشته، میزان بارشدرمقایسه با مدت مشابه 

میلی متر بوده است. از شش حوضه  227ماه آبان 15سال آبی جاری تا های کل کشور از ابتدای آخرین آمارها، میزان بارشبراساس  

درصد 28قوم با درصد و قره۳1درصد، دریای خزر با ۳5درصد، مرزی شرق با ۳6آبریز اصلی کشور چهار حوضه دریاچه ارومیه با 

فارس و دریای عمان بیشترین و مرزی شرق های آبریز اصلی خلیجمواجه بودند و حوضه سال گذشتهکاهش نسبت به مدت مشابه 

 .اندها را در بر داشتهکمترین بارش

http://www.iana.ir/fa/news/47152/%D9%A4%D-8%AF% 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 شودجمع می "روغن جامد "

 .یک مسئول سازمان غذا و داروی کشور از حذف روغن جامد از سبد خانوار تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد

نشانگرهای رنگی تغذیه بر روی محصوالت غذایی از سه سال به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریار مستوفی با اشاره به شروع نصب 

درصد محصوالت غذایی کشور نصب شده  7۰درصد محصوالت غذایی استان و نیز  9۰پیش، گفت: هم اکنون این نشانگرها بر روی 

جه دهد که با تونشان می های قرمز، زرد و سبزمستوفی افزود: این نشانگرها میزان سه ماده غذایی نمک، شکر و چربی را با رنگ.است

 .دشوبه نوع رنگ آن مصرف کننده از میزان این سه ماده که مصرف هر یک نیز ضررهای فراوانی برای سالمتی بدن دارد، مطلع می

و نیم  12وی با اشاره به مصرف باالی نمک، شکر و چربی در کشور، گفت: میانگین مصرف روزانه نمک در جهان پنج گرم و در ایران 

 .گرم است 45گرم و در ایران  2۰م است، همچنین میزان مصرف روزانه شکر در دنیا گر

کنند که این میزان گرم چربی مصرف می 57تا  45مستوفی به مصرف باالی چربی در کشور نیز اشاره کرد و افزود: هر ایرانی روزانه 

تواند به افراد در خصوص میزان این ین نشانگرهای تغذیه میوجود ا :این مسئول تصریح کرد.بسیار باالتر از میانگین جهانی آن است

 .سه ماده در محصوالت غذایی اطالعات داده و از این طریق به انتخاب درست افراد کمک کند

تا پایان برنامه ششم توسعه باید میزان  :های کاهش میزان نمک و چربی در محصوالت غذایی اشاره کرد و افزودمستوفی به برنامه

دهای چرب ترانس در سبد خانوار به صفر درصد برسد، همچنین در این برنامه مقرر شده تا روغن جامد به طور کامل از سبد اسی

درصد کاهش  5۰ها درصد و میزان نمک در نان نانوایی ۳۰وی افزود: همچنین در محصوالت غذایی میزان قند باید .خانوار حذف شود

های به سازی در خصوص کاهش مصرف قند، نمک و چربی تاکید کرد و افزود: طبق بررسی این مسئول بر لزوم فرهنگ.داده شود

مستوفی یادآور شد: فرهنگسازی زیربنای .درصد بیماریهای غیرواگیر با مصرف زیاد این سه ماده غذایی در ارتباط است 74عمل آمده 

سازی رف محصوالتی مانند نمک، شکر و قند فرهنگها در خصوص کاهش مصهاست و ضروری است رسانهاجرای درست همه برنامه

وی با بیان اینکه ذائقه مردم به مصرف بسیار این سه محصول عادت کرده، گفت: میزان این سه ماده در .مستمری داشته باشند

 .های غذایی باید به صورت تدریجی تغییر کند که ذائقه مردم به مصرف کم این سه فرآورده عادت کندفرآورده

http://www.iana.ir/fa/news/46996/%D8%B1%D9%88%D 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

سوم کشورهای جهان زعفران ایرانی را المللی/ تنها یکدر جهان با تبلیغات بین زعفرانایجاد الگوی مصرف 

 شناسندمی

ترین تولیدکننده زعفران جهان باید با صرفه هزینه برای تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد الگوی مصرف عنوان بزرگایران به

وگو با عضو شورای ملی زعفران امروز در گفت.ه مصرف زعفران را باال ببرداین محصول در بین مردم جهان بپردازد و از این طریق سران

 9۰کشور مشتری ایران هستند، گفت: ایران با  48تا  45ها تنها کشور وجود دارد که از میان آن 19۰خبرنگار ایانا با بیان اینکه در دنیا بیش از 

شود، اما درصد کمی از بازار آن را به خود اختصاص محصول در جهان محسوب می ترین تولیدکننده اینهزار هکتار سطح زیر کشت زعفران بزرگ

داده است.علی حسینی افزود: قرارگیری زعفران در تغییر الگوی کشت و توسعه سطح زیر کشت روزافزون این محصول در کشور باعث افزایش 

ه محصولی که تولید آن هرساله در حال افزایش است تصمیم جدی گرفته شود.وی تأکید کرد: اگر برای آیندسهم ایران در تولید زعفران جهان می

رو خواهیم شد.عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: توسعه بازار جهانی زعفران موضوعی نیست که بخش خصوصی نشود با مشکل بزرگی روبه

ت در سطوح باالی دیپلماسی اقتصادی دارد.حسینی با رد ادعاهای تنهایی از عهده آن برآید، چرا که تعریف بازار جدید جهانی نیاز به دخالت دولبه

ی المللشده درباره عدم تطابق سطح استاندارد زعفران ایران با استانداردهای جهانی، بیان کرد: زعفران ایران از باالتر استاندارهای بینمطرح

ن در کشور ما وجود دارد و در مواردی معیارهای در نظر گرفته شده برخوردار است، چرا که قوانین سختگیرانه درباره استاندارد محصول زعفرا

ترین راهکارهای توسعه حضور زعفران در بازار جهانی برشمرد و یادآور شد: فرآوری بسیار باالتر از سطح جهانی است.وی در پایان فرآوری را از مهم

 کند./ی جدید همواره میزعفران عالوه بر ایجاد ارزش افزوده راه را برای ورود به بازارها

http://www.iana.ir/fa/news/47۰4۰/%D8%A7%DB%8C%D8%AC% 

 

 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 زعفران جلوگیری می کندثبات نرخ طالی سرخ در بازار/توسعه صنایع تبدیلی از صادرات خام 

 4۰۰میلیون و  5و حداکثر  7۰۰میلیون و  ۳نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو زعفران 

گروه اقتصادی باشگاه  نعت،تجارت و کشاورزیصمحمد رضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .هزارتومان است

و حداکثر  7۰۰میلیون و  ۳طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو زعفران  نرخ زعفران ، از ثباتخبرنگاران جوان

از ابتدای فرودین ماه آمار  گمرک :اینکه صادرات طبق روال عادی در حال انجام است، افزود وی با اشاره به.هزارتومان است 4۰۰میلیون و  5

و حمایت های مختلف از صادرکنندگان  مشوق صادراتی اخذ :میری ادامه داد.صادرات را اعالم نکرده، از این رو نمی توان آمار دقیقی را اعالم کرد

بیان کرد: مشوق  توسعه صنایع تبدیلی ضرورت درباره نائب رئیس شورای ملی زعفران .اشته باشدمی تواند تأثیر بسزایی در افزایش صادرات د

 .جلوگیری شود صادرات زعفران خام از های صادراتی باید به سمت و سوی صنایع تبدیلی سوق داده شود تا 

http://www.yjc.ir/fa/news/61928۳۳/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۷سه شنبه 

 این مواد غذایی را در مایکروویو حرارت ندهید

مواد غذایی وجود دارند که می توانند اگرچه مایکروویو برای بسیاری از مواد قابل استفاده است، اما انواع خاصی از  <مواد غذایی

مایکروویو یکی از مشهورترین .کیفیت غذایی خود را در صورت مواجهه با دماهای باال تولید شده توسط این دستگاه از دست بدهند

مکان بلکه ا ترین لوازم خانگی در جهان است، نه تنها به دلیل این که به گرم کردن غذا در چند ثانیه کمک می کند،و پر استفاده

پخت برخی وعده های غذایی در آب را نیز فراهم می کند. در حقیقت، هنگامی که برخی سبزیجات در این دستگاه پخته می شوند، 

استپ تو "به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از .آنها خواص بیشتری را در مقایسه با روش های پخت دیگر حفظ می کنند

برای بسیاری از مواد قابل استفاده است، اما انواع خاصی از مواد غذایی وجود دارند که می توانند کیفیت  ، اگرچه مایکروویو"هلث

بر همین اساس، آگاهی از این که کدام .غذایی خود را در صورت مواجهه با دماهای باال تولید شده توسط این دستگاه از دست بدهند

ندارند و با روش های پخت دیگر می توان ارزش غذایی آنها را هرچه بیشتر حفظ کرد،  مواد غذایی قابلیت استفاده در مایکروویو را

 .اهمیت دارد. در ادامه با برخی از این مواد غذایی بیشتر آشنا می شویم

 گوشت

ی که این برخی افراد اغلب گوشت را چند دقیقه پیش از آماده کردن غذا برای یخ زدایی داخل مایکروویو قرار می دهند. در شرایط

و اسید آمینه های موجود در گوشت را کاهش می  B12 کار می تواند از آلودگی برخی باکتری ها جلوگیری کند، اما میزان ویتامین

افزون بر این، هنگامی که این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد تا گوشت پخته دوباره گرم شود، عصاره طبیعی گوشت و .دهد

 .کاهش می دهد ارزش پروتئینی آن را

 پیشنهادها

 .گوشت را برای یخ زدایی به مدت چند ساعت یا یک روز پیش از تهیه غذا با آن از فریزر خارج کرده و داخل یخچال قرار دهید

 .گوشت آماده را در دمای پایین در تابه حرارت دهید

 برنج سفید

دماهای باال بخش قابل توجهی از مواد مغذی  .حرارت داده شودبرنج سفید یک ماده غذایی است که به هیچ وجه نباید در مایکروویو 

مایکروویو از زمان آغاز به کار خود دمای باال و یکپارچه را ارائه می کند. این شرایط به صورت .موجود در برنج سفید را از بین می برند

 .ذار استمستقیم بر محتوای ویتامین ها، مواد معدنی، و فیبر موجود در مواد غذایی تاثیرگ

 پیشنهادها

 .برنج را در یک ظرف با آب بپزید، در شرایطی که دما به تدریج و با پخت غذا افزایش می یابد

 .اگر قصد دارید برنج پخته را دوباره گرم کنید، اندکی آب به ظرف اضافه کرده و آن را روی حررات کم قرار دهید

 بروکلی

 .درصد از محتوای آنتی اکسیدان های موجود در بروکلی را از بین ببرند 97انند دماهای باالی تولید شده در مایکروویو می تو

 .تغییراتی که بروکلی طی استفاده از این تکنیک پخت تجربه می کند می تواند هم در بافت و هم در مزه آن احساس شود

 پیشنهادها

 .مند شویدیی آن بهرهبروکلی را در قالب ساالدها و اسموتی ها مصرف کنید تا از تمام ارزش غذا

http://awnrc.com/index.php
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 .اگر ترجیح می دهید آن را بپزید، استفاده از بخار را مد نظر قرار دهید

 کره

 .اگرچه افراد بسیاری کره را در مایکروویو ذوب می کنند، اما حرارت باالی این دستگاه می تواند ارزش پروتئینی کره را کاهش دهد

 پیشنهادها

 .ذوب کنیدکره را درون یک ظرف روی حرارت کم 

 .هر زمان که امکان دارد، کره را در دمای اتاق نگهداری کنید تا به صورت طبیعی نرم شود

 شیر

 .شیر و دیگر محصوالت لبنی مانند ماست می توانند تا نیمی از مواد مغذی خود را در دماهای باال از دست بدهند

منجر شود و محتوای مواد معدنی اساسی آن را  B12 محتوای ویتامینقرار دادن شیر در مایکروویو می تواند به از بین رفتن کامل 

 .نیز کاهش دهد

 پیشنهادها

 .اگر قصد دارید شیر را به صورت گرم مصرف کنید، این کار را روی حرارت کم انجام دهید تا به دمای مناسب برای مصرف برسد

 سیر

 .مند شویدند تا از تمام فواید تغذیه ای آن بهرهمتخصصان تغذیه همواره مصرف سیر به صورت خام را توصیه می کن

درصد از ویتامین ها و مواد معدنی خود را از دست  95هنگامی که این ماده غذایی در دماهای بسیار باال پخته یا گرم می شود، حدود 

ماده  سین سیر کافی است. ایندر حقیقت، تنها قرار گرفتن به مدت یک دقیقه در مایکروویو برای از بین رفتن محتوای آلی.می دهد

 .عامل خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی سیر است

 پیشنهادها

 .سیر خام را به اسموتی ها، ساالدها یا دیگر دستورالعمل های غذایی خود اضافه کنید

 .یک حبه سیر را با معده خالی مصرف کنید تا از بیشترین فواید سالمت این ماده غذایی برخوردار شوید

 رچقا

پروتئین های موجود در قارچ هنگامی که این ماده غذایی در دماهای باال پخته می شود یا دوباره گرم می شود به طور کامل از بین 

 .در حقیقت، هنگامی که قارچ ها در دمای اتاق خنک می شوند، هرچه بیشتر مستعد آلودگی با ریزجانداران خاص می شوند.می روند

 پیشنهادها

 .ته را دوباره گرم نکنید زیرا ممکن است موجب سوء هاضمه و التهاب شکمی شوندقارچ های پخ

 .درجه سانتیگراد بپزید 7۰این ماده غذایی را در دمای 

 .قارچ را در دستورالعمل هایی که به پخت بیش از اندازه و طوالنی مدت نیاز ندارند، استفاده کنید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=f1ed8e51۳c۳64f9cae9fc5۳9 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۲۱شنبه 

 گنج پنهان سالمتی را در این غذای پرخاصیت بیابید

سالمت بدن شما دارد که با آگاهی از آنها ما به شما غذایی را معرفی می کنیم که خواص بسیار شگفت انگیزی برای  <غذا و تغذیه

ها است، در اینجا به شما یکی از بهترین راه حل هاى پاک سازى سموم بدن مصرف انواع سوپ.مصرف این غذا را ترک نمی کنید

عملکرد این سوپ سبزیجات .سوپى را معرفى مى کنیم که سم زدایی قوی به همراه داشته و مواد مغذی ضروری را به بدن مى رساند

بخشد همچنین از جمع شدن سموم در بدن کبد، سیستم گرد خون، قلب، معده و روده، سیستم ایمنی و متابولیسم را بهبود می

جلوگیرى کرده و خاصیت ضد التهاب و ضد سرطان داشته و از ابتال به پوکی استخوان جلوگیری کرده و قندخون را پایین می آورد 

 .و خون را تصفیه می کند

 م ضد سرطان قویکل 

 .منبع غنی از مواد مغذی است

 .است C سرشار از ویتامین

  .به دلیل دارابودن پلی فنل ها دارای خواص ضد التهابی است

 .خاصیت آنتی اکسیدان قوی دارد

 خون کننده زردچوبه سم زدا و تصفیه 

 .یک ضد التهاب عالی محسوب می شود

 .انتی اکسیدان و ضد سرطان بسیار قوی است

 .به طور طبیعی کبد را سم زدایی می کند

 .خون را تصفیه می کند

 .بدن را در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند

 سیر ضد سرطان و تقویت کننده چشم

 .است که به کاهش التهاب و پیشگیری از ابتال به سرطان کمک می کند (olive oil)حاوی روغن زیتون

 .ز پوکی استخوان و ابتال به بیماری های قلبی پیشگیری می کندمنبع عالی پلی فنل ها بوده که ا

 .در افزایش مقاومت مویرگی با فعال کردن ترکیباتی در عروق خونی تاثیر گذار است

 .به جذب کلسیم کمک کرده ودر حفظ استخوان های شما تاثیر چشمگیری دارد

 .ازشبکیه چشم محافظت می کند

 .حاوی آنتی اکسیدان های قوی است

 الغری و کاهش قندخون با زیره

 .به هضم غذا کمک می کند

 .عملکرد سیستم ایمنی بدن شما را بهبود می بخشد

 .در کاهش قند خون موثر است

 است C غنی از ویتامین
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 .متابولیسم بدن را افزایش داده و در الغری موثر است

 هضم سریع غذا با شیر و روغن نارگیل

 .قارچی استدارای خواص ضد التهابی و ضد 

  .شامل انواع انتی اکسیدان هاست

 .هضم غذا را آسان می کند

 .سیستم متابولیسم بدن را تحریک می کند

 دستورالعمل سوپ

 .در زیر طرز تهیه این سوپ و میزان مواد غذایی مفید و مورد نیاز برای آماده سازی آن ذکر شده است

 
 یک کلم سفید کوچک خرد شده

 نصف سر گلم کلم سفید

 حبه سیر خرد شده 2

 قاشق چای خوری پودر زردچوبه 2

 یک قاشق چایخوری پودر زیره

 یک چهارم فنجان شیر نارگیل

 سه فنجان سبزی سوپ

 قاشق غذاخوری روغن نارگیل 2

  نصف قاشق چایخوری نمک

 نصف قاشق چایخوری فلفل

روغن را درون آن ریخته و سیر، کلم و گل کلم را به آن برای تهیه این سوپ کافی است تا قابلمه ای را روی حرارت کم قرار دهید و 

دقیقه صبر کنید تا کلم ها نرم شوند و سبزی ها،نمک و فلفل و به میزان الزم آب را به آن اضافه  1۰اضافه کرده و هم بزنید سپس 

 .دقیقه اجازه دهید تا بجوشد و مواد با هم پخته شده و طعم خوبی بگیرند 2۰کنید و 

روی حرارت برداشته و برای خوش طعم شدن آب نارگیل را به آن اضافه کرده و از طعم دلچسب آن لذت برده و از خاصیت سوپ را از 

 .های این سوپ بهره مند شوید
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۹پنج شنبه 

 این آبمیوه ضد سرطان است

 .تنها با مصرف یک لیوان آب هویج در روز می توانید سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید <غذا و تغذیه

معموال به رنگ نارنجی می بینیم، اما انواع سفید، ترین سبزیجات قرار دارد. این سبزی ریشه ای را بدون تردید، هویج در میان محبوب

مصرف کرد و یا این سبزی را پخت، که (Raw) می توان هویج را آب گرفت، آن را به صورت خام.زرد، و بنفش آن نیز وجود دارند

به یک روتین روزانه  آنچه ما پیشنهاد می دهیم مصرف آب هویج است. این کار را.مند خواهید شددر هر سه حالت از فواید آن بهره

 .فایده سالمت آب هویج بیشتر آشنا می شویم 9سپاسگزار شما باشد. در ادامه با (Body) تبدیل کنید تا بدن

 تقویت سیستم ایمنی .1

تنها با مصرف یک لیوان آب هویج در روز می توانید سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید. آب هویج به بدن در مبارزه با آسیب 

 .رادیکال های آزاد کمک می کند و از آن در برابر التهاب، باکتری ها و ویروس های مضر محافظت می کند

، پتاسیم و فسفر است که برای حفظ شرایط B6، ویتامین K آب هویج منبع خوبی برای ویتامین ها و مواد معدنی مانند ویتامین

 .خوب مغز، استخوان ها و سیستم عصبی ضروری هستند

 حفظ سطوح مناسب کلسترول و قند خون .2 

آب هویج سرشار از پتاسیم است و توانایی حفظ کلسترول و قند خون در سطوح مناسب را دارد. همچنین، این نوشیدنی از محتوای 

ی می مواد معدنی و ویتامین های موجود در آب هویج در کنار یکدیگر از ابتال به دیابت جلوگیر.کالری و قند پایین سود می برد

افزون بر این، آب هویج ترشح صفرا را افزایش می دهد که به چربی سوزی کمک می کند و از این رو، در کاهش وزن نقش .کنند

 .دارد

 پاکسازی کبد .3

 .زدایی کبد کمک کند. مصرف منظم آب هویج می تواند به پاکسازی سموم از کبد کمک کندآب هویج می تواند به پاکسازی و سم

 پوستدرخشش  .4

آب هویج حاوی آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی مانند پتاسیم است که از تخریب سلولی جلوگیری می کنند و از این رو، پوست را 

این مواد مغذی از پوست در برابر خشکی، لکه ها، و زخم ها محافظت می کند و رنگ پوست را بهبود می .سالم و جوان نگه می دارند

 .بخشند

 ان هاتقویت استخو .5

است که در فرآیند پروتئین سازی بدن نقش دارد. این ویتامین در پیوند با کلسیم به بهبودی  K آب هویج منبع خوبی برای ویتامین

 .تر، به ویژه در مورد شکستگی استخوان، کمک می کندسریع

 افزایش سوخت و ساز .6

دهد، احساس درد پس از انجام ورزش را کاهش می دهد و  آب هویج حاوی فسفر است که نرخ سوخت و ساز در بدن را افزایش می

 .از استفاده بهینه انرژی در بدن اطمینان حاصل می کند

کمپلکس است که به شکستن پروتئین، گلوکز و چربی کمک می کند، سوخت و ساز را -همچنین، آب هویج سرشار از ویتامین ب

 .ساس، به کاهش وزن کمک می کندافزایش می دهد و در عضله سازی نقش دارد و بر همین ا
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 حفظ سالمت دهان و دندان .7

آب هویج حاوی مواد مغذی است که می توانند سیستم ایمنی را تقویت کنند و توانایی بدن برای مبارزه با باکتری هایی که وارد 

ارد و می تواند از پوسیدگی آب هویج خواص ضد باکتری د.دهان شده و روی دندان ها و لثه ها تکثیر می شوند را افزایش دهند

 .دندان جلوگیری کند. افزون بر این، هویج می تواند به پاکسازی لکه ها و پالک ها از روی دندان ها کمک کند

 .فیبر موجود در هویج می تواند به عنوان یک مسواک طبیعی برای دستگاه گوارش عمل کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند

های ناخواسته را از روده شما حذف کرده و گوارش بهتر مواد مغذی تقویت کننده سیستم ایمنی را بهبود  فیبر می تواند باکتری

 .ببخشد

 پیشگیری از سرطان .8

برخی مواد زائد که به نام رادیکال های آزاد شناخته می شوند می توانند در بدن باقی بمانند. آنها عناصری فوق العاده مضر برای 

مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها قادر هستید با رادیکال های آزاد مبارزه کنید. از این رو، خطر ابتال  با.سلول ها هستند

 9، و B6 درصد ویتامین A ،5 درصد ویتامین ۳۳گرم هویج دارای  1۰۰بنابر نتایج برخی مطالعات، هر .به سرطان کاهش می یابد

 .هم با رادیکال های آزاد مبارزه می کننداست، که همگی در کنار  C درصد ویتامین

 بهبود سالمت قلب .9

برای حفظ سالمت قلب باید سطوح استرس را کاهش دهید، به طور منظم ورزش کنید و به میزان کافی بخوابید. همچنین، دنبال 

 .مندی از اثرات مثبت اهمیت داردکردن یک رژیم غذایی سالم و متعادل برای بهره

 .فیبر غذایی و آنتی اکسیدان ها است و از این رو، برای سالمت قلب فوق العاده مفید استهویج سرشار از 

 .افزون بر این، هویج می تواند به حفظ گردش خون مناسب و حذف پالک از شریان ها کمک کند

/Post.aspx?Id=bahttp://foodpress.ir۳8e6294c4۳4۰dba171c16 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۸چهار شنبه 

 چقدر کافئین در روز برای بدن طبیعی است؟

مسمومیت با قهوه شاید به نظر عجیب و مسمومیتی غیرمعمول باشد، اما قهوه هم ممکن است باعث ایجاد مسمومیت  <غذا و تغذیه

کنید، اگر وقتی سردرد دارید یا میان روز احساس ای هستید که صبح خود را با چای یا قهوه شروع میشما جزو آن دستهاگر .شود

کنید و می زا مصرفافتید، اگر برای بیدار ماندن بیشتر، نوشابه انرژیکنید، به فکر فنجانی چای یا قهوه میخستگی بیش از حد می

 .ایدشوید، شما به کافئین اعتیاد پیدا کردهدار مصرف نکنید، دچار خستگی بیشتر میکافئیندر نهایت اگر روزی که نوشیدنی 

 اما مصرف کافئین چقدر ممکن است به بدن آسیب برساند یا عوارض داشته باشد؟ 

 مسمومیت با کافئین

عث ایجاد مسمومیت شود. از طرفی مسمومیت با قهوه شاید به نظر عجیب و مسمومیتی غیرمعمول باشد، اما قهوه هم ممکن است با

شود، ممکن است عامل این مسمومیت باشد. با این حال قهوه و در کل کافئین بشدت در افراد شیر یا کرمی که کنار قهوه استفاده می

قهوه  شکلیها بدون بروز مکند. بسیاری از افراد در سراسر دنیا به نوشیدن قهوه صبحگاهی اعتیاد دارند و سالوابستگی ایجاد می

و عوارض جانبی داشته باشد و در مواردی  (Poisoning)بنابراین باید گفت قهوه برای بعضی افراد ممکن است مسمومیت.نوشندمی

ها مثبت یا همه عوارض مصرف بخش باشد. اما هیچ وقت نباید انتظار داشت همه نشانهممکن است در رژیم غذایی فرد الزم و انرژی

دار روی بسیاری از افراد برای بیدار ماندن، رفع خستگی و کسب انرژی به استفاده از مواد کافئین.دیده شودکافئین در یک فرد 

خوابی، خونی، بیتواند وابستگی ایجاد کند و تمرکز را کاهش دهد. سردردهای میگرنی، کممدت میآورند که در طوالنیمی

کنترل ادرار، ناراحتی معده، اسهال، افزایش ضربان قلب و لرزش عضالت از عوارض  پذیری و زودرنجی، تکرر ادرار یا ناتوانی درتحریک

جانبی مصرف کافئین است که ممکن است در افراد مختلف یک یا چند مورد آن بروز پیدا کند. این عوارض معموال در مورد کسانی 

یی مثل ژنتیک، وزن، سن و شرایط سالمت روی واکنش همچنین فاکتورها.کندکه عادت به مصرف کافئین ندارند، بیشتر بروز پیدا می

بدن نسبت به کافئین تاثیرگذار است. کافئین بیش از هر چیز محرک سیستم عصبی بدن انسان است. کافئین به صورت موقت باعث 

 .ودجانبی دیگر شتواند باعث بروز مشکالتی برای سیستم عصبی و عوارض شود، اما در نهایت میبیدار ماندن و افزایش انرژی می

 .های دارای کافئین خودداری کنیدبنابراین بهتر است بعد از غروب و چند ساعت پیش از زمان خواب، از مصرف نوشیدنی

 حساس، کافئین مصرف نکنندهایکودکان و گروه

 معموال افرادی که وزنی بیشمیزان مجاز مصرف کافئین برای هر فرد در واقع میزانی است که باعث بروز عوارض جانبی در فرد نشود. 

 .یابدتوانند کافئین مصرف کنند، اما عوارض جانبی کافئین روی افراد الغرتر بیشتر بروز میتر میاز حد معمول دارند، با خیالی آسوده

صیه تو کند، اما مصرف کافئین در کودکان به هیچ وجهبا این که میزان معمول کافئین برای افراد بزرگسال مشکلی ایجاد نمی

شود. چرا که کودکان هنوز در حال رشد هستند و مغز آنها نیز در حال تکامل است و عوامل خارجی که مانع خواب بیشتر شود، نمی

شود و برای کافئین برای کودکان زیر چهار سال به هیچ عنوان توصیه نمی.تواند روی فرآیند رشد به صورت غیرمستقیم اثر بگذاردمی

 .سال بهتر است به صورت بسیار محدود باشد. نوجوانان نیز بهتر است میزان بسیار کمی کافئین مصرف کنند 12کودکان چهار تا 

ر کنند، مادران دافراد بزرگسال که به عوارض جانبی کافئین حساسیت دارند، مثل زنان باردار و کسانی که برای بارداری اقدام می

کنند که این عوارض روی آنها تاثیرگذار است، بهتر است کافئین را از رژیم مصرف میحال شیردهی یا افرادی که داروهای خاصی 

 .غذایی خود حذف کنند

 چقدر کافئین در روز برای بدن طبیعی است؟
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د توانتواند باعث بروز مشکالت بیشتری شود. بدن در حالت معمول میتواند فوایدی برای بدن داشته باشد، اما در مقابل میکافئین می

ستگی شود، اما بمیلی گرم کافئین در روز را بدون بروز مشکل دریافت کند. این میزان کافئین معموال شامل دو فنجان قهوه می 2۰۰

گرم کافئین دارد، اما یک میلی6۰به میزان قوی بودن قهوه نیز دارد؛ برای مثال دو قاشق قهوه فوری معمولی در یک لیوان حدود 

گرچه واکنش بدن هر فرد به کافئین دریافتی متفاوت است، اما در هر .میلی گرم کافئین دارد 65ه اسپرسو چهارم همین میزان قهو

زاست، گرم کافئین که معادل حدود چهار لیوان قهوه، ده قوطی نوشابه یا دو قوطی نوشابه انرژیمیلی 4۰۰حالتی دریافت بیش از 

زا با یهای انرژه را در نظر داشت که کافئین موجود در انواع مختلف نوشیدنیشود. البته باید این نکتبرای هیچ کس توصیه نمی

تواند روی ضربان قلب تاثیرگذار باشد، باعث سرگیجه و سردرد و حتی باعث از یکدیگر متفاوت است. مصرف بیش از حد کافئین می

 .دست رفتن آب بدن )دی هیدراته شدن( شود

 انتقال کافئین از مادر به کودک

دهد. این عوارض جانبی ممکن است برای افرادی که شرایط عادی دارند، مشکلی به فئین، فشار خون و ضربان قلب را افزایش میکا

وجود نیاورد؛ اما زنان باردار بهتر است مصرف کافئین را کاهش دهند یا آن را از رژیم غذایی خود حذف کنند. گرچه بدن یک فرد 

 تواند میزان کافئینافتی را مدیریت کند، اما فرآیند سوخت و ساز در جنین هنوز کامل نشده و نمیتواند میزان قهوه دریبالغ می

 کنند،از طرف دیگر، خطر سقط جنین در زنانی که کافئین کمتری مصرف می.کند، کنترل کنددریافتی را که از بدن مادر دریافت می

نند نیز ممکن است زایمان همراه با درد بسیار زیاد را تجربه کنند. ککسانی که در طول بارداری کافئین مصرف می .کمتر است

همچنین مصرف زیاد کافئین در دوران بارداری ممکن است سرعت رشد جنین را کاهش دهد. در نهایت بهتر است زنان وقتی قصد 

 .با پزشک خود مشورت کنند باردار شدن دارند، در دوران بارداری و سپس در طول مدت شیردهی در مورد میزان مصرف کافئین

 منابع دارای کافئین

گیرند کافئین مصرفی در رژیم غذایی خود را کاهش دهند، معموال مصرف قهوه، چای و نوشابه را کاهش وقتی افراد تصمیم می

ئین در قهوه، چای، کاف .تواند از منابع غیرقابل انتظار دیگری نیز وارد رژیم غذایی شوددهند. اما واقعیت این است کافئین میمی

های شود، وجود دارد. با این که قهوه و نوشابهزا، شکالت و داروهایی که برای تسکین سردرد استفاده میهای انرژینوشابه، نوشابه

ن وهایی که با عنوان قهوه بدشوند، اما همه نوع نوشابه و حتی قهوهگازدار به عنوان مجرمان اصلی ورود کافئین به بدن شناخته می

شوند نیز مقداری کافئین دارند. از طرفی، کافئین یکی از منابعی است که به صورت طبیعی در کاکائو وجود دارد کافئین معرفی می

شود. همچنین بستنی قهوه و و در نتیجه با هر بار خوردن انواع شکالت و بخصوص شکالت تلخ، مقدار کمی کافئین وارد بدن می

دهنده درد، شوند و بعضی داروهای تسکینهایی که برای کاهش وزن ساخته میقرص.ابه کافئین دارندشکالتی معادل یک قوطی نوش

های تواند باعث بروز عوارض مشابه مصرف کافئین زیاد شود. نوشابهیکی دیگر از منابع حاوی کافئین هستند که مصرف زیاد آنها می

ه مراتب ها اثرات بروند. کافئین مصنوعی و بسیار زیاد موجود در این نوشابهمی زا یکی از بدترین منابع دارای کافئین به شمارانرژی

یکی از منابع عجیب دارای کافئین طبیعی، تخمه آفتابگردان است، گرچه .گذاردهای گازدار باقی میتری از قهوه و نوشابهمخرب

ود. زا استفاده شهای انرژیعنوان جایگزین طبیعی نوشابه تواند بهمیزان کافئین در این منبع غذایی کمتر است، اما در مواردی می

تواند انرژی مورد نیاز بدن را تا حدودی تامین کند. همچنین دانه آفتابگردان منبعی سرشار از ویتامین و بدون قند افزوده است که می

 .قهوه اول صبح باشدتواند جایگزین سالمی برای های حاوی انواع غالت، جوی دوسر و انواع مغزها میصبحانه

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=19۳2bc46۰4۰7455abf6c8 
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 سیب زمینی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۸چهار شنبه 

 تر از صادراتیدرصد گران 2۰۰تر شد/ قیمت داخلی زمینی کمتر اما گرانصادرات سیب

درصد افزایش قیمت در بازارهای جهانی فروخته می  27درصد کاهش اما  ۳۰زمینی طی چهارماهه اخیر با بیش از صادرات سیب

به گزارش ایسنا، طی چهار ماه نخست امسال .رسدشود که همزمانی آن با گرانی این محصول طی یک ماه اخیر جالب به نظر می

هزار  47۳میلیون و  869میلیارد و  44دالر معادل  7۰۰هزار و  826میلیون و  1۳به ارزش  زمینی سیب تن  555ار و هز 6۰بیش از 

درصد کاهش را نسبت به همین بازه زمانی  2۰درصد و از نظر ارزشی  ۳۳.12کشور مختلف صادر شد که از نظر وزنی  12تومان به 

آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکمنستان، عراق، روسیه، قزاقستان، قطر، .در سال گذشته تجربه کرده است

روند که در این میان کشورهای عراق، ترکمنستان و آذربایجان مشتری سیب زمینی ایران به شمار می 12کنیا، کویت و گرجستان 

درصد سهم  79.77زمینی مجموعا اند و در بازار صادرات سیبص دادهبه ترتیب بیشترین میزان خرید این محصول را به خود اختصا

زمینی نسبت به گذشته تغییر کرده و با کاهش محسوسی مواجه شده و قیمت آن نسبت به جالب تر اینکه روند صادرات سیب .دارند

افزایش یافته است اما همچنان درصد  27.1۰درصد و از نظر ریالی  21.۰5دالری( )چهار ماهه نخست سال گذشته از نظر ارزی 

 .رسدتر از آن چیزی است که در بازار داخلی به دست مردم میزمینی صادراتی بسیار ارزانقیمت سیب

فروشی برخی مواد خوراکی در شهر تهران قیمت هر کیلوگرم چراکه با نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده از متوسط قیمت خرده

شوند در حالی که کارشناسان معتقدند تر از نرخ صادراتی آن محسوب میدرصد گران 2۰9.85ست که ا 2296سیب زمینی در بازار 

های بسیار پایینی در بازار جهانی دارند نباید صادر شوند و در صورت لزوم بری مانند آن که قیمتزمینی و محصوالت آبسیب

 .تولیدشان باید به اندازه تامین نیاز داخلی باشد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5f1469e۳8db7468e92۳b2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5f1469e38db7468e923b2


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

180 
 

 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۶ : تاریخ

 آالی تازه به روسیه/ پایلوت تولید ماهی تیالپیا در بافت یزد صادرات قزل
شود و حتی صادرات آالی مصرفی کشور در داخل تولید میدرصد ماهی قزل 5۰رئیس سازمان شیالت گفت: از سال گذشته بیش از 

صالحی در  ، حسنخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .ایمآالی تازه را به روسیه از طریق خط هوایی آغاز کردهماهی قزل

آال در کرج برگزار شد، به ظرفیت تولید و صید در کشور اشاره کرد و نشستی خبری که در مرکز پرورش ارگانیک بچه ماهی قزل

هزار تن به  8۰۰رسیده است و همچنین تولید آبزیان از  95هزار تن در سال  61۰به  91هزار تن در سال  ۳۰۰گفت: صید آبزیان از 

میلیون دالر در  26۰ای کرد و گفت: از وی همچنین به آمار صادرات آبزیان هم اشاره .ر تن افزایش یافته استهزا 7۰یک میلیون و 

هاست و ما باید روی بازارهای ایم که البته ظرفیت صادرات بیش از این رقممیلیون دالر در سال گذشته رسیده 412به  91سال 

 هاست که سال گذشته ارسال آن ازآالی تازه به روسیه یکی از همین ظرفیتی قزلصادراتی بیشتر کار کنیم که البته صادرات ماه

های خارجی انجام شده در منطقه ویژه انزلی گذاریرئیس سازمان شیالت همچنین به سرمایه .طریق هوایی در دستورکار قرار گرفت

 2۰۰های پرورشی، تولید ه و جانمایی سایت ها و مجتمعبا توجه به مطالعات جامعی که انجام شد 96اشاره کرد و گفت: ما برای سال 

  .ها انجام شده استهزار تن انواع ماهی را در دستورکار داریم که با سازمان محیط زیست دریایی هم مذاکرات برای استقرار قفس

کرد و افزود: برای افزایش تولید قطعاً هزار تن از انواع آبزیان با استفاده از آب دریا اشاره  ۳5تا  ۳۰صالحی همچنین به ظرفیت تولید 

رویه از ذخایر کف صالحی همچنین در مورد استفاده بی .موضوع بازار امری جدی است که ما باید آن را به طور مستمر پیگیری کنیم

 2۰میلیون تن تا  ۳متری دریای عمان از  ۳۰۰دریاها که سبب کاهش صید صیادان بومی شده است هم خاطرنشان کرد: عمق 

هایی از سوی تولیدکنندگان پودر ماهی برای سال اخیر درخواست 4۰یا  ۳۰میلیون تن ذخایر فانوس ماهیان برآورد شده که در 

ها را بررسی کرد و درنهایت در اسفندماه سال برداشت از بخشی از این ذخایر وجود داشت که سازمان خواروبار جهانی این درخواست

از صید ای برای آغه استان هرمزگان داشتند، تصمیم بر این گرفته شد که از صندوق توسعه ملی بودجهدکتر روحانی با سفری ک 92

ایم که شناورها از چین و تایلند موافقت اصولی صادر کرده 2۰۰وی ادامه داد: در همین راستا تاکنون بیش از  .آزمایشی شروع شود

شود و نه در کف دریا و تمام صیدها از های میانی صید انجام میسطح آب خریداری شدند تا به صید مشغول شوند که درنهایت در

رئیس سازمان شیالت همچنین به پرورش ماهی تیالپیال به صورت پایلوت در بافت  .هاسوی طرف ایرانی بوده، نه چینی و تایلندی

ه نیز کاهش واردات این ماهی را در دستورکار ای کرد و گفت: کارهای تحقیقاتی در این حوزه انجام شده و سال گذشتیزد هم اشاره

کشور دنیا در حوزه ماهی تیالپیا  14۰ایم و حتی چندماه در واردات این نوع ماهی محدودیت اعمال کردیم و درنهایت قرار داده

آال لزار تن ماهی قزه 18۰وی در بخش دیگری از سخنان خود به تولید  .پیوندیمکنند که ما هم به زودی به این حوزه میفعالیت می

آال داریم تا به وزن مناسب برسند و بیش میلیون تخم چشم زده قزل 4۰۰های انجام شده اشاره کرد و گفت: بیش از طی هدفگذاری

درصد  15کنیم، در صورتی که تا همین سال گذشته این رقم کمتر از آالی مورد مصرف در کشور را تولید میدرصد ماهی قزل 5۰از 

ای کرد و وی به سرانه مصرف ماهی در کشور هم شاره .مضاف بر آنکه بستر خوبی برای ماهیان زینتی در کشور آغاز شده استبود، 

رسد و ما باید سعی کنیم غذای کیلوگرم می 20کیلوگرم است در حالی این رقم در دنیا به  1۰.6اکنون مصرف سرانه ما هم گفت:

صالحی همچنین به نکته جالب توجهی در مورد تولید، تجهیزات مورد استفاده  .خانوار قرار بگیردتولید شده از آبزیان بر سر سفره 

های مخصوص پرورش ماهی در قفس در درصد لوله 45تا  4۰پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی 

 .ی از طریق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تولید خواهد شدشود و همچنین تور مورد نیاز آن نیز به زودداخل کشور تولید می
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ر ای کرد و اذعان داشت که با کمک سایپرورش زالو برای کمک به طب سنتی نکته دیگری بود که رئیس سازمان شیالت به آن اشاره

اروسازان خارجی نیز ب سنتی وجود دارد، این محصول در داخل تولید شده و حتی دط ها و با توجه به تقاضایی که برایدستگاه

ای صالحی همچنین به اهمیت تولید و پرورش ماهیان خاویاری هم اشاره .شودمتقاضی آن هستند که بخشی از تولید کشور صادر می

مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور وجود دارد که برای استحصال خاویا و هم تقویت ذخایر  8۰اکنون بیش از کرد و افزود: هم

 آال امروز با حضور معاون استانداری البرز،نخستین مرکز ارگانیک بچه ماهی قزل به گزارش فارس، .شودزر از آن استفاده میدریای خ

  .برداری قرار گرفتحصار کرج بازدید و مورد بهره 2رئیس سازمان شیالت و جمعی از مسئوالن و اصحاب رسانه در خط 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰516۰۰1241 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 آال در سال جاریهزار تن قزل ۳۰گذاری برای صادرات هدف

ژه ویهای داخلی برای فرآوری محصوالت کشاورزی بهکشورهای جهان، امکان تجهیز کارخانهبا اجرای برجام و تعامل بیشتر ایران با 

های فرآوری آبزیان )شارین به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان شیالت ایران امروز در بازدید یکی از کارخانه.حوزه شیالت فراهم شده است

 آال از ایران به کشورهای مختلف صادر شود.هزار تن ماهی قزل ۳۰شود که تا یبینی مها پیشگذاریو مارین( گفت: امسال طبق هدف

هایی دلیل محدودیتهای گذشته بهشود، افزود: در سالآال در کشور تولید میهزار تن قزل 16۰حسن صالحی با اشاره به اینکه حدود 

با برکت برجام  95رسید، اما در سال هزار تن در سال میکه در تجارت برای ایران وجود داشت، صادرات این محصول به کمتر از دو

 آال صادر شد.هزار تن ماهی قزل 1۰های جدید به ایران حدود و ورود تکنولوژی

های آمریکا و اروپا، واردات محصوالت کشاورزی از اتحادیه اروپا را قطع کرد، اما هنوز ایران به گفته وی، اگرچه روسیه به تالفی تحریم

های اختویژه صنایع تبدیلی و فرآوری زیرسها بهدرستی از ظرفیت باالی بازار کشور استفاده کند. زیرا در بسیاری از زمینهته بهنتوانس

هزار تن تقاضا برای محصوالت شیالتی دارد.  1۰۰الزم فراهم نیست.صالحی عنوان کرد: این در حالی است که امروز روسیه ساالنه 

شد، اما ما تنها در سال گذشته تنوانستیم در سطح پخت صادر میصورت فرآوری و پیشگو بود که باید بهیکی از این محصوالت می

میلیون تن محصوالت  1.1تن از میگوی مورد نیاز روسیه را فراهم کنیم.وی با بیان اینکه سال گذشته  4۰دو کانتینر و به عبارتی 

های شمالی و جنوبی بود که بیش از نیمی از درصد مربوط به صید از آب 54زان، شیالتی در کشور تولید شد، ادامه داد: از این می

 رسد.نظر میالمللی بسیار قابل توجه بههای بینآنها سهم دریای عمان و اقیانوس هند است؛ بنابراین جایگاه شیالت ایران در آب

محصوالت شیالتی به کشورهای مختلف صادر شد که هزار تن  11۰در مجموع  95رئیس سازمان شیالت ایران بیان کرد: در سال 

هزار نفر دانست و یادآور شد:  22۰میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشت.صالحی اشتغال مستقیم در صنعت شیالت کشور را  412

بندی و... فعالیت های مختلف شیالت مانند تولید پودر ماهی، کنسروسازی، سردخانه، بستهمرکز فرآوری در بخش 4۰۰امروز بیش از 

ال هزار تن در ستواند تا سهاندازی کرده، میبار در کشور راهپخت میگو را برای نخستینای که امروز خط تولید پیشدارند. کارخانه

ت کیلوگرم است، تأکید کرد: این در حالی اس 1۰.6نیاز کشور روسیه را فراهم کند.وی با اشاره به اینکه مصرف سرانه داخلی ایران 

گرفته و تولید محصوالت متنوع شیالتی به مدد های صورتریزیکیلوگرم برآورد شده و باید با برنامه 2۰که مصرف جهانی بیش از 

ای ههای غذا، این مصرف را ارتقاء داد.به گفته صالحی، استان البرز یکی از استانهای فرآوری و همچنین برگزاری جشنوارهکارخانه

توانند به روسیه صادرات داشته باشند، دو واحد مرکز فرآوری آبزیان در کل کشور که می 22اورزی بوده و از پیشگام در صنایع کش

 69۰گذاری فقره صنایع تبدیلی کشاورزی در البرز صادر شده که سرمایه 247آنها در این استان مستقر است.به گزارش ایانا، تاکنون 

هزار تن مواد خام تولید شده  65۰نفر را فراهم کرده است. این استان ساالنه  25۳هزار و میلیارد تومانی در این زمینه اشتغال شش

 کند./در بخش کشاورزی را فرآوری و به بازار عرضه می

http://www.iana.ir/fa/news/47284/%D9%87%D8%AF%D9%81%E2%8۰% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

های ماهیان زینتی/ افزایش دو برابری تولید ماهیان زینتی تا پایان برنامه نفر با ایجاد شهرک 5۰۰۰اشتغالزایی برای 

 ششم

در عرصه این نوع از ماهیان خبر سازمان شیالت ایران، ضمن تشریح برنامه توسعه تولید آبزیان زینتی در کشور، از ایجاد اشتغال، 

ود که با ایجاد شبینی میوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: پیشکارشناس مسئول ماهیان زینتی سازمان شیالت ایران امروز در گفت.داد

 هزار نفر اشتغال ایجاد شود.های ماهیان زینتی در دو سال آینده، در مجموع برای پنجشهرک

یرد، افزود: گذاران صورت گالهی با اشاره به اینکه باید در این مسیر تخصیص آب و تسهیالت بانکی به متقاضیان و سرمایهمحمدحسن 

های های ماهیان زینتی در استانآموخته دانشگاهی با ایجاد شهرکدانش 5۰۰از تعداد گفته شده، فرصت اشتغال مستقیم برای 

شود.به گفته وی، با توجه به تقاضای داخلی و خارجی برای آبزیان زینتی و به منظور ایجاد مرکزی، اصفهان و مازندران فراهم می

آموختگان و سایر اقشار جامعه در کنار توسعه واحدهای خرد تولید ماهیان زینتی، شیالت ایران تشکیل های شغلی برای دانشفرصت

هایی مانند اصفهان، قم، مازندران و مرکزی، زمین مورد نیز در استانهای زینتی را در دستور کار خود قرار داده است. اکنون شهرک

هایی شناسایی و مطالعات و طراحی سه مرکز انجام و کلنگ احداث دو شهرک در اصفهان و مرکزی به نظر برای ایجاد چنین شهرک

 ک مازندران در منطقه امیرآباد انجام پذیرفت.زمین زده شده است. البته دیوارکشی و امکانات زیربنایی ازجمله آب و برق و گاز در شهر

ها میزان تولید ماهیان زینتی تا پایان برنامه کارشناس مسئول ماهیان زینتی سازمان شیالت ایران تأکید کرد: با احداث این شهرک

 ششم به دو برابر افزایش خواهد یافت.

