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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.

جوابگو خواهند بود 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 نسخه امیدبخش برای بهره وری مناسب آب

درصد آب مصرفی مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: با تالش کارشناسان  70معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دنیا  

نسخه امیدبخش برای بهره وری مناسب آب به ویژه دربخش کشاورزی کشور پیچیده شده که درصورت عملیاتی شدن، هیچ نگرانی 

به گزارش ایرنا از جهاد کشاورزی استان البرز، عباس کشاورز در کرج با بیان اینکه آب کلیدی ترین .از بابت آب نخواهیم داشت

ا مدیریت کرد، افزود: اکنون تمام نسخه های کشاورزی در کشور ما بر مبنای کنترل آب و موضوع بخش کشاورزی است و باید آن ر

وی اظهار داشت: اگر کوتاهی کنیم و امروز را ببینیم و به فکر فردایمان نباشیم با بحران آب مواجه  .افزایش بهره وری آن است

  .خواهد آمد در غیر این صورت خشم طبیعت بسیار سخت است خواهیم شد و اگر ما با طبیعت سازگار باشیم طبیعت هم با ما کنار

کشاورز با بیان اینکه نباید کشاورزی را متهم به مصرف بیش از حد آب کرد، گفت: کشاورزان باید به اندازه ای آب برداشت کنند که 

رق آبی به آبیاری تحت فشار و میکرو، وی، استفاده از بذور زودرس، تغییر روش های آبیاری از غ .سطح آب های زیرزمینی پائین نرود

دوره آبیاری را حذف می کند و در محیط های بسته با مصرف آب بسیار پائین تولید  4تا  3استفاده از کشت های نشایی که حدود 

تدابیر  معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: اگر ما این .می شود؛ از راهکارهای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان کرد

را اجرا کنیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت و با توجه به اینکه در کشت های نشایی بذر به تعداد کاشته می شود لذا مصرف بذور ما 

تاکید بر تولید کودهای آلی با کیفیت کشاورز در ادامه ضمن تاکید برتولید ** .نیز با این روش به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد

  .فیت، گفت : باتوجه به نیاز بخش کشاورزی بازار بسیار مناسبی در زمینه تولید کودهای آلی در کشور داریمکودهای آلی با کی

وی اظهار داشت: بذری که سابق وارد و توزیع می شد بدون شناسنامه و گواهی و ضد عفونی خوب بود و همین امر در کاهش تولید 

کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: وضعیت مناسبی نیز در مکانیزاسیون نداشتیم و وی همچنین به مکانیزاسیون  .تاثیر فراوان داشت

کشاورز بیان داشت: با آسیب شناسی های انجام شده به رئیس جمهوری  .وضعیت دسترسی به انواع آفت کشها نیز بسیار نا مناسب بود

گذشته آذرماه در جشن شکرگزاری گندم ما به  درصد رسانده شود که سال 80سال امنیت غذایی کشور به  4قول داده شد ظرف 

  .درصد امنیت غذایی رسیدیم و به جای افزایش سطح زیرکشت بیشتر بر روی افزایش بازده تولید در واحد سطح کار شد 80

http://www.iana.ir/fa/news/48137/%D9%86%D8%B3%D8%AE 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 آبیحمایت حسن فتحی از مبارزه با بحران کم

آبی با پیوستن به پویش مردمی من صدای آب هستم حمایت خود را از مبارزه با بحران کم« شهرزاد»حسن فتحی، کارگردان سریال 

ای تضارب آراء و گرایشات متفاوت وجود دارد اما اصل اشاره به اینکه در هر جامعهبه گزارش ایسنا فتحی با .در کشور اعالم کرد

اساسی تمام این جوامع همدلی برای منافع ملی است، خاطرنشان کرد، با وجود اینکه در مورد بحران آب بسیار صحبت شده اما نیاز 

برای درک و عملکرد بهتر « شهرزاد»کارگردان سریال .تدهنده اساست اطالعات و اخبار بیشتری منتشر شود؛ چراکه آمارها تکان

بد نیست شرایط بی آبی و فجایع ناشی از آن را تصور کنیم. در صورت نبود آب، در تامین برق هم دچار مشکل خواهیم »مردم، گفت: 

ن ظروف و یا حمام باز است. همه شد و ما شاهد زنجیره ای از مشکالت خواهیم بود. بارها دیده ام که شیر آب از ابتدا تا انتهای شست

کنیم این آب با چه گیریم. تمام اینها آنقدر برایمان عادی شده است که گاهی اوقات فراموش میما هر روز طوالنی مدت دوش می

هایی قابل شرب شده و به دست ما رسیده است. بعضی از عادت ها بوی مرگ می دهد و مخل زندگی فرآیندی و با صرف چه هزینه

تک تک »وی احساس مسئولیت در همه حوزه ها را از وظایف شهروندان یک جامعه دانست و اظهار کرد: «.آرامش اجتماعی است و

افراد جامعه در سطح خودشان مسئولند. مصرف کنندگان در مصرف خود و مدیران در مدیریت منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت 

یت درستی انجام شود با همین میزان باران و نزوالت آسمانی مشکل کم آبی نخواهیم آب مسئولند. بنده تردیدی ندارم اگر مدیر

سال ایرادات زیادی داشته است. اصال هم مهم نیست در کدام دولت انجام شد.  30داشت. سیاست های زیست محیطی ما در این 

های بدون آیا سد سازی .رزی و منابع آبی بوده استباید دید این طرح ها تا چه میزان برخواسته از اصول فنی و علمی در حوزه کشاو

تاالب ها و دریاچه های ما در حال خشکیدن هستند. اگر همینطور پیش  !توجیه زیست محیطی عامل قسمتی از این بحران نیست؟

ه بارانی که بر سر همبرود سلسله ای از مشکالت گریبانمان را خواهد گرفت. بحران، چپ و راست و باال و پایین نمی شناسد؛ مثل 

می بارد، برای همه مشکل آفرین خواهد بود. بحران آب مثل آتشی است که به جان این کشور افتاده و اگر فرد فردمان احساس 

مسئولیت نکنیم و به خودمان مربوط ندانیم، تردید نکنید که این آتش بعد از اینکه خانه همسایه را سوزاند، سراغ خانه ما هم خواهد 

آیا توجه می کنیم که جامعه به عنوان یک مجموعه مرتبط »نگری صحبت کرد و گفت: در پایان نیز حسن فتحی از لزوم آینده«.آمد

طور که اتفاقات گذشته این جامعه بر امروز آن اثرگذار بوده است به هم هر چه عمل کند بر آینده خود نیز اثرگذار است؟! همان

ایم. برای آینده ن اثر خواهد گذاشت. بحران آب را جدی بگیریم؛ همه ما در یک کشتی نشستهعملکرد امروز ما نیز بر آینده آ

 «.فرزندانمان هم که شده این موضوع را جدی بگیریم

http://www.iana.ir/fa/news/48075/%D8%AD%D9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 هامدیریت آب در مزرعه در گرو اصالح تخصیص

ها و نظارت جدی بر نحوه مصرف آب، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی معتقد است: بدون اصالح نظام تخصیص

محمد مهدی نخجوانی مقدم در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: ما در ایران کشاورزانی .شودامکان مدیریت بهینه آب در مزرعه فراهم نمی

هزار متر مکعب آب  12اند و کشاورزی هم وجود دارند که با صرف وری یک رسیدههزار متر مکعب در کشت گندم به بهره 4داریم که با مصرف 

عه کنار هم نیز ممکن است مصرف آب متفاوتی داشته باشند. کشاورزان معموال راندمان است. حتی دو مزر وری یک در تولید گندم رسیدهبه بهره

وری آب را قبول کنند.وی افزود: کشاورزی که نظارتی روی مصرف آن نیست، پیشنهادات درباره بهبود بهرههای خود دخیل نمیرا در فعالیت

از آن الگوی کشت بر اساس تخصیص منابع آب طراحی شود. در غیر این  کند. اول باید وضعیت تخصیص آب در مزارع مشخص شود و پسنمی

پذیر نخواهد بود.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی تاکید کرد: باید یک کشاورز بداند صورت، مدیریت بهینه آب در مزرعه امکان

افته هماهنگ کند.به گفته وی، مدیریت آب در مزرعه بر اساس لیتر آب در زمان مشخص در اختیار دارد و کشت خود را با آب تخصیص ی 20که 

زان کنند، متفاوت است. کشاورشود، با مدیریتی که کشاورزان در مزارع خود اعمال میهای تحقیقاتی پیگیری میمفاهیمی که در دانشگاه و بخش

مقدم افزود: کشاورز دنبال حداکثر سود است. نوع رقم و  کنند.نخجوانیبر اساس شرایط، امکانات و تجربه خود از آب در مزارع استفاده می

دنبال  -شودآبه روز به روز محدودتر میالبته این حق–ای که دارد آبهکند و میزان آب مصرفی بهینه نیست. بر اساس حقمحصولی که انتخاب می

انشگاه، تعیین نیاز آبی بر اساس تبخیر و تعرق گیاه است. رود. این در حالی است که مدیریت آب در مزرعه از نظر تحقیقات و دسود بیشتر می

 نمتاسفانه این دانش به مزارع راه نیافته است.وی درباره دلیل عدم راهیابی مفاهیم علمی به مزارع بیان کرد: مشکل این است که ارتباط بی

های تحقیقاتی و دانشگاهی ان خود را محدود به بخشهای تحقیقاتی ترویج شود. محققتحقیقات و دانشگاه و مزرعه ضعیف است. باید یافته

اند. ارتباط آنها با مزارع کم بوده است. البته این مسئله در حال بهتر شدن است.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی از تالش کرده

ن با همکاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد محصول شامل گندم، ذرت، چغندر، لوبیا و زعفرا 6این موسسه برای تعیین میزان آب مصرفی 

کشاورزی خبر داد.وی اضافه کرد: اطالعات ما درباره میزان مصرف آب محصوالت کشاورزی خیلی ناقص است. اطالعات کافی نداریم، بنابراین 

 گیری کنیم تا وارد مراحل بعدی شویم.باید مقدار آب مصرفی محصوالت را اندازه

کند تصمیم بهتری درباره کشت محصول بگیریم. به همین گیری میزان آب مصرفی گیاه به ما کمک میازهنخجوانی مقدم گفت: اند

دلیل معاونت زراعت، باغبانی و آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به دنبال دقیق کردن اطالعات مربوط به مصرف آب در گیاهان 

 شود.ان آب برای تولید محصوالت مصرف میخواهیم بدانیم که برای هر اقلیم خاص چه میزهستند. ما می

وی به این پرسش که اطالعات موجود در زمینه میزان مصرف آب محصوالت کشاورزی از کدام منبع استخراج شده است، این گونه 

زمین و حجم ها تا کنون وجود داشته است اما این اطالعات غیر دقیق بودند. ما میزان مصرف آب کشاورز در هر پاسخ داد: برخی داده

 تولید محصول را داشتیم اما اعداد استخراج شده قابل اتکا نبودند. اعداد ما پراکنده بود و پایگاه داده درستی نداشتیم.

های زیادی که در این حوزه انجام شده است اما اطالعات عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی افزود: با وجود فعالیت

نیاز آبی گیاهان در اختیار داریم.وی با اشاره به اینکه کشاورزی ایران خرده مالکی است، اعمال مدیریت در چنین  ای در زمینهپراکنده

های مدیریت آب در مزرعه نیازمند تکنولوژی است در اراضی سیستمی را دشوار توصیف کرد.به گفته نخجوانی مقدم، اجرای روش

صرفد که سیستمی را در مزرعه پیاده کند که آب را کمتر دارد. زیرا برای کشاورز نمیکوچک استقرار این تکنولوژی صرفه اقتصادی ن

توان به کشاورز خرده مالک اعالم کرد که این سیستم را های پیاده شده در مزرعه اشتباه باشد، نمیمصرف کند یا اینکه اگر سیستم

افزود: کشاورزی در ایران معیشتی است و عده کمی در مناطق تعویض کند. زیرا چنین کشاورزانی به دنبال حداقل سود هستند.وی 

ل دهیم هایی تشکیخاص به دنبال کشاورزی اقتصادی هستند.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی گفت: باید شرکت
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ت که دقیقا بدانیم چقدر که اراضی خرد، یکپارچه شوند. بداید بدانیم چقدر آب داریم که در مزرعه مصرف کنیم. اما قدم اول آن اس

آب باید برای تولید محصول مصرف شود. سپس الگوی کشت را اصالح کنیم.به اعتقاد وی در بسیاری از مناطق ایران کشاورزی جایگاه 

شود. در جنوب متر آب برای کشاورزی استخراج می 400ندارد. زیرا مصرف آب برای تولید محصول باالست. در کرمان از عمق 

یزد، اصفهان آبی برای کشاورزی باقی نمانده است. بارها دولت اعالم کرده که برنج صرفا در سه استان شمالی باید کشت خراسان، 

 م. کاریشود. در کرمان با مصرف باالی آب گندم میشود اما در یزد و مناطق دیگر با وجود ممنوعیت کشت، این محصول برداشت می

ل در قالب الگوی کشت باید اصالح شود و کشاورزان خرده مالک باید ساماندهی شوند. زیرا اگر نخجوانی مقدم افزود: همه این مسای

 شود.قصد توسعه گیاه کم آبی نظیر زعفران را هم داشته باشیم، بازار این محصول با مشکل مواجه می

 ست که باید برای آن تدبیریعضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی گفت: خرده مالکی مرتبط با مسئله فرهنگی ا

 کند، نظیر زعفران به صرفه است. اندیشید. در سیستم خرده مالکی صرفا کشت محصوالتی که سود بیشتری عاید کشاورز می

درصد اراضی ما خرده مالک هستند. کار کردن با صاحبان این اراضی سخت است تا زمانی که از نظر فرهنگی روی آنها  90وی گفت: 

برداری تخصیص آب وارد شود و نظام بهرهبریم.وی تاکید کرد: دولت باید در مسئله و به ما اعتماد نکنند، کاری از پیش نمی کار نکنیم

 آب را در مناطق مختلف شکل دهد تا بر میزان برداشت آب توسط کشاورزان نظارت کند.

tp://www.iana.ir/fa/news/ht48284/%D9%85%D8%A 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 کنندها را تلخ میا، کام آبخوانهکنآب شیرین

ور شها به شدت افت کرده و ها سبب شده است که کیفیت آب آبخوانبرداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و افت سفره آب

کن بر های خود به نصب آب شیرینکاران را ترغیب کرده است که برای حفظ سرمایهتر یعنی پستهشوند. این مسئله کشاورزان مرفه

ذیر شده پهای کشاورزی روی بیاورند. نتیجه اینکه، به کمک تکنولوژی باز هم برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی امکانروی چاه

ها بخشی منابع آب زیرزمینی معتقد است که این تکنولوژی، به صورت مضاعف بر مرگ آبخوانحیای و تعادلاست اما دبیر طرح ا

 .گذاردتاثیر می

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

ه کمک تکنولوژی ند، بکشاورزان ایرانی که تا کمتر از پنج دهه پیش با استفاده از تکنولوژی قنات، رابطه نسبتا پایداری با طبیعت داشت

چاه عمیق و پمپ توانستند مخازن آب زیرزمینی را در اعماق بیشتر تخلیه کرده و کشاورزی را توسعه دهند. توسعه کشاورزی توانست 

ی هارسد که زیر پای ابنیه، زمیننیازهای غذایی جمعیت رو به رشد ایران را پوشش دهد، اما این روزها از گوشه و کنار کشور خبر می

هایی که آب آن ها طی پنج دهه گذشته به شدت تخلیه شد، متر خالی شده است. آبخوان 50کشاورزی و مراکز حساس به یکباره 

 گویند زمان مرگریزند. در چنین شرایطی کارشناسان میهای باال را تحمل کرده و یکباره فرو میتوانند فشارهای الیهدیگر نمی

دشت ممنوعه شده است؛ یعنی  350دشت ایران  609اند. از ها به وضعیت غیر قابل بازگشت رسیدهاندشت فرا رسیده است زیرا آبخو

 برداران متوجه مرگ تمدنرود زیر پای مردم به دلیل برداشت بیش از حد آب زیرزمینی تخلیه شود. اما گویا بهرههر لحظه انتظار می

ش ها کم آبخواه است و نه بخدهد، نه صنعت به دنبال تکنولوژیرها اهمیت میدر ایران نیستند. نه مصرف کننده خانگی به این هشدا

داند که با این بی آبی چه کند. کشاورزان خرده پایی که محصوالت استراتژیک اما کم ارزش از نظر اقتصادی تولید کشاورزی می

وند و به این ترتیب امنیت غذایی ایران با بحران شها از گردونه تولید خارج میها و چاهکنند، خودبه خود با خشک شدن چشمهمی

توانند از تکنولوژی برای حفظ سرمایه خود، یعنی باغات وسیع پسته کمک شود؛ اما هستند کشاورزان متمولی که باز هم میروبرو می

ستجویی بینیم. با جها را میکنبگیرند. این روزها در تلگرام به عنوان یک رسانه اجتماعی فراگیر در ایران به وفور تبلیغ آب شیرین

کنند به کشاورزان توصیه شده است. ، آب را شیرین می(RO)هایی که با روش اسمز معکوس کنکوتاه در گوگل هم آب شیرین

ها در صفحاتی که محصول معرفی شده مشخص نیست و باید از طریق تماس تلفنی حجم آب شور مورد نظر برای قیمت دستگاه

دهد از م کنید تا به شما قیمت برآوردی دستگاه آب شیرین کن اطالع داده شود. این تکنولوژی به کشاورزان اجازه میتصفیه را اعال

ید ای جدکرد که جالی وطن کرده و در منطقههای شور هم بهره ببرند. یعنی اگر تا دیروز شور شدن منابع آب بشر را ناگزیر میآب

تر را برای وز تکنولوژی به قیمت نابود شدن و غیر قابل سکونت شدن طبیعت، امکان زیست طوالنیکه منابع آب دارد، ساکن شود، امر

 بشر فراهم کرده است. 

 ها به روی چاه کشاورزیکنهشدار نسبت به نصب آب شیرین

ها کنشیریندرباره نصب آببخشی منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران، عبداهلل فاضلی فارسانی، دبیر طرح احیا و تعادل

های کشور اتفاق عجیبی افتاده است. گوید: متاسفانه در برخی دشتدهد.وی در گفتگو با ایانا میهای کشاورزی هشدار میبه روی چاه

های این مناطق با کسری مخزن، دچار افت کیفیت شده و درجه با توجه به حجم برداشت و افت سطح منابع آب زیرزمینی، سفره

شود و از لحاظ کیفی آب مخزن دچار افت شده و شود، تبادل یونی زیاد میشوری آن ها باال رفته است. زیرا وقتی حجم آب کم می

http://awnrc.com/index.php
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کند: در حال حاضر کشاورزان برای حل این مشکل، دستگاه دبیر طرح احیا و تعادل بخشی اضافه می.روددرجه شوری باال می

 دهند.کنند و به باغات پسته میبا قیمت باال، آب را شیرین می اند وکن روی چاه گذاشتهشیرینآب

کن رینشیهای آببه گفته وی شهرهای کرمان و سیرجان در استان کرمان، بوشهر و بعضا جنوب استان فارس شاهد رشد نصب دستگاه

 کند. پذیر میانبه روی چاه آب هستند. این مسئله اتفاق وحشتناکی است زیرا تداوم برداشت از سفره را امک

کن هم در رود. از سوی دیگر نمک آب شیرینکند: با برداشت بیشتر آب، افت سفره بیشتر شده و شوری آب باال میفاضلی بیان می

گردد. در نتیجه باعث شوری مضاف های زیرزمینی باز میای رها شده و با بارش و نشتی آن به داخل زمین، این شوری به سفرهگوشه

ها را باید از دست رفته تلقی ها توسعه پیدا کند، آبخوانکن به روی چاهشیرین های آبکند: اگر دستگاهشود.وی تاکید میمیآبخوان 

آوری آمار، گزارش ها و اطالعات در زمینه تعداد آب کند: این مجموعه در حال جمعکرد.دبیر طرح احیا و تعادل بخشی اعالم می

و  ای درباره توسعه این تکنولوژیاما گروه حفاظت کیفی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز مطالعه های نصب شده استکنشیرین

 ها انجام داده و نتایج در شورای رهبری طرح احیا و تعادل بخشی مطرح شده است.اثر آن روی آبخوان

گیری درباره آب ادکشاورزی برای تصمیمدهد: تصمیماتی در این رابطه گرفته شده و مکاتباتی نیز با وزارت جهوی ادامه می

ها حمایت کرده و برای کنها انجام شده است.فاضلی مدعی است که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی از این آب شیرینکنشیرین

 وزارتکن به روی چاه کشاورزی نیازمند کسب مجوز از دهد.به گفته وی، نصب آب شیرینها یارانه مینصب این تجهیزات روی چاه

های اند، این تجهیزات را به روی چاهنیرو است؛ اما در حال حاضر کشاورزان با تسهیالتی که از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده

 کند.اند. همین طور این وزارتخانه در همایش مدیریت مزرعه، بحث مدیریت آب شور در مزرعه را هم پیگیری میخود نصب کرده

ها گوید: پسته برای ایران محصولی استراتژیک نیست که تولید آن برای ما به قیمت نابودی آبخواندل بخشی میدبیر طرح احیا و تعا

کن برای کشاورزان به صرفه است، اقدام به خرید این تمام شود. اما از آنجا که کشت این محصول با استفاه از تکنولوژی آب شیرین

ها به کنه با محیط زیست برگزار شده و اعالم مخالفت این سازمان با نصب آب شیرینکنند.وی با اشاره به نشستی کتجهیزات می

کن از طریق طرح مسئله در شورای عالی آب های کشاورزی، از تالش وزارت نیرو برای ایجاد محدودیت در نصب آب شیرینروی چاه

 دهد.خبر می

 دهیمها یارانه نمیکنبه آب شیرین

کن به روی و تعادل بخشی آب زیرزمینی از ارائه یارانه توسط وزارت جهاد کشاورزی برای نصب آب شیریناگرچه دبیر طرح احیا 

کن گوید که این وزارتخانه به آب شیریندهد اما رضا سرافرازی، مدیر کل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی میها خبر میچاه

درصدی ارائه  85ند: وزارت جهاد کشاورزی فقط برای آبیاری تحت فشار یارانه کدهد.وی اضافه میای نمیها هیچ یارانهروی چاه

 شود.ها انجام میدهد و تمام عملیات انجام شده در بخش کشاورزی در قالب بحث احیا و تعادل بخشی دشتمی

هایی است که چارچوب پروانهها در قالب آب قابل تنظیم در داخل هر دشت و در به گفته سرافرازی میزان آب برداشت شده از چاه

گوید: اگر میزان برداشت از سفره و بیالن سفره وضعیت مطلوبی داشته باشد و تراز منفی نشود، وزارت نیرو صادر کرده است. وی می

 هکن نیست. در حال حاضر به دلیل از بین رفتن این تعادل، کشاورزان با مشکل شوری آب مواجاحتیاجی به استفاده از آب شیرین

های کنند. میزان برداشت آب آن ها نیز در چارچوب پروانهها نصب میها را به روی چاهشده و با هزینه و سرمایه خود این سیستم

فصل اول قانون توزیع عادالنه آب که درباره قوانین حفر چاه و قنات است،  26شود.طبق ماده ارائه شده توسط وزارت نیرو انجام می

برداری از سوی مالک امکان پذیر ها در قبال ارائه پروانه حفر و بهرهها، پمپ، لوله و تجهیزات چاهیاز موتور پمپتحویل سوخت مورد ن

های کشاورزی نیز چنین قانونی وجود دارد؟ اگرچه دبیر طرح احیا و های نصب شده به روی چاهکناست. اما آیا برای آب شیرین

http://awnrc.com/index.php
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اطق های منکن مستلزم دریافت مجوز از وزارت نیرو است باید دید چگونه برخی چاهنتعادل بخشی معتقد است که نصب آب شیری

اند. اگر این فعالیت بدون مجوز انجام شده، چرا وزارت نیرو به عنوان دستگاه متولی آب پسته خیز کشور به این سیستم مجهز شده

اگر با مجوز وزارت نیرو این کار انجام شده است، چرا ها شده است و قدر دیر متوجه نصب این تجهیزات به روی چاهکشور این

ز منابع های غیر قانونی ااند؟ اگر در برخورد با برداشتکارشناسان این وزارتخانه به تبعات منفی نصب این تکنولوژی توجهی نداشته

موتور پمپ نبودیم. در حال  هزار حلقه چاه غیر مجاز، مجهز به 400آب کشور سیستم نظارتی درستی داشتیم، امروز شاهد حفر 

حاضر ضعف نظارت، ورود تکنولوژی بدون در نظر گرفتن قوانین و صالحدید جامعه و عدم آشنایی مردم با حقوق قانونی خود، منابع 

 آب ایران را با بحران جدی روبرو کرده است.

http://www.iana.ir/fa/news/48177/%D8%A2%D8%A 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 های سدسازی در کشورغربالگری پروژه

 مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اولویت نخست ایجاد سد در کشور را تامین آب شرب دانست و گفت: در :دنیای اقتصاد

 .بندی درستی روی سدهای موجود کشور انجام شده استقالب قانون برنامه توسعه غربالگری و اولویت

برداری سد در کشور به بهره 34یازدهم ها با تاکید بر اینکه در دولترسولیمحمد حاج، «رسانی وزارت نیرواطالع پایگاه»به گزارش 

هایی که منفعت کمتری دارند و احتماال سدهای موجود کشور باعث شد تا سازهغربالگری مناسب روی  رسیده است، اظهار کرد:

مشکالتی را در حوضه آبریز به همراه داشته باشند از اولویت خارج کنیم. وی با اشاره به اینکه در این زمینه باید نگاه کارشناسانه و 

که صرفا برای توسعه سطح زیرکشت یا صنعت بود از اولویت براین اساس سدهایی  ای وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد:متخصصانه

 50با کمک سازمان برنامه و بودجه توانستیم  ها یادآور شد:رسولیایم. حاجخارج و تامین آب شرب را در اولویت اصلی خود قرار داده

ن را به سمت تامین آب شرب تغییر دهیم درصد از سدهایی را که در مرحله اجرا یا مطالعات بود، به درستی متوقف کنیم یا اهداف آ

صورت طرح این موضوع به دار با محوریت تامین آب شرب را اجرایی کنیم. مشاور وزیر نیرو تاکید کرد:های اولویتو از طرفی طرح

باحث به میکسویه که سدسازی اشتباه است، کار درستی نیست؛ ولی از طرفی افراط در زمینه ساخت سد هم مناسب نبوده و باید 

های زیادی در بخش آب کاریامروزه موازی ها خاطرنشان کرد:حاج رسولی .شداجتماعی و زیست محیطی آن نیز توجه جدی می

ای برای دوازدهم نگاه ویژهبنابراین باید در دولت .های بخش آب تاثیرگذار استها در تحقق ماموریتوجود دارد و همین ناهماهنگی

 .د داشته باشدرفع این موضوع وجو

http://www.iana.ir/fa/news/48115/%D8%BA%D8%B1%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 با سدسازی در شمال موافقم

های زیرزمینی دارند. در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفرهها نقش بسیار مهمی در حفظ آب و تغذیه جنگل

مدت کوتاه تصدی خود در این سمت بارها اعالم کرده است که آب مسئله اصلی کشور خشکی نظیر ایران است اما در رابطه با 

دسازی در شمال کشور اعالم کرد. این در دید، موافقت خود را با س 100سدسازی با تاکید بر اینکه این تکنولوژی را نباید صفر و 

 توان یک میلیارد متر مکعبهای این منطقه، میاند که با الیروبی آب بندانحالی است که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده

 .بر ظرفیت نگهداری آب کشور افزود

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

حفاظت محیط زیست در نخستین نشست خبری خود در سازمان حفاظت محیط زیست سخنان نگران عیسی کالنتری رئیس سازمان 

های شمال کشور به زبان راند. اگرچه تخصص گرایی وی و تاکید بر اینکه هر کاری را باید به دست اهل و ای درباره جنگلکننده

گونه که اعتقاد دارد مان حفاظت محیط زیست همانصاحب آن علم سپرد، اندکی آرامش بخش است اما امیدواریم که رئیس ساز

های سراسر کشور، زمینه حضور تخصصی سازمان محیط زیست را درباره خودروسازی باید با برون سپاری امور نظارتی به دانشگاه

پرسشی درباره رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به .های ایران هم از کمک اهل فن بهره ببردفراهم کرد، درباره جنگل

 .کنم. سدسازی در جاهایی خوب است و در جاهایی بدسدسازی بیان کرد: من نظر خود را خیلی صریح اعالم می

میلیارد  80درصد پیشرفت فیزیکی و سد سیمینه رود در این حوضه با صرف  60وی که ساخت سد نازلو در حوضه دریاچه ارومیه با 

 .تعجب با سدسازی در شمال ایران موافق است سرمایه را متوقف کرده است، در نهایت

 300سال قبل دو میلیون و  30تا  25کالنتری در این رابطه گفت: من در سد شفارود حَکم بودم و رای به ساخت سد دادم. حدود 

میزان یک میلیون هزار هکتار رسیده است. از این  800هزار هکتار جنگل در شمال ایران داشتیم که امروز این رقم به یک میلیون و 

برابر در مناطق مخروبه درخت بکاریم.  10توانیم در شمال سد بسازیم و به جای آن هزار هکتار جنگل مخروبه است. می 100و 

 .اش از وزارت نیرو به دستگاه مربوطه منتقل شودوظیفه نگهداری از درختان هم به عهده وزارت نیرو باشد. یا بودجه

داند در حالی که هیچ مرجع های طبیعی و دست کاشت را یکسان میفاظت محیط زیست کارکرد جنگلمتاسفانه رئیس سازمان ح

کند که کارکردهای یک جنگل دست کاشت و طبیعی یکسان است اما وی بدون کمک گرفتن از مشاوران امر، نه علمی تایید نمی

 !شودارود هم انتخاب میکند بلکه به عنوان حَکم برای سد شفتنها چنین اظهاراتی را مطرح می

 کنیم که بدون ایجادهای موجود را الیروبی نمیوی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره اینکه چرا به جای سدسازی در شمال، آب بندان

تخریب جدید، یک میلیارد متر مکعب بر ظرفیت نگهداری آب کشور افزوده شود، بیان کرد: آب سدها سرریز شده و به سمت آب 

های شمال دارد و معتقد است: در شمال شاخص سطح برگ جنگل به سطح هایی برای جنگلکالنتری ایده.شودها سرازیر میانبند

برسد نه اینکه این شاخص روند نزولی  5.1های مدیریتی باید شاخص به است، بعد از انجام فعالیت 5مهم است. اگر این شاخص امروز 

 !در شمال کشور با کف بری جنگل مخالفم ولی با تک برداشت درختان موافق هستمکند: بنده وی اضافه می .طی کند

کند که برش یکسره فقط در ابتدای انقالب در ایران مرسوم بوده و بیش از دو دهه است در حالی کالنتری این اظهارات را بیان می

اند که با خروج تک درختان از جنگل، کردهشود. یعنی متخصصان امر تالش های شمال اجرا میکه روش تک گزینی در جنگل

نیازهای چوبی کشور را تامین کنند. نتیجه این اقدامات و البته کسب تجربه در بخش جنگل طی سه دهه گذشته، این شده است که 

از  جاریبرداری تهای طبیعی هیرکانی وضعیت پایداری ندارند. اگرچه دولت و مجلس دست به دست هم دادند که توقف بهرهجنگل

http://awnrc.com/index.php
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های عمرانی متعدد نظیر سدسازی، های شمال کشور را متوقف کنند اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که اجرای پروژهجنگل

ن های شمال را بند آورده و ایدپوی زباله، گسترش شهرها، ویالسازی، تغییر کاربری جنگل و بسیاری عوامل مخرب دیگر نَفَس جنگل

 .ایت دولت است تا بتواند کارکردهای اصلی خود را حفظ کرده و همچنان به نسل آینده خدمت رسانی کنداکوسیستم نیازمند حم

 های شمالایها جاری بود که آب منطقههای انتصاب عیسی کالنتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست بر سر زبانهنوز زمزمه

ان، آگهی مزایده سد پر مناقشه کسلیان در سوادکوه را به منظور انتخاب ای مازندرکشور به جشن و پایکوبی پرداختند و آب منطقه

پیمانکار این پروژه منتشر کرد. این در حالی است که هنوز محل اجرای این سد مورد مناقشه ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست 

گیرد و تخریب زیادی را به شمال کشور قرار میهای جنگلی ترین رویشگاهاستان مازندران است زیرا مخزن این سد در یکی از غنی

همراه خواهد داشت. ساخت چنین سدی زمینه قطع بیش از چند هزار درخت را فراهم کرده و اکوسیستم جنگل را بیش از گذشته 

یران طبیعت ا تواند مثل یک سد طبیعی و اسفنج آب را در خود نگه دارد برای همیشه ازکند. در نتیجه جنگلی که میپاره پاره می

تواند آب در خود جای دهد. با این گیرد که حداکثر به اندازه همان جنگل تخریب شده میای میشود و جای آن را سازهحذف می

 وجود عیسی کالنتری معتقد است که سدسازی در شمال خوب است

na.ir/fa/news/http://www.ia48231/%D8%A8%D8% 
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 آب
  فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۱۳دو شنبه 

 تری مثل یوزپلنگ نکنیمرا قربانی مسأله جزیی آب

مساله آب فقط، خطر برای نظام نیست، خطر برای تاریخ هفت هزارساله این سرزمین است. این  :عیسی کالنتری گفت <کشاورزی

 و سأ  عیسی کالنتری در نخستین نشست خبری خود گفت: رو.تری مثل چند یوزپلنگ کمرنگ کنیممساله را نباید با مساله جزیی

 و غیرت از بودم زیست محیط حاشیه در که هاسال این همه در من. هستند جو کف سنگ خبرنگاران اما روندمی و آیندمی مدیران

کشور هستند. باید شما را از  هایرسانه محیطی زیست خبرنگاران همان زیست محیط واقعی داراندوست. آمدمی خوشم شما تعصب

وی افزود: با تغییراتی که در آینده نزدیک در سازمان از نظر تشکیالتی خواهیم .نظر علمی تقویت بکنیم و این وظیفه سازمان است

کالنتری اظهار کرد: محیط زیست را به کمک .بینی کنیمان پیشتری برای شما از نظر علمی و همچنین آسانی کارتداد جایگاه مهم

 3حدود  .ها وارد نشود ما و شما کاری از پیش نخواهیم بردها ببریم. اگر محیط زیست به داخل خانوادهشما باید به داخل خانواده

 .یط بان منطقه محل خود باشندتوانند محیط و حیات وحش را مدیریت کنند بدون اینکه مردم خودشان محهزار محیط بان نمی

طور حفاظت از منابع ژنتیکی بدون اینکه خود مردم پی به اهمیت آن ببرند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همین

اما  بر استگویند کار فرهنگی زمانپذیر نیست. یا تمیز نگه داشتن محیط هم بدون مشارکت مردم امکان ندارد. بسیار میامکان

بینید علتش این است که مردم کثیف وی یادآور شد: در شهر بیرجند شما هیچ زباله ای در سطح شهر نمی.قدر زیاد نیستآنزمانش 

و  کنند. ما باید کشور را با آموزشکنند. بیرجند شاید کمترین مامور تمیزکننده شهر را داشته باشد اما مردم شهر را کثیف نمینمی

اگر خوب فعالیت کنید و ما هم شما را  .خل جامعه به این شکل دربیاوریم و این نقش شماستبردن فرهنگ محیط زیست به دا

کالنتری افزود: معدن طالیی در ورزقان برای استخراج .توانیمتوانیم حافظ محیط زیست باشیم اگرنه نمیخوب پشتیبانی کنیم می

کم د. قاضی اول حانرفته بین از …اند و برخی پرندگان و نکردهکند. ضوابط زیست محیطی را رعایت طال از سیانور هم استفاده می

دار هستیم. منتهی هر های بعد است و ما امانتمحیط زیست متعلق به نسل .بستن معدن را داده و بعد حکم بازکردن را داده است

ی از هایدهد. در کشور چین اولین مساله محیط زیستش آلودگی هوا است. در پکن در هفتهکشوری اولویتی به محیط زیستش می

 70باشد. در کشور ما بدون اغراق باالی سال اصالً نفس کشیدن امکان ندارد. در کشور دیگری ممکن است اولویت اول مساله پسماند 

درصد مشکالت محیط زیست مساله آب است و باید روند موجود در کشور ادامه پیدا کند مساله آب فقط یک مساله خطر برای نظام 

نگ کنیم. رتری مثل چند یوزپلنگ کمی این سرزمین است. این مساله را نباید با مساله جزیینیست، خطر برای تاریخ هفت هزارساله

وی افزود: حاال مثالً تراریخته اهمیتش .آب را نباید قربانی یک گونه گیاهی کنیم. تهدید آب برای کشور مساله بود و نبود کشور است

درصد  75دربرابر آب خیلی خیلی جزیی است ما نباید مساله اصلی کشور در محیط زیست را قربانی مسائل فرعی کنیم. االن بیش از 

دهیم چرا ین فسیلی خود را که حاصل صدها ها سال کار طبیعت در زیر زمین بوده از دست دادیم. اما اصالً اهمیت نمیهای شیرآب

میلیارد متر مکعب آب  30رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زمانی دریاچه .توانیم این موضوع را تشخیص بدهیمکه نمی

ت برود این دریاچه خواهد خشکید. آن زمان سمیناری در حاشیه اطراف دریاچه که داشت و کارشناسان گفتند اگر تعادل آبی از دس

گویند آهن را گرفته اما ایشان میاش زیر آب بود گذاشتیم. آن زمان گفتند آقای کالنتری ما را مسخره کرده آب دریاچه راههمه

کند. در شمال کشور مساله تلف کشور فرق میوی اظهار کرد: مسائل زیست محیطی در نقاط مخ.شوددریاچه به زودی خشک می

اول پسماند است اگرچه در دیگر نقاط کشور اولویت چهارم و پنجم را دارد. مساله آب در شمال کشور شاید از آخرین مسائل باشد و 

ت و  مشکل نیساولویت پنجم و ششم هم ندارد. اما در دیگر نقاط کشور اهمیت شماره یک است. در جایی مثل بیرجند پسماند اصالً

کالنتری خاطرنشان کرد: حفظ محیط زیست در کالن وظیفه .آنجا مساله اول آب است و جای دیگری مساله اول آلودگی هواست
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عیسی کالنتری در ادامه افزود: یکی از اهداف .آیندحکومت است اما االن دولت که تنها بخشی از حکومت است هم از پس آن بر نمی

خواهد؟ چون ما های بعد است. آیا نسل بعد آب و خاک و تنوع زیستی و حیات وحش جنگل نمیقوق نسلتوسعه پایدار حفظ ح

وی ادامه داد: اگر ما سیاست توسعه .خواهیمداریم همه چیز را برای خوشبختی نسل موجود می 3فناوری حفاری و اره برقی و تفنگ ژ

حفظ محیط زیست و نه با توسعه خواهیم داشت اما اگر سیاست متوازن را  متوازن و پایدار را درست پیاده کنیم هیچ مشکلی نه با

در پیش نگیریم یکی قربانی دیگری خواهد شد. اگر حفظ محیط زیست را با توسعه همراه نکنیم مثل کشورهای آفریقای استوایی 

شود برخی کشورهای غربی که با خرج کنند. برعکس آن هم میشویم که جنگل و منابع طبیعی دارند اما مثل حیوان زندگی میمی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شیوه اطالع .خواهند خود را نجات دهندمنابع طبیعی و هزینه کشورهای دیگر می

احترامی به هیچ خبرنگاری را ندارد. چرا که ترین بیکس حق کوچکرسانی در این سازمان تاکید کرد: من به همکارانم گفتم هیچ

توانیم مطمئن باشیم محیط زیست درستی را برای ر شما درست مسائل را منعکس کنید و جامعه درست مسائل را دریافت کند، میاگ

وی افزود:  .بردگذاریم اگر نه این نسل موجود با استفاده نادرست از فناوری همه چیز را برای نسل بعد از بین مینسل بعد به جا می

ما در راستای توسعه متوازن و توسعه پایدار و با یک سری  .دار است. سیاست سازمان، توسعه متوازن استسیاست سازمان، توسعه پای

خواهیم محیط زیست را به واسطه عدم پیشرفت حفظ خواهیم نه مانع توسعه واقعی کشور باشیم و نه میتغییرات تشکیالتی می

گذاری تتواند بی توجه به این موضوع سیاسانشگاهی بیکار دارد و دولت نمیالتحصیل دکنیم. کشور نزدیک به چهار و نیم میلیون فارغ

 کند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=6077785ecbbd4dfd9bfaf15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=6077785ecbbd4dfd9bfaf15


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

14 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 نرخ سود در همه بازارها

دهد های بانکی سقف نرخ سود تعیین شده است، بررسی نرخ سود در سایر بازارها نشان میکه از ابتدای هفته برای سپردهحالیدر 

ثر ها نرخ سود مومیدانی حاکی از آن است که در برخی از بازار -که تنوع زیادی در این متغیر وجود دارد. نتایج این بررسی تحلیلی

دهد که موانع ذهنی تحت تاثیر انتظارات در شده در بازار پول دارد. این موضوع نشان میتوجهی نسبت به نرخ سود تعیینتفاوت قابل

 دنیای»عنوان یکی از عوامل چسبندگی نرخ سود یاد کرده بود. ای که قائم مقام بانک مرکزی نیز از آن بهبازار پابرجا مانده؛ نکته

و  «میزان تسهیالت»، «نرخ سود اسمی»در یک گزارش از بازارهای کاالیی و دارایی، نرخ سود موثر را با توجه به معیارهای « اقتصاد

درصد بوده که این رقم فاصله  22ها در سطح براساس این نتایج، فراوانی اکثر نرخ .محاسبه کرده است« میزان و نحوه بازپرداخت»