آموخته، به ویژه بانوان و همچنین جذب گردشگران، جوانان دانش های زینتی در اشتغالزاییالهی ادامه داد: با توجه به نقش شهرک

هایی مانند تهران، البرز، خراسان رضوی، گیالن، ها در شهرهای بزرگ و متوسط فراهم است. بنابراین استانامکان ایجاد این شهرک

اکنون نیز مطالعه و تحقیق در . از همتوانند پتانسیل خوبی در این زمینه داشته باشندآذربایجان شرقی، خوزستان و قزوین می

 شود.ها امکان رشد چند برابری تولید، اشتغال و صادرات برای آنها فراهم میهای مذکور آغاز شده و در صورت ایجاد زیرساختاستان

صد آب مورد در 97های زینتی، یک تا سه درصد بوده و بیش از وی در پایان عنوان کرد: از آنجا که میزان مصرف آب در شهرک

ای های کالن کشور برگردد، توسعه این فعالیت همساز با محیط زیست و منطبق با سیاستاستفاده دوباره به چرخه مصرف باز می

 استفاده بهینه از آب است./

http://www.iana.ir/fa/news/54722/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 های شیالتیشود/ ایران و روسیه در نمایشگاهپایانه صادراتی ماهیان در منطقه ویژه اقتصادی پیام در البرز احداث می

 96 میلیون دالری برای صادرات آبزیان در سال 4۸۰گذاری کنند/ هدفیکدیگر شرکت می

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران که یک روز پیش از روز خبرنگار در جمع خبرنگارانی که از تهران عازم 

 .رسید 95میلیون دالر در پایان سال  412به  91میلیون دالر در سال  26۰صادرات آبزیان از  :استان البرز شده بودند، گفت

اون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران، امروز دوشنبه یک روز پیش از روز خبرنگار در به گزارش خبرنگار ایانا، مع

 کرج، ضمن شادباش گویی پیشاپیش "ماهی سرای"جمع خبرنگارانی که از تهران عازم استان البرز شده بودند حضور یافت تا در محل 

افزایش یافته و  95هزار تن در سال  61۰به  91هزار تن در سال  5۰۰اهی از ها اعالم کند که صید ممرداد( به آن 17روز خبرنگار )

درصد آن متعلق به صید و  54هزار تن برسد که بیش از  1۰۰، میزان تولید شیالت باید به یک میلیون و 96بر اساس برنامه سال 

 47۰هزار تن به  2۳8پروری از زمانی، آبزی پروری تعلق دارد.حسن صالحی با بیان اینکه در همین مقطعدرصد به آبزی 46حدود 

 هزار تن افزایش یافته است. 7۰هزار تن به یک میلیون و  8۳۰هزار تن افزایش یافته است، افزود: در مجموع تولید آبزیان در کشور از 

ت و در مصرف سرانه مصرف هزار نفر افزایش یاف 22۰هزار نفر به  2۰۰وی اضافه کرد: همچنین تعداد شاغالن در این حوزه از حدود 

کیلوگرم است که باید اقدامات الزم برای افزایش  2۰کیلوگرم رسیده، در حالی که این عدد در جهان  1۰.6کیلوگرم به  7.5آبزیان از 

نی از نگرا آبی و میگوها اتخاذ و پیگیری شود.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در بخش ماهیان گرماین سرانه در خانواده

ها تأمین شده است، ادامه داد: روند افزایشی صادرات به روسیه در حال پروری نیز زیرساختلحاظ تولید وجود ندارد و در بخش آبزی

رو شد که بیشتر آن به روسیه فدرال درصدی روبه ۳۰۰آال با رشد طی شدن است که در این زمینه در سال گذشته صادرات قزل

آالی زنده و همچنین میگو و کنسرو ماهی نیز در برنامه است، تأکید بیان اینکه صادرات ماهی تازه و ماهی قزل صادر شد.صالحی با

ی تکرد: در آینده در منطقه ویژه اقتصادی پیام در البرز در پی مذاکرات با مدیرعامل این منطقه و با حمایت استاندار البرز، پایانه صادرا

 این ظرفیت برای صادرات محصوالت آبزیان و دیگر محصوالت کشاورزی استفاده شود.شود تا از ماهیان احداث می

میلیون دالری برای صادرات آبزیان به کل جهان یادآور شد: دو نمایشگاه در روسیه برگزار خواهد شد  48۰گذاری وی با اعالم هدف

ماه در تهران که با حضور المللی شیالت و آبزیان در آبانکنند و همچنین دومین نمایشگاه بینکه تجار ایرانی نیز در آن شرکت می

ه های توسعه شیالت در سند برنامه ششم توسعه کبار یکی از برنامهشود.صالحی بیان کرد: برای نخستینهای روسی برگزار میشرکت

های الزم در کشور اختها زیرسدر مجلس شورای اسالمی مصوب شده، موضوع پرورش ماهی در قفس مطرح شده که در این سال

فراهم شده و از دو سال پیش تاکنون همه تجهیزات مورد نیاز از خارج از کشور وارد شده است.وی خاطرنشان ساخت: سال گذشته 

شود و تولید تور آن را نیز جهاد دانشگاهی امیرکبیر انجام درصد استقرار قفس را دارد در استان البرز تولید می 85تولید لوله که 

های آن نیز در حال انجام است.رئیس سازمان شیالت ایران عنوان کرد: برای سال شود و تولید قایقزودی تولید آغاز میدهد و بهمی

گذاری شده و مطالعات جامعی در این خصوص انجام گردیده و مطالعات هزار تن تولید ماهی در قفس هدف 2۰۰پایانی برنامه ششم 

تا  ۳۰ها نیز رو به اتمام است.صالحی اظهار کرد: بیش از به پایان رسیده و مطالعات برای استقرار این قفسها در این باره نیز نروژی

 بندی برای استقرار در دریا است.هزار تن ظرفیت تولید در کشور یا در دریا استقرار یافته یا در ساحل در حال جمع ۳5

تان بافق استان یزد اقدامات اولیه انجام شده و تولیدات اولیه در حال ورود به وی همچنین گفت: درباره تولید ماهی تیالپیا در شهرس

 بازار است و امیدواریم نتایج این پایلوت که زیر نظر محیط زیست و شیالت است، خوب باشد.
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 ماهی در یزد هزاران کنند و تست ماهی تیالپیا و کیفیت اینکشور دنیا اقدام به تولید این ماهی می 14۰صالحی اضافه کرد: اکنون 

ایم و امسال ممنوعیت واردات بار بهتر از ماهی تیالپیای وارداتی است و از سال گذشته دستور کاهش ورود واردات این ماهی را داشته

 ی درایم تا تولیدات داخلی آن جای خود را در بازار پیدا کند.وی ادامه داد: در بخش ماهیان زینتی یک بستر خوبرا نیز آغاز کرده

میلیون دالر صادرات این ماهیان را داشتیم که سال به سال  2.5که در سال گذشته طوریکشور دارد که صادرات خوبی نیز دارد، به

در حال افزایش است.معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: سال گذشته دو شهرک ماهیان زینتی در کشور ایجاد شد که هم تکثیر، 

 ویژه برای بانوان که در راوند کاشانآموختگان شیالتی است بهید برای مردم دارد و هم جایی برای فعالیت دانشتولید و امکانات بازد

های داروسازی خارجی متقاضی آن از سال گذشته آغاز شد.صالحی یادآور شد: در پرورش زالو که در طب سنتی کشور و هم شرکت

نون اکهای مهم همعنوان یکی از گونهن اشاره کرد که آبزیان ماهیان خاویاری نیز بههستند، اکنون در ابتدای کار هستیم.وی در پایا

 مزرعه پرورش این ماهیان در کشور در حال تولید است../ 8۰در بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/47119/%D9%BE%D8%A7% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 های تخصصی آبزیانضعف دامپزشکان در بهداشت و درمان آبزیان/ تسهیل احداث کلینیک

های دامپزشکی، چندان توجهی به این شود که در آموزشهای مهم بخش کشاورزی محسوب میشیالت و آبزیان، یکی از زیربخش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: دامپزشکان در زمینه استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران امروز در گفت.نشده استمبحث 

 آموزند، ضعف دارند.درمان و بهداشت آبزیان، چندان مهارتی نداشته و در مقایسه با علومی که در ارتباط با دیگر حیوانات می

کند، افزود: در ماهیان زینتی به اینکه تعداد واحدهای درسی دامپزشکی درباره آبزیان از شش واحد تجاوز نمیهومن رحمتی با اشاره 

شود؛ بنابراین دروس مربوط به آبزیان، تنها در عرصه ها تدریس نمیوضعیت بدتر است و عمال واحدی برای این منظور در دانشگاه

های پرورشی مانند ماهی در قفس که گیرد. ضمن اینکه سیستمحدودی را دربر میماهیان خوراکی بوده و آن هم منطقه بسیار م

های شود.به گفته وی، این در حالی است که تمام روشامروز بسیار پیشرفته شده است، در مباحث درسی دانشگاه دیده نمی

های پرورشی نیز مطلع باشد. د از روشپروری، راهکارهای درمانی خاص خود را داشته و یک دامپزشک برای این منظور بایآبزی

های آموزشی برای آن دسته از همکارانی که قصد ورود به حوزه درمانی و بهداشتی آبزیان را دارند، بسیار بنابراین لزوم تشکیل دوره

ما کند، اگزار میها را بررسد. الیته در حال حاضر سازمان دامپزشکی کشور، به صورت جسته و گریخته این دورهضروری به نظر می

نند، خواهند کلینیک آبزیان را تاسیس کنه تنها باید تعداد آنها افزایش یابد، بلکه بهتر است گذراندن آن برای دامپزشکانی که می

اجباری باشد.استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با بیان اینکه رویکرد ایجاد کلینیک تخصصی آبزیان در کشورهای مختلف 

متفاوت است، اظهار کرد: کشورهایی مانند نروژ، بیشتر در بخش پیشگیری فعالیت دارند، در حالی که آمریکا مثال برای بسیار 

کنند. در ایران نیز های بزرگ خود تیمی از دامپزشکان را به استخدام خود در آورده که مرتب شرایط محیطی را پایش میآکواریوم

اختصاص  آال را به خودکند. به عنوان مثال، در چهار محال و بختیاری که بیشترین تولید قزلمی احداث کلینیک، استان به استان فرق

هایی الزم است که به طور عمده در این زمینه فعالیت کنند. یا در استان خوزستان که بیشتر ماهیان گرمابی را داده، احداث کلینیک

است. این موضوع در مورد محالت یا کاشان که ماهیان زینتی را پرورش  های مربوط به آن ضروریدهد، وجود کلینیکپرورش می

کند. بنابراین الگوها بسیار متفاوت بوده و بسته به دهند و همچنین بندرعباس که تولید میگوی قابل توجهی دارد، نیز صدق میمی

سئوالن دامپزشکی برای این منظور برگزار شد، ای که هفته گذشته با حضور ممنطقه، تغییر خواهد کرد.رحمتی ادامه داد: در جلسه

های مربوط به بهداشت و ترین آنها ایجاد مجتمعبندی نهایی نرسیده است. اما یکی از مهمپیشنهادهایی ارائه دادند که هنوز به جمع

و  مایشگاه همکار الزم استدرمان آبزیان بود که شامل کلینیک، داروخانه و آزمایشگاه تخصصی است. زیرا در کنار کلینیک، وجود آز

از آنجا که این بخش در عرصه آبزیان صرفه اقتصادی قابل توجهی ندارد، بخش خصوصی کمتر در این زمینه ورود کرده است. به 

رسد.وی با بیان اینکه شاید تعداد دامپزشکان های ویژه با توجه به شرایط موجود، منطقی به نظر میهمین دلیل، ایجاد مجتمع

برداری و ارسال آن به آزمایشگاه در بخش در درمان آبزیان از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند، اضافه کرد: حتی در نمونهمتخصص 

ان به های آبزیتواند آن را رعایت کند. به همین دلیل بیشتر نمونهآبزیان، نقطه ضعف بسیاری وجود دارد که کمتر دامپزشکی می

و  برداریی است که همین دامپزشکان در ارتباط با حیوانات دیگر، به راحتی در تشخیص، نمونهشوند. این در حالجواب ختم نمی

های شوند.رحمتی در پایان اظهار کرد: مسئوالن دامپزشکی بر حمایت از متخصصانی که قصد احداث کلینیکدرمان آنها موفق می

 ن تسهیل خواهند کرد./آبزیان را داشته باشند، تاکید کرده و روند آن را برای متقاضیا

http://www.iana.ir/fa/news/47۰29/%D8%B6%D 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 های تخصصی آبزیانحضور جدی دامپزشکان بخش خصوصی در قالب ایجاد کلینیک

 .پروری در کشور بردارندتوانند گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت آبزیمیهای تخصصی آبزیان کلینیک

کشور با  های آبزیانبه گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان سازمان دامپزشکی کشور، نخستین جلسه هم اندیشی کلینیسین

زمان ربط در محل ساها و متخصصان ذینیسینحضور رئیس سازمان دامپزشکی و معاون بهداشتی پیشگیری سازمان و جمعی از کلی

دامپزشکی کشور برگزار شد.در این جلسه که در خصوص مشکالت مرتبط با بخش درمان آبزیان کشور تشکیل شد، به مواردی 

های آبزیان، تسهیالت مورد نیاز جهت تشویق دامپزشکان آموخته در خصوص بیماریهمچون تخصص و تجربه دامپزشکان دانش

بیوتیک های آبزیان، مشکالت درمان توسط افراد فاقد صالحیت، مصرف بدون ضابطه دارو و آنتیصوصی جهت احداث کلینیکبخش خ

در مزارع پرورش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در ادامه جلسه مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور به اهمیت رعایت 

های داخلی، توجه به توسعه منابع دریایی و پرورش ماهی در قفس ی منابع آبهامسائل بهداشتی دامپزشکی از یک سو و محدودیت

بندی سخنان خود به ها و محصوالت سالم و بهداشتی آبزیان پرداخت.رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جمعو تولید فرآورده

بر تولید آبزیان پرداخت و خواستار حضور ، تغییرات اقلیمی و اثرات آن ( OIE )های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت داماولویت

های تخصصی آبزیان و ایفای نقش پر رنگ مسئوالن فنی بهداشتی در انجام جدی دامپزشکان بخش خصوصی در قالب ایجاد کلینیک

 های آبزیان در مراکز علمی و بخش خصوصی شد.در پایان پس از طرح نقطه نظراتوظایف محوله و ارتقای دانش تشخیص بیماری

های آبزیان، توجه جدی به ایفای نقش از سوی حاضران، مواردی از جمله اصالح ساختار آموزش عالی کشور در بهداشت و بیماری

های تشخیصی اعم از های بخشها و کلینیکمسئوالن فنی بهداشتی مزارع آبزی پروری کشور، توسعه و ارتقای سطح آزمایشگاه

ی تخصصی آبزیان جهت اعطای امتیاز واگذاری، تامین داروهای تخصصی و تدوین پروژه هاگاهدولتی و خصوصی، نگاه ویژه به درمان

 تحقیقاتی متناسب با این حوزه مورد تاکید قرار گرفت./

http://www.iana.ir/fa/news/47۰2۳/%D8%AD%D8%B6%D9 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

مورد از بین رفتن ماهیان مربوط به  ۳1حفاظت از محیط زیست آبزیان ایرلند، نیازمند کار گروهی است/ هشت مورد از 

 کشاورزی است

سازمان  ، Irish Farmers’ Association’s (IFA’s)Environmentبه گفته رئیس انجمن محیط زیست کشاورزان ایرلند )

اگری "های دولتی مانند شیالت باید با کشاورزان برای محافظت از محیط زیست آبزیان در ایرلند کار کنند.به گزارش ایانا از سایت 

برای ارسال آن به وزارت مسکن، برنامه ریزی و جامعه و مشاوره برای برنامه ریزی های آینده  IFA، کوئنی نظرات خود را به "لند

ادارات مانند وزارت کشاورزی، دپارتمان دولت و امور محلی، آژانس حفاظت از محیط "آب آماده کرده است.وی افزود:  دولت در حوزه

و شیالت ایرلند باید با کشاورزان برای ایجاد تعادل بهتر بین فعالیت های اجرایی و حمایت از انطباق در درازمدت  (EPA( )1زیست )

 تا جامعه کشاورزی را بهتر راهنمایی و اطالع رسانی کند.کوئنی از شیالت خواست "کار کنند.

 "این موضوع می تواند با انتشار نقشه های ملی مناطق تخم ریزی به منظور اطالع کشاورزان، انجام شود."او معتقد است: 

ستایی انجام شده، که در بخش کشاورزی برای انجام اقداماتی در جهت بهبود محیط زیست رو "سرمایه گذاری قابل توجه"وی از 

میلیارد یورو صرف کرده اند تا مزرعه و ساختارها در باالترین استانداردهای  2قدردانی کرد.وی با اشاره به این که کشاورزان بیش از 

هراز تن پالستیک های  27این مورد توسط دولت پشتیبانی شده است. عالوه بر این، بیش از "زیست محیطی قرار گیرند، گفت: 

سرمایه گذاری به تغییرات کمک "کوئنی گفت: "ی هر ساله توسط خانواده های کشاورزان جمع آوری و بازیافت می شوند.کشاورز

 "کرده است، به طوری که آب ایرلند از نظر کیفیت دارای کیفیتی برتر در اروپا است.

ایرلند درخواست کرده بود تا کشاورزان در  این درحالی است که کوئنی زمانی پیشنهاد برای کار گروهی داد که پیش از آن شیالت

( و رهاسازی مواد )همچون 2طول ماه های تابستان، هنگام برداشت علوفه، برای جلوگیری از آلودگی آب مراقب گستراندن شیرابه دام )

 کشور سراسر در اهیانم رفتن بین از باعث( علت) مورد ۳1 مجموعا ،2۰16 سال در دولتی، آژانس گزارش به بنا  کود( به آب باشند.

 اورزی مربوط می شد.کش های فعالیت به مستقیم طور به مورد هشت مجموع، در که است شده

همچنین شیالت ایرلند این فرصت را برای یادآوری به کشاورزان برای جلوگیری از نفوذ پساب فاضالب علوفه که باعث آلودگی قابل 

 غنیمت دانست.توجه در جریان آب ها و رودخانه ها می شود، 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Environmental Protection Agency (EPA) 

 شیرابه بستر دام، مایع غلیظی است که از ادرار و کود دامی و فاضالب دامداری ها به دست می آید. -2

http://www.iana.ir/fa/news/47۰46/%D8%AD%D9%81%D8 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 پرورش ماهی در قفس،فرصت پیش روی شیالت/زیرساخت های اجرای این طرح فراهم نیست

ی دهد در حالیکه مدیرعامل رئیس سازمان شیالت از فراهم شدن زیرساخت های الزم برای تولید پرورش ماهی در قفس خبر م

 .اتحادیه تکثیر و پرورش معتقد است که به سبب نبود تأمین اعتبارات، این امر امکان پذیر نیست

با توجه به محدودیت فراوان در بهره برداری از  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

منابع آبی، توسعه پرورش ماهی در قفس و جایگزینی آن با فعالیت های صیادی در ده گذشته به سرعت در جهان رشد و توسعه 

در قفس  پرورش ماهیفرصت مناسبی برای کیلومتر نواحی ساحلی در شمال و جنوب کشورمان  ۳۰۰وجود سه هزار و .یافته است

در قفس  پرورش ماهیحال برای اطالع از آخرین وضعیت .فراهم کرده تا با استفاده حداکثری از امکانات خدادادی بهره مند شویم

صنعت،تجارت و  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار: و موانع پیش رو به سراغ مسئوالن مربوطه می رویم

 2۰با اشاره به آخرین وضعیت پرورش ماهی در قفس اظهار داشت: علی رغم فراهم شدن زیرساخت های الزم برای تولید   کشاورزی

 5۰الزم برای تولید وی با اشاره به اینکه زیرساخت های .هزارتن تولید صورت گرفت 14هزارتن پروش ماهی در قفس تنها حدود 

قفس در دریا مستقر شد و بخشی در حال آماده سازی  ۳5۰هزارتن ماهی در قفس برای سال جاری فراهم شده، افزود: براین اساس 

صالحی درباره وضعیت صادرات تولیدات .برای استقرار است، از این رو باید منتظر ماند و دید که تولید به کدام سمت و سو می رود

درصد از تولید حاصل از پرورش ماهی در قفس به آسیای جنوب شرقی و اوراسیا صادر  5۰هی در قفس بیان کرد: حدود پرورش ما

 .شد و مابقی در فروشگاه های زنجیره ای تهران و شهرستان ها عرضه شده است

در داخل امکان پذیر است،  یزیرساخت های پرورش ماهمعاون وزیرجهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که امکان فراهم نمودن 

عنوان کرد: در حال حاضر بخشی از شرکت ها اقدام به تولید ابزار و زیرساخت های الزم نظیر لوله های قفس و غیره پرداختند و 

 .همواره قرار است که بخش خصوصی با شیالت برای انتقال تکنولوژی و دانش به مذاکرات بپردازند

 .درصد تجهیزات در داخل تولید شود 9۰طی یک پروسه چهارساله پیش بینی می شود که  رئیس سازمان شیالت ادامه داد:

 افزایش تولید پرورش ماهی در قفس منوط به تأمین اعتبارات

اگرچه تا  :گفت  صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار صادرات آبزیانارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر ،پرورش و 

هزارتن برسد، اما به سبب نبود زیرساخت های الزم و جوابگو نبودن  42۰پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که میزان تولید به 

رباه اینکه پرورش ماهی در قفس تنها طرح اقتصاد مقاومتی شیالت وی د.شرکت های تولیدکننده قفس، به این رقم نخواهیم رسید

است، افزود: با توجه به آنکه استقاده حداکثری از سواحل امری ضروری است اما تا فراهم نشدن زیرساخت های الزم، امکان پذیر 

کنندگان، افزایش بهره وری و برنامه قاسمی ادامه داد: برای تحقق تولید برنامه ششم توسعه باید در جهت رفع مسائل تولید.نیست

به گفته این مقام مسئول افزایش تولید پرورش ماهی در قفس .ریزی مناسب جهت افزایش تولید پرورش ماهی در قفس اقدام نماییم

 .منوط به فراهم شدن زیرساخت ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز است

http://www.yjc.ir/fa/news/618684۳/%D9%BE%D8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 !تنها مشتری ماهی کپور ایران را بشناسید

 .تن انواع ماهی کپور، از کشور صادر شده است 9قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

 .، از کشور صادر شده استانواع ماهی کپورتن  9قریب به  96نخست سال یک ماهه 

 .بوده است 1،۰97،648،586و ارزش ریالی آن  33,855 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/61928۰4/%D8%AA%D9% 
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 شیالت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۲۱شنبه 

 میلیون دالری آبزیان 412صادرات 

میلیون دالری محصوالت شیالتی در سال گذشته خبر داد و گفت: تا قبل از  412رئیس سازمان شیالت از ارزآوری  <مواد غذایی

برجام تکنولوژی فرآوری برای حضور در بازارهای جهانی از جمله روسیه وجود نداشت اما امروز تجهیزات پیشرفته وارد و زمینه 

مراسم افتتاح یک واحد فرآوری محصوالت در  -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -حسن صالحی .تن میگو فراهم شده است ۳۰۰۰فرآوری 

 صنایع برخی و است پیشگام کشور صنعت و تولید در که است هاییشهرستان از نظرآباد: کرد اظهار شد، برگزار نظرآباد در شیالتی که

 کشاورزان و ماهر کارگران تولیدکنندگان، همت به شهرستان این صالحی افزود: امروز .دارند قدمت قرن نیم از بیش شهرستان این در

هزار تن تولیدات انواع  1۰۰وی ادامه داد: سال گذشته یک میلیون و .و صنعتی جزو پیشگامان است کشاورزی به مربوط بخش در

درصد این محصوالت از صید  54رئیس سازمان شیالت خاطرنشان کرد: .شودمحصوالت شیالتی داشتیم که گام بزرگی محسوب می

معاون وزیر جهاد .درصد از طریق آبزی پروری حاصل شده است 46ن در دریای عمان و اقیانوس هند و دریا بود که نیمی از آ

کشاورزی از جایگاه خوب شیالت ایران در خاورمیانه گفت و تصریح کرد: ایران در زمینه پرورش ماهی قزل آالی آب شیرین و خاویار 

هزار تن محصوالت شیالتی صادر شد که  11۰به صادرات سال گذشته  این مقام مسئول ادامه داد: در بخش مربوط.دنیا اول است

هزار نفر در  22۰مرکز فرآوری شیالت در کشور خبر داد و افزود: امروز بیش از 4۰۰وی از وجود .میلیون دالر ارز بود 412حاصل آن 

برای  فرآوری تکنولوژی برجام از قبل تا: کرد اعالم و گفت شیالت صالحی از آثار برجام در بخش .شیالت اشتغال مستقیم دارند

 ۳۰۰۰حضور در بازارهای جهانی از جمله روسیه وجود نداشت اما امروز تجهیزات پیشرفته از برکت برجام وارد شده و زمینه فرآوری 

هزار  16۰ینکه از صالحی با بیان ا.تن میگو بودیم 4۰تن میگو را در سال فراهم کرده در حالی که پیش از برجام فقط قادر به فرآوری 

هزار تن قزل آال صادر شد و هدف امسال  1۰تن صادر می شد، گفت: سال گذشته  2۰۰۰تن قزل آالی تولیدی در کشور کمتر از 

وی در بخش دیگری از سخنان خوبه به مصرف پایین آبزیان در ایران اشاره و اعالم کرد: سال گذشته .هزار تنی است ۳۰صادرات 

صالحی افزود: باید تالش کنیم .کیلوگرم است 2۰سرانه جهانی  کیلوگرم بود در حالی که متوسط  1۰.6 سرانه مصرف در کشور

مرکز  21 وی در پایان اعالم کرد: امروز از .محصوالت شیالت را در سبد مصرف مردم بیاوریم و این شدنی نیست جز با فرآوری 

 .فرآوری شیالت کشور که می توانند به روسیه صادرات داشته باشند دو واحد در البرز قرار دارد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=dbdb56685e444۰d6a5 
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 شکر
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 برند قند و شکر غیراستاندارد در مولوی تهران6توقیف 

مدیر کل استاندارد استان تهران از شناسایی و توقیف شش برند قند و شکر غیراستاندارد، در بازار مواد غذایی مولوی تهران در مرداد 

از مراکز عرضه مواد  بازرسان استاندارد مسلم بیات گفت: در جریان بازرسی،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه به گزارش .ماه، خبر داد

وی در خصوص برند این قند و شکرها توضیح داد: قند .را در این مراکز توقیف کردند قند و شکر غیراستانداردغذایی، بیش از سه هزار بسته 

وی در پایان با اشاره بر اجباری .های تجارتی زرین دانه، موهبت، نریمان، پاسارگاد، فرجی، نوگل بودندبا نامشده، و شکرهای غیراستاندارد توقیف

شده کنندگان خواست حتما به استاندارد بودن مواد غذایی مورد مصرف توجه کنند و شماره ده رقمی درج، از مصرفاستاندارد قند و شکر بودن

 .پیامک کنند تا از اعتبار نشان استاندارد کاالی مورد نظر اطمینان حاصل کنند 1۰۰۰1517انه زیر نشان استاندارد را به سام

http://www.yjc.ir/fa/news/61964۰6/%D8%AA%D9%88%D9% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

های کشاورزی، های لبنی در سال جاری/ جمهوری غنا ماشینگذاری یک میلیارد دالری صادرات فرآوردههدف
 ای و کود نیاز داردتاسیسات گلخانه

وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در دیدار وزیر غذا و کشاورزی جمهوری غنا گفت: برای صادرات یک میلیارد دالری 

به گزارش ایانا از پیام رسان جهاد کشاورزی، محمود حجتی در این دیدار .ایمهدفگذاری کرده 1۳96های لبنی در سال ردهفرآو

یادآوری کرد: در گذشته واردکننده لبنیات، مرغ و گندم بودیم، اما امروز افزون بر تامین نیاز داخلی به صادرکننده این محصوالت 

 .ایمهدفگذاری کرده 1۳96های لبنی در سال رزی گفت: برای صادرات یک میلیارد دالری فرآوردهوزیر جهاد کشاو.ایمتبدیل شده

ای دارای برند جهانی و در زمینه دامپروری و خدمات دامپزشکی برخوردار از تجربیات زیادی حجتی افزود: ایران در تولید گلخانه

 .ترین مرکز منطقه در این زمینه استسال قدمت، بزرگ 9۰از وی تاکید کرد: موسسه واکسن و سرم سازی رازی با بیش .است

 .ای با توجه به صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تولید در دستور کار ما قرار داردهای فشرده و گلخانهاین مسوول ادامه داد: کشت

 .از دانش فنی روز بوده است گیریوری و بهرهکارگیری راهبرد افزایش بهرهحجتی تصریح کرد: این دستاوردها حاصل به

دو  های کشاورزیوزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی برای پیگیری مصوبات و گسترش همکاری

سازی، تولید و عرضه دارو و خدمات پزشکی، عرضه کودهای شیمیایی ها، سدسازی، راهوی گفت: در زمینه زیرساخت.کشور تاکید کرد

 .ای، تحقیقات کشاورزی، مبادله بذر و ژرم و آموزش و ترویج کشاورزی ظرفیت همکاری وجود داردهای فنی و حرفهزشو آلی، آمو

 ای و کودهای کشاورزی، تاسیسات گلخانهنیاز غنا به ماشین

 .کار کشور ما قرار دارد وزیر غذا و کشاورزی جمهوری غنا در این دیدار گفت: راهبرد کشت برای تولید غذا و ایجاد اشتغال در دستور

سات های کشاورزی، تاسیاضافه کرد: توسعه دامپروری و صنایع لبنی برای ما مهم است و برهمین اساس به ماشین "اسو آفریه آکوتو"

 زودیهای اقتصادی دو کشور بهوی افزود: به دنبال این هستیم که نشست کمیسیون مشترک همکاری.ای و کود نیاز داریمگلخانه

 .پایتخت غنا، برگزار شود« آکرا» در

http://www.iana.ir/fa/news/47۰47/%D9%87%D8%AF%D9%81% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

ماه نخست سال/ کشورهای حوزه خلیج فارس، گوسفند زنده  4تلیسه در رأس  1۰۰۰هزار تن لبنیات و  4۰۰صادرات 

 خرندایرانی را به قیمت گوشت آماده می

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی اعالم کرد: با وجود تمام مشکالت و موانعی که سد راه صادرات محصوالت لبنی 

 .دهداز ارتقای فروش محصوالت این بخش به کشورهای مختلف خبر می است، اما میزان صادرات در چهار ماه نخست سال،

مرداد به مناسبت روز خبرنگار، با حضور در محل خبرگزاری کشاورزی  17معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، امروز 

همچنین سایر خبرنگاران فعال بخش کشاورزی،  ایران )ایانا( ضمن شادباش گویی روز خبرنگار به خبرنگاران و روزنامه نگاران ایانا و

از شهید صارمی به عنوان یکی از عزیزان عرصه خبر که در این راه به مقام شهادت نائل شده یاد کرد.وی در ارتباط با دستاوردهای 

هزار ی، حدود یکمهمی که طی چند ماه اخیر در حوزه معاونت امور دام حاصل شده است، اعالم کرد: در چهار ماه نخست سال جار

رکتی تواند به عنوان شروع حراس تلیسه از ایران به کشورهای مختلف صادر شده است.حسن رکنی، با اشاره به اینکه چنین اتفاقی می

 29۰موثر باشد که ظرفیت ایران را به کشورهای دیگر معرفی کند، افزود: این در حالی است که سال گذشته در همین مدت، تنها 

صادر شده بود. البته ظرفیت صادراتی کشور بسیار فراتر از این هاست. ضمن اینکه عالوه بر تلیسه، صادرات مواد ژنی نیز  راس تلیسه

های ایرانی با کشورهای پیشرفته رقابت کرده و حتی در برخی موارد از در دستور کار قرار دارد.به گفته وی، اکنون میانگین تولید دام

قابل، کشورهای اطراف نیز به طور مستمر به دنبال خرید دام شیری پر تولید به ویژه نژاد هلشتاین هستند. آن ها باالتر است. در م

توانیم جمعیت مازاد را صادر کنیم و ارز قابل توجهی از این راه به دست آوریم.رکنی در ارتباط با تراز تجاری زیربخش بنابراین ما می

عاتی گردآوری شده اشاره و اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال، تراز تجاری محصوالت دامی، دامپروری به تازه ترین داده های اطال

شود. البته با وجود تقاضایی میلیون دالر برآورد می 42۰هزار دالر مثبت بوده و مجموع ارزآوری آن در این مدت  5۳میلیون و  14۰

ه نیاز داخل، صادرات آن را به شدت محدود کردیم. به طوری که اگرچه شود، به دلیل تعادل بخشی بکه در بازارهای منطقه دیده می

هزار راس کاهش  2۰هزار راس صادرات دام سبک به ثبت رسید، اما امسال این مقدار به  5۰۰سال گذشته در طول چهار ماه نخست، 

ریزی د شد. با این حال قصد داریم با برنامهمرغ نیز به دلیل بروز آنفلوآنزا محدودیت هایی ایجایافت. البته در صادرات مرغ و تخم

تر کنیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، پیرامون وضعیت آخرین صورت گرفته، حضور خود را در منطقه پررنگ

طور متوسط آمارهای جدید حاصل شده ، ادامه داد: در حال حاضر سرانه تولید لبنیات در کشور به   وضعیت صنعت شیر کشور در

هزار تن شیرخام تولید شد که این موضوع به ظرفیت باالی  6۰۰میلیون و  9کیلوگرم است و سال گذشته بیش از  115تا  11۰

هزار تن به کشورهای مختلفی  85۰شود.رکنی گفت: از این مقدار لبنیات تولیدی، ها و بهبود شرایط تولید مربوط میژنتیکی دام

های تجاری صورت گرفته، کشورهای جدیدی نیز به فهرست خریداران در شد و حتی به مدد برجام و گشایشمانند روسیه و اروپا صا

تاثیر نبود که نیمی از آن در سال میلیارد تومانی نیز بی 2۰۰لبنیات ایران اضافه شدند. البته در این میان، نقش ارائه مشوق صادراتی 

شود، افزود: اگرچه در محصولی نوع محصول لبنی از ایران صادر می 2۰حاضر بیش از گذشته پرداخت شد.وی با بیان اینکه در حال 

شود، اما این محصول نیز جزو هزار تن از این فرآورده لبنی وارد می 5۰تا  4۰لبنی مانند کره، تراز تجاری منفی است و ساالنه حدود 

 شیرخشک، موقعیت کشور در تولید کره نیز ارتقا یابد. فهرست محصوالت صادراتی است که در صدد هستیم با تولید و صادرات

هزار تن محصوالت  4۰۰معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، اضافه کرد: در چهار ماه نخست سال جاری نیز بیش از 

قدار به بیش از یک میلیون شود تا پایان سال جاری، این مبینی میمیلیون دالر ارزآوری داشته است. پیش ۳47لبنی صادر شده که 

کیلوگرم و  4۰تن برسد.رکنی در واکنش به پیشنهاد مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران، مبنی بر واردات دام کوچک با وزن زیر 

http://awnrc.com/index.php
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صادرات گوسفند با وزن باالتر به ویژه در آستانه مناسبت عید قربان نیز گفت: تمام حرف این مجمع، تسهیل از سر گیری صادرات 

که البته حرف درست و قابل قبولی است، اما اکنون ذهنیت مردم متاثر از برخی جریان سازی های رسانه ای نادرست و تشویش  است

کنند. در برانگیز، نسبت به این موضوع مکدر شده و به محض شنیدن نخستین خبر صادرات دام، این موضوع را عامل گرانی تلقی می

اکنون این بخش به ناگزیر دچار محدودیت اجباری شده است.این مقام مسئول در وزارت جهاد  حالی که واقعیت چیز دیگری است و

کشاورزی، یادآور شد: در حال حاضر، کشورهای عربی مانند کویت، دام زنده ایرانی را به قیمت گوشت آماده از ایران خریداری 

ها گوسفند زنده ایرانی تواند صورت بگیرد. به عنوان مثال، کویتیتر میکنند. از آن طرف نیز واردات این محصول با قیمتی پایینمی

هزار تومان به ازای هر کیلوگرم  1۰توانیم گوسفند بدون دنبه را به قیمت کنند، ما هم میهزار تومان از ما خریداری می ۳۰را کیلویی 

 میان مردم ارتباط دارد.شود، به ذهنیت منفی ایجاد شده در وارد کنیم. اینکه چرا این کار انجام نمی

 الزم به ذکر است، مشروح گفتگوی تفصیلی خبرنگاران ایانا با معاونت امور دام وزیر جهاد کشاورزی متعاقبا منتشر خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/47126/%D8%B5%D8%A7%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۹تاریخ: 

 خبری از فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات نیست

علی رغم پیش بینی پرداخت فاز سوم مشوق صادراتی تا دهم مرداد ماه، اما این وجه تا کنون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای 

 .کارخانه های لبنی قرار نگرفته استتخصیص به 

خرداد ماه سال گذشته با پیشنهاد دولت، یارانه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 این از تومان میلیارد 44 کنون تا اساس براین صادرکننده اختصاص یافت. کارخانه های لبنی یارد تومانی برای اولین بار بهمیل 2۰۰

تا دهم  صادراتی مشوق  فاز سومپرداخت  و مرحله در اختیار کارخانه های لبنی قرار گرفت و علی رغم پیش بینی د در میزان

با وجود آنکه طی سال های اخیر بی مهری های فراوانی از سوی صنایع لبنی به دامداران شد، از این . مردادماه این امر محقق نشد

 .با بحران های قبلی مواجه نشوند دامدارانرو انتظار می رود که پرداخت مشوق صادراتی استمرار یابد تا 

 : طه می رویمحال برای اطالع از آخرین وضعیت پرداخت مشوق صادراتی به سراغ مسئوالن مربو

درباه آخرین وضعیت فاز   صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رضا گنجی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار 

 محقق کنون تا امر این مرداد ماه، سوم مشوق صادراتی اظهار داشت: علی رغم پیش بینی پرداخت فاز سوم مشوق صادراتی تا دهم 

وی افزود: اگرچه سازمان برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه ها دستور پرداخت فاز سوم مشوق صادراتی را صادر کرد اما این مبلغ .نشد

 .قرار نگرفت وزارت جهاد کشاورزیتا کنون از سوی خزانه در اختیار 

صادرات و ایجاد بازارهای جدید صادراتی انتظار می رود که پرداخت مشوق صادراتی در گنجی ادامه داد: با توجه به افزایش میزان 

به گفته وی پس از تأیید رأی اعتماد وزیر جهادکشاورزی از سوی نمایندگان مجلس جلسه ای در خصوص .سال جاری ادامه یابد

 .شخص شودبرگزار خواهیم کرد تا تکلیف صادرکنندگان م 96در سال  لبنیاتمشوق صادراتی 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به ضرورت پرداخت مشوق صادراتی تصریح کرد: با توجه به آنکه نرخ های جهانی لبنیات 

 .پایین تر از نرخ داخلی است از این رو پرداخت مشوق صادراتی درجهت رقابت رقبا در بازارهای هدف امری ضروری است

 ه خود عمل کنندکارخانه های لبنی به وعد

میلیارد  44گفت: تا کنون طی دو مرحله  صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار

 .گرفت قرار صادرکننده تومان مشوق صادراتی در اختیار کارخانه های لبنی

را صادر کرد که این وجه تا کنون در اختیار وزارت جهاد  مشوق صادراتیسازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت مابقی به گفته وی 

دامداران در مازاد شیرخام مقدسی ادامه داد: استمرار روند اخذ مشوق صادراتی عالوه بر جمع آوری .کشاورزی قرار نگرفته است

 .رید شیر از دامداران تأثیر بسزایی داردافزایش تولید و جلوگیری از کاهش نرخ خ

 هر رئیس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد: با پرداخت فاز سوم مشوق صادراتی از کارخانه های لبنی انتظار می رود که نرخ خرید 

 .تومان کاهش دادند به روال سابق برگردانند 1۰۰تا  5۰را که در اسفند ماه  شیرخام کیلو

http://www.yjc.ir/fa/news/6196612/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۵/۲۰ : تاریخ

 محصول کشاورزی و زیان تجار ایرانی 4الساعه عراق در ممنوعیت واردات تصمیم خلق
فرنگی و محصول هندوانه، خربزه، گوجه 4رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی گفت: عراق از هفته گذشته واردات  

، رگزاری فارسخبوگو با خبرنگار کشاورزی سیدرضا نورانی در گفت .زمینی از ایران را بدون اطالع قبلی ممنوع اعالم کرده استسیب

محصول کشاورزی از ایران را ممنوع اعالم کرده است،خاطرنشان کرد:  4با اعالم اینکه عراق از هفته گذشته واردات 

 عراق به را ایران زمینیسیب و فرنگیگوجه خربزه، هندوانه، واردات باشد داده ایاطالعیه قبل از اینکه بدون عراق  زرباطیه گمرک

ها را پشت مرز رسانده بودند و یا محصول در محصول یا محصول 4خی صادرکنندگان این بر که است حالی در این.است کرده ممنوع

وی با اشاره به اینکه .اندسازی و ارسال بوده است که به دلیل فسادپذیر بودن محصول کشاورزی دچار ضرر و زیان شدهحال آماده

ا باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعالم شود، تصریح کرد: این مسئله از طبق قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کااله

ها قبالً هم تکرار شده است. عراق ثبات و قوانین مشخصی برای واردات محصوالت کشاورزی ایران ندارد و هر زمان که سوی عراقی

نورانی به صادرکنندگان توصیه کرد: قبل از صادرات هر .کندبخواهد واردات را ممنوع و سردرگمی را برای صادرکنندگان ایجاد می

 .ها مطلع شده و دچار خسارت نشوندها و ممنوعیتمحصولی به عراق ابتدا از گمرکات این کشور استعالم گرفته تا از محدودیت

ر عراق و تأمین نیاز شود به دلیل تولید همین محصوالت دمحصول هم گفت: گفته می 4وی در مورد علت این امر برای ممنوعیت 

 .اندکشورشان مانع از واردات از ایران شده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰52۰۰۰۰۳76 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

سال نابارور صادرات را کاهش داد/ سرکوب نرخ ارز مانع تولید و تجارت پسته/ خطر جدی افزایش باقیمانده سموم 

 96برای صادرات پسته کشور در سال 

درصد کاهش داشته  4۰دهد در چهار ماهه نخست سال جاری حجم صادرات پسته آمار منتشره شده توسط گمرک ایران نشان می

اورزی محصول پسته از مهرماه آغاز و تا شهریورماه ادامه دارد و باید این زمان را مبنای درست تحلیل و قضاوت است. هرچند سال کش

درباره شرایط تولید و بازار صادراتی این محصول قرار داد اما، کاهش حدود نیمی از حجم صادراتی این محصول پراهمیت در چهار 

سادگی از کنار آن گذشت. دالیل متفاوتی برای افت شدید حجم صادرات پسته ن بهعدد کوچکی نیست که بتوا 96ماهه نخست سال 

های دهند، اما برخی دیگر تأثیر سیاستشود، برخی این کاهش را به تولید و عوامل مؤثر بر آن نسبت میاز سوی کارشناسان مطرح می

 .داننددار کشور میزار و صادرات این محصول مزیتها را دلیل حال ناخوش کنونی بانگر دولتدار پوپولیسمی و رفاهادامه

افت  ترین دالیلوگو با خبرنگار ایانا یکی از کارشناسانی است که مهممحمد صالحی، تاجر و عضو انجمن پسته ایران امروز در گفت

های همین دلیل در ماه سال نابارور محصول پسته بود به 95گوید: سال داند و میشدید صادرات این محصول را کاهش تولید می

افزاید: بر اساس تقویم زارعی یک سال رو شد و صادرات کاهش پیدا کرد.وی میپایانی سال زراعی این محصول با کمبود عرضه روبه

 یابد و سال زراعی جاری پسته نیز سال کاهش تولید بوده است.های پسته کاهش میدر میان تولید در باغ

هزار تن،  21۰، 94، گفت: میزان تولید پسته در سال 96نی انجمن پسته ایران برای افزایش تولید در سال بیصالحی با اشاره به پیش

 هزار تن برسد. 2۳5به  96بینی کرده است که میزان تولید در سال هزار تن بود و انجمن پیش 15۳، 95در سال 

بازار صادراتی و قیمت این محصول در سال زراعی آینده وی در پاسخ به این پرسش که این افزایش تولید چه تأثیری بر وضعیت 

دارد: افزایش تولید همراه با افزایش حجم صادرات خواهد بود، اما با توجه به اینکه شرایط حاکم بر بازار پسته ایران دارد، اظهار می

من هشدار نسبت به افزایش استفاده عضو انجمن پسته ایران ضها تغییری نخواهم داشت.نزدیک به شرایط بازار آزاد است در قیمت

یکی از عوامل احتمالی تأثیرگذار در بازار صادراتی سال زراعی آینده پسته را افزایش باقیمانده  96کیفیت در سال زراعی از سموم بی

الت رات محصوصالحی با تأکید بر اینکه افزایش استفاده از سموم نامرغوب خطر جدی برای صادکند.سموم در این محصول عنوان می

به دالیلی که باید کارشناسی شود سموم رایج پاسخگوی آفات نبودند و باغداران  96کند: در سال زراعی کشاورزی است، بیان می

 ساز خواهددهد و برای صادرات ما مشکلتر و نامرغوب شدند که باقی سموم در محصول را افزایش میمجبور به استفاده از سموم قوی

دالر عنوان کرد و گفت: این قیمت با توجه به افزایش  8.5مروز هر کیلوگرم پسته ایران در بازار جهانی را هشت تا شد.وی قیمت ا

 حجم عرضه پسته آمریکا به بازار قابل قبول است.

ی را والت کشاورزوگو با ایانا شرایط کنونی حاکم بر تولید و بازار محصمدیره انجمن پسته ایران، در گفتاما فرهاد آگاه، عضو هیأت

سرکوب  کند. وی معتقد استها عنوان میهای اشتباه پولی و ارزی دولتبیش از آنکه تحت تأثیر نوسانات تولید بداند ناشی از سیاست

گوید: با فاصله گرفتن قیمت ارز از نرخ ذاتی خود، هر قیمت ارز باعث شده تا قیمت ارز نسبت به ارزش واقعی آن فاصله بگیرد.وی می

افزاید: پذیری کاهش می یابد.آگاه میهای تولید افزایش و رقابتشود؛ چرا که هزینهروز سهم پسته ایرانی از بازارهای جهانی کمتر می

دلیل ورود حجم زیادی از محصول پسته آمریکا به بازار جهانی در کنار سرکوب ارز بسیاری های جهانی پسته بهادامه کاهش قیمت

ه کند و ادامطلبی توصیف میها را سیاست پوپولیمسی و رفاهگیر خواهد کرد.وی این سیاستتجار را زمین از تولیدکنندگان و

جز ونزوئال هیچ کشور دیگری در جهان این نوع سیاست را در مقابل تولید خود ندارد، سیاست همه کشورهای جهان به دهد:می

ونق دنبال حمایت و رچین به بهای پایین نگه داشتن ارزش پول داخلی به طور مثال کشورحمایت از تولید و تولیدکننده است؛ به

http://awnrc.com/index.php
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گوید: به طور مثال در حال حاضر و زند و میتولید و صادرات خود است.این عضو انجمن پسته ایران برای فهم بهتر موضوع مثالی می

شود اگر قیمت دالر از حالت سرکوب خارج و ه میبا قیمت کنونی ارز ، برای تولید هر کیلوگرم پسته در کشور حدود شش دالر هزین

 پذیری باالتری در بازار جهانی دارد.دالر خواهد شد که قدرت رقابت 4.6واقعی شود هزینه تولید هر کیلوگرم پسته 

ر نهایت د پذیری تولید ملی، سردرگمی تولیدکننده و تجار وبه گفته آگاه، ادامه این وضعیت نتیجه جز کاهش صادرات، کاهش رقابت

درصد تولید و بازار پسته آمریکا در اختیار یک  6۰کند: هدر رفت دالرهای نفتی را برای کشور نخواهد داشت.وی در پایان تأکید می

کنندگان دلیل تعدد تولیدخورد تحت تأثیر این شرکت بزرگ است، اما در ایران بهشرکت است و هر آنچه برای بازار پسته آمریکا رقم می

توان شرایط حاکم بر بازار این محصول در ایران را به گردن ر شرایط حاکم بر بازار پسته نزدیک به بازار آزاد است در نتیجه نمیو تجا

 های بخش دولتی جستجو کرد./بخش خصوصی انداخت و ریشه مشکالت را باید در سیاست

ttp://www.iana.ir/fa/news/h47298/%D8%B۳%D8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 واردات دام با وزن پایین، به ازای خروج دام پرواری

و باید به طریقی آن را به  های کوچک پرواری به حدی رسیده که دیگر بازارهای داخلی متقاضی آن نیستنددر حال حاضر وزن دام

 .کشورهای دیگر فروخت

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران امروز در گفت

ان در توضیح این مطلب افزود: وزن، موافقت کند.منصور پوریداده شد که با خروج دام کوچک با وزن باال به ازای واردات دام کم

های با وزن باال نیست؛ بنابراین باید مطابق خواست بازار عرضه خواهد و کسی طالب داممتقاضیان داخلی معموالً دام سبک وزن می

 به کند، عنوان کرد: در حال حاضرویژه گوسفند صدق میهای کوچک بهعمل کرد.وی با اشاره به اینکه چنین موضوعی درباره دام

کیلوگرم به ازای هر واحد  6۰تا  55ها به دالیل مختلفی مانند نگهداری بیش از حد گوسفند پرواری در فضای دامداری، وزن این دام

کیلوگرم باشد.به گفته پوریان، به همین دلیل  ۳8کند که وزن آنها حداکثر هایی را تقاضا میرسد. در حالی که بازار داخلی داممی

 ای هستند که وزنی پایین داشته باشد. حتی تولیدکنندگان دام، حاضرندنندگان عمده گوشت، پذیرای گوسفند نر و مادهکبیشتر توزیع

هزار تومان به فروش برسانند، اما کمتر خریداری برای آن وجود دارد. این اتفاق درست در زمانی  ۳5های پرواری را به قیمت الشه دام

ن با وارد تواهای آینده افزایش قابل توجهی خواهد یافت.وی معتقد است: مین، تقاضا برای دام تا هفتهافتاده که به مناسبت عید قربا

های با خوبی تنظیم کرد. البته به شرطی که اجازه خروج دامکیلوگرم وزن دارند، این بازار را به ۳8های نری که حداکثر کردن بره

شد.رئیس مجمع ملی صادرکنندگان هایی که باید در دو یا سه ماه گذشته به بازار عرضه میوزن باال به همان مقدار داده شود؛ همان دام

 دام ایران با بیان اینکه تا چند سال گذشته، دامداران تحت سلطه قصابان بودند و تقریبا در بازار اختیاری از خود نداشتند، تأکید کرد:

تواند دام را کشتار و به بازار عرضه کند. در عین به قدرتی رسیده که خودش می کماین موضوع امروز در حال تغییر است و دامدار، کم

گیرد.پوریان برای اثبات این موضوع بیان کرد: همین که در بازار حال، توانایی واردات الشه از کشورهای خارجی را هم بر عهده می

کرد، داده شد و دولت تنها نظارت بر این امر را دنبال مینابسامان گوشت، طی چند ماه گذشته اجازه واردات الشه به بخش خصوصی 

نشان از توانایی بخش خصوصی دارد و باید گفت که این بخش توانایی تنظیم، تامین و توزیع گوشت قرمز را خواهد داشت.وی در 

ه و د، مشهد و یزد نیز توسعه یافتهای دیگری مانند بیرجنهای توزیع گوشت، به غیر از تهران در استانپایان اظهار کرد: اکنون شبکه

 برنامه آن برای تمام کشور قابل اجرا است./

http://www.iana.ir/fa/news/47۰22/%D9%88%D8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

صادرات توت فرنگی مصر/هدف سیستم جدید سالم سازی محصوالت است/در ماه ژوئن،  معرفی سیستم جدید برای

 عربستان واردات توت فرنگی مصر را به دلیل باقیمانده سموم ممنوع کرد

وزیر کشاورزی و نوسازی زمین مصر، عبدالمنعم البنا، به تازگی اعالم کرد در راستای افزایش یکپارچگی محصوالت مصر با 

 ای بازارهای جهانی، سیستم جدید صادرات توت فرنگی در پایان ماه اگوست همراه با آغاز فصل صادرات میوه، اجرا شود.استاندارده

ت هدف سیستم جدید برای ردیابی محصوال "، وی در اظهاراتش به المصری الیوم، گفت:"ایجیپت ایندیپندنت"به گزارش ایانا از سایت 

ناسب، است که برای مراحل محتلف آماده سازی و صادرات و بسته بندی برای تعیین میزان سموم صادراتی با استفاده از شیوه های م

دستورات الزم به اداره مرکزی قرنطینه برای روش های سختگیرانه "البنا افزود: "با توجه به محدودیت های بین المللی اتخاذ شده است.

 "ر مصر داده شده است.تر در مورد سبزیجات و میوه جات صادراتی از طریق بناد

او اشاره کرد، با این روش اطمینان داریم که محصوالت صادراتی مطابق با استانداردهای بین المللی و الزامات کشورهای وارد کننده 

این محصوالت انجام می شود.در همین حال، شورای صادرات کشاورزی از تمام صادر کنندگان خواسته تا نسبت به اقدامات جدید از 

وی دپارتمان مرکزی پایبند باشند.در این بیانیه آمده است که واحد قرنطینه به کارکنان خود در فرودگاه ها و بنادر مصر دستور س

داده تا اجازه صادرات هرگونه بسته کشاورزی از شرکت هایی را ندهند که محموله شان برگشت داده شده است. همچنین در ادامه 

طریق فرآیند جدید بررسی محموله ها و جمع آوری نمونه ها برای تجزیه و تحلیل اقدام کنند، به  گفته شده که این شرکت ها از

 نحوی که محموله بیشتری برگشت داده نشود.

 عراق گذشته، ماه در همچنین. کرد ممنوع سموم باقیمانده دلیل به را مصر فرنگی توت واردات سعودی عربستان ژوئن، ماه در 

ده مواد شیمیایی مطابق با مان باقی میزان از اطمینان منظور به مصر از وارداتی های میوه و سبزیجات برای تری سخت مقررات

 استانداردهای بین المللی در نظر گرفته است.

http://www.iana.ir/fa/news/47277/%D9%85%D8%B9%D8 

 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 واردات محصوالت تراریخته از فرانسه شایعه ای بیش نیست

 دتولی اخیر های سال طی چراکه ندارد، صحت فرانسه از کشاورزی تراریخته عضو هئیت رئیسه ارگانیک گفت: واردات محصوالت

صنعت،تجارت  آزاد عمرانی عضو هئیت رئیسه ارگانیک در گفتگو با خبرنگار.اعالم شده استشور ممنوع ک این در شده دستکاری محصوالت

بوه محصوالت کشاورزی دستکاری شده از فرانسه اظهار ، با اشاره به آخرین وضعیت واردات انگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

کشاورزی از فرانسه صحت ندارد، چراکه طی سال های اخیر تولید محصوالت دستکاری شده در این  تراریخته واردات محصوالت  :داشت

 .کشور ممنوع اعالم شده است

 .ممکن است بذور ژنتیکی از این کشور وارد شودوی افزود: با توجه به ممنوعیت کشت محصوالت کشاورزی در فرانسه، تنها 

در ازای واردات محصوالت تراریخته از فرانسه جای تعجب است،  صادرات محصوالت ارگانیکعمرانی در پاسخ به این سؤال که 

 واهیگ اخذ از پس  انیفرانسوی ها خواستار محصوالت ارگانیک ایران به ویژه انار، پسته و زعفران هستند از این رو تجار ایر  :بیان کرد

عضو هئیت رئیسه ارگانیک واردات محصوالت تراریخته را .دادند قرار خود کار دستور در منظور بدین را مختلفی های برنامه صادراتی

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47277/%D9%85%D8%B9%D8
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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در کشور ما باید محدود شود به طوریکه تنها محققان با  کشت محصوالت ترایخته :تهدیدی برای کشور دانست و اظهار کرد

 .علم روز دنیا تنها در صدد صادرات این بذور باشند استفاده از

بی توجهی به کشاورزی ارگانیک را در بر دارد، از این رو نیازی به تولید این  محصوالت تراریختهوی ادامه داد: از آنجا که تولید 

عه، در برنامه پنجم و ششم توسعمرانی تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر تولید محصوالت ارگانیک .محصول نیست

 .در کشور امری ضروری است توسعه کشاورزی ارگانیک

http://www.yjc.ir/fa/news/619۳9۰5/%D9%88%D8%A7%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 !تعامالت تجاری ایران و روسیه برسر واردات ارزن

 .تن ارزن بجز بذز ، وارد کشور شده است 621قریب به هزار و  96بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 

یک ماهه نخست در  آمار گمرکبر اساس  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان رزیصنعت،تجارت و کشاوبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است 65216۳و ارزش دالری  211421۳47۳5تن ارزن بجز بذز ، به ارزش ریالی  621قریب به هزار و  96سال 

و همچنین کشور  1۳745961۳72و ارزش ریالی  42۳995، به ارزش دالری  ارزنتن  54با صادر کردن هزار و  کشور روسیه

جزو کشورهایی هستند که این محصول  1468۳9و ارزش دالری  4759661۳6۳، با ارزش ریالی  ارزنتن  ۳67آذربایجان با صادرات 

 .را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6194۳29/%D8%AA%D8%B9%D8%A7 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 ایران از کدام کشورها آب آناناس می خرد؟

 .تن آب آناناس تغلیظ شده )کنسانتره(، وارد کشور شده است 569قریب به  96سال بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست 

در یک ماهه نخست  گمرک آماربر اساس ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

وارد  1164561و ارزش دالری  ۳7754۰۳196۰، به ارزش ریالی (کنسانتره) آب آناناس تغلیظ شدهتن  569قریب به  96سال 

 .کشور شده است

و ارزش ریالی  5294۰1، به ارزش دالری (کنسانتره) آب آناناس تغلیظ شدهتن  25۳با صادر کردن  کشور تایلند

 2۰59۰61688۰، با ارزش ریالی (کنسانتره) تن آب آناناس تغلیظ شده 315 صادراتچنین کشور امارات با و هم 1716۳415۰8۰

 .جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند 6۳516۰و ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6194۳49/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 هاها و آشامیدنیبرای خوراکی 92درصدی سال  56/ تورم 96و  92های مقایسه درصد تورم محصوالت غذایی در سال

دانند، ای برای انتقاد از دولت میبه ویژه گوشت شکایت داشته و این موضوع را بهانهها از تورم مواد غذایی در حالی که بیشتر رسانه

به گزارش خبرنگار ایانا، قیمت گوشت قرمز و مرغ در .سازندهایی غیر از این را نمایان میواقعیت 96و  92های اما مقایسه آمارها در سال

شود، نگرانی مردم را برانگیخته است. این در حالی است که که در این باره منتشر می های اخیر افزایش داشته و خبرهاییبازار داخلی طی ماه

های آماری بانک مرکزی، در خردادماه سال جاری تقریبا تورمی که نرخ کاالهای خوراکی و آشامیدنی را باال برده، در مقایسه با تورم طبق داده

 های گذشته را برای این گروه از کاالها اثبات کند.تواند کنترل تورم در سالراحتی میبه داری کمتر است وبه طرز معنی 92ایجاد شده در سال 

درصد  18.2طبق آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، در خردادماه امسال، تورم گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل، 

درصد صعود کرده است. به  ۳8.9مشابه سال قبل از آن، نسبت به ماه  92رشد داشت. در حالی که قیمت همین محصول در خرداد 

درصد بیشتر از تورمی است که امسال شاهد آن هستیم. البته ناگفته نماند  2۰.7تنها در گوشت،  92عبارتی تورم ایجاد شده در سال 

ایی، تورم ایجاد شده در درصد بود.در مورد ماهی و حیوانات دری 41بیش از  9۰نسبت به خرداد  91تورم این محصول در خرداد 

درصد بود در حالی که این عدد برای خرداد امسال نسبت به خرداد  68.8به میزان  91نسبت به  92همین مقطع زمانی در سال 

دهد.لبنیات نیز یکی از کاالهایی است که گرانی افسارگسیخته آن در سال جاری مورد درصد را نشان می 1۰.7سال قبل، شاخص 

ت. این قلم کاالیی در جداول منتشر شده از طرف بانک مرکزی، به همراه تخم پرندگان مورد ارزیابی قرار گرفته و تورم نقد قرار گرف

 52.2نسبت به سال قبل از آن،  92دهد. در حالی که همین شاخص برای سال نشان می 95درصد را در خرداد امسال نسبت به  7.6

کند درصد بیشتر است.شاخص تورمی دیگر کاالها در همان مقطع زمانی، ثابت می 44.6یزان به م 92درصد بود. به عبارتی تورم سال 

درصد،  46.7های سبزی درصد، در مورد انواع سبزی، حبوب و فراورده 42بیش از  92ها در سال ها و چربیکه درصد تورم در روغن

درصد نسبت به تورم ایجاد  42و محصوالت قنادی نیز بیش از درصد و در قند، شکر، مربا، عسل، شکالت  48.6برای میوه و خشکبار 

برآورد  96درصد بیشتر از تورم خرداد سال  58ها هم در مورد آشامیدنی 92بیشتر بوده است.تورم خرداد سال  96شده در سال 

درصد  15.2عدد  95خرداد  ها در خرداد سال جاری نسبت بهها و آشامیدنیشود. به طور کلی باید گفت که شاخص تورم خوراکیمی

درصد  4۰درصد یعنی با بیش از  56.۳نسبت به خرداد سال قبل از آن،  92گذارد که این میزان برای خرداد سال را به نمایش می

 اختالف بوده است./

http://www.iana.ir/fa/news/471۳9/%D9%85%D9%82%D8%A7% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 به ثبت رسید "ماکارونی فراسودمند نانوکورکومین"اختراع 

ر برای ای از مرکز دانش بنیان ز به عنوان یافته« ماکارونی فراسودمند نانوکورکومین»در راستای تولید محصوالت دانش بنیان، اختراع 

به گزارش ایانا، پیش از این نیز اختراعاتی چون ماکارونی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی، .رکت صنعتی زرماکارون به ثبت رسیدش

بیوتیک نیز در کارنامه این مرکز ثبت شده بود و این پنجمین محصول فراسودمند ماکارونی فراسودمند جو، جوانه گندم و پری 

کورکومین ماده موثر و آنتی اکسیدان زردچوبه است که خواص بی شماری داشته و امروزه در .می رسدزرماکارون است که به ثبت 

 /.درمان انواع سرطان و بیماری کبد چرب مورد استفاده قرار می گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/47۰1۰D/%8%A7%D8%AE%D8%AA% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 کدام کشورها آب سیب ایرانی می نوشند؟

 .تن آب سیب ، از کشور صادر شده است 179قریب به هزار و  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .کشور صادر شده است ، از آب سیبتن  179قریب به هزار و  96یک ماهه نخست سال 

 .بوده است 6۳،471،5۳7،۰5۰و ارزش ریالی آن  1,957,753 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6195495/%DA%A9%D8%AF% 
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 غذاییصنایع 
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۷سه شنبه 

 زای طبیعی اسپانسر یوونتوس شدتولید کننده نوشیدنی انرژی

با  BEEBAD در ادامه رشد روز افزون حضور تولید کنندگان نوشیدنی انرژی زای طبیعی در عرصه ورزش، کمپانی  <صنایع غذایی

نیوز نوشت: چندی پیش، باشگاه یوونتوس ایتالیا، از اسپانسر  11سایت .قراردادی سه ساله حامی تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا شد

ساله، از فصل آتی به عنوان یکی از اسپانسرهای  ۳با قراردادی  «CyGames» گیمزکمپانی سای .جدید این باشگاه رونمایی کرد

حال، بیانکونری از اسپانسر .نمایی خواهد شدبانوی پیر با یووه همکاری خواهد کرد و لوگوی این کمپانی در پشت لباس بیانکوری خود

کند، قراردادی زا طبیعی فعالیت میهای انرژیکه در تولید نوشیدنی «BEEBAD» جدیدشان نیز رونمایی کردند. یوونتوس با کمپانی

ا زار نوشیدنی انرژی زبه گزارش پایگاه اطالع رسانی نوش آنالین پیش از این شرکت ردبول به عنوان رهبر با .ساله به ثبت رساند ۳

 .در جهان با حمایت از فوتبال الیپزیش در لیگ فوتبال آلمان )بوندس لیگا( خبر ساز شده بود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ba58d5fc72844fc4a4a6۳b7ebb 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۷سه شنبه 

 زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران باقی ماند

کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران برگزار شد و کاوه زرگران  انتخابات هیات رییسه کمیسیون -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

، با برگزاری انتخابات هیات رییسه «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .دیگر به عنوان رییس انتخاب شدبرای دو سال 

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، رییس این کمیسیون برای یک دوره دو ساله دیگر ابقا شد. در این انتخابات که 

عضو این کمیسیون برگزار شد، کاوه زرگران که تنها نامزد ابقای کرسی ریاست  8و با حضور در حضور اعضای هیات رییسه اتاق تهران 

اله سعیدی و مهدی معصومی اصفهانی به همچنین با رای اعضای این کمیسیون، لطف.بود، موفق شد تمام آرای اعضا را کسب کند

های اعضای کمیسیون در دوره این جلسه، با تقدیر از تالش مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، در.عنوان نواب رییس انتخاب شدند

قبل و بیان اینکه حضور نمایندگان دولت در جلسات این کمیسیون، پررنگ بوده است، اظهار امیدواری کرد که در دوره دو ساله 

به مانند دوره اول  های کمیسیون کشاورزی اتاق تهران برای حل مشکالت بخش صنعت غذا و کشاورزی کشورجدید نیز پیگیری

کاوه زرگران، رییس این کمیسیون نیز تشکیل جلسات مشورتی کمیسیون با حضور معاونان و مدیران ارشد .بخش باشدنتیجه

های مرتبط با بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در دوره نخست تالش کردیم که کمیسیون کشاورزی، آب و دستگاه

شود  ها تبدیلکاری برخی سیاستها و تصمیمات وزارت جهادکشاورزی و چکشان به مکانی برای نقد سیاستصنایع غذایی اتاق تهر

اله سعیدی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، نیز لطف.که این رویه در دوره جدید نیز ادامه خواهد داشت

امیدواریم که به مانند دوره قبل،  :یون را نقطه قوت آن دانست و گفتهای بخش غذایی کشور در جلسات این کمیسحضور تشکل

محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهاد .این کمیسیون به محلی برای پختگی آرا و نظرات و تصمیمات بخش خصوصی تبدیل شود

غذا و کشاورزی یاد کرد. وی به  کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز از این کمیسیون به عنوان کانون مشورتی حوزه

های مشورتی این کمیسیون و بخش عنوان نمونه به یکی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در قالب کمک

خصوصی اشاره کرد و افزود: بر اساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد که واردکنندگان موز به کشور در ازای دریافت مجوز 

 .هزار تن سیب از کشور شد ۳52ت خود، اقدام به صادرات سیب از کشور کنند که این اقدام منجر به صادرات واردا

احمد صادقیان از اعضای این کمیسیون نیز طی سخنانی، خواستار بررسی بیشتر کمیسیون در مورد مساله خرید تضمینی گندم شد. 

خ است که این اتفاق به ایجاد فساد و رانت در این بخش دامن زده است. این به گفته وی، در حال حاضر گندم در کشور دارای سه نر

گذاری گندم منجر به این شد که تاکنون بیش عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، افزود: سیاست نادرست قیمت

 .میلیون تن گندم در داخل کشور گردش مکرر داشته است 2از 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=da8f68e26eaa4d۰b84da۳8۰۳ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۸چهار شنبه 

 نقدی بر عملکرد سیستم یکپارچه الکترونیکی در سازمان غذا و دارو و گمرک

  !ارباب رجوع بسته استپنجره هایی که به روی 

و رتبه تجارت  12۰کشور  19۰در بین  2017مطابق اعالم بانک جهانی رتبه سهولت کسب و کار کشورمان در سال  <صنایع غذایی

 . بوده است 170فرامرزی ایران در بین این کشورها 

ئی فضای کسب و کار سخن های فراوانی به اعداد و ارقام به قدری گویاست که محلی برای تفسیر آن باقی نمی گذارد در چرا   -1

 .نگارش در آمده و مقاالت متعددی از سوی صاحبنظران به رشته تحریر درآمده است با این وجود پیشرفت محسوسی دیده نمی شود

 صچند سالی است که داستان دولت الکترونیک و پنجره واحد سرفصل مشخص را در بودجه های سنواتی کشور به خود اختصا   -2

داده است. هرچند که تهیه مقدمات الزم زیر ساخت برای پیاده سازی سیستم واحد تا حدود زیادی انجام و اجرایی گردیده است اما 

 .یکپارچه سازی و اجرائی نمودن این سیستم ها به مشکالت متعددی روبرو می باشد

مر پیاده سازی سیستم های یکپارچه از آنجا که در صف اول گمرک ج.ا.ا و سازمان غذا و دارو به عنوان دو سازمان پیشرو در ا   -3

 .ورود یا خروج کاال می باشند تالش بسیاری را به خرج داده اند

از جمله سیستم هایی  TTAC گمرک ج.ا.ا و سامانه صدور مجوز ترخیص سازمان غذا و دارو (EPL)پنجره واحد تجارت فرامرزی   -4

 .دات کاال طراحی و همه واردکنندگان ملزم به استفاده از آن شدنداست که به جهت تسریع در امور وار

به نظر می رسد مدیران ارشد سازمان های یاد شده به رغم مسئولیت پذیری و دغدغه بندی که در آن ها سراغ داریم از چگونگی    -5

 .ه های اعالمی دولت می داننداجرای این این سیستم ها غافل بوده و صرف پیاده سازی سیستم را نشان از رعایت برنام

اصل اول در پیاده سازی سیستم های الکترونیک ، ایجاد سهولت در فضای کسب و کار و قطع مراجعات مکرر و افزایش بهره    -6

وری در فضای اقتصادی کشور می باشد متاسفانه اجرای سیستم ها نه تنها کمکی به کاهش بوده که راس اداری ننموده بلکه به دلیل 

نواقص بسیار در سیستم ها مراجعات روتین وارد کنندگان را به مراجعات سردرگم تبدیل و عالوه بر کندی انجام کار ، استرس 

 .فرایندهای کاری را هم برای ارباب رجوع و هم برای کارمندان دولت افزایش داده است

ضوابط حاکم باشد اما خدا نکند که وارد کننده بدبخت  سیستم های پیاده سازی شده دیگر روابط را نمی شناسند و قرار است   -7 

که تولید کننده نیز می باشد و کاالی ورودی آن ماده اولیه خطوط تولید می باشد ، دیگر هیچ راهی برای پیگیری موضوع ندارد و 

ریف نجام رویه های معمول تعباید تمامی تبعات کندی سیستم و یا قطعی سیستم و یا ناکارآمدی کارشناس و یا الزام کارشناس به ا

شده را بپذیرد و لب نجنباند که اگر بخواهد مشکل خود را که همان تعطیلی واحد تولیدی است را به گوش کارشناس یا رئیس اداره 

 .یا مدیرکل مربوطه برساندراهی جز طی مسیرسیستماتیک وجود ندارد

نمی یابد مگر اینکه فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات دولتی ،  تجارت فرامرزی کاهش 17۰سهولت کسب و کار و  12۰رتبه    -8

 .اصالح و ارباب رجوع از کرامت واقعی خود برخوردار گردد

نمی توانیم به دنبال کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری در صنایع کشور باشیم اما فرایند ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی 

 .قوانین دولتی می دانند ، از یک سیستم پیچیده و سردرگم برخوردار باشد که خود ملزم به رعایت ضوابط و

نگاهی سرزده به ساختمان های دولتی که ارباب رجوع های فراوانی دارد حکایت از نبود ابتدایی ترین وسیله )صندلی( برای    -9

ین دولتی )یعنی همان هایی که عوارض و معطلی در سیستم انتظار آنان می باشد که این خود نشان دهنده این است که مراجع
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مالیات پرداخت می کنند( بیگانگانی هستند که صالحیت نشستن در یک ساختمان دولتی را ندارند تا چه رسد به اینکه در مواقع 

 .و یا بیشتر طبقه را طی و به طبقات همکف مراجعه و مشکل خویش را حل کنند 6یا  5ضروری قضای حاجت باید 

 !ا چنین نگاهی به ارباب رجوع در سیستم های دولتی حاکم است آیا باید به فکر بهبود رتبه های ایران بود؟به راستی ت

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=7b895d5aab984c1۰91c۳9871 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 تعاونی روستایی تخصصی گیاهان دارویی در کشور تشکیل می شود 170

تعاونی  17۰سال آینده  5دهی تولیدکنندگان گیاهان دارویی تا مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برای سازمان

 .روستایی تخصصی گیاهان دارویی در کشور تشکیل می شود

در روستای  GGP یات گیاهیبه گزارش ایانا از سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حسین صفایی در آیین افتتاح کارگاه تولید عرق
ها باعث تحکیم روابط اجتماعی و فرهنگی خواهد شد و به عنوان یک فعالیت مشارکت ها بین دولتتیرتاش گلوگاه اظهار کرد: این نوع همکاری

که در این زمینه در اقلیم  های آن داشتندها رویکرد جدیدی بر گیاهان دارویی و فراوردههای گذشته کشورها و ملتمدارانه است. وی افزود: دهه

صفایی .گونه کاربرد دارویی، آرایشی، بهداشتی و عطریات دارد ۳۰۰هزار و  2گونه گیاهی شناسایی شد که از این تعداد گونه  5۰۰هزار و  7ایران 

گذاری و پیشرفت در برای سرمایه گونه مختص اقلیم ایران است که از سرمایه بزرگ 7۰۰هزار و گونه گیاهان دارویی یک ۳۰۰هزار و  2افزود: از 

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: برای توسعه کشت گیاهان دارویی در ایران سند راهبردی تنظیم .تواند باشداین حوزه می

سند آمده است برداشت از  وی ادامه داد: در این.شده که این سند در چهار سال گذشته به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است

صادرکننده  1۰سال آینده جزو  1۰هزار هکتار توسعه پیدا خواهد کرد و تا  5۰۰مراتع کاهش یابد اما کشت گیاهان دارویی به صورت صنعتی به 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، توسعه مصرف گیاهان دارویی .بزرگ گیاهان دارویی باشیم که در حال حاضر فاصله زیادی داریم

گرم است که باید ارزش گیاهان دارویی در بسته  4۰۰را جزو الزامات مهم این سند عنوان کرد و گفت: سرانه مصرف گیاهان دارویی در ایران 

تعاونی  17۰سال آینده  5دهی تولیدکنندگان گیاهان دارویی تا سازمانصفایی با بیان اینکه برای .درصد افزایش یاید 2۰داروهای انسانی به 

تعاونی گیاهان دارویی تاسیس شد و بر اساس این  ۳8روستایی تخصصی گیاهان دارویی در کشور تشکیل خواهد شد، گفت: دو سال گذشته 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در .شودزی میانداتعاونی دیگر با محوریت فعالیت گیاهان دارویی در سه سال آینده راه 14۰سند 

از سوی دفتر امور  9۳هایی که در اسفند سال آیین افتتاح کارگاه تولید عرقیات گیاهی در روستای تیرتاش گلوگاه اظهار کرد: با هماهنگی

بین سازمان جهاد کشاورزی مازندران و سفیر ژاپن برای ای نامهالملل و حوزه بانوان وزارت جهاد کشاورزی با سفارت ژاپن انجام شد تفاهمبین

دالور حیدرپور افزود: با کمک سفارت .استارت خورد 94ساخت کارگاه عرقیات گیاهی در روستای تیرتاش گلوگاه امضا شد و این پروژه در مهرماه 

رئیس سازمان جهاد .ه استارت این پروژه فراهم شدمیلیون تومان در اختیار سازمان جهاد کشاورزی مازندران قرار گرفت و زمین 252ژاپن 

ها و توسعه روستایی استفاده کرد و از توان در توانمندسازی و ارتقا سطح معیشتی تعاونیها میکشاورزی مازندران اضافه کرد: از این دست پروژه

مسؤول اضافه کرد: کارگاه تولید عرقیات گیاهی در روستای این .ها باشدها و تشکلتواند الگو برای سایر شهرستانهای بزرگی است که میفعالیت

حیدرپور با بیان اینکه عالوه بر این همکاری با کشور ژاپن شاهد همکاری انتقال .برداری رسیدتیرتاش گلوگاه به مدت یک و نیم سال به بهره

شد گفت: با انتقال تجربه از کشور ژاپن برای مزارع برنج حدود میالدی در مازندران در منطقه هراز آغاز  9۰تکنولوژی در اراضی شالیزاری از دهه 

توانیم در وی با اشاره به اینکه با توسعه همکاری بین کشور ژاپن و استان مازندران می.هزار هکتار از اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شد 6۰

رگاه فرآوری انجیر با کشور ژاپن انجام شد و این کشور برای تجهیز این ای همکاری الزم داشته باشیم ادامه داد: اقدامات الزم برای کاهر زمینه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: مازندران به دلیل ظرفیت باالیی که در بخش کشاورزی .کارگاه اعالم آمادگی کردند

هکتار انواع گیاهان دارویی در  8۰۰این مسؤول ادامه داد: .ال گام برداریمها و ایجاد اشتغتوانیم در گسترش تعاونیویژه گیاهان دارویی دارد میبه

 .ها از این فرصت در استان استفاده کنیمشود که الزم است با گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و بازاریابی تشکلمازندران تولید می

http://www.iana.ir/fa/news/4729۳/17۰%D-8%AA%D8%B9%D 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 رورش گیاهان دارویی در البرز

ساله در استفاده از گیاهان دارویی، گفت: کاشت و پرورش قدمت هزارانمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به 

حامد فرضی افزود: با وجود سابقه هزاران ساله استفاده از گیاهان .این گیاهان راهکاری موثر برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است

ایی توسعه و کاربرد فراوانی یافت. اما پس از دارویی در طب سنتی، در اوایل قرن بیستم و با پیشرفت علم شیمی، داروهای شیمی

مدت کوتاهی و با شناخته شدن عوارض این داروها تمایل برای مصرف داروهای شیمیایی کاهش یافت و مردم تمایل بیشتری به 

دارویی ایجاد  انتواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان گیاهاستفاده از گیاهان دارویی پیدا کردند. او گفت: این تغییر گرایش می

ن العاده استان البرز به لحاظ داشتکند تا بتوانند بازار از دست رفته خود را مجددا به دست آورند. فرضی با اشاره به پتانسیل فوق

ن میای از نظر گیاهان دارویی در ایران و جهان است و به هشرایط اقلیمی متنوع و تنوع گیاهی باال افزود: البرز دارای جایگاه ویژه

او تصریح کرد: به همین منظور .تواند ظرفیت قابل توجهی برای به دست آوردن بازارهای جهانی در این زمینه داشته باشددلیل می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر های ابالغی سازمان جنگلاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز برای اجرای سیاست

 .تعهدات پروژه تولید نهال به تولید گیاهان دارویی بومی استان، اقدام به تولید گیاهان دارویی کرده است درصد از2۰تخصیص 

http://www.iana.ir/fa/news/47198/%D9%BE%D8%B1%D9%88 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 تبعیض در پرکردن انبارهای گندم و حق مباشرت/ انبارهای دولتی هووی سیلوها وتبعیض برای پرکردن گندم

یابد، اما حق نگهداری و مدیریت خرید گندم برای سیلوداران از سال حق مباشرت دولتی سازمان تعاون روستایی هر سال افزایش می

 .دهدتولی خرید گندم، انبارهای ساده و روباز خود را دراولویت پرکردن گندم قرار میافزایش نیافته، همچنین م 94

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به کافی بودن تعداد سیلوهای استاندارد در دبیر انجمن صنفی کارفرمایی سیلوداران ایران امروز در گفت

ور است که البته انبارهای ساده و روباز خود را دراولویت پرکردن گندم کشور، گفت: شرکت بازرگانی دولتی متولی خرید گندم در کش

قرار می دهد، این در حالی است که سیلوهای مدرن و استاندارد با تکنولوژی روز برای نگهداری طوالنی مدت گندم ساخته شده و 

اهلل فتحعلیان با اشاره به همکاری سازمان ود.نصرتشهمانند سیلوهای ساده و روباز ضایعات گندم ندارد و به راحتی با آفات مبارزه می

تعاون روستایی با شرکت بازرگانی دولتی درامر خرید گندم، افزود: حق مباشرت دولتی سازمان تعاون روستایی هر سال افزایش 

 افزایش نیافته است. 94یابد، اما حق نگهداری و مدیریت خرید گندم برای سیلوداران از سال می

تومان است، اما سیلوداران برای خرید  25کرد: حق مباشرت سازمان تعاون روستایی بابت هرکیلو خرید و نگهداری گندم وی تأکید 

 کنند.ریال دریافت می 42تومان برای یک بار و بابت نگهداری ماهانه کیلوئی  11هرکیلو گندم 

هزارتن ظرفیت دارد، ادامه داد: این سیلوها در مجموع  ۳۰۰هزار تا  1۰فتحعلیان با بیان اینکه سیلوهای تحت نظر این انجمن بین 

 سیلودار عضو این انجمن هستند. 81کنند و سازی گندم در کشور فعالیت میبا ظرفیت پنج میلیون تن ذخیره

 خالی ماندن سیلوها نتیجه آزادسازی خرید گندم

های دولت در آزاد کردن خرید گندم و خشکسالی باعث خالی سیاستدبیر انجمن صنفی کارفرمایی سیلوداران ایران با اشاره به اینکه 

ها با شد، عنوان کرد: میزان بدهی سیلوداران به بانک 9۳تا  9۰های ماندن سیلوها و به تأخیر افتادن اقساط بانکی سیلوداران در سال

 ها را دچار مشکل کرد.اضافه شدن جرایم و دیرکرد اقساط بانکی افزایش یافت و آن

میلیارد تومان  4۰حدود  94-95وی با بیان اینکه جرایم و دیرکرد اقساط معوقه سیلوداران طی سه سال، در آخرین بررسی سال 

صورت ارز )یورو یا دالر( دریافت کرده بودند که با افزایش ناگهانی قیمت ارز اعالم شد، بیان کرد: برخی از سیلوداران تسهیالت را به

 چهار برابر افزایش یافت.ها به بانک، بدهی آن

فتحعلیان با اشاره به اینکه آزاد کردن خرید گندم توسط دولت اشتباه بود، یادآور شد: سیلوها پولی برای خرید گندم ندارند، چرا که 

 میلیون تن گندم خریداری کند که 2.5هزینه خرید این محصول بسیار سنگین است و در همان زمان دولت هم نتوانست بیشتر از 

 باعث خالی ماندن سیلوها و افزایش جرایم و دیرکرد تسهیالت بانکی سیلوداران شد.