دهد که در کنار اصالحات ساختاری برای کاهش شده برای سود سپرده و نرخ تورم دارد. این موضوع نشان میینمعناداری از نرخ تعی

گذاری در مدیریت انتظارات و تعدیل انتظارات متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. فاصله نرخ سود با نرخ تورم، الزم است که سیاست

نرخ  کارگرفته برای اصالحشده، حتی اگر شیوه و ابزار بهین انتظارات با اهداف تعیینبه اعتقاد کارشناسان، در صورت همسو نبودن ا

 .تواند منجر به نتایج مطلوب شودگذار باشد، در عمل نمیسود بهترین گزینه موجود برای سیاست

شده است که دامنه سود دریافتی در درصد  15ها میرابوالفتحی: در حالی از ابتدای هفته جاری نرخ سود سپرده المیرا-دنیای اقتصاد

در گزارشی، نرخ سود در بازارهای دیگر « دنیای اقتصاد»تر از این و حتی فاصله زیادی با این نرخ دارد. بازارهای کاالیی بسیار متنوع

میزان »و  «ن تسهیالتمیزا»، «نرخ سود اسمی»های مولفهکارگیری میدانی با به -های تحلیلیرا بررسی کرده است. نتایج این بررسی

درصد متغیر است.  60/ 1درصد تا  9/ 3دهد متوسط نرخ سود موثر ساالنه در بازارهای کاالیی از دامنه نشان می« و نحوه بازپرداخت

کنند. نکته قابل توجه این است که در های اعالمی عنوان میها نسبت به سیاستنوسانی که کارشناسان شاهد حس متفاوت بازار

دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس رهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود بهبازا

های مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری کارگیری سیاستضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به

بازار مهم شامل بازار فروش خودرو،  6پولی ارائه کنند. در این گزارش خ سود در بازارهای پولی و غیرای برای همگرایی نرپولی؛ برنامه

موبایل، طال، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی )شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیالت مسکن( بررسی شده است. نکته قابل تامل در 

 .کنندصورت مرکب نرخ سود را محاسبه میصورت ساده و برخی بهی از بازارها بهدر محاسبات است که در برخ بررسی بازارها، تفاوت

 فرمول استاندارد محاسبه

از سوی بانک مرکزی  86کنند این فرمول در تیر ماه ها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیالت داده شده استفاده میبانک

ه توان اقساط ماهانت؛ نرخ سود ساالنه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول میابالغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی اس

در  المللی استتسهیالت اخذ شده را با توجه به نرخ سود ساالنه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین

آید که به دست میل تسهیالت گرفته شده در یک ضریب بهادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اص

مقدار سود نیز  .آیدشود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست میگفته می« فاکتور بازیافت سرمایه»آن 

خت تسهیالت بر مبلغ سود شود. در ادبیات مالی، مدت بازپردااز تفاضل اصل تسهیالت و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه می

درصد پرداخت شود، سود موثر  20صورت ماهانه با سود میلیون تومانی که به 10عنوان مثال تسهیالت پرداخت شده تاثیر دارد. به

دست درصد به 21ماهه پرداخت شود سود موثر ساالنه آن  6صورت دو چک درصد خواهد بود. در حالی که اگر به 22ساالنه آن حدود 

 .شودآید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر میمی
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 نرخ تسهیالت در بازار خودرو

های دیگر دهی آن بر نرخ سود بازاردهد، بازار خودرو است که نوع تسهیالتیکی از بازارهای مهم که برای خرید کاال تسهیالت می

 کنند. همچنین دو نوعهای لیزینگ فروش خودرو فعالیت میدو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکتنیز تاثیر دارد. در این بازار 

صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیالتی در نظر های خودروساز بهشود. در نوع اول، شرکتتسهیالت برای خرید خودرو داده می

کنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیالت به نسبت بازار فعالیت میهای لیزینگ هستند که در این اند. نوع دوم آن شرکتگرفته

نوع خودرو، میزان تسهیالت و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیالتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر 

بر درصد متغیر است. عالوه 24درصد تا  9هیالت از توان گفت که نرخ اسمی ساالنه این تسگرفته شده است، کنار گذاشته شود، می

طور که میلیون متغیر است. همان 16تا  6شود نیز بین های داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت میاین، میزان تسهیالتی که به خودرو

ود آن صفر درصد است. نرخ دهند که نرخ ساشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصوالت خود تسهیالتی ارائه می

عنوان مثال میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به 12گیرد که مبلغ آن زیر صفر درصد به تسهیالتی تعلق می

در قسط سه ماهه  4میلیونی با بازپرداخت در قالب  10، تسهیالت 2های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبادر یکی از طرح

هزارتومانی  340میلیون و  3صورت سه قسط میلیون تومان تسهیالت داده شده باید به 10نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 

 .شودبازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیالت دریافت نمی

شرکت خودروساز برای تسهیالتی  .شودهای در نظر گرفته شده دیده میدرصد نیز در میان نرخ 22از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 

درصد در سال در نظر  22ماهه باشد، نرخ سودی معادل  5صورت سه چک ماهه و به 15میلیون تومان که باز پرداخت آن  10معادل 

زمانی صورت حاصل ضرب فاصله به« نرخ سود دوره بازپرداخت»شود. ماه یک بار قسط پرداخت می 5گرفته است. به این ترتیب هر 

درصد نرخ اسمی  22شود. در نمونه گفته شده، نرخ های سال محاسبه میپرداخت اقساط در نرخ اسمی ساالنه تقسیم بر تعداد ماه

درصد  9/ 17کنیم که نرخ تقسیم می 12ضرب و بر  5درصد را در  22ماه است  5ساالنه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 

 11آید و مجموع اصل وام و سود آن دست میهزارتومان به963میلیون و  3وصاف، مبلغ هر قسط حدود با این ا .آیددست میبه

هزارتومان از 890شود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و هزارتومان محاسبه می890میلیون و 

درصد  30/ 1ماهه معادل  15دهد که نرخ موثر در کل دوره ن میکند. محاسبات نشامیلیونی داده شده سود کسب می 10تسهیالت 

/ 25آید که نرخ موثر ساالنه این تسهیالت است.تقسیم بر عدد دست میدرصد به 24/ 08تقسیم کنیم  1/ 25است که اگر آن را بر 

 .آیدماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می 15گیرد که دوره از آن جهت صورت می 1

ها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصوالت داخلی ت در نظر گرفته شده در مورد برخی خودروتسهیال

پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کاالی مشترک خود، 

 23میلیون تومان با نرخ  25عنوان مثال کند. بهدرصد ارائه می 23تا  9بین میلیون تومان با نرخ سودی  25تا  12تسهیالتی بین 

ماهه بیشترین مقدار تسهیالت ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ  4چک  9درصد ساالنه با بازپرداخت 

دهد یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان می ماه 4هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 950میلیون و  3هر قسط حدود 

های طور کلی میانگین نرخ سود موثر ساالنه در مورد خودرودرصد است.به 31/ 47که نرخ سود موثر ساالنه این تسهیالت حدود 

وسازان داخلی برای درصد است. در واقع خودر 15/ 2شوند، هایی که در داخل مونتاژ میدرصد و در مورد خودرو 17/ 2داخلی حدود 

های داخلی و های لیزینگ در مورد خودروشرکت .دهندکنندگان قرار میتری در اختیار مصرفکاالی مونتاژ شده تسهیالت ارزان

های لیزینگ با نرخ سود باالتری محصوالت خود را به کند؛ اما شرکتتر میکنند که خرید خودرو را آسانخارجی تسهیالتی ارائه می

دهد که نرخ سود ساالنه در نظر گرفته شده در در مورد چند شرکت لیزینگ نشان می« دنیای اقتصاد»هایرسانند. بررسیمیفروش 
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درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر  24های لیزینگ این شرکت

 .آیددست میدرصد به 30 /7های لیزینگ ساالنه شرکت

 نرخ سود در بازار فروش اقساطی کاال

توان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود می

رای تعاونی مصرف کارکنان تسهیالتی بصورت ها بهکنند. این فروشگاههای بزرگ تحت شرایط خاصی کاالی اقساطی ارائه میفروشگاه

 به بررسی نرخ سود تسهیالت ارائه شده« دنیای اقتصاد»گیرند. های دولتی در نظر میطور کلی کارمندان شرکتکارمندان خود یا به

نمای زیون، سیهای برقی مانند یخچال، تلویهای بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کاالدر یکی از فروشگاه

ماه  10صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیالت باید حداقل درتسهیالتی به ...خانگی، ماشین لباسشویی و

صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر ساالنه تسهیالت درصد به 14/ 6ماه با میانگین نرخ سود اسمی ساالنه  15و حداکثر 

هزارتومانی،  580میلیون و  2عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون شود. بهدرصد محاسبه می 15/ 6برقی نیز حدود  هایخرید کاال

هزار تومان  412درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز  16هزار تومانی با نرخ  298ماه قسط  10

درصد در نظر گرفته شده است که  16ماه و با سود ساالنه  20خرید فرش مدت زمان بازپرداخت خواهد بود. در فروشگاه نمونه برای 

هایی که اختصاصی این کاال دلیل وجود فروشگاهآید. البته در مورد کاالی فرش بهدست میدرصد به 17/ 2نرخ سود موثر آن در سال 

است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام هیالت وجود دارد. این درحالیکنند رقابت باالیی در پایین آوردن نرخ سود تسرا عرضه می

ها وجود دارد دریافت این وام را دلیل سختگیری که در مورد ضامندرصد را در نظر گرفته است و به 20خرید کاال نرخ سود باالتر از 

  .کندبا دشواری مواجه می

 نرخ سود در خرید موبایل قسطی

البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده  .رسد، گوشی موبایل استصورت اقساطی به فروش میکه در بازار بهیکی از کاالهایی 

برای این کاال با سایر تسهیالتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با 

گیرند. در درصد در ماه در نظر می 4درصد در ماه و بدون چک  3ا چک نرخ سود را شود که در حالت بچک و بدون چک عرضه می

عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل آید. یعنی بهدست میدرصد ساالنه به 48ضرب شده و  12درصد ماهانه در  4این حالت 

ید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر هزارتومان سود پرداخت کن440میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و  3

ماه  12میلیون تومانی باید به مدت  3آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل دست میکنند که مبلغ اقساط هر ماه بهمی 12

این نرخ با دیگر نرخ  شود. دلیل تفاوت فاحشدرصد می 60/ 1هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر ساالنه آن  370قسط 

ها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیالت بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم سود

گیرد. اما در بازار فروش کاالی اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر شود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق میمی

شود. به این ترتیب نرخ سود موثر ساالنه محاسبه شده بیش صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت میمحاسبه شده و به

  .آیددست میدرصد به 60از 

 نرخ سود در بازار طال

م به فروش طالی قسطی شود، بازار طال است. به این منظور برخی طالفروشان اقدابازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام می

با ضرب این  .گیرنددرصد ماهانه در نظر می 1/ 8کنند. برخی طالفروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود می

درصد را  21/ 6آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود دست میدرصد به 21/ 6ماه، نرخ سود ساالنه  12نرخ در 

کنند. سپس مقدار سود را با قیمت کاال جمع کرده و تقسیم بر قیمت کاالی فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه میدر 
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میلیون تومان بخرید، باید  3به این ترتیب در صورتی که شما طالیی به ارزش  .دست آیدکنند تا مبلغ هر قسط بهتعداد اقساط می

هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر  648خت کنید و در مجموع، هزار تومانی پردا 304ماه قسط  12

شود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول درصد محاسبه می 23/ 8ساالنه در این حالت 

  .شودصورت اقساطی دریافت میبه

 های متشکلنرخ سود در بازار

های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به دیگر از نشانه یکی

های پایانی سال گذشته به در بازار عرضه شد، در ماه« اخزا»وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد نرخ سود آن به

اوراق  .درصد کاهش پیدا کرده است 21/ 5روند نزولی در پیش گرفته و به حدود  96صد رسید اما از ابتدای سال در 28حدود 

قابل معامله است که سررسید « 11اخزا»تا « 10اخزا»سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر « 9اخزا»تا « 1اخزا»

دلیل برهم عرضه این اوراق به .درصد است 19/ 6د بود. میانگین نرخ سود این اوراق جاری خواهمهرماه سال 24آخرین اوراق اخزا، 

درصد است. با متوقف  20/ 5جاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سال

درصد  30معامله شد که نرخ سود آن به بیش از « سخاب»به نامبدهی دیگری شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراق

جاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. و پس از آن در تیرماه سال 95نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 

خالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله درصد برسد که البته با د 37بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 

زودی به ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به

ست تسهیالت مسکن ا شود اوراق حق تقدم استفاده ازتابلوی معامالت بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله می

هزار تومان تسهیالت گرفت که به این  500توان به ازای هر ورق اوراق مسکن، می .شودکه برای دریافت وام مسکن استفاده می

ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیالت  120میلیون تومانی باید  60ترتیب برای دریافت تسهیالت 

درصد در سال است؛ اما  17 /5صورت اسمی بر این، نرخ تسهیالت وام مسکن بهاله است که باید ماهانه پرداخت شود. عالوهس 12

 .درصد قابل محاسبه است 21/ 9شود، میانگین بازده موثر این اوراق ای که برای اوراق اضافه میدلیل هزینهبه

 هاپیام نرخ

پانزی وجود ندارد بلکه دهنده نگاه فعاالن اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازیها بازتابهای موجود در بازارنرخ

طور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم زند. همانها را رقم میها است که این نرخانتظارات و واقعیت

سود باال سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش  ناپذیری جامعه و عادی شدنانتظاری، ریسک

ی نرخ ها از قبیل چسبندگکند. وجود تورم انتظاری باال درکنار مشکالت بانکنرخ سود سپرده بانکی برای فعاالن اقتصادی عمل می

رسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند می نظر ضروریهم زده است. به این ترتیب آنچه بهها را بهسود تعادل بازار

  .کنونی نرخ تورم متناسب شود

http://www.iana.ir/fa/news/48260/%D9%86%D8%B1%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 سال گذشته ۴گذاری خارجی در میلیون دالر سرمایه ۴۳۰جذب 

اصغر مونسان در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی با تاکید بر اینکه این جشنواره فرصتی است تا به گزارش ایسنا، علی 

های ظالمانه عبور تحریممردان زحمات و خدمات خود را به مردم ارائه دهند، اظهار کرد: خوشبختانه به پشتوانه دیپلماسی از دولت

گشاید. همچنین ارتباطات مالی برقرار شده و در حال ویژه در حوزه اقتصادی میهای تعامل با دنیا را بهایم و امروز کشور دریچهکرده

ر حال د وی با تاکید بر اینکه مشکالت جدی تولیدکنندگان برای تامین منابع مالی و نقل و انتقاالت برطرف شده و یا.افزایش است

های صنعتی شکل گرفته بود و المللی که در دوران تحریم به ویژه در بخشهای بینبرطرف شدن است، ادامه داد: حذف واسطه

رود. این در حالی است که برای صادرات و واردات شمار میالمللی، از جمله اقدامات دولت یازدهم بهبرقراری ارتباطات حمل و نقل بین

مونسان یادآور شد: در بخش نفت بازارهای خود را از دست داده بودیم و توانایی انتقال درآمد از قبل آنچه را .یممشکالت جدی داشت

کرد که ایران در بازه زمانی کوتاهی سهم خود را از بازار نفت پس بگیرد ولی توانستیم بفروشیم نداشتیم. کسی فکرش را هم نمیمی

دالر رسیده  44دالر افزایش یافت اما االن به  104ازدهم محقق شد. قیمت نفت در دولت دهم تا این مهم به تدبیر وزارت نفت دولت ی

 .گرفتهای جدی اقتصادی شکل میاست و اگر کاهش شدید قیمت نفت با کاهش صادرات همراه بود بحران

یع از جمله صنایع کوچک کمک مالی هزار میلیارد تومان به صنا 17جمهوری خاطرنشان کرد: دولت یازدهم به میزان مشاور رئیس

هزار شغل ایجاد کند. عالوه بر این،  600کرد و زمانی که نرخ ایجاد اشتغال خالص به صفر رسیده بود، دولت یازدهم توانست در سال 

ی هامیلیون دالر دست یابد و شاهد افزایش شاخص 237فرهنگی طی دولت یازدهم توانست به صادراتی معادل  سازمان میراث

، تصریح کرد: رشد اشتغال و 95تا  92های وی با اشاره به افزایش دوبرابری درآمدهای ارزی طی سال.اجتماعی و اقتصادی بودیم

رود. عالوه بر این، طی دولت هزار واحد مسکن مهر از دیگر اقدامات دولت یازدهم به شمار می 32کاهش بیماری، همچنین واگذاری 

واگذاری تسهیالت از صندوق کارآفرینی امید مواجه بودیم و در همین راستا امیدواریم که زنجان در  گیریازدهم با افزایش چشم

 .های خود را ارتقا ببخشدگردشگری و خدمات شاخص

های بخش غیردولتی برویم و کافی است که کمی زمینه مونسان ادامه داد: باید برای توسعه در سطح ملی و استانی به سراغ پتانسیل

نظرانه مواجه کنند و گاهی با نگاه تنگگذاران ما در بوروکراسی اداری گیر میگذاری فراهم شود. متاسفانه سرمایهی سرمایهبرا

 .شوند. در حالی که استان با تکیه بر بودجه دولتی صرف، از رشد رو به جلو برخوردار نخواهد شدمی

های غیردولتی، باید شرایطی فراهم کید کرد: برای جذب درآمد از بخشدستی و گردشگری تافرهنگی، صنایع رئیس سازمان میراث

 .های خود را ارائه دهند تا استان نیز پایه توسعه خود را روی بخش غیردولتی بنا کندگذاران طرحشود که سرمایه

 .بخش خصوصی تکیه کنیم نماینده عالی دولت در استان زنجان نیز در ادامه گفت: باید برای توسعه کشور و استان روی ظرفیت

امیری با بیان اینکه همه ما موظفیم که زمینه حضور فعاالن بخش خصوصی را فراهم کنیم، افزود: نباید بین کارکنان اسداهلل درویش

مردان را زیر های صادقانه دولتشود و همه تالشنظری حاکم باشد؛ چرا که باعث بدنامی دستگاه میدولت و بخش خصوصی تنگ

برد. نباید مردم را به انجام امور خود در ادارات سرگرم کنیم. در حالی که رشد و تعالی و تکامل جامعه از طریق مردم ل میسئوا

گذاری وی با تاکید بر اینکه نباید کار امروز را به فردا بسپاریم، ادامه داد: مدیری نمونه است که در ایجاد شغل، سرمایه.یابدسرعت می

رجوع را مدنظر قرار دهد. متاسفانه امروز دهی مطلوب به مردم و اربابموقع و با سرعت تصمیم بگیرد و خدماتو حل مشکالت به 

 .های اداری ناراضی و دلخور است. از این رو مدیران باید بر رفتار کارکنان نظارت داشته باشندبخش خصوصی از برخی دستگاه
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خود را همزمان با آغاز برنامه ششم توسعه آغاز کرد و توسعه همه جانبه کشور نیز امیری خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم کار درویش

برداری میلیارد تومان به بهره 346پروژه با اعتباری بالغ بر  638باید بر برنامه ششم متکی باشد. این در حالی است که طی هفته دولت 

 ماند، تصریح کرد: یکی از تعهداتگیری به موقع کار روی زمین میاستاندار زنجان با اشاره به اینکه گاهی به خاطر عدم تصمیم.رسید

ها از نعمت گاز، هیچ مندی نوربهاریگازرسانی به همه شهرها و روستاها بود و امروز خوشبختانه با بهره 93جمهور در سال رئیس

مند روستای استان زنجان به روستاهایی که از نعمت گاز بهره 63برد. همچنین امسال بیش از نمی شهرنشینی بدون گاز به سر

کل آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر در گروه به گزارش ایسنا، در جشنواره شهید رجایی امسال، اداره.هستند، اضافه شدند

ها، ای در گروه شرکتی در گروه عمومی، اجتماعی و قضایی، برق منطقهکل امور اقتصادی و دارایعلمی، فرهنگی و آموزشی، اداره

جمهوری بعد معاون رئیس.ها و سازمان جهادکشاورزی در گروه زیربنایی و تولیدی به عنوان دستگاه برتر انتخاب شدندها و بانکبیمه

 .زنی کردزنجان را کلنگ ستارهاز اتمام مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، طرح توسعه هتل بزرگ پنج

http://www.iana.ir/fa/news/48154/%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 درصد کاهش یافت ۳۲ترانزیت زمینی ایران 

درصدی ترانزیت زمینی ایران از کاهش  32های وزارت راه و شهرسازی با اشاره به کاهش سازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری

تدریجی سهم کشور در ترانزیت کاالی دنیا و آسیا خبر داد و گفت: کشورهای همسایه به سرعت در حال ایجاد کریدورهای ترانزیتی 

 .ایران جایگاهی ندارد جدیدی هستند که در بیشتر آنها

مهدی اشرفی امروز در چهارمین کارگروه لجستیک که در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد:  

ایم درصدی ترانزیت زمینی )ریل و جاده( مواجه شده 32وضعیت ترانزیت در کشور با بحران مواجه است، در دو سال اخیر با کاهش 

  های بعد در صورت ادامه روند کنونی نباید داشت.ر بهبود برای سالو انتظا

ا سال شود تبینی میشود، گفت: پیشهای آتی بدتر میوی با اشاره به اینکه شرایط ترانزیت در کشور با این وضع موجود در سال

میالدی شاهد افزایش رو به رشد مبادالت کاال  2030میالدی ترانزیت در دنیا روند رو به رشد و باثباتی داشته باشد و تا سال  2020

میالدی شاهد رشد  2030های وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: تا سال سازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری در جهان باشیم.

 2تینری دنیا و درصدی، حمل کان 6درصدی بار هوایی دنیا، رشد ساالنه  5.9درصدی ترافیک مسافر هوایی دنیا، رشد  4.7ساالنه 

درصد است که رقم  42المللی زمینی فعالً ونقل بینخواهیم بود.اشرفی ادامه داد: در ایران سهم ترانزیت در حمل GDPبرابر شدن 

رود، گفت: چین به دنبال ایجاد هایی که از دست میوی با اشاره به تهدیدهای ترانزیتی ایران و فرصت شود.پایینی محسوب می

های کند به عنوان مثال جاده ابریشم یخی برای حمل محمولهتر میانزیتی جدید است و گام به گام آنها را مقرون به صرفهمسیرهای تر

  شود.اندازی کرده است و این موجب افزایش رقبای ما میانرژی و سوخت راه

افغانستان  -آهن خواف ان در حال ساخت راههای وزارت راه و شهرسازی، افزود: ما در ایرسازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری

نامه الجورد است که ایران در آن جایی ندارد و از طریق گرجستان یا هستیم در حالی که افغانستان به دنبال تأسیس کریدور موافقت

ه کرد و گفت: کشورهای باشی اشارمیلیون دالری برای توسعه بندر ترکمن 745گذاری شود.اشرفی به سرمایهترکیه به اروپا متصل می

تر دارند و در این توسعه ترانزیتی آسیا ای برای توسعه ترانزیت خود و ایجاد مسیرهای مقرون به صرفههای ویژههمسایه ما برنامه

دی نشود فقط یک پروژه نیست بلکه فرایهای توسعه ترانزیتی که در اطراف کشور ما اجرا میجایگاه ایران در حال تضعیف است؛ پروژه

از  کارس -تفلیس  -وی ادامه داد: اتصال ریلی باکو  ها در راستای ایجاد یک پروژه بزرگ است.دهد همه این تالشاست که نشان می

میلیون تن خواهد  6.5رقم  2017طریق دریای خزر به اروپا و از مسیر ترکیه در حال انجام است و ظرفیت اولیه آن در پایان سال 

های وزارت راه و شهرسازی، توضیح داد: سازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری مسیر ترانزیتی جایگاهی ندارد. بود و ایران در این

 شود.هیچ مسیر ترانزیتی روز اول مقرون به صرفه نیست اما به تدریج با تالش و هزینه کشورها مقرون به صرفه می

ریلی سیبری اشاره کرد و گفت: در این پروژه نیز ایران سهمی در ترانزیت  میلیون دالری روسیه در قطار 850گذاری اشرفی به سرمایه

میالدی  2030های بلندمدت توسعه ترانزیت وجود دارد و قرار است در سال ندارد.وی اضافه کرد: برای همان راه ابریشم یخی برنامه

و این مسیری جدید برای اتصال آسیا به اروپا بدون در  درصد کاالهای مبادالتی بین دو قاره آسیا و اروپا از این مسیر عبور کند 25

های وزارت راه و شهرسازی، افزود: مهمتر از همه طرح سازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری نظر گرفتن جایگاه ایران خواهد بود.

ان در مسیرهای دریایی این ابتکار اند در حالی که بنادر جنوبی ایرکشور به آن ملحق و متصل شده 68راه است که  -ابتکار کمربند 

های اشرفی گفت: توسعه بندر گواتر از دیگر تهدیدهای ترانزیتی ایران است که موجب تسهیل دستیابی چین به آب جایگاهی ندارد.
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در میلیون تن خواهد رسید، کشور چین در این بن 400میالدی ظرفیت بندر گواتر به  2045شود.وی گفت: تا سال آزاد مکران می

 شود.کند و این موجب حذف ایران از مسیر ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی میمیلیون دالر هزینه می 46

برای انتقال گاز  TAPIهای وزارت راه و شهرسازی افزود: همچنین خط لوله انتقال گاز سازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری

 ن لحاظ کردن ایران در نظر گرفته شده است.ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هندوستان بدو

ونقل وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: اگر دست روی دست بگذاریم کشورهای بنا بر این گزارش در ادامه این کارگروه معاون حمل

نباید اجازه دهیم دهند اما ما زنند و حتی همین کشورهای دوست و همسایه هم این کار را انجام میرقیب در ترانزیت ما را دور می

شود و این افزود: در ساختار وزارت خارجه معاونت اقتصادی تشکیل می زاده،سهم ایران در توسعه ترانزیت کاهش یابد.مهرداد تقی

شود وی ادامه داد: همچنین به جایگاه شورای عالی ترابری به تازگی بیشتر بها داده می اتفاق مثبتی در حوزه رشد ترانزیت است.

 مشکل ترانزیتی کشور شناسایی شده است و برای خروج از این وضعیت فکری خواهد شد. 66نین در این شورا همچ

اندرکار در حوزه ترانزیت با وزارت راه های دستهای وزارت راه و شهرسازی همکاری ارگانسازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری

 های مرتبط در این حوزه تجمیع شود.زمانرا مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید اهداف همه سا

http://www.iana.ir/fa/news/48104/%D8%AA%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 امروز آغاز شدها به رعایت نرخ سود مصوب از الزام بانک

شدند نرخ سود مصوب ها فرستاد که بر اساس آن مکلف میای برای بانکدر آخرین روز مردادماه سال جاری، بانک مرکزی ابالغیه

رای ها بمدت، بلندمدت و تسهیالت بانکی را رعایت کنند. البته در این ابالغیه بانکهای کوتاهشورای پول و اعتبار برای سپرده

 .روز فرصت داشتند که این فرصت امروز به پایان رسید 11های مصوب نرخ هماهنگی با

 هبه گزارش ایانا از اتاق ایران، پایبندی به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با ابالغیه بانک مرکزی از امروز در نظام بانکی آغاز شد

مدت های ساالنه کوتاهی شورای پول و اعتبار برای سپردهاند که سقف نرخ سود تعین شده از سوها مکلفاست و بر اساس آن بانک

ها االجراست بانکشهریورماه ) امروز( الزم 11به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که از .را رعایت کنند

های درصد و سپرده 15ساله را حداکثر دار یکگذاری مدتهای سرمایهالحساب سپردهاند نرخ سود علیو مؤسسات اعتباری موظف

های برای کاهش سقف نرخ سود سپرده 94ها در تیرماه ازاین گرچه بانکپیش.درصد محاسبه و رعایت کنند 10مدت را حداکثر کوتاه

واسطه ن میان بهها دولتی هرگز اجرایی نشد. در ایجز در معدود بانکدرصد توافق کرده بودند اما عمالً این توافق به 15بانکی به 

ها بهانه داشتند برای حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بازار پول و تجهیز منابع با نرخ سود باال از سوی آنها، عمالً بانک

اکنون اما؛ بانک مرکزی مدعی است که پرونده مؤسسات غیرمجاز .رقابت با این مؤسسات، نرخ سود باالتری به مشتریان پیشنهاد کنند

مانده به سه بانک مجوزدار توانسته میخ آخر را بر تابوت این مؤسسات بکوبد؛ بر این را بسته و با سپردن سه موسسه غیرمجاز باقی

ها رقیبی در بازار پول نخواهند داشت که به نرخ سود پایبند نباشد و آنها را وادار به رقابت غیرسالم برای تجهیز اساس عمالً بانک

در بازار جذب سپرده بود که بخش عمده آن در قالب نرخ  متعادل نبودن نرخ سودیکی دیگر از معضالت بازار پول،  البته.منابع کند

فروش مشارکتی خودرو و همچنین نرخ سود باالی در پیش نرخ سود باالی خودروسازانویژه سود باالی مشارکت در فروش کاال، به

 .اوراق بدهی منتشر شده از سوی دولت بود که بنا بر گفته متولیان بانک مرکزی این دو نیز در حال ساماندهی و تعدیل هستند

پس به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند هستند یا ها ازاینشود این است که آیا بانکای که در این میان مطرح میمسئله

دهد در سال گذشته از بین بازارهای پول، سرمایه، ارز، طال و مسکن، بازدهی بازار پول از همه بازارها ها نشان میالبته بررسی.نه

 .قدینگی تلقی شودگذاری نتواند بهترین مکان برای سرمایهبیشتر بوده است و هنوز این بازار می

ها به نرخ سود مصوب و دور زدن آن باشد این است که در مهلت تواند حاکی از احتمال پایبند نبود بانکتوجه دیگر که مینکته قابل

عاده الصورت فوقها بهها برای رعایت نرخ سود در نظر گرفته شده بود برخی از بانکمنظور آماده شده بانکروزه بانک مرکزی که به 11

 .ساله بودندصورت یکدرصد به 23تا  20های باال و در حدود مشغول جذب سپرده به نرخ

هایی با ارسال پیامک و برقراری تماس تلفنی، مشتریان خود را برای تمدید قراردادهای قبلی فراخوان کردند؛ جالب همچنین بانک

های با سود باال را جذب کرده است، یکی از سه مده سپردهروزه که بخش ع 11ترین بانک خصوصی در مهلت اینجاست که فعال

 .مانده را پذیرفته استبانکی است که طبق اعالم بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی یکی از مؤسسات غیرمجاز باقی

وجود اینک د بااینروزه برخورد شو 11ها متخلف در مهلت کل بانک مرکزی وعده داده بود که با بانکاهلل سیف، رئیسازاین، ولیپیش

ر تواند آغازگای که میها عمالً از امروز صبح مکلف به رعایت نرخ سود مصوب هستند؛ مسئلهروزه به پایان رسیده و بانک 11مهلت 

 .سازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم و درنتیجه کاهش نرخ سود تسهیالت و کمک به تولید و رونق اقتصاد باشدمتناسب

ها ین بانکهای ناموجه بای را با تأکید بر اجتناب از رقابتگانهای به شبکه بانکی، تدابیر هشتک مرکزی در بخشنامهبر این اساس بان

در این بخشنامه آمده است: برای استمرار حمایت از تولید و  .ها به شبکه بانکی ابالغ کرده استو مؤسسات اعتباری در جذب سپرده

http://awnrc.com/index.php
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است  ها، الزمها و مؤسسات اعتباری در جذب سپردههای ناموجه بین بانکولی کشور و اجتناب از رقابتافزایش اشتغال، تنظیم بازار پ

 :های کالن اقتصادی کشور نسبت به اجرای مؤثر تدابیر زیر اقدام کنندشبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست

گذاری های سرمایهالحساب سپردهاند نرخ سود علیؤسسات اعتباری موظفها و مبانک 1396.06.11از ابتدای روز شنبه مورخ  -1

درصد ساالنه اعالم شده  15حداکثر  1395.04.14مورخ  116595 شماره  ساله را که برابر ضوابط اعالمی در بخشنامهدار یکمدت

درصد ساالنه  10مدت عادی )روزشمار( حداکثر های کوتاهالحساب مذکور برای سپردهطور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علیبود، به

 تالحساب بوده و تسویه و پرداخصورت علیهای بانکی بههای سود پرداختی به سپردهبرابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ -2.است

الحساب ها و مؤسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علیها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانکقطعی آن

 (1394.03.20مورخ  94.69383ها الزامی است)موضوع بخشنامه شماره پرداختی از آن

ای باشد که نرخ مؤثر سود پرداختی در چارچوب گونهبهدار درهرحال باید گذاری مدتهای سرمایهشیوه پرداخت سود به سپرده -3

الحساب در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی 1394.10.30مورخ  314931  مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره

ها و رده توسط بانکارائه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپ -4.دار و این بخشنامه صورت پذیردگذاری مدتهای سرمایهسپرده

 .مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعالم نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی)با جزئیات کامل( و اخذ تائیدیه از این بانک است

ها الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانکهای سود علینرخ -5

زمان قرارداد الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدتشود. نرخ سود علیمؤسسات اعتباری و مشتری منعقد می و

د وجه قابل تمدیهیچالحساب قبلی بههای سود علیکه حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ

ها صرفاً در چارچوب مقررات و ها و مؤسسات اعتباری، تمدید آنمشتری به تمدید قرارداد خود با بانکباشند و در صورت تمایل نمی

الحساب پرداختی به های سود علینرخ -6.پذیر خواهد بوداالجرا در زمان تمدید قرارداد امکانالحساب الزمهای سود علینرخ

که درصورتی -7.الحساب مقرر در این بخشنامه استیز مشمول نرخ سود علیگذاری با درآمد ثابت نهای سرمایههای صندوقسپرده

حساب الساله خود کنند، نرخ سود علیگذاری یکگذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایهسپرده

( در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری مدت عادی)روزشمارگذاری کوتاهها معادل نرخ سود سپرده سرمایهگونه حساباین

ها و مؤسسات بانک -8.مدت از زمان افتتاح، یک ماه استگذاری کوتاههای سپردهاز سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب

های مختلف ق اتخاذ روشها شود )ازجمله از طریاند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپردهاعتباری مکلف

طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل ای و ...( بههای رایانهافزاری در سیستمحسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم

رد ـ افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب موهای نرمها و مؤسسات اعتباری و شرکتمؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک

 با قرارداد طرف افزارینرم هایشرکت  که در صورت احراز مشارکت و یا همکاریتحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن

 .شد خواهد منع مذکور هایشرکت با همکاری ادامه از بانکی شبکه تخلف، ارتکاب در اعتباری مؤسسات و هابانک

نظام بانکی در تالش است در راستای  :گفت« اشتغال-اقتصاد مقاومتی؛ تولید»عنوان سال گذاری سال جاری با وی با اشاره به نام

های اقتصادی کوچک و متوسط حداکثر مساعدت را داشته باشد که البته با ویژه بنگاههای تولیدی و بهمبارزه با تورم، با بخش

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با برشمردن دالیل  .خواهد یافتهای انجام شده، این روند در سال جاری نیز ادامه ریزیبرنامه

سات گر مؤسهای ناشی از انباشت مشکالت در سالیان گذشته، فعالیت اخاللچسبندگی نرخ سود بانکی اظهار کرد: انجماد دارایی

کی مانند خودروسازان موجب شد های باالی سود توسط نهادهای غیر بانمالی غیرمجاز در بازار پولی و نیز جذب سپرده و ارائه نرخ

کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم اهلل سیف، رئیسبه گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، ولی.رو شودکاهش نرخ سود بانکی با وقفه روبه

 نرخ سود گذاران خرد گفته است: در موردخصوص سپردهگذاران بهاین بانک برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده
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 40و حتی  30روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از  .تواند مبنای قضاوت قرار گیرد نرخ تورم استهایی که میبانکی یکی از مؤلفه

درصد از  20تا  18طور متوسط ساالنه گذاران بهرسید یعنی سپردهدرصد می 23تا  22درصد بود در همان زمان نرخ سود بانکی به 

های انجام شده و به پشتوانه ریزیبه گفته سیف، امروز با برنامه.دادند اما امروز شرایط تغییر کرده استرا از دست میقدرت خرید خود 

کاهش نرخ تورم، سود بانکی هم باید کاهش یابد. این در حالی است که در تمام دنیا و در اقتصادهای باثبات هم همین وضعیت حاکم 

قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. درصدی قابل 3تا  2م در دامنه است یعنی تفاوت نرخ سود و تور

 10دهد، بلکه با تورم حدوداً تنها قدرت خرید خود را از دست نمیدهد نهها میدر حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک

ها به دیگر بازارها بعد از کاهش و اعتبار نگرانی از فرار سپردهرئیس شورای پول .کنددرصدی، کسب منفعت می 15درصد و سود 

ار باشد؛ گذار برخوردتواند کماکان از جذابیت الزم برای سپردهرسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانسته و تصریح کرده است: این نرخ می

ر نرخ سود باال بوده دیگر اگبیاننیز به شمار رود. به نکته دیگر اینکه نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید

د هزینه یابد و این یعنی رشگذار با اختالف، باالتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیالت برای تولید هم افزایش میو انتظار سپرده

دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی مالی بخش مولد کشور که درنهایت کاهش قدرت رقابت محصوالت تولیدی کشور را به همراه 

 .فکر کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/48150/%D8%A7%D9%84% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 «گکوثر»از سهام درصد  15ثبت سفارش برای عرضه 

هزار سهم از سهام شرکت هتل پارسیان کوثر از سوی  500میلیون و  16به گزارش ایانا از فرابورس ایران، قرار است فردا تعداد 

 شود.سهامداران عمده به روش ثبت سفارش عرضه 

سهم  300و حقوقی حداکثر  مدیر این عرضه، شرکت کارگزاری بورس بهگزین است و سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی

شود و شهریورماه از طریق پیام ناظر اعالم می 12در نظر گرفته شده است.همچنین دوره ثبت سفارش در روز عرضه اولیه یعنی فردا 

 ریال تعیین شده است. 200هزار و  12ریال تا  100هزار و  11رنج قیمتی در ثبت سفارش نیز از مبلغ 

ماه ها، اردو و دیگر تدارکات قرار دارد از فروردینیان کوثر که در گروه هتل و رستوران و زیرگروه هتلالمللی پارسشرکت هتل بین

 وششمین نماد معامالتی و هشتادوپنجمین شرکت در بازار دوم فرابورس ایران درج شد.به عنوان یکصدوپنجاه« گکوثر»با نماد  1396

و پنجمین  ریالی است. در بیست 1000میلیون سهم  110یلیارد ریال منقسم به م 110شایان ذکر است سرمایه اولیه این شرکت، 

شهریورماه برگزار شد، محمد ابوطالبی مدیرعامل شرکت هتل پارسیان کوثر  8که چهارشنبه « یک دیدار، یک عرضه»نشست خبری 

داشته، گفت: در این سال میزان سودآوری درصدی در فروش  35نسبت به سال گذشته رشد  95با اشاره به اینکه این شرکت در سال 

درصد  20حدود  96بینی سود این شرکت را برای سال درصدی را تجربه کرده است. ابوطالبی همچنین پیش 40شرکت نیز افزایش 

 عنوان کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/48134/%D8% 
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 اقتصاد کالن
  ایران اکونا - ۱۳۹۶شهریور / /  ۱۱شنبه , 

 منطق اقتصادی درحذف درج قیمت کاالهای اساسی

معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه بخشنامه حذف درج قیمت روی کاالها در راستای رقابتی شدن بازار است،  

 .گیری شودطرح باید نتایج آن بررسی و درمورد ادامه و گسترش این طرح تصمیمگفت: بعد از اجرای این 

های کاالیی گفت: طبق بخشنامه وزارت صنعت مقرر شده تا از ابتدای مهرماه یداهلل صادقی درمورد حذف درج قیمت روی برخی گروه

و « نکچیپس و اس»، «کویت، شیرینی و شکالتبیس»گروه کاالیی کنندگان روی سهصورت آزمایشی درج قیمت از سوی تولیدبه

کاالها در بازار رقابتی تعیین شود. صادقی با بیان اینکه  حذف شود و قیمت این گروه« مواد سلولزی از جمله دستمال کاغذی»

ین که تولید ا کاالهای انتخابی برای حذف درج قیمت از جمله کاالهایی است که مقدار تولیدشان بیش از تقاضاست، افزود: از آنجا

یزان شود و براساس قانونی در اقتصاد، کاالهایی که مکنندگان میکنندگان و عرضهکاالها زیاد است بنابراین منجر به رقابت بین تولید

ند. وی با یابتولیدشان بیش از تقاضا است میل به افزایش قیمت ندارند بلکه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت در بازار را می

به  کننده هم در بازار رقابتی باید کاالی خود راشود بنابراین عرضهأکید براینکه کاال از درب کارخانه با فاکتور به مشتری عرضه میت

یابند یتر سوق مقیمتی عرضه کند که مشتری خود را از دست ندهد گفت: در یک بازار رقابتی قطعا مشتریان به سمت قیمت پایین

دهند. همچنین معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت درخصوص غیرواقعی بودن خود را از دست می و گرانفروشان مشتری

ع شود، تابگذاری که روی عمده کاالهای صنعتی تولیدی در کشور انجام میگروه کاالیی اظهار کرد: در حال حاضر، قیمتقیمت سه

و شرایط عرضه و تقاضا روی کاال  کننده و براساس هزینه تمام شدهتولید ها توسطوی افزود: این قیمت.گذاری دولتی نیستقیمت