وی در پایان با بیان اینکه برای حل شدن مشکل، بین سیلوداران با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون 

ظهار کرد: در آخرین مرحله به انجمن صنفی کارفرمایی اقتصادی و کشاورزی مجلس شورای اسالمی مکاتبه و جلساتی برگزار شد، ا

 سیلوداران ایران اعالم شد که دولت برای کمک به جبران جرایم دیرکرد سیلوداران این انجمن، وجهی در اختیار ندارد./

http://www.iana.ir/fa/news/47۰75/%D8%AA%D8%A8%D8%B9% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 هزارتن رسید 29۰میلیون و  ۸خرید تضمینی گندم به 

هزار میلیارد تومان از گندمکاران  11هزار تن گندم با ارزش بالغ بر  29۰میلیون و  8معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: تا به امروز 

صنعت،تجارت و   حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار.خریداری شده استاستان کشور  ۳1

 29۰میلیون و  8اظهار داشت: تا به امروز  خرید تضمینی گندم، با اشاره به آخرین وضعیت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .استان کشور خریداری شد ۳1هزار میلیارد تومان از گندمکاران  11هزار تن گندم با ارزش بالغ بر 

هزارتن را از استان های تولیدکننده  9۰۰هزارتن و فارس با  1۰2هزارتن، گلستان با یک میلیون و  ۳5۳وی خوزستان با یک میلیون و 

درصد بهای گندم های تحویلی پرداخت و مابقی  5۰میلیارد تومان معادل  5.5عباسی معروفان ادامه داد: تا کنون .برتر گندم دانست

 رید پیش بینیبه گفته معاون داخلی بازرگانی دولتی تا پایان فصل خ.طبق قانون با کمی تاخیر به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

 خرید دانه های روغنیعباسی معروفان در خصوص وضعیت .میلیون تن برسد 1۰تا  9.5به  خرید تضمینی گندممی شود که 

 ۳1میلیارد تومان از کشاورزان  5۳۰تن آفتابگردان با ارزش  65۰هزارتن گلرنگ و  7هزارتن کلزا،  181بیان کرد: تا به امروز بیش از 

میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این رقم  47۰ین مقام مسئول رقم پرداختی بابت خرید دانه های روغنی را ا.استان خریداری شد

 .پس از درج در سامانه پرداخت خواهد شد مطالبات کشاورزاندرصد دانه های روغنی خریداری شده و مابقی  9۰معادل 

هزارتن خواهد رسید، بیان کرد: این امر بیانگر  450روغنی به بیش از وی با اشاره به اینکه تا پایان فصل میزان خرید دانه های 

 .افزایش صد درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته است

http://www.yjc.ir/fa/news/6194۰۰5/%D8%AE%D8%B1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6194005/%D8%AE%D8%B1%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

218 
 

 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 بندی شده گوسفندی با قیمت مصوب از امروزآغاز توزیع گوشت بسته

دبیر .صورت پایلوت آغاز شودنرخی از نوع گوسفندی در تهران و البرز بهبندی شده تکقرار است از امروز توزیع گوشت قرمز بسته

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: از امروز گوشت بندی مواد پروتئینی کشور امروز در گفتکارفرمایی تولید و بستهانجمن صنفی 

ه به اینکه شود.مسعود رسولی با اشارای توزیع میهای زنجیرهبندی شده با بهترین کیفیت و به صورت تک نرخی در تمام فروشگاهگوسفندی بسته

بندی شده، نرخی باالتر داشت، افزود: اکنون با آغاز این طرح، قیمت محصوالت مختلف در این گروه، بین این گوشت گوسفندی بستهتا پیش از 

ها تا درصد کاهش خواهد یافت.به گفته وی، از تابستان سال گذشته که قیمت گوشت قرمز سیر صعودی گرفت، روند رو به رشد نرخ 25تا  2۰

نرخی م ادامه پیدا کرد؛ بنابراین پس از جلسات مکرری که با مسئوالن مربوطه برگزار شد، توزیع گوشت با قیمت مصوب و تکبعد از عید نوروز ه

کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت که در این راه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف

واد پروتئینی بندی مهای بسیاری کردند تا این طرح به نتیجه برسد.دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و بستهبط، تالشهای ذیرو دیگر ارگان

ت ای مکلف هستند که گوشهای زنجیرهبندی گوشت با دولت همکاری کرد، ادامه داد: از امروز تمام فروشگاهکشور با اشاره به اینکه انجمن بسته

هزار تومان و  ۳5هزار تومان، راسته با استخوان را  42هزار تومان، دست و ماهیچه گوسفندی را  4۳ندی شده را به قیمت بران گوسفند بسته

وانند تها از این موضوع، مشتریان میکننده بفروشند. در صورت تخطی فروشگاههزار تومان در هر کیلوگرم به مصرف 25گاه بدون استخوان را قلوه

صورت پایلوت در استان تهران و البرز اجرا شده و در مرحله شکایت کنند.رسولی بیان کرد: این طرح در حال حاضر اگرچه بهاز واحد مربوطه 

تن نیز خواهد رسید؛ بنابراین از آنجا که تهران  15۰های آینده به شود، اما این مقدار در هفتهتن گوشت گوسفندی در روز توزیع می 7۰نخست، 

ها نیز تأثیرگذار باشد.وی یادآور شد: پیش تواند در نرخ سایر استانتن مصرف دارد، پایین آمدن قیمت در پایتخت، می 2۰۰روزانه طور میانگین به

خریدند، اما با اجرای این طرح، اکنون هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می ۳7تا  ۳6بندی، الشه گوسفندی را با قیمت های بستهاز این، شرکت

های گوناگونی را اجرا کرده است.رسولی تعداد های تولید، برنامهگیرد و دولت در کاهش هزینهها قرار میقیمت در اختیار کارخانهزانالشه ار

ی های متولبندی با کیفیت باال تحت نظارت سازمانواحد عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: گوشت بسته 25بندی گوشت را حدود های بستهشرکت

 کننده قابلیت ردیابی دارد./شود و تمام آنها برای مصرفتوزیع میدر بازار 

http://www.iana.ir/fa/news/47258/%D8%A2%D8% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۹تاریخ: 

 قیمت گوشت در آستانه عید قربان ترمز گرانی گوشت برید/ثبات

تن گوشت وارداتی در اختیار صنوف قرار  2۰هواپیما معادل  2رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: طی چند روز اخیر روزانه 

 .گیرد که با این وجود دیگر خبری از گرانی گوشت نیستمی

علی رغم اذعان مسئوالن مبنی بر وضعیت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

همواره دهک های پایین جامعه را برای  گوشت قرمزمناسب عرضه دام و تالش برای بهبود اوضاع، طی ماه های اخیر قیمت باالی 

در مغازه های سطح شهر نگرانی هایی  گوشت گوسفندیافزایش قیمت .خرید این محصول پروتئینی با مشکل مواجه کرده است

 برای مسئولین و مصرف کنندگان ایجاد کرد که از این رو تصمیماتی مبنی بر واردات گوشت با کیفیت از استرالیا جهت کنترل قیمت

هزار تومان عبور کرد که قصابان علت اصلی آن  5۰گزارش های میدانی حاکی از آن است که نرخ گوشت گوسفندی از مرز .اتخاذ شد

حال به سراغ مسئولین مربوطه می رویم تا از آخرین وضعیت .را گرانی یکباره و کمبود دام زنده در آستانه عید قربان اعالم کردند

 :ن با خبر شویمبازار در آستانه عید قربا

درباره آخرین وضعیت بازار گوشت  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان به  4۳تا  42به مغازه دار و  هزار تومان ۳9تا  ۳8اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

تن  2۰هواپیما معادل  2وی از واردات گسترده گوشت از استرالیا خبر داد و گفت: طی چند روز اخیر روزانه .مشتری عرضه می شود

 .در اختیار صنوف قرار می گیرد که با این وجود دیگر خبری از گرانی گوشت نیست گوشت وارداتی

گفت: اگر گوشت های وارداتی بتواند خأل بازار را پر نمایند، از این رو پیش  نرخ دام در آستانه عید قربان وضعیت ملکی با اشاره به

 .بینی می شود که در آستانه عید قربان مشکل خاصی در بازار پیش نیاید

هزارتومانی هر کیلو گوشت با  1۰وت هزار تومان اعالم کرد و افزود: این امر بیانگر تفا ۳2را  نرخ هر کیلو گوشت استرالیایی وی

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت نرخ دام بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو .کیفیت استرالیایی با داخلی است

 .تومان عرضه می شود 5۰۰هزار و  17تا  17دام زنده در میادین به صورت عمده با نرخ 

 صادرات دام امری ضروری است

تن گوشت  4۰الی  ۳۰گفت: روزانه   صنعت،تجارت و کشاورزیپوریان یک تأمین کننده دام و گوشت در گفتگو با خبرنگارمنصور 

 .وارداتی جهت تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود

 .تومان است 5۰۰هزار و  ۳1هزار تومان و اوراسیا را  ۳۳ر کیلو گوشت استرالیا را به گفته وی نرخ ه

تا  2۳هزار تومان عرضه می شود، افزود: در حال حاضر بره پرواربندی با وزن  ۳5پوریان با اشاره به اینکه هر کیلو الشه داخلی با نرخ 

 .دارد وجود بازار در کیلویی 12 های الشه برای تقاضا کیلو مشتری ندارد و تنها  24

با توجه به کاهش تقاضا برای الشه های سنگین  :تأمین کننده دام و گوشت در خصوص وضعیت بازار طی روزهای آتی تصریح کرد

در ازای واردات الشه های سبک را صادر  صادرات دام های سنگیناز وزارت جهاد تقاضا داریم که در آستانه عید قربان مجوز 

 .مشکلی در بازار نخواهیم داشت واردات دامگفته پوریان در صورت صدور مجوز صادرات دام پرواربندی با وزن باال و  به.نماید

http://www.yjc.ir/fa/news/6195497/%D8%AA%D8%B1%D9% 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 زده به جای مرغ گرم در بازارهای یخعرضه مرغ

های منجمد را یخ زدایی )دیفراست( و به نام رئیس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: متاسفانه متخلفان مرغ

های رادیو اقتصاد افزود: مرغ« بازارروی خط »به گزارش ایانا محمد یوسفی در برنامه .کنندمرغ گرم )تازه( به بازار مصرف عرضه می

 شود.های کامال غیربهداشتی و غیراصولی به مرغ گرم تبدیل و در بازار به مردم عرضه میمنجمد به شیوه

 ها به بازار است.وی در ادامه اظهار کرد: تهدید امنیت غذایی مردم و سالمت جامعه نخستین پیامد ورود این مرغ

رورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه توزیع مرغ منجمد جهت تنظیم بازار در مواقع ضروری از سوی رئیس هیات مدیره انجمن پ

 کند.شود، گفت: دولت به ازای هر کیلوگرم مرغ سرد دو هزار تومان یارانه پرداخت میشرکت پشتیبانی امور دام انجام می

استفاده برخی از افراد منفعت طلب را در جامعه فراهم زمینه سوءوی همچنین با اعالم اینکه تفاوت فاحش قیمت مرغ سرد و گرم 

دهد تا تومان به مراکز عمده فروشی تحویل می۳۰۰کند، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم مرغ منجمد را پنج هزار ومی

تا هشت هزار تومان عرضه 5۰۰هزار و تومان به دست مصرف کنندگان برسد و در برابر مرغ گرم در بازار بین هفت7۰۰پنج هزار و

ای انجام کند تا اقدامات ناشایستهشود.یوسفی گفت: اختالف قیمت دو هزار تومانی بین مرغ سرد و گرم افراد سودجو را وسوسه میمی

 اندازد.دهند که ادامه این گونه رفتارهای پرخطر سالمت جامعه را به مخاطره می

های گرم مخلوط و به مصرف کنندگان عرضه های سرد را پس از دیفراست )یخ زدایی( با مرغخلف مرغوی با اشاره به اینکه افراد مت

 صورت غیر متعارف صدمات جبران ناپذیری در جامعه بر جای خواهد گذاشت.کنند، گفت: تداوم عرضه این ماده پروتئینی بهمی

ت جهاد کشاورزی به جهت جلوگیری از چنین تخلفاتی باید در رئیس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی افزود: وزار

 غ گرم و سرد به حداقل ممکن برسد./های منجمد تجدید نظر اساسی کند تا اختالف قیمت فاحش بین مررابطه با نحوه توزیع مرغ

http://www.iana.ir/fa/news/47۰9۳/%D8%B9%D 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش می دهد + قیمت

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نرخ مرغ تابع عرضه و تقاضا است، گفت: با ورود حجاج نرخ مرغ تا 

 .یابدهزار تومان افزایش می 8

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

خیلی کمرنگ است، اظهار داشت: تازمانی که دولت تکلیف جایزه صادراتی را  صادرات مرغبا اشاره به اینکه  ،خبرنگاران جوان

تابع عرضه و تقاضا است، افزود: البته با ورود  نرخ مرغوی با اشاره به اینکه .مشخص نکند، وضعیت به همین روال ادامه می یابد

خ به این سوال که در شرایط کنونی نرخ مرغ باالی یوسفی در پاس.هزار تومان افزایش یابد8حجاج پیش بینی می شود که نرخ مرغ تا 

هزارتومان در مغازه ها عرضه می شود، گفت: نرخ مرغ در مغازه مالک نیست چرا که مسئولیت کنترل و نرخ گذاری درب مغازه بر  8

 ۳۰۰هزار و  5ار از هزار تومان و فروش مدت د5به گفته وی نرخ فروش نقدی هر کیلو مرغ زنده به صورت نقدی از .عهده ما نیست

تصریح کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ آماده به  مرغ گوشتیرئیس انجمن پرورش دهندگان .تومان نباید کمتر باشد 5۰۰هزار و  5تا 

تومان است  4۰۰هزار و  7تا  ۳۰۰هزار و  7تومان ، غرفه های میادین سطح شهر  ۳۰۰هزار و  7تا  2۰۰هزار و  7طبخ میدان بهمن 

 .رو فروش با نرخ های باالتر در سطح شهر به انجمن ارتباطی ندارداز این 

http://www.yjc.ir/fa/news/619267۳/%D9%88%D8%B1%D9%88% 
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 گوشت مرغ
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 تومان رسید ۸45۰آخرین تحوالت بازار مرغ/ نرخ مرغ به 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  کشاورزی صنعت،تجارت ومهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

هزار و  5تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  1۰۰از کاهش  ،جوان

 8و خرده فروشی  7۰۰هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  55۰هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  5۰۰

هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  45۰هزار و  7با کمر  نرخ هر کیلو ران مرغبه گفته وی .تومان است 45۰هزار و 

 5۰۰هزار و  15تومان،سینه بدون کتف  5۰۰هزار و  14یوسف خانی ادامه داد: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است 45۰

تومانی قیمت مرغ امری عادی  1۰۰رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه نوسانات .تومان است 5۰۰هزار و  17و فیله مرغ 

ه نرخ مرغ از شهریور ماه پیش بینی می شود ک 15تا   کاهش جوجه ریزیتلقی می شود، بیان کرد: البته با توجه به فصل گرما و 

 .تومان در نوسان باشد 6۰۰هزار و  8تا  2۰۰هزار و  8

http://www.yjc.ir/fa/news/61956۰7/%D8%A2%D8%AE%D 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۲تاریخ: 

درصد به  4الحسنه با سود های نوین/ آغاز پرداخت تسهیالت قرضایران در آستانه تجهیز به فناوریکشاورزی 
 میلیارد ریال اعتبار تا پایان مردادماه 6۰۰های نوین حوزه مکانیزاسیون/ کارسازی بیش از فناوری

دهنده خدمات مکانیزاسیون و های ارائههای نوین و همچنین تشکلکنندگان فناوریبار در کشور حمایت از عرضهبرای نخستین

 .الحسنه با سود چهار درصد تعلق گرفتها، تسهیالت قرضگونه فناوریکارگیری اینکشاورزان پیشرو و متقاضی به

ت سهیالشده برای اختصاص توگو با خبرنگار ایانا با اشاره به پیشنهاد مطرحرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفت

ورد بحث نیز م میزگرد برگزارشده این خبرگزاریهای نوین به حوزه مکانیزاسیون که در الحسنه با سود پایین برای ورود فناوریقرض

های حمایتی محمود حجتی در حوزه مکانیزاسیون، با پرداخت تسهیالت چهار درصد سیاست"قرار گرفته و پیشنهاد شده بود، گفت: 

مهندس عبدالرحمان چراغعلی در میزگرد ایانا در باره مکانیزاسیون پیشنهاد کرد "ها، ادوات و تجهیزات نوین استمرار یافت.به ماشین

 "های نخست انجام شود.های الزم حداقل برای سالود تکنولوژی جدید که جزو الزامات بخش است مشوقبرای ور"

های نوین در فرایند تولید محصوالت کشاورزی و نقش نقش فناوری"کامبیز عباسی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: 

 "شود.وری در حوزه کشاورزی محسوب میرهترین عوامل ارتقای بهعنوان یکی از مهممکانیزاسیون کشاورزی، به

یش از کارگیری بهای نوین در دولت یازدهم منجر به شناسایی و بهگونه فناوریکارگیری اینشناسایی، معرفی و به"وی بیان کرد: 

های وزیر مایتفناوری جدید در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی شد و در این راستا، در سال جاری با تمهیدات به عمل آمده و ح ۳8

 الحسنه به خریدارانبرداران این بخش، موجبات پرداخت تسهیالت قرضجهاد کشاورزی از حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و بهره

ها پروری، جنگل و مرتع، گیاهان دارویی و گلخانههای مکانیزاسیون زراعت، باغبانی، دام و طیور و آبزیهای نوین در حوزهماشین

 ".فراهم شد

 نوع فناوری نوین مکانیزاسیون تا پایان سال جاری 2۰ورود 

نوع فناوری  2۰شود تا پایان سال جاری بینی میپیش"رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: 

نه به الحسرداخت تسهیالت قرضهای حمایتی وزارت متبوع در حوزه مکانیزاسیون است، شناسایی و با پنوین که در قالب سیاست

دهنده ئههای اراهای نوین و همچنین تشکلکنندگان ماشینترتیب حمایت از عرضهبدین"عباسی عنوان کرد: "عرصه تولید، ورود کند.

بیش از  یها، امکان ارتقاء کیفی مکانیزاسیون کشاورزگونه ماشینکارگیری اینخدمات مکانیزاسیون و کشاورزان پیشرو و متقاضی به

ها و های استانمیلیارد ریال تسهیالت مطابق با نیازها و خواست 6۰۰برای این منظور بیش از "وی یادآور شد: "شود.پیش فراهم می

 "شود.ها ابالغ و ارسال های بخش کشاورزی کارسازی شد که امیدواریم تا پایان مردادماه سال جاری به استاناولویت

های نوین در حوزه مکانیزاسیون گرا، ریزبین و دقیق بخش کشاورزی به بحث فناوریتوجه وزیر عمل"کرد: عباسی در پایان تأکید 

 /"ترین عوامل تأمین منابع فوق و ارتقاء مکانیزاسیون کشور است.کشاورزی از مهم

http://www.iana.ir/fa/news/47۳27/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%8 
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http://iana.ir/fa/news/46674/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DA%98-%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-10-%D8%AA%D8%A7-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://iana.ir/fa/news/46674/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DA%98-%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-10-%D8%AA%D8%A7-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/47327/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%258
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 مکانیزاسیون
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶ مرداد ۱۵تاریخ: 

 افزایش عوارض حمل و نقل، نفس تولیدکنندگان را برید

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار 

 با انتقاد از افزایش عوارض حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: شورای اقتصاد مصوبه ای مبنی بر افزایش ،باشگاه خبرنگاران جوان

درصدی،  2به گفته وی تفاوت اخذ عوارض .درصد را در دستور کار خود قرار داده است 5به  ۳جاده ای از  نقل عوارض حمل و

قاسمی ادامه داد: با توجه .برداشت در ماهی دهندگان پرورش جمله از تولیدکنندگان تمامی هزار میلیارد تومان هزینه برای  8حدود 

دارند، از این رو با تحمیل هزینه های اضافی به تولیدکنندگان نباید به  کنترل نرخ تورمبه آنکه مسئوالن دولتی اظهاراتی مبنی بر 

گفت: با توجه به  اصالح ناوگان مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به ضرورت.رکود اقتصادی دامن بزنند

به گفته وی .د، اما هزینه آن نبایداز جیب تولیدکننده پرداخت شودآنکه نوسازی ناوگان و اصالح جاده ها امری مهم به شمار می رو

 .به تصویب برسد شورای اقتصادافزایش عوارض حمل ونقل جاده ای قرار است که پس از بررسی در 

http://www.yjc.ir/fa/news/6179676/%D8%A7%D9%81% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 الحججچک برگشتی رئیس ثامن 119الحجج/ افشای چک برگشتی رئیس ثامن 119افشای 

اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تلویزیون رفت تا جمهوری دولت دوازدهم، ولیعنوان ریاستشب تحلیف حسن روحانی به :شرق

ای را درباره فسادهای سیستم بانکی مطرح کند. آقای رئیس آمده بود تا از مؤسسه غیرمجازی یاد کند که سود کالن پردهبیسخنان 

چک برگشتی یکی از مدیران همین مؤسسات را در مقابل  119کرد. او البته به اینها اکتفا نکرد و مسئله درصدی دریافت می84

مؤسسه فرشتگان و رسیدگی به پرونده او هم یکی دیگر از خبرهایی بود که سیف در این برنامه  بودن مسئولزندانی .دوربین، رو کرد

مانید؟ او که چند روز قبل مشخصا رو شد. آیا در دولت دوازدهم میآن را اعالم کرد. او در همین برنامه، با پرسشی انتخاباتی هم روبه

فارغ از اینکه حکم ریاست کلی بانک »باره صحبت کرد: امه کمی بااحتیاط دراینبرن ماند، حاال در اینگفته بود رئیس کل باقی می

یت های مسئولگیری خواهد شد، اما دورهوری است و با توجه به عملکرد تصمیمجمهرئیس گیرندهتصمیم  ساله است، امامرکزی پنج

البته افتخار است که در نظام جمهوری اسالمی بتوان  ساله است و یک سال دیگر نیز از این زمان باقی مانده استبانک مرکزی پنج

کردیم یفکر م»سازی نرخ ارز بار دیگر سخن گفت: شبکه اول سیما درباره یکسان« نگاه یک»اله سیف در برنامه ولی«.فعالیت کرد

 سازی نرخ ارز ازاما یکسانسازی نرخ ارز عملیاتی شود، گیرد و یکسانبعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار می

های ریزیالمللی کافی به تأخیر افتاده است، اما براساس برنامههایی است که هنوز اجرائی نشده و این امر به دلیل نبود روابط بینبرنامه

 .«شودسازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم عملیاتی میشده یکسانانجام

 روداز بین می صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور 

شدن وام ازدواج رونمایی کرد. طرحی که به اعتقاد سیف های اخیر بانک مرکزی از طرح جدیدی برای کاهش صف و ضربتیدر هفته

صورت هفتگی رسیده سیف گفته این موضوع را به.گذاردتا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج باقی نمی

 .اندها هم برخورد مناسبی با پرداخت وام ازدواج داشتهعمومی هم درموردش وجود دارد و بانک کند و رضایتمی

د ها آمادگی دارنها در موارد دیگر مصرف شده بود که در حال وصول است و بر این اساس بانکالحسنه بانکمنابع قرض»به گفته او: 

 .حاضر مناسب استها برای پرداخت وام ازدواج درحالع بانکبنابراین به عقیده او، مناب .«در این زمینه عمل کنند

 سیف به روحانی  دستور 

اند هها دستوراتی دادتکلیف مطالبات بانکجمهور درباره تعییناخیرا رئیس»ها از دولت هم گفت: سیف درباره وصول مطالبات بانک

های اوست. بنابراین باز هم سیف درباره نرخ تورم و روند آن حبتنرخ تورم پای ثابت ص.«تکلیف صورت پذیردکه در این زمینه تعیین

درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در  9نرخ تورم به  95در پایان سال »توضیحاتی ارائه داد: 

دهد که دوباره به زولی دارد و این نشان میدرصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه روند ن 1۰.۳درصد و در تیرماه به  1۰،2خردادماه به 

باید دقت شود که نرخ تورم کنترل شود ولی با وجود این تورم انتظاری نزولی است و در  .گردیمرقمی باز میدامنه نرخ تورم تک

هم  96که نرخ تورم سال یابد، عالوه بر آنهای آینده نرخ تورم نزولی خواهد بود و تا سه ماه آتی نیز به همین منوال ادامه میماه

 .«گونه خواهد بودهمین

 دستگاه ۳درخواست سیف از  

سال اخیر بالی جان بانک سیف در این برنامه بار دیگر به مردم درباره مؤسسات غیرمجاز هشدار داد. همان مؤسساتی که در نیم

در این مؤسسات نیست. مردم باید بین مؤسسات گذاری دریافت سود باال توجیه مناسبی برای سپرده» :مرکزی شده بودند. او گفت

http://awnrc.com/index.php
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مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قائل شوند. اکنون خوشبختانه دیگر مؤسسه غیرمجاز نداریم که این دستاورد با تالش بسیار زیاد 

بازار پول کشور رئیس کل بانک مرکزی به برقراری انضباط مالی جدی در .«تکلیف شدندحاصل شد و همه مؤسسات غیرمجاز تعیین

در زمان فعالیت مؤسسات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاستی ما به دلیل فعالیت مخرب مؤسسات غیرمجاز، »هم اشاره کرد و افزود: 

 .«شد. اما از این به بعد به هیچ عنوان شاهد فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بودعملیاتی نمی

تانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور درخواست کرد که به هیچ عنوان اجازه شروع یک نطفه جدید رئیس کل بانک مرکزی از اس

های سود باالتر از سود مصوب او از مردم خواست تحت هیچ شرایطی فریب نرخ.تحت عنوان مؤسسه اعتباری را با ایجاد شعبه ندهند

دانست هنوز هم نگرانی از آشفتگی در که میسیف درحالی.سک باالتری داردشورای پول و اعتبار را نخورند زیرا نرخ سود باالتر، ری

های اجتماعی در زمان ها برای مواجهه با بحرانای به تأسیس صندوق ضمانت سپردهسیستم بانکی نزد مردم وجود دارد، اشاره

پردازند و این صندوق ه این صندوق میطور مستمر حق عضویت بها بهبانک» :ها و مؤسسات اعتباری کرد و گفتورشکستگی بانک

های بانکی از ای سپردهسطح پوشش بیمه .کندها را بیمه و پرداخت میها تا سطح مشخصی از سپردهدر زمان ورشکستگی بانک

بین  رکه فردی سپرده باالتری دارد، باید این سپرده را دها صد میلیون تومان است. بنابراین درصورتیسوی صندوق ضمانت سپرده

گذاری در مؤسسات مجاز هم رئیس شورای پول و اعتبار البته معتقد است مردم حتی در زمینه سپرده«.گذاری کندچند بانک سپرده

های خود را به مؤسساتی که سود باالتری پرداخت مردم نباید تحت هیچ شرایطی سپرده»باید دقت کنند. به همین خاطر گفت: 

تند. نظارت بانک مرکزی هسکند. اگر مؤسسات، مجاز هستند پس تحتلبته انتقاداتی را به او متوجه میاین سخن، ا«.کنند، ببرندمی

دهند، برده نشود، نشان از رفع تکلیف از بانک مرکزی است؟ یعنی ها به مؤسسات مجازی که سود باالتر میگفتن این حرف که سپرده

تمامی مؤسسات مجاز از نظر »بانک مرکزی، هم اطمینانی نیست؟او گفته: تبع آن خود نظارت بانک مرکزی و بهبه مؤسسات تحت

ها ای از طریق صندوق ضمانت سپردهحاضر برای تمامی مؤسسات مجاز پوشش بیمهریسک دارای شرایط یکسان نیستند و درحال

 .«ت کامل داردها را رها نکرده و نظارزمان بانک مرکزی نیز مؤسسات و بانکحال، همایجاد کردیم. بااین

 درصدی یکی از مؤسسات غیرمجاز ۸4سود  

درصدی  84یکی از مؤسسات غیرمجاز سود »ای از فعالیت یک مؤسسه غیرمجاز گفت: سیف در اینجا کمی تند شد و با یاد نمونه

 ود از کجا قرار استگذاران نیز توجه نداشتند که این سسوادی در رأس این مؤسسه نشسته بود و سپردهکرد. فرد بیپرداخت می

 .«تأمین شود

 روایت ناگفته سیف از یک مؤسسه غیرمجاز 

میلیارد تومان از مردم  27۰ای غیرمجاز در شهریار داد که در مدت کوتاهی او به همین اکتفا نکرد و با تعجب خبر از تأسیس مؤسسه

 .«که پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار دهند؟کنند مردم چطور جرئت می»سپرده جمع کرده بود. او با لحنی متعجب گفت: 

ها، میزان ذخایر و همچنین های مالی و افشاگری بانکبر همین اساس بود که سیف از تدوین استانداردهای جدید برای صورت

شدن مؤسسات چیدهبعد از بر»ها و مؤسسات خبر داد. حاال او گفته: جلوگیری از توزیع سودهای کاذب و موهوم برای کنترل بانک

 .«های پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به سمت آرامش در بازار پیش برودغیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاست

 ادغام مهر اقتصاد با ثامن و کوثر 

طور خبر از ادغام یک بانک و دو مؤسسه اعتباری داد که این چندوقت بارها درباره آنها حرف و رئیس کل بانک مرکزی همین

وضعیت »الحجج گفت: تکلیف مؤسسه ثامنشد؛ بانک مهر اقتصاد و دو مؤسسه کوثر و ثامن. او درباره تعیینهایی شنیده میحدیث

بندی مراجعه و مطالباتشان را دریافت کنند. همچنین پرونده یف شده و باید براساس جدول زمانتکلگذاران این مؤسسه تعیینسپرده
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گاهی برخی مؤسسه »الحجج و ثامن اشاره کرده و گفت: او به شباهت نام دو مؤسسه ثامن.«تشکیل شده و در حال رسیدگی است

ر بانک کرد که با تذکاالئمه فعالیت میسه ثامن در ابتدا با نام ثامنگیرند. او افزود: مؤسالحجج و ثامن را با یکدیگر اشتباه میثامن

مرکزی نام خود را اصالح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد. مؤسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است. بانک مهر اقتصاد 

 .«ک با مؤسسات ثامن و کوثر تجمیع شودخوبی عمل کرده و قرار است این بانهم مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به

 فقره چک برگشتی داشت 119الحجج مدیر ثامن 

اشخاصی که سابقه تحصیلی و تجربی نداشتند به دلیل نبود » :های مؤسسات غیرمجاز برداشت و گفتسیف باز هم پرده از آشفتگی

کرد و شعبه در کشور فعالیت می 5۰۰الحجج با سسه ثامنکه برای مثال مؤطوریاند بهنظارت کافی دست به ایجاد این مؤسسات زده

فقره چک برگشتی داشته  119میلیارد تومان جمع کرده بود که بخشی از آن بازیافت شده است. صاحب این مؤسسه  8۰۰هزار و 12

زندان یع افراد، استخدام فرو مجوز فعالیت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت که آن را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی مانند تطم

برد و مسئول مؤسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر می»مدیر فرشتگان زندانی است .«مسئوالن و... را نیز انجام داده است

اخت درصد اصل پول را پرد 9۰حاضر پرونده در حال رسیدگی است. درباره مؤسسه فرشتگان تردید داریم که دارایی دارد یا نه، درحال

 هایاین جمله سیف درباره دارایی«. کنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد پرداخت اصل پول را تکمیل خواهیم کردمی

 سهام کاسپین متعلق به فرشتگان است .هایی در مورد آن حتی در نزد بانک مرکزی وجود داردمؤسسه فرشتگان بود که شائبه

توانیم پولی پرداخت کنیم و باید تمام دارایی فرشتگان که به منسوبان مسئوالن منتقل شده، ود، نمیاو گفت اگر دارایی شناسایی نش

 هاگروه در بین معترضان خیابانی بانک 2 .گذاران فرشتگان استبازگردد. همچنین سهام کاسپین نیز متعلق به سپرده

ادی گروه اول ای»شد، او این اعتراضات را به دو گروه معطوف کرد: وقتی از رئیس کل بانک مرکزی درباره اعتراضات خیابانی پرسیده 

ص گذاران خرد تکلیفشان مشخخواهند بگذارند سپردهگذاران درشت این مؤسسات هستند که نمیمدیران متخلف و گروه دیگر سپرده

ن های خرد در کاسپیدگی به حساباندازی برای رسیاین سخن سیف، سنگ«.کنیم انجام این کار تسریع شودشود، اما ما تالش می

های خرد آغاز روز است از سپرده 8۰های تعاونی فرشتگان تکلیف حسابکه روند تعیین  کند. به گزارش ایرنا، در حالیرا تأیید می

 دناند. مسدودشهای مؤسسه کاسپین را مسدود کردههای کالن با شکایت به مراجع قضائی، برخی حسابشده، دارندگان سپرده

های این مؤسسه را به دلیل صدور احکام قضائی، علی نعیمی، مدیرعامل مؤسسه کاسپین هم تأیید کرد و گفت: این موضوع حساب

شعبه  2۰به گفته او، اکنون  .به قوه قضائیه و بانک مرکزی منعکس شده است و در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل هستیم

 هاعلت ارقام متفاوت بدهی دولت به بانک .مواجه هستند و هنوز مشکل رفع نشده استها کاسپین با مشکل مسدودشدن حساب

امور  شده از سوی وزارتدرباره تفاوت میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و رقم اعالم« نگاه یک»رئیس کل بانک مرکزی در برنامه 

اقتصاد و دارایی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است دفتری در وزارت امور »اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، توضیح داد: 

یستم شده از سوی سشده از سوی آنها با رقم اعالماند؛ اما رقم اعالمبندی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی رسیدهکه به جمع

نرخ سودی در نظر گرفته است که در بانکی، متفاوت است. دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هرساله 

محاسبات دولت، یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و 

ار هز 87هزار میلیارد ریال است؛ اما دولت این رقم را 145شده از سوی سیستم بانکی، حدود دولت شده است. میزان بدهی اعالم

به »او درباره تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان، گفت: تغییر واحد پول در انتظار مجلس .«میلیارد ریال محاسبه کرده است

شد، تصمیم بر حذف یک صفر گرفته دلیل اینکه ریال هیچ جایی در میان مردم نداشت و تنها در محاسبات آنها از آن استفاده می

وضعیت بهتر ایران در  .«حاضر منتظر طرح این موضوع در مجلس هستیمخود را اعالم کرد و درحال شد که دولت نیز موافقت
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یکی از مسائلی است که بارها از سوی جامعه محل پرسش قرار رفته است. برای  FATF وضعیت ایران درFATF  نشست آتی

در حال انجام است که به آنها منعکس  FATF ان در راستایاقداماتی در ایر» :باره پرسیده شد. او گفتهمین باز هم از سیف دراین

نگاه سیاسی و تخصصی وجود   FATF البته در .شود در نشست آتی، وضعیت بهتری داشته باشیمبینی میخواهد شد؛ بنابراین پیش

نها کشورهایی که در لیست کند. از نظر آها، دامنه ریسک را مشخص میبندی کشوربا طبقه  FATF .دارد؛ اما نگاه ما تخصصی است

از سیف درباره مسئله پرحاشیه بلوکه .«شویی انجام دهند یا به تروریسم کمک مالی کنندسیاه هستند، این امکان وجود دارد که پول

ها در چین هم پرسیده شد. او البته تمام این مسئله را برخالف آنچه تاکنون از سوی مسئوالن اتاق مشترک های پتروشیمیحساب

نیست. ضمن اینکه  FATF  البته این امر الزاما به دلیل» :شویی ندانست و گفتایران و چین مطرح شده، معطوف به مشکالت پول

ترسند و پیشنهاد شده با نهاد نظارتی ها میها با مشکالتی مواجه باشند؛ البته برخی بانکای نیست که بانکگونهشرایط به

 .«ینکه به مسئوالن چینی برای رفع این مشکل، برای انجام مذاکره اعالم آمادگی شده استهایی انجام دهند، ضمن اهمکاری

http://www.iana.ir/fa/news/47۰96/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 روزی جهانی به نام خزر

 *همایون خوشروان

شناختی دریای خزر ریختهندسه زمین .آگوست هر سال روز جهانی دریای خزر نامیده شده است 12مرداد مقارن با  21 :شرق 

هزاره سوم میالدی  درشود. ترین دریاچه کره زمین قلمداد میهای کره زمین متمایز است و بزرگنسبت به سایر دریاها و دریاچه

 ای، آلودگیهای کنارهها و خلیجشدن تاالبزایی در سواحل، خشکای اعم از کاهش سریع سطح تراز آب دریا، بیابانهای عمدهنگرانی

زر ای خهای ساحلی و دریایی در منطقه دریرفتن تنوعات زیستی و آشفتگی و تخریب زیستگاهبینوسیع منابع آب و رسوبات بستر، از

شوند. با وجود تصویب ترین عوامل محسوب میهای انسانی در بروز مخاطرات فوق، مهموجود دارد که تأثیر گرمایش زمین و دخالت

های محیطی دریای خزر ها در توسعه چالشمحیطی مختلف و کنوانسیون تهران، هنوز حجم نگرانیهای همکاری زیستپروتکل

های خاویاری که واجد ارزش اقتصادی های خزری و ماهیهای زیستی دریای خزر مانند فکنمایه ترینکاهش نیافته است. امروز مهم

گیری دریای خزر در ابتدای دوره اند و متأسفانه نجات آنها کار بسیار دشواری است. از زمان شکلبسیاری هستند، در حال انقراض

ه های تکتونیکی و عوامل اقلیمی بر این گسترمهمی مانند ناآرامی پلیوسن در حدود پنج میلیون سال قبل تاکنون اتفاقات طبیعی

انسانی  طلبی جوامعمحیطی آن را تهدید نکرده و متأسفانه در دو قرن حاضر زیادهآبی وسیع تأثیر داشته است؛ ولی هرگز قلمرو زیست

دریای خزر مورد تجاوز قرار گرفته و  امروزه بخش وسیعی از حد بستر و حریم طبیعی .سبب بروز مشکالت جدی در آن شده است

وسازهای زیربنایی دچار تغییر شده است. تأثیر گرمایش زمین بر نوسانات سریع و علت ساختبیالن آبی و رسوبی دریای خزر به 

ت شود. متأسفانه در کشور ما ساختار مدیریهای مهم در این حوزه آبی محسوب میمحیط زیست مناطق ساحلی از دیگر نگرانی

ای علمی هنشدن بودجه الزم برای تقویت فعالیتپژوهش و تحقیقات کاربردی روی دریای خزر بسیار ضعیف و ناکارآمد است و تأمین

نکردن از نخبگان دریایی موجب کاهش سطح ادراک و آگاهی درباره وضعیت طبیعی دریای خزر شده است و در نهایت و استفاده

شوند. این در حالی است که کشور روسیه از قرن های جدی میهای نامعلوم سبب بروز بحراننناپذیری در زمابینیمشکالت پیش

ترین کارهایی که برای حفاظت رسد مهمنظر می ای درباره دریای خزر انجام داده است. بههفدهم تاکنون تحقیقات و مطالعات گسترده

  :ان انجام داد، اقداماتی به شرح زیر استتوو مدیریت جامع مناطق ساحلی و منابع آبی دریای خزر می

 بنیاد دریایی در موضوعات علمی مرتبط با دریای خزرتقویت ساختار پژوهش دانش -

 تقویت و حمایت مالی مراکز تحقیقاتی وابسته به دریای خزر و اصالح ساختار اداری آنها -

های تحصیلی مرتبط با شرح وظایف کاری در مراکز ا رشتهکارگیری نیروهای متخصص نخبه و استفاده از مدیران کارآمد ببه -

 تحقیقاتی

های طبیعی موجود و اعمال موازین قانونی با اصالح قوانین و مصوبات مربوط به تعیین حد بستر و حریم دریای خزر مطابق واقعیت -

 نظارت عالی

 همکاری و مشارکت با کشورهای حاشیه دریای خزر در راستای توسعه پایدار -

 زایی از طریق راهکارهای مهندسینجات ذخایر آبی وابسته به دریای خزر از خشک -

 محیطی دریای خزر و حفاظت از منابع طبیعی آننهاد برای پایش مستمر اوضاع زیستهای مردمتقویت سازمان -

ایش و کنترل پارامترهای هیدرولوژی شدن سامانه پترین برنامه راهبردی برای گرامیداشت روز دریای خزر، یکپارچهدر نهایت مهم

ای دریایی، محیط زیست و هواشناسی دریایی در سطح حوزه آبریز دریای خزر است. امید است در دولت جدید تدبیر و امید، نگاه ویژه
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ت همه های آن متمرکز شود و کمبودهای پژوهشی گذشته برطرف شود. در پایان این روز مهم را خدمروی دریای خزر و توانمندی

کنم و از نور حکیم گذاران و مردم عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض میریزان، قانونمتخصصان، دانشمندان، کارشناسان، برنامه

  .سالمتی روزافزون را برای همه عزیزان مسئلت دارم

 های دریاییمدیره انجمن مهندسی سواحل و سازهعضو هیئت *

http://www.iana.ir/fa/news/4726۰/%D8%B1%D9%88%D8%B2% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47260/%D8%B1%D9%88%D8%B2%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

232 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 اند؟آن همه حشره کجا رفته

حیات هستند که با از بین رفتن آنها، زندگی سایر جانداران از جمله گیاهان و جانوران با خطر های مهم زنجیره حشرات یکی از حلقه

های حشرات، کاهش چشمگیری داشته که این دهد در چند دهه اخیر، تعداد و تنوع گونهمطالعات نشان می .شودنابودی روبرو می

نامند. ولفگانگ وگل مدیر می "شیشه جلو"، حشره شناسان این وضعیت را پدیده مجله ساینسبه گزارش ایانا از .امر، بسیار نگران کننده است

ان ه شیشه جلوی ماشینشآورند که حشرات چگونه قبال بمردم به یاد می"گوید: موسسه تنوع زیستی جانوران الیبنیتز واقع در بن آلمان می

. اسکات بلک مدیر اجرایی انجمن "کنندکردند. امروز رانندگان وقت کمتری را صرف تمیز کردن و ساییدن شیشه ماشین خود میبرخورد می

 گر مثلمن خیلی مقید به آمار هستم اما این یک واقعیتِ روشن است که شما دی"گوید: مهرگان زرسس در پرتلند اورگون میحفاظت از بی

های امروزی بیشتر آیرودینامیک هستند و بنابر این کمتر باعث مرگ . برخی از مردم معتقدند که ماشین"بینیدگذشته، انبوه حشرات را نمی

موستانگ ماخ یک بود که چند  1969گوید: در نوجوانی همه لذت و افتخارم در نبراسکا ماشین فورد مدل شوند. اما آقای بلک میحشرات می

ط زیبای براق روی آن بود. من عادت داشتم ماشینم را همیشه بشویم و همیشه پوشیده از حشره بود. اخیرا مارتین سورگ حشره شناس، خ

.هر "ماشین من یک لندروور است و مثل یک یخچال، آیرودینامیک است اما این روزها همیشه تمیز است"خالف این امر را مشاهده کرده است. 