مستقیم  هایکنندگان از یارانهمندی تولیدشود. صادقی در ادامه تصریح کرد: در گذشته به دلیل تولیدات کم و همچنین بهرهدرج می

منابع  کننده براساساکنون واحدهای تولیدشد اما یو غیرمستقیم دولتی، قیمت روی کاالها توسط سازمان حمایت کنترل و تعیین م

کاالهای تولیدی ضوابطی را معین کرده که آنان موظف به  کنند و سازمان حمایت هم برای تعیین قیمتمی شخصی اقدام به تولید

 .پیروی از آن هستند

ona.com/http://iranec76971/%D9%85%D9%86%D8 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 ایدرصدی قیمت یونجه با قطع ارز مبادله۳۰درصدی قیمت جو و ۴۰افزایش 

یرخام، بر قیمت تمام شد شهای دام و تاثیر آن اقتصاد آنالین: رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با اشاره به آخرین وضعیت بازار نهاده

های مهم دامی از جمله یونجه و جو باعث افزایش قیمت این اظهار کرد: تغییر رفتار دولت در پرداخت ارز مبادله به برخی از نهاده

  .شده شیرخام تولیدی دامداران شده استمحصوالت در بازار و در نتیجه افزایش قیمت تمام

: گفت محصول، این واردت تعرفه درصدی10  تا  لت برای حذف ارز مبادله ای جو و افزایش پنجاحمد مقدسی با اشاره به تصمیم دو

 یافته افزایش تومان 50 و هزار یک تا تومان 40 و هزار یک به تومان 800 تا 700 از محصول این قیمت جو مبادله ارز حذف زمان از

دامداران کشور یک میلیون تن در داخل تولید و دو تا سه میلیون تن از طریق وی افزود: از حدود چهار میلیون تن جو مورد نیاز .است

واردات تامین می شود به همین دلیل تصمیم دولت برای حذف ارز مبادله ای و تغییر تعرفه این محصول اثر زیادی در افزایش قیمت 

ین توقف پرداخت ارز مبادله به واردات یونجه را مقدسی همچن.جو داشته است و شرایط تولید را برای دامداران سخت تر کرده است

توسط بانک مرکزی دلیل افزایش قیمت این محصول عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه طبق قانون یونجه همچنان از دریافت ارز 

 .کند می اجتناب آن پرداخت از  مبادله برخوردار می شود اما بانک مرکزی به دالیل نامعلومی

کرد: هر چند میزان واردات یونجه بسیار ناچیز است اما توقف پرداخت ارز مبادله به این نهاده از سوی بانک مرکزی وی خاطر نشان 

مقدسی از مکاتبات انجمن صنفی گاوداران با وزارت جهاد کشاورزی برای حل این .تاثیر خود را با افزایش قیمت ها گذاشته است

عرفه واردت و از سرگیری پرداخت ارز مبادله به این دو نهاده مهم و اساسی از موضوعات مشکالت خبر داد و گفت: تقاضا برای حذف ت

 .مورد تقاضا انجمن از وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مربوطه است

یان برئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت این دو نهاده قیمت تمام شده شیر را افزایش داده است، 

تومان تمام می شود که باالتر از قیمت قیمت  1380تومان افزایش برای دامدارن بیش از  80داشت: هم اکنون هر کیلو گرم شیر با 

به گفته مقدسی با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی برای دامداران باید هر کیلو شیر خام از آن ها .خرید کارخانه های لبنی است

تومان در حالی است که طبق اعالم رئیس سازمان  1380افزایش قیمت تمام شده شیرخام به  .خریداری شود تومان 500یک هزار و 

 .تومان خریداری می شود 1300سازمان مرکزی تعاونی روستایی هم اکنون در طرح خرید حمایتی هر کیلو شیر خام از دامداران 

http://www.iana.ir/fa/news/48195/%D8%A7%D9%81% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 هزار جوجه یکروزه در تاالر بورس کاال ۲۲۳هزار تن محصول کشاورزی و  1۲۰عرضه 

هزار تن  4گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمینی، تن  996هزار و  24تاالر بورس کاالی ایران امروز یکشنبه میزبان عرضه 

قطعه جوجه یک روزه  50هزار و  223تن جو دامی و  100تن شکر سفید،  625تن گندم خوراکی،  750هزار و  91گندم دوروم، 

س کاالی ایران عرضه  تن انواع قیر و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بور 320هزار و  16به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، .است

تن وکیوم باتوم ، قیر، گوگرد، مواد پلیمری و مواد شیمیایی در تاالر فرآورده های  245هزار و  84این گزارش حاکی است، .می شود

تن گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمینی در تاالر  996هزار و  24براساس این گزارش .نفتی و پتروشیمی عرضه می شود

تن شکر سفید،  625تن گندم خوراکی،  750هزار و  91هزار تن گندم دوروم،  4عالوه براین، .ورزی عرضه می شودمحصوالت کشا

بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز عرضه .قطعه جوجه یک روزه نیز در این تاالر عرضه می شود 50هزار و  223تن جو دامی و  100

  .خراسان را تجربه می کند تن روغن کنجد شرکت پنبه و دانه های روغنی 80

http://www.iana.ir/fa/news/48174/%D8%B9%D8%B 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 هزار تن گندم در تاالر معامالت بورس 1۳۰عرضه 

هزار و  34کند که از این میزان تن گندم را تجربه می 380هزار و  130تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز عرضه 

صورت نقدی و فیزیکی تن گندم خوراکی و چهارهزار تن گندم دروم به 750هزار و  91تن گندم در قالب طرح قیمت تضمینی،  630

 .شودعرضه می

تاالر محصوالت کشاورزی   .تن مس کاتد نیز در این تاالر عرضه می شود 380ز بورس کاالی ایران، عالوه بر این به گزارش ایانا ا

 طرح قالب در گندم تن 630 و هزار 34میزان این از  که کند می تجربه را گندم تن 380 و هزار 130  بورس کاالی ایران نیز عرضه

 .شود می عرضه  تن گندم دوروم به صورت نقدی و فیزیکی هزار 4 و خوراکی گندم تن 750 و هزار 91  تضمینی، قیمت

هزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر محصوالت کشاورزی  60تن شکر سفید و  25تن جو دامی، یک هزار و  170عالوه براین، 

 .دراتی بورس کاالی ایران عرضه می شودتن قیر و عایق رطوبتی نیز در تاالر صا 700هزار و  10براساس این گزارش .عرضه می شود

تن انواع مواد پلیمری، شیمیایی، قیر،  404هزار و  76تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بور س کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

دی ایزوسیانات و  تن متیلن دی فنیل 54بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه .لوب کات، وکیوم باتوم را تجربه می کند

  .آنیلین است

http://www.iana.ir/fa/news/48149/%D8%B9%D8%B1% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 کدام کشورها از ایران گاو می خرند؟

تن گاو شیری مولد نژاد خالص ، از کشور صادر  447قریب به  1396طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 

 .شده است

در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .مولد نژاد خالص ، از کشور صادر شده است گاو شیریتن  447قریب به  1396چهار ماهه نخست سال 

 .بوده است 51110063460و ارزش ریالی آن  1574640 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6228892/%DA%A9%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۱ : تاریخ

 یابد افزایش می درجه 5درصد کاهش و دما  ۲۰ وهوایی مشکل جدی خاورمیانه/ بارشتغییرات آب
زایی های آبی بسیار سخت و بیابانیابد، تنشدرصد کاهش می 20ها تا درجه افزایش و میزان بارش 5تا  3میانگین دما تا آخر این قرن 

کند، تغییرات آب و میلیون نفر را در خاورمیانه و شمال آفریقا تهدید می 26تا  6یابد، سطح آب دریاها باال آمده و زندگی شدت می

  .ترین معضل اصلی خواهد بودهوایی هم مهم

منا(، ) اآفریق شمال و خاورمیانه ، بانک جهانی در گزارش درباره وضعیت آب منطقه خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

رو مواجه خواهد های پیشهای شدیدتری در دههبحرانهای زیادی آبی مواجه است که با نوشته است این منطقه اکثراً با تنش

نویسد: یک کشور زمانی با تنش آبی مواجه است که نتواند حداقل عرضه آب را برای رضایتمندی مردم خودش بانک جهانی می.شد

بارتی اگر در مترمکعب در سال برای هر فرد تعریف شده است. به ع 1700این حداقل حجم آب از سوی بانک جهانی  .تأمین کند

منطقه .مواجه است مترمکعب آب سالم داشته باشند، آن کشور با بحران آبی 1700یک کشور افراد آن جامعه ساالنه دسترسی کمتر از 

ها به شدت پایین است. اکثر آنها جزو مناطق خشک کشور عربی، ترکیه و ایران تشکیل شده که در این منطقه میزان بارش 22منا از 

شود، مسئله اصلی این است که جمعیت دالیل زیادی وجود دارد که چرا بحران آب در این مناطق شدیدتر می .اندشده بندیطبقه

این منطقه به شدت در حال رشد است، نیاز به آبیاری بیشتر است و البته تغییرات آب و هوایی هم مزید علت شده است، و عواقب 

 شده برابر دو 2050 سال تا که است نفر میلیون 300 حدود حاضر حال در منطقه این جمعیت تلخی برای این منطقه داشته است. 

منطقه منا از .یی هم مواجه خواهند شدهوا و آب تغییرات شدید مشکالت با زمان این در. شد خواهد نفر میلیون 600 از بیش و

درجه افزایش یابد و میزان  5تا  3تا آخر این قرن  شود که میانگین دمابینی میبیند، پیشخشکی و تغییرات آب و هوایی آسیب می

یابد و سطح آب دریاها زایی شدت میهای آبی بسیار سخت خواهد بود، بیاباندرصد کاهش یابد.نتیجه اینکه تنش 20ها تا بارش

ر در منطقه منا )خاورمیانه میلیون نف 26تا  6تواند زندگی کند که افزایش سطح آب دریاها میبانک جهانی برآورد می.شودبیشتر می

دهم متر باال برود. این تهدید به  9در قرن آینده را تهدید کند؛ البته این بستگی دارد که سطح آب دریا یک دهم یا  (و شمال آفریقا

  .ویژه در منطقه دلتا مصر و همچنین در امتداد سواحل لیبی و تونس شدت بیشتری خواهد داشت

درصد آب تجدیدپذیر و سالم دسترسی دارد،  1.5درصد کل جمعیت جهان را دارد با وجود این تنها به  6در حال حاضر منطقه منا 

مترمکعب آب دسترسی دارد در حالی که تعریف بانک  1274  به منطقه این در فرد هر میانگین طور به که است این آن مفهوم

  .دسترسی داشته باشد با بحران آبی مواجه استمترمکعب آب  1700جهانی این بود که کشوری که مردم آن کمتر از 

آبیاری معموالً  این و شودمی استفاده آبیاری برای( منا) آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه آب درصد 78 تا که است این مسئله بعدی 

های صنعتی به آب بسیار کمتر از دهد. بنابر این در این منطقه دسترسی افراد یا شرکتبه روش سنتی است که آب را هدر می

ترکیه تنها کشوری در منطقه است که آب مازاد دارد،دیگر کشورهای این منطقه با کمبود  .میانگین تعریف شده بانک جهانی است

ه زدایی که هزینه گرانی دارد، تأمین کنند یا اینکآنها مجبورند که این کمبود را یا با تصفیه پساب یا از طریق نمکآب مواجه هستند، 

مترمکعب آب سالم  794مجبورند از منابع زیرزمینی استفاده کنند که امکان جبران این آبها بسیار سخت است. به عنوان مثال مصر 

و کشور لیبی و یمن هم با بحران شدید آب مواجه هستند، در لیبی وابستگی شهرهای ساحلی به د  .و تجدیدپذیر برای هر فرد دارد

  .کننددرصد جمعیت لیبی در شهرهای ساحلی به ویژه تریپلی و بنغازی زندگی می 70 .های زیرزمینی بسیار زیاد استآب

هایی برای ه تالش برای کنترل مصرف داشته باشیم، روشکند، به جای اینکه همواردر ادامه بانک جهانی راهکارهایی را ارائه می

های درصد آب 50ها باید کاهش یابد در حال حاضر در همه بخش استفاده منطقی و با بازدهی باال باید پیدا کنیم، میزان هدررفت آب
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تواند فاده از انرژی خورشیدی میزدایی از طریق استرود. همچنین اقدام به نمکشهری از طریق سیستم آبرسانی فرسوده از دست می

  .روش کلیدی برای مقابله با بحران آب باشد

 عمده کشورهای نامیدن برای که است اصطالحی آفریقا شمال و خاورمیانه به معنی Middle East and North Africa  منا

 قاره یغرب شمال در مراکش حد این منطقه از کشور. رودمی کار به دارند قرار آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه در که نفت تولیدکننده

 .یابدمی امتداد خاورمیانه منطقه کشور ترینشرقی ایران، تا و شودمی آغاز آفریقا

 جهانی تغییرات با تنگاتنگی رابطه کشورها این اقتصاد .است دارا را جهان گازی منابع درصد 45 و نفتی منابع درصد 60این منطقه 

شود. به همین دلیل ذخایر نفت های برداشت نفت در جهان محسوب میترین حوزهاین منطقه یکی از قدیمی. دارد نفت بهای

 .کشورهای این منطقه بیشتر از سایر مناطق کره زمین کاهش یافته و فرسودگی ادوات حفاری و استخراج نفت نیز مشهودتر است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960611000286 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۹۶/۰۶/۱۲ : تاریخ

 خواهد برابر سرمایه بانک کشاورزی بودجه می ۲سال زمان و  ۸احیای دریاچه ارومیه 
هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص  20رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: دریاچه ارومیه به حالت تثبیت رسیده و اگر 

مورد آخرین در   خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی عیسی کالنتری در گفت .شودسال آینده احیا می 8یابد این دریاچه تا 

ایم و از این به بعد باید به مرور به حجم آب این دریاچه وضعیت احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: دریاچه ارومیه را تثبیت کرده

توان ادعا کرد که دریاچه ارومیه به حالت اولیه خود خبرنگار فارس، پرسید که آیا می .بردسال زمان می 8تا  7اضافه شود که 

 میلیارد هزار 20 حدود که بله شود تأمین آن مالی منابع اگر: داشت بیان ردد؟ که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیستگبازمی

  .زار میلیارد آن تأمین شده استه 3  حال به تا و دارد نیاز بودجه کشاورزی بانک سرمایه برابر دو یعنی تومان

 کشور اصلی آبریز حوضه شش از یکی مربع کیلومتر  876هزار و  51با مساحت  حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در شمال غرب ایران

بزرگترین دریاچه  عنوان به ارومیه دریاچه. دارد قرار کردستان و شرقی آذربایجان های آذربایجان غربی،این حوضه بین استان .است

 اخصش اینمونه دریاچه این اکوسیستم. آیدمی شمار به جهان و ایران آبی هایاکوسیستم ترینارزش ترین و باداخلی ایران و از مهم

 لفعا اکوسیستم همچنین. شودمی تخلیه آن به حوضه هایرودخانه در جاری هایآب روان تمامی که است بسته آبریز حوضه یک از

خود را در دو سال ابتدایی کار  ستاد احیای دریاچه ارومیه که تمرکز فعالیت 92از سال    .ل دریاچه و حوضه آبریز آن استشام آن

خبر از تثبیت دریاچه ارومیه و توقف روند کاهش  95دولت یازدهم، بر تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه قرار داده بود، در شهریور ماه 

ماه  20ر با اشاره به اینکه د 93رئیس جمهور نیز طی سفر به تبریز در اردیبهشت سال .تراز آب و در نتیجه آغاز فاز احیایی داد

های غیر مجاز بسته شده است، نسبت به تغییر وضعیت دریاچه ارومیه اظهار امیدواری کرد و گذشته الگوی کشت تغییر یافته و چاه

 طشرای تا کنیممی تالش بنابراین گفت: نگرانی مردم آذربایجان در زمینه دریاچه ارومیه از همان روزهای آغاز دولت مورد توجه بود

و اما تجریشی دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در مورد آخرین وضعیت بارشی حوضه آبریز .برگردد قبل شرایط به یهاروم دریاچه

میلی متر دریافت بارش  147، این منطقه 96فروردین  14تا  95کند: از مهر ماه سال اظهار می 96فروردین  14دریاچه ارومیه تا 

 نشان را بلندمدت بارش میانگین به نسبت درصدی 16  رصدی نسبت به سال گذشته ود 34داشته است که این میزان بارش کاهش 

در پرداخت بودجه تخصیص داده شده ستاد  ، دیرکرد دولت95یکی از دغدغه های مهم ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال  .دهدمی

 یایاح به مالی اعتبارات نبود ند و تاکید کردند کهاحیای دریاچه ارومیه بود که اعضای ستاد بارها نسبت به این موضع هشدار داد

 .زندمی لطمه ارومیه دریاچه
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۹۶/۰۶/۱۱ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می
درجه در سواحل خزر از اواخر وقت روز یکشنبه و روز دوشنبه هفته جاری  5گردوخاک در خوزستان از بعدازظهر فردا/ کاهش دما تا 

با افزایش سرعت وزش باد، پدیده گردوخاک در استان خوزستان دور از انتظار نیست، همچنین در سه روز آینده پدیده غالب در شرق 

های براساس تحلیل نقشه خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی .کشور به ویژه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید است

 .شودیم بینیپیش ها بعدازظهر امروز بارش پراکنده در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل و گیالنیابی و هواشناسی و خروجی مدلپیش

های ساحلی خزر، رگبار بی دما در شمال غرب و استانروزهای یکشنبه و دوشنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی ضمن کاهش نس

 شودیم بینیپیش باران، رعدوبرق و وزش باد، در سواحل خزر، ارتفاعات البرز مرکزی، برخی نقاط اردبیل و ارتفاعات آذربایجان شرقی

است همچنین در ساعات بعدازظهر دریای خزر از روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه مواج .است گیالن استان در یکشنبه روز هابارش شدت و

از اواخر وقت روز یکشنبه و روز دوشنبه با افزایش سرعت وزش .دوشنبه در جنوب فارس بوشهر و هرمزگان افزایش ابر رخ خواهد داد

ل در بباد پدیده گردوخاک در استان خوزستان دور از انتظار نیست، همچنین در سه روز آینده پدیده غالب در شرق کشور به ویژه زا

تا  3از اواخر شنبه تا ظهر دوشنبه به سبب نفوذ جریانات خنک شمالی، کاهش نسبی دما )بین .برخی ساعات وزش باد شدید است

بینی درجه( همراه با رگبار موقتی باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در استان اردبیل، گیالن، مازندران و گلستان پیش 5

شود هنگام اسکان و یا برپایی چادر در حاشیه نیز در این مدت مواج است از این رو به مسافران توصیه میمی شود، دریای خزر 

  .شود گرفته کار به احتمالی خسارات از جلوگیری جهت الزم اقدامات همچنین ها احتیاط الزم را به عمل آورده وها و مسیلرودخانه

 و ینهبیش است؛ حاکم نیز دوشنبه روز شرایط این که شودمی بینیپیش ابر با وزش بادآسمان تهران فردا صاف در بعدازظهر کمی 

ترین مرکز استان و درجه باالی صفر گرم 46روز آینده اهواز با بیشینه دمای .درجه خواهد بود 22 و 35 تهران در فردا دما کمینه

گین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز نهم میان.درجه باالی صفر سردترین مرکز استان است 4شهرکرد با کمینه 

متر بود. بنابراین بارش سال جاری میلی 236.1متر ثبت شد، بارش در سال گذشته در این بازه زمانی میلی 215.1شهریورماه امسال 

 3تان قزوین به میزان بیشترین میزان بارش در هفته چهل و نهم متعلق منطقه سیردان اس.درصد بارش سال گذشته است 91.1

 .متر بوده استمیلی

 .مشاهده کنند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشور را از اینجاتوانند جزئیات دیگری از کاربران همچنین می
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - 1396شهریور  14تاریخ: 

 خوارانساعته به رودخانه۴۸اولتیماتوم 

اند. البته وقمع شدهشمال شرق تهران در محدوده جاجرود، ویالهای در حریم رودخانه، قلعشود که در ماهی میحوالی یک :شرق

روز، اند؛ ویالهایی که یکهای بولدوزر و لودر را چشیدهخبر رسیده تن ویالهای حوالی هر چهار رودخانه تهران هم طعم چنگک

های ولگرد سیمان شده و بیشتر شبیه مخروبه است. حاال سگ داد، حاال تلی از خاک و آجر وچراغشان روشن بود و بوی زندگی می

شوند که ترس از تخریب حتی چراغی دیده میویالهایی با تککیلومترها دور از هم، تک دهند و با فاصلهدر آن محدوده جوالن می

های از انتظار نیست که یک روز چنگک مشخص است صاحبان این ویالها هم برایشان دور .های آنها نیز نمود پیدا کرده استدر دیواره

ها و سواحل شرکت مدیریت منابع بولدوزر را روی دیوارهای ویال، حس کنند و به چشم ببینند. غزال جعفری، مدیرکل دفتر رودخانه

 ود. به گفته او،شگوید، این اقدام، اقدامی هماهنگ در سراسر کشور بوده و محدود به تهران نمیمی« شرق»وگو با آب ایران، در گفت

رود در مشهد، هایی از مسیر رودخانه کشفرود، بخشهایی در مسیر رودخانه زایندهدر اقدامی هماهنگ در کل کشور، آزادسازی

اند در بردهویالها به چه طریق و از چه راهی، جان سالم بهرودخانه جاجرود در تهران و ... انجام گرفته است، اما مشخص نیست آن تک

وساز در گوید هر زمان وزارت نیرو، مجوز برای ساختوگو میاند. جعفری در این گفتدگاهی، زندگی دوباره را برای خود خریدهو چن

حال، برخوردها با پشتوانه دادستانی و شوراهای حفظ حقوق اند. بااینای که بود، گروهی شاکی شدهدر هر دوره نداده، حریم رودخانه

هکتار از  500دهد در چند سال اخیر، ساالنه حدود هزارو وگیری از این تخلفات گسترده پیگیری شد. او خبر میالمال، برای جلبیت

شتر ها بیشرقی و تهران نسبت به سایر استانهای خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجانها آزادسازی شده و استاناراضی بستر رودخانه

ساعت  48گوید به محض محرزشدن تخلف، به متخلفان اند. این مقام مسئول میجه بودهها موابا تخریب تعرض به حریم رودخانه

صورت کند، به وزارت نیرو ارائه دهند. در غیر اینشود تا اگر اطالعات و اسناد و مدارکی دارند که مالکیت آنها را تأیید میمهلت داده می

  .گیردتور کار قرار میواسطه محرزبودن تخلف، قطعا تخریب و آزادسازی در دسبه

 ها وجود دارد؟وقمع ویالها در حریم رودخانهآیا آماری از تعداد قلع 

های شود. در سال جاری استانها آزادسازی میهکتار از اراضی بستر رودخانه 500توان گفت در چند سال اخیر ساالنه حدود هزارو می

 .انداین زمینه پیشرو بوده شرقی و تهران درخراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان

 ها در کدام شهرها رخ داده است؟بیشترین تعرض به حریم رودخانه 

های دائمی بیشتری دارند، مانند مازندران و تهران، البرز و... بیشتر در معرض وهوا هستند و رودخانهآبهایی که خوشقطعا استان

ها فقط محدود به این مناطق نیست. اندازی به حد بستر و حریم رودخانهته دستها هستند. البتعرض به اراضی بستر و حریم رودخانه

خواهی گونه تخلفات که ناشی از زیادهنوعی شاهد بروز اینها شکل گرفته است، بهتوان گفت هرجا مراکز جمعیتی در کنار رودخانهمی

 .هاست، هستیمما انسان

 خواری از سوی وزارت نیرو چگونه است؟بسترهای قانونی مقابله با پدیده رودخانه 

عنوان انفال در مالکیت حکومت است و قانون وزارت نیرو ها بهدر قانون توزیع عادالنه آب، مشخص شده اراضی بستر و حریم رودخانه

یرو مکلف شده که قانون توزیع عادالنه آب، وزارت ن 2ها مشخص کرده است. از طرفی در ماده عنوان متولی حفاظت از رودخانهرا به

ها ها و تاالبصراحت هرگونه دخل و تصرف در اراضی بستر و حریم رودخانهها را مشخص کند. در این قانون بهحد بستر رودخانه

 .ممنوع اعالم شده است

 شود؟ها مشخص میبر چه اساسی حد بستر رودخانه 
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توان گفت در دوره آماری صدساله این سیالب احتماال چهار بار رخ میکنیم. ها را تعیین میساله رودخانه25های ابتدا شدت سیالب

سال دو بار رخ داده باشد؛ یا در صد سال چهار  50سال رخ نداده باشد، اما در  25بار در داده است. البته ممکن است سیالب خسارت

شده ض مصنوعی، داغی سیالب را در مقاطع برداشتبرداری و حذف عواربار. پس از تعیین و تخمین دبی سیالب، با انجام عملیات نقشه

 .کنیمعنوان حد بستر اعالم و از انتهای حد بستر، حریم رودخانه را اعمال میرا به سازی هیدرولیکی تعیین و آنبر مبنای مدل

 ساله چیست؟۲5مالک انتخاب سیالب  

اند توواقع سیالبی که وقوع آن دور از انتظار نیست، اما می تواند خسارت وارد کند. درساله معموال سیالبی است که می25سیالب 

ساله، قطعا خسارت 25های ای نیستند، اما سیالبکنندههای تهدیدساله یا دو ساله، سیالبساله، پنج10هایسیالب .خسارت وارد کند

این قانون، خطاب به وزارت نیرو  2ماده  4تبصره  عنوان حد بستر رودخانه تعیین کرده است.گذار بهآورند. این مرز را قانونبه بار می

اند، در وساز انجام داده یا دخل و تصرفی کردهکه در این حد و حریم آن، ساختگوید وقتی حد بستر مشخص شد، به کسانیمی

ی رو با دستور دادستاننشینی و اعاده به وضع سابق کنند و اگر اعاده به وضع سابق نکردند، وزارت نیمرحله اول اخطار بده تا عقب

 .تواند حکم به تخریب بگیردمی

 حدفاصل اخطار تا تخریب چقدر است؟ 

ساعت اگر اطالعات و اسناد و مدارکی دارند که مالکیت  48شود تا در معموال به محض محرزشدن تخلف به متخلفان اخطاریه داده می

صورت از نظر ما  کند، به وزارت نیرو ارائه دهند. در غیر ایناز را تأیید میسوکند یا مجوزی که فرایند قانونی ساختآنها را تأیید می

 .تخلف محرز است و الزم است رودخانه اعاده به وضع سابق شود

 توانند علیه وزارت نیرو، طرح دعوا کنند؟اگر با سند و مدارکی دست به ویالسازی زده باشند، می 

بودند که البته این پروسه  هایی را خریداری کردهزعم خود زمینکنند، بسیاری بهعمل می ایمنطقههای آب ای که شرکتدر مرحله

اند برای بستر رودخانه سند بگیرند یا مجوزهایی برای ساخت دریافت کنند. تا چند سال احتماال قانونی طی نشده است که توانسته

های داد و برای آنهایی که سند و مجوز داشتند، حکمقضائی ارجاع می پیش، رویکرد وزارت نیرو آن بود که این تخلفات را به مراجع

توانست بارها اعتراض کند و زمان را برای خود بخرد. فرض کنید اگر گرفت. این پروسه بسیار طوالنی بود. آن شخص میقضائی می

اند اعتراض کند و دستور توقف دریافت کند و توفردی آغاز به ساخت ویال کرده باشد و وزارت نیرو اخطار بدهد، آن فرد هر بار می

دومرتبه بازنگری برای حکم بگیرد و....، در این صورت تا این پرونده بخواهد حکم قطعی بگیرد، آن فرد ویال را ساخته و تمام شده. 

 ری تشکیل شده است وخواالمال که در راستای حفاظت از انفال و زمینخوشبختانه با استفاده از ظرفیت شوراهای حفظ حقوق بیت

اند با طرح مسئله و اخذ دستورات قضائی یکپارچه تا حدی مشکل را حل کنند، ای توانستههای آب منطقهبا حمایت قضات، شرکت

های قضائی طی شود، عمال شاهد تعدد تخلفات و افزایش تلفات و خسارات سیالب خواهیم بر پروندهزیرا اگر قرار باشد فرایند زمان

وسازهای غیرقانونی بیش از سرعت ما خواهد بود. این شورا در نهایت به این نتیجه رسید که وزارت نیرو آن یرا سرعت ساختبود. ز

عنوان اولویت کنند، بهگذاری سیالب مزاحمت ایجاد میدانیم که آنها برای آبدهد و میقسمتی از اراضی را که مزاحم تشخیص می

های آزادسازی در مناطق به جای اجرای صورت کامل از دادستان حکم تخریب بگیرد. در واقع برنامههمعرفی کند و برای یک منطقه ب

ها به فردی اجحاف نشود که فرضا برای ویالی کنیم در برنامهرود. تالش میاحکام موردی به سوی احکام سراسری و یکپارچه می

دور از انصاف است و تنش وساز ادامه دهد. چنین اعمالی به ساخت یک فرد حکم تخریب صادر شود و در کنار آن، فردی بتواند

شود، در اجتماعی ایجاد خواهد کرد. صحبت قضات آن است که آن بخشی که اولویت آزادسازی دارد و مزاحم تشخیص داده می

ند ای ارائه کنمنطقههای آب به شرکتاولویت کار قرار گرفته و به آن اخطار داده شود، اگر آنها مدارکی دال بر مالکیت دارند، سریع 

http://awnrc.com/index.php


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

37 

رساند، این های قضائی آنها را به نتیجه میاگر اعتبار اسناد طوری است که لزوما پیگیری .ها مدارک را بررسی کنندتا این شرکت

 هایدستگاه شوند که مردم اسناد مستندی ندارند. گاهی حتیشود و عموما روی بخشی متمرکز میها از دستور کار خارج میبخش

دلیل نگرفتن مجوزهای مربوطه زیست نیز بر آزادسازی این مناطق بهدیگر از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و حفاظت از محیط

 .دهندها آزادسازی این مناطق را در اولویت قرار میتأکید دارند که در این صورت، دادستان

 اید؟کاری داشتههایی مانند سازمان امور اراضی، موازیدستگاهخواری با آیا در مواجهه با پدیده رودخانه 

ها، وزارت نیرو است و قانون صراحتا این تکلیف را بر دوش ما گذاشته است. لزوما خود متولی اصلی برای تعیین حد بستر رودخانه

ار کیلومتر آبراهه و مسیل را که در هر کدام هز146های کشور، یعنی حدود تنهایی اراضی بستر حریم رودخانهتواند بهوزارت نیرو نمی

گذار در توان گذاشت که این تخلفات انجام نشود؟ قانونبان میتواند جریان سیالبی ایجاد شود، محافظت کند. چقدر دیدهاز آنها می

 ا اجراکننده طرح عمرانی در کنارهای صادرکننده مجوز ینامه اجرائی تکالیفی را نیز برای سایر ارگانقانون توزیع عادالنه آب و آیین

وساز در بستر حریم رودخانه ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. درواقع همه گذار گفته ساختها مشخص کرده است. قانونرودخانه

 ند. چه ارگانی کهدانند اگر بخواهند در مجاورت بستر و حریم رودخانه، اقدامی انجام دهند باید استعالم وزارت نیرو را دریافت کنمی

تواند شهرداری، دهیاری و... باشد، چه مردم، باید از وزارت نیرو استعالم بگیرند. مردم باید بدانند خواهد پروانه صادر کند که میمی

خانه دشک باید استعالم حد و بستر و حریم رواگر در نزدیکی رودخانه، تاالب، سد یا هر منبع آبی، بخواهند زمین خریداری کنند، بی

 ها سند دارد یا در پروسه دریافتیا تأسیسات آبی را از وزارت نیرو دریافت کنند، حتی اگر مشاورین امالک اعالم کنند که این زمینه

است.  های نزدیکی شکل گرفتهسند هستند، این موضوع کافی نیست. از طرف دیگر با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز همکاری

کند که تمام اسناد ملی در این تدریج در حال تقویت است. سازمان ثبت اکنون سامانه کاداستر را پیاده میور بههای کشزیرساخت

ها در ثبت اراضی بستر رودخانه .شود و دیگر امکان صدور سند برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشتسامانه ثبت می

شده برای همه سخت و آزاردهنده است. سازهای انجاموشود چون واقعا تخریب ساختسامانه کاداستر اقدامی پیشگیرانه محسوب می

وقمع آخرین ابزار ماست، اما مجبور هستیم تخریب کنیم تا افرادی که در حال انجام تخلف ما تمایلی به تخریب نداریم و تخریب و قلع

گیرد، متوجه شوند چنین نیست و با آنها برخورد بی صورت نمیوساز به انتها رسید، تخریهستند، اما بر این تصورند که اگر ساخت

ا ها رشود وزارت نیرو از یک طرف حد بستر رودخانههای دیگر هم داریم. نمیهرحال نیاز به همکاری ارگانگیرد. بهقانونی صورت می

 .های دیگر بدون توجه به این مسئله، به صدور مجوز اقدام کنندمشخص کند اما ارگان

شود. آیا با چنین دهد و مجوزهایی خارج از قاعده صادر میها رخ میهای دیگر گاهی تخلفاتی در زیرمجموعهدر ارگان 

 اید؟مشکلی در وزارت نیرو هم مواجه بوده

قدر ایم. آنتواند رد کند، اما تخلف از قوانین را نداشتهشود با جان مردم بازی کرد! امکان اشتباه در محاسبات را کسی نمیمگر می

 تلفات هب که کند صادر را مجوزی و کند موافقت توان متصور شد در بدنه فنی، کسی این مسئله با جان مردم در ارتباط است که نمی

 شفاف ضوابط نیرو، وزارت در. هستند خوبی باناندیده نیز نظارتی هایسازمان خوشبختانه براین،عالوه. شود منتهی سیالب از ناشی

اسباتی به حداقل کاهش یابد. در مواردی که مح خطاهای تا است شده ارائه زمینه این در خطا کاهش برای کافی هایدستورالعمل و

شود، احتمال خطا در محاسبات دور مطالعات دقیق انجام نشده است و حد بستر و حریم برمبنای نظرات کارشناسان مناطق اعالم می

شود و در این های دقیق، مجددا حد بستر اعالم میموارد پس از انجام مطالعات سراسری و برداشت نقشهگونه از ذهن نیست. در این

 .شودسازی رودخانه در برابر سیالب پیگیری و اجرا میموارد ضمن رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ضوابط ایمن

 بود؟خواری در کشور صورت گرفته است، کجا وقمعی که برای رودخانهآخرین قلع 
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هایی از مسیر رودخانه عنوان مثال آزادسازی بخشبه .دادن استدر سطح کشور اکنون اتفاقات هماهنگی در این زمینه در حال رخ

 .رود در مشهد، رودخانه جاجرود در تهران و... انجام گرفته استهایی از مسیر رودخانه کشفرود، بخشزاینده

 ارت نیرو باید تصرفات مزاحم را تخریب کند. منظور از مزاحمت چیست؟قانون توزیع، وز ۲ماده  ۴طبق تبصره  

 هایشود، دوم، برداشتساز مانع عبور سیالب میوشود. اول وقتی ساختعامل مزاحمت از منظر وزارت نیرو به سه دسته تقسیم می

ت دسها و عدم رعایت حقوق حقابه برای پایینخانهنهر در رودهای غیرمجاز و شقغیرمجاز از آب به دلیل نزدیکی به رودخانه و حفر چاه

هایی که با تخلیه پستی به رودخانه کننده کیفیت آب؛ مانند کاربریسوم، عوامل تهدید .روداز دیگر عوامل مزاحمت به شمار می

های تخریب گرفته و در برنامهقانون توزیع عادالنه آب قرار  2ماده  4کنند. این سه موضوع، زیرمجموعه تبصره کیفیت آن را تهدید می

 .گیرندای قرار میمنطقههای آبشرکت

نژاد صادر شده، آیا بیشترین تصرفات هم های غیرمجاز در دوره احمدیهطور که بیشترین مجوزها برای حفر چاهمان 

 مربوط به این دوره بوده است؟

واقعا مردم کشورمان بهترین مدیران برای مدیریت  .وامل سیاسیگردد نه به عتخریب منابع طبیعی عملی است که به خود ما برمی

 تزیس محیط نخواهیم، خودمان تا. بدهند ضوابط و قوانین اجرای به توانند نظامی ها فقط میمحیطی هستند و دولتمنابع زیست

 هارودخانه بحث در. کنند تالش هادولت هم هرچقدر شد نخواهد حفظ آن خدادادی و طبیعی منابع و داشت نخواهد نظم کشورمان

هار سال اخیر بسیار بیشتر از قبل بوده است و اقدامات خوبی در چهارسال چ در بخش این به نیرو وزارت توجه که بگویم توانممی

ین نظیمی در اهای تربط انجام شده است. البته کمبود منابع اعتباری مانع از اجرای کامل برنامههای ذیاخیر از طریق تعامل با ارگان

 .بخش شد، اما اقدامات زیربنایی خوبی انجام شد

های دیگر بخواهند جلوی کار را تا حاال بوده که گروهی یا باندی، جلوی وزارت نیرو قد علم کنند و با توسل به ارگان 

 بگیرند؟

 .ای، گروهی اعتراض کردندبله؛ هروقت مجوزی ندادیم در هر دوره
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 سال آینده ۷5بینی مرگ شمال خزر در پیش

موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به به گزارش ایرنا، دریای خزر که افزون بر 

کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده  320کیلومتر طول و  1200عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین بیش از 

 .ار استمکعب گاز طبیعی برخوردتریلیون فوت  257میلیارد بشکه نفت و  50از حدود 

اعالم کرد: نتایج تحقیقات گروه بین المللی دانشمندانی از روسیه، آمریکا و فرانسه نشان داد  «درجه 360»شبکه تلویزیونی روسی   

 .سال آینده خشک می شود 75که اگر وضعیت کنونی گرم شدن آب و هوای کره زمین ادامه یابد، بخش روسی دریای خزر ظرف 

 مروز )پنجشنبه( نتیجه گزارش پژوهشی این گروه بین المللی دانشمندان را از نشریه آمریکاییشبکه تلویزیونی روسی ا 

Geophysical Research Letters یک و نیم  2015تا  1996در گزارش آمده است: سطح آب خزر از سال .منتشر کرده است

است که پایین ترین سطح این پهنه آبی گزارش شده  1970متر کاهش یافته، ولی با این حال یک متر باالتر از سطح سال های دهه 

گروه بین المللی دانشمندان علت اصلی کاهش سطح آب دریای خزر را تبخیر عنوان کردند که بر اثر افزایش درجه حرارت هوای  .بود

روسیه و  درجه گفت: در آینده نیز سطح آب دریای خزر کاهش می یابد که در بخش 360شبکه  .کره زمین صورت می گیرد

قزاقستان چشمگیر خواهد بود و داده های ماهواره های گروه میسی گریس و چهار ایستگاه زمینی هم این واقعیت را اثبات کرده 

 .است

نیز امروز نوشت: خزر بهترین دریاچه جهان در حال بخار شدن شدید است. بر اثر پدیده گرم « کامسامولسکایا پراودا»روزنامه روسی  

در گزارش این روزنامه با اشاره به  .آب و هوای کره زمین، دمای سطح آب خزر یک درجه سانتیگراد افزایش یافته استشدن جهانی 

نتایج پژوهش این گروه بین المللی دانشمندان آمده است: کارشناسان از داده های دو ماهواره گراویتی رکووری، کلیمیت اکسپریمنت 

سطح آب دریای خزر ساالنه هفت سانتیمتر کاهش می  1996به این نتیجه رسیدند که از سال و چند ایستگاه زمینی بهره گرفته و 

در گزارش آمده است: اگر میزان بخار شدن آب خزر همین  .متر رسید و در آینده هم ادامه خواهد یافت 1،5به  2015یابد. در سال 

سال پهنه های گسترده ای از  75ن از بین نمی رود، اما پس از گونه ادامه یابد، بخش هایی از دریا خشک خواهد شد، البته تمام آ

کامسامولسکایا پروادا در ادامه نوشته .قلمرو آبی روسیه و قزاقستان خشک می شود و همزمان خزر در بخش ایران بیشتر خواهد شد

عیت پیش آمده برای دریای خزر ( را در وض1991است: کارشناسان ناسا )سازمان فضانوردی آمریکا( اتحاد شوروی )فروپاشی سال 

روزنامه افزود: در دوره شوروی اجرای سیاست بیابان زدایی در آسیای مرکزی با انتقال آب های دو رودخانه آمو و  .مقصر می دانند

رشناسان تارنمای روسی مگاتیومن هم به نقل از گزارش گروه کا .سیردریا برای استفاده در مزارع، تعادل زیستی منطقه را بر هم زد

 .بین المللی نوشت: وضعیت خزر نگران کننده است و بخش شمالی این پهنه آبی هفت دهه دیگر کامل خشک خواهد شد

در گزارش آمده است: علت های این مساله گرم شدن هوای کره زمین، تبخیر آب و کاهش ورودی رودخانه های سرازیر به دریای 

به نقل از پیش بینی کارشناسان افزود: کاهش جدی سطح آب در بخش شمالی دریای  رسانه روسی در ادامه .خزر اعالم شده است

 .خزر و مناطقی که از رودخانه های استان آستراخان، جمهوری های کالمیکیا و داغستان روسیه تغذیه می شود، چشمگیر خواهد بود

سال کامل  75است و به پنج متر می رسد که پس از در پایان گزارش مگاتیومن آمده است: عمق دریای خزر در این بخش ها پایین  

  .خشک خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/48097/%D9%BE%DB% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 شودمیطرح تنفس، ایده نجاتی که نیمه کاره رها 

باشد.  دولت به دنبال راهی برای نجات این اکوسیستم 92های ایران از نظر کمی و کیفی سبب شد از سال وضعیت نامناسب جنگل