های مهم حشرات وجود دارد. مورد حشرات پراکنده، علمی نیستند اما اطالعات قابل اعتماد کمی در مورد سرنوشت گونه چند مشاهدات، در

اند. اما تعداد کمی از های شب تاب، مشاهده کردههای شهریار و کرمهای اهلی، پروانهای در تعداد زنبور عسلدانشمندان کاهش هشدار دهنده

اند. جو زنند، توجه کردهکنند و پر میهای گرم سال وزوز میشمار حشرات دیگر که در طول ماهها و بیهای گل، سوسکسها، مگآنها به پروانه

ت که های غیر مشهور حشراما شواهد خوبی از ناپدید شدن بیشتر گونه"گوید: نوسرا استاد محیط زیست از دانشگاه نیو برانسویک در کانادا می

های آماتور مثل کلکسیونرهای های اندکی که در دست داریم، از طبیعی دان.بسیاری از گزارش"شود، در درست داریمل میاکثریت آنها را شام

ه شناسان آماتور کای از اطالعات بلند مدت این بار از یک گروه متخصص از حشرهدست آمده است. اکنون مجموعهپروانه گرفته تا پرنده نگرها به

 اند، منتشر شده است.گاه طبیعی در غرب اروپا رد گیری کردهانی حشرات را در بیش از صد ذخیره، فراو198۰از دهه 

گونه که انتظار داشتند، آمار حشرات با شناسی انجمن حشره شناسی کرفلد، مشاهده کردند که هماندر طی این مدت، گروه حشره

اندازی حشرات های اولیه به دامی را ثبت کردند؛ وقتی به یکی از سایتا، آمار هشدار دهنده2۰1۳نوسان روبروست. اما آنها در سال 

درصد کاهش داشته است. آنها فکر  8۰فعال بود، سر زدند، مشاهده کردند که آمار کلی تعداد حشرات به دام افتاده  1989که از 

یگر تله را فعال کردند. تعداد حشرات همچنان بار د 2۰14کردند شاید آن سال به خصوص سال بدی بوده است. بنابر این آنها در سال 

ها هزار نمونه را گردآوری کرده بودند، در مقایسه مستقیم، با کاهش چشمگیر حشرات در کم بود. این گروه که در طی سه دهه ده

انتشار  ی تحلیل وها سایت مواجه شدند.دیو گاولسون استاد محیط زیست در دانشگاه ساسکس در بریتانیا که با گروه کرفلد براده

زند. فرض کنید شما یک پرنده حشره خوار چنین کاهشی به زنجیره غذایی آسیب می"گوید: کند، میبرخی اطالعات همکاری می

کنید؛ در یک چهارم قرن گذشته، چهار پنجم از غذای شما از بین رفته است که بسیار نگران هستید که در آن منطقه زندگی می

ای را به سوی وضعیت داند که این آمار تا چه میزان فراگیر و قابل تعمیم است اما مشاهدات خاص، پنجرهمی. کسی ن"کننده است

ول، گوید: در نگاه اکند. سورگ که مدیریت کلکسیون حشرات انجمن کرفلد را بر عهده دارد میهای کمتر شناخته شده باز میگونه

اند های کمیاب، ثبت شدهرسد. حشرات کمی جزء گونهدار دهنده به نظر نمیلیست قرمز حشرات در معرض خطر آلمان چندان هش

شوند. اما در این گزارش به این نکته توجه نشده که این حشرات، دیگر در مناطق وسیعی که زیرا هنوز در یک یا چند محل دیده می

می از اند اما در منطقه کرفلد بیش از نیسل از بین رفتهشوند. در سراسر آلمان تنها سه گونه زنبور عکردند، یافت نمیقبال زندگی می

 اند. اند، از بین رفتهها گونه زنبور عسلی که اعضای انجمن از اوایل قرن بیستم مستند سازی کردهده
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حدود  اند. برخی ازدر حال مشاهده، ثبت و گردآوری حشرات از این منطقه و سراسر جهان بوده 19۰5اعضای انجمن کرفلد از سال 

 اند. مثالهای مخابرات و ناشران کتاب درباره حشرات مورد عالقه خود کارشناس شدهعضو این انجمن از جمله معلمان، تکنیسین 5۰

در این انجمن فعال بود، دبیرستان را تمام نکرد. او در نوجوانی وارد ارتش شد و پس  198۰تا  195۰زیگفرید سایمورک که در دهه 

ظت از جنگل در یک کارخانه مواد شیمیایی محلی مشغول به کار شد؛ اما به خاطر اطالعات وسیعی که درباره ازجنگ در بخش حفا

ها به او دکترای افتخاری داد. در طی این سال 1979های جنگلی داشت، موسسه فدرال تکنولوژی زوریخ سوییس، در سال سوسک

اند. مرکز اصلی انجمن، یک مدرسه قدیمی ت بوم و رفتار حشرات نوشتهبندی، زیسمطلب درباره طبقه 2۰۰۰اعضای انجمن بیش از 

ک، های مترودر مرکز شهر صنعتی کرفلد، در سواحل رودخانه راین واقع است که زمانی به خاطر تولید ابریشم معروف بود. در کالس

اند اما برخی از همان اطراف گردآوری شده بیش از یک میلیون گونه حشره نصب و در معرض دید قرار داده شده است. بیشتر آنها از

، یکی از 195۰و  194۰های اند. از جمله آنها، حشراتی از کلکسیون یک کشیش محلی هستند که در دههتر آمدهنواحی دوردست

و  رستند. )آرشیوهایی را بفاعضای فعال انجمن بود و همکاران خود در مراکز تبلیغی سراسر جهان را قانع کرده بود که برای او گونه

های حاوی الکل که به دقت کلکسیون انجمن تحت قوانین خاص حفاظت تاریخی قرار دارند.(دهها میلیون حشره در شیشه

ای ها جدهای اطراف این منطقه هستند. این ایستگاههای پایش انجمن در زیستگاهاند، شناورند که حاصل پروژهگذاری شدهبرچسب

وده اند مانند مناطقی که قبال علفزار بهایی نیمه طبیعیای نیستند اما زیستگاها، مناطق بکر و دست نخوردهاز ارزش زیست بومی آنه

د شوهای کشاورزی میهایی از زمینهای وحشی، پرندگان، پستانداران کوچک و حشرات هستند. حتی برخی شامل بخشو پر از گل

نتی کشت کنند. هاینز شوآن یک شیمیدان بازنشسته و از اعضای قدیمی انجمن های سکه کشاورزان آزادند در آنجا بر اساس روش

های بلند مدت از فراوانی حشرات را تا آوری گزارشگوید: انجمن، جمعکه هزاران نمونه حشرات به دام افتاده را بررسی کرده می

مقامات محلی، از گروه برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری ، 198۰و اوایل دهه  197۰طور اتفاقی آغاز کرده است. در اواخر دهه حدودی به

 ها بر جمعیت و تنوع حشرات، تقاضای کمک کردند.های مختلف در مدیریت زیستگاهاستراتژی

گذاشتند تا از ها را در همان نقاط کار میکردند اما هر بار همان نوع تلهاعضا، هر سایت را تنها یک بار در هر چند سال پایش می

های خاص خود اندازی تاثیر دارند، این گروه تلههای به دامهای موجود در بازار بر روشها مطمئن شوند. از آنجا که تلهمقایسه صحت

ها را طراحی کرد نامگذاری شده، شبیه یک این تله 19۳۰ها که به اسم حشره شناس سوئدی رنه ماالیس که در دهه سازد. تلهرا می

هاست و یک چادر از پارچه سفید در باالی آن قرار دارد و در نوک آن های سیاه پایه این تلهپارچه با سوراخچادر شناور است. یک 

یک ظرف پالستیکی که به یک ظرف دیگر حاوی الکل راه دارد. حشرات به دام افتاده در پارچه به سمت  –یک محفظه جمع آوری 

ا به ها بیشتر، حشراتی رافتند. این تلهکند و به داخل ظرف الکل میا را مست میکنند که به تدریج، بخار آنهظرف باالیی پرواز می

است  ها ممکنتوانند یک متر یا بیشتر از سطح زمین پرواز کنند. سورگ برای افرادی که نگرانند خود این تلهاندازد که میدام می

کند که معادل خوراک روزانه یک م حشره در روز شکار میکند که هر تله تنها چند گرجمعیت حشرات را کاهش دهد، یادآوری می

دریافته بودند که هر یک از  198۰اند زیرا حتی در دهه ها را حفظ کردهگوید: اعضای انجمن همه نمونهموش شرو است.سورگ می

ها هنوز بسیاری از نمونه"وید: گطور بالقوه با خطر انقراض مواجه بودند. او میای نایاب از جمعیت حشراتی است که بهآنها نمونه

طور کامل منتشر نشده است. اما برخی از اطالعات در گفتگو با اعضای انجمن های گروه بهاند؛ حتی یافتهبندی و فهرست نشدهدسته

انگیز در تعداد دست آمده عالوه بر نشان دادن کاهش حیرت. اطالعات به"و نیز در پارلمان ملی آلمان بیان شده که ناامید کننده است

یده گونه اطالعاتی از آنها به ثبت نرسای از حشرات اشاره دارد که تقریبا هیچهای نادیده گرفته شدهکلی حشرات، به از بین رفتن گروه

 با کاهش -شوندهای مهمی هستند و گاه با زنبور عسل اشتباه گرفته میکه گرده افشان–ها است. بر اساس اطالعات کرفلد، گل مگس
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 2۰14آوری کردند. آنها در گونه مختلف را جمع 14۳گل مگس از  17291گروه تحقیقاتی،  1989شدید جمعیت روبرو هستند. در 

 گونه را به دام انداختند. 1۰4عدد از  7۳7ها تنها دو هزار و در همان محل

ذاشته است. اعضای این انجمن که در چند دانشگاه های بیشتری را کار گ، هر سال تله2۰1۳های خود در سال گروه از زمان آغاز یافته

کنند، به دنبال یافتن رابطه آب و هوا، تغییر در بافت گیاهی و دیگر عوامل احتمالی دخیل هستند. هنوز دلیل با محققان کار می

ه داد حشرات هنوز رو بهایی که تنوع و فراوانی گیاهان بیشتر شده، تعحتی در زیستگاه"گوید: خاصی اعالم نشده است. سورگ می

بزرگی  هایها شاید نقش مهمی داشته باشد. ما زیستگاههای اطراف زیستگاهتغییر در کاربری زمین"گوید: .گولسون می"کاهش است

های نیمه طبیعی را به مزرعه گندم ایم که مطمئنا به کاهش این حشرات کمک کرده است. اگر ما همه این زیستگاهرا از دست داده

های های کشاورزی گسترش یابد و زیستگاه. هر چه زمین"ها حیات وجود نخواهد داشترت تبدیل کنیم، عمال در این زمینو ذ

های جانوری کمتری را شوند، گونههای دور افتاده از هم میهای باقیمانده که به صورت جزیرهطبیعی حشرات از بین برود، زیستگاه

های وحشی متنوعی است که بسیاری ها و به زیان گلها، به سود علفایی باقیمانده در چراگاهدهد. کودهای شیمیدر خود جای می

ها آلودگی نوری تولید ها و ساختمانشود، خیاباندهند. وقتی توسعه جایگزین مناطق حاشیه شهر میاز حشرات آنها را ترجیح می

وتینی های شبه نیککند. حشره کشیابی آنها را دچار اختالل میجفتشود که حشرات شبرو گیج شوند و کنند که منجر به این میمی

ها اند، از دیگر مظنونان درجه یک این وضعیت است. این حشره کشکه پیشتر در کاهش شدید جمعیت زنبورهای عسل موثر بوده

ه جای شدند زیرا بخطر دانسته میبی کش دنیا هستند که در آغاز نسبتاترین حشرهوارد بازار شدند، اکنون محبوب 198۰که در دهه 

هایی که از آنها استفاده پاشند. اما از آنجایی که در آب قابل حل هستند، در زمینها میاسپری کردن، آنها را مستقیما بر روی دانه

ع سم پاشی های وحشی نزدیک مزارگزارش دادند که شهد و گرده گل 2۰15مانند. گولسون و همکارانش در سال شده ثابت نمی

شده ممکن است نسبت به گیاهان مزرعه، غلظت باالتری از سموم شبه نیکوتینی داشته باشد. هر چند مطالعات اولیه درباره ایمنی 

کشد، اما بر طبق یک مطالعه جدیدتر این سموم این سموم نشان داد که سطوح مجاز ترکیبات آن، زنبورهای عسل را مستقیما نمی

گذارد. محققان، تاثیرات مشابهی را در زنبورهای عسل وحشی منفرد و برقراری ارتباط حشرات با هم تاثیر میبر توانایی گردش و 

ها بر سایر حشرات اطالعات اندکی موجود است اما زنبورهای عسل معمولی مشاهده کردند.درباره چگونگی تاثیر آن حشره کش

تواند مهم باشد. این زنبورهای غیر اجتماعی چندین دهد که این تاثیرات میمطالعات جدید درباره زنبورهای پارازیتوئید نشان می

یمی از شوند. تها ایفا می کنند از جمله گرده افشانی و شکار حشرات دیگر و خود نیز طعمه حیوانات بزرگتر مینقش در اکوسیستم

 Nasoniaش دادند که با قرار گرفتن زنبور گزار Scientific Reportsدانشگاه رگنزبورگ در آلمان در ماه فوریه در مجله 

vitripennis گیری این حشره به نصف کاهش یافت در معرض تنها یک نانوگرم از یکی از سموم شبه نیکوتینی رایج، میزان جفت

گوید: مان میها در یافتن میزبان افت پیدا کرد. الرس کروگمان حشره شناس در موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت در آلو توانایی ماده

ه تواند ثابت کند ک. اما هیچ کس نمی"تواند تولید مثل کنداز نظر جمعیتی، این امر مانند آن است که حشره مرده است زیرا نمی"

ست ویژه در زیها بهگونه اطالعاتی درباره سطوح حشره کشهیچ"گوید: ها باید برای این وضعیت مالمت شوند. سورگ میحشره کش

فاده ها استهای نزدیک زیستگاههایی در زمین. این گروه سعی کرده است دریابد چه نوع آفت کش"یعی در اختیار نداریمهای طبگاه

این یک امر ثابت شده نیست؛ بلکه مشاهده کاهش کلی در تعداد حشرات است. خود "گوید: شده اما این کار دشوار است. گلسون می

ها در ها و زبنبورهای عسل و پروانه.عواملی که برای گل مگس"با آن چه باید کرد دشوار است ها قوی است اما درک آن و اینکهداده

رود. شمار بای از این کاهش بهها نشانهآلمان مشکل ساز شده احتماال در جاهای دیگر نیز موثرند اگر شیشه های تمیز جلوی ماشین

 –ه های مکندک مرکز تحقیقاتی مربوط به کشاورزی، سیستمی از تله، دانشمندان در مرکز تحقیقاتی روتامستد، ی1968از سال 

های کشاورزی برای پایش آفات کشاورزی ها که در زمیناند. این تلهمتری مکش که رو به هوا قرار دارند، تعبیه کرده 12های لوله
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یمز بل که مدیر بخش مطالعات حشرات روتامستد اندازد. جکند به دام میای را که از باالی آن عبور میاند، هر نوع حشرهنصب شده

 «.کنندبرداری میکنند، پیوسته از حشرات مهاجر نمونهها که در تمام هفته به طور شبانه روزی کار میاین تله "گوید: است، می

در مدت مشابه، میزان زیست توده به دام افتاده در جنوب انگلیس کاهش چشمگیری را نشان نداد. اما  2۰۰2تا  197۰های بین سال

کند که تعداد کلی در اسکاتلند در آغاز مطالعه بسیار به دام اندازی حشرات در جنوب اسکاتلند دو سوم کاهش یافت. بل یادآوری می

های کشاورزی که پس از جنگ جهانی و پیش از سال ممکن است بعد از تغییرات شدید در کاربری زمین"گوید: باالتر بود. او می

. ثبات در میزان صید حشرات در جنوب انگلستان تا "رخ داد، بیشتر جمعیت حشرات در جنوب انگلستان از بین رفته باشد 197۰

نند. توانند تولید مثل زیادی بکروند میهاست که وقتی شکارگران آنها از بین میحدی ناشی از ثابت بودن تعداد حشراتی مانند شته

های طوالنی را طی کنند و در طول سال چندین بار های زیست گوناگونی بهره ببرند، مسافتحیطتوانند از مهایی میچنین گونه

توانند مقاومت کنند که بها سود ببرند زیرا به اندازه کافی سریع تولید مثل میتوانند از حشره کشتولید مثل نمایند. بعضی از آنها می

بنابر این بسیاری از حشرات از نظر سازگاری، عالی هستند اما "گوید: روند. بلکه میپیدا کنند در حالی که شکارچیان آنها از بین می

تر ممکن است تاثیرات نابودی حشرات را درک کنند. .موجودات قابل مشاهده"ممکن است حشراتی که ما عاشق آنهاییم چنین نباشند

ها و پرستوها در ها، گنجشکخورند، مانند چکاوکنده را میهایی از پرندگان که حشرات پردر آمریکای شمالی و اروپا، تعداد گونه

مطمئنا از دست رفتن زیستگاه نقش مهمی دارد اما عامل مشهودی که همه آنها را درگیر کرده، "گوید: حال کم شدن است. نوسرا می

آمده است که حاصل چندین دهه  های زیست بومی نادر به دستهایی جذاب اما غیر مستقیم از گنجینه.سر نخ"رژیم غذایی آنهاست

خود  ها النهای را که پرستوها نسلهای بالاستفادهبندی شده است. نوسرا و همکارانش دودکشمطالعه کاهش جمعیت پرندگان طبقه

 را مشخص توانند رژیم غذایی آنهااند در سراسر کانادا بررسی کردند. او و همکارانش از روی فضوالت پرندگان، میرا در آنجا ساخته

های فضوالت، تغییر بنیادینی در رژیم غذایی پرندگان در اند.این الیهها افتادهخورند که در تلهکنند که تقریبا همان حشراتی را می

داد که پرندگان، حشرات ها، نشان میمیالدی، یعنی تقریبا زمانی که د.د.ت وارد بازار شد شان داد. میزان بقایای سوسک 194۰دهه 

کردند. بالفاصله پس از اینکه استفاده از د.د.ت در دهه خوردند و در هر بار شکار میزان کالری کمتری دریافت میتر را میکوچک

ها در رژیم غذایی آنها اندکی افزایش یافت اما هرگز به میزان اولیه بازنگشت. نبود اطالعات مستقیم ممنوع شد، سهم سوسک 197۰

دانیم که جمعیت حشرات ممکن است همه چیز به هم وابسته است. ما می"گوید: کننده است. نوسرا می درباره حشرات، بسیار ناامید

به زمان  توانیمبینیم رسیده باشد؛ اما اطالعات کافی نداریم و هرگز نخواهیم داشت زیرا نمیتغییر کرده تا به میزانی که اکنون می

 ۳۰یا  2۰های بیشتری را در خوریم که چرا تلهما بسیار حسرت می"گوید: می .سورگ و وگل هم موافقند. سورگ"گذشته باز گردیم

داشتند یکنند پیشتر مکنند تا آنچه را آرزو می. او و دیگر اعضای انجمن کرفلد اکنون با گروه وگل کار می"سال پیش کار نگذاشتیم

های یستم ضبط صدا، دوربین، فیلترهای گرده و هاگ و تلههای خودکار نظارت. آنها امیدوارند، سرا بسازند: سیستمی از ایستگاه

های خسته کننده دستی، از بارکد خودکار حشرات را به ایستگاه تنوع زیستی اضافه کنند. آنها همچنین امیدوارند به جای تحلیل

شدن  تواند به مشخصعاتی میهای حشرات را تحلیل کنند. چنین اطالگذاری ژنتیکی و مرتب کننده خودکار استفاده کنند تا نمونه

 ها برای معکوس کردن این روند بهتر است از کجا شروع شود کمک کند.آنچه باعث نابودی حشرات شده و اینکه تالش

کند، خوانده، ارزشمند است. ما همة چیزهای کوچکی که دنیا را اداره می "ای.اُ. ویلسون"گوید: توجه کردن به آنچه سورگ می

 توانیم به تنوع زیستی آسیب شدیدی بزنیم؛روند. اما میداران از بین میمعنی است. نخست مهرهنخواهیم کرد. این بی حشرات را نابود

 زند.آسیبی که در نهایت به خودمان لطمه می

http://www.iana.ir/fa/news/74712/%D8%A2%D9%86%D-9%87%D9%85 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۷سه شنبه 

 !سال دولت نهم و دهم به شکلی دیگر تکرار شود ۸نگرانیم 

طی هفته های اخیر مدافعان و ذی نفعان عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم با گالیه از انتشار  -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 تریاس انتخابات از پس شرایط در را کار این دیدگاه های منتقدانه اهالی قلم در بخش کشاورزی در خصوص اقدامات دولت یازدهم ، 

 طی نقدها این که باورند دارانه قلمداد کردند در حالی که فعاالن رسانه بر این جانب و انصاف از دور کمی وزراء تعیین و جمهوری

 از. است شده سپرده فراموشی به عمال و نداشته وجود کشاورزی جهاد وزارت در شنوایی گوش و بوده جریان در گذشته سال چهار

انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی "از سوی  پیش ماه ودو سال دو از بیش یعنی 22/2/94 مورخ  نامه به توان می رو همین

ا هها و برنامهکه در آن زمان به صورت محرمانه برای وزیر جهاد کشاورزی و با هدف اصالح بعضی از سیاست "و صنایع غذایی کشور

 ، رسیده و برای تنویرافکار«فودپرس»ذا ارسال شده بود اشاره کرد. نامه ای که نسخه ای از آن اخیرا به دست پایگاه خبری اقتصاد غ

نامه ای که از سوی مهندس محمود حجتی یا دفتر ایشان تا کنون  .عمومی برای قضاوت عادالنه اینبار سرگشاده منتشر می شود

 .رسما به آن پاسخی داده نشده و در واقع ترجیح داده شده طبق معمول با سکوت برگزار شود

 :است زیر شرح به نامه کامل متن ،«فودپرس»د غذا به گزارش پایگاه خبری اقتصا

 جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی

 با سالم و احترام و آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و تمامی فعاالن عرصه کشاورزی مملکت

 های جدید در دولت جدیدنگرش

 است آشکار رسد، مجله فعال و در حال انتشار می 5۰ن به بیش از برای ما تمامی کوشندگان عرصه مطبوعات کشاورزی که تعدادما

 حولت و نوآوری مسیر در و نمایید راست را مملکت کشاورزی شده کج بار که هستید تالش در مشاورانتان و معاونان جنابعالی، که

کوشید در تمامی  سال گذشته می 8ویژه از دانیم که شما با نگرشی متفاوت، به  می خوبی به ما. رسد مقصد به مگر تا دهید قرار

 که "گرایانه پندار کشاورزی "آمیز از  غیرمبالغه و واقعی و درست ارقام و آمار اساس بر تولید های ها و شیوه بخش زیر ها، زمینه

ه عمل و صعر در دهید قرار اشاره مورد بیآنکه را پیشین های نگرش و بگیرید فاصله یود گرفته خود به"کمی تولید " سوی و سمت

وری در واحد سطح، کاهش تقاضا برای آب، افزایش قدر مطلق ضریب تبدیل در تولیدات اجرا به سمتی هدایت کنید که افزایش بهره

می تولید ک "جای شعار دولت قبلی یعنی  ها و نهایتا به ساختگیری از دانش ژنتیک و اصالح نژاد، تحول در زیر دام و طیور، بهره

 .با قیمت تمام شده کمتر را گسترش دهید "تولید کیفی "با رعایت ارزش اقتصادی آب،  "هیاهو سازی " و توام با "بدون هدف

 گرایی، گردابی دیگر از پندار گرایی دولت پیشین اراده

جانبه و مبتنی بر انتشار  باید تاکید کرد این نگرش و هر فکر نو یعنی فقط در صورت انتخاب سیاست اجرایی درست و دقیق و همه

برانگیز باشد و به تحقق نزدیک شود، اما بسیاری از  تحسین و ساز تحول تواند سازی و جلب مشارکت همگان میاطالعات و فرهنگ

 رسانی ما فعاالن بخش که حتی پیش از ورود جنابعالی به حوزه دولتی کشاورزی در این عرصه فعالیت فکری و نویسندگی و اطالع

 دارید قصد روزی، انتهای خاکی و فرعی، البته با مجاهدت و تالش شبانه تاسفانه شاهد هستیم که جنابعالی در جاده بیم ایم داشته

طی کنید  "گرایی اراده " با و تنه یک را( است متمایز و متفاوت کامال پیشین های نگرش با ماهیتا که) را پیچیده و دشوار راه این

 آنکه بی و برد نمی جایی به راه که است کشاورزی عرصه در "پیشین دولت پندارگرایی"باور کنید این خود، گرداب دیگری از انکه  بی

 که دارد زناچی بسیار عملکردی طویل، و عریض بسیار موسسات و ارزشمند و گسترده تحقیقات رغم به شما آموزش و ترویج بپذیرید

 .نیست احصا قابل حتی
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 شما انگیزه کسب اطالعات جدید ندارندمروجان 

احتراما، اجازه بدهید تعارف را با شما کنار بگذاریم و با صراحت و برای حفظ منافع ملی بگوییم که مروجان شما به دالیل مختلف، 

ه ن که اینجاست. دندارن را تولید مراکز و مزارع در حضور یا و نوین های یابی به یافتهانگیزه کسب اطالعات جدید، مطالعه، دست

 .برداران نیز ناکارآمد، کهنه و به درد نخور است بهره به شما عملی هایآموزش بلکه است، تعطیل تقریبا شما نظری ترویج تنها

 کنند رسانی استیضاح نمی شوربختی اینکه شما را به خاطر عدم اطالع

کمیسیون کشاورزی آن، ممکن است شما را به دلیل گرانی یا ارزانی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و یا شوربختی این

گوشت مرغ یا پرتقال شب عید مورد پرسش و استیضاح قرار دهند ولی به خاطر عدم اطالع رسانی و یا ترویج نظری و آموزش 

مرغ و گندم و غالت را گوشت مرغ و تخمشیر و  "تولید کمی " خواهند می شما از عبارتی به! خیر برداران، بهره به جدید های یافته

 رابطه هیچگونه ذیل تا صدر از تَرَتٌب به شما، وزارتخانه و کنند افزایش دهید ولی پرسشی در مورد میزان تولید فکر و اندیشه نمی

ترین  تبلیغاتی یحت که) کشاورزی حوزه تخصصی مجالت مادی و معنوی سرمایه با جانبه دو و تاثیرگذار زنده، محتوایی، و مضمونی

 .ندارد ،(کنندمی و کرده ایفا سازنده و مثبت نقش وری بهره افزایش و برداران ها در عرصه آموزش و ارتقا آگاهی بهرهآن

 گونه رابطه مضمونی وجود نداردمیان مجالت تخصصی و وزارتخانه هیچ

 "میان نیست. شما اگر به مثابه یک قهرمان و یا با تصور اینکه ای سازنده در متاسفانه میان ما و وزارتخانه بحث و گفتگو و مجادله

گذاری  هستید و با گرزی در دست، هر روز در نقاط مختلف کشور یک پروژه بخش خصوصی را که اکثرا طراحی، سرمایه "رستم دستان

 آن و مای این کار را ما کرده "ته شود و بودجه و اعتباراتش حداقل از سه سال پیش انجام گرفته، افتتاح کنید تا در صدر خبرها گف

های پیشین و  نگرش نوع در ماهیتی تحول و تغییر مورد در نامه این صدر در آنچه بود نخواهید قادر هرگز ،"کرد خواهیم نیز را کار

 !ساختار کشاورزی ذکر شد را متحقق نمایید

 یک مسیر انحرافی اما پر جاذبه

گیرد و البته شیرین و پرجاذبه است ، وقت شما را به عنوان تنها وزیر جهاد کشاورزی مملکت میها که بیشترین این افتتاح کردن

ها و تحوالت و بعضا وری از این نوآوریانعکاس خبری سطحی، زودگذر و ناپایدار دارند و این شیوه، منشا هیچ ترویج، آموزش و بهره

گذاران بخش کشاورزی نخواهد بود و ظاهرا حسن قابل رویت  سرمایه و تاسی و ترغیب یا و برداران های جدید برای بهرهتکنولوژی

کشد و این شیوه برای تغییرات و تحوالتی که از سوی جنابعالی،  ها، اخباری است که تلویحا عملکرد وزارتخانه را به رخ میاین حرکت

نی که در موفقیت این پروژه ها ایفای کسا و استانی ماتمقا بگذارید. است انحرافی مسیر یک شود معاونان و مشاورانتان گفته می

ها با ریز جزییات، مشروح و مصور، با ذکر  اند مشارکت و حضور بیشتری داشته باشند. تالش کنید که این پروژهنقش موثر داشته

ر انعکاس یابد و البته شما ددالیل تخصصی با هدف ترویج و ایجاد رقابت سالم در فرآیند تولیدات کشاورزی در مطبوعات مرتبط 

ها و گفتگوهای خود، یا استناد به مطبوعات به آنچه رخ داده است اشاره کنید )این بسیار هوشمندانه و توام با تواضع است  مصاحبه

 .(گوییم گوید، ما نمی می را حرف آن یا این مجله آن یا که شما بگویید این

 کلی دیگر تکرار شودسال دولت نهم و دهم به ش ۸نگران هستیم 

اگر به اصل بحث بازگردیم باید گفت، ما نویسندگان و مدیران مجالت تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی تجارب تلخی از این 

 که جدید های ها در بخش کشاورزی داریم و در کنار صدها موضوع و مفهوم و فکر نو و انتقال یافته نوع عمل گرایی و خبر زدگی

 ها،استان کشاورزی جهاد هایسازمان و وزارتخانه در ساز گیر و تصمیم ما و مجموعه فعاالن تصمیمش البته و) دهیم می انعکاس

کنیم و برای حرف، حرف و جمله، جمله آن  می تقدم را نامه این( ندارید را هاآن مطالعه فرصت زدگی، عمل این سایه در المحاله
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سال گذشته )دولت نهم و دهم( به شکل و شمایل دیگر و با  8زیرا به شدت نگرانیم که مبادا حاضر به گفتگو و مناظره هستیم 

 .یابد تداوم تر شعارهای شیرین

 دژ تسخیر ناپذیر، روی دیگر سکه

 یتمام سر باالی که کرد اعالم ها گفتنی است که پیش از شما وزیری بود که با حسن نیت تمام، شماره موبایل خود را در رسانه

های کشاورزان در ی تشکیالت صدهزار نفری وزارتخانه، خود مستقیم به تمامی مسائل و مشکالت و درد دلاجزا و مسئوالن

لی ها در روابط عمومی ایجاد کرد وپذیر نبود، تشکیالتی برای ثبت و ضبط و یا پاسخ آنسراسرکشور گوش دهد و چون این کار امکان

ت جایگزینی برای کارکرد مطبوعات تخصصی بخش شود. شما برعکس، یک دژ تسخیرناپذیر دست نیافتنی راه به جایی نبرد و نتوانس

های های واصله را، نخوانده به بخش نامه که است این در تخصصش و تبحر که اید در اطراف خود و در حوزه دفتر وزارتی ساخته

ماه پس از اولین  18وت دو روی یک سکه هستند و از آنجا که طی مختلف جهت بایگانی ارجاع دهد! این دو شیوه با ظاهری متفا

های ما برای عبور از این برج و بارو کارساز نبود و مرتبا ما را پس زدند، به عنوان آخرین تالش این مالقات مدیران مسئول شما، تالش

گیرد تا بتوانیم مباحثی را که به نظرمان مداقه در  کنیم و امیدواریم که مورد توجه قرار نامه را مستقیما خدمت جنابعالی ارسال می

 کشاورزی خانواده داخل در تواندمی که موضوعاتی که نشود فراهم ای آن ضروری است را به صورت حضوری مطرح کنیم و زمینه

همکارانتان توفیق خواستاریم و ای پیدا کند. از خداوند منان برای شما و  رسانه گسترده انعکاس شود حل گفتگو و بحث با کشور

 .را اصالح بفرمایید "عمل گرایی نوین"امیدواریم این شیوه 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d۰8cf194274a49dc87۰6cdcaedd4۳ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۵ : تاریخ

 های سفید گوجه فرنگی تائید نشدابزار قانونی برای اجرای الگوهای کشت نداریم/ وجود نیترات در رگه
ها الگوی کشت را به استانبا توجه به اقلیم هر منطقه ساالنه دوبار  :ای وزارت جهاد کشاورزی گفتمدیرکل صیفی و سبزیجات علوفه 

وگو با خبرنگار کشاورزی حسین اصغری در گفت .کنیم، اما ابزار یا قانونی که بتوانیم کشاورز را ملزم به رعایت آن کنیم، نداریمابالغ می

کشور برای پیشگیری از هدر رفتن ازدیاد محصول یا  ، در پاسخ به اینکه چه طرحی برای الگوی کشت در مزارعخبرگزاری فارس

کمبود آن و افزایش قیمت در بازار دارید، گفت: ما کشوری چهار فصل هستیم که در فصول مختلف امکان کشت یک محصول در 

محصوالتی هایی که امکان تولید داریم که در زمان« استمرار کشت»های مختلف وجود دارد و همچنین یک طرح با عنوان استان

 .شودزمینی در نقاط مختلف کشور وجود ندارد، همواره در این نقاط کشت میفرنگی و سیبهمچون پیاز، گوجه

 استفاده از صنایع تبدیلی و سردخانه راهکاری برای تنظیم بازار محصوالت

اند که از نظر سطح زیر کشت لههایی از استان خوزستان و فارس از آن جموی افزود: این مناطق محدود هستند که جیرفت، بخش

ول هایی که محصشود، قابل مقایسه نیستند، اما راهکار این است که در زمانزمینی پاییزه ما وارد بازار میاصالً با مناطقی که سیب

ول را اسب، محصهای منهای نوین مانند استفاده از صنایع تبدیلی و انبارها و سردخانهکنیم، با استفاده از روشبیشتری تولید می

ای وزارت جهاد مدیرکل صیفی و سبزیجات علوفه.شود، استفاده کنیمهایی که بار کمتری وارد بازار میبرای فصول سرد و زمان

ریزی مناسبی برای الگوی کشت و تنظیم میزان ورودی محصول به بازار کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی برنامه

از افت بیش از حد قیمت یا گران شدن آن ندارد، با رد این موضوع گفت: هر سال با توجه به میزان آب و هوای هر  برای پیشگیری

کنیم که برای اجرای آن منطقه و نوع محصول برنامه سطح و میزان زیر کشت را به جهاد کشاورزی هر استان سالی دو بار ابالغ می

اصغری با بیان اینکه ما اهرمی برای آنکه کشاورزان را مقید به رعایت  .در اختیار ما نیست ها نیاز داریم کهبه بسیاری از زیرساخت

دهد، نداریم، تصریح کرد: نه سندیکایی وجود دارد که ابالغیه را اجرا کند و نه قانون الگوی کشت که وزارت جهاد به آنها می

کند مناسبی دارد، کشاورز حجم بیشتری از آن محصول را کشت می ای. به عنوان مثال وقتی یک محصول در یک سال قیمتبازدارنده

های دیده شده کشاورزان رغبتی به کشت همین شود و دوباره به دلیل زیانو عرضه بیش از نیاز در سال بعد سبب کاهش قیمت می

ینوسی )نوسانی( مدام تکرار دهند و سال بعد به دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت مواجهیم که همین موج سمحصول نشان نمی

رویه برخی کودها از خبرنگار فارس همچنین از مصرف بی.شود و ما باید راهکار خوبی برای اجرای برنامه تنظیمی داشته باشیممی

 شود که این کود وارد محصولی مانندرویه آنها باعث میشود مصرف بیجمله نیترات در محصوالت جالیزی پرسید و اینکه گفته می

اصغری در توضیح این موضوع گفت: آزمایشاتی در مورد باال بودن  .های سفید آن دلیل بر همین موضوع استفرنگی شده و رگهگوجه

 .فرنگی و اینکه تأیید کند، هاله سفید به دلیل نیترات زیاد به وجود آمده، اما چنین چیزی تأیید نشدنیترات در گوجه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96۰515۰۰۰492 
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 مصاحبه٬ سخنرانی٬ بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 آمادگی ایران برای کشت فراسرزمینی در سورینام

شیالت سورینام از نیاز این کشور به کود و همچنین سرمایه گذاری در زمینه افزایش تولید برنج و دام وزیر کشاورزی، دامپروری و 

 .خبر داد. وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز آمادگی کشور را برای انتقال دانش و تولید مشترک در زمین های آن کشور اعالم کرد

که برای شرکت در آیین تحلیف رییس جمهوری به تهران سفر کرده « یهسوئرش الگو»به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، 

 قدیمی آن اصلی علت که دارد وجود شده رها کشاورزی های زمین سورینام در کرد تاکید خود ایرانی همتای با دیدار در   است،

 .گذاری در بخش برنج و دام هستیموی افزود: ما با توجه به منابع آبی زیاد به دنبال سرمایه .است کشاورزی تجهیزات بودن

مقام سورینامی از برنامه های این کشور برای تقویت زیرساخت های کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: ایران می تواند در افزایش تولید 

برنج سورینام وی ظرفیت سالیانه صادرات .برنج به ما کمک کند که در نهایت به اشتغالزایی و افزایش درآمد کشاورزان منجر می شود

تن عنوان کرد و گفت: ما قصد داریم سال آینده ظرفیت صادرات برنج را به  6.8هزار تن و عملکرد تولید در هر هکتار را  1۰۰را 

الگویه همچنین تاکید کرد سورینام به کود کشاورزی نیاز دارد و افزود: ایران تولیدکننده کود اوره و سایر .هزار تن برسانیم 150

 .شاورزی است که امیدواریم بتوانیم این قسمت از نیاز بخش کشاورزی خود را از ایران تامین کنیمکودهای ک

 آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی رها شده سورینام 

تحقیقات، آموزش  وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در این دیدار با اشاره به سرمایه گذاری های کالن کشور ما در بخش

 .و ترویج کشاورزی، گفت: ایران برای همکاری های مشترک در زمینه تحقیقات و آموزش ظرفیت ها و قابلیت های زیادی دارد

برای سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی رها شده سورینام اعالم آمادگی کرد و افزود: با انعقاد قراردادهای قابل « محمود حجتی»

حاضریم در این زمین ها برای کشت محصوالت اساسی سرمایه گذاری کنیم و کشاورزان شما و سرمایه گذاران ما  قبول اقتصادی

میلیون و 2وی یادآوری کرد: ما در مناطق دارای بیش از یک هزار میلی متر بارندگی ساالنه نزدیک به .تولید مشترک داشته باشند

هزار تن  8۰۰تا  7۰۰ه با توجه به نیاز سه میلیون تنی کشور، سالیانه نزدیک به هزار تن برنج سفید برداشت می کنیم. البت 2۰۰

وی، افزایش تولیدات کشاورزی در ایران را ناشی از افزایش بهره وری عنوان کرد و گفت: در زمینه مکانیزاسیون و .واردات برنج داریم

به گفته وی، ایران همچنین در .ر اختیار سورینام قرار دهیمآب و خاک، تجهیزات و تجربه های زیادی داریم و می توانیم آن را د

 .تولید پسته رتبه برتر جهان را دارد و با تولید سالیانه یک میلیون تن خرما، رتبه نخست جهانی را به خود اختصاص داده است

تحت تاثیر صنایع بوکسیت قرار  اقتصاد سورینام.است« پاراماریبو»ترین کشور آمریکای جنوبی به پایتختی جمهوری سورینام کوچک

کند. سایر اقالم صادراتی این کشور شامل درصد درآمد صادرات را تامین می 7۰درصد تولید ناخالص داخلی و  15دارد که بیش از 

 .کنندسورینام دارای مخازن نفت و طالست و حدود یک چهارم مردم آن در بخش کشاورزی کار می.شودشکر و قند می

http://www.iana.ir/fa/news/47111/%D8%A2%D9%85%D8 
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 مصاحبه٬ سخنرانی٬ بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 موضع سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد عملکرد حجتی

رشد مثبت در بخش کشاورزی اما هنوز در این بخش با پیش بینی های برنامه ششم سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: با وجود 

  .فاصله بسیاری داریم. گام های مثبتی برای پیشبرد اهداف انجام شده که امیدواریم در دولت دوازدهم امتداد یابد

 وگو با خبرنگار اقتصادیدر گفتعلی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسالمی 

ایلنا، در خصوص انتصاب مجدد محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: آقای حجتی طی 

سال گذشته عملکرد موفقی در بخش کشاورزی داشته، در بخش حمایت از تولید محصوالت کشاورزی ما موفقیت های چشمگیری  4

ل گذشته داشتیم. در خودکفایی گندم قدم های خوبی برداشته شده و در زمینه کنترل واردات برخی محصوالت کشاورزی سا 4طی 

های نسبتا خوبی برداشته شد. در وی افزود: در صادرات محصوالت کشاورزی هم گام.مانند برنج اقدامات مناسبی انجام شده است

هم ایشان موفق بوده و به طور کلی می توان گفت آقای حجتی عملکرد قابل بخش حفاظت از منابع طبیعی، طرح تنفس جنگل 

قبولی داشته اما ضعف های بسیاری هم در بخش کشاورزی وجود دارد که باید در دوره دوم مدیریت ایشان برطرف شود که مهم 

 دیریت در تنظیم بازار باعث تالطمترین ضعف در این بخش، ایجاد یک مدیریت قوی در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی است، سو م

شاعری اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که تولید برای بازار، صادرات و مصرف .در بازار و ایجاد نارضایتی در بین تولید کنندگان شده است

اضا موجب است و اگر بازار برای تولید تنظیم نشود ممکن است ما در چند محصول خود کفا شویم؛ اما عدم مدیریت عرضه و تق

نارضایتی و یاس و ناامیدی تولید کننده می شود و نوسانات شدید در بازار را حاصل می کند. باید این ضعف به عنوان چالش اصلی 

در بخش کشاورزی رفع شود. در استفاده از سامانه نوین آبیاری گام های خوب و موثری برداشته شده اما با توجه به بحران آب تا 

مطلوب فاصله بسیاری مانده است. بحران آب و خوشکسالی پیش روی ما است وما انتظار داریم در حوزه آبخیزداری رسیدن به نتیجه 

سخنگوی کمیسیون .اقدامات موثر و مفید تری برداشته شود به این دلیل که نیازمند یک تحول اساسی در برنامه ششم هستیم

 8اورزی شاهد بودیم که رشد بسیار خوبی است، اما در برنامه ششم رشد درصدی را در بخش کش 5.7کشاورزی عنوان کرد: ما رشد 

درصدی پیش بینی شده بود که هنوز از آن فاصله داریم. این امر زمانی محقق می شود که تمام منابع مورد نیاز اعم از بخش خصوصی، 

بخش بتواند سهم خود را در رشد و توسعه  بانک ها و بخش دولتی برای سرمایه گذاری جدی در بخش کشاورزی تجهیز شوند تا این

وی افزود: در بخش کشاورزی شاهد بودیم که در بدترین شرایط همچنان رشد مثبت در اقتصاد کشور داشته که این .ملی ایفا کند

خود نشان می دهد بخش کشاورزی ظرفیت باالیی در کشور دارد و هنوز ظرفیت های مغفول مانده در آن بسیار زیاد است. ظریب 

درصد را از لحاظ  95اتکایی در بخش کشاورزی رو به افزایش است اما روند آن باید بهبود و شتاب پیدا کند. ما ظرفیت رسیدن تا 

شاعری در خصوص میزان سابقه معاونین .ضریب خود اتکایی داریم و آقای حجتی باید برنامه های خود را در این زمینه ارائه کنند

ریح کرد: در زمینه مدیریت هم بسیاری از معاونینی که در وزارت جهاد کشاورزی هستند از افراد بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی تص

هستند که انگیزه الزم را در مقایسه با جوانان و نیروهای تازه نفس ندارند و درخواست ما از آقای حجتی استفاده از نیروهای با انگیزه 

 اساسی تحول جهت در نوین های فناوری و  بنیان دانش های شرکت از. کند محقق را  هدافتر و کارشناسان جوان است تا بتواند ا

نماینده مردم بوشهر گفت: من عملکرد آقای حجتی را مثبت ارزیابی می کنم و امیدوارم در دولت .کند استفاده کشاورزی بخش در

بخش خصوصی و حمایت جدی دولت بخش کشاورزی نقش دوازدهم با به کارگیری نیروهای جوان و متخصص و مشارکت بانک ها و 

 .خود را دراقتصاد کشور پررنگ تر ایفا کند

http://www.iana.ir/fa/news/472۰8/%D9%85%D9%88%D8%B 
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 مصاحبه٬ سخنرانی٬ بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

های نشست حسن رکنی با خبرنگاران ایانا در روز خبرنگار/ تلخ و شیرین دنیای خبر از زبان معاون امور دام حاشیه

 وزیر

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

چنین فرصتی، معاون وزیر  تر از روز خبرنگار نباشد. تالش کردیم درشاید هیچ روزی برای کسی که در حوزه خبر فعالیت دارد، مهم

ترین معاون در وزارت ایعنوان رسانهجهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی را به خبرگزاری ایانا دعوت کنیم؛ زیرا همیشه از وی به

یانا شود.خوشبختانه این اتفاق افتاد؛ حسن رکنی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران اجهاد کشاورزی یاد می

ها و تر اما به مناسبت روز خبرنگار وی نکاتی را یادآور شد و از برخی دشواریها پاسخ گفت. پیشهای آنحاضر شد و به پرسش

مایی نزنند و دنبال بزرگای داشت که تعمدی دولت را میهایی هم از برخی همکاران رسانههای کار خبری گفت و البته گالیهسختی

ای هم داشت که در اختیار خبرگزاری کشاورزی ایران همچنین او آمار و اطالعات تازهها هستند. قلب واقعیت در حوزه کاری خود و

دن کرهای حسن رکنی که بخشی از اوقات کاری خود را به رصد ها و توصیهدغدغهصورت مستقل در ایانا درج شده است.قرارداد که به

وگوی مفصل ایانا با او در روزهای آینده منتشر خواهد شد. خوانیم؛ با این تأکید که گفتپردازد، میاخبار و رویدادهای خبری می

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در پذیرایی مختصر از دکتر رکنی، فضایی هم برای یک لیوان شیر، باز کردیم تا گامی 

 سازی مصرف لبنیات برداریم.ای فرهنگهرچند کوچک در راست

 خوانید، سخنان این مقام مسئول، به مناسبت روز خبرنگار است.صورت تیتروار میآنچه در ادامه به

********** 

ای است که دهد، تلفیق این هنر با حوزهها یک هنر است؛ بنابراین خالقیتی که یک خبرنگار به خرج میخبرنگاری مانند بقیه حرفه*

ر آن تخصص دارد. خبرنگار باید غیر از شناخت کامل از این حرفه، دلسوز حوزه خود بوده و مرتب دنبال این باشد که اقدام مؤثری د

 برای بخش مورد نظر انجام دهد.

راد اف امروز مقوله خبرنگاری به کلی با گذشته متفاوت است. به عبارتی استفاده از ابزارها و امکانات مدرن، با کمک گرفتن از*

روی کار عنوان الگو و پیشتاز تلقی شود. اگر نیای برساند که برای بقیه فعاالن بهتواند یک پایگاه مطبوعاتی را به مرحلهمتخصص، می

 تواند موفقیت کسب کند. بنابراین وجود اینها هم نمییا ابزارهای مورد نظر در اختیار یک واحد مطبوعاتی نباشد، با بیشترین هزینه

 توام با هم بسیار ضروری است.دو 

د ها قادر به رصطور مداوم خود را پایش کنند؛ بنابراین آنتوانند بههای خبری میبا توجه به شرایطی که امروز فراهم شده، سایت*

 به دنبال هاها منجر شود. در این میان برخی خبرگزاریمخاطبان و تحلیل محتوایی خواهند بود که در نهایت به بهبود عملکرد آن

کنند. در حالی که این هنر نیست و باید اخبار در عین اینکه سریع، آفرینی هستند و حتی مطالب خالف واقع را نیز منتشر میجنجال

 شود، خطا هم نداشته باشد.دقیق و به موقع منعکس می

ر معمول از جذابیت کمتری نسبت به دیگر طوحوزه کشاورزی اگرچه سهم قابل توجهی در سبد مصرف روزانه خانوارها دارد، اما به*

ها از خبرهای بخش کشاورزی برای بیشتر مخاطبان، جلب توجه ها برخوردار است. به عنوان مثال، شاید صفحه حوادث روزنامهحوزه

اسی گری مانند سیهای دیزنند، بسیار دشوارتر از حوزهباالتری داشته باشد. به همین دلیل کار خبرنگارانی که در این حوزه قلم می

 ای تنظیم کنند که نظر مخاطب را جلب کند.گونهها باید بتوانند با خالقیت خود، خبر را بهیا اجتماعی است. زیرا آن

http://awnrc.com/index.php
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ا وگو و مصاحبه رتوانند به سمتی پیش روند که در مدیران وزارتخانه و حتی شخص وزیر، احساس نیاز به گفتهای امروز میرسانه*

وشی و گردد. تیزهها متمایل شوند. این دقیقاً به کیفیت و ارزش معنوی خبر برمیاری کنند که مسئوالن به سوی آنایجاد کرده و ک

د بدون توانها راهکار پیشنهاد دهد. این کار مینکته سنجی خبرنگاران، قادر است حتی ذهن مسئوالن را به تفکر وادار کرده و برای آن

 عه صورت بگیرد. تنها به کمی خالقیت نیاز است.ایجاد جنجال و موج منفی در جام

خواهند از بازار گوشت قرمز گزارشی تهیه کنند، عنوان مثال، وقتی میزنند. بهبرخی خبرنگاران، متاسفانه ناجوانمردانه دولت را می*

بخش داشته باشد که  1۰ترین قسمت الشه است. در حالی که گوشت شاید بیش از روند که گرانمی "بشقابی"به سراغ گوشت 

هزار تومان است. چنین خبرهایی منصفانه نیست و رسالت  26گاه هزار تومان، اما قلوه 65تا  6۰هرکدام نرخ خاصی دارد. مثالً فیله 

 گذارد.واقعی خبرنگاری را به اجرا نمی

ام در سازمان جهاد ساله 1۰ه خدمت ام، بحث خودکفایی گندم بود؛ چه در دوربهترین خبری که در طول دوره فعالیت خود شنیده*

کشاورزی استان تهران و چه زمانی که در جایگاه کنونی هستم. زیرا آرزوی امام مبنی بر تولید داخلی نان، محقق شد. البته اوایل که 

ت. ساله داش رسیم و دکتر روحانی هم اصرار بر مدت چهارمهندس حجتی به وزارتخانه آمد، گفت که ظرف پنج سال به خودکفایی می

 در حالی که این موضوع طی سه سال عملی شد. البته در حوزه دامپروری، تراز تجاری مثبت، بهترین خبر است.