اما دستان خالی دولت و شاید اولویت نداشتن مسئله جنگل برای ایران در میان انبوه مسائلی که کشورهای در حال توسعه درگیر آن 

های های ایران را عقیم کرده است. تا کنون عدم تخصیص به موقع اعتبارات، طرحی نجات نوشته شده برای جنگلهاهستند، بارها طرح

 .زیادی در بخش جنگل را محکوم به شکست کرده است

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

های شمال را به تصویب رساند. در آن جنگل ، طرح جامع صیانت از80اسفند ماه سال  28سال قبل، هیات وزیران در  15درست 

روزها معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی. بر اساس مصوبه هیات وزیران 

د و از شیهای حفاظتی باید نوشته مهای شمال کشور شکل بگیرد. از یک سو برنامهقرار بود اقدامات زیادی برای حفاظت از جنگل

های شمال کنترل های عمرانی ناسازگار و مخرب جنگلشد، فعالیتسوی دیگر باید دام به عنوان عامل تخریب از جنگل خارج می

 های فنی و اجراییشد، استفاده بهینه از منابع موجود و اصالح روششد، راهکار اجرایی برای احیا و توسعه پوشش گیاهی ارائه میمی

گرفت و بانک اطالعات جنگل تشکیل های شمال کشور در دستور کار قرار میپایش و ارزیابی اقدامات اجرایی در جنگل شد،انجام می

های شمال را نجات داد. اما نه تنها بسیاری توان جنگلشد. آن روزها بسیاری از کارشناسان خوشحال بودند که با طرح صیانت، میمی

های شمال رو به وخامت گذاشت تا اینکه باز هم معصومه کاره رها شد، بلکه حال جنگلینکه نیمهاز این اقدامات انجام نشد و یا ا

ضا را به ام "های شمال کشوربرداری و مدیریت جنگلسازی، پایش، حفظ، بهرهبهینه"ابتکار و محمود حجتی در هیات وزیران برنامه 

 ها و عدم ارائه برنامه جایگزینت. مقاومت بدنه کارشناسی در سازمان جنگلرساندند. این طرح با نام طرح تنفس در اجتماع شهرت یاف

های شمال سبب شد، طرح تنفس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، بدون داشتن هیچ الگوی جایگزینی با مدیریتی برای جنگل

نام طرح تنفس بسیاری از کارشناسان جنگل را  ها تبدیل شود.ای الزم االجرا برای سازمان جنگلتایید نمایندگان مجلس، به برنامه

شد که قرار است جنگل به حال خود رها شود. در ایده تنفس، خبری از اهداف بلند طرح صیانت کرد زیرا چنین تصور مینگران می

ال بود. با وجود های شمهای شمال و ارائه مدل جایگزین برای نوار باریک جنگلهم نبود. هدف اصلی توقف برداشت تجاری از جنگل

تر از صیانت بود، اندک امیدی برای به سرانجام رسیدن این طرح وجود ندارد زیرا در همین ابتدای ای بسیار سادهآنکه تنفس نسخه

ها اختصاص دهد. طرح صیانت که روزگاری همه کارشناسان جنگل را امیدوار کرده بود، راه دولت پولی ندارد که به سازمان جنگل

ه اگر دهد کنگاه آنها، طرحی شکست خورده است. قاسم بهرامی مشاور شورایعالی جنگل در گفتگو با خبرنگار ایانا هشدار می امروز از

دولت در زمینه تخصیص بودجه و نگاهی که به جنگل دارد؛ تغییر ایجاد نکند و در تخصیص بودجه به طرح تنفس هم مانند طرح 

 طرح تنفس خواهد بود.صیانت عمل کند، شکست، سرنوشت محتوم 

 استاد دانشگاه برای دریافت بودجه 11۴امضای 

میلیارد تومان بودجه ساالنه  80های طبیعی اعالم کرد که ها به عنوان متولی حفاظت از عرصهبعد از اینکه دولت به سازمان جنگل

ها و مراکز تحقیقاتی علمی دانشگاه تن از اعضای هیات 114تواند برای اجرای طرح تنفس اختصاص دهند، مصوب مجلس را نمی

ی از برداری تجارشک توقف بهرهبی "کشور دست به کار شده و به این رویه اعتراض کردند. در بخشی از نامه این اساتید آمده است: 

http://awnrc.com/index.php


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

41 

که کند، بلنمی های هیرکانی را حلهای حفاظت، احیا و توسعه جنگل نه تنها مشکلی از جنگلها، بدون توجه به اجرای برنامهجنگل

 ."فرد افزایش یابدنظیر منحصربهرود که دامنه تخریب این سرمایه بیبیم آن می

اند که بودجه طرح تنفس را به موقع و به اندازه رقم مصوب، به این طرح اختصاص دهد. زیرا آنها امضا کنندگان نامه از دولت خواسته

میلیارد تومان است اما در جریان تصویب این برنامه، این رقم تا  300یرکانی های همعتقدند رقم مورد نیاز برای حفاظت از جنگل

درصد  10میلیارد تومان به طرح تنفس اختصاص دهد، یعنی  30میلیارد تومان تقلیل یافته و در صورتی که دولت صرفا  80سقف 

تواند ه اجرایی مربوطه با این رقم اندک، نمیهای شمال اختصاص یافته است. به این ترتیب دستگابودجه واقعی به حفاظت از جنگل

راه به جایی ببرد.اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که تا کنون با پول فروش چوب که رقم ناچیزی بوده، بخش خصوصی در 

یه کارشناسی و میلیارد تومانی درخواستی، پا 300های شمال کرده است و اعتبار های جنگلداری اقدام به مدیریت جنگلقالب طرح

شد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز گوید: جنگل صرفا با پول فروش چوب مدیریت نمیدرستی ندارد، اما قاسمی بهرامی به ایانا می

یله وسبرای مدیریت جنگل با پول فروش چوب بود و بقیه یعنی هزینه ساخت جاده و خروج دام از جنگل که مبالغ کالنی است، به

های جنگلی شمال ها، برای حفاظت از عرصهدهد: بر اساس محاسبات کارشناسی سازمان جنگلشد.وی ادامه میمیدولت تامین 

میلیارد تومان داریم، چگونه  300ها نیاز به رقم میلیارد تومان اعتبار نیاز است.بهرامی به این پرسش که اگر برای مدیریت جنگل 300

میلیارد تومان موافقت کرده است، این گونه پاسخ داد: اطالعی در این رابطه ندارم. اما قطعا  80ها با تقلیل این رقم به سازمان جنگل

های شمال کافی نیست. ضمن آنکه تجربه نشان داده است که تخصیص اعتبارات برای میلیارد تومان برای حفاظت از جنگل 80رقم 

دهد: تجربه نشان داده که ارقام زند.وی ادامه میجنگل لطمه میهای منابع طبیعی به هنگام نیست و این مسئله به اجرای طرح

شود و این مسئله ضرر هنگفتی به منابع طبیعی کشور تصویب شده برای اجرای یک برنامه در طول اجرا به آن اختصاص داده نمی

 زند.می

 کسری بودجه تنها مشکل نیست

و این بودجه تعدیل شده یکبار دیگر از سوی سازمان برنامه و بودجه  بودجه طرح تنفس، در جریان تصویب این برنامه تعدیل شده

کاهش یافته است. برای اطالع از دلیل این آب رفتگی به سراغ حمید رضا عدل رئیس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی رفتیم. وی 

را موکول به هماهنگی و ارسال درخواست  دهد و انجام مصاحبهبه پرسش خبرنگار ایانا درباره دلیل کاهش بودجه تنفس پاسخی نمی

های مکرر خبرنگار ایانا با روابط عمومی این سازمان نیز بدون پاسخ کند. تماسکتبی به روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه می

ته یز مشارکت داشسازی درباره طرح تنفس نماند. اما عبدالغفار شجاع مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسات تصمیممی

 کند.است، بی پولی دولت را دلیل کاهش یافتن بودجه تنفس اعالم می

ود کند. بر اساس متن برنامه ششم قرار بکند: صرفا کسری بودجه، طرح تنفس را با مشکل مواجه نمیوی در گفتگو با ایانا بیان می

های ای اعالم کرده است که تا پایان سال جاری باید تمام طرحکه این طرح سه ساله اجرا شود اما زیر جهاد کشاورزی طی بخشنامه

 جنگلداری تعطیل شوند.

های میلیارد تومان در نظر گرفته شده با شرط سه ساله اجرا شدن توقف بهره برداری تجاری از جنگل 80گوید: اعتبار شجاع می

د. با این رقم شاید اجرای طرح تنفس به صورت تدریجی شمال بود. قرار بود با این اعتبارات ضرر و زیان بخش خصوصی جبران شو

 امکان پذیر بود اما در حال حاضر عالوه بر اینکه قرار است طرح یکباره اجرا شود، رقم تخصیص نیز کاهش یافته است.
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میلیارد  40درصد اعتبارات مصوب طرح تنفس )یعنی  50تواند دهد: در بهترین شرایط دولت تا پایان سال فقط میوی ادامه می

های هیرکانی است. آماده نبوده بینی شده برای حفاظت از جنگلدرصد بودجه پیش 12تومان( را به آن اختصاص بدهد. این رقم 

 شود که اجرای طرح تنفس دچار مشکل شود.بستر اجتماعی، تخصصی و فنی و نبود اعتبارات سبب می

د: گویکند و میمین بودجه طرح تنفس را رسیدن پول خاص به دولت اعالم میمشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه تنها احتمال تا

 اگر مطالبات ایران از خارج استرداد شود، شاید بتوان بودجه تنفس را کامل تخصیص داد که البته چنین چیزی امکان ندارد.

دهد: دولت در این ، این گونه پاسخ میتوان بودجه تنفس را از محل صندوق توسعه ملی تامین کردوی به این پرسش که آیا نمی

زمینه هنوز تصمیمی نگرفته است. اگر سیاست این باشد و بتوانند نظر مقام معظم رهبری را جلب کنند، از طریق صندوق توسعه 

 توان این بودجه را تامین کرد. در غیر این صورت محل دیگری برای تامین اعتبار نداریم.ملی می

 ه جایگزیننگرانی از نبود برنام

گذرد. های شمال میبرداری تجاری از جنگلبرد. بیش از سه سال از عزم دولت برای توقف بهرهطرح تنفس تنها از نبود بودجه رنج نمی

های شمال محدود شود اما از آن سال تا کنون یک نسخه برداری تجاری از جنگلبا مصوبه هیات دولت، قرار بود بهره 92از سال 

های شمال ارائه نشده است. مشاور شورایعالی جنگل نیز از این روند نگران است و نسبت به آن هشدار ی مدیریت جنگلجایگزین برا

های هیرکانی، قرار بود برای مدیریت این گوید: در طراحی اولیه درباره توقف بهره برداری تجاری از جنگلدهد.وی به ایانا میمی

نظر گرفته شود که بخش خصوصی بتواند آن را اجرا کند. اما تا کنون چارچوبی برای  اکوسیستم یک مدل مدیریت حفاظتی در

حفاظت از جنگل تدوین نشده است. در نامه اساتید دانشگاه به رئیس جمهور نیز به این نکته اشاره شده است. با توجه به اینکه نیت 

اید برنامه حفاظتی برای مدیریت جنگل داشته باشیم.بهرامی تواند رها شود، بطراحان اولیه طرح تنفس هم این بود که جنگل نمی

کنیم باید نظام دیگری را جایگزین آن کنیم. مدل جایگزین هم برداری از جنگل را حذف میدهد: وقتی ما یک نظام بهرهادامه می

های های اصلی مدیریت جنگلمولفه ها باشد. تا به مرور زمان با کمک دانشگاه و تحقیقات،باید مبتنی بر حفاظت و حمایت از جنگل

های ایران مناطقی کوهستانی هستند که جنگل نشین در شود: از آنجا که جنگلهیرکانی را تبیین و تفسیر کنیم. وی یادآور می

ده در ش ها و مسایل روز مطرحکند. باید با در نظر گرفتن همه اینداخل آن حضور دارد، گردشگر از این اکوسیستم زیاد استفاده می

های دنیا، چارچوب مکتب هیرکان را برای اولین بار در دنیا تدوین و ارائه کنیم. این چارچوب باید با حفاظت آغاز شود.مشاور جنگل

شورایعالی جنگل تاکید کرد: حفاظت صرفا به مفهوم نگهبانی نیست. شناخت جنگل و اداره درست آن به سمتی که طبیعت باید 

برداری معقول به حفاظت برسیم. کاری که در چهار تا پنج دهه از اهداف حفاظت است. باید از طریق بهرهخودش حرکت کند، یکی 

توانند نقش اساسی داشته و ما را در های جنگل نشین میهای جنگلداری، مردم و تعاونیایم. در این راه مجریان طرحاخیر نکرده

ری رسانند.قبل از تصویب برنامه ششم، به دنبال اجرایی شدن طرح تنفس های شمال یارسیدن به اهداف و الگوی مناسب جنگل

ها و با حضور نمایندگانی از جلسات کارشناسی به مدت یک سال با ریاست بهزاد انگورج معاون دفتر امور جنگل سازمان جنگل

های لگوی جایگزینی برای مدیریت جنگلدانشگاه، تحقیقات و اجرا برگزار شد. بدون شک اگر این جلسات مفید بود، باید تا کنون ا

ای از این جلسات عاید کشور نشده است زیرا معاون جدید امور جنگل سازمان شد اما گویا نتیجهشمال کشور از دل آنها استخراج می

قیقات از و تح ها، بخش اجراها، یعنی عباسعلی نوبخت نیز بار دیگر جلسات کارشناسی را با حضور اعضای هیات علمی دانشگاهجنگل

سر گرفته است. پرسش اینجاست، چه زمانی قرار است نتایج این جلسات کارشناسی به برنامه اجرایی جایگزین برای مدیریت 

های شمال تبدیل شود؟ با وجود یک موسسه تحقیقاتی در زمینه مدیریت جنگل که قدمتی بیش از نیم قرن دارد و تعداد جنگل

http://awnrc.com/index.php
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نابع طبیعی کشور آیا غیر عادی نیست که بیش از سه سال برای تدوین یک برنامه جایگزین برای کثیری دانشگاه و دانشکده م

 های شمال وقت صرف شده و هنوز در نقطه صفر هستیم؟مدیریت جنگل

http://www.iana.ir/fa/news/48290/%D8%B7%D8%B1 
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 لیم و منابع طبیعیاق
  ایران اکونا - ۱۳۹۶شهریور / /  ۱۰جمعه , 

 تخریب قنات های ورامین؛ از شایعه تا واقعیت

تاثیر شگرف قنات ها در مقابله با بحران کم آبی، خصوصا مناطق کویری بر کسی پوشیده نیست، قوانین بسیار جالب و زیبای حاکم  

خوبی در برابر کم آبی بدل کرده است و انسان ها، به خصوص در زمان های قدیم از آن بر قنات ها در سراسر کشور آن ها را سالح 

در کشور ما به دلیل آب و هوای نیمه خشک حاکم بر آن، استفاده از قنات بسیار رواج داشته و در واقع  .ها بهره برداری می کردند

 .آبی داشته اند ایرانی ها تبحر خاصی در استفاده از این سامانه های مدیریت منابع

 تاکنون در کشور تخریب شده است 32هزار قنات از سال  23 

تعداد قنات های  32هزار قنات در کشور خبر داده و اضافه کرده است: پیش از سال  37معاون سازمان میراث فرهنگی از وجود  

 .دهزار قنات در این سال ها از بین رفته ان 23هزار بوده است، اما  60کشور بیش از 

 .قنات کشور ثبت جهانی شده اند و این تعداد بسیار کم است 11عبدالکریم بهنیا اضافه می کند: تنها  

دشت ورامین، به عنوان یکی از مهم ترین دشت های کشاورزی کشور دارای تمدن بسیار غنی و به تبع، قنات های فراوان بوده و  

قدمت دارند، این دشت در جلگه صاف حاصل خیزی واقع شده و قطب  قنات های موجود در این دشت بیش از چندین هزار سال

  .کشاورزی استان تهران است

کم آبی و بحران آب در این دشت، یکی از معضالت بزرگ موجود برای مردم ورامین است، اما موضوع تاسف آور در خصوص قنات 

لین امر در این منطقه، تخریب هایی است، که انجام می ها، عالوه بر تخریب طبیعی آن ها و عدم جلوگیری و چاره اندیشی مسئو

  .شود

 ساله روستای حصارگلی 3500ماجرای پر درد قنات های 

« حصارگلی»مانده در روستای  های باقیای با مجوز جهاد کشاورزی آخرین قناتهای گلخانه طبق اعالم برخی منابع، شرکت شهرک

 .را با تخریب کرد« بهنام عرب جنوبی»و قسمتی از دهستان  از توابع بخش جواد آباد شهرستان ورامین

 .دانند سال می 500تا  3500ها را بین کارشناسان قدمت این قنات 

وانست تها میبرند و احیای این قناتسر میدر بحران خشک سالی به« حصارگلی»ها در حالی ویران شدند که مردم روستای این قنات 

شود قرار است این شرکت زمین را تسطیح کرده و گلخانه احداث کند، این گفته می .رو نجات دهدپیش دهزندگی آن ها را در آین

در حالی است که می شد با مدیریت مناسب و الیروبی قنات ها نسبت به ترمیم و استفاده آن ها اقدام کرد و از آن ها به عنوان یک 

  .ه گرفت، اما متاسفانه به جای این اقدامات، قنات ها را تخریب کرده استسرمایه ملی و میراث فرهنگی مردم این منطقه بهر

 هیچ قناتی پر نشده است/سنجیدن تمام جوانب پروژه

روز پیش  2 بنده: گفت را رد کرده « حصار گلی»رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین اما به طور کلی تخریب قنات در روستای  

 .در این محل حضور داشتم و هیچ قناتی پر نشده بود و اظهارات انجام شده شایعه است و پایه و اساسی ندارد

وی در خصوص فعالیت های انجام شده در این روستا توسط این شرکت کشاورزی، اظهار داشت: طرح اجرا شده توسط این شرکت  

ساله دارد و مشاور این طرح تمام تبعات و  15انجام گرفته و مجوز  80لعات آن سال یک پروژه ملی و با اعتبارات ملی است که مطا

محمد حسین تاجیک با بیان این که استعالمات مورد نیاز برای انجام این پروژه  .جنبه های گوناگون طرح را به خوبی دیده است

در این روستا احداث شود و برای شهرستان و پیشرفت  انجام شده است، گفت: قرار است بزرگ ترین شهرک و دهکده گل و گیاه کشور

 .منطقه مناسب است
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 اعتراضاتی فعلی به دلیل ارزش پیدا کردن زمین های روستا است 

رشته قنات داشته  3یک کارشناس مسائل کشاورزی که نخواست نامش فاش شود، در این خصوص اظهار داشت: هر روستای ورامین  

 .پر شد و کسی هم اعتراضی نکرد« طغان»ها پر شده است، بهترین قنات های منطقه در روستای است، اما بسیاری از قنات 

به دلیل این که دارای گاز، آب، تلفن و برق و زیر ساخت ها شده و یک شهرک در این منطقه در « حصار گلی»وی افزود: روستای  

سال پیش و در زمان اخذ مجوز،  15می پذیرد، و اگر نه  حال احداث بوده و زمین ها قیمت پیدا کرده است، اعتراض ها صورت

این کارشناس اضافه کرد: اخذ مجوز پروژه برای االن نیست، کسی هم اعتراضی به تخریب  .اعتراضی به این اقدام را شاهد نبودیم

 .قنات نکرده بود، اما حال که زمین ارزش پیدا کرده است، اعتراضاتی در این زمینه شاهد هستیم

 انه تعدادی از قنات ها پر شده اند/عدم ارائه مجوزها به اداره میراث فرهنگی ورامینده 

صار ح»رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین، نظر دیگری داشته و بر پر شدن تعدادی از قنات ها در روستای  

ه پر شدن و تخریب این قنات ها را نیز ب مربوط های نامه ما: گفت فاطمه خانی قلعه  .توسط این شرکت کشاورزی تاکید دارد« گلی

وی افزود: واقعیت این است، که تعدادی از قنات ها پر  .به دستگاه های ذی ربط ارسال کردیم و تقاضای بازسازی قنات ها را دادیم

 .شده و باید تخلیه و مرمت شود و ما در حال پیگیری این امر هستیم

سال پیش مجوزی برای این اقدام دریافت  16ث فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین این شرکت حدود به گفته رییس اداره میرا 

خانی قلعه اضافه کرد: ما درخواست دادیم که مجوز را به ما ارائه کنند،  .کرده، اما هنوز مجوزها به میراث فرهنگی ارائه نشده است

وی با بیان این که این قنات ها در حال حاضر  .ه آسیبی به قنات ها نرسداما اگر هم مجوز داشته باشند، باید همه کمک کنند ک

کاربری ندارند، گفت: ممکن است در آینده نیز قنات های مذکور کاربری نداشته باشند، اما به هرحال آثار تحت حفاظت میراث 

ا بیان این که هر اثری از دوره پارینه رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین ب .فرهنگی و دارای ارزش هستند

 .سنگی تا پهلوی اول در کشور وجود دارد، باید توسط میراث فرهنگی حفظ شوند، گفت: قنات ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند

اجرای یک پروژه ملی و احداث دهکده گل و گیاه برای منطقه مفید است، اما  نباید به هر قیمتی میراث فرهنگی مردم تخریب شود 

سال پیش است، را  3500نباید آثار باستانی و میراث فرهنگی که نشان دهنده قدمت مدیریت و مهندسی منابع آبی مردم آن در 

  .تخریب کرده و از بین برد

ات های تخریب شده احتمالی، مطالعه زیست محیطی و باستانی دقیق و اجرای لذا در این میان پرهیز از هر اقدام عجوالنه، ترمیم قن

اصولی پروژه و با تغییر مکان اجرا، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند، که مسئوالن اجرایی شهرستان ورامین به عنوان متولیان این 

 .امر باید نقش پر رنگ تری در این موضوع ایفا کنند

http://iranecona.com/76953/%D8%AA%D8% 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 درصدی نرخ جوجه + جدول 11.۸ها/ کاهش نهادههفته پرنوسان قیمت مرغ و 

 .کننده گوشت مرغ اتفاق افتادهفته گذشته تغییرات قیمتی برای تمام اقالم مورد بررسی به غیر از قیمت مصرف

تنها روزه، سیر صعودی داشت، اما در هفته پیش ها به جز جوجه یکبه گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه در دو هفته قبل، تمام قیمت

تومان، متوسط قیمتی است که  650کننده بود. هشت هزار و نرخی که بدون تغییر باقی ماند بهای گوشت مرغ برای مصرف

های قبل از بازار مصرف، نوسانات پردازد. این در حالی است که در حلقهروز برای خرید یک کیلوگرم مرغ می 14کننده طی مصرف

نهایت نرخ برخی اقالم را کاهش و بعضی را افزایش داد. در مقطع زمانی مورد بررسی، مرغ زنده  به نسبت زیادی به وجود آمد که در

درصد رشد منفی داشتند. در حالی که قیمت ذرت و سویا رو به افزایش داشت و روندی  4.1و  1.5و مرغ کشتار هر کدام به ترتیب 

رسد تولید کننده با توجه به پرداخت بهای بیشتر برای خرید نظر میبهمثبت را طی کرد. بنابراین با ادامه وضعیت به همین منوال، 

روزه، آب سردی بر این آتش باشد. زیرا در هفته گذشته خوراک، متضرر خواهد شد، اما باید گفت که شاید کاهش قیمت جوجه یک

درصد افت کرده بود. به  4.1نرخ آن  درصد کاهش یافت و این در حالی است که دو هفته قبل نیز 11.8نرخ این نهاده به میزان 

 تومان نزول کرد. 375روزه روز، قیمت جوجه یک 14عبارتی طی 

http://www.iana.ir/fa/news/48116/%D9%87%D9%8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ ثبات نرخ مرغ ادامه دار شد

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

تومان، مرغ  500هزار و  5درب مرغداری  مرغ زنده،از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو  جوان خبرنگاران

تومان  500هزار و  8و خرده فروشی  750هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  600هزار و  7آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 500هزار و  8برابر با قیمت مرغ  ران مرغ بدون کمرو  500هزار و  7به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .است

 15تومان، سینه بدون کتف  500هزار و  14یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .هزار تومان است 17 فیله مرغو  500هزار و 

بازار، نوسان خاصی در بازار رخ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد: با توجه به رکود حاکم بر 

 .نخواهد داد

،سرخو  26، حلوا سیاه 24،هامورجنوب 9وی نرخ جدید انواع ماهی در بازار را اعالم کرد و گفت: در حال حاضر هر کیلو آزاد دزفولی

،شوریده 17،سرخو13ور و کپ 17، شیر نیزه ای  14، قزل سالمون  12، قزل آال  37،شوریده  19،سنگسر طالیی  40،سالمون نروژ  17

 .هزار تومان است 42،راشگو جنوب 37

http://www.yjc.ir/fa/news/6227421/%D8%A2%D8%AE% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 درصد مطالبات دامداران پرداخت شد ۸۰قیمت شیرخام افزایش یافت/ 

 .تومان افزایش یافت 1300به  1270رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: نرخ خرید هر کیلو شیرخام از دامدار به طور متوسط از 

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار

نیست، اظهار کرد: حدود یک ماه است که منتظر واریز فاز سوم مشوق  مشوق صادراتی لبنیاتبا اشاره به اینکه خبری از فاز سوم 

 .کنندادراتی به حساب وزارتخانه هستیم اما مسئوالن فقط امروز و فردا می

تومان از دامداران خریداری می  1300تن شیر با نرخ  850افزود: روزانه  خرید توافقی شیرخاموی با اشاره به آخرین وضعیت 

 1300به  1270افزایش نرخ خرید شیرخام از دامداران خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو شیرخام به طور متوسط از مقدسی از .شود

تومان افزایش یافت که با رونق صادرات و افزایش نرخ جهانی شیرخشک احتمال افزایش مجدد نرخ خرید شیرخام از دامداران وجود 

 .دارد ادامه  ومان برسیم، خرید توافقی شیرخامت 1440 مصوب نرخ به زمانیکه تا  :گفت وی .دارد

پرداخت شده و در برخی استان ها نیز واریز  مطالبات دامداراندرصد  80رئیس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد: تاکنون حدود 

 .مطالبات به روز انجام شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/6230099/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 ای در بخش کشاورزیهای مشاورهالزام برخورداری از پروانه اشتغال برای شرکت

ای، از سازمان نظام مهندسی کشاورزی پروانه یا خدمات مشاورههای فعال در بخش کشاورزی باید برای انجام پروژه از این پس شرکت

نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس ماده دو آیین.اشتغال داشته باشند

ه نامه آمده است کاین سازمان باشند. همچنین در ماده سه همین آیین های مربوطه باید دارای پروانه اشتغال ازها برای انجام فعالیتتمام شرکت

ای خود را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و در حدود های مشاورهها و فعالیتها، طرحهای دولتی موظفند پروژهدستگاه

های به عمل آمده از وزارت جهاد کشاورزی، موافقت ی پس از پیگیریصالحیت آنها واگذار کنند.سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیع

 ها و تمامینامه کسب کند. بر همین اساس، طبق نامه ارسالی وزارتخانه به استاناین وزارتخانه را برای اجرایی شدن بندهای مربوطه در آیین

های مشاوره و پیمانکاری دارای پروانه اشتغال از ی اجرایی با شرکتهاهای زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، از این پس دستگاموسسات و سازمان

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی، قرارداد واگذاری پروژه را امضا خواهند کرد.

ای صورت سلیقهها و پیمانکاران بههای مربوط به کشاورزی به شرکتها و فعالیتالزم به ذکر است که پیش از این واگذاری پروژه

 گرفته است./و برخورداری از پروانه اشتغال، کمتر مورد توجه قرار میبوده 

http://www.iana.ir/fa/news/48138/%D8%A7%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

آموختگان کشاورزی به سالح مهارت/ اختصاص بخشی از دریافت دستمزد برای کشاورزان/ تجهیز دانشحل مشکل 

 یارانه کود به آزمون خاک

 .بخش خصوصی تولید گندم از سازمان تحقیقات خواست تا برای حل مشکالت مختلف کاشت، داشت و برداشت بیشتر تالش کند

 - 97های پاییزه سال زراعی توانمندسازی گندم در پنجمین گردهمایی سراسری کشت به گزارش خبرنگار ایانا، امروز رئیس بنیاد

گفت: تقاضای ما از محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی این است که برای حل مشکالت و مسائل کشاورزی اقدامات مؤثر  96

وجود در مزرعه را به حداقل برساند، افزود: استفاده تواند مسائل مقلی ایمانی با اشاره به اینکه تحقیقات میبیشتری انجام دهند.علی

جویی در مصرف آب و همچنین کاهش آالت مختلف و راهکارهایی در زمینه صرفهاز ارقام مختلف بذر، کود و سم استاندارد، ماشین

 ای به همراه نداشته باشد.ترین مسائلی است که باید برای کشاورز دغدغههزینه تولید مهم

د: همچنین برای تداوم و پایداری تولید و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورز بسیار ضروری است و باید در این مسیر وی بیان کر

آموختگان بخش کشاورزی را به سربازانی بدون سالح تشبیه کرد و ادامه منافع زارع دیده شود.رئیس بنیاد توانمندسازی گندم دانش

ها به توانند در بخش کشاورزی نقشی مفید ایفا کنند؛ بنابراین تجهیز آنی برخوردار نباشند، نمیداد: این افراد وقتی از مهارت کاف

رسد.ایمانی از وزیر جهاد کشاورزی خواست که برای توجه بیشتر به بخش بازرگانی، نظر میعلم روز و دانش کافی بسیار ضروری به

 یگیری قاطعانه، قیمت تضمینی را برای محصوالت مختلف دنبال کند.مشکل دریافت دستمزد برای کشاورزان را حل کرده و با پ

گذاری در کشاورزی را یکی از موارد کاهش هزینه و اقتصادی شدن تولید دانست و تأکید کرد: توجه به چگونگی وی افزایش سرمایه

مدنظر قرار بگیرد. همچنین باید بخشی از وری با توجه به شرایط اقلیمی کشور باید انتقال و مصرف آب جهت افزایش راندمان و بهره

 یارانه کود به بخش آزمون خاک تعلق گیرد تا جهت حفظ پایداری آب، خاک و محیط زیست اقدامات مؤثری صورت گیرد.

میلیون هکتار گندم، کشور به واردات شش تا هفت میلیون تن از این محصول  6.5های گذشته با وجود کشت ایمانی یادآور شد: سال

 ابسته بود که خوشبختانه با تالش وزارت جهاد کشاورزی و همت گندمکاران، خودکفایی در این زمینه میسر شد.و

وی اعضای بنیاد توانمندسازی گندم را در جهت پیشبرد تولید و استمرار خودکفایی و کاهش ضایعات و افزایش راندمان تولید در 

 کنار مسئوالن و محققان کشور همراه دانست./

http://www.iana.ir/fa/news/48271/%D8%AD%D9%84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48271/%D8%AD%D9%84


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

53 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 طرح مجلس برای تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه

پیشنهاد کرده اند که سازمان برنامه و بودجه، به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شود. به گزارش مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس 

استدالل نمایندگان طراح این بوده که مجلس هیچ گونه نظارتی بر سازمان ندارد و هر سال شاهد تبعیض بودجه بوده ایم، سازمان 

 تغییر با بنابراین کند؛ می اجرا  دگاه شخصی یا سیاسیبرخی از احکام بودجه را اجرا نمی کند و جداول بودجه را بر اساس دی

 .بر آن را دارند تر دقیق نظارت قصد وزارتخانه به جمهور، رئیس زیرنظر سازمان از بودجه و برنامه تشکیالت

 سابقه تشکیل

نیز ایجاد شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه « سازمان برنامه»همزمان با تصویب برنامه های عمرانی در قبل از انقالب 

ام تغییر ن« سازمان برنامه و بودجه»سازمان برنامه وقت به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین امور بودجه به آن سازمان به  1351

، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. با اصالح قانون اساسی کشور 1363دی ماه  27یافت.در تاریخ 

 دجهبو و برنامه امور و کشور استخدامی و اداری  و در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مسئولیت امور 1368در سال 

 .داد عنوان تغییر بودجه و برنامه سازمان به مجدداً بودجه و امهبرن وزارت لذا. شد محول جمهور رئیس به

وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که زیر نظر وزیر فعالیت می کرد، اما قبل و بعد از این  1368-1363بنابراین در مقطع زمانی 

 نظارت و ریزی برنامه  معاونت»و یا « سازمان مدیریت و برنامه ریزی»مقطع زمانی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعی 

 ده است.بو جمهور رئیس یا وزیر نخست نظر زیر حالت هر در که است کرده می فعالیت «جمهور رئیس راهبردی

وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. تا قبل از این  1368با بازنگری در قانون اساسی کشور در سال 

ودجه به برنامه و باصالحیه )به خصوص بعد از انقالب( بین دولت ومجلس کشمکش بوده است. مجلس مصر بوده به اینکه تشکیالت 

شکل وزارت باشد، شورای نگهبان هم موافق این نظر بوده است، اما نخست وزیر مصر بوده به اینکه این تشکیالت در دست نخست 

وزیر باشد. اما با صحبت ها و استدالل های موافق و مخالف، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مصوب شد که براساس آن 

 مذاکرات مشروح از چنانچه و شد  دجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور گذاشتهامور برنامه و بو

 لتبدی جمهور رئیس به کشور استخدامی و اداری امور و بودجه و برنامه امور واگذاری از مراد آید می بر اساسی قانون اصول بازنگری

 خص رئیس جمهور. بعداً شورای نگهبان نیز در تفسیرش ذیل سازمانی به وزارتخانه از آن تبدیل یعنی است، بوده نیز» آ سازمانی شکل

این اصل از قانون اساسی و در مواجهه با طرح های نمایندگان همین وجه از موضوع را تأیید کرده است. به عنوان مثال، رئیس جمهور 

با سواالت محوری زیر « اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی»تقاضای اظهار نظر تفسیری درباره  1386/02/18وقت در تاریخ 

سازمان خاصی بدون  .2الزام رئیس جمهور به اینکه امور مزبور را صرفاً از طریق تشکیالت و سازمان خاصی انجام دهد. . 1می کند:آیا 

موظف نمودن رئیس جمهور به اینکه تشکیالت اداری و اجرایی .3گردد.  تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور متصدی امور مزبور

کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تنها از طریق قانون سازماندهی 

از سرعت در کارها و تصمیم گیریها نمی نماید. مغایر اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی شناخته نمی شود؟ و آیا همه اینها 

 کاهد؟

چنین بوده  1386/02/25مورخ  86/30/21173نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رئیس جمهور طی نظریه تفسیری شماره 

 تفویض مسئولیت امور مذکور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی»است: 

 «رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیالت خاص قانونی مانع ندارد.

http://awnrc.com/index.php
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 مشکالت نظام بودجه ریزی

برخی از مشکالت گفته شده در مقدمه توجیهی نمایندگان طراح به مشکالت نظام بودجه ریزی کشور بر می گردد. به عنوان مثال 

بودجه ای )تبصره ها( در قانون بودجه با منطق بودجه ریزی و اصول قانون نویسی مغایر است، یا تهیه و تصویب بودجه  وجود احکام

با ارقامی غیرواقعی به معنای اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده های دولت و مجلس است، یا دادن ابزاری مانند ابزار تخصیص 

مصوبات مجلس ندارد، زیرا نمایندگان و دستگاه ها تا آخر سال بودجه ای باید برای دریافت به سازمان معنایی جز بی اثر کردن 

اعتبارات خود دنبال سازمان بدوند که البته با تشکیل وزارتخانه نیز این مشکل پابرجا می ماند و موارد دیگر. بنابراین مشکالت نظام 

جه واقعی، ایجاد رویه های حقوقی یا عرفی پذیرفته شده و منطقی و ایجاد بودجه ریزی تنها از طریق وضع قوانین مناسب، تهیه بود

ساز و کارهای قانونی و اجرایی مناسب امکانپذیر است. اما برخی دیگر از مسائل ناشی از این واقعیت است که قانون اساسی مسئول 

است، بنابراین نمایندگان مجلس باید به این  تعیین اولویت ها و تخصیص اعتبار به دستگاه ها را شخص رئیس جمهور اعالم کرده

 موضوع تمکین کنند.

 نتیجه گیری و پیشنهاد

بنابراین با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان 

ر خالف قانون اساسی است، اما مجلس برای انجام این وظایف از اصل مزبور تفویض اختیار با سازمان خاص بدون اذن رئیس جمهو

 می تواند قانون وضع کند. بنابراین طرح پیشنهادی مغایر قانون اساسی است.

برخی از مشکالت ناشی از مشکالت نظام بودجه ریزی است و نمی توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسئول آنها را حل کرد. حل 

اصالحات ساختاری، تهیه و اصالح قوانین مربوط به ساختار و محتوی بودجه و ایجاد سازو کارهای قانونی این مشکالت به برخی 

 اجرایی مناسب نیازمند است.

http://www.iana.ir/fa/news/48103/%D8%B7%D8%B1%D8%%-AD 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 های جدیدهای شمالی/ سیاستها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استانکاربست کلیه ظرفیت

  دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز

حریم شهرهای شمالی کشور و در چارچوب قانون حفظ هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی را نیز مکلف کرد در حریم و خارج از 

ها، اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز بر روی کاربری اراضی زراعی و باغ

ن در جلسه دیروز خود به رسانی دولت، هیات وزیراهای مربوط ایجاد شده است را انجام دهدبه گزارش ایانا از پایگاه اطالعمحدوده

ریاست حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد نسبت به شناسایی، تصویب و اعالن عمومی 

ها و موسسات مربوط اراضی ملی و دولتی مستعد احداث اماکن گردشگری در کل کشور با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان

این وزارتخانه همچنین مکلف شد سیاست افزایش تراکم ساختمانی بجای افزایش محدوده شهرها در .ماه اقدام کند 6ظرف مدت 

 .های شمالی کشور )گیالن، مازندران و گلستان( را با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط اتخاذ کنداستان

ها زیست را مکلف کرد کلیه ظرفیتزمان حفاظت محیطهای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سادولت همچنین وزارتخانه

و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در 

ر این زمینه را اعمال های گیالن، مازندران و گلستان را به کار گرفته و وظایف خود دمحدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان

هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی را نیز مکلف کرد در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور و در چارچوب قانون .کنند

ها، اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز بر روی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

های مربوط ایجاد شده است را انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن آن قانون نسبت به قانون شهرداری و اصالحات همحدود

های دولت همچنین کلیه دستگاه.های مربوط به قانون شهرداری اجتناب کنندها به کمیسیونبعدی آن، از ارجاع این موارد و پرونده

ای که به منظور هماهنگی و برخورد مؤثر با تخلفات ساخت و ساز در شهرهای ری با کارگروه ویژهاجرایی را موظف کرد ضمن همکا

محورهای عمده سیاست .شود، از ارایه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری کنندیاد شده تشکیل می

ب و اعالن عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها ا شناسایی، تصوی -:جدید دولت در باره این مناطق به قرار زیر است

گردشگری در کل کشور توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان ها و موسسات مربوط #شهرکهای 

الی کشور )گیالن، اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان های شم -.ظرف شش ماه

 .مازندران و گلستان( با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط

بازنگری، اصالح و ابالغ اصول و ضوابط تهیه طرح های جامع و هادی درخصوص محدوده های شهری و روستاهای شمالی کشور  -

 .طی شش ماه

در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای  جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع -

 استان های شمالی کشور با استفاده از تمامی ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات

 .اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز روی محدوده های ممنوع ایجاد شده است -

http://www.iana.ir/fa/news/48089/%DA%A9%D8%A7% 

 

 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48089/%DA%A9%D8%A7%25


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

56 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 اثرهای بیهای موفق و اجرای برنامهتعطیلی طرح

ها نسبتا شد که این طرحهای جنگلداری اجرا میدر غرب کشور طرح 80سال  به اعتقاد عضو هیات علمی دانشگاه لرستان تا قبل از

های جنگلی غرب کشور تضعیف ها، وضعیت حفاظت از عرصههای مدیریتی این جنگلموفق بود اما با ورود طرح صیانت به برنامه

 .یاورده استصیانت در غرب کشور موفقیت چندانی به دست ن طور کلی طرحشده است. به گفته وی، به

های ها به زمیناند که مورد حمله آفات و امراض قرار گرفته و زیرآشکوب آنزارهایی شدههای غرب کشور تبدیل به درختجنگل

های جنگلی به مخزن زمین برای مردم محلی تبدیل شده و درختان آن اگر از کشاورزی تبدیل شده است. در غرب ایران اکوسیستم

شوند. تجارت زغال بعد از شخم رانی متعدد، جان سالم به در ببرند، به زغال قلیان مردم سراسر کشور تبدیل میهای عماجرای پروژه

ها به عنوان نهاد متولی حفاظت و مدیریت زیرآشکوب، یکی از منابع درآمدی بخشی از مردم غرب کشور است. اگرچه سازمان جنگل

های های جنگلی برنامه داشته باشد، اما اثری از همان اندک برنامهز تمام عرصههای جنگلی طبق قانون باید برای حفاظت اعرصه

داد، های بلوط غرب زاگرس که روزگاری انبوهی از درختان را در خود جای میهای شمال وجود دارد، در جنگلحفاظتی که در جنگل

ا خبرنگار ایانا در پاسخ به این پرسش که چه سطحی شود.رحیم ملک نیا عضو هیات علمی دانشگاه لرستان در گفتگو بمشاهده نمی

هزار  800های بلوط غرب را یک میلیون و های تهیه شده برای جنگلهای غرب کشور دارای برنامه مدیریتی است، طرحاز جنگل

ها این جنگل میلیون هکتار است. به این ترتیب کمتر از یک سوم 6های بلوط غرب حدود هکتار دانست. به گفته وی سطح جنگل

های غرب کشور و میزان های اجرا شده در جنگلهای مدیریتی هستند.این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان درباره طرحدارای طرح

 شد.های جنگلداری پیاده می، در غرب ایران طرح80ها، بیان کرد: تا قبل از دهه موفقیت این برنامه

های در جنگل 80تر از طرح صیانت بود که از دهه های جنگلداری موفقکل منابع طبیعی، طرح وی افزود: به اعتقاد کارشناسان ادارات

 غرب به مرحله اجرا گذاشته شد.

های محلی بوده است. مردم محلی بین های فعلی وجود قرقبانهای جنگلداری نسبت به طرحملک نیا بیان کرد: دلیل موفقیت طرح

ها حذف و کارشناسان جایگزین این نیروهای بومی با مطرح شدن طرح صیانت، قرقبان 82یا  81مردم مقبولیت داشتند در سال 

ها در بین مردم مقبولیت ها دادند. به این ترتیب حفاظت به درستی انجام نشد زیرا این شرکتها را به شرکتشدند. اجرای طرح

بت موفق شد، این گونه پاسخ داد: برخی مدیران دوست صیانت جایگزین یک طرح به نس نداشتند.وی به این پرسش که چرا طرح

یر های موجود، مستوانستند با رفع نقاط ضعف طرحدارند طرحی بدهند که بگویند این طرح حاصل کار ما بوده است. در حالی که می

د ادامه دهنده راه مدیران کنآید سعی میرا ادامه دهند.این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: در ایران وقتی مدیر جدید می

 خواهیم در عرصه انجامقبلی نباشد، در حالی که در جنگل یکی از دالیل تهیه طرح این است که مدیر بعدی بداند که چه کاری می

 ددهد، باید نوشته شود و مدیر بعدی نیز مسیر نیروهای گذشته را ادامه دهسال بعد اثر خود را نشان می 40تا  30دهیم. طرحی که 

ی، طرح های غربتا به نتیجه مطلوب برسیم.وی درباره طرح صیانت بیان کرد: به اعتقاد کارشناسان ادارات کل منابع طبیعی استان

تاثیری طرح صیانت اعالم گذاری نامناسب و اجرای بد را عوامل بیصیانت موفق نبوده است. ملک نیا، تدوین نادرست طرح، هدف

هایی تدوین شد. در چنین طرح "طرح جنگلداری چند منظوره صیانت زاگرس "ریتی زاگرس با نام های مدیکرد.وی افزود: طرح

ت های اکولوژیک خیلی اهمیمسایل اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد اما تدوین کنندگان این طرح، به بحث

 های پوشش گیاهی برای آن تهیه کردند.داده و نقشه
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های پوشش گیاهی مانور زیادی داده شد ولی مسایل هیات علمی دانشگاه لرستان ادامه داد: در مرحله تهیه طرح روی نقشهاین عضو 

اجتماعی را خیلی لحاظ نکردند. طرح با ساختار از باال به پایین تدوین شد یعنی به جای اینکه اول نیاز سنجی کنند و نحوه مشارکت 

ها به مسئله مشارکت توجه کردند. در حالی و طرح تهیه کنند، فقط در مرحله آخر یعنی اجرای برنامهو نیازها مردم را بررسی کرده 

رفتند تا هم با واقعیت، بیشتر آشنا شوند و گذاری و تعیین اهداف، به سراغ مردم میکه باید از همان مرحله اول و در مرحله هدف

یادآور شد: هدف طرح صیانت احیای جنگل و کاهش عوارض تخریب زاگرس  ها با مشارکت مردم نوشته شود.ویهم طرح و برنامه

، کاوی، لوله کشی گازای نظیر اجرای عملیات معدنهای توسعهها و فعالیتبود اما امروز با روند وقوع حریق در جنگل، تغییر کاربری

وضعیت بدتر شده  80ه و نسبت به اوایل دهه های زاگرس به شدت افزایش یافتبینیم که حجم تخریب جنگلجاده سازی و غیره می

 است.

 های غیر ضروری در زاگرساجرای پروژه

ای با هدف کاهش های زاگرس عنوان کرد: در استان ایالم گردنه قالده، جادهای در جنگلهای توسعهملک نیا درباره وضعیت پروژه

کرد و طرح تعریض جاده هم در آن فاظت شده جنگلی عبور میطول مسیر ایالم و کرمانشاه ساخته شد بود. این جاده از منطقه ح

توانستند از ابتدا اعتبارات را صرف ساخت تونل کرده و از ریزان میاجرا شد. همزمان طرح تونل در قالده اجرا شد! در حالی که برنامه

 د.تعریض جاده جلوگیری کنند تا میزان خسارات وارده به منطقه حفاظت شده جنگلی کاهش یاب

ها ندارد، ها هم جایگانی در بین وزارتخانهها قائل نیستیم و سازمان جنگلوی اضافه کرد: از آنجا که در سطح ملی اهمیتی برای جنگل

های های متعدد در جنگلهای طبیعی شود. به همین دلیل شاهد اجرای پروژهتواند رایزنی کرده و مانع دخل و تصرف در عرصهنمی

های تواند تا حد زیادی عرصههای لرستان، چهار محال و بختیاری کرمانشاه و غیره میله کشی متعدد گاز در استانزاگرس هستیم. لو

 طبیعی را تخریب کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان استفاده از ادوات قدیمی و عدم به کارگیری تکنولوژی جدید در ایجاد مسیر لوله کشی گاز را 

ا هایی را بتوان چنین پروژهدهد در حالی که میهای جنگلی زاگرس را افزایش میانست که سطح تخریب در عرصهیکی از عواملی د

 تخریب کمتری انجام داد.

وی ادامه داد: در یک طرح چند منظوره باید الگوی مصرف سوخت تغییر کند. منابع درآمدی مثل کشت گیاهان دارویی و غیره باید 

 آید.ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر نمید شود اما انجام تمام این مسایل از عهده سازمان جنگلبرای مردم محلی ایجا

توان در ریزی دقیق دارد. گاز را به صورت سیلندر )کپسول گاز( و لوله کشی مینیا تاکید کرد: تغییر الگوی سوخت نیاز به برنامهملک

ر برای مردم روستایی زیاد است و برای توزیع کننده نیز به صرفه نیست که با سیلندر اختیار جامعه محلی قرار داد. اما هزینه سیلند

بود  کنندگان گاز سیلندر معتقدای که در دانشگاه داشتیم، یکی از توزیعگازرسانی را انجام دهند.وی اضافه کرد: بر اساس پایان نامه

دم برایش سود اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل برخی جوامع که اگر فقط یکی از سیلندرهای وی خراب شود، گازرسانی به مر

دهند که برای رفع نیازهای خود شود اما به سوخت هیزمی دسترسی دارند، ترجیح میروستایی که با سیلندر به آنها گازرسانی می

انجام شده است اما گام بعدی  درخت قطع کنند.این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: در برخی مناطق کشت گیاهان دارویی

آن لحاظ نشده است یعنی معلوم نیست که چه کسی باید این محصول را خریداری کند و برای فرآوری محصوالت کشت شده هیچ 

 ای وجود ندارد. تمام این مسایل روی عدم موفقیت طرح صیانت تاثیر داشته است.برنامه

اند اما طرح صیانت که برای های موفق اجرای شده در کشور بودهکوچک برنامههای های ترسیب کربن نمونهبه گفته وی طرح

 های زاگرس تهیه شده، به طور کلی موفق نبوده است.جنگل

http://awnrc.com/index.php
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های جنگلداری زاگرس بیش از آنکه به جنگل توجه کنند، به دنبال باغداری هستند، ملک نیا در به اعتقاد برخی کارشناسان، طرح

شود طرح طوبی باید انجام شود. بر اساس این بند، جنگل به باغ تبدیل می "بند الف"رح صیانت قید شده که این رابطه گفت: در ط

 تواند تخریب به همراه داشته باشد.و این مسئله می

فی یهایی از طرح صیانت اشاره شده که تلفیق جنگل و مرتع باید انجام شود. در حالی که بر اساس تعروی افزود: همچنین در بخش

ستری اند اما در اگروفارریزان به دنبال اجرای آگروفارستری بودهکه وجود دارد، تلفیق جنگل و مرتع کار درستی نیست. در واقع برنامه

 هدف وارد کردن درخت به جنگل بوده است نه اینکه کشاورز و زراعت را به داخل جنگل ببریم.

ص اعتبارات طرح صیانت نیز وضعیت مطلوبی نداشته است. زیرا تخصیص به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان تخصی

درصد بوده  50ها حدود درصد نبوده است. به جز سال اول که تخصیص اعتبار وضعیت مناسبی داشته، در سایر سال 100اعتبارات 

 ای بوده است که سببیص اعتبارات به گونهها باید در زمان خاص اعتبار دریافت کنیم. اما تخصاست.وی ادامه داد: برای اجرای برنامه

 شده زمان از دست برود. عمدتا در پایان سال بودجه به طرح صیانت اختصاص یافته که زمان مناسبی برای انجام اقدامات نیست.

وق د، به حقشهای طرح صیانت عنوان کرد: گاهی منابع مالی که باید صرف حفاظت و احیای جنگل میملک نیا درباره انحراف بودجه

نیروهای شرکتی، خرید سوخت، قطعات ماشین آالت و غیره اختصاص شده است و بخش کمی از آن در جنگل استفاده شده است. 

 در واقع این اعتبارات قبل از ورود به عرصه به اتمام رسیده است.

شکالت دانست و افزود: گاهی عملیات غنی های زاگرس را نیز یکی دیگر از موی نبود برنامه دقیق درباره احیا و غنی سازی جنگل

ای کاری شده وجود داشت، عملیات آبیاری انجام نشده است. نقشهسازی انجام شده اما سال اول و دوم که نیاز به آبیاری مناطق جنگل

نیز  نی سازیشود. نظارت بر عملیات غهایی تهیه میاز مناطق غنی سازی شده در دسترس نیست و چند سالی است که چنین نقشه

س به های زاگردانیم وضعیت احیای جنگلدرست نبوده است در نتیجه با توجه به نبود ارزیابی دقیق، اطالعات کافی نداریم و نمی

 چه شکل بوده است.

 هنشین نداشتهای زاگرس هیچ سودی برای مردم جنگلهای اجرا شده در جنگلاین عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: برنامه

اند. در زمان غنی سازی عرصه، دام نباید وارد جنگل شود و این مسئله برای مردم ممانعت است در نتیجه مردم کمتر همراه بوده

 کند اما هیچ سودی برای مردم محلی در نظر گرفته نشده که آنها ضوابط تدوین شده را بپذیرند.ایجاد می

اگرس دید خود را عوض کرده و با توجه به شرایط خاص هر روستا، برای آنها راه ها برای نجات زوی ادامه داد: باید سازمان جنگل

 حل تعریف کند. مسایل و تضادهای عرفی راحل کند و راهکارهای درست را در پیش بگیرد.

این تواند ها بدون حل مسایل اجتماعی نمیهای زاگرس نیازمند عزم ملی است. سازمان جنگلبه اعتقاد ملک نیا نجات جنگل

ها وارد عمل شود اما از آنجا که جایگاه قانونی دفتر گیاهان ها را نجات دهد. این سازمان باید با همکاری سایر دستگاهاکوسیستم

تواند به اندازه های طبیعی نمیتر است، دستگاه متولی حفاظت از عرصهها محکمدارویی وزارت جهاد کشاورزی از سازمان جنگل

 ارویی وزارت جهاد کشاورزی موفق عمل کند.همان دفتر گیاهان د

های علمی در زمینه عدم موفقیت طرح صیانت وجود ندارد و این طرح در برخی جاها موفق بوده است اما وی یادآور شد: اگرچه داده

ح صیانت طرتوان گفت که با این حجم آتش سوزی، تغییر کاربری و غیره شرایط جنگل نسبت به قبل از اجرای به صورت چشمی می

 شد که این اتفاق نیفتاده است.بدتر شده است. برای موفق شدن طرح صیانت ابتدا باید عوامل تخریب کنترل می

http://www.iana.ir/fa/news/48143/%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 شودقیمت از روی مواد غذایی حدف می درج

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: اجناسی که در گروه کاالیی صنایع سلولزی، بیسکویت، شکالت، آب نبات، چیپس و اسنک 

 .شوندقرار می گیرند از درج قیمت بر روی کاال معاف می

حذف قیمت بر روی برخی از مواد غذایی گفت: خوشبختانه بعد از دو رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص ابالغ مصوبه 

سال پیگیری و انجام صدها ساعت کار کارشناسی، نعمت زاده در آخرین روزهای حضور خویش در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قرار  آب نبات، چیپس و اسنکاین بخشنامه را امضا کرد و قرار شد اجناسی که در گروه کاالیی صنایع سلولزی، بیسکویت، شکالت، 

محمد آقاطاهر ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که مغازه دار یا فروشنده به هر .می گیرند از درج قیمت بر روی کاال معاف شوند

ه فروش دقیمتی که بخواهد کاالی خود را به فروش برساند بلکه باید با توجه به قیمت مندرج در فاکتور و سود مشخصی که برای عم

وی با اشاره به فواید این طرح گفت: با اجرایی شدن این بخشنامه .و خرده فروش مشخص شده کاال به مصرف کننده عرضه شود

های عمده فروشی و خرده فروشی بیشتر خواهد شد و در نهایت این امر به نفع مصرف رقابت برای جذب مشتری در بین تمام مغازه

که با توجه به عوامل مختلف و تاثیر گذار بر روی قیمت نهایی کاال در هیچ کشوری قیمت نهایی بر کننده است. این درحالی است 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: تا پیش از اجرای این بخشنامه ما شاهد گرانفروشی مکتوب .شودروی کاال درج نمی

 60ر روی کاال سود می کشید و حتی در برخی اقالم این سود ها به بودیم بدین ترتیب که کارخانه هر چقدر دلش می خواست ب

کرد و همه ملزم به فروش این قیمت بودن اما حاال با درصد رسیده بود اما چون بر روی کاال قیمت درج شده بود کسی پرسش نمی

آقاطاهر تصریح کرد: .را به حداقل برسانند های تولید خودایجاد بازار رقابتی تولید کننده ها مجبور هستند برای گرفتن بازار هزینه

ها تاثیر گذار نیستند. هر چند قرار شده فعال به صورت شود که در سبد کاالی خانوادهاین طرح در خصوص گروهی از کاالها اعمال می

تواند در این خصوص هزار بازرس اصناف نیز بر این روند نظارت دارند و کمتر خرده فروشی می 30آزمایشی اجرا شود. ضمن آن که 

 .تخلف کند

http://www.iana.ir/fa/news/48124/%D8%AF%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 نرسیدطرح بخشودگی جرائم وام کشاورزان به جایی 

میلیون تومان، کشاورزان با سنگ اندازی و پیش شرط های متعدد بانکها روبرو  100با اعالم مصوبه طرح بخشودگی جرائم تا سقف 

 جرائم طرح بخشودگی، از اواخر سال گذشته گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.اندشده

میلیون تومان از سوی مجلس شورای اسالمی مصوب شد که این مصوبه با سنگ اندازی و پیش شرط های متعدد بانک  100کشاورزان تا سقف 

با اشاره به نحوه اجرای  صنعت،تجارت و کشاورزیهای بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگارمسعود اسدی رئیس تشکل.برای تسویه روبرو شد

جهت حمایت  میلیون تومان اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی در 100تا سقف  کشاورزانمصوبه مجلس در زمینه بخشودگی جرائم تسهیالت 

ا ت از کشاورزان بدهکار به سیستم بانکی که توانایی پرداخت بدهی به علت سود و جرائم سنگین اصل وام را ندارند، بودجه ای را در نظر گرفته

یون میل 100قانون جدیدی در زمینه بخشودگی سود جرائم تسهیالت کمتر از  بانک مرکزی و کشاورزی :وی افزود.این وضعیت ساماندهی شود

قانون بودجه، کلیه کشاورزان بدهکار کمتر از یک  16اسدی ادامه داد: مطابق تبصره .اند که با مصوبه مجلس مطابقت نداردتومان وضع کرده

برای اجرای این مصوبه قانون گذاری کامالً جدیدی را انجام  کشاورزی بانک شوند درحالیکهمیلیارد ریال، شامل بخشودگی سود و جرائم می

رئیس تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به اینکه تعداد وام ها به هیج وجه حائز اهمیت نیست، گفت: کشاورز هر تعداد وام را که تا .ه استداد

سقف یک میلیارد ریال دریافت کرده باشد، در صورت تعویق در پرداخت اقساط خود می تواند از طرح بخشودگی جرائم استفاده کند درحالیکه 

وی در ادامه افزود: با توجه به پیگیری های مکرر تشکل های بخش کشاورزی، مجلس .ک کشاورزی آخرین قرار داد منعقد با بانک استمالک بان

اسدی با اشاره به ضرورت اصالح بخشنامه بانک مرکزی تصریح .شورای اسالمی نقض این قانون از سوی بانک مرکزی و کشاورزی را نیز تأیید کرد

از مجلس شورای اسالمی از دولت دوازدهم تقاضا داریم که بانک مرکزی را مکلف  های کشاورزیتشکله استفساریه مجمع ملی کرد: با توجه ب

 . به اجرای قانون کند

 کشاورزان جرائم بخشودگی مصوبه نکردن اجرایی بهانه جویی بانک ها برای 

 :گفت صنعت،تجارت و کشاورزی اسالمی در گفتگو با خبرنگارراضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای 

 از انحراف امر این که نداد( کشاورزان جرائم بخشودگی) مصوبه این اجرای به تن جدید،  با اجرای قانون گذاری بانک کشاورزی

مجلس شورای اسالمی در جهت کمک به کشاورزان بدهکار به سیستم بانکی است ، وی افزود: با وجود آنکه مصوبه .است قانون

به گفته نوری در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده  .دستگاه های مربوطه بر اجرای آن باید نظارت کافی داشته باشند

 .سقف یک میلیارد ریال بخشوده می شودکشور، سود و جرائم معوق تسهیالت تا  95 قانون اصالح بودجه 35در تبصره 

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با توجه به نقض این قانون از سوی بانک مرکزی، 

 .دستگاه های مربوطه باید نسبت به رفع اشکال این مصوبه اقدام کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6221979/%D8%B7%D8%B1%D8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6221979/%D8%B7%D8%B1%D8


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

61 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 اقی ماندب صفر حد در باغبانی مکانیزاسیون برنامه افزایش بهره وری گندم دربرنامه ششم توسعه/

درصد رساندیم، گفت: دربرنامه ششم توسعه در نظر داریم این میزان  0.76گندم را از نیم درصد به وری کشاورز با اشاره به اینکه بهره

عباس کشاورز معاون امور زراعت  ،ادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتص صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .درصد برسانیم 1.2را به 

درصد بهره  25وزارت جهاد در پنجمین گردهمایی سراسری کشت های پاییزه اظهار کرد: طی چهار سال اخیر بدون افزایش سطح زیر کشت 

رساندیم، افزود: دربرنامه ششم توسعه در نظر داریم درصد  0.76را از نیم درصد به  وری گندمبهرهوی با اشاره به اینکه  .وری آب افزایش یافت

 .درصد برسانیم 1.2این میزان را به 

کشاورز ادامه داد: سال گذشته علی رغم کاهش میزان بارندگی و سرمای غیرقابل پیش بینی در برخی مناطق با تدابیر به کار گرفته  

 .شده، توانستیم تولید گندم را در حد سال ماقبل خود حفظ کنیم

 مکانیزاسیون باغبانی در حد صفر باقی ماند 

گفت: طی چهار سال اخیر تقویت ناوگان مکانیزاسیون تاثیر به سزایی در کاهش سختی کار و پایداری  وزیر جهاد کشاورزیمعاون  

 .عه یافتتولید دارند و به طور کلی در تراکتورهای متوسط و نیمه سنگین بیش از آنچه که انتظار بود مکانیزاسیون توس

کشاورز ادامه داد: اگرچه در زمینه کمباین برنج استثنایی عمل کردیم اما در موارد زیادی مانند باغبانی در حد صفر باقی مانده ایم،  

 .این امر نیازمند برنامه اساسی است

 آبی منابع بحران رفع کشاورزی حفاظتی، گره گشای

بیان کرد: اگرچه عملکرد مکانیزاسیون در  کشت مستقیممعاون امور زراعت وزارتخانه با اشاره به آخرین وضعیت مکانیزاسیون در  

 .در سال است اما نسبت به سطح زیر کشت قابل توجه نیست 220این زمینه 

ا گره گش بحران منابع آبی رفع و ها نههزی کاهش زمین آبادی و حفظ برای معاون وزیر جهاد و کشاوزی گفت:کشاورزی حفاظتی  

 .است و در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است

در سالهای نخست ممکن است عملکرد اندکی متوقف شود اما به طور مستمر پایداری خاک  کشاورزی حفاظتیوی افزود: با اجرای  

 .اورزی از تولید داخل تامین می شوددرصد کود مورد نیاز کش80به گفته وی اکنون .را به همراه دارد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: طی سه سال اخیر در جهت ساماندهی تامین و توزیع،عرضه کود را به بخش خصوصی واگذار 

 .برند به ثبت رسیده است 5764برند کودی تقاضای ثبت داده اند و تا کنون از این تعداد  7866کشاورز گفت: .کردیم

 شکر باید اصالح شودقیمت  

 . تن در دوره اخیر رسید 7.5تن در برنامه سوم به  3.5در هکتار از  تولید شکر :معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه یادآورشد

وی با اشاره به ضرورت اصالح قیمت شکر گفت: در فروردین ماه هر سال باید نرخ جدید شکر اعالم شود . با توجه به اینکه کمک 

 .ای دولت دشوار است، حداقل باید دولت کمک کند تا قیمت شکر شفاف شود و اصالحات قیمتی انجام گیردمالی بر

در ایران رکورد جهانی را پشت سر می گذراند، بیان کرد: طی دو سال آینده  تولید کلزاکشاورز با اشاره به اینکه تا سه سال آینده 

درصد افزایش یابد، در غیر این صورت واردات تولید  30سعه کشت کلزا باید به ضریب خوداتکایی در تولید دانه های روغنی با تو

 .داخل را از بین خواهد برد

http://www.yjc.ir/fa/news/6231301/%D8%A8%D8%B1%D 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 های پستهتخریب ساالنه باغ

زار  12تا  8رییس انجمن پسته ایران از خشک شدن باغات پسته کشور در اثر کم آبی خبر داد و گفت: براساس برآوردها ساالنه بین 

افزود: در « پورمحسن جالل» .کننده استنگران رود که ادامه این روندهکتار باغ پسته به دلیل کمبود آب و شوری خاک از بین می

هزار هکتار باغ نهال و پسته رسید، در حالی که در دهه  350های اخیر و به دلیل خشکیدگی سطح زیرکشت پسته به حدود سال

ن کشور تولید استا 19هزار هکتار بوده است. وی با بیان اینکه اکنون پسته در  400سطح زیرکشت باغات پسته کشور بیش از  1380

شود، اظهار داشت: بخش عمده خشک شدن باغات این محصول مربوط به استان کرمان به دلیل قدمت و سابقه طوالنی تولید این می

رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  .اندآبی مواجه شدهخیز دیگر نیز با مشکل کمهای پستهمحصول است. به تازگی استان

ایران در تولید پسته رتبه دوم و  :ایران پسته را از محصوالت منحصر به فرد و دارای جایگاه صادراتی برشمرد و گفتکشاورزی اتاق 

تواند تولیدکنندگان و منافع ملی را با خطراتی مواجه کند، زیرا ساالنه در صادرات رتبه اول جهان را دارد، بنابراین کاهش تولید می

پور تصریح کرد: ساالنه بخش عمده پسته ایران وارد بازارهای جالل .شودرات این محصول تامین میبخشی از ارز کشور از محل صاد

شود اما نگرانی ما از نابسامان بودن وضعیت تولید این محصول در اثر کمبود آب، نبود مکانیزاسیون مناسب، یکپارچه نبودن جهانی می

 .این محصول است های آبیاری تحت فشار مناسبباغات و نداشتن سیستم

http://www.iana.ir/fa/news/48167/%D8%AA%D8%AE 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

ارقام خارجی پنبه به اراضی میلیون دالر ارز از کشور/ ورود  1۲5درصدی واردات الیاف پنبه و خروج ساالنه  ۳6رشد 
 کشاورزی تا پایان سال جاری

 36، رشد 95هزار تنی سال  16.5هزار تن الیاف پنبه وارد کشور شد که نسبت به واردات  22.5ماهه نخست سال جاری،  4در 

 .رسددالر در سال میمیلیون  250دهد، همچنین در صورت توقف کشت پنبه تولید داخل، خروج ارز از کشور به درصدی را نشان می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

دهد، این واردات درصدی را نشان می 36، رشد 95هزار تنی سال  16.5هزار تن الیاف پنبه وارد کشور شد که نسبت به واردات  22.5

تازگی کشورهای دیگری نظیر هندوستان و آمریکا به این فهرست شد که بهیشتر از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان انجام میب

هزار تن الیاف پنبه  110تا  100اضافه شدند.مسعود حکیمی با بیان اینکه میزان مصرف و نیازصنایع نساجی کشور ساالنه حدود 

 شود.ن نیاز در داخل کشور و مابقی ازطریق واردات تأمین میاست، عنوان کرد: نیمی از این میزا

 میلیون دالری ارز از کشور با واردات الیاف1۲5خروج ساالنه 

شود، میلیون دالر ارز برای تأمین الیاف مورد نیاز واحدهای صنایع نساجی از کشور خارج می 125اکنون وی با اشاره به اینکه هم

 رسد.میلیون دالر در سال می 250تولید پنبه در کشور، خروج ارز به حدود افزود: در صورت توقف کشت و 

سادگی نام، در آینده محصول خام خود را بههای پنبه ارزش افزوده قابل توجهی دارند و کشورهای صاحبحکیمی بیان کرد: فرآورده

توسعه کشت پنبه حداقل در حد تأمین نیاز داخلی  دار به واردات قابل تأمل وکنند؛ بنابراین وابستگی این صنعت ریشهصادر نمی

ی داخل کشهای نساجی و روغنشود؛ بلکه نیاز کارخانهتنها از خروج ارز جلوگیری میضروری است، همچنین با کشت و تولید پنبه، نه

 ها نیز تأمین خواهد شد.کشور و بخشی از خوراک دام دامداری

هزار تن در کشور وجود دارد که سال گذشته حدود  600کنی با ظرفیت بیش از پاکه پنبهکارخان 100اکنون حدود به گفته وی، هم

هزار تن فعال بود.معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی اضافه  180تا  150درصد معادل  30استان با ظرفیت  14کارخانه در  64

هزار واحد کارخانه کوچک و بزرگ صنایع نساجی بیش از هفت 700هزار و حدود سهو کنی پاککارخانه پنبه 100کرد: برای بیش از 

درصد از کل شاغالن بخش صنعت را به خود اختصاص داده  12گذاری شده و این بخش حدود میلیارد تومان سرمایه 200و 

وش بوده، در  هزار تن 600هزار هکتار با تولید  320های قبل سطح زیر کشت پنبه در کشور حدود است.حکیمی یادآور شد: سال

هزار تن وش پنبه رسیده که از این  180هزار هکتار با میزان تولید ساالنه  80تا  75های اخیر سطح زیر کشت این محصول به سال

استان  17گیرد.به گفته وی، پنبه در هزار تن الیاف استحصال شده و در اختیار واحدهای صنایع نساجی قرار می 60تا  50میزان 

های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، گلستان، فارس، سمنان و شمال اردبیل از مناطق اصلی کشت این استان شود وکشت می

کیلوگرم در هکتار رسیده است، تأکید  300به دوهزار و  95محصول است.حکیمی با اشاره به اینکه متوسط عملکرد پنبه طی سال 

دهد و نسبت به درصد تحقق را نشان می 97کیلوگرم(  367مقاومتی )دوهزار و کرد: این میزان عملکرد در مقایسه با برنامه اقتصاد 

کیلوگرم( حدود هفت درصد رشد داشته است، در حالی که متوسط عملکرد برخی کشاورزان پیشرو  146)دوهزار و  94عملکرد سال 

 به شش تن در هکتار رسیده است.

 ضمینیاعطای یارانه به تولید پنبه، جایگزین مناسب خرید ت
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معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی راه مناسبی برای حمایت از تولید نیست، خاطرنشان ساخت: در 

ری مانند تهای مناسبدهند؛ بنابراین به جای خرید تضمینی باید راهیونان بابت تولید هر کیلوگرم پنبه حدود یک دالر یارانه می

نسبت به محصوالت رقیب تناسبی نداشته، اما  92تولید را جایگزین کرد.وی اظهار کرد: قیمت تضمینی پنبه تا سال  اعطای یارانه به

تومانی خرید تضمینی هر کیلوگرم وش در سال  200هزار و که قیمت سهطوریگرایانه شده، بهاین قیمت طی چهار سال گذشته واقع

دهنده رشد قابل توجه قیمت و نگاه حمایتی مسئوالن است، البته شده نشانزینه تمامجاری با احتساب سود اندک و با توجه به ه

لی پنبه با اتخاذ الملهای بینکنند.حکیمی همچنین گفت: قیمتکشاورزانی که عملکرد بیشتری داشته باشند سود بیشتری کسب می

ای یارانه، پایین نگه داشته شده، اما هزینه تولید در ایران، های تأثیرگذار نظیر کشورهای اروپایی، چین و آمریکا و اعطسیاست دولت

گاه محکمی برای صنایع کشور تالش زیادی برای واردات صورت گرفت که تکیه 82هر سال با رشد نرخ تورم افزایش یافته و از سال 

 زیر کشت و تولید این محصول های داخلی کافی و مناسب از تولید پنبه در کشور باعث بهبود سطحنیست.وی بیان کرد: حمایت

یز اجرا المللی در ایران نهای بینشود، همچنین نگاه صنعت به زراعت پنبه باید بلندمدت باشد و برای جبران آن باید شیوه کمکمی

حدود ) آالت برداشت پنبهآالت کشاورزی را با توجه به گران قیمت بودن ماشین سازی و انتقال تکنولوژی ماشینشود.حکیمی بومی

دستگاه کمباین برداشت پنبه در داخل کشور به کار گرفته  20های اخیر هزار دالر( ضروری دانست و افزود: طی سال 600تا  300

درصد خودآورده کشاورزان و مابقی استفاده از تسهیالت بانکی( زمینه جذب  10درصدی ) 30تازگی با برقراری یارانه شده و دولت به

ادی ترین راهبردهای طرح اقتصبیشتری را فراهم کرده است.وی با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون یکی از مهمهای برداشت ماشین

دهد و جایگزین مناسبی به جای شده را به خود اختصاص میدرصد هزینه تمام 25پنبه است، عنوان کرد: برداشت مکانیزه پنبه 

مل آرایش سازی بسته فنی شاحل نیست، بلکه نیازمند پیادهن ماشین برداشت تنها راهبر با کارگر است، اما تأمیبرداشت سنتی زمان

قیمت است که وصل کردن های رشد و خدمات ماشینی گرانریز و هورمونکاشت، ارقام مناسب، مدیریت خاص مزرعه، تأمین برگ

 بر است.های متعدد زنجیره تولید برای تحقق آن زمانحلقه

 ر قابل کشت پنبه در کشوررقم برت 1۰تولید 

شد، روز کشت می 180معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در گذشته چهار رقم پنبه درکشوربا طول دوره رشد 

ان، خرداد، رقم رسیده که شامل ارقام ورامین، ارمغ 10شده در سه سال اخیر به ادامه داد: تعداد ارقام مورد کشت پنبه با اقدامات انجام

ت دلیل معرفی ارقام برتر از فهرسگلستان، کاشمر، خورشید، شایان، ساجدی، بختگان و لطیف است و ارقامی نظیر رقم ساحل و مهر به

کشت حذف شدند.حکیمی با بیان اینکه طوالنی بودن دوره کشت ارقام قدیمی پنبه یکی از مشکالت کشاورزان پنبه کارمحسوب 

روز این  130به  180ا تخصیص نیمی از سطح زیر کشت پنبه به ارقام زودرس و با کاهش طول دوره رشد از شد، تأکید کرد: بمی

مشکل تا حدودی حل شد، البته باقی سطح زیر کشت پنبه به ارقام متوسط رس اختصاص دارد که کیفیت باالتری نسبت به ارقام 

 زودرس دارند.

 ا پایان سال جاریورود ارقام خارجی پنبه به اراضی کشاورزی ت

رقم خارجی پنبه طی دو سال اخیر وارد کشور شده است، یادآور شد: این ارقام پس از بررسی میزان  16وی با اشاره به اینکه حدود 

وارد  آالتهای محیطی و متناسب بودن برای برداشت مکانیزه با ماشینعملکرد کمی و کیفی، زودرس بودن، مقاومت به انواع تنش

 قام پنبه کشور شده و بخشی از این ارقام در صورت برتری تا پایان سال جاری وارد عرصه تولید بذر خواهند شد.فهرست ار

ا کنی و صنایع نساجی ایجاد یپاکهای پنبههای مختلف زراعت، کارخانهحکیمی با بیان اینکه کشت پنبه اشتغال زیادی در بخش

نفرروز در  50نفرروز در هکتار و در برداشت مکانیزه  90نیاز در برداشت سنتی پنبه کند، اضافه کرد: نیروی انسانی مورد حفظ می
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 شود.به گفته وی، اشتغالزایی در تولید پنبهطور میانگین در هر سه هکتار یک اشتغال کامل در طول سال حفظ میهکتار است که به

و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها که از  نسبت به زراعت سایر محصوالت بیشتر است، همچنین ایجاد اشتغال دائم

توان در این گذاری نیاز دارد که با توسعه و حفظ کشت پنبه میشود، به هزاران دالر سرمایههای مهم مسئوالن محسوب میدغدغه

قش های ملی کشور ناستراستا قدم برداشت.معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تأمین مواد غذایی در تبیین سی

درصد است،  18دانه و عملکرد استحصال روغن آن درصد آن متشکل از پنبه 55ای که پنبه را کمرنگ کرده است، اظهار کرد: پنبه

دانه ترجیح میهای روغنی را به استحصال روغن از پنبهکشی ندارد و این واحدها، فرآوری سایر دانههای روغناهمیتی برای کارخانه

نی به کپاکهای پنبهدانه ندارند، چرا که هر کیلوگرم تخم پنبه پس از جداسازی در کارخانهکشی از پبنهدهند و تمایلی برای روغن

 رسد.قیمت بیش از دوهزار تومان در مناطق خشک به فروش می

وجهی صنایع ت، نبود تعامل کافی و بیریزی و تشکیالت منسجم، نداشتن بازدهی مناسب اقتصادیحکیمی دشواری زراعت، نبود برنامه

نساجی به بخش تولید پنبه را از عوامل و دالیل عمده کاهش سطح زیر کشت پنبه دانست و خاطرنشان ساخت: سنتی بودن کلیه 

 هآالت برداشت ازجمله عوامل و دالیل عمدعملیات برداشت پنبه، کمبود نیروی کار، افزایش دستمزد کارگری و گران بودن ماشین

کاهش سطح زیر کشت این محصول است.وی همچنین گفت: در اولویت نخست قرار نگرفتن پنبه برای تولید، برتری بازدهی اقتصادی 

بازده، نبود نگاه حمایتی صنعت به زراعت پنبه و به موقع انجام نشدن محصوالت رقیب پنبه و انتقال یافتن این محصول به اراضی کم

 رود.شمار میود نقدینگی وضعف دانش فنی زارعان از دیگر عوامل کاهش عملکرد این محصول بهدلیل کمبعملیات زراعی به

 سازی مصرف آبکشت نشائی و حفاظتی از راهکارهای بهینه

های تولید و استفاده از تکنولوژی از وری، کاهش هزینهمعاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش عملکرد و بهره

های اصلی نجات پنبه کشور است، بیان کرد: با توجه به نیاز آبی پنبه سطح کشت زیادی برای رسیدن به خودکفایی نیاز نیست حلراه

 توان به خودکفایی دست یافت.راحتی میهزار هکتار سطح زیر کشت به 110تا  100و با 

های نوین آبیاری و افزایش عملکرد چهار راهکار ی روشکارگیرحکیمی ادامه داد: کشت نشائی، رعایت اصول کشت حفاظتی، به

ه است، تازگی آغاز شدسازی مصرف آب در تولید پنبه است.وی در پایان با اشاره به اینکه برداشت پنبه دراستان گلستان بهبهینه

 خیزی خاک و نداشتن آفات وکند و عالوه بر حفظ حاصلهای عمیق خاک، کربن آلی تزریق میتأکید کرد: ریشه عمیق پنبه در الیه

 شود./بیماری مشترک با غالت باعث افزایش عملکرد این گروه از محصوالت کشاورزی می

http://www.iana.ir/fa/news/48171/%D8%B1%D8%B 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 واردات پنبه، کمر تولیدکنندگان داخلی را شکست

هزارتن پنبه در کارخانه های پنبه پاک کنی موجود است، واردات آن تنها موجب از  3مدیرعامل صندوق پنبه گفت: در شرایطی که 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی رنگارمحمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفتگو با خب.شودهای شغلی میدست دادن فرصت

 ، از آغاز برداشت پنبه خبر داد و گفت: با توجه به کاهش میزان بارندگی، گرما و خشکی هوا برداشت پنبه دراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 تولید امسال که شود می بینی پیش هزارتن عنوان کرد و افزود:  90تا  80وی سطح زیر کشت پنبه را .مقایسه با سال گذشته زودتر آغاز شد

را  واردات پنبهکاویانی ادامه داد: سال گذشته صنایع نساجی با کمبود پنبه روبرو شدند که همین امر، افزایش . برسد هزارتن 200 به پنبه وَش

 .به همراه داشت

هزارتن  16و  نخ پنبههزارتن  11های ریسندگی خبر داد و گفت: بنابر آمار چهار ماهه گمرک این مقام مسئول از تعطیلی کارخانه

 .درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد 54پنبه به کشور وارد شد که این میزان 

هزارتن پنبه در کارخانه های  3بیان کرد: در شرایطی که  بازار پنبه دادن دست از مورد رد نگرانی اظهار با مدیرعامل صندوق پنبه 

 .پنبه پاک کنی موجود است، واردات آن تنها موجب از دست دادن فرصت های شغلی می شود

تن پنبه از طریق منابع هزار 40هزارتن عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی  100تا  90وی نیاز ساالنه صنایع نساجی به پنبه را 

 توسعه کیفیت، با های نهاده موقع به توزیع و تامین با وی در ادامه یادآور شد:  .داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می شود

 .دور از انتظار نیست خودکفایی پنبه کشت مکانیزاسیون و آالت ماشین از استفاده

هزارتن است اما  200رتن اعالم کرد و گفت: اگرچه ظرفیت اسمی کارخانه ها بیش از هزا 100کاویانی نیاز ساالنه صنایع نساجی را 

 .به سبب شرایط نامساعد اقتصادی بسیاری از صنایع در تعطیلی و نیمه تعطیلی به سر می برند

http://www.yjc.ir/fa/news/6227180/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۴ : تاریخ

 کاران/ واردات گندم ممنوع است درصد از مطالبات گندم 6۷پرداخت 
کنیم که خرید ایم و به مرور مکانیزمی ایجاد میدرصد از مطالبات گندم کاران را پرداخت کرده 67وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون 

، محمود حجتی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .گندم از طریق روش قیمت تضمینی و فروش در بورس انجام شود

مین همایش سراسری آغاز کشت پاییزه که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد در مورد آخرین وضعیت ظهر امروز در حاشیه پنج

ایم و برای واردات به دلیل آنکه ذخایر کاران را پرداخت کردهدرصد پول گندم 67کاران گفت: تا این لحظه پرداخت مطالبات گندم

محصول نیز به اندازه  2در مورد واردات برنج و شکر نیز گفت: در مورد این وی .گندم به اندازه کافی هست، واردات گندم ممنوع است

شود و در عین حال قیمت محصوالت وارداتی نباید از محصول داخلی کمتر باشد کسری تولید داخل با مدیریت مجوز واردات داده می

ر کشور در سال زراعی جدید خبرداد و گفت: کشت های روغنی دحجتی همچنین از افزایش تولید دانه.که به تولید داخل ضربه بخورد

خبرنگاری از حجتی پرسید .برابر افزایش خواهد داشت و امیدواریم به مرور در این محصول هم خودکفا شویم 2.7های روغنی دانه

د این ائیکه آیا امکان دارد که روش قیمت تضمینی و فروش گندم از طریق بورس جایگزین خرید تضمینی بشود که حجتی با ت

رود به کشاورز پرداخت و مابقی را کنیم که بخشی از پول گندم که در بورس به فروش میموضوع گفت: ما از مکانیزمی استفاده می

از کشاورزان مطرح  ، طی یکی دو ماه اخیر بحث جایگزین شدن روش خرید تضمینیخبرگزاری فارسبه گزارش .کنیمما تامین می

 .هایی را در برخی کارشناسان نسبت به کاهش تولید گندم ایجاد کرده استشده نگرانی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960614000888 
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 مالیتامین منابع 
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 درصدی دریافت تسهیالت توسط بخش کشاورزی/ بیشترین تسهیالت به خدمات رسید ۳۳رشد 

بیشترین رشد دریافت تسهیالت بانکی در چهار ماهه نخست امسال نسبت به همین مقطع زمانی در سال گذشته مربوط به بخش 

شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تسهیالت پرداختی به ایانا، بر اساس اطالعات ارائهبه گزارش خبرنگار .کشاورزی بوده است

 33شود که در مقایسه با سال گذشته در همین مقطع زمانی، هزار میلیارد تومان برآورد می 11.5بخش کشاورزی در چهار ماهه نخست امسال، 

درصدی نسبت به چهار ماهه سال قبل،  12هزار میلیارد تومان و رشد  62.7دمات با درصد رشد داشته است.این در حالی است که بخش خ

گیرد که در بیشترین دریافت تسهیالت بانکی را به خود اختصاص داده است. صنعت و معدن در دومین ردیف گیرندگان تسهیالت بانکی قرار می

هزار میلیارد تومان، کمترین تسهیالت را اخذ کرده و  11.4ن و ساختمان با اند. بخش مسکهزار میلیارد تومان را به دست آورده 45.9مجموع 

 درصد از کمترین رشد نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته برخوردار بوده است. 9تسهیالت مربوط به این بخش نیز با 

ادی پرداخت شده که در مجموع های مختلف اقتصهزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش 153.3در چهار ماهه نخست سال جاری، 

 درصد رشد را تجربه کرد. 18.4نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

سهم بخش بازرگانی، صنعت و معدن و بخش کشاورزی از کل تسهیالت پرداختی در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 

ت. به عبارتی سهم تنها بخش کشاورزی از کل درصد افزایش یافته اس 0.8درصد و  0.9درصد،  1.3مشابه سال قبل به ترتیب 

 درصد تجاوز نکرده است./ 6.7درصد بوده که این عدد در همین بازه زمانی برای سال گذشته از  7.5تسهیالت پرداخت شده 

http://www.iana.ir/fa/news/48253/%D8%B1%D8% 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/پایان فصل برداشت کلزا 65

های تحویلی، به کشاورزان درصد بهای گندم 65میلیارد ریال معادل  500هزار و  75معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: تا کنون 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزییزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار . پرداخت شده است

هزارتن گندم با ارزش بالغ  850میلیون و  8اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت  خرید تضمینی گندمبا اشاره به آخرین وضعیت  ،نگاران جوانخبر

 .استان کشور خریداری شده است 31میلیارد ریال از گندمکاران  800هزار و  114بر 

د بهای گندم های تحویلی به کشاورزان پرداخت و مابقی پس از درص 65میلیارد ریال معادل  500هزار و  75وی افزود: تا کنون 

 .تأمین منابع مالی به مرور واریز می شود

هزار و  645هزار،کرمانشاه  898، فارس  500هزار و  103هزار،گلستان یک میلیون و  355به گفته سیف خوزستان با یک میلیون و 

 .به شمار می روند ر گندمتولیدکننده برت استان های هزارتن از  510کردستان 

تن کلزا با  890هزار و  180در کشور خبر داد و گفت: امسال در مجموع  برداشت کلزا پایان فصلمعاون وزیر جهاد کشاورزی از 

درصدی تولید نسبت به سال  270میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد که این میزان بیانگر رشد  975هزار و  4ارزش بالغ بر 

میلیارد ریال  200تن گلرنگ و آفتابگردان با ارزش  500هزار و  13مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: تاکنون .است گذشته

ه دان خریدشود که میزان وی تصریح کرد: تا پایان فصل برداشت پیش بینی می.خریداری شده و فرآیند خرید همچنان ادامه دارد

به طور  بهای دانه های روغنیبه گفته سیف صددرصد .هزارتن برسد 400با دوبرابر افزایش نسبت به سال گذشته به  های روغنی

 .کامل به حساب کشاورزان واریز شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6229142/%DB%B6%DB%B5%- 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 توسعه همکاری های ایران و سوریه در زمینه های تحقیقاتی، آموزشی و ترویج کشاورزی

در دیدار هیأت بلندپایه مسئوالن تحقیقات کشاورزی کشور سوریه با مدیران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بر توسعه 

 .های ایران و سوریه در زمینه های تحقیقاتی، آموزشی و ترویج کشاورزی تأکید شدهمکاری 

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هیاتی متشکل از مدیران بلندپایه دامپروری و کشاورزی کشور سوریه 

 ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دیدار کردند.با هدف بهره مندی از تجارب علمی و فنی ایران با معاونان و مدیران س

دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان، دکترسید جواد مظفری مشاور رئیس سازمان و مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و 

شاور فریبرز احتشامی مهمکاری های بین المللی و دکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر تجاری سازی تحقیقات و انتقال فناوری و دکتر 

مدیرکل دفترارتباطات علمی و همکاری های بین المللی، در دیدار با هیأت سوری ضمن ابراز خرسندی نسبت به از سرگرفته شدن 

 .روابط علمی ایران و سوریه، زمینه های متنوع همکاری های دو جانبه بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند

سوری ضمن قدردانی از استقبال گرم مسئوالن وزرات جهادکشاورزی ایران، این سفر را نقطه عطفی در براساس این گزارش، هیأت 

روابط علمی دو کشور در توسعه کشاورزی دانسته و بیان داشتند متاسفانه وقوع جنگ های داخلی در سوریه خسارت هنگفتی به 

یکی این کشور شده است و برای مرتفع ساختن مشکالت بخش کشاورزی وارد آورده و موجب سرقت بخش عظیمی از ذخایر ژنت

 .فعلی بخش کشاورزی سوریه نیاز به همکاری های علمی و فنی ایران بیش از پیش احساس می شود

در این دیدار، یکی از کارشناسان کشاورزی هیأت سوری با ارائه گزارشی از ظرفیت های کشاورزی سوریه با اذعان بر توانمندی باالی 

تجربی ایران در زمینه های متعدد کشاورزی، خواستار همکاری ایران در زمینه های احداث کارخانه تولید واکسن، دفع آفات فنی و 

آموزشی و ترویجی کشاورزی از دیگر محورهای  _قرنطینه ای گیاهی و حیوانی شدند. هم چنین همکاری در موضوعات علمی 

 بر اجرای آن از سوی ایران تأکید شد. مطالبات مسئوالن کشاورزی کشور سوریه بود که

مهندس هیثم مدیر برنامه ریزی و همکاری های بین المللی کشاورزی سوریه روند برقراری امنیت در این کشور را نویدبخش دانست 

 و حضور همکاران خود در این جلسه را به منظور انعقاد تفاهم نامه های همکاری دلیلی بر این مدعا نام برد. 