ای در ارتباط با علل کم شدن صادرات عسل از ایران انجام دادم. به خبرنگار گفتم که ها مصاحبهبه خاطر دارم با یکی از خبرگزاری*

وع بسیار پیشرفته هستیم، اما از لحاظ قیمتی توانایی رقابت با دیگر صادرکنندگان را نداریم. حال خبرنگار، ما اگرچه از نظر کیفیت و تن

عصر همان روز وزیر با من تماس گرفت و به این خبر واکنش نشان داد!  "خورند!ها عسل گران میایرانی"این خبر را اینگونه تیتر زد: 

 دهد.وانی مثبتی در جامعه اشاعه نمیای است که بار راین ها شیطنت رسانه

سازی برای دولت است. منظور حاشیهها بهدانم که بخش بزرگی از آنشنوم، میوقتی خبر نوسانات قیمتی گوشت و مرغ را می*

ر حالی درصد افزایش داشته است. د 5.۳عنوان مثال، میانگین افزایش قیمت مرغ در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، به

کند. به عبارتی این خبرها شود که جو روانی بازار را به هم ریخته و مردم را نگران میکه آنچنان جنجالی برای همین مقدار ایجاد می

کنند! در حالی که باید با آمار و مستندات حرف زد. در همین راستا برخی خبرنگاران تنها به دنبال گرانی را در ذهن مردم خلق می

 دهند.ها نسبت به بقیه از افزایش بیشتری برخوردار بوده و همان را مبنای خبر منفی خود قرار میگردند که قیمت آنی میکاالهای

شغله دلیل مکنم. البته معموالً بهشود، مطالعه میهای دیگر پیامک میصورت روزانه خبرهایی که از طریق وزارتخانه یا خبرگزاریبه*

هایی که همکاران زحمت صورت کلی رصد کنم. در کنار آن نیز بولتنشود خبرها را بهبه بعد فرصت می شب 12زیاد کاری، ساعت 

 کند.کنند، بخشی از اطالعات را به بنده و مسئوالن دیگر مخابره میکشند و تهیه میمی

w.iana.ir/fa/news/http://ww471۳۳/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB% 
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 مصاحبه٬ سخنرانی٬ بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران شهریور امسال برگزار می شود

شهریور  16تا  1۳کشور جهان از  18نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی با حضور محققان بیش از 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، دکتر کاظم ارزانی دبیر این کنفرانس .امسال در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می شود

خبری گفت: نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران به منظور بررسی امروز چهارشنبه در نشست 

تولید محصوالت باغبانی در ایران، ظرفیت ها، چالش ها، راهبردها و همکاری های بین المللی و مبادالت دانش و تجربیات کشورها 

یی همچون آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، یونان، هلند، عراق، روسیه، پاکستان، محقق از کشورها 4۰برپا خواهد شد و انتظار می رود حدود 

وی تنش های محیطی و تولید و حفاظت .محقق ایرانی شرکت می کنند 6۰۰تایلند، عمان،فرانسه، آلمان، برزیل و بلژیک و نزدیک به 

سبز را از محورهای اصلی این کنفرانس  از محصول، ژرم پالسم بومی، کشت بدون خاک، کیفیت محصول پس از برداشت و فضای

ارزانی اظهار کرد: در مدت برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم .بین المللی و کنگره ملی عنوان کرد

آموزشی  عضو انجمن علوم باغبانی ایران اجرای تور علمی و برگزاری چهار کارگاه.بخش تخصصی تشکیل می شود 15باغبانی ایران 

در زمینه تغذیه درختان میوه، آنالیز تصاویر، استفاده از تحقیقات در بخش درختان میوه و انفورماتیک و گیاهان دارویی را از دیگر 

ارزانی تاثیر تغییرات آب و هوایی و ریزگردها .برنامه های این کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران عنوان کرد

وی با بیان این که .ضعیت ژرم پالسم بومی ایران و چالش های پیش روی آن را از موضوع های این بخش های تخصصی برشمردو و

ژرم پالسم های باغی ایران در جهان منحصر به فرد است، تصریح کرد: از بین رفتن منابع و ژرم پالسم های بومی ایران از مشکالت 

خاک، سرمای زمستانه و سرمای بهاره، آفات و بیماری ها و تغییرات آب و هوایی را از دیگر ارزانی کمبود آب، شوری .موجود است

میلیون تن 17میلیون هکتار سطح باغات کشور و بیش از  2.5وی با اشاره به .محدودیت ها در عرصه تولیدات باغی کشور دانست

 .ت باغی داشته استتولیدات باغی گفت: بخش تحقیقات تاکنون نقش مهمی در تولیدات محصوال

http://www.iana.ir/fa/news/47226/%D9%86%D8%AE%D8%B 
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 مصاحبه٬ سخنرانی٬ بازدید ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 شودکمبود آب منجر به جنگ نمی

گزاری منابع آب از دانشگاه دلفت هلند گفت: در دنیا ثابت شده است که کمبود آب به معنی ایجاد جنگ آب نیست. سیاستپژوهشگر 

 .شود، یک تصور غلط از نظر علمی استاین گذاره که کمبود آب منجر به جنگ می

که  "آب و رویکردهای نو در گذر تاریخی ایران یک دهه همکاری ملی آب"به گزارش خبرنگار ایانا، حجت میان آبادی در نشست 

ای از مسایل طبیعی و انسانی دانست که در شامگاه دیروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، آب را ترکیب در هم تنیده

 عجیب و معنا داری در استفاده از حوزه علوم انسانی در مدیریت منابع آب مواجه شده است.  های اخیر، با غفلت بسیاردهه

 ایم.وی افزود: در نقطه مقابل شاهد توجه افراطی و نگاه کاریکاتوروار به مسایل این حوزه با نگاه صرفا مهندسی بوده

شود. برای اینکه بخواهیم این بع آب بر عرضه متمرکز میمیان آبادی ادامه داد: در نگاه صرفا مهندسی، رویکردهای مدیریت منا

 رویکرد را در کشور اصالح کنیم، به عنوان اولین گام، باید به تعریف مشترک و واحدی از مقوله آب برسیم.

ن ای کالههای ما و طرحبسیاری از تعاریفی که از آب در دانشگاهگزاری منابع آب از دانشگاه دلفت هلند گفت: پژوهشگر سیاست

انیم های آبی را تعریف کنیم تا بتوشود، ناقص و یا غلط است. ابتدا باید آب و سیستمریزی در کشور ارائه میسیاستگزاری و برنامه

زنیم، اول باید آب و بعد سیستم منابع آب را های آبی میریزی سیستممسایل آب کشور را حل کنیم. وقتی دم از مدیریت و برنامه

 -اقتصادی" ،"طبیعی و مهندسی"بتوانیم از مدیریت منابع آب صحبت کنیم. وی اضافه کرد: آب دارای چهار زیر سیستم  بشناسیم تا

است.به گفته میان آبادی سالیانه بیش از هزاران میلیارد تومان بودجه  "سیاسی و هیدروپولتیک"و  "اداری و حقوقی"، "اجتماعی

کنیم اما وضعیت ما بدتر از قبل شده است.این رقم در مقایسه با سایر کشورها سرسام آور ریزی منابع آب میصرف مدیریت و برنامه

کنیم نگر به مسایل و زیر سیستم طبیعی آب کشور است. فراموش میاست. دلیل این عدم موفقیت، نگاه بخشی و صرفا نگاه جزئی

 ریم.ریزی برای آب را دامهندسی، ادعای مدیریت و برنامه آب متشکل از چهار زیر سیستم است و صرفا با تاکید بر یک زیر سیستم

رودان وی بیان کرد: علم هیدروپولتیک نظیر حقوق آب، قدمتی نزدیک به سه تا پنج هزار سال دارد. خواستگاه این علم، تمدن میان

 ها در این رابطه نداریم.است اما متاسفانه در ایران حتی یک واحد درسی در دانشگاه

هیدروپولتیک تعاریف متعددی دارد. علم مطالعه و بررسی اثرات و گزاری منابع آب از دانشگاه دلفت هلند گفت: سیاست پژوهشگر

ها ها و دولتمناسبات سیاسی بر منابع آب را هیدروپلتیک گویند. هیدروپولتیک علم بررسی اثرات و مناسبات سیاسی در جوامع، ملت

 المللی است.ها در سه مقیاس محلی، ملی و بینها و ملتر مناسبات در سه سطح جوامع، دولتبر منابع آب و اثرات منابع آبی ب

وی از امنیتی کردن مسئله آب اظهار نگرانی کرد و افزود: باید بین ابعاد امنیتی آب و امنیتی کردن آن تفاوت قائل شویم. مسایل آب 

ه به ها و رویکردها، پذیرفته نیست. این مسئلها، سیاستل و ابعاد امنیتی طرحالمللی امنیتی است اما غفلت از مسایدر بعد ملی و بین

دهند. شنویم که مسایل آبی را با نگاه امنیتی مورد توجه قرار میهایی میمعنی امنیتی کردن آب نیست. در نهادهای سیاستگزار بحث

ندانست و گفت: مذاکرات آبی یکی از ابزارهای دیپلماسی  این مسئله خطرناک است.میان آبادی دیپلماسی را محدود به مذاکره آبی

 شود که در جامعه در حال پیاده شدناست. با نگاه عملی به مسئله دیپلماسی، ابزارهای متعدد و متنوعی برای دیپلماسی تعریف می

لماسی د کرد: ابزارهایی که در دیپشود.وی تاکیالمللی و دخلی تعریف میاست. رویکردها در دیپلماسی با توجه به شرایط مختلف بین

شود برای هر منطقه متفاوت است. ابزاری که در افغانستان بر سر هیرمند قابل استفاده است، لزوما در همین آب به کار گرفته می

با ایران  مناقشه آبی کشور بر سر هریرود کاربرد ندارد. از این ابزارها برای مذاکره با سایر کشورها نظیر ترکیه یا نواحی دیگر که دارای

یادآور شد: در مسایل هیدروپولتیک دچار گزاری منابع آب از دانشگاه دلفت هلند پژوهشگر سیاستتوان بهره گرفت.هستند، نمی
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بخشی نگری هستیم.به گفته وی در مسئله آب سه گروه دولت، دانشگاه و مردم مقصر هستند. بنابراین باید این سه گروه را در 

ب دخیل کنیم اما در هر سه گروه ضعیف هستیم.میان آبادی با اشاره به اینکه محدود کردن مسئله آب به دو وزارتخانه دیپلماسی آ

امور خارجه و نیرو همچنین سازمان حفاظت محیط زیست اقدامی غلط است، قصور این سه مجموعه در مسایل هیدروپلتیک آب را 

یزی به نام جنگ آب نداریم. تا کنون چیزی به نام جنگ بر سر منابع آب در دنیا ثبت تایید کرد.وی همچنین تاکید کرد: در ایران چ

نشده است. ممکن است تنش نظامی یا تنش در روابط بر سر مسئله آب ایجاد شده باشد. وضعیت ایران در آینده بستگی کامل به 

مطالعات انجام شده در دنیا نشان هلند اضافه کرد:  گزاری منابع آب از دانشگاه دلفتپژوهشگر سیاستخود ما و عملکردمان دارد.

دهد که کمبود آب به معنی جنگ آب نیست. مکرر در دنیا ثابت شده است که کمبود آب نه تنها کشورها را به سمت جنگ پیش می

 لط است.کند، یک گذاره غنبرده است بلکه باعث مشارکت آبی شده است. بنابراین تصور اینکه کمبود آب جنگ ایجاد می

ما وظیفه داریم که از دولتمردان و سیاستگزارن مطالبه کنیم تا وی توهم توسعه را مهمترین معضل کشور معرفی کرد و افزود: 

 .شودتعریفشان از توسعه را ارائه دهند. اگر به تعریف جامع از توسعه برسیم، بسیاری از مشکالت حل می

حاضران درباره سیاست افزایش جمعیت نیز بیان کرد: بحث افزایش جمعیت و امنیت غذایی میان آبادی در پاسخ به سئوال یکی از 

دهد افزایش جمعیت عامل بحران آب نیست. اما و اگرها زیادی پشت مسئله خیلی پیچیده و طوالنی است. اما مطالعات نشان می

های سال های امنیت آبی و غذایی سالچوب بحثافزایش جمعیت وجود دارد که فرصت بحث درباره آن نیست. این مسئله در چار

های آبی موفق تاکید کرد و افزود: هیچ تضمینی وجود ندارد مورد بحث و واکاوی بوده است.وی همچنین بر عدم کپی برداری از طرح

 ت.ب موفق دنیا نیسکه طرح موفقی در یک منطقه، نتایج مثبت در مناطق دیگر داشته باشد اما این به معنی عدم استفاده از تجار

گزاری منابع آب از دانشگاه دلفت هلند، نهادهای مدنی در دیپلماسی آب نقش پررنگی دارند که باید به اعتقاد این پژوهشگر سیاست

مورد توجه جدی قرار گیرد.وی عدم حل مناقشه ایران و افغانستان بر سر مسئله آب را ناشی از نگاه منفی جامعه ایرانی به مردم 

نستان دانست و افزود: با وجود آنکه پاکستان مخاطرات زیادی برای افغانستان از بعد ضربه زدن به این کشور، توسعه تروریسم و افغا

بوده  ترغیره دارد و اقدامات ایران همواره در افغانستان مثبت بوده است، اما مذاکرات بین افغانستان و پاکستان همواره نتیجه بخش

 ه نگاه منفی شهروندان ایرانی به این کشور همسایه است که باید حل شود.است. دلیل این مسئل

 کنند. ویترین حالت به صورت خنثی عمل میهای ایران در مسئله دیپلماسی آب در خوشبینانهمیان آبادی معتقد است: رسانه

 مردم نهاد را مطرح کرد. هایها و سازمانپیشنهاد برگزاری یک کارگاه دیپلماسی آب برای افزایش آگاهی رسانه

http://www.iana.ir/fa/news/47162/%DA%A9%D9%85% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 هزار تن کود اوره به کشور سورینام هستیم 4۰آماده صادرات 

دولتی ایران در دیدار با وزیر کشاورزی سورینام، با بیان اینکه سیاست جمهوری اسالمی ایران در زمینه  مدیرعامل شرکت بازرگانی

های تمام شده و افزایش کیفیت در بخش خرید و واردات از طریق توسعه و تأمین کاالی اساسی و مصرفی مردم، بر کاهش هزینه

به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت .ط تجاری ایران و سورینام تأکید کردتنوع مبادی ورودی کاال است، بر توسعه همکاری و رواب

منظور شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران، بازرگانی دولتی ایران، وزیر کشاورزی سورینام که به

رکت بازرگانی دولتی ایران، با یزدان سیف دیدار و به کشورمان سفر کرده است، در معیت سفیر این کشور، عصر امروز با حضور در ش

وگو کرد.برپایه این گزارش در این دیدار، سیف، ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به وزیر در خصوص همکاری دوجانبه بحث و گفت

منامه همکاری کشاورزی سورینام گفت: هدف ما گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورها است و در این زمینه به دنبال تفاه

برای تامین اقالم مورد نیاز برای هر دو طرف هستیم تا مبادالت اقتصادی حداکثری فراهم شود. وی افزود: کشور ایران مایل به واردات 

برنج از کشور سورینام است، اما کیفیت برنج ها از لحاظ بهداشتی و وجود فلزات سنگین و مزیت قیمتی برای ما اهمیت باالیی دارد 

 باید وزیر محترم کشاورزی سورینام مشخصات کیفی و قیمتی برنج های تولیدی را به ما اعالم نمایند تا بررسی الزم صورت گیرد.که 

وی اظهار کرد: در صورت عقد تفاهمنامه تبادالت تجاری در بلند مدت، کشت محصول برنج در سورینام می تواند بر حسب نیاز کشور 

 ار کشاورزی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و موجب رونق تولیدات کشاورزی در سورینام خواهد شد.خریدار انجام شود، که این ک

تواند در این تبادل اقتصادی، تامین کننده کود اوره مورد نیاز سورینام مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ایران می

است تا مشخصات کود اوره مورد نیاز کشورخود را برای خرید و واردات از کشور ایران اعالم باشد، ازوزیر کشاورزی و سفیر سورینام خو

کنند.سیف اعالم کرد: اآلن بهترین زمان خرید کود اوره است و ما در صورت اعالم مشخصات کیفی، از همین اآلن آمادگی داریم تا 

ه آن را تامین نماییم و درحال حاضر.براساس این گزارش؛ هزارتن کود اوره مورد نیاز سورینام وکشورهای همسای 4۰میزان 

وزیرکشاورزی سورینام هم دراین نشست با بیان اینکه کشورایران برادر بزرگتر سورینام است، از حضور در مراسم تحلیف ریاست 

هزار  1۰۰ین کشورکه حدود هزارتنی برنج در ا16۳جمهوری و مهمان نوازی ایران ابراز خوشحالی و تقدیر کرد.وی به ظرفیت تولید 

تن آن صادر می شود، اشاره و از عالقه بسیار زیاد دولت این کشور به انجام مبادالت اقتصادی ، بخصوص در زمینه صادرات هزارتن 

ه ه ببرنج به ایران و درمقابل واردات کود اوره از ایران جهت تامین نیازکشاورزان سورینامی خبرداد.وزیرکشاورزی سورینام با اشار

سخنان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه کیفیت و بهداشت مورد انتظار ایران برای خرید کاال از سایر کشورها، بر 

های سورینام تاکید کرد و گفت: برنج کشور سورینام از نوع کیفی ترین برنج های تولیدی در منطقه آمریکای سالمت باالی برنج

 "کاریم تا دیگران هم نخورند.خوریم، نمیآنچه نمی"ن اعتقاد در جامعه ما وجود داردکه جنوبی است، چرا که ای

توانند با حضور در سورینام کلیه شرایط و نحوه کاشت، داشت و وی تصریح کرد: کارشناسان قرنطینه و غذا و داروی کشور ایران می

 شرایط کیفی و بهداشتی کاال، نسبت به واردات اقدام کنند. کیفیت برنج تولیدی این کشور را بررسی نموده و در صورت تأیید

وزیر کشاورزی سورنیام با بیان اینکه ما در زمینه واردات کود اوره میخواهم با تعامل با ایران، سلطه آمریکا را بر بازار این نهاده 

ستقیم نطقه ما است، اما امریکا اجازه صادرات مکشاورزی بشکنیم گفت: کشور ترینیداد و توباگو بزرگترین کشور تولیدکننده اوره در م

دهد و باید کودها ابتدا به آمریکا صادر و از آنجا به کشورهای منطقه وارد شود که این مسئله مورد این فرآورده رابه این کشور نمی

شورهمسایه از طریق واردات ک16کشور دیگر منطقه نیست و لذا خوشحال خواهیم شد که کود اوره مورد نیاز سورینام و16قبول ما و 

مستقیم از ایران تامین شود.وزیر کشاورزی اعالم کرد: ما میتوانیم به عنوان پایلوت ایران در منطقه، در زمینه واردات کود عمل کنیم 
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ایرانی هزار هکتار از زمینهای بکر و مرغوب خود را در اختیار تولیدکنندگان  1۰و همچنین در راستای کشت فراسرزمینی حاضریم 

قرار دهیم تا در آنجا به کشت محصول برنج اقدام کنند.برپایه این گزارش: مهندس سیف در پایان این دیدار بر لزوم گسترش تبادالت 

تجاری میان کشورهای ایران و سورینام به عنوان دو کشور مسلمان دارای وجوه اشتراک فرهنگی زیاد تأکید و اظهار امیدواری کرد 

 تایج ملموس رشد مراودات تجاری بین دو کشور را در زمینه های مختلف درپی داشته باشد./که این دیدار ن

http://www.iana.ir/fa/news/471۳5/%D8%A2%D9%85%D8 
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 نوغان
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

دلیل هزار جعبه تخم نوغان به 4میلیارد تومان در سال جاری/ آسیب به  21تن پیله تر ابریشم به ارزش  ۸5۰تولید 
 شیوع بیماری

ی ها درگیر بیمارها از عملکرد بهتری برخوردار بود، اما در این میان تعدادی از استاناگرچه تولید پیله تر ابریشم در برخی استان

تن پیله تر ابریشم  85۰وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در سال جاری حدود عه نوغانداری کشور امروز در گفترئیس مرکز توس.شدند

هزار خانوار در این  18پور با اشاره به اینکه حداقل اصغر داداششود.علیمیلیارد تومان برآورد می 21تولید شد که ارزش اقتصادی آن بیش از 

استان کشور توزیع شد که به همت نوغانداران، پرورش کرم ابریشم  2۰هزار جعبه تخم نوغان در  28ارند، افزود: امسال بیش از شغل فعالیت د

تومان تعیین شده  1۰4هزار و  18صورت گرفت.به گفته وی، اگرچه قیمت تضمینی برای خرید پیله تر ابریشم توسط وزارت جهاد کشاورزی 

هزار تومان در  25هزار تومان باالتر از این نرخ یعنی حدود های تولید شده توسط بخش خصوصی و با حدود هفتپیله بود، اما خوشبختانه تمام

 درصد افزایش داشته است. 65حدود  92هر کیلوگرم به طور متوسط خریداری شد. این در حالی است که قیمت تضمینی نسبت به سال 

تن نخ ابریشم استحصال خواهد شد. البته این مقدار نسبت به سال  1۳6کم ابریشم، دست تن پیله تر 85۰پور اظهار کرد: از داداش

تن بود، کمتر است. زیرا بروز بیماری در شش استان کشور، بیش از چهارهزار جعبه تخم نوغان را دچار آسیب کرد  147گذشته که 

 ی از تولید کشور را در اختیار دارد، از این بیماری مصون ماند.و به نوغانداران خسارت زد. با این حال، استان گیالن که بیش از نیم

شد. هزار تن پیله تر ابریشم به بازار عرضه میافتاد، بیش از یکدهد که اگر این بیماری اتفاق نمیوی ادامه داد: برآوردها نشان می

گذشته گزارش شده است.رئیس مرکز توسعه  درصد افزایش عملکرد نسبت به سال 15ها مانند گیالن حدود زیرا در برخی استان

نوغانداری کشور با بیان اینکه نیمی از تخم نوغان توزیع شده در کشور، از چین وارد شده بود، تأکید کرد: هر ساله میزان تخم نوغان 

های ا توجه به زیرساختشود؛ بنابراین بها تعیین میهای جهاد کشاورزی استانمورد نیاز بر اساس استعالم صورت گرفته از سازمان

پور با بیان اینکه از پایان سال گذشته توزیع هزار جعبه تخم نوغان مورد نیاز خواهد بود.داداش 42حدود  1۳97فراهم شده برای سال 

نجام اهزار اصله نهال توت تولید و در حال نگهداری است، اضافه کرد: این عمل بر اساس قرارداد منعقد شده با بخش غیر دولتی  ۳۳۰

اران، بردصورت رایگان توزیع خواهد شد.آموزش و توانمندسازی بهرهگرفته که در بهمن ماه امسال این مقدار نهال، میان متقاضیان به

وری، ازجمله اهدافی است که به گفته وی توسط وزارت جهاد کشاورزی ریزی برای افزایش بهرهاشاعه دانش و فنون نوغانداری و برنامه

پور ایجاد ارزش افزوده در مقاطع بعد از پیله تر ابریشم را بسیار ارزشمند توصیف کرد و یادآور شد: امسال تمام شود.داداشدنبال می

 کشی منتقل شدند.های سنتی ابریشمها توسط تجار خراسان رضوی خریده شد که تقریبا همه آنها به کارگاهپیله

ه های مختلف در دستور کار قرار گرفتکشی در استانهای ابریشمریزی برای ایجاد کارگاهوی در پایان اظهار کرد: به همین دلیل برنامه

 تا با ایجاد زنجیره در این بخش، فعالیت نوغانداری برای تمام طول سال درآمدزایی داشته باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/47۰85/%D8%AA%D9%88% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

 کشورهای غربی خواهان محصوالت ارگانیک روسیه هستند

کشورهای اروپایی آماده افزایش خرید محصوالت ارگانیک روسیه هستند. این در حالی است که اخیرا اتحادیه کشاورزی ارگانیک 

کشورهای اروپایی آماده .خواستی از انجمن خاک انگلستان برای عرضه محصوالت ارگانیک از فدراسیون روسیه دریافت کرده استدر

( درخواستی از انجمن 1افزایش خرید محصوالت ارگانیک روسیه هستند. این در حالی است که اخیرا اتحادیه کشاورزی ارگانیک )

، همچنین "اگرو اینفو"به گزارش ایانا از سایت ارگانیک از فدراسیون روسیه دریافت کرده است.خاک انگلستان برای عرضه محصوالت 

درخواست های مشابه از طرف معامله گران هلندی، آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی دریافت شده است. الزم به ذکر است که پیش از این 

ود.در حال حاضر، اتحادیه کشاورزی ارگانیک، وزارت کشاورزی و چنین میزان درخواست از سوی کشورهای غربی مشاهده نشده ب

وزارت توسعه اقتصادی به طور مشترک در بررسی پتانسیل صادرات محصوالت ارگانیک داخلی مشارکت دارند. تا به امروز، با توجه 

از سوی کانادا و انگلستان  کشور بزرگ مصرف کننده ارسال شده در عین حال پاسخ هایی 2۰درخواست ها، محصوالت ارگانیک به 

هم دریافت شده است.به گفته سرگئی کورشونو ، رئیس هیأت مدیره اتحادیه، محصوالت از جمله دانه ها )حبوبات( و لوبیا در بازارهای 

(، ۳لوپین )(، ، 2)گندم اممیرخارجی بیشترین تقاضا را دارند. همچنین از دیگر محصوالت می توان به گندم، ذرت، سویا، جو، چاودار، 

عالقه به محصوالت ارگانیک روسیه از سوی معامله گران خارجی رو به "و کلزا و کتان اشاره کرد.این کارشناس توضیح می دهد: 

درصد بوده  15تا  5افزایش است؛ این درحالی است که در ده سال گذشته بازار جهانی ارگانیک به طور پیوسته دارای رشد ساالنه 

میلیون  4۰-2۰در حالی که مناطق گواهی شده با سرعت بیشتری رشد می کنند. در همین حال، در روسیه حدود "وی افزود:  "است.

 2۰( جهان و 4درصد ذخایر هوموس ) ۳8هکتار زمین وجود دارد که بیش از پنج سال باروری )کود دهی ( نداشته اند ، درعین حال 

ی تواند یک پتانسیل فوق العاده برای توسعه کشاورزی ارگانیک به شمار درصد آب شیرین در آن ها متمرکز شده است. که این م

 5گفتنی است، بر اساس پیش بینی های کارشناسان، حجم صادرات محصوالت ارگانیک روسیه در چهار تا پنج سال آینده به "آید.

 میلیارد دالر افزایش می یابد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Union of Organic Agriculture 

2- emmer wheat: .نوعی گندم که به خصوص در ایتالیا شناخته می شود 

 شود.های خوردنی آن پرورش داده میها است که در مناطق امریکای شمالی و جنبی و عمدتا به خاطر دانهاز خانواده لگوم -۳

 ید.آشوند و از بقایای گیاهان بوجود میهوموس نامیده می دار تیره رنگی هستند کهها معموالً دارای یک نوع مواد آلی کربنخاک -4

http://www.iana.ir/fa/news/47125/%DA%A9%D8%B4%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

درصد منابع غذایی در آسیا و زیر  ۸۰پنجم کربن جهان است/ کشاورزان کوچک کشاورزی مسئول آزادسازی یک

 کنندصحرای آفریقا را تولید می

ها برای کاهش کربن موجود در جو و متوقف کردن تغییرات ترین هدفدر حالی که بخش حمل و نقل و انرژی به طور معمول بزرگ

، اکنون "این ساید انفلنترپی"به گزارش ایانا از سایت .کنندتری بازی میها نقش بزرگو استفاده از زمین اقلیمی هستند، کشاورزی

یابی ها برای دستبخش کشاورزی مسئول انتشار یک پنجم کل کربن موجود در جو است که بیشتر آن به خاطر از بین بردن جنگل

رسنگی د و باعث افزایش گگذارنهای قابل کشت است. از سوی دیگر تغییرات اقلیمی بر روی کشاورزی و تولید غذا تاثیر میبه زمین

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد بر اقدامات عاجل برای تحقق کشاورزی  2۰16است. به این دلیل است که در سال  و فقر شده

پایدار تاکید کرده و آن را یک ضرورت دانسته است. سازمان ملل برای انجام این کار بر حمایت از کشاورزان خرد که درآمد کمی 

گذارانی است که پیش از این وارد چنین طرحی شده است. این بنیاد برای یکی از سرمایه "پکارد"اکیده کرده است. بنیاد دارند ت

 مند شده بود. اما اکنون بر روی پایدار کردن کشاورزیی میان کشاورزی، تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی عالقهمدتی به شدت به رابطه

ی جدید کشاورزی، معیشت و اقدامات محافظتی رسد که شیوهکند. به نظر میاقداماتی جدید کار میدر سطح جهانی از طریق برخی 

زمان آسیب به محیط زیست را کاهش و تولید مواد غذایی را  پکارد موفق شده است زندگی کشاورزان خرد را بهبود بخشد و هم

ی پکارد در اتیوپی، کنند و برنامهیر صحرای آفریقا را تولید میدرصد منابع غذایی در آسیا و ز 8۰افزایش بدهد.کشاورزان کوچک 

اش روابطی دارد و های قبلیجمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی در حال پیاده سازی است. پیکار در این مناطق به خاطر فعالیت

های در حال اجرای ترین برنامهاز مهم کند، یکیطرح جدید نیز در ادامه کارهای قبل انجام شده است.همچنان که پکارد اشاره می

تواند تاثیر بسزایی بر روی جوامع گذاری بر روی زنان میدهد سرمایهنشان می»ی جمعیت و بهداشت باروری است که بنیاد در حوزه

 ورزی را تشکیلدر آسیای شرقی و جنوب شرق آسیا و آفریقا زنان نیمی از نیروی کار در بخش کشا« و دورنمای آنها داشته باشد.

های قدرتمندی برای کشاورزی پایدار توانند محرکگیرد. اما زنان میدهند، در حالی که معموال منابع کافی در اختیار آنها قرار نمیمی

. ه استی تغییرات اقلیمی در این بنیاد بودو پیشرفته باشند. با در نظر گرفتن محیط زیست، کشاورزی پایدار بخش بزرگی از برنامه

ها در اندونزی که در اثر آزاد شدن حجم زیادی همچنین اخیرا پکارد طرحی را در اندونزی آغاز کرده است که از تخریب سریع تاالب

طوالنی و  ایکربن در فرایند تولید صنعتی روغن پالم اتفاق افتاده است، جلوگیری کند. بشر دوستی با کشاورزی جهانی تاریخچه

هایی که برای افزایش تولید مواد غذایی های بزرگ در آفریقا، در برابر روشگذاریزمانی انقالب سبز و سرمایهپربار دارد. هر دو از 

 شود که به دنبالی زیادی از کشاورزی پایدار میهای بشر دوستانهها و انتقادهایی داشتند. اما امروزه حمایتشد حمایتاستفاده می

اثیر کمی بر روی محیط زیست بگذارند و از رویکردهای صنعتی که تاثیر بدی بر روی خاک، هایی هستند که تکنترل محلی و روش

 هایی از آفریقا جنبشی درکنند. به این ترتیب با حمایت بنیاد پکارد، در بخشگذارند دوری میمعیشت افراد و محیط زیست می

ورزی پایدار و متناسب با تغییرات اقلیمی گام جهت بوم شناسی کشاورزی و حاکمیت غذا شکل گرفته است که در جهت کشا

 دارد. برمی

http://www.iana.ir/fa/news/47118/%DA%A9%D8%B4%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۰تاریخ: 

 ترکیهجنگ گوجه فرنگی بین روسیه و 

روسیه و ترکیه که موفق شده اند، بسیاری از مسائل و مشکالت برجای مانده از دوران تیره روابط پس از ساقط شدن بمب افکن   

 .توسط جنگنده ترکیه ای را رفع کنند، وارد جنگ پر از هشدار بر سر گوجه فرنگی شده اند 94روسی بر فراز سوریه در آذر ماه سال 

در چارچوب تحریم های گسترده مسکو  94حالیکه امکان ازسرگیری واردات گوجه فرنگی از ترکیه که از سال  به گزارش ایرنا، در

 .علیه آنکارا مرتبط با ساقط شدن بمب افکن روسی توسط روسیه رد شده، طرف مقابل نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده است

 .که این کشور دیگر قصد ازسرگیری واردات گوجه فرنگی از ترکیه را ندارد آلکساندر تکاچف وزیر کشاورزی روسیه اعالم کرده است

خاطرنشان کرد: مسکو برای خرید گوجه فرنگی از آنکارا  24وزیر کشاورزی روسیه روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبری روسیه 

زهای این کشور به محصوالت کشاورزی و تولید وی همچنین به توانمندی باالی تولیدکنندگان روسیه برای تامین نیا .آماده نیست

 .بخش بزرگی از گوجه فرنگی و صیفی جات مورد نیاز در داخل اشاره کرد

تکاچف در یک برنامه دیگر در این شبکه خبری نیز ابراز امیدواری کرد که روسیه تا سه سال آینده با اجرای طرح های تولیدی از 

در همین حال به گزارش رسانه های روسی، نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد .ل بی نیاز شودواردات صیفی جات از خارج به صورت کام

ترکیه هشدار داده است که اگر مسکو اجازه واردات برخی اقالم محصوالت کشاورزی از جمله گوجه فرنگی را از این کشور به روسیه 

وسی لنتا رو به نقل از سخنان وزیر اقتصاد ترکیه نوشت: آنکارا تارنمای ر.ندهد، آنکارا تدابیری برای پاسخ به این اقدام اجرا می کند

ترکیه در دوران اوج .برای مذاکره با مسکو به منظور لغو ممنوعیت صادرات کاالها و محصوالت کشاورزی )به روسیه( آمادگی دارد

د غذایی خود را با هدف بازار صادراتی بخش زیادی از کشاورزی، باغداری، صیفی جات و تولید موا 1۳94روابط با روسیه پیش از سال 

ماه طول کشید، مشکالت بزرگی برای  1۰این کشور توسعه داد، اما پس از مواجهه با تحریم های گسترده مسکو علیه آنکارا که حدود 

ر ظام سفزیان های گسترده مالی ناشی از مجموعه تحریم های سختگیرانه ضدترکیه ای از جمله باطل کردن ن.این صنعت پیش آمد

گردشگری بی روادید بین دو کشور، منع حضور گردشگران روس در ترکیه و کاهش بی سابقه روابط، سبب شد رجب طیب اردوغان 

رئیس جمهوری ترکیه با ارسال نامه ای به والدیمیر پوتین همتای روس خود که توسط کاخ کرملین پوزش خواهی اعالم شد، زمینه 

 .که تاکنون چندین دیدار سران و مقام های بلندپایه برگزار شده، ولی مشکالتی نیز باقی مانده استبازسازی روابط را فراهم کند 

روسیه با وجود اینکه یک سال پیش یعنی مدتی پس از دریافت نامه اردوغان، تحریم واردات کاال از ترکیه را لغو کرد، اما ممنوعیت 

ماند که به نظر می رسد این اقدام برای حمایت از تولید داخلی انجام می برخی محصوالت کشاورزی از جمله گوجه فرنگی برجای 

در همین حال خبرگزاری اسپوتنیک روز پنجشنبه به نقل از کریل الشین کارشناس اتحادیه صیفی جات روسیه نوشت که  .شود

وی افزود: پیش از ممنوعیت  .ده استتاکنون بیش از دو میلیارد دالر زیان دی 2۰15ترکیه بر اثر این ممنوعیت صادراتی از سال 

الشین .درصد نیازهای روسیه به این محصول را تامین می کردند 4۰واردات گوجه فرنگی از ترکیه، شرکت های این کشور بیش از 

درصد نیاز کشور به  40درصد افزایش یافت و در شرایط کنونی هم  18تولید گوجه فرنگی در روسیه  2016همچنین گفت: سال 

از جمله منع واردات  94از سوی دیگر، پس از برقراری تحریم های مسکو علیه آنکارا در سال .محصول در داخل تامین می شود این

گوجه فرنگی از ترکیه، شرکت هایی از چین، مراکش و جمهوری آذربایجان با امضای قراردادهایی بازار روسیه را پر کردند و صادرات 

همزمان با تهدیدهای ترکیه در این باره، برخی رسانه های روسی .که این روند همچنان ادامه دارد به این کشور را افزایش دادند

نوشتند که اگر این کشور اقدام هایی را به بهانه ادامه ممنوعیت واردات برخی محصوالت کشاورزی از جمله گوجه فرنگی علیه روسیه 

ایگنات کالینین کارشناس امور .ر گردشگران روس به ترکیه اعمال کندبکار گیرد، مسکو هم ممکن است محدودیت هایی را در سف

http://awnrc.com/index.php
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گردشگری روسیه گفته است: اگر اقدامی علیه مسکو انجام شود، روسیه نیز تدابیری برای کاهش سفر گردشگران این کشور به ترکیه 

را بکار گیرد، ترکیه با دشواری مواجه می شود  وی در گفت وگو با تارنمای روسی گازتا رو افزود: اگر روسیه این تدابیر.اعالم می کند

  .و مراکز گردشگری این کشور زیان های سنگینی می بینند

http://www.iana.ir/fa/news/47249/%D8%AC%D9%86%%DA%-DA%AF 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۹تاریخ: 

 دهندکشاورزان آرژانتینی، تولید ذرت را افزایش می

گذاران را برانگیخته، اما این موضوع درباره تولیدکنندگان ذرت، انتخاب رئیس جمهور آینده آرژانتین، اگرچه نگرانی برخی سرمایه

های صنعتی آرژانتین معتقدند که کشاورزان این کشور قصد دارند برای فصل بعد، از رویترز، مدیران گروهبه گزارش ایانا به نقل .مصداق ندارد

- جمهوری قبلیهای رئیسشود که بازگشت سیاستگذاری بیشتر افزایش دهند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میتولید ذرت را با سرمایه

ای صادرات برای محدود کردن خروج برخی محصوالت کشاورزی از آرژانتین، ممکن است سرمایه همبنی بر افزایش مالیات -کریستیانا فرناندز

در استان تعیین کننده بوئنس آیرس، درصد باالیی از آراء را به  "فرناندز"دهد که کشاورزان را به خطر بیندازد.نتایج چندین نظرسنجی نشان می

ا ر -های آزاد اقتصادی رئیس جمهور فعل یموریسیو ماکریبود. این انتخاب تکلیف سیاست خود اختصاص داده و احتماالً پیروز میدان خواهد

دهد که خرید کود از طرف گیرد.آمارها نشان میشنبه هفته آینده انجام میگیری اولیه یککند. البته رأیبرای رفتن یا ادامه دادن مشخص می

ایش یافته که هشت درصد بیشتر از سال قبل است. طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان بذر میلیون تن افز ۳.9به میزان  2۰17کشاورزان در سال 

مردم همه در انتظار انتخابات هستند، در حالی "گوید: آرژانتین، خرید بذر اصالح شده ذرت نیز در سال جاری ارتقا یافت. مدیر این انجمن می

 "خواهند از این فرصت نهایت بهره را ببرند.اند و میییرات اساسی در تجارت شدهکاران، پیش از همه متوجه تغویژه ذرتکه کشاورزان به

های صادراتی گندم و ذرت برداشته )رئیس جمهور فعلی( به تصویب رساند، محدودیت "ماکری"طبق قانونی که  2۰15از اواخر سال 

طی  2۰15تا  2۰۰7های در سال "فرناندز"ی است که شد و این موضوع تولید دو محصول مذکور را به شدت افزایش داد. این در حال

 "رناندزف"گرانه به ویژه در بخش کشاورزی را در پیش گرفت. بنابراین اگرچه ترس از بازگشت های مداخلهدو دوره کاری خود، سیاست

 ی برای تولید بیشتر، به پایداریریزگذاران موجی از نگرانی را برانگیخته است، اما کشاورزان آرژانتینی با برنامهدر میان سرمایه

از ماه سپتامبر شروع و تا پایان ماه مارس ادامه خواهد یافت.  2۰17-18های اقتصاد آزاد، امیدوارند.طبق معمول، سال زراعی سیاست

نوز در هیکی از تحلیلگران سیاسی معتقد است که در زمان برداشت ذرت توسط کشاورزان، دولت کنونی  "رائول آراگون"بنابراین 

در سال زراعی فعلی به خاطر "ها در این زمینه متصور بود.توان نگرانی از بابت تغییر سیاستراس کار بوده و به همین دلیل نمی

 میلیون تن افزایش یافت. ۳9میلیون تن در سال قبل از آن به  ۳۰های مبنی بر اقتصاد آزاد، تولید ذرت آرژانتین از سیاست

درصد سهم بازار جهانی صادرات ذرت را در اختیار داشته و پس از آمریکا دومین کشور صادرکننده  2۰انتین بیش از به گزارش ایانا، آرژ

ون طور متوسط بین پنج تا شش میلیرود. قابل ذکر است که ایران، یکی از واردکنندگان ذرت است و ساالنه بهشمار میاین محصول به

 شود./بخشی از آن از آرژانتین تأمین میکند که تن از این محصول را وارد می

http://www.iana.ir/fa/news/472۳9/%DA%A9%D8%B4%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

تواند گیاهان با ارزشی را که برای علوفه استفاده می شوند قنطریون گیاه تهاجمی و سمی در امریکا/ این گیاه می 

 نابود کند و برای اسب ها سم است/ قنطریون علف هرز سمی است

 Russian) یک تحقیق جدید که در مجله علم و مدیریت گیاهان تهاجمی منتشر شده است پرتو نوری بر کنترل قنطریون روسی

(knapweedریکا یافت شده است افکنده است، یک گیاه تهاجمی که در غرب ام. 

، قنطریون روسی به صورت کلنی های انبوه رشد می کند و می تواند برای دهه ها زنده بماند. "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

یاه در ، این گاین گیاه می تواند گیاهان با ارزشی را که برای علوفه استفاده می شوند نابود کند و برای اسب ها سم است. در نتیجه

ایالت امریکا به عنوان یک علف هرز سمی دسته بندی شده است.قنطریون روسی به دو شکل می تواند گسترش یابد، از طریق  18

دانه و از طریق شاخه های جدیدی که از رشد ریشه ها ظاهر می شوند. تا امروز مشخص نبوده است که کدام روش در مهاجمات 

، و این مسئله توسعه یک برنامه مدیریتی موثر را سخت می کند.برای روشن کردن بهترین روش های محلی متداول تر بوده است

کنترل، دانشمندان دانشگاه تحقیقات کشاورزی ایاالت متحده امریکا و دانشگاه ایالتی مونتانا نمونه های دی ان ای جمع آوری شده 

ا نشان داد که هر کلنی به طور عمده یا به طور کامل از یک نوع ژنوتیپ از شش کلنی قنطریون روسی را بررسی کردند. این تحلیل ه

 گیاهی تشکیل شده است که نشان می دهد قنطریون روسی در کلنی های متمرکز از طریق ریشه گسترش یافته اند.

ی مورد مطالعه از نظر با این وجود، پراکندگی بذرها به عنوان منبع کلنی های جدید نشان داده شد، زیرا هر کدام از کلنی ها

می گوید:  USDAژنتیکی با سایر کلنی های تحت مطالعه تفاوت داشتند. جان گسکین گیاه شناس خدمات تحقیقات کشاورزی 

یافته های ما بینش مهمی در این مورد که چگونه به بهترین شکل شیوع قنطریون محلی را مدیریت کنیم فراهم می "

ن است در جلوگیری از پراکندگی قنطریون در مسافت های دور دست برای ساختن کلنی های کنترل گسترش دانه ها ممک"."کند

مدیران زمین ها ممکن است بخواهند روش های "جدید موثر باشد، اما بعید است که گسترش کلنی های موجود را کنترل کند.