بازدید از مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی اشاره کرد و مساعدت ایران در زمینه تولید واکسن در سوریه را از اهم وی به 

دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان تات نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم به .دستاوردهای سفر به ایران برشمرد

انی به معرفی اجمالی مؤسسه های تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج مسئوالن کشاورزی کشور سوریه، طی سخن

ساله تحقیقات کشاورزی در ایران پرداخت و بر گسترش زمینه های همکاری در موضوعات  100کشاورزی و ارائه دورنمای قدمت 

یدار بر ارتقای همکاری های علمی بین دو کشور مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان تات نیز در این د.مطرح شده اعالم آمادگی کرد

تأکید کرد و بیان داشت: سوریه از کشور های مهم کشاورزی منطقه و از همکاران مؤثر ایران در صحنه های بین المللی کشاورزی 

و از  دا درحلباست. دکتر جوادمظفری با اشاره به نقش سوریه در زمینه تحقیقات دیم مناطق خشک نسبت به استقرار مجدد ایکار

 .سرگرفته شدن تحقیقات کشاورزی در این کشور اظهار امیدواری کرد

وی با اشاره به توان باالی علمی مؤسسه تحقیقاتی آب و خاک، اجرای پروژه های استحصال پتاس و فسفات در سوریه و راه اندازی 

 خط تولید کودهای شیمیایی و بیولوژیک را نیز مورد توافق ایران دانست. 
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مظفری هم چنین با اشاره به دانش محققان مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

و سوابق درخشان این مؤسسه در تولید ادوات کشاورزی نسبت به عرضه هر گونه ادوات کشاورزی از جمله بذرکار و ماشین های 

 .ردبرداشت به کشور سوریه اعالم آمادگی ک

دکتر ولدان مدیرکل دفتر تجاری سازی تحقیقات و انتقال فناوری نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه های 

همکاری بین ایران و سوریه در زمینه داد و ستد محصوالت فناورانه مثل واکسن نسبت به وجود ظرفیت همکاری بین بخش خصوصی 

 .کرددو کشور نیز ابراز تمایل 

تهیه علوفه و کنجاله خوراک دام، پرورش شیالت و آبزیان و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به عنوان دیگر زمینه های 

 همکاری بین ایران و سوریه مطرح شد و بررسی های الزم برای اجرای آن صورت گرفت

http://www.iana.ir/fa/news/48169/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

آموختگان جزئیات تفاهمنامه همکاری آموزشی سازمان تات و سازمان نظام دامپزشکی/ ارتقاء علمی و مهارتی دانش

 های دامپزشکیرشته

های گیری از ظرفیتمنظور بهرهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نظام دامپزشکی به 94پیرو تفاهمنامه مهرماه 

های آموزشی، تفاهمنامه های اقتصاد مقاومتی، در راستای مأموریتها و امکانات و اجرایی کردن سیاستافزایی توانمندیسازمانی و هم

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی در مراسمی در چهارم شهریورماه  -آموزش عالی علمی مابین مؤسسه فی

وگویی با ارکیده حیدرنژاد، مدیر گروه دامپزشکی این مؤسسه جاری در سازمان تات منعقد شد. در زمینه محتوای این تفاهمنامه گفت

 .صورت گرفته است

 اهلل افزونی:حبیب -)ایانا(  خبرگزاری کشاورزی ایران

 گیریمنظور بهرهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نظام دامپزشکی به 9۴پیرو تفاهمنامه مهرماه 

های اقتصاد مقاومتی، در راستای ها و امکانات و اجرایی کردن سیاستافزایی توانمندیهای سازمانی و هماز ظرفیت

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و سازمان  -مابین مؤسسه آموزش عالی علمی شی، تفاهمنامه فیهای آموزمأموریت

نظام دامپزشکی در مراسمی در چهارم شهریورماه جاری در سازمان تات منعقد شد. در زمینه محتوای این تفاهمنامه 

 ه است.وگویی با ارکیده حیدرنژاد، مدیر گروه دامپزشکی این مؤسسه صورت گرفتگفت
************* 

کاربردی جهاد کشاورزی و سازمان نظام  -مابین مؤسسه آموزش علمی وگو در زمینه موضوع تفاهمنامه فیدر آغاز گفت

 دامپزشکی توضیح دهید.

 هایهمکاریکاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی  -مابین مؤسسه آموزش عالی علمی موضوع تفاهمنامه فی

های دامپزشکی و وابسته، اعضای آموختگان رشتهبرداران، کارکنان، دانشمشترک آموزشی در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت بهره

 های دو دستگاه است.ها و ظرفیتنظام دامپزشکی کشور با استفاده از توانمندی

 عهده گرفته است؟سازمان نظام دامپزشکی در این تفاهمنامه چه تعهداتی را بر 

برداران و اعضای های مورد نیاز بهرهها و همایشهای مهارتی، کارگاهاین سازمان همکاری در نیازسنجی آموزشی و ارائه عناوین دوره

ان دهندگبرداران کشاورزی و ارائهنظام دامپزشکی، مشارکت در تدوین تقویم ساالنه آموزشی ویژه اعضای نظام دامپزشکی و بهره

 ریزیهای آموزشی مورد نیاز، تشریک مساعی و برنامهات به بخش، همکاری در اجرای دوره های آموزشی و تولید و انتشار بستهخدم

های مراکز آموزشی وری، مشارکت در استفاده از ظرفیتوفق قانون افزایش بهره 23و  21در نیازسنجی و کارورزی آموزشی ماده 

ی ریزهای برنامهآموزشی مشترک، همکاری در تدوین برنامه درسی و محتوای آموزشی در قالب هستههای برای توسعه و اجرای برنامه

های ها و مشارکت مؤسسه و مشارکت در تکمیل بانکای با استفاده از توانمندیریزی برای اجرای نظام صالحیت حرفهدرسی، برنامه

 هده دارد.اطالعاتی در زمینه مدرسان، مربیان و آموزشگران را بر ع

 هایی است؟کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در چه زمینه -تعهدات مؤسسه آموزش عالی علمی 

های آموزشی، تهیه و تدوین استانداردها، ریزی و اجرای دورهتعهدات مؤسسه نیز شامل تهیه تقویم آموزشی مشترک ساالنه، برنامه

ننده کاری نظام دامپزشکی، ثبت اطالعات و تهیه پرونده آموزشی افراد شرکتهای آموزشی با همکمحتوای آموزشی، بروشور و بسته

های آموزشی های آموزشی پیشنهادشده توسط نظام دامپزشکی و ایجاد امکان استفاده از دورههای آموزشی، ارائه کد به دورهدر دوره
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پودمان مورد درس و تکهای آموزشی تکاجرای برنامه دار توسط نظام دامپزشکی، دریافت مجوزهای الزم از دانشگاه جامع برایکد

 شود.نیاز نظام دامپزشکی می

 تعهدات مشترک هم در این تفاهمنامه دیده شده است؟

منظور اجرا، نظارت و بله، در این تفاهمنامه همکاری در اجرایی کردن مفاد تفاهمنامه، تشکیل کارگروه ملی و استانی مشترک به

های ها، همکاری در برگزاری سمینارها، همایش و کارگروهرفت و رفع موانع اجرایی مفاد تفاهمنامه در استانارزیابی میزان پیش

اری از بردهای اطالعاتی مورد نیاز، مشارکت مستمر در بهرهالمللی، ساماندهی و تشکیل بانکآموزشی مشترک در سطح ملی و بین

از خدمات مورد نیاز جامعه مخاطب با تعیین نوع و سطح دسترسی اطالعات، بررسی  های اطالعاتی دو مجموعه برای استفادهپایگاه

های کشاورزی، انجام ویژه برنامه پنج ساله ششم و اقتصاد مقاومتی و توسعه آموزشهای قانونی، بهراهکارهای استفاده از ظرفیت

مه آموزشی و اصالح استانداردهای موجود حسب های کاربردی مشترک حسب مورد، تشریک مساعی در تهیه و تدوین برناپژوهش

وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صدور گواهینامه آموزشی مشترک قانون افزایش بهره 23و  21نیاز، همکاری در اجرای ماده 

و منابع طبیعی و شود، با امضاء رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی هایی که در چارچوب این تفاهمنامه برگزار میبرای دوره

 رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان اعالم شده است.

 های اجرایی در این تفاهمنامه منظور شده است؟چه روش

منظور تدوین برنامه اجرایی، نظارت، پیگیری و رفع مشکالت احتمالی در سطوح اجرایی و استانی، بررسی کمی در این تفاهمنامه به

زشیابی از روند اجرای آن، کارگروه ملی با حضور اعضایی که در این تفاهمنامه در نظر گرفته شده تشکیل و کیفی اجرای تفاهمنامه، ار

 شود./می

http://www.iana.ir/fa/news/48126/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 ام که هیچ گاه خودسانسوری نکنمبیوتکنولوژی کشاورزی از شدت کم آبی می کاهد/ با رییس جمهوری شرط کرده

شور کای است که امنیت و استقالل رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه بحران آب در آینده نزدیک تنها مساله

را به شدت تهدید خواهد کرد گفت: در حال حاضر فقط با یارانه و پول نفت است که می توان زندگی کشاورزان را اداره کرد و علت 

 .ایمدهد استفاده الزم را نکردههای نو مثل زیست فناوری که قدرت رقابت در تولید را به کشاورزی ما میآن این است که از فناوری

 سالن در هک ایران بیوتکنولوژی ملی همایش دهمین و المللی بین همایش دومین اختتامیه آیین در  ، عیسی کالنتریبه گزارش ایانا

رج برگزار شد، افزود: طبق استانداردهای جهانی کشورهایی که تا ک در کشور بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه اجتماعات

برداری درصد از این منابع را مورد بهره 40می کنند مشکلی ندارند ولی کشورهایی که باالی درصد از منابع آب تجدیدپذیر استفاده  20

درصد از منابع آب  60کشور باالی  6دهند باالی خط قرمز و در معرض مخاطرات جدی هستند. در این بین تنها حدود قرار می

سال دیگر  15کامال بحرانی است و در صورت ادامه این روند تا  درصد در شرایط 110کنند که ایران با تجدیدپذیر خود را استفاده می

ام که هیچ گاه خودسانسوری نکنم و مسائل علمی و وی اظهار کرد: با رییس جمهوری شرط کرده.آبی در کشور باقی نخواهند ماند

ای است که امنیت و نزدیک تنها مساله ها را در برابر آینده پژوهشی کور نکنم. آب در آیندهفنی را از مردم پنهان نکرده و ذهن آن

 .کند و باید برای کنترل این مشکل اقدامی عاجل انجام دادپایداری کشور را تهدید می

درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود برداشت  19درصد و ژاپن  25درصد، اسپانیا  29درصد، چین  33وی با اشاره به اینکه هند 

میلیارد  97میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر در ایران داریم و میزان آب مصرفی در کشور  88 کنند ادامه داد: در حال حاضرمی

 60برداری از منابع آب تجدیدپذیر، باید مصرف آب را به میزان درصد بهره 40مترمکعب است. برای رسیدن به حداقل استاندارد 

 15زان فعلی برسانیم که دستیابی به این هدف طی مدت کوتاه میلیارد متر مکعب در سال کاهش دهیم یعنی آن را به یک سوم می

 .مندی از دستاوردهای پژوهش و فناوری امکان پذیر نیستسال باقی مانده بدون هدفمند کردن تحقیقات و بهره

شاورزی مسائل کتواند برای مشکالت کشور از جمله بحران آب و ویژه بیوتکنولوژی میهای نوین بهکالنتری با بیان اینکه فناوری

اه ها هستند ولی گهای موثری ارائه دهد، بیان کرد: دانش آموختگان زیست فناوری از بهترین فارغ التحصیالن دانشگاهکشور راه حل

وی گفت: از آنجا که محققان ما ارتباط خوبی با جامعه ندارند و اطالع رسانی .هستند شود که انگار نامحرمطوری با آن ها برخورد می

ر حوزه های علمی ضعیف است برخی با اهداف سیاسی و اقتصادی دیگران را فریب می دهند و باعث عقب ماندگی علمی تحقیقاتی د

 .کشور می شوند. نمونه آن برخوردهایی است که با تولید داخلی محصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک می شود

های پایی در مخالفت با محصوالت تراریخته تحت پوشش گروهرییس سازمان حفاظت محیط زیست به تجربه برخی کشورهای ارو

های حامل ذرت و سویای تراریخته وقتی کشتی 1990حامی محیط زیست با اهداف اقتصادی و سودجویانه اشاره کرد و گفت: در دهه 

دند و به بهانه تراریخته بودن رسیدند سبزهای اروپا خود را جلوی کشتی ها آویزان می کراز آمریکا و آمریکای التین به اروپا می

توانستند با کردند علت آن هم معلوم بود چون در آن زمان تولیدکنندگان اروپایی نمیها تبلیغ میمحصوالت وارداتی علیه آن

رداتی اکردند که علیه محصوالت تراریخته وتر بود رقابت کنند سبزها را تحریک میها پایینمحصوالت وارداتی که قیمت تمام شده آن

ها در اروپا رونق ها توانستند فاصله خود را با تولیدکنندگان آمریکایی کم کنند و کشت تراریختهتبلیغ کنند ولی به مرور که اروپایی

 .های واردکننده محصوالت تراریخته آویزان می کردند نبودگرفت دیگر خبری از سبزهایی که خود را جلوی کشتی

 کشاورزان به سوبسید و نفت پول  م کشاورزی کشور و وضعیت کشاورزان ما بهبود یابد چاره آن پمپاژخواهیوی ادامه داد: اگر می

انی مشکل کشاورزی ما ، امکانات مکانیکال بود یادم زم. کنیم فراهم کشور کشاورزی شدن رقابتی برای را شرایط باید بلکه نیست
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سال بود در حالی که استهالک کمباین حدود  23های کشور کمباینکه تازه وزیر کشاورزی شده بودم متوسط عمر  67هست سال 

درصد بود. وزیر صنایع وقت ظرفیت تولید  27های موجود در آن زمان بیش از سال است بنابراین میزان ریزش برداشت کمباین 14

 هاآن  ر کمباین در کشور اگر عمر مفیددستگاه اعالم کرده بود در حالی که با توجه به وجود پنج هزا 120ساالنه کمباین در کشور را 

 ودموج هایکمباین برداشت تلفات باالی حجم به توجه با. داشتیم نیاز جدید کمباین 250 ساالنه گرفتیم می نظر در هم سال 20 را

زی ین، کمباین ساشد که با واردات کمباای جز واردات کمباین نبود. وزیر صنایع با این تصمیم مخالف بود و این طور مطرح میچاره

ه، ای با حضور روسای سه قوها تا جایی باال گرفت که به دستور حضرت امام )ره( جلسهشود. این مخالفتاراک به تعطیلی کشیده می

هزار تن خرید  200میلیون و  3نخست وزیر و وزرای کشاورزی و صنایع تشکیل شد در آن جلسه مطرح کردم که با توجه به رقم 

میلیون  150درصد ریزش برداشت به معنای از بین رفتن حدود یک میلیون تن گندم به ارزش  27کشور در آن زمان گندم ساالنه 

 .هزار دالر بود که به هیچ وجه منطقی نبود 600میلیون و  3دالر است در حالی که سود ناشی از تولید داخلی کمباین تنها حدود 

م )ره( در دوره تصدی وزارت کشاورزی اشاره کرد و گفت: امام در این دیدار امر فرمودند کالنتری در ادامه به دیدار خود با حضرت اما

کاری کنید که روستاییان ما که افراد مستضعفی هستند وضعیت معاش شان بهتر شود. دستور امام)ره( به ظاهر یک جمله ساده بود 

 .دهمکنم و هزینه میل است که مبارزه میسا 30ای که به تنهایی هزار کتاب است و برای همان جمله اما جمله

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در حال حاضر مسائل تکنیکال و مکانیکال رفع شده و کشاورزان ما برای رقابت 

تنها در یکی مزیت  محصول کشاورزی کشور 230ها از جمله بیوتکنولوژی دارند، تصریح کرد: در بین بیش از نیاز به باالترین فناوری

ایم که شاید برای شما جالب باشد که این محصول نه پسته یا زعفران و محصوالت مشابه که میوه کیوی رقابتی خود را حفظ کرده

توانیم رقابت کنیم. در حال حاضر فقط با یارانه و پول نفت است که می توان های کشاورزی نمیاست و در سایر محصوالت و فرآورده

های نو مثل زیست فناوری که قدرت رقابت در تولید را به کشاورزی کشاورزان را اداره کرد و علت آن این است که از فناوریزندگی 

های نو به تجربه واردات بذر کلزا اشاره کرد و گفت: کالنتری در ادامه به اهمیت استفاده از فناوری.ایمدهد استفاده الزم را نکردهما می

سال پیش بذر کلزایی را از فرانسه وارد کرد که البته تراریخته هم نبود و میزان برداشت کلزا را که با بذرهای  2مهندس کشاورز 

 .توانند رقابت کنندتن افزایش داد. کشاورزان ما با چنین بذری است که می 4.5تا  4تن است به  2.5تا  2معمول حداکثر 

ت که خوار اسره کرد و اظهار کرد: مهمترین آفت برنج در شالیزارهای شمال کرم ساقهوی به تجربه تولید برنج تراریخته در کشور اشا

های زیرزمینی، بسیاری از این کیلوگرم سموم کلره را در مزارع بریزند که با توجه به باال بودن سطح آب 20تا  15کشاورزان ناچارند 

در کشاورزی وارد آب مصرفی مردم می شود. برنج تراریخته مقاوم سموم خطرناک و همچنین ترکیبات کودهای نیتراته مورد استفاده 

به آفت با رفع نیاز به مصرف سموم ضمن پیشگیری از آلودگی زیست محیطی و به خطر افتادن سالمت کشاورزان و ساکنان شمال 

وزارت بهداشت مامور شده  سال پیش از سوی 3دهد. گزارش دانشگاه علوم پزشکی یزد که های تولید را هم کاهش میکشور هزینه

تی های گوارشی هیچ تفاودهد که این محصول از لحاظ آلرژی زایی و بیماریکه سالمت غذایی برنج تراریخته را ارزیابی کند نشان می

و  هامعاون رییس جمهور با اشاره به برخی توهین.با برنج غیرتراریخته ندارد که سند علمی دیگری بر سالمت برنج تراریخته است

زیست فناوری کشور به ویژه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صورت می گیرد، تصریح کرد: حفظ این   برخوردهایی که با محققان

کوشند با سرزنش ، تهمت زدن و توهین شما را از های جدید است. کسانی میسرزمین و استقالل و امنیت آن در گرو توسعه فناوری

ها در کشور ضد ها کرد. البته بسیاری از مخالفان توسعه این فناوریحرکت در این مسیر بازدارند. نباید کوچکترین توجهی به آن

انقالب نیستند بلکه دوستانی هستند که اطالعات ناصحیح دارند از جمله در سازمان حفاظت محیط زیست تا چندی پیش با شما 

های شماست. البته خود شما مخالفت می کردند اما مطمئن باشید سازمان حفاظت محیط زیست از این پس قدردان و حامی تالش
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های تحقیقاتی توجه کرده و سعی کنید حداقل چند مشکل کشور را که در راس آنها مصرف بی رویه هم مسئول هستید که به اولویت

 .ها و تبلیغات منفی نیز از خود و حقوق مردم دفاع کنیدآب است حل کنید و در برابر جوسازی

http://www.iana.ir/fa/news/48112/%D8%A8%DB%8C%D9%88 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 روز علم ایران و آلمان در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود

الملل دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: روز علم ایران و آلمان برای گسترش همکاری های علمی دو کشور، دوم و معاون امور بین 

نشگاه علم و صنعت ایران، هادی شهریار شاه دا عمومی روابط از ایرنا  به گزارش.سوم آبان جاری در این دانشگاه برگزار می شود

نفر از روسای مرکز تحقیقاتی و دانشگاه  40کرد: روز علم ایران و آلمان با حضور بیش از حسینی در مورد برنامه های این روز اظهار 

وی ادامه داد: این مراسم در پی توافق وزارت  .ها، پژوهشگران و مسئوالن وزارت فدرال آموزش و تحقیقات آلمان برگزار می شود

اری روز علم آلمان در ایران رخ می دهد و در روز اول تعدادی علوم ایران و وزارت فدرال آموزش و تحقیقات آلمان در مورد برگز

کارگروه و همایش تخصصی در دانشگاه علم وصنعت ایران برگزار شده و و در روز دوم بر اساس گروه بندی علمی صورت گرفته، 

 .متنوعی را شکل می دهنداساتید دانشگاه های مختلف کشور آلمان در برخی دانشگاه های ایران حضور یافته و گروه های کاری 

وی در گزارش اولین جلسه کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی و بین المللی آلمان روز گذشته )یکشنبه( با حضور 

 ندانشگاه کشور و مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه های انجام شده برای برگزاری روز علم ایران و آلما 25نمایندگان 

به گفته شاه حسینی این برنامه ها عبارتند از؛ راه اندازی وب سایت کارگروه، مکاتبه با دانشگاه های ایران برای برنامه .را تشریح کرد

ریزی برای تعیین نماینده ویژه هر دانشگاه و همکاری های علمی با آلمان، برگزاری چند نشست تخصصی و کارگاه موضوعی در مورد 

 .با آلمان و هماهنگی با وزارت امور خارجه و رایزنی علمی جمهوری اسالمی ایران در کشورهای اروپاییارتباطات علمی 

الملل دانشگاه علم و صنعت ایران، برنامه های پیشنهادی میان مدت و بلندمدت آتی برای پیشبرد همکاری های در ادامه معاون بین

دانشگاه علم و صنعت ایران تمهیدات الزم برای توسعه همکاری های علمی دو  علمی دو کشور ایران و آلمان را توضیح داد و گفت:

جانبه با پژوهشگران و دانشمندان ایرانی و آلمانی در نظرگرفته و سامانه اطالع رسانی همکاری های علمی دانشگاه های ایران و آلمان 

ن پژوهشگران و اساتید ایرانی و آلمانی، تنظیم تقویم رخدادهای وی افزود: راه اندازی سامانه همتایابی علمی میا .را ایجاد خواهد کرد

علمی ایران و آلمان و اجرای برنامه های تبادل پژوهشگران بین دانشگاه های عالقمند به همکاری مشترک، تنظیم برنامه حمایت 

دازی دوره های مشترک تحصیالت مالی برای انجام پژوهش هایی در سطح عالی و ممتاز بین دو کشور، برنامه ریزی برای راه ان

تکمیلی با هدف پیشبرد همکاری های پژوهشی بین دو کشور، برنامه ریزی برای ایفای نقش موثر در بخش آموزشی و پژوهشی 

 .پژوهش های کالن اجرایی بین دو کشور به همین منظور صورت خواهد گرفت

http://www.iana.ir/fa/news/48108/%D8%B1%D9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48108/%D8%B1%D9


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

79 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

پروژه تحقیقاتی/ واگذاری پنج دانش فنی ارقام تجاری به بخش خصوصی/ اجرای طرح تحقیقاتی استفاده  55۳اجرای 

 ها در کنترل آفات مرکباتاز روغن

گرمسیری در شهر رامسر قرار دارد و زیرمجموعه مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات، های نیمهو میوهپژوهشکده مرکبات 

شود. تحت عنوان باغ فالحت رامسر تأسیس می 1309رود که در سال شمار میآموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به

طور مستقیم تحت دهد و بهبه ایستگاه مرکبات تغییر نام می 1365و در سال  به ایستگاه کشاورزی 1339این پژوهشکده در سال 

طور مستقل به با عنوان مرکز تحقیقات مرکبات به 1373گیرد و تا قرار می 1371نظارت مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر تا سال 

گو با خبرنگار ایانا با اشاره به اهداف و وظایف این وز در گفتگرمسیری امروهای نیمهرئیس پژوهشکده مرکبات و میوه.دهدکار خود ادامه می

ور در خیز کشهای تحقیقاتی در مناطق مختلف مرکباتها و طرحروز از طریق اجرای پروژهپژوهشکده گفت: بررسی نیازها و تولید دانش فنی به

ا در نظر گرفتن سازگاری ارقام مختلف به شرایط اقلیمی موجود های مختلف کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و عملیات فرآوری مرکبات بزمینه

منظور افزایش عملکرد و ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی، تهیه و توزیع مواد گیاهی )بذر و پیوندک( مرکبات مورد نیاز مراکز تحقیقاتی در کشور به

های آبیاری، مواد غذایی مورد ها و سیستمکبات، تحقیقات درباره روشهای هرز مرها و علفو دانشگاهی کشور، تحقیقات در زمینه آفات، بیماری

 رود.شمار میهای جانبی و... از اهداف تأسیس پژوهشکده بهبندی و فرآوردهنیاز، شرایط انبارمانی، بسته

فقره پروژه  553اجرای گرمسیری افزود: های نیمهمحمدی با اشاره به دستاوردهای علمی پژوهشکده مرکبات و میوهمرتضی گل

های ملی و خالصه مقاله در کنگره 327هزار و عنوان ثبت اختراع، تهیه یک 10مقاله علمی و پژوهشی،  512تحقیقاتی، نگارش 

رود که گام شمار میعنوان کتاب و معرفی هشت رقم جدید از دستاوردهای علمی پژوهشکده به 19نشریه،  73المللی، انتشار بین

 در افزایش کمی و کیفی این محصوالت داشته است. های اساسی

فقره در حال اجرا است، یادآور شد: در سال گذشته تعداد پنج دانش فنی ارقام  63های تحقیقاتی، وی با بیان اینکه از تعداد پروژه

منظور نین بهبنیان واگذار شده است. همچهای دانشتجاری و عاری از ویروس مرکبات و زیتون به بخش خصوصی و شرکت

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از پژوهشکده، آفرینی مؤثر در نظام علم و فناوری، پنج پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاهنقش

گرمسیری بیان کرد: عالوه بر های نیمهدو پروژه به سفارش بخش خصوصی صورت گرفته است.رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد با راهنمایی اعضای هیأت علمی، پنج مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در  ها، انجام هفتاین

 ها،مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در نشریات معتبر داخلی، آموزش پنج کارآموز معرفی شده از دانشگاه ISI ،18نشریات معتبر 

ری، پنج پروژه سفارشی )خاص( از بخش خصوصی، معرفی دو رقم زیتون، اجرای یک طرح کالن از معاونت فناوری ریاست جمهو

های های اولیه باغی شامل بذر انواع پایهبرداران توسط محققان، تولید هستهها برای بهرهاجرای پنج کارگاه آموزشی انتقال یافته

های دستاوردهای علمی پژوهشکده مرکبات و میوههزار پیوندک عاری از ویروس برای تولید نهال از دیگر  50مرکبات، تولید بیش از 

های محمدی مشارکت فعال اعضای هیأت علمی با سازمان تعاون روستایی در ارزیابی کیفی میوهآید.گلگرمسیری به حساب مینیمه

 دانست و خاطرنشان سازی پرتقال شب عید را از دیگر اقدامات اساسی پژوهشکده در سال گذشتهمنظور ذخیرهها بهانبار و سردخانه

زدگی های دارای کیفیت و بدون یخها از چرخه مصرف خارج شد و تنها میوهدلیل سرما و یخبندان بخش اعظمی از میوهساخت: به

های مقصد توسط های استانهزار تن ذخیره سازی و وارد بازار شد. همچنین در این طرح مسائل فنی انبارها و سردخانه 10به میزان 

 رصد و اطالعات فنی الزم طی دستورالعملی ارسال شد و مورد استفاده قرار گرفت. محققان

http://awnrc.com/index.php


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

80 

های مهم پژوهشکده تأکید عنوان برنامهویژه ورود ارقام جدید به عرصه تولید بهوی در پایان با اشاره به تجاری کردن دانش فنی به

شکیل شد که هدف آن تکثیر و تولید ارقام تجاری و عاری از بنیان ترنج با مشارکت فعال محققان تکرد: بر این اساس شرکت دانش

های علمی و صورت مشاورهها بهتر ارقام برتر و دانش فنی آنهای نیمه گرمسیری است تا هرچه سریعویروس مرکبات و سایر میوه

ه از یمیایی طرح تحقیقاتی استفادبرداران قرار گیرد. همچنین برای تولید سالم مرکبات و کاهش مصرف سموم شفنی در اختیار بهره

رداران بهای ترویجی به بهرهها در قالب یافتهها در کنترل آفات مرکبات با مشارکت چند نفر از محققان انجام شد که نتایج آنروغن

 منتقل شد./

http://www.iana.ir/fa/news/22248/%D8%A7%D8%A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48222/%D8%A7%D8%25A


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

81 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 پنبه تراریخته از جهاد کشاورزی مجوز کشت می گیرد / برنج تراریخته در نوبت بعدی صدور مجوزها

ه تراریخته در کشور خبر داد و افزود: کشت انبوه پنبه تراریخترئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، از کشت و تولید انبوه پنبه 

 .مقاوم به آفت کرم غوزه، بزودی از وزارت جهاد کشاورزی مجوز دریافت می کند و برنج در نوبت بعدی است

 به گزارش ایانا، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در نشست خبری دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی

بیوتکنولوژی ایران اظهار کرد: در حال حاضر بیکاری و خشکی دو مشکل عمده کشور هستند. در شرایطی که با تغییر اقلیم رو به رو 

هستیم و نمی توانیم یک وجب خاک زراعی خود را زیاد کنیم، برای تأمین غذای مورد نیاز جمعیت رو به افزایش کشور ناگزیر از 

حد سطح با استفاده از فناوری های نوین هستیم.نیراعظم خوش خلق سیما تصریح کرد: پژوهشکده افزایش میزان تولید در وا

بیوتکنولوژی کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با استفاده از تکنولوژی های جدید و با تحقیق و تولید محصوالت 

 تراریخته به کمک کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور آمده است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست هم به تازگی بر حمایت از بیوتکنولوژی به عنوان یک فناوری در خدمت محیط زیست تأکید 

 کرده است و امید می رود با حمایت از تولید محصوالت تراریخته بخش کشاورزی روز به روز از مصرف سم بی نیاز شود.

کید بر تولید غذا همراه با محیط زیستی سالم، گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی موفق به رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با تأ

می برد،در صورتی که پیش از این با  تولید پنبه تراریخته ای شده است که عالوه بر مقاومت به آفت کرم غوزه، آفت را نیز از بین

خوش خلق سیما ادامه داد: این سمپاشی های .انجام می شد بار سم پاشی توسط کشاورز 17حمله این آفت به مزارع پنبه، دست کم 

مداوم ضمن اینکه ضرر مالی هنگفتی به کشاورز وارد می کند و منجر به آلودگی محیط زیست می شود، محصولی آغشته به سم را 

 دهد.ان تولید را افزایش مینیز تحویل جامعه می دهد؛ اما کشت پنبه تراریخته هم از واردات بی رویه سم جلوگیری می کند و هم میز

وی گفت: این محصول جدید آب بری کمتری نیز دارد و الیاف بهتری تولید می کند. همچنین پرمحصول تر است و کشاورزان 

مؤسسات تحقیقات پنبه به دنبال آن هستند که این محصول به دست کشاورزان برسد.رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اضافه 

در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید ملی هستیم و انتظار می رود از چنین طرح هایی که با بهره گیری از فناوری ها کرد: اکنون 

 و ظرفیت های داخلی در عمل اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری از نامگذاری امسال را محقق می کنند، حمایت شود.

ی با محصوالت تراریخته در کشور می شود، این اظهار نظرها را بدون مبنای علمی وی با اشاره به مخالفت هایی که گاه از سوی برخ

دانست و گفت: ساالنه حدود شش و نیم میلیون تن ذرت تراریخته وارد کشور می شود که تماماً به مصرف خوراک دام و طیور می 

درصد روغن مصرفی ما  96نین حدود رسد و تبدیل به گوشت شده و مردم آن را مصرف می کنند.خوش خلق سیما گفت: همچ

می شوند. با این حال در سال های گذشته هیچ مخالفتی با واردات انبوه این محصوالت  وارداتی هستند که از منابع تراریخته تأمین

وی افزود: .نشد؛ اما از زمانی که بحث تولید داخلی و قطع واردات جدی شد، جوسازی ها علیه محصوالت تراریخته نیز آغاز شده است

کسانی که در پوشش دفاع از محیط زیست به مخالفت با تولید داخلی تراریخته ها آمده اند، هیچ گونه نگرانی نسبت به حجم انبوه 

سموم خطرناک مصرفی در بخش کشاورزی که با توسعه کشت تراریخته ها متوقف می شود، ندارند و این با موضع گیری هایشان 

 .در تضاد است نسبت به حفظ محیط زیست،

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد: پیگیر دریافت مجوز برای تولید برنج و دیگر محصوالت تراریخته نیز هستیم؛ 

 اما آنچه که در صف است و به زودی از کمیته تراریخته وزارت جهاد کشاورزی مجوز می گیرد، پنبه است.

http://www.iana.ir/fa/news/48193/%D9%BE%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 سازی استراه نجات بذر کشور، خصوصی

بذر کشور باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و دستاوردها را رییس موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برای نجات 

موسسه تحقیقات، آموزش ، اسکندر زند رییس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .به آنها سپرد

برگزارشد، با دفاع از ظرفیت بخش خصوصی 97-96و ترویج کشاورزی در پنجمین گردهمایی کشت های پاییزه که به مناسبت آغاز سال زراعی 

 .اظهار کرد: برای نجات بذر کشور باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و دستاوردها را به آنها سپرد

به بخش خصوصی  انواع بذررقم  43ی بسیار زیادی از سوی محققان معرفی شده است، افزود: تاکنون وی با اشاره به اینکه رقم ها

 .واگذار شده است که با برنامه های پیش رو این رقم در آینده بیشتر خواهد شد

است که همواره برای افزایش زند ادامه داد: با وجود اینکه رقم های بذر در محصوالت مختلف به ویژه گندم به اندازه کافی معرفی شده 

مشکل  بذور پاییزهمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در زمینه .ضریب نفوذ آنها در مزارع باید تالش بیشتری انجام داد

 رقم مقاوم خارجی معرفی شده که انتظار می رود در آینده ای نزدیک 15خاصی وجود ندارد،گفت: تا کنون در محصول چغندر قند 

 .آفت کش جدید و کم مصرف معرفی و در اختیار بخش قرار گرفت 19به گفته وی .تعداد آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد

افزایش نظارت الکترونیک در حوزه گندم به  آب مصرفی گندم،زند تاکید کرد: ایجاد سامانه نفوذ ارقام در استان ها، اندازه گیری 

 .اورزان نمونه ای از مهم ترین دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزان استدرصد و افتتاح کانون کش 40

 .است شده رد آن مورد 25 شده، آزمایش مورد 175 از که سم برای کنترل کیفی معرفی شده  625به گفته وی تا کنون 

برند تقلبی بود که از این  1400برند فرمول کود،  7866زند با اشاره به آخرین وضعیت حوزه پایش، ثبت و نظارت کود یادآور شد: از 

 .مورد از جمله کودهای وارداتی بود338تعداد 

http://www.yjc.ir/fa/news/6231574/%D8%B1%D8%A 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 مرغ منتفی شدواردات تخم

مرغ به سبب نبود مزیت قیمتی در بازارهای هدف فعالً متوقف شده گذار گفت: صادرات تخمدبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیگذار در گفتگو با خبرنگار فرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.است

 4در بازار خبر داد و گفت: متوسط قیمت این محصول طی هفته های اخیر درب مرغداری  قیمت تخم مرغاز نوسانات جزئی  ،خبرنگاران جوان

 .تومان است 500هزار و  4تا  200هزار و 

به عراق نیست، افزود: صادرات تخم مرغ به سبب نبود مزیت قیمتی در بازارهای  صادرات تخم مرغوی با اشاره به اینکه خبری از 

 .هدف فعالً متوقف شده است

اردات وجه به وضعیت کنونی قیمت، نیازی به طالکش با بیان اینکه فعالً مجوز واردات تخم مرغ صادر نشده است، عنوان کرد: با تو

 .است کرده واگذار صنف، به را زمینه این در مدیریت و گیری نیست و از طرفی دولت تصمیم تخم مرغ

ا تصریح کرد: با وجود شرایط مساعد تولید ت بازار تخم مرغگذار درباه پیش بینی وضعیت دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 .خبری از نوسانات قیمت نیست و با آغاز فصل پاییز باید منتظر ماند و دید که وضعیت بازار به کدام سمت و سو می رودپایان ماه، 

http://www.yjc.ir/fa/news/6223547/%D9%88%D8%A7%D 
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 باغیتولیدات 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 کدام کشورها گردوی ایرانی می شکنند؟

تن گردو با پوست سخت، از کشور صادر شده  10قریب به  1396طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 

در چهار  آمار منتشر شده توسط گمرک طبق، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نعت،تجارت و کشاورزیصبه گزارش خبرنگار .است

 .، از کشور صادر شده استبا پوست سخت گردوتن  10قریب به  1396ماهه نخست سال 

 .بوده است 2014736040ریالی آن و ارزش  62099 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6230702/%DA%A 
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 تولیدات باغی

 فارس - ۹۶/۰۶/۱۳ : تاریخ

 بندی باید زودتر برطرف شودبستهآب تنها مشکل توسعه نیافتگی بخش باغبانی ما نیست/ ضعف 
های مختلف وزیر جهاد کشاورزی گفت: کمبود آب تنها مشکل ما برای توسعه بخش باغبانی نیست، بلکه استفاده از پیوند در واریته 

، محمود خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .بندی هم ضعف داریمها و آفات باید برطرف شود و در بستهو مبارزه با بیماری

حجتی صبح امروز در نخستین کنفرانس علوم باغبانی ایران که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، به تنوع اقلیم کشور برای تولید 

، اما در دولت یازدهم زمانی که های زیادی برای گرفتن داریممحصوالت مختلف باغبانی اشاره کرد و گفت: ما در بحث باغبانی حرف

های این حوزه بود و مؤسسه تحقیقات باغبانی را دوباره بنده آمدم، معاونت باغبانی محو شده بود و اولین حرکت ما توجه به ظرفیت

 ودها ووی با اشاره به اینکه در تولید برخی محصوالت باغی رتبه نخست جهان را داریم، تصریح کرد: با تمام کمب.تشکیل دادیم

های باغبانی کشور برتر دنیا در تولید محصوالت باغبانی هستیم و نباید محدودیت آب مانعی برای استفاده از ظرفیت 10مشکالت جزو 

ای دیگری هحجتی با تأکید بر اینکه آب تنها محدودیت توسعه نیافتن بخش باغبانی کشور نیست، خاطرنشان کرد: محدودیت.شود

 ها وهای دیگری مانند آفات و بیماریهای محیطی و چالشپیوند، ژنتیک، تولید محصوالت مقاوم به تنش مربوط به استفاده از

های اولیه را ها قدموزیر جهاد کشاورزی افزود: در بحث گلخانه.سرمازدگی سبب شده که با مشکالتی در این بخش مواجه باشیم

وی همچنین به .ها عقب هستیمدر این زمینه از میانگین جهانی در حوزه گلخانه ایم، اما متأسفانهایم و طراحی مناسبی کردهبرداشته

ای کرد و افزود: با استفاده از آب و هوای ظرفیت سواحل کشورمان در حوزه گلخانه، هیدروپونیک و تولید محصوالت تجاری هم اشاره

ه کنیم؛ چراکه سرمایه انسانی و زمینه تولید محصوالت توانیم محصوالت اقتصادی تولید کرده و به بازارهای جهانی عرضسواحل می

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت برخی کشورهای اطراف مانند .خوبی را داریم که تنها نیاز به تدبیر و مدیریت دارد

جود دارد و بخشی از آن روسیه هم اشاره کرد و گفت: کشوری مانند روسیه نیازمند محصوالت خارج از فصل است که در کشور ما و

وزیر جهاد کشاورزی .شود که با صادرات آن برای کشور تولید ثروت، اشتغال و رشد اقتصادی در پی داردها تولید میدر گلخانه

بندی محصوالت کشاورزی است که امیدواریم با کمک همچنین خطاب به استادان حوزه باغبانی گفت: یکی از مشکالت کشور ما بسته

 .قان این موضوع هرچه زودتر برطرف شودشما محق

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960613000800 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

های روغنی به کشور طی هزار میلیارد تومان روغن و دانه 1۴9جدید/ واردات هزار تن کلزا برای سال زراعی  5۰۰تولید 
 سال 1۰

های در زمینه تولید دانه 96 - 97های پاییزه سال زراعی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مراسم پنجمین گردهمایی سراسری کشت

 .روغنی توضیحاتی را ارائه داد

هزار هکتار از اراضی  286بیش از  96 - 97های روغنی با اعالم این خبر گفت: سال زراعی به گزارش خبرنگار ایانا، مجری طرح دانه

هزار  182هزار تن افزایش یابد.علیرضا مهاجر با اشاره به تولید  500کشاورزی به کشت کلزا اختصاص یافته و تولید این محصول به 

درصد رشد داشته  300برابر شده و  2.7ش تولید این محصول افزای 95 - 96تنی کلزا در سال جاری بیان کرد: در سال زراعی 

ترین عوامل تولید دانست و افزود: با توسعه کشت این محصوالت های روغنی و پایداری کشت را از مهماست.وی توسعه کشت دانه

 هش داد.توان از خروج ساالنه چهار میلیارد دالر ارز از کشور جلوگیری کرد و تا حد ممکن واردات را کامی

به گفته مهاجر، در دو دهه اخیر، عدم تعامل بخش صنعت به خرید تولید داخل، ضعف تکنولوژی و نبود اراده ملی برای افزایش تولید 

میلیون تن  3.5میلیون تن کلزا و  1.5رفت.وی عنوان کرد: ساالنه شمار میهای موجود بهترین چالشو کاهش وابستگی از مهم

شود. در عین میلیون تن ظرفیت تصفیه روغن برآورد می 3.6کشی و میلیون تن ظرفیت روغن 5.5در حالی که کنجاله نیاز است، 

 های روغنی به کشور وجود دارد.میلیون تن دانه 1.4میلیون تن روغن خام و  1.3حال، نیاز به واردات 

سال  20شود، ادامه داد: طی برای سالمتی محسوب میمشاورز وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کلزا، روغن باکیفیت و ارزشمند 

ها مشکالت بازرگانی بود، اما با توجه وزیر و ترین آنهای روغنی وجود داشت که مهمهای بسیاری برای تولید دانهگذشته چالش

 38.2بیش از  95تا  71سال گذشته و به عبارتی از سال  25معاونان وی این مشکالت تا حد بسیاری حل شد.مهاجر تأکید کرد: طی 

رسد نظر میهای روغنی و کنجاله هزینه شده است؛ بنابراین بههزار میلیارد تومان برای واردات روغن، دانه 149میلیارد دالر یعنی 

شده طور کامل پرداخت نتواند از شدت وابستگی بکاهد.به گفته وی، اگرچه هنوز خسارت کشاورزان بهتوسعه کشت این محصوالت می

 درصد رایگان تأمین شد. 100صورت هزار هکتار به 180است، اما حق بیمه مزارع کلزا در سطح 

 موقع دستمزدتن بذر در راستای حمایت از کلزاکاران اضافه کرد: خرید تضمینی و پرداخت به 540هزار و مهاجر با اشاره به تدارک یک

تواند ترین مواردی است که میو ترویجی و نیز تأمین تسهیالت بانکی از مهم های آموزشیبه کشاورزان، تدارک، تأمین و اجرای پایلوت

های گلستان، خوزستان، مازندران، فارس، اردبیل و کرمانشاه های روغنی ایجاد انگیزه کند.وی در پایان استانبرای تولیدکنندگان دانه

 عنوان رتبه نخست تا ششم تولید کلزا معرفی کرد./را به

http://www.iana.ir/fa/news/48279/%D8%AA%D9%88%D9% 
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 تولیدات زراعی
 ایران اکونا – ۱۳۹۶/ شهریور /  ۱۳دوشنبه , 

 !خواه و مغفول مانده در اردکانآبمحصولی کم

داروند( از توابع بخش خرانق شهرستان اردکان یزد این سوال «)داربند»روستای های زرشک سوزی در جنگلچندی پیش خبر آتش

 شود؟مهم را در اذهان عمومی ایجاد کرد که مگر در اردکان زرشک هم کشت می

درصد از اراضی تحت کشت این محصول مربوط  97شود ولی هر چند کشور ایران بزرگترین تولیدکننده زرشک در دنیا شناخته می 

درصد زرشک دنیا را در اختیار دارند اما با این وجود تولید زرشک در  95تان خراسان رضوی و شهرستان قائنات است که تولید به اس

خوشبختانه چنین موضوعی صحت دارد و در مناطق کوهستانی شهرستان کویری اردکان .کویر مرکزی ایران جای بسی تامل است

 .اکی و دارویی که خواص درمانی فراوانی دارد، موجود استقابلیت کشت و تولید انبوه این گیاه خور

در برخی از مناطق بخش خرانق شهرستان اردکان، درختان خود روی زرشک وجود دارد و تنها جنگل طبیعی زرشک این شهرستان 

 .شود، واقع شده استگفته می« داربند»که در گویش محلی« داروند»در روستای 

 هم زیر پوشش طبیعی و« انجیرآوند»در نزدیکی روستای « چِهر»و نیز دهکده « علی قلی و نارستان»قه البته عالوه بر این دو منط

 .خودروی این گیاه خوراکی دارویی قرار دارد

 های خود روی زرشک خرانقجنگل

ساکن و به دامداری و کشاورزی « انجیرآوند»از جوانان اردکانی که پدر و مادرش در منطقه کوهستانی روستای « محمد اندرخور»

در فاصله پنج کیلومتری  «چِهر»گوید: دهکده متروکه منطقه یزد، در این رابطه می –وگو با خبرنگار ایسنا مشغول هستند، در گفت

 . های آن درختان زرشک محصول پر باری دارندکه همه ساله در کوهپایه روستای انجیرآوند قرار دارد

دهند، ادامه کیلوگرم محصول می 500های پر بارش حدود درخت زرشک در این منطقه در سال 30وی با اشاره به این که بیش از 

محصول سهم حیوانات و پرندگان وحشی کیلوگرم زرشک برداشت شده است ولی بخشی از این  200بارش نیز تا داد: در سال های کم

 . شودمنطقه از جمله کبک می

 بازار فروش مطلوب زرشک اردکان

لی وگو با ایسنا با اشاره به خشکسارییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردکان نیز در گفت« مرتضی افخمی اردکانی»

در روستای « علی قلی»و دهانه « چهر»، دهکده «داروند»های طبیعی لگیاه دارویی زرشک در سه منطقه جنگ :چند سال اخیر، گفت

 .های اخیر با کاهش محصول این گیاه خودرو روبرو هستیمکند که با توجه به خشکسالینارستان رشد می

کرد و افزود:  وی رشد گیاهان دارویی و محصوالت خود رو در اردکان را تابع شرایط اقلیمی و میزان بارندگی در فصل بارش عنوان

ذکر کرد ولی اگر به گیاه  «زیره سیاه»و « آنغوزه»توان برخی از محصوالت خاص مناطق اردکان که بازار فروش خوبی نیز دارند را می

 . زرشک این منطقه نیز توجه شود، زمینه اشتغال و تکثیر این محصول نیز به عنوان محصول زراعی وجود خواهد داشت

: کرد اظهار های کم بارش اشاره و م این اداره در حفظ اراضی و مراتع طبیعی در تمام فصول به ویژه سالافخمی به نظارت مداو

هستیم که با مشخص  «زیره سیاه»و « آنغوزه»اهانی چون گی رویش شدید کاهش شاهد اخیر هایخشکسالی به توجه با متاسفانه

 .سیاه نیز کامالً ممنوع شده استزیرهکردن چند منطقه برداشت فقط برای گیاه آنغوزه، برداشت 

 رد قطعاً های قُرُق و خشکسالی با منابع طبیعی همکاری الزم را داشته باشند، مسئول خاطرنشان کرد: اگر مردم در زماناین مقام 

 . های پربارش محصول بهتر و ذخیره بیشتری را برای برداشت در اختیار خواهند داشتسال

 اه و توصیه شدهآبخوزرشک، محصولی کم

http://awnrc.com/index.php
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 محصول تکش به توصیه از یزد، منطقه –وگو با خبرنگار ایسنا معاون فنی جهادکشاورزی اردکان هم در گفت« پورسیدعلی حسینی»

در اردکان خبر داد و افزود: مطمئناً تولید این محصوالت، صرفه اقتصادی دارد و برای اهالی روستاها  «زرشک» همچون آبخواهیکم

 . کنداشتغال و تولید میایجاد 

وی افزود: با توجه به خود رو بودن این گیاه ارزشمند که گاهاً مشاهده شده کیفیت محصولی بهتر از دیگر انواع مشابه خود در کشور 

ثیر، رشد کمندان به عنوان گیاه کشت شده نیز به آن عالقه نشان دهند، از قابلیت ترا داراست، صرفه اقتصادی خوبی دارد و اگر عالقه

 . و باردهی باالیی نیز برخوردار است

ای توانند به جهای پایلوت کشت گیاهان دارویی، خاطرنشان کرد: کشاورزان اردکانی میپور با اشاره به حمایت دولت از طرححسینی

اهان دارویی ک و دیگر گیکشت یونجه و انار و دیگر محصوالت پرآبخواه به صورت پایلوت با اخذ تسهیالت بسیار مناسب به کشت زرش

 .در منطقه بپردازند که مطمئنا درآمد بهتری را نیز برای آنها خواهد داشت

http://iranecona.com/77064/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 پروری بدون تغییردرصد افزایش یافت/ آبزی 1۰.۷قیمت تولید طیور 

های جانبی، تنها شاخصی که برای بهای تولیدکننده در تیر امسال بدون تغییر باقی ماند، ماهی در گروه پرورش حیوانات و فراورده

 .درصد صعود کرد 10.7طیور پروری بود. با این حال، این شاخص برای های شمال و آبزیآب

واحد بود که نسبت به ماه قبل سه  256.3به گزارش خبرنگار ایانا، شاخص بهای تولیدکننده در تیر امسال برای پرورش حیوانات، 

درصد رشد داشته است. در این زیرگروه، شاخص بهای تولیدکننده برای پرورش گاو و گاومیش به  16.3درصد و ماه مشابه سال قبل 

درصد نسبت به ماه قبل از آن مثبت برآورد  10.7درصد مثبت و پرورش طیور،  1.5درصد منفی، پرورش گوسفند و بز  0.1زان می

های های شمال بدون تغییر باقی مانده، اما این عدد برای ماهی آبپروری و ماهی آبشود. همچنین اگرچه این شاخص برای آبزیمی

به میزان  301.2ر همین راستا شاخص بهای تولیدکننده فراوری و نگهداری گوشت با عدد درصد رشد داشته است.د 15.2جنوب 

های درصد باال رفته است. البته تولید فراورده 8.3درصد نسبت به خرداد ماه افزایش یافته و فراوری و نگهداری انواع ماهی نیز  1.4

بق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، شاخص قیمت تولیدکننده درصد نسبت به ماه قبل از آن سیر صعودی داشت.ط 0.3لبنی نیز 

واحد از گروه صنعت و خدمات باالتر ایستاده است. در مجموع این شاخص برای  267در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با 

 سیر صعودی داشته است. 95درصد نسبت به تیر سال  16.3پرورش حیوانات سه درصد نسبت به خرداد و 

http://www.iana.ir/fa/news/48128/%D9%82%DB 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 جایگاه زیربخش دامپروری در تولید ارزش افزوده بخش کشاورزی

 .گیردتولید ارزش افزوده در بخش کشاورزی را در اختیار داشته و بعد از زراعت قرار می زیربخش دامپروری رتبه دوم

درصد بوده و  26.8سال گذشته سهم زیربخش دامپروری و شکار از ارزش افزوده بخش کشاورزی،  10به گزارش خبرنگار ایانا، طی 

درصد تولید ارزش افزوده رتبه نخست و ماهیگیری  65.7عت با گیرد. این در حالی است که زرادر جایگاه دوم پس از زراعت قرار می

 گیرند.های بعدی قرار میدرصد به ترتیب در رتبه 0.5درصد و جنگلداری با  2.6درصد، خدمات کشاورزی با  4.4با 

به قیمت ثابت سال  94بر اساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی ایران، ارزش تولید و ارزش افزوده بخش دامپروری و شکار در سال 

درصد رشد را تجربه کرده  2.8و  3.2هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب  11و  28به ترتیب  90

 به ترتیب شش و دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 83است. ارزش تولید و ارزش افزوده این سال نسبت به سال 

نسبت به سال قبل از آن در آمار مربوطه به ثبت رسیده است. در  95درصدی تولید محصوالت دامی در سال  4.6همچنین افزایش 

درصد  1.8و  2.4به ترتیب  94تا  83های همین راستا متوسط رشد ارزش تولید و ارزش افزوده بخش دامپروری و شکار در دوره سال

که ارزش تولید و افزوده  87و ارزش افزوده این بخش با ثبات بوده، به غیر از سال بوده است. در دوره مذکور، روند رشد ارزش تولید 

 83طور کلی ارزش افزوده بخش دامپروری بدون محاسبه بخش شکار، در سال یابد.بهدرصد کاهش می 11.1و  10.3آن به ترتیب 

هزار میلیارد تومان رسیده است.این در حالی است  28به  94شود که این عدد در سال هزار میلیارد تومان برآورد می 22به میزان 

 95شود. در مجموع، این بخش در سال درصد برآورد می 2.54طور متوسط به 95تا  84که ارزش افزوده کل بخش کشاورزی از سال 

 درصدی تولید ناخالص داخلی را بر عهده داشته است./ 12.5درصد از رشد  0.3سهمی در حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/48226/%D8%AC%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 سهم دامدار در گرانی گوشت گوسفندی چقدر است؟ + جدول و نمودار

درصد  21درصد افزایش داشته، اما سهم دامدار در این میان تنها  38تاکنون بیش از اگرچه قیمت گوسفند زنده از سال گذشته 

شود. هزار تومان در بازار خرید و فروش می 38به گزارش خبرنگار ایانا، در حال حاضر قیمت الشه گوسفند کشتار شده بیش از .شودبرآورد می

برد. البته این عدد، تومان در هر کیلوگرم به کشتارگاه می 80هزار و  17ده را با نرخ این در حالی است که فروشنده دام یا همان چوبدار، دام زن

های میدانی خبرنگار ایانا، تاکنون دامداری موفق به فروش دام رسد. زیرا طبق گزارشتمام آن چیزی نیست که به دست تولیدکننده و دامدار می

م نشده است؛ بنابراین باید بین این دو مبلغ، تفاوت قائل شد. به عبارتی با دید چوبدار، قیمت دام هزار تومان به ازای هر کیلوگر 15زنده باالتر از 

درصد افزایش یافته، در حالی که سهم دامدار در این میان  38.4تومان یا  740های شهریور پارسال تاکنون، به اندازه چهارهزار و زنده از میانه

 هزار تومان رسیده است. 15هزار تومان، حداکثر به  12تا  500هزار و  11قیمت در طول یک سال از درصد بوده است. زیرا این  21تنها 

تومانی در هر کیلوگرم  120هزار و  10درصدی یعنی  35.4این در حالی است که طرف دیگر بازار، یعنی دام کشتار شده، افزایشی 

تومان در حال حاضر  660هزار و  38تومان بود به  540هزار و  28که  را تجربه کرد. به عبارتی قیمت الشه از شهریور سال گذشته

 رسیده و در همین نقطه توقف کرده است.

 ها به تومان استقیمت

 درصد تغییر میزان تغییر شهریور امسال شهریور سال گذشته نوع محصول

 38.4 4740 1708 12340 دام زنده

 35.4 10120 38660 28540 دام کشتار

در این  شود. البتهو بیشترین قیمت گوسفند زنده و الشه دام در همین مقطع زمانی مربوط به ابتدا و انتهای آمارگیری میکمترین 

و خیزهای فراوانی در هر دو بخش بازار اتفاق افتاده، اما روند کلی نمودار، در مجموع رو به افزایش بوده است. بنابراین بر  میان افت

را به  توان تقصیرهاناسان مبنی بر کاهش تولید گوشت قرمز و نیز افزایش بیش از حد قیمت دام زنده، نمیخالف ادعای برخی کارش

رفت. از افتاد، قطعا نرخ آن بیش از اعداد گفته شده باال میگردن دامدار انداخت. زیرا اگر کمبودی در میزان عرضه دام اتفاق می

 شود.ود محفوظ داشته که به اشتباه به نام دامدار نوشته میطرفی در این میان، چوبدار نیز سهمی برای خ

http://www.iana.ir/fa/news/48183/%D8%B3%D9%87% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 پرونده آلودگی خاک به مراجع قضایی در اردبیل ۲6معرفی 

 .فقره پرونده در حوزه آلودگی خاک خبر داد 26سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست بیله سوار از تشکیل 

بهنام برزگر گفت: ماموران یگان حفاظت نمایندگی محیط زیست  به گزارش ایانا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اردبیل،

شهرستان بیله سوار با حضور در مزارع کشت جالیزی زیرنایلونی ضمن برخورد با کشاورزان متخلف، آنان را ملزم به جمع آوری 

 .ضایعات و پسماندهای پالستیکی مزارع پس از برداشت محصوالت جالیزی )زیرنایلونی( کردند

افزود: براساس بازدیدهای صورت گرفته و عدم تمکین زارعین مذکور در امر جمع آوری ضایعات و پسماندهای پالستیکی مزارع برزگر 

فقره پرونده و معرفی زارعین متخلف به مراجع قضایی بیله  26کشت جالیزی زیرنایلونی پس از برداشت محصول، نسبت به تشکیل 

فت: پسماندهای پالستیکی برجای مانده در مزارع پس از برداشت محصوالت جالیزی زیرنایلونی وی گ.سوار و جعفرآباد اقدام شده است

بدلیل مدت زمان زیاد ماندگاری در روی خاک عالوه بر آلودگی شدید محیط زیست ، اثرات جبران ناپذیری بر حاصلخیزی و از بین 

عین مذکور را متعهد و ملزم به جمع آوری ضایعات پالستیکی بردن بافت موثر خاک داشته و بدلیل اهمیت موضوع، این اداره زار

 مزارع کشت جالیزی زیرنایلونی خود کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/48191/%D9%85%D8%B 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۰ : تاریخ

 روندخطر کاهش تولید با اجرای شیوه قیمت تضمینی برای خرید گندم/ کارخانجات آرد زیر بار خرید نقدی از بورس نمی
ای کاران با اشاره به مشکالت جایگزینی طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، گفت: چگونه کارخانهرئیس بنیاد ملی گندم 

  .هزار تن گندم را بپردازد 5که سالها بدون پرداخت یک ریال حمایت شده است بخواهد به بورس برود و یکجا پول 

، در مورد اجرای روش خرید گندم به روش قیمت تضمینی و عرضه خبرگزاری فارسادی وگو با خبرنگار اقتصقلی ایمانی در گفتعلی

خواهیم یک طرحی را اجرا کنیم باید تمام جوانب کار را بسنجیم چرا در بورس کاال به جای خرید تضمینی، اظهار داشت: وقتی می

نگهداری گندم تولید شده ندارم و اگر قرار باشد فروش گندم در بورس کاال به روش قیمت تضمینی اجرا که من کشاورز انباری برای 

وی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: چگونه من به عنوان یک کشاورز که بین .شود اولین مسأله نحوه نگهداری یا تحویل گندم است

های خاص خود را دارد و باید دید چه شوم. فروش محصول در بورس حساسیتتوانم وارد بورس ام میتن گندم تولید کرده 5تا  2

 .کننده باشدتواند کمکاند؛ البته خرید به صورت سلف میای برای این موضوع در نظر گرفتهنسخه

شور به ر سراسر ککاران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی پراکنش انبارهای غله و سازمان تعاون روستایی درئیس بنیاد ملی گندم

خواهند گندم را از کشاورز بخرند و در بورس عرضه کنند در صورتی صورت یکسان وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید پرسید چرا می

ایمانی با بیان اینکه دولت سالیان سال است که به کارخانجات آرد .که مشتری گندم مشخص است و بیشتر کارخانجات آرد هستند

ریزد. پردازد و آن را در انبار کارخانه آرد میخرد، پولش را میده است، تصریح کرد: دولت گندم را از کشاورز میکمک فراوانی کر

دهد و پس از آنکه سهمیه گندم تبدیل به آرد شد پس از فروش آرد کارخانجات تر اینکه حق انبارداری هم به کارخانجات آرد میجالب

ای که سالیان سال بدون پرداخت یک ریال حمایت شده د: حال شما حساب کنید چگونه کارخانهوی ادامه دا.دهندپول دولت را می

هزار تن گندم را بپردازد. اگر به این نکات دقت نکنیم نهایتاً این تولید است که تحت تأثیر منفی  5بخواهد برود در بورس و یکجا پول 

برای دو استان اردبیل و گلستان اجرا شده چندان آسان و خوشایند نبوده قرار خواهد گرفت چرا که تجربه قیمت تضمینی که امسال 

هزار میلیارد تومان گندم از کشاورزان به صورت خرید تضمینی  10به گزارش خبرنگار فارس، دولت در حال حاضر رقمی حدود .است

قیمت تضمینی و عرضه گندم در  خریداری کرده است که چندی پیش مدیرعامل بورس کاال خبر از بررسی جایگزین کردن روش

های دو استان اردبیل و گلستان به داد که البته امسال نیز به صورت آزمایشی گندم 97بورس به جای خرید تضمینی برای سالی 

 .همین روش در بورس عرضه شد

s.com/newstext.php?nn=http://www.farsnew13960606000185 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 درصد از سطح زیر کشت گندم 5/ کاهش ساالنه 96 - 9۷درصدی قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی  9افزایش 

درصدی قیمت تضمینی گندم نسبت به سال گذشته را به دولت پیشنهاد  9درصدی تورم تولیدکننده، افزایش  9با توجه به رشد 

است،  96-97به گزارش خبرنگار ایانا از محل سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی که در حال برگزاری پنجمین گردهمایی کشت پاییزه .دادیم

ضر شد و گفت: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی درباره عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، دقایقی پیش در جمع خبرنگاران حا

درصدی نسبت به سال قبل است.وی با بیان اینکه با وجود فضای ناهنجار اقلیمی، تولید گندم در حد برنامه بوده  9قیمت تضمینی گندم افزایش 

ح زیرکشت گندم ساالنه پنج درصد کاهش خواهد یابد، اضافه کرد: این در حالی است که سطو تولید برنج در سال جاری هشت درصد افزایش می

هزار هکتاری گندم، مشکلی در تولید این محصول نخواهیم داشت و با اقدامات  900یافت، اما با توجه به سطح زیر کشت پایدار یک میلیون و 

بینی کرد هزار تن پیش 850یک میلیون و انجام شده مازاد گندم داریم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت تولید شکر در سال جاری را 

 400هزار تن بود که با این میزان تولید کسری تولید این محصول بیش از  400یک میلیون و  92و  91، 90و افزود: واردات شکر در اوایل سال 

افزایش یافته است؛ همچنین کمبود بذر  هزار تن نسبت به سال قبل سه برابر 193هزار تن نخواهد بود.کشاورز بیان کرد: محصول کلزا با تولید 

مورد نیاز نخود و عدس در برخی مناطق تأمین شد.وی تأکید کرد: میزان مصرف کودهای شیمیایی سه میلیون تن، کودهای آلی یک میلیون و 

بینی کردیم و کشت چغندرقند شهزار تن بذر گندم دیم را پی 180هزار تن بذر گندم آبی و  300هزار تن،  200هزار تن، انواع کود میکرو  400

هزار هکتار تدارک دیده شده است.به گزارش ایانا اگرچه معاون وزیر جهاد کشاورزی به رقم دقیق قیمت تضمینی گندم با وجود  30پاییزه برای 

را  96 - 97ل زراعی درصدی اشاره نکرد، اما گفته می شود وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی گندم معمولی برای سا 9اعالم افزایش 

 ریال پیشنهاد کرده است./ 14630ریال و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را  14300

http://www.iana.ir/fa/news/48283/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 خدمات

 فارس - ۹۶/۰۶/۱۱ : تاریخ

 شود هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد می 69
هزار شغل در بخش کشاورزی در قالب بسته اشتغال فراگیر کشور  69مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایجاد 

خالدی افزود: در بسته  ، محمدوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .بینی شده استپیش

رسته  10اشتغال فراگیر که یک ماه پیش با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور ابالغ شد، برای بخش کشاورزی 

رسته فعالیت در بخش کشاورزی شامل توسعه  10اظهار داشت: این .هزار شغل باید ایجاد شود 69فعالیت تعریف شده که در قالب آن 

نه، توسعه گیاهان دارویی، توسعه آبزی پروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و خدمات بازرگانی، خدمات فنی و مشاوره ای مرتبط با گلخا

کشاورزی )خدمات غیر دولتی(، خدمات مدرن سازی کشاورزی با مکانیزاسیون و تامین نهاده ها، پروژه دامپروری و محصوالت مرتبط، 

ها، خدمات کسب و کارهای دامپزشکی و خدمات کسب و کارهای نی های کشاورزی و کشت و صنعتخدمات توسعه کسب و کار تعاو

 10وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در نخستین گام برای اجرایی کردن بسته اشتغال فراگیر کشور، برای این .عشایری است

ها و راهبری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه، رویه رسته فعالیت، مجری تعیین کرده و مقرر شده مجریان رسته ها با هدایت

 .و برنامه عملیاتی اجرایی برای دستیابی به اشتغال را تهیه کنند

خالدی گفت: همچنین مقرر شد برنامه برش استانی هر کدام از فعالیت ها با تاکید بر تسهیالت، تعیین و میزان اشتغال پیش بینی 

ت در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر کشور نیز بسته های حمایتی و مداخالت سیاستی الزم برای توسعه وی افزود: قرار اس.شود

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت .فعالیت ها و پایدار شدن اشتغال در بخش کشاورزی در سطح ملی و استانی پیش بینی شود

ه اشتغال فراگیر کشور بر این است که نباید تنها به تسهیالت متکی جهاد کشاورزی با بیان این که تاکید در اجرای بسته و برنام

باشیم، تصریح کرد: ما باید اشتغال پایدار را در راستای تکمیل حلقه ها و خالء های موجود در زنجیره ارزش دنبال کنیم و در کنار 

 .ای داشته باشیمتسهیالت به توانمند سازی، آموزش و نهاد سازی توجه ویژه

دآور شد: بر اساس برنامه اشتغال و توانمند سازی نیروی کار، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار وی یا

و رفاه اجتماعی برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش کسب و کار و اشتغال پایدار در فعالیت های بخش کشاورزی را 

 .نیز در همین راستا تهیه و به اجرا گذاشته شده استتهیه کند و بسته اشتغال فراگیر 

خالدی اذعان داشت: بخش کشاورزی به دلیل تعامل خوبی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد،جلوتر از سایر بخش های 

 .کنداقتصادی در راستای اجرای بسته اشتغال فراگیر کشور حرکت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960611000368 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

گیاهان دارویی های جدید گردشگری عشایری، زنجیره تولید میلیارد تومان تسهیالت به عشایر/ طرح ۳۳۰اختصاص 

 شودو تولید گوشت اجرا می

میلیارد تومان تسهیالت به عشایر  330رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اجرای برنامه ساماندهی کوچ عشایر از اختصاص 

کل ن خبر افزود: هم تشبه گزارش ایانا ،کرمعلی قندالی در گفت و گویی که صبح امروز با شبکه خبر انجام داد ضمن اعالم ای.خبر داد

ها و هم عشایر به صورت انفرادی می توانند از تسهیالت استفاده کنند و ظرف یکی دو ماه آینده این تسهیالت در مرحله پرداخت 

میلیار دالر هم برای طرح ساماندهی و اشتغال عشایر در نظر گرفته شده  1.5رئیس سازمان امور عشایر اعالم کرد: .قرار خواهد گرفت

 .میلیارد تومان برای تولید و اشتغال عشایر از محل صندوق توسعه ملی خبر داد 200وی همچنین از تخصیص.ستا

این مسئول دولتی با اشاره به جزئیات طرح ساماندهی عشایر گفت: در ساماندهی به کوچ، حفاظت و مرمت راه های عشایری، تامین 

طریق اصالح منابع آبی یا از طریق سیار و با استفاده از تانکرها، جایگزینی سوخت  آب عشایر هم برای جمعیت آنها هم دام هایشان، از

 .فسیلی با حمل کپسول گاز و نیر تامین و تحویل کاالهای مورد نیاز عشایر مورد نظر است که در حال انجام است

سرشماری شده است که بر اساس  87 و 77،  66کرمعلی قندالی درباره جمعیت عشایر نیز گفت: جمعیت عشایر طی سه دوره سال 

 .هزار نفر بوده است 200میلیون  1جمعیت عشایر  87آمار جمعیت مطلق عشایر تقریبا تغییری نکرده است و در سال 

رئیس سازمان امور عشایر بزرگ ترین تهدید عشایر را وابستگی آن ها به دام و تک محصول دانست و افزود: اگر عشایر تک محصول 

آینده با مشکل روبرو خواهند شد از این جهت است که ما برای تولید محصوالت متنوع برنامه ریزی کرده ایم و طرح  بمانند در

 .همه برای رفع این تهدید از سر جامعه عشایری است ... گردشگری، زنجیره تولید گیاهان دارویی، تولید شیر و گوشت و

سال گذشته اتخاذ شده است گفت: افق جدیدی برای زندگی  3با رویکردی که ظرف  کرمعلی قندالی با اشاره به افزایش اشتغال عشایر

هزار خانوار عشایر تحت پوشش بیمه  60رئیس سازمان امور عشایر درباره بیمه عشایر هم گفت: حدود .عشایر فراهم شده است

 .یمه اجتماعی قرار بگیرندهزار خانوار تحت پوشش ب 120اجتماعی قرار گرفته اند که طبق برنامه تالش می کنیم 

 .کرمعلی قندالی افزود: در بحث بیمه دام ها نیز اگر دولت منابعش را فراهم کند زمینه آن فراهم است

http://www.iana.ir/fa/news/48216/%D8%A7%D 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

ستلزم شده، مبندیارائه پیشنهاد خرید تضمینی گندم به دبیرخانه شورای اقتصاد/ صادرات محصوالت کشاورزی بسته

 شودای غذایی جهان/ محصوالت تراریخته در کشور تولید نمیهای زنجیرهپیوند با شبکه

افته یای توزیع مواد غذایی در سطح کشورهای توسعههای زنجیرهشبکهصادرات محصوالت کشاورزی باید از حالت سنتی خارج و به 

المللی و دهمین کنگره علوم باغبانی ایران در جمع به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نخستین کنفرانس بین.متصل شود

گرفت و تجار و بازرگانان کشور بیشتر واردکننده ای صورت میصورت فلهخبرنگاران با اعالم این خبر گفت: صادرات محصوالت کشاورزی تا دیروز به

های در بخش کنندگانبندی نهایی برای مصرفتوان انتظار داشت که صادرات محصوالت کشاورزی با بستهو کمتر صادرکننده بودند؛ بنابراین نمی

کنندگان مر نیازمند تعامل با جهان و حرکت بر اساس سفارش مصرفصنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی به سرعت انجام شود، بلکه تحقق این ا

در  بندی و صنایع تبدیلی و تکمیلیها، مباحث لجستکیی، بستهگذاری مشترک است.محمود حجتی بیان کرد: توسعه سردخانهجهانی و سرمایه

ای جیرههای زنشده را مستلزم پیوند با شبکهبندیستهدستور کار وزارت جهاد کشاورزی بوده که رشد خوبی داشته است.وی صادرات محصوالت ب

ای عرضه صورت فلهشده در داخل و صادراتی بهاکنون سهم باالیی از محصوالت عرضهجهان و تعامل و همکاری در این زمینه دانست و افزود: هم

 کننده حرکت کرد.بندی نهایی برای مصرفبا بستهآرام از این حالت خارج شد و به سمت صادرات محصوالت کشاورزی شود که باید آراممی

حجتی با اشاره به اینکه پیشنهاد خرید تضمینی گندم را در مردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای اقتصاد دادند، عنوان کرد: 

 شود. موقع بررسی و اعالمریزی کشاورزان جهت کشت محصول استراتژیک بهامیدواریم که این پیشنهاد برای برنامه

شود، ادامه داد: تنها بخشی از محصوالت وارداتی تراریخته نظیر سویا و ذرت وی با بیان اینکه محصوالت تراریخته در کشور تولید نمی

های الزم از المللی است که بررسیوارداتی تراریخته است، اما ورود این محصوالت مستلزم طی شدن مراحل قانونی و مقررات بین

 شود./صات فنی و مدارک قابل مصرف بودن انجام میلحاظ ثبت، مشخ

http://www.iana.ir/fa/news/48233/%D8%A7%D8%B1%D8%A7% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 تسهیالت به عشایر اختصاص یافتمیلیارد تومان  ۳۳۰

میلیارد تومان تسهیالت به عشایر  330رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اجرای برنامه ساماندهی کوچ عشایر از اختصاص 

 .خبر داد

 ها و هم عشایر بهقندالی رئیس سازمان امور عشایر اظهار کرد: هم تشکلکرمعلی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .توانند از تسهیالت استفاده کنند و ظرف یکی دو ماه آینده این تسهیالت در مرحله پرداخت قرار خواهد گرفتصورت انفرادی می

 .در نظر گرفته شده است تغال عشایراش میلیار دالر هم برای طرح ساماندهی و 1.5رئیس سازمان امور عشایر اعالم کرد: 

 .میلیارد تومان برای تولید و اشتغال عشایر از محل صندوق توسعه ملی خبر داد 200وی همچنین از تخصیص 

های عشایری، تأمین این مسئول دولتی با اشاره به جزئیات طرح ساماندهی عشایر گفت: در ساماندهی به کوچ، حفاظت و مرمت راه

هایشان، از طریق اصالح منابع آبی یا از طریق سیار و با استفاده از تانکرها، جایگزینی سوخت ای جمعیت آنها هم دامآب عشایر هم بر

 .مورد نظر است که در حال انجام است عشایر فسیلی با حمل کپسول گاز و نیر تأمین و تحویل کاالهای مورد نیاز

سرشماری شده است که بر اساس آمار  87و  77، 66طی سه دوره سال  شایرجمعیت عقندالی درباره جمعیت عشایر نیز بیان کرد: 

 .هزار نفر بوده است 200میلیون  1جمعیت عشایر  87جمعیت مطلق عشایر تقریباً تغییری نکرده است و در سال 

رئیس سازمان امور عشایر بزرگترین تهدید عشایر را وابستگی آنها به دام و تک محصول دانست و افزود: اگر عشایر تک محصول بمانند 

ایم و طرح گردشگری، در آینده با مشکل روبرو خواهند شد از این جهت است که ما برای تولید محصوالت متنوع برنامه ریزی کرده

 .است جامعه عشایریرویی، تولید شیر و گوشت و ... همه برای رفع این تهدید از سر زنجیره تولید گیاهان دا

سال گذشته اتخاذ شده است، گفت: افق جدیدی برای زندگی  3با رویکردی که ظرف  افزایش اشتغال عشایر قندالی با اشاره به

 .عشایر فراهم شده است

اند که طبق هزار خانوار عشایر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته 60 دحدو: گفت بیمه عشایر رئیس سازمان امور عشایر درباره

 .هزار خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند 120کنیم برنامه تالش می

 ها نیز اگر دولت منابعش را فراهم کند زمینه آن فراهم است.قندالی در خاتمه یادآور شد: در بحث بیمه دام

http://www.yjc.ir/fa/news/6230045/%DB%B3%DB 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 های طوالنی و شدیدتر در اردناحتمال خشکسالی

های منطقه و برآورد جامع خشکسالیاردن از جمله کشورهایی است که از نظر منابع آبی سخت در مضیقه است و مطالعه تازه و 

 .دهد که با روند فعلی، اوضاع ممکن است بسیار بدتر شودتغییرات کاربری اراضی باال دست در سوریه پس از جنگ نشان می

ه دهد کترین کشورهای جهان، نشان میها در اردن، یکی از کم آبی درباره خشکسالیا، تحقیق تازهمجله ساینسبه گزارش ایانا از 

 های بیشتر با کشورهای شریکهای کشاورزی و توافقاین کشور بدون ایجاد تحول در منابع آبی این کشور، استفاده بهینه از زمین

واهد بود. این تحقیق که نخستین تحلیل از چند نوع خشکسالی های فاجعه بار روبرو خدر منابع آبی، به طور بالقوه با خطر خشکسالی

گاهانه های آتواند به ارتقای سیاستگزاریمختلف است و در آن تغییرات در کاربری اراضی باالدست در سوریه هم لحاظ شده است، می

ون گورلیک یکی از نویسندگان های مشترک دارند کمک کند. استیدر دیگر کشورهای خشک جهان که با کشورهای همسایه رودخانه

ی توانایی اردن دربرآوردن نیازهای آب"گوید: این تحقیق و استاد دانشکده علوم زمین، انرژی و محیط زیست در دانشگاه استنفورد می

شی از اشهرها و بخش کشاورزی این کشور، تحت فشار تاثیرات مختلف موثر بر منابع آب شیرین این کشور خواهد بود. این تاثیرات ن

 ."ها در بخش کشاورزی سوریه در دوران پس از جنگ خواهد بودهای سخت و از سرگیری استفاده از زمینخشکسالی

های مدیریت و سیاستگزاری آب در این کشور است با گورلیک، مدیریت پروژه آب اردن را بر عهده دارد؛ این پروژه در جستجوی راه

کشور کم باران ارتقا دهد و هم ابزارهایی برای بهبود دسترسی به آب در دیگر کشورهای در این امید که هم امنیت آب را در این 

چاپ شده است،  Science Advancesآگوست در مجله  30معرض کم آبی در منطقه بیابد. محققان در تحقیق اخیر که در 

درصد  75شتر بارندگی، افزایش بیشتر دما و دریافتند که اردن بدون انجام تغییرات اساسی، باید با مشکالتی همچون کاهش بی
کاهش آب ورودی از سوریه دست و پنجه نرم کند.این وضعیت ممکن است با افزایش آب مصرفی کشاورزی در سوریه در 

تواند جریان آب رودخانه یرموک، بزرگترین منبع تامین کننده آب های طوالنی داخلی این کشور که میدوران پس از جنگ
 ردن را بیش از پیش کاهش دهد، بدتر هم بشود.رودخانه ا

 تحلیل مدیریت محور

این تیم تحقیقاتی به جای تمرکز بر کاهش بارندگی، سه نوع خشکسالی که اردن را تحت تاثیر قرار داده بود، بررسی کردند: کاهش 

سه وضعیت را از دو منظر بررسی کردند: ای. آنها هر یک از این بارندگی، از دست رفتن رطوبت خاک کشاورزی و کاهش آب رودخانه

المللی برای کاهش اثرات تغیرات اقلیمی و افزایش میزان انتشار گازهای نخست از منظر ادامه وضع فعلی که فرض را بر عدم اقدام بین

انی ن. آنها دوره زمهای اقلیمی در سطح جهاای با تغییر سیاستبینانه کاهش گازهای گلخانهای گذاشته؛ دوم سناریوی خوشگلخانه

 رو تا پایان قرن حاضر در نظر گرفتند.های پیشسازی سالرا به عنوان بازه زمانی پایه برای شبیه 2010تا  1981

د به توانها برای مردم، بخش کشاورزی و محیط زیست لحاظ شود، بهتر میگویند رویکردی که در آن همه حساسیتنویسندگان می

ای و کاهش رطوبت خاک، تنها ها کمک کند. این بدان دلیل است که کاهش جریان آب رودخانهخشکسالی ارتقای مدیریت آگاهانه

کشورهایی  پذیرد. این نکته کهبر اثر کاهش بارندگی نیست بلکه از افزایش درجه دما، تبخیر و تغییر در کاربری اراضی نیز تاثیر می

ند، در برابر پیامدهای خشکسالی و تغییر کاربری اراضی مناطق باال دست آسیب امانند اردن که به جریانات آبی باالدست وابسته

 پذیرند، اهمیت بسیاری دارد.