بی کنند. برای مثال، با کنترل بیولوژیکی، دو عامل کنترل مورد استفاده خود که بر اساس یافته های این تحقیق است، دوباره ارزیا

 تولید دانه و رشد آن -یک خرد پشه و یک کرم خاکی -از سه عامل که برای استفاده در قنطریون روسی در امریکا تایید شده است

عامل بیولوژیکی  ها روی سطح زمین را کاهش دهند و بنابراین به کاهش پراندگی آن ها در مسافت های دور کمک کنند. سومین

می تواند به گیاهان قنطریون روسی موجود استرس وارد کند و بنابراین احتماال در کنترل رشد کلنی های  -زنبور کوچک -کنترل

 مجزای قنطریون روسی موثرتر باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/84471/%D9%82%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

کشاورزی بارانی زامبیا را به سبد غذایی منطقه تبدیل نمی کند/برنامه توسعه هفتم زامبیا تامین آب مبتنی بر محیط 

 زیست را دنبال می کند

وابسته اند، غیرممکن است که کشورش تبدیل به سبد غذایی  1بارانیدولت زامبیا می گوید تا زمانی که کشاورزان به کشاورزی 

، دبیر دائمی وزارت توسعه آب، (Edward Chomba)دکتر ادوارد کومبا  "اگریکالچر این نیوز"به گزارش ایانا از سایت .منطقه شود

کشاوزی و تجارت در شهر لوساکا  زامبیا، در سخنرانی خود در حاشیه نود و یکمین نمایشگاه بهداشت و حفاظت از محیط زیست

(Lusaka)  می گوید که آبیاری راه حل افزایش تولید محصوالت زارعی است و به کشاورزان این توانایی را می دهد که سه بار در

 طول سال محصوالت شان را برداشت کنند. همچنین او به کشاورزان پیشنهاد می دهد که با دستورالعمل های آبیاری برنامه هفتم

توسعه ملی آشنا شوند. او می گوید که این دستورالعمل مردم را راهنمایی می کند که چگونه از کشاورزی بارانی به سمت آبیاری 

بروند. دکتر کومبا اضافه می کند که دستور العمل برنامه هفتم توسعه ملی، تأمین آب دیگر مصارف انسانی، حیوانات و فعالیت های 

 برای اطمینان از تنوع کامل اقتصادی فراهم می کند. زیست محیطی را در تالش 

 پانوشت:

کشاورزی بارانی به شیوه های کشاورزی گفته می شود که آب مورد نیاز آن بر بارش باران متکی است. این نوع کشاورزی مقادیر . 1

 بسیاری از مواد غذایی مصرفی جوامع فقیر در کشورهای در حال توسعه را تأمین می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/47281/%DA%A9%D8%B4%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 سالگی فعالیت مزرعه داری در انگلیس ۸۰پاسداشت 

 8۰کسب و کار کشاورزی خانوادگی در وایتال )روستایی در انگلیس(، امسال جشنی به مناسبت ، یک ( Becketts) مزرعه بکتس

، "ردیتچ ادورتایزر"به گزارش ایانا از سایت .سالگی خود برگزار می کند، به طوری که دست اندرکاران مزرعه به آن افتخار می کنند

سال شناخته شده، به گسترش مزرعه،  8۰ی و ارائه خدمات در طول در حالی که امروز بکتس، به عنوان مزرعه ای برای خرده فروش

 رستوران و متنوع کردن و ارایه خدمات به افراد نیز اقدام کرده است.

 این مزرعه توسط آلبرت بکتس، یک کشاورز لبنی که از شراپشایر با گله ای کوچک گاو به این منطقه آمده بود، خریداری شد.

نسل های بعدی خانواده این کسب و کار را ادامه داده اند، به طوری که در ابتدا به پسر آلبرت به نام آلن و پس از آن زمان تا به امروز 

، آلن کسب و 196۰از وی، به پسرش واکنون به مدیر فعلی، سیمون بکتس رسیده است.با تولید لبنیات تا تولید تخم مرغ، در دهه 

ولید کننده بزرگ تخم مرغ در انگلستان شناخته شد، در حالی که اولین خرده فروشی کار را سرپرستی کرد و به عنوان چهارمین ت

، سیمون کسب و کار را در 199۰افتتاح شد.در دهه  198۰مزرعه بکتس، به همراه فروشگاه و نانوایی )شیرینی پزی( رسما در سال 

 رایی و کسب و کار انجام شد.دست گرفت، تنوع بخشیدن به مزرعه از طریق توسعه عملیات خرده فروشی و دا

این درحالی است که مزرعه طی این سال ها تغییرات بسیاری را به خود دیده است که از آن جمله می توان به بهره بردن ماشین 

ر دآالت و به کارگیری فناوری های نوین اشاره کرد.با توجه به اهمیت مزرعه و نقش آن برای جامعه در این سال ها، این کسب و کار 

سال آینده، من نمی دانم که دقیقا چگونه این کسب و کار تغییر خواهد کرد و  8۰ "آینده هم ادامه خواهد داشت، سیمون گفت: 

چیزی که من از آن مطمئن هستم این است که ما همیشه باقی خواهیم ماند و این مزرعه را نگه می "وی افزود: "تکامل می یابد.

 "در قلب همه ما جای دارند. داریم، چراکه مشتریان و مردم

 سال همچنان ادامه دارد 8۰کسب و کار کشاورزی خانوادگی پس از 

( جشن بگیرد و برای ساکنان محلی در روستا کوپن خرید 96این شرکت در نظر دارد تا این نقطه عطف را در ماه سپتامبر )شهریور 

 مواد غذایی ارسال کند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/47274/%D9%BE%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 قطر به کشاورزی آب کشت روی آورد

تر در بخش کشاورزی به ویژه به روش آب کشت که هرچه سریعوطنش درخواست کرده است  یک مزرعه دار قطری از کارآفرینان هم

کار تجارتی خوب و  ی او اینگذاری کنند. به عقیده)پرورش گیاهان بدون خاک و استفاده از مواد معدنی محلول در آب( سرمایه 

 .سالم است و منفعت خوبی به همراه دارد

ی آب کشت به عنوان کو، ناصر احمد آل خلف، با در نظر گرفتن شیوه، مدیر شرکت آگری"گلف تایمز"به گزارش ایانا از سایت 

خواهند در این کسب و کار سرمایه گذاری کنند باید از این فرصت استفاده هایی که میکند قطریتاکید می "ی کشاورزیآینده"

ار نه تنها یک مدل تجاری خوب است کنم که در کشاورزی سرمایه گذاری کنند. این کمن آن ها را تشویق می"گوید: کنند او می

با  2۰11ی کشاورزی است در سال آگریکو که یک شرکت خصوصی قطری در توسعه"دهد.ی خوبی نیز میبلکه به آن ها روحیه

ی آبکشت ارگانیک در هکتار مزرعه 12هدف کمک به قطر برای دستیابی به امنیت قضایی تاسیس شده است. این شرکت حدود 

 خواهند در زراعتکند که مید کرده است. سیستمی که آگریکو توسعه داده است از سرمایه گذاران کوچکی حمایت میایجا "الخور"

های آن ها از سرمایه گذاران شامل تامین گیاهان سالم گوید بخشی از حمایتی آب کشت ارگانیک فعالیت کنند.آل خلف میبه شیوه

ما مسئول اجرای کار هستیم، به آن ها آموزش  "دهد که: مت مناسب است. او توضیح میهایی با کیفیت باال و قیو ساختن گلخانه

ها پرورش بدهند، چگونه از کودهای ارگانیک دهیم چگونه کار را مدیریت کنند، چگونه گیاهان را بدون استفاده از آفت کشمی

 "دهیم.وراد را به طور رایگان به آن ها آموزش میی این ماستفاده کنند و چگونه سیستم آبیاری را به کار بگیرند. ما همه

 کنند.کند که به سرمایه گذاران برای بازاریابی و توزیع محصوالت نیز کمک میمالک مزرعه اضافه می

مزیت دیگر سرمایه گذاری در کشاورزی این است که فشار اقتصادی از جانب کشورهای عربی همسایه در حوزه ی خلیج "گوید: او می

وضعیت کنونی قطر فرصتی طالیی برای کشاورزان محلی فراهم کرده است تا تمام  "فارس موجب رونق این کسب و کار شده است. 

ی قطر با تمام قدرت از بخش کشاورزی حمایت شان را محقق و بر روی افزایش تولید تمرکز کنند. دولت قطر و بانک توسعهپتانسیل

های منحصر ها یکی از سیستم برای دستیابی به این هدف، آن"گوید: کشور به دست آید.آل خلف میکنند تا امنیت غذایی در این می

ر ادامه بیان او د "تواند در طور سال و حتی در فصل تابستان میوه و سبزیجات بیشتری تولید کنند.اند که میبه فرد او را توسعه داده

ر کیفیت و هزینه نسبت به رقبای دیگر وضعیت بهتری دارد. ثابت شده است که ی قطری است و از نظاین یک گلخانه"کند که: می

توانیم تکنولوژی خودمان را بسازیم که قادر است میوه و سبزیجات را در تمام طول سال به صورت بی وقفه و ارگانیک تولید ما می

ن شرکت ای"بدترین شرایط در دنیا از آن استفاده شود.تواند برای تولیدات کشاورزی در آل است که میکند. این دقیقا یک مدل ایده

گوید اون یک کند که در صدد ساختن سیستم مشابهی برای زراعت خانگی است. آل خلف میای کار میهمچنین بر روی پروژه

: گویداو میرسد. ها است و در مدت یک ماه به محصول میی آبکشت کوچک ساخته است که مناسب برای استفاده در خانهگلخانه

 "پیش از این ما فقط برای چهار یا حداکثر شش ماه محصول داشتیم ولی اکنون همیشه میوه و سبزیجات کافی در اختیار داریم."

http://www.iana.ir/fa/news/4722۳/%D9%82%D8%B7%D8 

http://www.iana.ir/fa/news/47171/%D8%A8%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

 بازار تایوان به روی گوشت ژاپنی باز شد

سال در پی ممنوعیت  16ر برمی دارد؛ این اقدام پس از به گفته مقامات، تایوان ممنوعیت واردات گوشت گاو ژاپنی را از اوایل سپتامب

، تایوان واردات گوشت گاو را در سال "د جاپان اگری نیوز"به گزارش ایانا از سایت .واردات گوشت گاو ژاپن به تایوان انجام می شود

خواستار لغو ممنوعیت شد و این ، توکیو از تایپه 2۰۰4به دلیل شیوع بیماری جنون گاوی در ژاپن ممنوع کرد و از سال  2۰۰1

درحالی بود که در هر بار مذاکرات شرایط ایمنی مواد غذایی برای واردات مورد بحث قرار گرفت.لغو ممنوعیت نخستین گام مهم برای 

 تن بود.هزار  5۰صادرات گوشت گاو ژاپنی به تایوان است، درحالی که در دوران پیش از شیوع جنون گاوی، صادرات ژاپن به تایوان 

میلیارد ین رسید مقصد این میزان از صادرات گوشت،  1۳.6به دو هزار تن، به ارزش  2۰16صادرات کل گوشت گاو ژاپن در سال 

سه کشور هنگ کنگ، ایاالت متحده بود و کامبوج بودند.دولت ژاپن در نظر دارد، ارزش ساالنه صادرات محصوالت کشاورزی را به 

افزایش دهد.گوشت گاو به عنوان یکی از کاالهای اصلی صادراتی کشاورزی ژاپن محسوب می شود و  2۰2۰یک تریلیون ین تا سال 

دولت قصد دارد تا برنامه ای برای گسترش دسترسی به بازار گوشت گاو و فرصت های صادرات برای تولیدکنندگان کشاورزی ژاپن 

 فراهم کند.

http://www.iana.ir/fa/news/47264/%D8%A8%D8%A7%D8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارشات جهانی

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/47264/%D8%A8%D8%A7%D8


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

261 
 

 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۲۱تاریخ: 

هزار لیتر آب برای آبیاری یک کیلوگرم برنج در بنگالدش نیاز است/ ضرورت تغییر سبک زندگی مان برای حفظ 3
 ها فکر می کنند آب کافی دارنددرصد بنگالدشی  9۰آب/

متخصصان و سیاستگزاران می گویند که باید همکاری های منطقه ای برای حل مشکالت طوالنی و مداوم آب در کشورهای جنوب 

ی اس آی پ"به گزارش ایانا از سایت آسیا نظیر بنگالدش، بوتان، چین، هند و نپال برای به دست آوردن ارزش کامل آب به وجود آید.

، رودخانه های فرا مرزی مانند گنگ، برهماپوترا و مگنا در این منطقه وجود دارد. مقامات در مذاکرات شان در شهر داکا، پایتخت "یوزن

بنگالدش، گفتند که به خصوص این کشور با مشکالت جدّی آب مانند سیل و فرسایش کناره رودخانه ها به دلیل فقدان همکاری با 

ژوئیه امسال، وزیران امورخارجه، مقامات ارشد و دولتی، مشاغل، نمایندگان سازمان های  ۳1است. در  کشورها منطقه رو به رو

و ارزش آب در  (HLPW)1و شرکای توسعه در جلسه چهارم شورای سازمان ملل درباره پنل سطح باالی آب (NGOs)غیردولتی 

درصد حوضچه  9۳رودخانه فرا مرزی دارد که  57الدش شهر داکا گردهم آمدند. بنگ (BRAC Center Inn)مؤسسه براک سنتر 

، وزیر دولت بنگالدش در منابع آب، (Muhammad Nazrul Islam)های آن خارج از مرزهای این کشور است. محمد نذراالسالم 

دانند، اما منابع  برخی کشورها منابع کافی آب از دریاچه ها و یخچال های باالدست دارند که آن ها را منابع آب خودشان می"گفت: 

هنگامی که در طول فصل بارش های موسمی مقدار "او گفت:  "آب جهانی است و همه باید دسترسی مناسبی به آن داشته باشند.

او مشکالت گوناگون مربوط به منابع آب را که  "آب بسیاری به دست می آوریم، به سختی می توانیم آن را مدیریت و حفاظت کنیم.

، معاون مدیر اجرایی  (Abu Saleh Khan)است بنگالدش با آن رو به رو است، برجسته کرد. ابو صالح خان مدت های طوالنی

مدیریت آب براساس حوزه ها، برای مدیریت رودخانه های "مستقر در داکا، گفت:  (IWM)2مرکز تحقیقاتی مؤسسه طراحی آب

چنین مدیریتی شامل اشتراک دانش و اطالعات،  "روری است.عادی و مقابله با مشکالت مربوط به آب در منطقه جنوب آسیا ض

  "توسعه ظرفیت، ارتقاء گفتگوها، مشارکت در تصمیم گیری و پیوستن به راهکارهای سرمایه گذاری است.

درصد از زمین های جهان، حدود یک چهارم جمعیت دنیا را در خود جای داده است. برنج و  ۳منطقه جنوب آسیا، با داشتن تنها 

گندم، مواد غذایی اساسی در این ناحیه اند که به مقدار بسیار زیادی آب و انرژی نیاز دارند حتی در شرایطی که منابع آب تحت فشار 

، (Jim Yong Kim)، جیم یانگ کیم 2۰16فزاینده عواملی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی و دیگر منابع اند.در ماه ژانویه سال 

، دبیر کل سازمان ملل متحد، پنل سطح باالی آب را با حضور (Ban ki-moon)و همچنین بان کی مون  رئیس گروه بانک جهانی،

نفر از رؤسای دولت ها و سایر دولتمردان تشکیل دادند تا به تغییر روش دولت ها، جوامع و بخش خصوصی در استفاده و مدیریت  11

 "ابتکار ارزش گذاری آب"مذاکرات سطح باال درباره آب بود با عنوان آب سرعت بخشند. مذاکرات منطقه ای در داکا که بخشی از 

 برگزار شد. هدف از این برنامه ابتکاری، دستیابی به اهداف توسعه پایدار مرتبط با آب با الهام از تصمیم گیری های بهتر و ایجاد تعادل

 مطلوب میان ادعاهای رقابتی مربوط به آب بود. 

 ارزش گذاری آب

امروزه آب های شیرین در سراسر جهان با بحران هایی مواجه اند که به دلیل رویدادهای شدید آب و هوایی، خشکسالی و سیالب 

هاست. منابع آبی با استفاده بیش از حد، آلودگی و تغییرات اقلیمی تهدید می شوند. اما آب برای سالمت بشر، امنیت غذایی، تأمین 

، سفیر هلند در داکا (Leonie Cuelenaere)ستی و محیط زیست ضروری است. لئونی کوئلناری انرژی، حفظ شهرها، تنوع زی

ما ارزش آب را تا زمانی که چاه خشک شود نمی دانیم و این مسئله ای است که به زبان های مختلف در سراسر جهان گفته "گفت:

است که چنین پنل سطح باالیی با عنوان ابتکار ارزش  می شود. در حقیقت، آب اغلب مورد توجه قرار می گیرد و به همین دلیل

رودخانه ای که  7۰۰او گفت که آب عنصر اصلی در اقتصاد و فرهنگ بنگالدش است، اما "گذاری آب، سال گذشته راه اندازی شد.

http://awnrc.com/index.php
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ک، ان با فصل خشاغلب سیل ایجاد می کنند سبب به وجود آوردن مشکالتی برای جوامع محلی می شوند. کوئلناری گفت هنوز همزم

در این کشور  -از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی-کمبود آب شیرین رخ می دهد. بنابراین، ارزش گذاری آب 

هزار لیتر آب برای آبیاری یک کیلوگرم برنج ۳حیاتی است. با در نظرگرفتن استفاده بیش از حد از آب، نذراالسالم ذکر کرد که حدود 

نیاز است. همچنین او گفت که ما باید برای کاهش مصرف آب، نحوه زندگی مان را تغییر دهیم و به ارقام جدید و در بنگالدش 

، معاون (Suraiya Begum)نوآورانه ای از محصوالت نیازمندیم که به مقدار آب کمتری برای کشت نیاز داشته باشند. سورییا بگوم 

درصد مردم این کشور فکر می کنند که آب کافی دارند، اما برخی از گروهای جامعه  9۰ارشد نخست وزیر بنگالدش، گفت که حدود 

، نخست وزیر بنگالدش، آب را از منابع ارزشمند (Sheikh Hasina)هر ساله با مشکل کمبود آب مواجه اند.او گفت که شیخ حسینا 

 حفظ آب و محیط زیست تمرکز می کند. می داند و طرفدار استفاده منطقی از آن است و بر تعهدات قوی بنگالدش در 

 ارزش گذاری آب می تواند هزینه های آلودگی آب و زباله را ظاهر سازد و کارآیی بیشتر و شیوه های بهتری را ترویج دهد. 

، مدیر پروژه ارزش گذاری آب در دولت هلند گفت که قیمت گذاری آب مترداف با ارزش واقعی آن (Willem Mak)ویلم مک 

اما یکی از راه های پوشش هزینه ها، منعکس کننده بخشی از ارزش استفاده های آن و اطمینان از منابع کافی و مالی برای نیست، 

خدمات زیرساخت های مرتبط با آن است. او گفت که ارزش گذاری آب می تواند از طریق مدیریت فرامزی آب و کاهش مصرف آن 

، رئیس مشارکت آب در بنگالدش،  (Khondaker Azharul Haq)خانداکر اَشرُالحق  در فرآیند صلح نیز نقش داشته باشد. دکتر

در حالی که ارزش آب به کیفیت و کمیت، زمان  -اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی-گفت که آب ارزش های بسیاری دارد 

گری دارد؛ به خصوص نقش آب در حفاظت از محیط عالوه بر ارزش اقتصادی، آب ارزش های دی"و ابعاد آن نیز بستگی دارد. او گفت: 

ژوئیه امسال، کسب دیدگاه های طیف وسیعی از ذی نفعان  ۳1هدف اصلی مذاکرات آب در  "زیست که با دالر قابل محاسبه نیست.

دولت ها، در سطح کشور در مورد پیشنهادات اچ ال پی دبلیو در مورد مقدمه و اصول ارزش گذاری آب بود. همچنین این مالقات 

مشاغل و جامعه مدنی را به در نظرگرفتن ارزش های چندگانه آب تشویق و تلفیق شفاف تصمیم گیری برای این ارزش ها از سوی 

سیاستگذاران، جوامع و مشاغل را هدایت کرد. اعضای پنل سطح باالی سازمان ملل رؤسای دولت های استرالیا، بنگالدش، مجارستان، 

 هلند، پرو، سنگال، آفریقای جنوبی و تاجیکستان بودند. اردن، موریس، مکزیک، 

http://www.iana.ir/fa/news/47۳۰۳/۳%D-9%87%D8%B 
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 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

کشاورزی بریکس را تصویب کرد/ توسعه پایدار کشاورزی و کاهش فقر از دولت هند مصوبات پلت فرم تحقیقات 
 طریق همکاری های استراتژیک در کشورهای عضو بریکس ارتقا خواهد یافت

، موافقت نامه را که توسط هند و دیگر کشورهای بریکس )بریکس شامل برزیل، 2۰17( دوم آگوست 1کمیته کابینه امور اقتصادی )

، در  بنا بیانیه رسمیو آفریقای جنوبی( برای ایجاد یک پلت فرم تحقیق کشاورزی امضا شده بود، تصویب کرد.روسیه، هند، چین 

( توسط وزرای خارجه کشورهای بریکس در 2اکتبر سال گذشته، تفاهم نامه ای برای ایجاد پلت فرم در زمینه تحقیقات کشاورزی)

یانیه، توسعه پایدار کشاورزی و کاهش فقر از طریق همکاری های استراتژیک هشتمین اجالس بریکس در گوا امضا شد.بنا به این ب

 در زمینه کشاورزی برای تامین امنیت غذایی در کشورهای عضو بریکس ارتقا خواهد یافت.

BRICS-ARP به عنوان یک پلت فرم جهانی برای توسعه پایدار مبتنی بر علم به منظور از بین بردن گرسنگی، کمبود تغذیه ،، 

فقر و نابرابری، به ویژه درآمد میان کشاورزان و غیرکشاورزان و افزایش تجارت کشاورزی، کشاورزی زیست محیطی و کشاورزی مقاوم 

 در برابر آب و هوا عمل خواهد کرد.

 2۰15 ژوئیه 9تشکیل مجمع تحقیقات کشاورزی بریکس توسط نارندرا مودی، نخست وزیر هند در هفتمین اجالس بریکس در تاریخ 

  در اوفا روسیه ، پیشنهاد شد.

http://www.iana.ir/fa/news/47128/%D8%AF%D9%88%D9%84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارشات جهانی
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 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 در دومین جشنواره ساالنه در اردنعرضه محصوالت تولیدی ساکنان محلی 

اردنی ها با همکاری برنامه جهانی غذا و سازمان غیر دولتی منطقه توانستند در مکان های مناسب به کشت محصول مناسب اقدام 

 ( که چندی پیش در اردن برگزار شد، آن ها را عرضه کنند. Khubaizehکنند و در دومین جشنواره ساالنه خبیزه )

، پیش از ورود مکمل های بسته بندی و قرص های ویتامین، نیاکان " wfp-middleeast.exposure "یانا از سایت به گزارش ا

ما با پرورش گیاهان از این محصوالت برای تغذیه خود بهره می بردند. برای هزاران سال، گیاهان توسط یونانیان ، رومی ها و مصریان 

است. با تکامل انسان و پیوستن کشاورزان به انقالب کشاورزی این روند دگرگون شد . امروزه، به عنوان غذا و دارو استفاده می شده 

مبارزه با کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه ، یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جهان است ، درحالی که پرورش محصوالت 

 له باشد.کشاورزی مناسب در مکان های مناسب می تواند بخشی از راه حل این مسا

این در حالی است که کشت محلی در منطقه ای از اردن این امکان را فراهم کرده تا طعم متمایز سبزیجات مانند اسفناج، با مواد 

مغذی بیشتر عرضه شود. این یک جایگزین ایده آل برای دیگر سبزیجات برگ دار است که برای سالمت بسیار مفید و در عین حال 

 کم هزینه است.

  ه سوی کشاورزی محلیپیش ب

، یکی از  Jordan Valley، جشنواره خبیزه به منظور اشتغالزایی برای سوری ها و اردنی ها که در منطقه 2۰16در فوریه سال 

فقیرترین مناطق اردن، زندگی می کردند، برگزار شد . در حالی که جشن گیاهان بومی و به همراه جشنواره برای خانواده ها پخت و 

 حصوالت غذایی محلی را به ارمغان آورد.خوردن م

(منطقه  Children of the Valley NGOدر ماه مارس، برنامه جهانی غذا در اردن با همکاری تیمی از سازمان مردم نهاد )

ارزش  مورد دومین جشنواره ساالنه خبیزه را برگزار کردند. از آن جا که یکی از موانع کلیدی برای مبارزه با سوءتغذیه نبود دانش در

واقعی غذایی غذاهای محلی است، برنامه جهانی غذا به آموزش و ترویج گزینه های سالم اقدام کرد.همچنین مکانی که در آن جشنواره 

در منطقه سرپرستی می (  Children of the Valley NGOبرگزار شد توسط محمد عطیه، مدیر سازمان غیردولتی کودکان )

این فعالیت هیجان زده هستم و افتخار می کنم که با برنامه جهانی غذا همکاری می کنم؛ ما امیدواریم  من از اهداف"وی گفت: شد.

 "که این آغاز همکاری بزرگتر و ثمربخش تر در سال های آینده باشد.

 حمایت از نسل های آینده

که از سوی برنامه جهانی غذا و با گرد هم  نقش پررنگ برنامه جهانی غذا در بازار جشنواره کشاورز از نکات برجسته بود به طوری

(اقدام شد . این لیوان های رنگارنگ ، خاص برنامه جهانی  smart mugs) "لیوان هوشمند"آوردن کودکان و بزرگساالن ، به معرفی 

رده اند ، با همکاری غذا بود، که نقاشی آن توسط کودکان سوری و اردنی ، که از برنامه ملی تغذیه مدارس برنامه جهانی غذا بهره ب

وزارت آموزش اردن انجام شده بود. به طوری که با خرید این لیوان ها ، برنامه جهانی غذا می تواند برای حمایت بیشتر برای تغذیه 

 (، مفتخر است که1دانش آموزان در اردن اقدام کند.برنامه جهانی غذا با همکاری ائتالف ملی علیه گرسنگی و سوءتغذیه در اردن )

در بازار کشاورز ، به عنوان سر آشپر شرکت کردند، اینان افرادی بودند که در برنامه ،  Jordan Valleyببیند یک گروه از زنان از 

جهانی غذا ، پخت شیرینی را آموزش دیده بودند در عین حال ه طوری که ین اقدام می تواند به گردهم آوردن افراد محلی کمک 

 کند.

 فردای سالم ترتغذیه مناسب برای 
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در این جشنواره همچنین یک پلت فرم از سوی برنامه جهانی غذا در راستای آموزش کودکان در مورد اهمیت تغذیه ارائه شد. مراسم 

اختتامیه جشنواره به طور ویژه به بازدید مدارس اختصاص داشت ، به طوری که از سوی برنامه جهانی غذا با کودکان در مورد اولویت 

ذیه در زندگی گفت و گو شد. گفتنی است در این مراسم یک وعده غذایی سالم و تازه شامل شیرینی، ساندویچ توسط محمد بندی تغ

 عطیه و تیم اش تدارک دیده شده بود.

http://www.iana.ir/fa/news/47211/%D8%B9%D8%B1 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 های کشاورزیهای درست کشاورزی راهکاری برای استفاده درست از نهادهبهره بردن از روش

IFCعضو گروه بانک جهانی با حمایت وزارت توسعه امور بین الملل بریتانیا ، DFID) تجارت استرالیا (، وزارت امور خارجه و

(DFAT)  و دولت ژاپن، به همراه وزارت کشاورزی، دامداری و آبیاری میانمارMoALI) برای اجرای پروژه اصالح نهاده های )

 IFC، " میزیما "( در میانمار همکاری می کنند.به گزارش ایانا از سایت  Agriculture Inputs Reform Projectکشاورزی )

 د هدف این پروژه افزایش بهره وری، افزایش درآمد و بهبود مهارت، دانش و کیفیت در بخش کشاورزی است.در بیانیه ای اعالم کر

در نیوآنگ شو برگزار شد،  MoALIو  IFC( توسط GAP()1در یک کارگاه یک روزه که در زمینه فعالیت های درست کشاورزی )

داشتند که درباره نحوه بهبود و کاهش استفاده از مواد شیمیایی  کشاورز گوجه فرنگی کار شرکت 2۰۰از جمله  -شرکت کننده  ۳۰۰

و محافظت از دریاچه  GAPبرای حمایت از  IFCاین رویداد، نتیجه تالش  ( صحبت شد. Inle( در دریاچه اینله )2در مزارع شناور )

اینله، با هدف یافتن راه حل هایی برای بهبود روش های پایدار کشاورزی و اطمینان از این که دریاچه همچنان به عنوان منبع درآمد 

این درحالی است که گوجه فرنگی محصول اصلی منطقه دریاچه اینله است که درعین حال باعث ساکنان محلی باشد، برگزار شد.

مصرف کود و آفت کش ها شده به طوری که تأثیرات منفی بلندمدتی روی کیفیت آب دارد. عالوه بر کشاورزی و ماهیگیری افزایش 

از دریاچه اینله  2۰16هزار گردشگر داخلی در سال  4۰۰هزار گردشگر بین المللی و  252به عنوان صنایع کلیدی محلی، حدود 

ی ساکنان محلی شدند. بنابراین حفاظت از دریاچه در رشد پایدار بخش گردشگری منطقه دیدن کردند و باعث درآمد و اشتغالزایی برا

اکثر کشاورزان در مورد استفاده از آفت کش ها به گونه "دکتر یی تینت تون، مدیر کل دپارتمان کشاورزی گفت: نقش مهمی دارد.

ردن از وسایل اندازه گیری، ترکیب می کنند که این نه تنها ای امن و پایدار دانش کمی دارند. آن ها مواد شیمیایی را بدون بهره ب

 "خطرات بالقوه بهداشتی را به همراه دارد، بلکه باعث آلودگی آب و خاک، گیاهان و ماهی ها هم می شود.

از  MoALIاز این رو، کشاورزان باید برای یادگیری نحوه استفاده از مواد شیمیایی به گونه ای پایدار آموزش ببینند. "وی افزود: 

برای کشاورزان گوجه فرنگی در دریاچه اینله پشتیبانی می کند تا کشاورزی، ماهیگیری و گردشگری همچنان بتوانند  GAPاجرای 

را  GAPالزم به یادآوری است که این کارگاه تجارب کشاورزان شرکت کننده در برنامه "کمک کنند.به معیشت مردم این منطقه 

برای کاهش استفاده از مواد شیمیایی و بهبود بهره وری تولید از طریق روش های زیست محیطی به اشتراک گذاشت.این درحالی 

ویژه در سوپر مارکت های اصلی، مشاهد می شود، جایی که آماده  است تقاضا برای محصوالت با کیفیت باال همچون گوجه فرنگی ، به

در این رویداد، کشاورزان به برنامه های کاربردی معرفی شدند که می تواند به آن ها هستند. GAPدریافت محصوالت با کیفیت 

 نایانگ شو حمایت کند.کمک کند تا مدیریت مالی و نهاده ها را بهبود بخشند و بتواند از محصوالت کشاورزی در منطقه 

با داشتن منابع فراوان زمین و آب ، کشاورزی میانمار دارای مزیت  "، گفت:  IFCویکرام کومار، مدیر کل امور کشور میانمار در 

 نسبی قابل توجه است. در همین راستا، این منابع باید به خوبی مدیریت شوند تا پایدار بودن این بخش را در درازمدت تامین کند و

 "همچنین از سالمت و ایمنی مردم اطمینان حاصل شود.

در منطقه دریاچه اینله حمایت می کنیم و از  GAPبرای ایجاد  Moaliما بسیار خوشحال هستیم که از تالش های "وی افزود:

زی ایر محصوالت کشاوروزارتخانه در سطح ملی برای بهبود بخشیدن مقررات زیست محیطی، استانداردها ، استفاده از نهاده ها برای س

 "مانند برنج و کنجد پشتیبانی می کنیم.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

http://awnrc.com/index.php
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1- Good Agriculture Practices 

2- Floating farms  این شیوه در مناطق طوفان پذیر و سیل گیر، شهرهای ساحلی حاشیه خلیج ها استفاده می شود و این :

رایط منطقه ای و تغییرات اقلیمی به خوبی بهره گرفته شود و اراضی معمولی برای سایر امور امکان را به وجود می آورد تا از ش

 اقتصادی به کار رود. این نوع مزارع به صورت شناور بر سطح آب ها ساخته می شوند.
 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 کمک می کندآی اف سی به مدیریت خطر در کشاورزی جمهوری آذربایجان 

که یکی از اعضای گروه بانک جهانی است به مدیریت خطر  (IFC)1طبق اعالم وزارت کشاورزی آذربایجان، مؤسسه مالی بین المللی

، اخیراً سیف الدین تالیبوف "اگریکالچر.این نیوز"در بخش کشاورزی آذربایجان کمک خواهد کرد.به گزارش ایانا از سایت 

(Seyfaddin Talibov)اون وزیر کشاورزی آذربایجان و آلیا آزیمو ، مع(Aliya Azimova) رئیس آی اف سی در باکو، درباره ،

این مسئله که در پروژه بیمه کشاورزی بازتاب پیدا کرده بود به بحث پرداختند. هدف اصلی این پروژه توسعه برنامه بیمه کشاورزی 

گسترش یابد. همچنین این پروژه ثبات مالی خانواده های کشاورزان را است تا به کمک این برنامه دسترسی کشور به منابع مالی 

بهبود می بخشد. در طول جلسه، نمایندگان وزارت کشاورزی آذربایجان و آی اف سی درباره همکاری در بخشی از پیشرفته کردن 

ی ت که اجرای پروژه بیمه کشاورزی یکمکانیزم های بیمه کشاورزی در کشور به بحث و گفت وگو پرداختند. تالیبوف بر این باور اس

از الویت های این وزارتخانه است. او اضافه می کند که وظایفه اصلی اش بهبود مسائل مربوط به اساسنامه و همچنین قوانین جدید 

ی اف سی به بعد با آی اف سی همکاری داشته است. نمونه کارهای آ 1995مرتبط با بیمه کشاورزی است. کشور آذربایجان از سال 

پروژه به کار گرفته شده است. آذربایجان به دنبال  7۰میلیون دالر است که این مبلغ برای انجام بیش از  4۰۰در آذربایجان بیش از 

دستیابی به اقتصاد مبتنی بر بخش غیر نفتی است. این امر به معنای آن است که تالش های بسیاری برای توسعه تولیدات محلی و 

از کشاورزی که یکی از بهترین بخش های توسعه غیرنفتی آذربایجان است، صورت گرفته است. بهره مندی از مزایای  پشتیبانی بیشتر

جغرافیایی که آذربایجان در آن واقع شده تمامی امکانات را برای افزایش امنیت غذایی و تولید مواد غذایی در این کشور فراهم می 

 کند. 

http://www.iana.ir/fa/news/47۰41/%D8%A2%DB%8%D-C8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 شرکت بین المللی مالی، عالقه مند به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بنگالدش

گروه بانک جهانی، برای نخستین بار برای سرمایه گذاری در کشاورزی بنگالدش ابراز عالقه ( ، عضو IFCشرکت مالی بین المللی )

، به IFC"، وزیر دارایی، ابوالعالم عبدالمحیف، وزیر دارایی بنگالدش ، گفت: "24بی.دی.نیوز " کرده است.به گزارش ایانا از سایت

 "در نظر دارد بخشی از آن را در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کند.دنبال سرمایه گذاری یک میلیارد دالری در بنگالدش است که 

بر روی سرمایه گذاری در بخش برق و ارتباطات تمرکز کرده است. اما اکنون عالقه خود را به سرمایه  IFCتا کنون "وی افزود: 

ر است که آن ها به سرمایه گذاری به گفته وی، این اولین با"گذاری در بخش کشاورزی، تدارکات و امور مالی ابراز کرده است.

این خبر خوبی برای ما است. چراکه ما در بخش کشاورزی بسیار خوب "کشاورزی ابراز عالقه کرده اند.وزیر دارایی بنگالدش گفت: 

 "شود.ها این بخش می تواند بهتر هم  کار می کنیم. به همین دلیل آن ها تمایل به سرمایه گذاری دارند. در عین حال با کمک آن

درصدی زمین برای تولید برنج در بنگالدش، عملکرد  18با وجود کاهش  2۰15و  1971به گزارش اداره آمار بنگالدش، بین سال های 

برابر افزایش داشته است.همچنین داده های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد نشان می دهد که تولید سبزیجات  ۳.16برنج 

از تولید ناخالص داخلی بنگالدش را در  14.75ار دارد.به گفته وزارت کشاورزی، بخش کشاورزی بنگالدش در رتبه سوم جهان قر

 اختیار دارد که این میزان به طور قابل توجهی باالتر از گذشته است.

گفت و اشاره کرد که در جریان برگزاری نشست  bdnews24.comگفتنی است این خبر را چندی پیش وزیر دارایی بنگالدش به 

 این خبر را اعالم کرده است. IFCبانک جهانی و صندوق بین المللی پول فیلیپ لو هورئو، مسئول اجرایی 

http://www.iana.ir/fa/news/47۰28/%D8%B4%D8%B1%DA% 
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 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۸تاریخ: 

 اقیانوسیه-، دراختیار منطقه آسیا2۰16نیمی از بازار ادویه ارگانیک در سال 

در طول چند سال گذشته بازار جهانی ادویه جات ارگانیک شاهد تقاضا برای این محصول بوده است. به طوری که پیش بینی می 

 .برسد 2۰22تا  2۰16درصد از سال  6.۳7مرکب ساالنه کیلو تن، با نرخ رشد  9.134شود که میزان افزایش تقاضا به 

درصد  5۰، در حالی که برآورد شده میزان بازار جهانی ادویه جات ارگانیک با بیش از "مارکت ریسرچ فیوچر"به گزارش ایانا از سایت 

قرار گرفته است. این در حالی  اقیانوسیه بوده و پس از آن شمال امریکا در این رده بندی-، در اختیار منطقه آسیا 2۰16در سال 

است که هند، چین و ویتنام عمده تولیدکنندگان ادویه ارگانیک در منطقه آسیا و اقیانوس آرام به شمار می روند. البته الزم به 

ده میادآوری است که تولید ادویه جات منطقه براساس شرایط آب و هوایی و فصول سال انجام می شود.همچنین گواتماال و مکزیک ع

بازار ادویه جات ارگانیک در امریکای شمالی را در اختیار دارند. به این نکته باید اشاره کرد که پتانسیل قوی تولید و مصرف ادویه 

، بر اساس نوع ادویه  2۰16جات ارگانیک روی رشد بازار، در میان مناطق مختلف جهان تاثیرگذار بوده است. در عین حال در سال 

درصد برآورد شده است و پس از آن سیر و زنجبیل قرار  5۰م بازار چیلی، در بازار ادویه جات ارگانیک به بیش از جات ارگانیک، سه

گرفتند. همچنین با توجه به محبوبیت تاریخی ، شناخت خانگی و استفاده روزانه، استفاده چیلی، سیر، زنجبیل در سطح جهانی 

درصد،  75عملکرد )خواص(، عطر و طعم ادویه ارگانیک بیشترین سهم را ، در حدود ، 2۰16افزایش یافته است.در عین حال در سال 

به خود اختصاص دادند و رنگ ادویه در جایگاه بعدی قرار گرفت.گفتنی است، ادویه جات برای طعم دادن و یا به عنوان چاشنی از 

خش های مختلف از گیاهان همچون ریشه، دانه، پوست زمان های قدیم استفاده می شده است. در عین حال عطر و طعم ادویه از از ب

 و دیگر قسمت های گیاه مشتق می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/472۰9/%D9%86%DB%8C 
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 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۷تاریخ: 

 کند، زنجیره تامین کشاورزی و مواد غذایی را تسریع می"بالک چین "

( 1، یک شرکت فرآوری کشاورزی کنیایی اعالم کرد، فناوری بالک چین )Greenspecکیمانی مبوگوا، مدیر عامل شرکت گرینزپک 

کیمانی مبوگوا به تازگی در مراسم ، "cryptocoinsnews"توانسته است کشاورزی را به شدت تغییر دهد.به گزارش ایانا از سایت 

کشاورزی می  "( در ویال رزا کمپینسکی، نایروبی، کنیا، توضیح داد: 2راه اندازی تبادل بیت کوین از سوی شرکت بلفریکس کنیا )

باور دارد  ویکیمانی، برای ارتقاء سویا و کشاورزی حفاظتی در کنیا شناخته شده است "تواند از مزایای این تکنولوژی برخوردار شود.

بالک چین ، پتانسیل بزرگی در سه زمینه اصلی کشاورزی "که بخش کشاورزی می تواند توسط بالک چین متحول شود.او گفت: 

 "دارد که شامل مدیریت در زمان واقعی، زنجیره عرضه و امورمالی و پرداخت از طریق تلفن همراه است.

 کنیا کیمانی مبوگوا ، در مراسم راه اندازی بلفریکس 

 زنجیره عرضه غذایی 

تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهای سالم و ارگانیک و داده باز در زنجیره غذایی، به سرعت در حال افزایش است. "او توضیح داد: 

 "با این حال، تولید کنندگان اغلب برای بررسی دقت دقیق داده ها از مزرعه تا سفره با چالش رو به رو هستند.

برای بررسی مبدأ دقیق کاالها توسط تولیدکنندگان و مسائل مربوط به آن، می توان با بهره بردن از این پدیده به ": او اظهار داشت

 "گونه ای ساده تر و دقیق تر اقدام کرد.

کارشناس کشاورزی معتقد است که مصرف کنندگان در بازارهای ثروتمند غذاهای ارگانیک به طور فزاینده ای آمادگی پرداخت 

صوالتی دارند که چنین اطالعاتی را ارائه دهند. او براین باور است که راه حل های امروزی که برای صدور گواهینامه و مقررات مح

 استفاده می شوند، هزینه را اضافه می کنند، و باعث سردرگمی مشتریان می شود.

ف شده به طوری که داده های غیر قابل تعویض از مزرعه بالک چین امکان می دهد تا زنجیره تامین به طور کامل شفا"او اضافه کرد: 

تا سفره ارائه شود. بالک چین اطمینان می دهد که افراد درگیر در طول زنجیره تامین با ارایه این اطالعات کمتر دچار گمراهی 

ونه اینکه مواد غذایی از کجا و چگدر نهایت، کیمانی این فرآیند را در راستای اعتماد تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره "شوند.

 تامین می شود سودمند می داند و در مورد نقش این فناوری در کشاورزی خوشبین بود.

 بلفریکس در آفریقا

، شرکت در نظر دارد تا تبادل بیت کوین را طی ماه های آینده، در Belfrics Globalبه گفته پراوین کومار، مدیر عامل شرکت 

 ه آفریقا آغاز کند.مبادالت سراسر قار

این شرکت که در مالزی مستقر است و پس از ورود مبادالت بیت کوین به بازار هند، سنگاپور، اکنون در کنیا و در ماه های آینده 

وارد بازار نیجریه، غنا و بوتسوانا خواهد شد. این یک عالمت خوب برای پذیرش این فناوری در آفریقا است؛ چراکه قاره ای که با 

 بود زیرساخت ها رو به رو است، قادر به خرید و فروش ارز رمز نگاری شده خواهد بود.کم

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Blockchain ها اطالعاتی را در مورد سپرده شما و حساب شما در کنید، آنگذاری می:وقتی شما پولی را در یک بانک سپرده

های کاربران انجام بیت کوین )پول مجازی( هم کار مشابهی را برای حفظ اطالعات حسابکنند. یک پایگاه داده بزرگ ذخیره می

توان به یک قدرت مرکزی که پایگاه داده را برای کاربران دهد، اما برخالف یک بانک، در بیت کوین با توجه به ماهیتی که دارد نمیمی

کل شوند این مشنامیده می "هابالک"های کوچکی که ه داده به مجموعهمدیریت و ذخیره کند، اعتماد کرد، اما با تقسیم کردن پایگا

http://awnrc.com/index.php
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تواند دهد به ترتیبی که هر کسی میاست که آن را به بالک قبلی پیوند می (Label) حل شده است. هر بالک یک جور برچسب

کند، یک که از بیت کوین استفاده می های مجزا تشکیل شده گردآوری کند؛ به عبارتی هر کسیتمام پایگاه داده را که از این قسمت

های بسیار کوچک را  کند و این مجموعهشود ذخیره مینامیده می Block Chainنسخه از کل پایگاه داده را که زنجیره بلوک یا 

 .ردی گیای از خدمات مالی مورداستفاده قرار مکنند. این فناوری برای توزیع، شناسایی و ثبت طیف گستردهبین هم ردوبدل می

2- Belfrics  : هدف شرکت ایجاد یک جهان متحد با یک ارز است و ماموریت این است که بیت کوین ها را با رابط کاربری آسان

 در دسترس قرار دهد.

http://www.iana.ir/fa/news/47175/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA% 
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 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 ترکیه به قطر پیشنهاد تولید مشارکتی موادغذایی داد

برای د تا فرستفارس قرار دارد، مواد خام میوزیر اقتصاد ترکیه گفت که ترکیه به قطر که تحت تحریم تجاری کشورهای عربی خلیج

 .های محلی مورد استفاده قرار بگیردتولید غذا در کارخانه

جون امسال بحرین، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با اتهام حمایت از تروریسم و مداخله  5به گزارش اسپوتنیک، در 

 1۳کشور عربی را که شامل  4التیماتوم در امور داخلی این کشورها، روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با قطر قطع کردند. کویت 

دوشنبه هفته گذشته قطر بر علیه عربستان سعودی، امارات متحده .تقاضا از قطر بود به دوحه تحویل داد و قطر این تقاضاها را رد کرد

 کند و از اینیهای اقتصادی قوانین تجارت را نقض معربی و بحرین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد و اعالم کرد که تحریم

به گزارش آژانس خبری آنادولو، وزیر اقتصاد ترکیه در مذاکرات تجاری .های تحریم کننده مذاکره کندسازمان تقاضا کرد با دولت

تواند اینجا در ترکیه آغاز شود اما در قطر ادامه پیدا کند؛ یکی از مهمترین چیزهایی که ما در اهداف آینده ترکیه گفت: تولید می-قطر

 221چی، ترکیه بکطبق گفته زی  .خود به آن نیازمندیم این است که تامین نیازهای انرژی و مواد خام ما به طور مداوم برقرار باشد

 .هواپیمای باربری با کاالهای مورد نیاز روزمره را از آغاز تحریم قطر به این کشور ارسال کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/47۰59/%D8%AA%D8%B1% 
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 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

 فائو: قیمت جهانی مواد غذایی برای سومین ماه متوالی افزایش یافت

 .پی رشد بهای غالت، شکر و مواد لبنی باال رفتجهانی مواد مواد غذایی برای سومین ماه متوالی در  قیمت

در ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو که در پنج  (به گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو

 زا حاکی شود می رصد انسازم این توسط  المللی به صورت ماهیانهگروه اصلی کاالی غذایی را بر اساس وزن تجاری بازارهای بین

بدین  2۰15ویه ژان از رقم باالترین که رسید واحد 179.1 متوسط رقم به  (1۳96 مرداد 1۰ الی تیر 1۰) جوالی ماه در که است آن

درصد افزایش نشان 1۰.2درصد و نسبت به سال گذشته میالدی  2.4سو محسوب می شود. میانگین این شاخص نسبت به ماه ژوئن 

های درصد افزایش یافت. شاخص طی سه ماه اخیر و به دنبال باال رفتن قیمت 5.1شاخص بهای غالت فائو در ماه جوالی .دهدمی

گندم و برنج شاهد رشد بوده است. تداوم وضعیت اقلیمی گرم و خشک در آمریکای شمالی برداشت بهاری گندم در این منطقه را 

را  های برنجاین محصول در ماه جوالی شده است. وضعیت نامساعد فصلی نیز قیمتکاهش داده و منجر به بیشترین افزایش ارزش 

های باالتر کره، پنیر و پودر شیر شاخص بهای محصوالت لبنی متعاقب قیمت.افزایش داده اما بهای ذرت عمدتا ثابت باقی مانده است

دراتی قیمت کره را در ماه جوالی به رقمی جدید های بهتر صادرصدی در ماه جوالی بود. فرصت ۳.6خشک کامل شاهد افزایشی 

درصد رشد  5.2شاخص بهای شکر در ماه جوالی .های لبنی را بیشتر ساخترسانده و تفاوت قیمت بین این محصول و دیگر فرآورده

جهش ارزش شکر  کرده و برای اولین بار در سال جاری میالدی افزایش نشان داد. تقویت ارزش رئال، ارز رایج برزیل، دلیل اصلی

شاخص بهای روغن گیاهی فائو .درصد( از مدت مشابه در سال قبل است 26تر )رغم این افزایش، بهای شکر هنوز هم پاییناست. علی

رسید. کاهش قیمت در ماه جوالی عمدتا  2۰16ترین سطح خود از آگوست درصد افت نشان داده و به پایین 1.1نسبت به ماه ژوئن 

شایان ذکر است که شاخص بهای .از مناسب تولید روغن پالم در جنوب شرقی آسیا و تقاضای ضعیف جهانی بوداندبازتاب چشم

های ها در بخشالمللی گوشت گوسفندی در ماه جوالی با کاهش قیمتهای بینگوشت فائو در ماه جوالی ثابت ماند. افزایش قیمت

 .گوشت گاو و مرغ جبران شد

http://www.iana.ir/fa/news/47۰54/%D9%81%D8%A7%D8 
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 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۵تاریخ: 

های آتی در امریکا را با موفقیت پیش بینی می کنند/ اگر اقیانوس اطلس گرم و سوزیمدل ها خطر خشکسالی و آتش
 یابدسوزی در غرب امریکا افزایش میاقیانوس آرام سرد باشد خطر خشکسالی و آتش

خشکسالی عظیم بعدی و فصول مستعد آتش سوزی متعاقب آن در غرب امریکا، ممکن است از یک سال قبل قابل پیش بینی باشد، 

آب و  ی از اقتصاد که با کشاورزی، مدیریتپیش بینی ای که گستره آن بسیار فراتر از پیش بینی فصلی فعلی است و به بخش های

این مدل جدید توسط یک تیم بین المللی از  "eurekalert "جنگلداری مرتبط است کمک می کند.به گزارش ایانا از سایت

گاه شدانشمندان ایاالت متحده، کره جنوبی و انگلستان توسعه یافته و به سرپرستی یوشیمیتسو چیکاموتو دانشمند آب و هوا در دان

 ( منتشر شده است.Scientific Reportsجوالی مجله گزارش های علمی ) 26( در گزارشی در نسخه Utahایالت یوتا )

منبع این توانایی بهبود یافته در پیش بینی، بر مبنای ترکیب چند عامل از جمله تغییر پذیری آب و هوای مناطق استوایی، تغییر آب 

گ طبیعی خاک قرار دارد. برای کاهش خطرات اجتماعی اقتصادی ناشی از خشکسالی، مدیران منابع و هوای جهانی و تاثیرات فیلترین

آب از قبل نیاز به جزئیات پیش بینی های خشکسالی دارند. مرکز پیش بینی آب و هوا به طور منظم دیدگاه های مربوط به خشکسالی 

الی های چند سال بعد که فراتر از زمان بندی های فصلی است برای فصلی را تولید و منتشر می کند. با این حال، پیش بینی خشکس

سال گذشته، بخش هایی از غرب امریکا شرایط خشکسالی سخت و افزایش دفعات  15دانشمندان آب و هوا یک چالش است.در طول 

شان می دهد که عالوه بر آتش سوزی هایی را که به مردم و اکوسیستم خسارت وارد می کند تجربه کرده است. پژوهش این تیم ن

نیروهای طبیعی و گرمایش جهانی، تفاوت دما بین اقیانوس های اطلس و آرام در ایجاد خشکسالی و افزایش خطر آتش سوزی نقش 

ایفا می کنند. این یافته های جدید نشان می دهد که زمانی که اقیانوس اطلس گرم و اقیانوس آرام سرد است خطر خشکسالی و 

غرب امریکا افزایش می یابد.چیکاموتو، استادیار دپارتمان گیاهان، خاک و آب و هوا در دانشگاه یوتا توضیح می دهد:  آتش سوزی در

این ". "سال نشان می دهد 5براساس مطالعه ما تفاوت دمای بین اقیانوس اطلس و آرام تفاوت چشمگیری در مقیاس زمانی بیش از "

پاندول است بدان معنی است که قابلیت پیش بینی در سیستم اتمسفر/اقیانوس در مقیاس مسئله که مانند حرکت بسیار آرام یک 

این یافته های جدید در مورد پیش بینی "وسیع وجود دارد و ما انتظار داریم منفعت اجتماعی قابل توجهی داشت باشد.

ا استفاده از آخرین پیشرفت های علمی خشکسالی/آتش سوزی های چند ساله بر مبنای چند سری تجربه مدل سازی کامپیوتری، ب

در زمینه مدل سازی سیستم زمین، دقیق ترین اطالعات در مورد دمای فعلی اقیانوس و شرایط شوری آن و پاسخ های آب و هوایی 

 موجود است.  گزارش های علمیبه طبیعت و نیروهای تابشی دست ساز انسان انجام شد. نتایج این آزمایش ها در مجله آنالین 

ماه پس از آغاز پیش بینی، این مدل بسیار خوب شرایط مشاهده محور خاک و آب را  1۰ما دریافتیم که حتی "چیکاموتو می گوید: 

این نشان می دهد که شرایط خشکسالی و آتش سوزی در سال آبی آینده را از زمستان گذشته می توان پیش ". "پیگردی می کرد

. "یز استاین یک نتیجه شگفت انگ"از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دستیار نویسنده این مقاله می گوید:  لوول استات"بینی کرد.

هفته ای این رودخانه اتمسفریک،  2رودخانه اتمسفری یک منبع مهم برای تامین آب کالیفرنیا است، اما به دلیل حافظه کوتاه مدت "

ا محل دقیق، طول دوره و زمان دقیق هر کدام از خشکسالی های بیش از چندین قابلیت پیش بینی کردن آن محدود است. البته م

هفته بعد را نمی توانیم پیش بینی کنیم. با این حال، نتایج کار ما در مورد پیش بینی پذیری خشکسالی احتمالی در سال های بعد 

ذیری آب و هوا در مقیاس وسیع کنترل می شود. این نشان می دهد که فراوانی ساالنه عرضه آب رودخانه اتمسفری به وسیله تغییر پ

لوم پایه اکسل تیمرمن، مدیر موسسه مرکز ع"تغییر فراوانی در شرایط خشکسالی قابلیت پیش بینی بیشتری در فصول بعدی را دارد.

ینی یند قابل پیش بسه فرآ"فیزیک آب و هوا، دانشگان ملی پوسان در کره جنوبی و دستیار نویسنده این مقاله توضیح می دهد: 

اول، تفاوت دمای بین اقیانوس های استوایی، اطلس و آرام که به دلیل بی کنشی وسیع ترمودینامیک شان موجب ". "وجود دارد
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تغییر پذیری آرام آب و هوا می شوند و در نتیجه بر اثر تله کانکشن یا پیوند از دور جهانی بر ناحیه دارای فشار بارومتری زیاد در 

کالیفرنیا، تاثیر می گذارد. دوم، تغییرات آرام در بخش های دارای فشار بارورتری زیاد با فیلتر کردن سیگنال های موجود در ساحل 

اتمسفر از طریق فرآیند های خاک در زمین فزایش می یابد. سوم، تغییرات آب و هوای جهانی به روند خشکسالی در غرب کمک می 

انتظار می رود که استفاده "( را در غرب امریکا توضیح می دهد.2۰14تا  2۰11الی های اخیر )از کند. ترکیب این سه فرایند خشکس

از این یافته ها، متقاضی زیادی داشته باشد. ماگدالنا بالماسدا از مرکز اروپایی پیش بینی های هواشناسی در طیف متوسط و دستیار 

ح امکانی جدید برای پیش بینی فعالیت های بین المللی، متداوم را ارائه می مطالعه ما به وضو"نویسنده این مقاله توضیح می دهد: 

ما انتظار داریم که پیش بینی خشکسالی سال های بعد با همکاری مراکز پیش بینی عملیاتی به زودی در دسترس قرار ". "دهد

 "گیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/47۰7۰/%D9%85%D8%AF%D9%84- 
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 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

ژن رمزگذاری کننده پروتئین در ژنوم  17۰۰۰دو کرم پنبه و ذرت می توانند میلیاردها دالر را نجات دهند/ بیش از 
 هلیکوورپا آرمیگرا و هلیکوورپا زیا شناسایی شد

( ژنوم کامل دو حشره غول آسا که CSIROبرای نخستین بار پژوهشگران سازمان تحقیقات علمی و صنعتی رفاه عمومی استرالیا )

 کشاورزی بین المللی در سال را دارند کشف کرده اند.بسیار شبیه به یکدیگر هستند و پتانسیل نجات میلیاردها دالر در حوزه 

ژن  17۰۰۰و با همکاری تیمی از متخصصان بیش از  CSIRO، پژوهشگران به سرپرستی "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

( که به helicoverpa zeaو هلیکوورپا زیا ) helicoverpa armigera)رمزگذاری کننده پروتئین در ژنوم هلیکوورپا آرمیگرا )

طور کلی به عنوان کرم غوزه پنبه و کرم ذرت شناخته شده هستند شناسایی کرده اند.آن ها هم چنین این مسئله را که چگونه این 

ژنتیک ها در طول زمان تغییر می کنند، مستند کرده اند.این سطح از جزئیات، پیش بینی نقاط ضعف هزارپاها را و این که آن ها 

یابند و حتی موجب پرورش گیاهانی می شوند که نمی خواهند آن ها را بخورند، برای دانشمندان آسان تر می چگونه جهش می 
میلیون دالری  5کند.این دو نوع کرم بزرگترین آفات هزارپایی جهان برای محصوالت کشاورزی در هکتارهای باال هستند و ساالنه باعث افزایش 

سر آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و استرالیا می شوند.کرم غوزه که در استرالیا فراوان است نسبت به همکارش در هزینه های کنترل و تخریب در سرا

 کرم ذرت، به محصوالت بیشتری حمله می کند و مقاومت بیشتری نسبت به آفت کش ها ایجاد می کند.

جهان است که بزرگترین رقیب غذا و فیبر برای انسان این تنها آفت مهم کشاورزی در "، دکتر جان اوکشات می گوید: CSIROدانشمند 

جنگ افزارهای ژنومیک آن به او اجازه می دهد تا از طریق ایجاد مقاومت، بر همه ی آفت کش هایی که ما می شناسیم غلبه کند، چیزی ""است.

حال گسترش است و مواردی از جفت گیری او در برزیل کرم غوزه به سرعت در "که انعکاس نام اوست، آرمیگرا به معنای مسلح و جنگی است.

با کرم ذرت مشاهده شده است که نشان دهنده یک تهدید واقعی است؛ یک حشره فوق العاده جدید و پیشرفت یافته می تواند در ایاالت متحده 

که برای کنترل  BTباکتری های  به پرورش دهندگان پنبه در استرالیا کمک کرد تا ژن های مقاوم به CSIRO، 9۰گسترش یابد.در اواسط دهه 

استفاده شده در گیاهان  BTبیولوژیکی آفت گیاهی استفاده می شوند، با محصوالت خود ترکیب کنند تا سعی کنند با کرم غوزه مبارزه کنند.

ر استفاده از آفت کش درصد کاهش د 8۰پنبه، حشره کشی را از این باکتری ها گسیل می کند که برای هزارپاها سمی است. در ده سال گذشته 

پنبه  اهای شیمیایی که در گذشته برای کنترل کرم غوزه به آن ها نیاز بود اتفاق افتاد.با این حال کرم غوزه با وجود تعداد کم خود خیلی زود ب

آفت کش ها را برای مدیریت  مبارزه را آغاز کرد و مقاومتی نسبت به آن ایجاد کرد، در نتیجه دانشمندان گونه های بیشتری از BTترکیب شده با 

و بعضی آفت کش ها  BTمی گوید با این که ترکیب  CSIROاین مشکل معرفی کردند.کارل گوردون همکار افتخاری مرکز سالمت و ایمنی 

ل ریت این مشکدر استرالیا به خوبی عمل می کند، می تواند هزینه بر باشد و این مسئله برای یک مطالعه جامع در مورد خود آفت ها برای مدی

تحلیل های اخیر ما از این ژنوم به طور "."ما به طیف کاملی از علوم کشاورزی نیاز داریم"در سراسر دنیا بسیار مهم است.دکتر گوردون می گوید: 

ات، اه این آفشناسایی خاستگ"کامل و سازگاری و گسترش آن در طول ساله ا، یک گام بزرگ روبه جلو در مبارزه با این حشرات قدرتمند است.

موجب می شود که کشورهای مبدا مشخص شوند تا بتوانند مشمول توسعه استراتژی های مدیریت مقاومت شوند و در عین حال شناسایی راه 

و این تیم به  CSIROهای یورش پروتوکل های ایمنی و سالمت و تحلیل خطرات در نقاط کانونی مانند فرودگاه ها را بهبود خواهد بخشید.

 ن بخشی از این پژوهش، یک مدل توزیع بالقوه که قبال ایجاد شده است را به روز کردند تا این تهدید تهاجم جهانی را با تاکید بر خطراتیعنوا

 که ایاالت متحده را تهدید می کند برجسته کنند.

آفات مشابه و تاثیرات جالب توجه و مهم بسیاری فراهم این یافته ها اولین زیربنای محکم برای ارزیابی مقایسه ای و مطالعات کارکرد ژنومیک بر 

 کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/471۳۰/%D8%AF%D9%88%- 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۶تاریخ: 

های گرم فسفر بیشتری را به هماهنگی با تغییرات آب و هوایی/زمستانهای کشاورزی برای نیاز به تغییر در شیوه

 کنندها منتقل میاقیانوس

( منتشر شد، تغییرات عمده در شیوه های کشاورزی ضروری Lancasterبراساس پژوهشی که به سرپرستی تیم دانشگاه النکستر )

رای ، ب"ساینس دیلی"است تا افزایش از دست دادن مواد مغذی به دلیل تغییرات آب و هوایی جبران شود.به گزارش ایانا از سایت 

ذایی می کند، کشاورزان در مبارزه با وقایع تکرارشونده و به شدت آسیب زننده که زمین های کشاورزی را خالی از خاک و مواد غ

ارتباطات حال پیشبرد اقدامات الزم برای حفظ این دارایی ها در جایی هستند که مورد نیاز است. اما در مقاله جدیدی در مجله 
، پژوهشگران مواد مغذی را که از زمین های کشاورزی بر روی زمین جاری می شود مورد Nature Communications)) طبیعت

دادند و هشدار دادند که به دلیل تغییرات آب و هوایی از دست رفتن فسفر در حال افزایش است، مگر این که این مسئله  بررسی قرار

با ایجاد تغییرات عمده در شیوه های کشاورزی کاهش یابد.این تغییرات می تواند شامل استفاده مدبرانه تر از کودها از جمله استراتژی 

 از فسفر خاک یا اقدامات فیزیکی برای کاهش ازدست رفتن مواد مغذی زمین های کشاورزی شود.هایی برای استفاده موثرتر 

را رهبری می  DEFRAپروفسور هایگراث از مرکز محیط زیست لنکستر، شورای تحقیقات محیط زیست سه ساله و طرح پژوهشی 

می شود منجر به انتقال فسفر بیشتری از زمین های زمستان های گرمتر و مرطوب تر که برای آینده پیش بینی "کند.او می گوید: 

کشاورزی به رودخانه ها و در نهایت اقیانوس ها می شود. اگرچه کشاورزان درحال حاضر آنچه برای جلوگیری از این تلفات از دستشان 

  "افی نیستند.بر می آیند انجام می دهند، اقدامات فعلی برای جبران این افزایش تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی ک

این مقاله باید به سیاست گزاران و دولت هشدار دهد که به کشاورزان کمک و از آن ها حمایت کنند چراکه آن ها به دستیابی به "

مقیاس تغییرات کشاورزی که ممکن است برای هماهنگ شدن با افزایش آلودگی ناشی از تغییرات آب و هوایی ضروری باشد نیاز 

مواد غذایی مانند فسفر و نیتروژن برای رشد محصوالت و حیوانات ضروری هستند اما بسیاری از مواد مغذی باعث "پیدا خواهند کرد.

رشد شکوفه های جلبک ها در رودخانه ها و دریاچه ها می شوند. این مسئله باعث خفگی ماهی ها و سایر ارگانیسم ها می شود و 

 6۰ارد.کودهای حیوانی و گیاهی که در جریان طوفان ها شسته می شوند، با بیش از نیاز به احیای پرهزینه ی شرکت های آبرسانی د

درصد فسفر منبع اصلی مواد مغذی هستند که از زمین های کشاورزی وارد رودخانه های ما می شوند.این  25درصد نیتروژن و 

 (met office Hadley centreفیس هدلی )پژوهش منتشر شده در قالب مقاله، آخرین پیش بینی های آب و هوایی از مرکز مت آ

از جمله یک مدل آب و هوایی با وضوح باال برای انگلستان را با دو مدل انتقال فسفر با پیچیدگی های مختلف را با یکدیگر ترکیب 

ترکیب کرده  کرده است. این پیش بینی ها هم عدم اطمینان در داده ها و هم تغییرات طبیعی ساالنه در آب و هوا را با یکدیگر

در این پروژه آخرین مدل های آب "است.دکتر پیت فالون از این مرکز، که سرپرستی مدل سازی آب و هوا را برعهده دارد می گوید: 

مورد استفاده قرار گرفته است. با این که شدت  UKCP09و هوایی با وضوح باال در کنار آخرین پیش بینی های آب و هوایی 

ل های آب و هوایی با وضوح باال بسیار واقع بینانه پیش بینی شده بود، این طوفان ها تغییر اساسی در از دست بارندگی توسط این مد

رفتن فسفر در فصل تابستان ایجاد نکردند. بنابراین مطالعه ما نشان می دهد که عامل اصلی که موجب افزایش از دست رفتن فسفر 

 "ارش زمستانی است.در آینده می شود افزایش پیش بینی شده در ب

http://www.iana.ir/fa/news/47129/%D9%86%DB%8C%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۸چهار شنبه 

 آغاز کمپین تبلیغاتی نستله برای افزایش استانداردهای آب

آغاز کرده که این کمپین با « نستله؛ زندگی سالم»شرکت نستله اعالم کرد که کمپین تبلیغاتی جهانی خود را بار دیگر با عنوان 

تر آغاز شده که این شعار، با کیفیت آب سالم این ای سالم و روشنهدف اعتبار بیشتر به رهبری این برند و الهام بخشیدن به آینده

های های مجازی و همچنین تلویزیونگویند کمپین تبلیغاتی جهانی که در شبکهمسئوالن کمپانی نستله می .دشوبرند، پشتیبانی می

رسانی برند نستله و همچنین ترویج اهمیت آب در زندگی مردم دیجیتالی ایاالت متحده آمریکا شروع شده، ابتکار بزرگی برای اطالع

الت ای ایاهای محلی و منطقهبزرگ آمریکا آغاز خواهد شد و در نهایت تمام تلویزیون های مناطقاین کمپین ابتدا در تلویزیون.است

بندی جدید نستله و خالقیت در استفاده اند، نشان دادن بستهآنگونه که مدیران کمپین گفته.متحده را تحت پوشش قرار خواهد داد

های کمپین است که با پخش استفاده از آب سالم( آن از بخشاز جمله اهمیت آب و تاکید بر )های چندکاره و دالیل آن از بطری

آنتونیو اسکیتو معاون اجرایی و مدیر .های اجتماعی انجام خواهد شدهای دیجیتال و شبکهها، رسانههای تبلیغاتی در وبسایتفیلم

وانایی ارتباط جدی با والدین در مورد بخش است و تکمپین جدید ما بسیار الهام»گوید بازاریابی نستله واترز در شمال آمریکا می

بندی در طول تقریبا دو دهه، نستله واترز رهبر صنعت آب آشامیدنی بسته»او همچنین با بیان اینکه «.اهمیت آب پاک و خالص را دارد

یم تا هدف ت داربرای حفظ این جایگاه باید تالش کرد و اکنون ما فرص»گفته است: « شده و به یک برند برجسته جهانی تبدیل شده

تحقیقات «دای پر از امکانات باشبخش والدین و بزرگساالن برای انتخاب آب باکیفیت و آیندهای بیان کنیم که الهاماین برند را به گونه

انجام شده توسط نستله واترز نشان داده است که مصرف کنندگان درک ارتباط بین آب، کیفیت، سالمت و محیط زیست را درک 

. این تحقیق همچنین نشان داده است که فرصتی برای باال بردن آگاهی مردم از هدف برند نستله وجود دارد که در کمپین کنندمی

 .جدید به آن توجه خواهد شد بنابراین تصویرسازی و گرافیک بسیار قوی از هدف نستله برای مخاطبان نمایش داده خواهد شد

الم باشد و در حقیقت پیام نستله تالشی برای نشان دادن اهمیت مصرف آب باکیفیت و آور زندگی سکند پیاماین کمپین تالش می

اند تالش آنها برای باالتر بردن کیفیت آب آشامیدنی است چراکه مسئوالن کمپین نستله گفته.تر استای روشنکمک به داشتن آینده

اند تا در نهایت این اهداف دنبال التری برای آب آشامیدنی رسیدهای کیفی، به استانداردهای بامرحله 12آنها با استفاده از فرایند 

 :شود

 تحریک ذائقه مصرف کنندگان با توجه به عالیق آنها الف(

 ب( آموزش به مصرف کنندگان در مورد مزایای هیدراتاسیون در بدن

 پ( تشویق مصرف آب آشامیدنی سالم به عنوان بخشی از یک شیوه زندگی سالم

به عنوان تنها سیستم گواهی استاندارد  Labs Labelهای قابل بازیافتشرکت ی کمک به بهبود جمع آوری بطریت( تالش برا

های گوید: تمام بطریدهد، میکنندگان در مورد نحوه بازیافت ظروف غذا ونوشسدنی اطالعات میاستاندارد ایاالت متحده که به مصرف

 4۰های نیم لیتری نستله را از در بطری PET میزان پالستیکی 2۰۰5، نستله از سال توانند بازیافت شوند. ضمن اینکهنستله می

امروز نیاز به آب برای منافع »آندریوس داپکوس معاون مدیرعامل و مدیر نستله در شمال آمریکا گفته است: .درصد کاهش داده است

گیریم، به همین رام به این منابع گرانبها در نظر میبدن و جهان به رسمیت شناخته شده است و ما نقش خود را در کمک به احت

 هر رادر کنندگان این منبع گرانبها و ضروری دهیم تا مصرفهای مختلف ارائه میبندیدلیل ما آب سالم و خالص نستله را در بسته

 .است آب مدیریت ما تفکر کالم یک در کنند، انتخاب بتوانند مکان هر و زمان

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=fce5f911a2۰d4c6c86f98fe45f۰ 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6 ماهمرداد  ۱۷سه شنبه 

 هجوم شیرهای غیرلبنی به سهم بازار همتای لبنی

شدت از سوی شیرهای غیرلبنی مانند شیر یادام و سایر شیرهای گیاهی مورد تهاجم واقع شده است. بازار شیر لبنی در آمریکا به 

 .اند بخشی از بازار شیر لبنی را به دست آوردند و روند رو به رشدی داشته باشنداین رقیبان توانسته

های اخیر اگرچه شیر ه در طول سالدر نیویورک اعالم کرده است ک Beverage Marketing بازاریابی شرکت -مریم رضوانی 

 .اندرا تجربه کردهکند و در مقابل رقیبان آن رشد مدوامیلبنی همچنان جایگاه خود را در بازار آمریکا دارد اما روند نزولی را تجربه می

 2۰2۰یات تا سال های جایگزین لبنبینی شده است نوشیدنیمنتشر شد، پیش « .U.S»به نام 2۰16در گزارشی که در ژوئیه سال 

 ۳85به نزدیک  2۰2۰های لبنی در سال درصد نرخ رشد داشته باشند و در نتیجه چنین رشدی، حجم مصرف نوشیدنی 2٫8ساالنه 

 .های شیر لبنی در حال توسعه و تصرف بازار هستندمیلیون گالن کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر بازار جایگزین

 رشد دو رقیب شیر لبنی

حقیق اند. گری همفیل، مدیر عامل تبادام و شیر سویا دو رقیب اصلی شیر لبنی رشد قابل قبولی را در سالیان اخیر تجربه کردهشیر 

، گفته است که در حال حاضر شیر بادام، بازار جایگزین شیر لبنی را در اختیار دارد و به عنوان تهدید شماره یک شناخته BMC در

شیکاگو نیز گفته است که شیر بادام  IRI ن رئیس مرکز بینش مشتریان لبنیات در شرکت منابع اطالعاتیجان کرافورد، معاو.شودمی

گوید: در بازار شیرهای جایگزین هم تغییرات پویایی او می.دارد اختیار درصد از کل بخش تولید نوشیدنی جایگزین را در  68حدود 

 … های دیگر مانند شیر بادام وزین محصوالت لبنی بود اما امروز، بسیاری از گزینهرخ داده است. زمانی، سویا تقریبا تنها گروه جایگ

 .همچنان محبوبیت خود را دارد لبنی شیر سنتی رقیب عنوان به سویا شیر حال این با دارد وجود

دهد که شیر بادام و سویا هم رقابت چشمگیری با یکدیگر در بازار آمریکا دارند. بر پایه این آمار فروش شیر نشان می IRI هایداده

درصد افزایش یافته است، در حالی که فروش شیر سویای یخچالی در همان بازده  14می،  14هفته تا  52بادام یخچالی در طول 

 .درصد بوده است 8٫1های دیگر و در فروشگاه U.S هایدرصد، در کل فروشگاه 1۳٫8زمانی 

 دو رقیب تازه واردتر

دهند. های رقیب شیر لبنی هم واکنش مثبتی نشان میاند در کنار شیر بادام و شیر سویا به سایر گزینهمصرف کنندگان نشان داده

 .این افزایش چندان زیاد نبوده است ، فروش شیر نارگیل و شیر گیاهی نیز در حال افزایش است. اگرچهIRI  بر پایه گزارش

 .اندآمده بازار به نیر آنها از جدیدی انواع و هستند رشد حال در همچنان جایگزین –های گیاهی گوید: نوشیدنیکرافورد می

بنی ل های آینده برای به دست آوردن سهم بازار شیرهای جدیدی است که در سالبه گفته وی شیر گیاهی گرم و شیر موز نوشیدنی

 .ها خواهند جنگیدو سایر جایگزین

 نوآوری بیشتر؛ نیروی پیشران شیرهای غیر لبنی

کند و کنندگان را به خود جلب میبیشتر و تنوع محصول توجه مصرف گویند که بازار شیر غیر لبنی با نیروی نوآوریکارشناسان می

کننده به این نوشیدنی وجود ای که در مصرفد دارد، زیرا عالقههدایت خواهد شد. از طرف دیگر شیر غیرلبنی فرصت خوبی برای رش

 .دارد، بسیار قوی است اما این گروه باید همچنان به تکامل برسد تا بتواند با نفوذ کنونی شیر لبنی رقابت کند
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	حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی باید تقویت شود

	افاغنه دلال پسته شده اند/ اعتبارات خرید پسته به خریداران از تابلوی بورس اختصاص می یابد/ تعیین مبنای خرید از بورس برای دریافت مشوقهای مالیاتی
	پسته روی رینگ صادراتی بورس کالا می رود/ تامین اعتبار از سوی بانک کشاورزی
	آیا پسته امسال روی خوشی به تجار نشان می دهد؟

	پنبه
	بازدید گروههای ارزیابی طرحهای تحقیقاتی پنبه از نقاط پنبهخیز كشور/ کمآبی مشکل اصلی پنبهکاران

	تامین منابع مالی
	نوسازی قنوات از منابع زکات/ پیش بینی 33 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی
	وام برای ١٣ واحد تولیدی کشاورزی
	17 شرکت فعال آستان قدس به بانک کشاورزی معرفی می شوند

	تحقیقات و نوآوری ها
	بررسی کشت فراسرزمینی برنج ایرانی در اروگوئه/ اروگوئه دروازه ورود محصولات کشاورزی ایران به کشورهای آمریکای جنوبی
	نکاتی که باعث می شود بیشترین استفاده را از فضاهای کوچک برای کشت ارگانیک ببرید
	حرکت سریع کشور به سمت پتروشیمیالایز شدن!
	دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت
	انتشار گاز کربن توسط انسان ارزش غذایی محصولات کشاورزی اصلی را کاهش می دهد/ ده ها انسان، با کمبود پروتئین روبه رو می شوند
	كارگاه آموزشی ایجاد شركت های دانش بنیان در حوزه كشاورزی
	همکاری تجاری مؤسسه رازی با شركت واكسنسازی وتال تركیه/ تأکید بر انتقال تجارب در زمینه واکسنهای بروسلوز و تببرفکی

	تخم مرغ
	کاهش 66 درصدی صادرات تخممرغ نطفهدار گوشتی در سال گذشته/ صادرات جوجه یکروزه گوشتی 5 درصد کم شد
	واردات تخم مرغ در راه است/دلیل امتناع غرفهداران از خرید این محصول
	دولت تعرفه واردات تخم مرغ را به 5 درصد کاهش داد/ گلایه مدیرعامل اتحادیه میهن از کم لطفی در حق تولید کنندگان تخم مرغ
	نوسانات قیمت تخممرغ از ابتدای سال جاری + نمودارها
	تخم مرغ در مدار گرانی می چرخد/ترکاشوند:اتحادیه در مقابل گرانفروشی مسئولیتی ندارد!
	نرخ منطقی هر دانه تخم مرغ 400 تومان


	تولیدات باغی
	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	تفاهم برای عرضه مستقیم جوجه یک روزه به مرغداریها به قیمت ۱۸۰۰ تومان
	معرفی قطب های صنایع تبدیلی
	نسبت به سال ۹۵ رقم خورد افزایش ۲۰ درصدی هزینه تولید مرغداریهای صنعتی
	تأثیر منفی استرس گرمایی بر گاوهای شیری/ یافتههایی تازه از نحوه تأثیر گرما بر گوسالهها در رحم گاوها
	قیمت جوجه، مرغ زنده و کشتار، بدون تغییر/ افزایش قیمت ذرت و سویا

	چای
	واریز 210میلیارد ریال دیگر به حساب چایکاران
	میزان پرداخت مطالبات چایکاران به 107 میلیارد تومان رسید/ موعد واریز بعدی امشب یا فردا/ اجرای طرح "مصرف چای ایرانی در دستگاههای اجرایی" معطل پاسخ معاون اول رئیس جمهوری
	نشست هماندیشی تخصصی زنجیره ارزش چای؛ از چیدن تا چشیدن/ طرح ایدههای نو در صنعت چای/ سرمایهگذاری کلان بانک کشاورزی در حوزه کشت و صنعت چای
	برداشت چین تابستانه برگ سبز چای آغاز شد/پرداخت 56 درصد مطالبات چایکاران
	آخرین وضعیت مطالبات چایکاران/برداشت چین سوم برگ سبز چای آغاز شد

	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی/خدمات
	زیرساختها برای اجرای قیمت تضمینی گندم مهیا نیست/ جوکاران پس از ۶ ماه عرضه در بورس به پول رسیدند
	42 درصد از خرید تضمینی گندم توسط شبکه تعاون روستایی انجام شده است
	آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات رونق تولید/ اختصاص 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 13 هزار واحد کشاورزی در سال 95
	رسیدگی به مطالبات بخش دامپزشکی + تصویر نامه
	حمایت از فعالیت های زنان روستایی در سیاست های دولت و وزارت جهاد کشاورزی گنجانده شود
	مزیت اصلی سیاست قیمت تضمینی گندم برای کشاورزان
	صندوق کالاهای ارزشمند کشاورزی راهاندازی میشود/ فروش سنتی، اصلیترین مانع ورود کالاها به بورس/ 5 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق سلف/ واسطهها همیشه عناصر مخربی نیستند
	حمایت همزمان تولیدکننده و مصرفکننده از بستر بورس کالا
	کابوسهای یک کشاورز/ دیجیتال به کمک کشاورزان در مبارزه با آفات میآید/ کشاورزی در معرض انقلاب جدید با زراعت دیجیتال
	آغاز به کار سامانه جامع بانک اطلاعاتی شکار به عنوان مرجع صدور پروانه، اعمال محرومیت و پیگیری تخلفات

	خشکسالی
	٤ درصد  کمتر از سال گذشته بارش داشتیم

	دانه های روغنی
	روغن
	" روغن جامد" جمع میشود

	زعفران
	ایجاد الگوی مصرف زعفران در جهان با تبلیغات بینالمللی/ تنها یکسوم کشورهای جهان زعفران ایرانی را میشناسند
	ثبات نرخ طلای سرخ در بازار/توسعه صنایع تبدیلی از صادرات خام زعفران جلوگیری می کند

	زیتون
	سلامت
	این مواد غذایی را در مایکروویو حرارت ندهید
	گنج پنهان سلامتی را در این غذای پرخاصیت بیابید
	این آبمیوه ضد سرطان است
	چقدر کافئین در روز برای بدن طبیعی است؟

	سیب زمینی
	صادرات سیبزمینی کمتر اما گرانتر شد/ قیمت داخلی ۲۰۰ درصد گرانتر از صادراتی

	شیلات
	صادرات قزلآلای تازه به روسیه/ پایلوت تولید ماهی تیلاپیا در بافت یزد
	هدفگذاری برای صادرات 30 هزار تن قزلآلا در سال جاری
	اشتغالزایی برای 5000 نفر با ایجاد شهرکهای ماهیان زینتی/ افزایش دو برابری تولید ماهیان زینتی تا پایان برنامه ششم
	پایانه صادراتی ماهیان در منطقه ویژه اقتصادی پیام در البرز احداث میشود/ ایران و روسیه در نمایشگاههای شیلاتی یکدیگر شرکت میکنند/ هدفگذاری 480 میلیون دلاری برای صادرات آبزیان در سال 96
	ضعف دامپزشکان در بهداشت و درمان آبزیان/ تسهیل احداث کلینیکهای تخصصی آبزیان
	حضور جدی دامپزشکان بخش خصوصی در قالب ایجاد کلینیکهای تخصصی آبزیان
	حفاظت از محیط زیست آبزیان ایرلند، نیازمند کار گروهی است/ هشت مورد از 31 مورد از بین رفتن ماهیان مربوط به کشاورزی است
	پرورش ماهی در قفس،فرصت پیش روی شیلات/زیرساخت های اجرای این طرح فراهم نیست
	افزایش تولید پرورش ماهی در قفس منوط به تأمین اعتبارات

	تنها مشتری ماهی کپور ایران را بشناسید!
	صادرات ۴۱۲ میلیون دلاری آبزیان

	شکر
	توقیف ۶برند قند و شکر غیراستاندارد در مولوی تهران

	شیر و فرآورده ها
	هدفگذاری یک میلیارد دلاری صادرات فرآوردههای لبنی در سال جاری/ جمهوری غنا ماشینهای کشاورزی، تاسیسات گلخانهای و کود نیاز دارد
	صادرات 400 هزار تن لبنیات و 1000 رأس تلیسه در 4 ماه نخست سال/ کشورهای حوزه خلیج فارس، گوسفند زنده ایرانی را به قیمت گوشت آماده میخرند
	خبری از فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات نیست
	کارخانه های لبنی به وعده خود عمل کنند


	صادرات و واردات
	تصمیم خلقالساعه عراق در ممنوعیت واردات ۴ محصول کشاورزی و زیان تجار ایرانی
	سال نابارور صادرات را کاهش داد/ سرکوب نرخ ارز مانع تولید و تجارت پسته/ خطر جدی افزایش باقیمانده سموم برای صادرات پسته کشور در سال 96
	واردات دام با وزن پایین، به ازای خروج دام پرواری
	معرفی سیستم جدید برای صادرات توت فرنگی مصر/هدف سیستم جدید سالم سازی محصولات است/در ماه ژوئن، عربستان واردات توت فرنگی مصر را به دلیل باقیمانده سموم ممنوع کرد
	واردات محصولات تراریخته از فرانسه شایعه ای بیش نیست
	تعاملات تجاری ایران و روسیه برسر واردات ارزن!
	ایران از کدام کشورها آب آناناس می خرد؟

	صنایع غذایی
	مقایسه درصد تورم محصولات غذایی در سالهای 92 و 96/ تورم 56 درصدی سال 92 برای خوراکیها و آشامیدنیها
	اختراع "ماکارونی فراسودمند نانوکورکومین" به ثبت رسید
	کدام کشورها آب سیب ایرانی می نوشند؟
	تولید کننده نوشیدنی انرژیزای طبیعی اسپانسر یوونتوس شد
	زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران باقی ماند
	نقدی بر عملکرد سیستم یکپارچه الکترونیکی در سازمان غذا و دارو و گمرک

	پنجره هایی که به روی ارباب رجوع بسته است!
	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	170 تعاونی روستایی تخصصی گیاهان دارویی در کشور تشکیل می شود
	رورش گیاهان دارویی در البرز

	گندم
	تبعیض در پرکردن انبارهای گندم و حق مباشرت/ انبارهای دولتی هووی سیلوها وتبعیض برای پرکردن گندم
	خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون و ۲۹۰ هزارتن رسید

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	آغاز توزیع گوشت بستهبندی شده گوسفندی با قیمت مصوب از امروز
	ترمز گرانی گوشت برید/ثبات قیمت گوشت در آستانه عید قربان
	صادرات دام امری ضروری است


	گوشت مرغ
	عرضه مرغهای یخزده به جای مرغ گرم در بازار
	ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش می دهد + قیمت
	آخرین تحولات بازار مرغ/ نرخ مرغ به ۸۴۵۰ تومان رسید

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	کشاورزی ایران در آستانه تجهیز به فناوریهای نوین/ آغاز پرداخت تسهیلات قرضالحسنه با سود 4 درصد به فناوریهای نوین حوزه مکانیزاسیون/ کارسازی بیش از 600 میلیارد ریال اعتبار تا پایان مردادماه
	افزایش عوارض حمل و نقل، نفس تولیدکنندگان را برید

	متفرقه
	افشاي ١١٩ چك برگشتي رئيس ثامنالحجج/ افشاي ١١٩ چك برگشتي رئيس ثامنالحجج
	روزی جهانی به نام خزر
	آن همه حشره کجا رفتهاند؟
	نگرانیم 8 سال دولت نهم و دهم به شکلی دیگر تکرار شود!

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	ابزار قانونی برای اجرای الگوهای کشت نداریم/ وجود نیترات در رگههای سفید گوجه فرنگی تائید نشد
	آمادگی ایران برای کشت فراسرزمینی در سورینام
	موضع سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد عملکرد حجتی
	حاشیههای نشست حسن رکنی با خبرنگاران ایانا در روز خبرنگار/ تلخ و شیرین دنیای خبر از زبان معاون امور دام وزیر
	حاشیههای نشست حسن رکنی با خبرنگاران ایانا در روز خبرنگار/ تلخ و شیرین دنیای خبر از زبان معاون امور دام وزیر
	حاشیههای نشست حسن رکنی با خبرنگاران ایانا در روز خبرنگار/ تلخ و شیرین دنیای خبر از زبان معاون امور دام وزیر
	نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران شهریور امسال برگزار می شود
	کمبود آب منجر به جنگ نمیشود

	نهاده
	آماده صادرات 40 هزار تن کود اوره به کشور سورینام هستیم

	نوغان
	تولید 850 تن پیله تر ابریشم به ارزش 21 میلیارد تومان در سال جاری/ آسیب به 4 هزار جعبه تخم نوغان بهدلیل شیوع بیماری

	گزارشات جهانی
	کشورهای غربی خواهان محصولات ارگانیک روسیه هستند
	کشاورزی مسئول آزادسازی یکپنجم کربن جهان است/ کشاورزان کوچک ۸۰ درصد منابع غذایی در آسیا و زیر صحرای آفریقا را تولید میکنند
	جنگ گوجه فرنگی بین روسیه و ترکیه
	کشاورزان آرژانتینی، تولید ذرت را افزایش میدهند
	قنطریون گیاه تهاجمی و سمی در امریکا/ این گیاه می تواند گیاهان با ارزشی را که برای علوفه استفاده می شوند نابود کند و برای اسب ها سم است/ قنطریون علف هرز سمی است
	کشاورزی بارانی زامبیا را به سبد غذایی منطقه تبدیل نمی کند/برنامه توسعه هفتم زامبیا تامین آب مبتنی بر محیط زیست را دنبال می کند
	پاسداشت 80 سالگی فعالیت مزرعه داری در انگلیس
	قطر به کشاورزی آب کشت روی آورد
	بازار تایوان به روی گوشت ژاپنی باز شد
	3هزار لیتر آب برای آبیاری یک کیلوگرم برنج در بنگلادش نیاز است/ ضرورت تغییر سبک زندگی مان برای حفظ آب/90 درصد بنگلادشی ها فکر می کنند آب کافی دارند
	دولت هند مصوبات پلت فرم تحقیقات کشاورزی بریکس را تصویب کرد/ توسعه پایدار کشاورزی و کاهش فقر از طریق همکاری های استراتژیک در کشورهای عضو بریکس ارتقا خواهد یافت
	عرضه محصولات تولیدی ساکنان محلی در دومین جشنواره سالانه در اردن
	بهره بردن از روشهای درست کشاورزی راهکاری برای استفاده درست از نهادههای کشاورزی
	آی اف سی به مدیریت خطر در کشاورزی جمهوری آذربایجان کمک می کند
	شرکت بین المللی مالی، علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بنگلادش
	نیمی از بازار ادویه ارگانیک در سال 2016، دراختیار منطقه آسیا-اقیانوسیه
	" بلاک چین"، زنجیره تامین کشاورزی و مواد غذایی را تسریع میکند
	ترکیه به قطر پیشنهاد تولید مشارکتی موادغذایی داد
	فائو: قیمت جهانی مواد غذایی برای سومین ماه متوالی افزایش یافت
	مدل ها خطر خشکسالی و آتشسوزیهای آتی در امریکا را با موفقیت پیش بینی می کنند/ اگر اقیانوس اطلس گرم و اقیانوس آرام سرد باشد خطر خشکسالی و آتشسوزی در غرب امریکا افزایش مییابد
	دو کرم پنبه و ذرت می توانند میلیاردها دلار را نجات دهند/ بیش از ۱۷۰۰۰ ژن رمزگذاری کننده پروتئین در ژنوم هلیکوورپا آرمیگرا و هلیکوورپا زیا شناسایی شد
	نیاز به تغییر در شیوههای کشاورزی برای هماهنگی با تغییرات آب و هوایی/زمستانهای گرم فسفر بیشتری را به اقیانوسها منتقل میکنند
	آغاز کمپین تبلیغاتی نستله برای افزایش استانداردهای آب
	هجوم شیرهای غیرلبنی به سهم بازار همتای لبنی