 های هشدار دهندهیافته
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درصد در اردن کاهش خواهد یافت،  30دهد که تا پایان قرن حاضر، با ادامه وضع کنونی، بارندگی تا نتایج تحقیقات این تیم نشان می

های شدید تقریبا ها دو برابر خواهد شد. خشکسالییابد و تعداد و مدت زمان خشکسالیجه سلسیوس افزایش میدر 6دمای هوا تا 

 یابد.درصد کاهش می 75هر ساله رخ خواهد داد؛ جریان رودخانه یرموک، که از منابع مهم آبی و سرچشمه آن در سوریه است، تا 

مختلفی  این امر، پیامدهای"گوید: تمان منابع آبی کالیفرنیا مشغول به کار است، میدیپتهی راجسکهر نویسنده ارشد مقاله که در دپار

رای گاه تا بدین حد بها هیچدهد. نیاز به تحلیل جامع خشکسالیطور چشمگیری افزایش میها را بهدارد و تاثیرات کلی خشکسالی

تواند بحران کمبود آب اردن را تشدید کند. این امر ه می.در شرایطی بدتر، پایان جنگ داخلی سوری"مدیریت آب مهم نبوده است

انه تواند بخش عظیم آب رودخهای کشاورزی در سوریه که اکنون بر اثر جنگ متوقف شده، میبدان دلیل است که از سرگیری فعالیت

 یرموک را مصرف کند. 

 به دنبال راه حل

منبع  278ریبا نیمی از کشورهای جهان که در یک یا چند منبع از تجربه اردن نه تنها برای کشورهای خشک منطقه که برای تق

 های مهمی دارد.مشترک آبی در جهان با کشورهای همسایه خود شریک هستند، درس

های آبیاری و استفاده وری در روشها، کشورهایی مانند اردن از طریق مدیریت درست منابع آبی همچون ارتقای بهرهبا وجود چالش

ر ای داند. اما مشارکت منطقههای مصرف شده در کشاورزی، راهی طوالنی در مسیر تحقق امنیت آبی پیمودهپسماند آب گسترده از

ای با رژیم اشغالگر قدس سازی و تقسیم آب دریای سرخ، توافقنامهترین اقدام ضروری است. اردن اخیرا در مورد شیرینمورد آب، مهم

 ده است.و دولت خودگردان فلسطین امضا کر

http://www.iana.ir/fa/news/48122/%D8%A7%D8%AD% 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۴ : تاریخ

 سال ۲5روغنی طی  میلیارد دالر ارز برای واردات روغن و دانه ۳۸های روغنی/ خروج های نبود اراده تولید دانهچالش
های روغنی از موانعی است که سبب شده است در های روغنی گفت: نبود اراده ملی برای افزایش تولید داخلی دانهمجری طرح دانه 

  .های روغنی صرف شودمیلیارد دالر ارز برای واردات روغن و دانه 38سال اخیر  25

، علیرضا مهاجر صبح امروز در پنجمین همایش سراسری آغاز کشت پاییزه در سال خبرگزاری فارسارش خبرنگار کشاورزی به گز

 149میلیارد دالر معادل  38سال گذشته بیش از  25های روغنی در کشور اشاره کرد و گفت: طی زراعی جدید به اهمیت کشت دانه

های ترین مزیتهزار میلیارد تومان کنجاله دانه روغنی و روغن وارد کشور شده است که کاهش واردات و خروج ارز از جمله مهم

بر مزیت تناوب کشت گندم و میزان کاهش مصرف آب که روغنی باکیفیت دانست وی کشت کلزا را عالوه.های روغنی بودکشت دانه

ایم که این مشکالت توسط آقای حجتی وزیر زیادی در زمینه تولید دانه روغنی در کشور داشته هایو گفت: طی دو دهه اخیر چالش

مهاجر تأکید کرد: اگر حتی کلزا را از کشاورزان .های آینده شاهد چنین مشکالتی نباشیمجهاد کشاورزی حل شد و امیدواریم در سال

های موقع پرداخت کرد، تا مشکلی برای تولید دانه باید پول کشاورزان را به بخریم و به دریا بریزیم، ولی برای حمایت از تولید داخلی

های های روغنی را یکی از چالشهای روغنی مشکالت بخش بازرگانی واردات و تولید دانهمجری طرح دانه.روغنی در کشور ایجاد نشود

های داخلی و در عدم تمایل بخش صنعت به خرید دانه نبود اراده ملی برای افزایش تولید داخلی و :پیش رو عنوان کرد و افزود

کیلوگرم  19وی سرانه مصرف روغن در کشور را .ای کردحال ضعف دانش و تکنولوژی از مواردی است که باید به آن توجه ویژهعین

میلیون تن ظرفیت  5.5آن  میلیون تن کنجاله است و در کنار 3.5میلیون تن کلزا و  1.5اعالم کرد و اظهار داشت: ساالنه نیاز به 

میلیون تن واردات  1.4میلیون تن واردات روغن خام و  1.3میلیون تن ظرفیت تصفیه روغن داریم و در کنار آن  3.6کشی، روغن

ل هزار تن اعالم کرد و افزود: تولید این محصو 182مهاجر میزان تولید کلزا در سال جاری را بیش از .های روغنی در کشور داریمدانه

های اول تا ششم تولید کلزا در های گلستان، خوزستان، مازندران، فارس، اردبیل و کرمانشاه رتبهدرصد رشد داشته و استان 300

هکتار اعالم  300هزار و  286های روغنی همچنین برنامه سطح زیر کشت کلزا برای سال جدید را مجری طرح دانه.کشور را دارند

هزار تن افزایش یابد، اما نباید فراموش کرد که  100ا تولید این محصول در سال زارعی جدید حداقل کرد و گفت: انتظار داریم ت

 .تواند سیاست حمایتی برای افزایش سطح زیر کشت باشدموقع و خرید تضمینی دانه روغنی از کشاورزان میپرداخت به

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960614000567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960614000567


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

105 

 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

های روغنی به کشور طی روغن و دانههزار میلیارد تومان  1۴9هزار تن کلزا برای سال زراعی جدید/ واردات  5۰۰تولید 

 سال 1۰

های در زمینه تولید دانه 96 - 97های پاییزه سال زراعی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مراسم پنجمین گردهمایی سراسری کشت

 .روغنی توضیحاتی را ارائه داد

هزار هکتار از اراضی  286بیش از  96 - 97زراعی های روغنی با اعالم این خبر گفت: سال به گزارش خبرنگار ایانا، مجری طرح دانه

هزار  182هزار تن افزایش یابد.علیرضا مهاجر با اشاره به تولید  500کشاورزی به کشت کلزا اختصاص یافته و تولید این محصول به 

درصد رشد داشته  300برابر شده و  2.7افزایش تولید این محصول  95 - 96تنی کلزا در سال جاری بیان کرد: در سال زراعی 

ترین عوامل تولید دانست و افزود: با توسعه کشت این محصوالت های روغنی و پایداری کشت را از مهماست.وی توسعه کشت دانه

 توان از خروج ساالنه چهار میلیارد دالر ارز از کشور جلوگیری کرد و تا حد ممکن واردات را کاهش داد.می

ر، عدم تعامل بخش صنعت به خرید تولید داخل، ضعف تکنولوژی و نبود اراده ملی برای افزایش تولید به گفته مهاجر، در دو دهه اخی

میلیون تن  3.5میلیون تن کلزا و  1.5رفت.وی عنوان کرد: ساالنه شمار میهای موجود بهترین چالشو کاهش وابستگی از مهم

شود. در عین میلیون تن ظرفیت تصفیه روغن برآورد می 3.6کشی و میلیون تن ظرفیت روغن 5.5کنجاله نیاز است، در حالی که 

 های روغنی به کشور وجود دارد.میلیون تن دانه 1.4میلیون تن روغن خام و  1.3حال، نیاز به واردات 

سال  20طی  شود، ادامه داد:مشاورز وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کلزا، روغن باکیفیت و ارزشمند برای سالمتی محسوب می

ها مشکالت بازرگانی بود، اما با توجه وزیر و ترین آنهای روغنی وجود داشت که مهمهای بسیاری برای تولید دانهگذشته چالش

 38.2بیش از  95تا  71سال گذشته و به عبارتی از سال  25معاونان وی این مشکالت تا حد بسیاری حل شد.مهاجر تأکید کرد: طی 

رسد نظر میهای روغنی و کنجاله هزینه شده است؛ بنابراین بههزار میلیارد تومان برای واردات روغن، دانه 149نی میلیارد دالر یع

شده طور کامل پرداخت نتواند از شدت وابستگی بکاهد.به گفته وی، اگرچه هنوز خسارت کشاورزان بهتوسعه کشت این محصوالت می

 درصد رایگان تأمین شد. 100صورت هزار هکتار به 180است، اما حق بیمه مزارع کلزا در سطح 

 موقع دستمزدتن بذر در راستای حمایت از کلزاکاران اضافه کرد: خرید تضمینی و پرداخت به 540هزار و مهاجر با اشاره به تدارک یک

تواند ترین مواردی است که میاز مهمهای آموزشی و ترویجی و نیز تأمین تسهیالت بانکی به کشاورزان، تدارک، تأمین و اجرای پایلوت

های گلستان، خوزستان، مازندران، فارس، اردبیل و کرمانشاه های روغنی ایجاد انگیزه کند.وی در پایان استانبرای تولیدکنندگان دانه

 عنوان رتبه نخست تا ششم تولید کلزا معرفی کرد./را به

http://www.iana.ir/fa/news/48279/%D8%AA%D9%88%D9% 
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 روغن
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 تب قیمت زعفران باال گرفت

 600میلیون و  5و حداکثر  900میلیون و  3کیلو طالی سرخ نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت:در حال حاضر حداقل نرخ هر 

 .هزارتومان است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

میلیون و  3 طالی سرخهزارتومانی نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو  150از افزایش  ،جوان

 .هزارتومان است 600میلیون و  5و حداکثر  900

اخلی و خارجی منتظر برداشت محصول و خرید خریداران د :وی با اشاره به اینکه قیمت طالی سرخ تابع عرضه و تقاضاست،افزود

 .زعفران نو هستند از این رو تقاضا در بازار کاهش یافته است

 .در همین حدود باقی بماند قیمت زعفران به گفته میری تا آغاز فصل برداشت پیش بینی می شود که

مهر ماه  20کرد: برداشت رسمی این محصول از  مهرماه آغاز خواهد شد، بیان 10 برداشت زعفران نوبرانهوی با اشاره به اینکه 

نائب رئیس شورای ملی زعفران درباه آخرین وضعیت تولید طالی سرخ تصریح کرد: با توجه به افزایش سطح زیر .کلید می خورد

زمین است  درصد افزایش خواهد یافت، اما از آن جا که این گیاه در زیر 10با سال گذشته تولید  مقایسه در تولید کشت محصول 

 .نمی توان آمار دقیقی تا فصل برداشت اعالم کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6223591/%D8%AA%D8%A8%- 
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۱۱شنبه 

 گوشت قرمز مفید یا مضر؟ 

اند، مشخص شده است، مصرف زیاد گوشت امروزه با پیشرفت زیادی که متخصصان علم تغذیه به آن دست پیدا کرده <مواد غذایی

 اشباع شده بیشتری نسبت هایشود، اما به دلیل آن که چربیترین منبع آهن قابل جذب برای بدن محسوب میقرمز، با آن که غنی

زمانی که کوچک بودم، هر وقت به دلیل بدغذایی از خوردن تکه  .شودبه گوشت سفید یعنی مرغ و ماهی دارد، زیانبار محسوب می

تر شدم، بعدها که بزرگ !شویداد، اگر گوشت قرمز نخوری بزرگ نمیرفتم، مامانم هشدار میهای بشقاب غذایم طفره میگوشت

ر ای ضروری دشود، گوشت مادههمین دلیل تاکید می. بههای مورد نیاز روزانه استهدف از مصرف گوشت، تأمین پروتئیندریافتم 

شی های گوارهای قلبی، سرطانمصرف زیاد گوشت قرمز یعنی بیش از دو تا سه بار در هفته، خطر ابتال به بیماری.سبد غذایی ماست

های اسید رود و رسوب کریستالاوریک خون باال می . )در بیماری نقرس، مقدار اسیددهدایش میو پستان و نیز بیماری نقرس را افز

دکتر سید مرتضی صفوی، متخصص تغذیه و دانشیار گروه تغذیه .(شوداوریک در مفاصل، به درد و تورم شدید مفاصل منجر می

کید بر این که مصرف دو تا سه بار در هفته گوشت قرمز بویژه برای جم با تاوگو با جامبالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت

شود در حالی که آهن گوید: آهن موجود در گوشت قرمز کیفیت باالیی دارد و براحتی جذب بدن میکودکان ضروری است، می

این متخصص .رودمیدرصد آهن خورده شده هدر  90شود و موجود در موادغذایی گیاهی مثل غالت و سبزیجات کمتر جذب می

های الزم برای تقویت سیستم ایمنی و تأمین رشد مرغ از منابع غنی عنصر روی و دیگر ریزمغذیافزاید: گوشت، مرغ و تخممی

مدت و افت سطح سالمت دستگاه ایمنی در شود. توجه داشته باشید، کاهش توانایی درک مسائل، کاهش حافظه کوتاهمحسوب می

شود، که در محصوالت حیوانی یافت می B12 شود. از سوی دیگر، ویتامینا به کمبود این ریزمغذی مربوط میهمبارزه با بیماری

 شودخونی و تحلیل اعصاب میهای جدید طی روند رشد )در کودکان و نوجوانان( الزم است و کمبود آن موجب کمبرای تشکیل سلول

 پروتئینی که باید روزانه مصرف کنید.

ات و مرغ، حبوبشده از سوی متخصصان تغذیه برای مصرف روزانه منابع پروتئینی )اعم از گوشت قرمز و سفید، تخم میزان توصیه

هایی از این قبیل ندارند، حدود دو واحد برای کودکان و دو تا سه واحد سبزیجات( در افرادی که چربی یا کلسترول باال یا بیماری

 .پز استمرغ آبگرم گوشت پخته یا یک عدد تخم 35تا  30د گوشت، حدود برای بزرگساالن است. منظور از یک واح

آل است که در این وعده روزانه، گوشت سفید یعنی مرغ یا ماهی همراه با سبزیجات فراوان و یک ماده غذایی حاوی کربوهیدرات ایده

ار گوشت توان در کند، بهترین سبزیجاتی که میزمینی یا نخودسبز در اولویت قرار بگیرد. توجه داشته باشیمثل نان، برنج، سیب

 .خورد، کلم بروکلی، لوبیاسبز، کدو، هویج، نخودسبز و ذرت است

 ها نباید زیاد گوشت بخورندبچه

کنند، فرزندانشان در سنین کودکی و نوجوانی هر روز باید گوشت بخورند تا در روند بسیاری از افراد بویژه اقشار مرفه تصور می

پذیرند در حالی که دکتر صفوی ایده بسا مصرف غذاهای ساده را حتی برای وعده شام کودکان نمیچه.خللی وارد نشودرشدشان 

مرغ، ، تخمهای خشکمتفاوتی دارد و معتقد است: کودکان باید در هفته بجز گوشت قرمز از دیگر منابع پروتئینی مانند حبوبات، میوه

جمله سرطان روده ها ازساز بسیاری از بیماریا مصرف زیاد گوشت قرمز حتی در کودکی زمینهماهی و ماکیان استفاده کنند، زیر

افزاید: این متخصص تغذیه می.تواند باعث افزایش ریسک سرطان پستان در بزرگسالی شودشود و میبزرگ و قاعدگی زودرس می

سیر مراحل رشد داشته باشند، بسیار اشتباه است و متاسفانه در  این تصور که کودکان باید مدام گوشت بخورند تا انرژی الزم را برای
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های خشک و غالت مرغ، میوهتوانند از دیگر منابع غذایی مثل تخماقشار پردرآمد رواج دارد. کودکان عالوه بر گوشت قرمز می

 .دار استفاده کنندسبوس

 بهترین جایگزین گوشت قرمز

م ؟عضو هیات علمی دانشگاه علوترین منبع پروتئینی یعنی گوشت قرمز وجود داردبرای غنیای، جایگزینی آیا از نظر ارزش تغذیه

دهد: بدن انسان برای رشد عالوه بر منابع گوشت قرمز به سبزیجات، لبنیات، غالت و حبوبات نیاز دارد و پزشکی اصفهان پاسخ می

 .ی غذایی از مزایای این گروه غذایی بهره بردهاتوان با مصرف حبوبات به جای گوشت قرمز در برخی وعدهحتی می

افزاید: شود، میوی با تاکید بر این که مصرف بیش از حد گوشت قرمز در کودکی، باعث افزایش خطر بیماری حتی در بزرگسالی می

ثار سوء ال برد تا از آمرغ جایگزین بسیار خوب برای گوشت قرمز است. البته بهتر است در کنار آن، مصرف سبزیجات و فیبر را باتخم

 .این پروتئین لذیذ در امان بود

 گوشت گوسفند یا گوساله

آید. ها معتقدند گوشت گوساله سرد است و با مذاق سیستم گوارششان جور درنمیدهید یا گوساله؟ خیلیگوشت گوسفند را ترجیح می

 ت؟ای بیشتری برخوردار اسهای تغذیهیک، از مزیتدام. در این میان مصرف کپسندندبسیاری هم طعم و بوی گوشت گوسفند را نمی

به گفته دکتر صفوی، سرعت هضم گوشت گوسفند بیشتر از گوساله است و بافت نرم و طعم دلچسبی دارد، اما باید بدانید گوشت 

 .آنها یکسان استدر  B12 کند و میزان روی، آهن و ویتامینای با یکدیگر برابری میگوسفند و گوساله از نظر ارزش تغذیه

که گلیسیرید خون است، اما گوشت گوساله عالوه بر آنکند: گوشت گوسفند بسیار چرب و افزاینده کلسترول و تریوی تاکید می

تری دارد. پس افرادی که دچار چربی خون باال، ناراحتی قلبی و دیابت تر است، در مقایسه با گوشت گوسفند کلسترول پایینچربکم

 .شان حذف کنندتر است گوشت گوسفند را از برنامه غذاییهستند، به

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ff49c258ac944e75866a8e3c1 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 ها باز هم پا در کفش تولیدکنندگان داخل کردندتیالپیا بازار ایران را قبضه کرد/چینی

 .های ایرانی است و با ربودن بازار مرغوب قزل آالی ایرانی توانسته جنجال به پا کندچند سالی است که تیالپیا مهمان ناخوانده سفره

چند سالی است که تیالپیا مهمان ناخوانده  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  گزارش خبرنگاربه 

 .های ایرانی است و با ربودن بازار مرغوب قزل آال ایرانی توانسته جنجال به پا کندسفره

در برابر حجم تولید داخل بسیار ناچیز است و ارتباطی به بازار  واردات تیالپیا در این باره رئیس سازمان شیالت معتقد است که 

 .ندارد در حالیکه مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان واردات این محصول را یک سوم تولید قزل آال می داند مشتریان قزل آال

برای اولین بار به ایران کلید خورد کار را به جایی رسانده که در شرایط  89که در سال  ماهی چینیالبته ناگفته نماند ورود این 

 .تریان آن در دنیا به شمار می رودکنونی کشور ما یکی از بزرگترین مش

با اشاره به آخرین وضعیت واردات تیالپیا اظهار  صنعت،تجارت و کشاورزی، حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار

هزارتن  100ین رقم در مقایسه با تولید و صید یک میلیون و به کشور وارد شد که ا ماهی تیالپیاهزارتن  10کرد: سال گذشته 

وی با اشاره به مدیریت واردات تیالپیا افزود: طی نامه ای به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی .آبزی پروری ناچیز است

 .یمشهریور به مدت سه ماه ممنوع اعالم کرده ا 15و سازمان دامپزشکی صدور حواله واردات از 

را  قزل آال صادرات صالحی با اشاره به اینکه تعرفه واردات تیالپیا نسبتا باالست، بیان کرد: همچنین ساختار واردات تیالپیا در ازای

درصد  60 صادرات آبزیانبه گفته وی براساس آمار گمرک در چهار ماه نخست سال میزان .نیز در دستور کار خود قرار داده ایم

در سال گذشته  تولید قزل آالدرصدی  300معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش .درصد کاهش یافته است 29افزایش و واردات 

 .هزارتن از این میزان به بازارهای هدف صادر شود 30هزارتن قزل آال هدف گذاری شده که  120خبر داد و گفت: امسال از تولید 

 ضربه مهلک واردات تیال پیا به برند ملی قزل آال 

گفت: علی رغم تولید و کیفیت   صنعت،تجارت و کشاورزی،آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتگو با خبرنگار

 .به سبب نبود مزیت قیمتی آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد می کند واردات تیال پیاباالی قزل آال در داخل، 

ن در کشور قابل قیاس نیست از این رو امکان رقابت میان تولیدکنندگا قزل آالوی افزود: شرایط تولید، فرآوری، بسته بندی تیالپیا با 

است، بیان کرد: با توجه به آنکه اولین تولیدکننده قزل نبی زاده با اشاره به اینکه قزل آال یک برند ملی .چینی و داخلی وجود ندارد

 .آال در سطح جهان هستیم، واردات تیالپیا می تواند ضربه مهلکی به این برند وارد کند

هزارتن گوشت  30معادل  فیله تیالپیا هزارتن 10مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: براساس آمار گمرک سال گذشته 

 . رد کشور شد که در صورت استمرار این روند تولیدکنندگان از گردونه تولید خارج خواهند شداین ماهی وا

به گفته وی با توجه به تغییر ذائقه ایرانی ها و استقبال باال از این ماهی، تولید آن در داخل امری ضروری است،چرا که در صورت 

نبی زاده با انتقاد به شرایط سهل واردات تیالپیا اظهار کرد: براساس .دارد شرایط یکسان تولید امکان رقابت میان تولیدکنندگان وجود

قانون، امکان صادرات یک کیلو ماهی پرورشی به چین وجود ندارد که از دولتمردان انتظار داریم که پروتکل سیاست بازار در ازای 

 .در حق تولیدکنندگان قزل آالستاجهاف  واردات تیالپیابازار را به امضا برسانند چرا که در غیر اینصورت 
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 اصرار شیالت بر واردات تیالپیا توجیهی ندارد

بیان کرد: باتوجه   صنعت،تجارت و کشاورزی،ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار

 .توجیه ناپذیر است واردات تیالپیاتصاد مقاومتی، اصرار سازمان دامپزشکی و شیالت برای به سیاست های اق

وی افزود: چین برای واردات محصوالت آبزی محدودیت هایی نظیر تعرفه باال اعمال کرده است در حالیکه سازمان شیالت و دامپزشکی 

 هزارتن 25 با برابر تیالپیا فیله هزارتن 10 واردات: گفت تیالپیا واردات  قاسمی با انتقاد از آمار شیالت مبنی بر.در خواب فرورفته اند

 .آالست قزل تولید سوم یک معادل رقم این که است گونه این واردات

است با  بزیانآ وی با اشاره به اینکه تیالپیا به غذای فقرا در دنیا معروف است، بیان کرد: علی رغم آنکه تیالپیا از بی کیفیت ترین

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان تصریح کرد: واردات تیالپیا و محدودیت  .قیمت باالیی در بازار داخل عرضه می شود

 .صادرات میگو و ماهیان ماکول به چین مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی است

http://www.yjc.ir/fa/news/6226272/%D8%AA%DB%8C%D9% 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

دهد/ جهش تولید شکر در مقایسه با نیشکر از طریق بازیابی بیشتر کشت مخلوط درآمد نیشکرکاران را افزایش می
 کننده از عصاره نیشکرشیرین

گوید که نیشکرکاران باید تشویق شوند تا برای افزایش درآمد خود کشت مخلوط را بپذیرند. موهان ساین، وزیر کشاورزی هند می راجا

 .گویندطور همزمان در یک مزرعه کشت مخلوط میبه کشت دو یا چند محصول زراعی به

مورد  ، ساین گفت که هدف"یک صد سال ارقام نیشکر"مینار ، با اشاره به برگزاری س"اگریکالچر این نیوز"به گزارش ایانا از سایت 

 ، دو برابر کردن درآمد کشاورزان و انجام اقدامات مختلفی برای دستیابی به آن است. 2022نظر دولت تا سال 

ای دهه ههمچنین، وی از دانشمندان خواسته تا با همراهی کشاورزان به افزایش شدید نیشکر در این کشور و تولید شکر بیش از 

گذشته کمک کنند. ساین خاطر نشان کرد که با توجه به بازیابی بیشتر شیرین کننده از عصاره نیشکر، تولید شکر در مقایسه با 

دهه گذشته به سرعت افزایش یافته است. وی گفت که در بازیابی شکر از نیشکر، هند نسبت به چین پیشرو  8-9نیشکر در طول 

تولید کننده شکر در جهان، برابری می کند.ساین اظهار می دارد که به منظور افزایش درآمد نیشکرکاران،  است و با برزیل، بزرگترین

 آن ها باید به کشت مخلوط روی آورند و دانه های خشک، دانه های روغنی و یا سیب زمینی را همراه با نیشکر پرورش دهند. 

میلیون  21)ماه اکتبر تا سپتامبر( به  2016-17آورد شد که در سال زراعی میلیون تن بود و بر 25سال گذشته، تولید شکر در هند 

تن در سال کاهش می یابد. وزیر گفت که تمرکز ما بر افزایش درآمد کشاورزان و همچنین مقابله با ظهور چالش های ناشی از 

 تغییرات اقلیمی و تهاجم آفات است.

در نظر دارد که شامل نوسازی  2022گونی را برای افزایش درآمد کشاورزان تا سال وی اعالم کرد که دولت برنامه های ابتکاری گونا

 بازار عمده فروشی به پلت فرم های الکترونیکی است.  500طرح بیمه محصوالت زراعی، تهیه کارت سالمت خاک و اتصال بیش از 

//www.iana.ir/fa/news/http:48129/%DA%A9%D8%B4% 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 پروری بدون تغییردرصد افزایش یافت/ آبزی 1۰.۷قیمت تولید طیور 

، ماهی ماندهای جانبی، تنها شاخصی که برای بهای تولیدکننده در تیر امسال بدون تغییر باقی در گروه پرورش حیوانات و فراورده

 .درصد صعود کرد 10.7پروری بود. با این حال، این شاخص برای طیور های شمال و آبزیآب

واحد بود که نسبت به ماه قبل سه  256.3به گزارش خبرنگار ایانا، شاخص بهای تولیدکننده در تیر امسال برای پرورش حیوانات، 

در این زیرگروه، شاخص بهای تولیدکننده برای پرورش گاو و گاومیش به  درصد رشد داشته است. 16.3درصد و ماه مشابه سال قبل 

درصد نسبت به ماه قبل از آن مثبت برآورد  10.7درصد مثبت و پرورش طیور،  1.5درصد منفی، پرورش گوسفند و بز  0.1میزان 

های مانده، اما این عدد برای ماهی آب های شمال بدون تغییر باقیپروری و ماهی آبشود. همچنین اگرچه این شاخص برای آبزیمی

به میزان  301.2درصد رشد داشته است.در همین راستا شاخص بهای تولیدکننده فراوری و نگهداری گوشت با عدد  15.2جنوب 

های راوردهدرصد باال رفته است. البته تولید ف 8.3درصد نسبت به خرداد ماه افزایش یافته و فراوری و نگهداری انواع ماهی نیز  1.4

درصد نسبت به ماه قبل از آن سیر صعودی داشت.طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، شاخص قیمت تولیدکننده  0.3لبنی نیز 

واحد از گروه صنعت و خدمات باالتر ایستاده است. در مجموع این شاخص برای  267در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با 

 سیر صعودی داشته است. 95درصد نسبت به تیر سال  16.3د نسبت به خرداد و پرورش حیوانات سه درص

http://www.iana.ir/fa/news/48128/%D9%82%DB 

 

 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

آب/ کلزا نسخه نجات پایداری کشاورزی در اراضی آبی/ فاصله چندقدمی رسیدن به خودکفایی چغندرقند با مدیریت 

 نسخه دیم آماده شد

هزار هکتار سطح زیر کشت چغندرقند و سطح زیر کشت ثابت نیشکر باعث ثبت رکورد تاریخی  104تولید شکر در سال گذشته با 

 .اریمشد و در سال جاری برای دستیابی به خودکفایی چغندرقند با مدیریت آب فاصله چند قدمی د

 97های پاییزه سال زراعی به گزارش خبرنگار ایانا، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در پنجمین گردهمایی سراسری کشت

 3.5وری تولید این محصول در هکتار از یابد و بهرههزار تن افزایش می 100با اعالم این خبر گفت: تولید شکر در سال جاری  96 -

 تن رسیده است. 7.5سوم به بیش از  تن در سال برنامه

اند، بیان کرد: امسال عملکرد ها نظیر خوزستان در تولید شکر دالورانه عمل کردهعباس کشاورز با اشاره به اینکه برخی استان

 تن در هکتار رسیده است. 9.8تن در هکتار و عملکرد شکر به  73چغندرقند در خوزستان بیش از 

شود، افزود: قیمت شکر باید شفاف و با اصالحات ماه توسط دولت اعالم میشکر هر سال تعیین و در فروردینوی با بیان اینکه قیمت 

 ها حل و فصل شود.قیمتی اعالم شود، همچنین هزینه حمل در قیمت تضمینی شکر گنجانده نشده و با تدابیر کارخانه

 مناطق گرم باید اصالح شود. درصدی شکر در کشت پاییزه 16کشاورز عنوان کرد: تعرفه معیار 

 کلزا نسخه نجات پایداری کشاورزی در اراضی آبی

های مختلفی مثل فارس و معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با اشاره به اینکه عملکرد کلزا در مزارع کشور و در استان

استان تهران محصول کلزا بیش از سه تن عملکرد  زارهایخوزستان به بیش از هشت تن در هکتار رسیده است، ادامه داد: در شوره

Formatted: Left, Space After:  8 pt
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تن در کرمانشاه کسب شد.وی با اشاره به اینکه عملکرد محصول گندم در کشور مصر هفت تن در هکتار و  9داشته و رکورد باالی 

نده آبی تا سه سال آیتن در هکتار است، تأکید کرد: شاید تاکنون به این عملکرد نرسیده باشیم، اما در عملکرد کلزای  9در اروپا 

کیلوگرم و فرانسه  600توانیم به رکورد پنج تن در هکتار برسیم، این در حالی است که عملکرد کلزا در کشور آلمان چهار تن و می

درصدی مصرف آب برای زراعت بعدی  14کیلوگرم بوده است.کشاورز کشت کلزا در مزارع نیشکر را باعث کاهش  900سه تن و 

درصدی تولید این محصول و نصف شدن هزینه کشت آن  22ت و یادآور شد: کشت کلزا قبل از نیشکر باعث افزایش )نیشکر( دانس

های قبل توسعه یافته بود که ناگهان رها شد، اما تا دو سال آینده باید ظرفیت تولید خواهد شد.وی اضافه کرد: کشت کلزا طی سال

 ه در این صورت پایداری تولید این محصول محقق خواهد شد.درصد افزایش یابد ک 30این محصول به بیش از 

درصد  25وری آب معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طی چهار سال اخیر بدون افزایش سطح زیر کشت، بهره

 های آذر وبارندگی ماه افزایش یافته است، خاطرنشان ساخت: سال زراعی گذشته ناهنجارترین سال کشاورزی بود، چرا که با وجود

درصد  56ناپذیری را به بخش کشاورزی وارد کرد.کشاورز اظهار کرد: با این وجود خوزستان با بهمن، سرمازدگی خسارت جبران

اه، های گلستان، کردستان، کرمانشبارندگی سال قبل، تولیدات مناسبی داشته است، همچنین تولید محصوالت کشاورزی در استان

دهد که با انجام کار دقیق در این عرصه جای نگرانی نیست.وی با بیان اینکه تقویت ناوگان یاری از نقاط کشور نشان میتهران و بس

های وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: توسعه مکانیزاسیون در افزایش عملکرد و پایداری تولید مؤثر مکانیزاسیون یکی از دیگر برنامه

اقدامات بسیار مناسبی انجام شد، اما این اقدامات در سال جاری رضایتمند نیست،  95یون طی سال است و در زمینه جذب مکانیزاس

اقدامات خوبی انجام شده، اما  95سنگین و همچنین کمباین برنج در سال طوری که در واگذاری تراکتورهای متوسط و نیمهبه

درصدی کشت مستقیم، بیان کرد: این میزان  220به عملکرد  مکانیزاسیون در عرصه باغبانی در حد صفر است.کشاورز با اشاره

عملکرد نسبت به سطوح اراضی کشاورزی قابل قبول نبوده و یکی از نیازهای جدی بخش کشاورزی، هوشمندسازی و افزایش 

ر از ید غیسازی مصرف آب باورزی است.وی با بیان اینکه کشت مستقیم، کلید گنج مخصوص دیم است، افزود: برای بهینهخاک

له ها و مقابای کشت شود، همچنین کشاورزی حفاظتی راهکاری برای کاهش هزینهزمینی، محصول بوتهمحصوالت گندم، جو و سیب

آبی و نخستین حکم برنامه ششم توسعه است.معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: طبق گزارش رسیده از دانشگاه با کم

تن کود آلی  50کند. این در حالی است که با مصرف دهم درصد به مادی آلی خاک اضافه میساالنه یکتهران، کشاورزی حفاظتی 

درصد افزایش تولید محصوالت کشاورزی، مدیون ژنتیک  50تا  30توان به این مهم دست یافت.کشاورز ادامه داد: بین در هکتار نمی

های بذری حل شد و ست. همچنین طی چهار سال گذشته مشکل پایهبوده و در بیشتر کشورهای جهان روی ژنتیک تمرکز شده ا

هزار تن در  300هزار تن به  175درصد رسید و از نظر کمی، تأمین بذر از  100درصد به  57شده مادری در گندم آبی از بذر گواهی

واگذار شد و امیدواریم  3ر پرورشی طور که بذسال گذشته رسید.وی تأکید کرد: تولید بذر باید به بخش خصوصی واگذار شود، همان

هم به بخش خصوصی واگذار شود، انتظار از این بذرها تولید شش تن در هکتار بوده که خوشبختانه کشاورزان به عملکرد  2بذر 

تاکنون برند کودی تقاضای ثبت محصول خود را داشتند، یادآور شد:  800هزار و هشت تن دست یافتند.کشاورز با اشاره به اینکه هفت

 درصدی را به خود اختصاص داده است. 80برند ثبت شده و تولید داخلی کود سهم  800هزار و پنج

های لرستان، کردستان و کرمانشاه اجرایی شده است، اضافه کرد: تولید وی با بیان اینکه طرح دیم طی قراردادی با ایکاردا در استان

های روغنی و علوفه تغییر یابد. همچنین د خارج شود و به سمت گندم، حبوبات، دانهمحصوالت کشاورزی دیم باید از گندم و کمی نخو

 ها استفاده کنند./ها باید از این پایلوتنسخه کشت دیم آماده شده که سایر استان

http://www.iana.ir/fa/news/48278/%D9%81%D8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 توان از پتانسیل بازار گوشت در قطر برای ایران سود برد؟چگونه می

پروتئینی از ایران است، اما موانعی در این مسیر وجود هرچند که قطر، فرصتی طالیی برای صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه مواد 

(، در سال WTOالمللی )به گزارش خبرنگا ایانا، طبق آمار مرکز تجارت بین.دهددارد که اجازه توسعه صادرات در این زمینه را نمی

درصد از این مقدار  9.3که میلیارد دالر برای واردات انواع محصوالت مختلف هزینه کرده است  37کشور قطر در مجموع  2015

 144میلیون دالر، گوشت گوسفند یا بز تازه  244مربوط به تولیدات کشاورزی است.در این میان سهم گوشت و احشاء خوراکی مرغ، 

وارد  2015میلیون دالر بوده است. با احتساب سایر اقالم کشاورزی که این کشور در سال  133میلیون دالر و سایر حیوانات زنده 

رشدی هشت درصدی  2014میلیارد دالر تنها برای این بخش پرداخته است. ضمن اینکه این حجم نسبت به سال  3.2رده، بیش از ک

درصد در صادرات انواع محصوالت مختلف اعم  11دهد.جالب اینجاست که کشوری مانند آمریکا و چین سهمی بیش از را نشان می

درصد بوده است. با توجه به  0.32اند. در حالی که سهم ایران از مجموع صادرات به قطر از کشاورزی، صنعت و معدن به قطر داشته

مرغ و عسل، ایران درصدی این کشور به لبنیات و تخم 1.2درصدی قطر به حیوانات زنده و انواع گوشت و همچنین سهم  2.6نیاز 

طور که پیش از این نیز عنوان شد، سهم ایران در کل این همانهای اصلی این اقالم برای قطر باشد، کنندهتواند یکی از تأمینمی

درصد،  4.3شود. در صورتی که سهم عربستان در ارسال کاالهای مختلف به قطر درصد برآورد می 0.5تجارت بسیار ناچیز و کمتر از 

بخش جنوبی خلیج فارس و همچنین  درصد است.با توجه به بعد مسافت و حضور قطر در 30درصد و اتحادیه اروپا حدود  8.8امارات 

وجود آمده، ایران از موقعیت مطلوبی حداقل برای تأمین مواد پیمانانش بهمناقشات سیاسی که بین این کشور با عربستان و هم

 شت راویژه دام زنده و گوپروتئینی مورد نیاز قطر برخوردار خواهد بود، اما کارشناسان موانع عمده صادرات محصوالت کشاورزی به
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های دخیل در گیران متعدد و تداخل سیستمها معتقدند که پیش از هر چیز وجود تصمیمکنند. آنبندی میدر چند دسته طبقه

ای از اقتصاد قطر، شده هستند.از آنجا که بخش عمدهترین موانع مطرحصورت ناگهانی از مهمها بهتجارت و همچنین تغییر سیاست

ویژه ایران اند نسبت به رقبای خود بهصورت سنتی در این بازار حضور داشته و توانستهها بهشود، ترکیدر سیستم دولتی خالصه م

گیرد؛ بنابراین تجار ایرانی نیز مجبورند در بخش تأمین مواد پروتئینی موفق باشند و عمان، در ردیف دوم پس از ترکیه قرار می

کنند. همین موضوع، ای برای ایران بازی میها نقشی واسطهوخته و در حقیقت آنمحصوالت خود را به بازرگانان این دو کشور فر

های های ویژه حمل و نقل برخوردارند و از طرفی دیگر یارانهها از طرفی از یارانهبرد. البته ترکشده را بیش از پیش باال میقیمت تمام

 کند.ها را در بازار قطر بیش از پیش تضمین میخود موفقیت ترککنند. این های کشاورزی دریافت میقابل توجهی در تمام بخش

ها نبود صنایع کافی در ایران برای ایجاد ارزش افزوده روی گوشت، نداشتن سیستم منظم مالی بین ایران و قطر، عدم استمرار ایرانی

شود ، از دیگر مواردی است که باعث میهای پرپیچ و خم اداری برای فرایند تجارتبرای حضور در بازارهای منطقه و بروکراسی

هزار تومان در بازار آن کشور قیمت داشته باشد، در حالی که همین  43رسد، حداقل عنوان مثال گوشتی که از ایران به قطر میبه

ه رئیس مجمع رسد.یکی از راهکارهایی کهزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می 40های قطر کمتر از فروشیمحصول در خرده

ملی صادرکنندگان دام ایران با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( در میان گذاشت، واردات با هدف صادرات بود. از آنجا که 

از مردم دهد برای تأمین نیقطر سیستم کشتارگاهی ضعیفی دارد، قادر به کشتار دام در سطحی وسیع نیست و بنابراین ترجیح می

تواند در این بازار سهمی قابل توجه داشته باشد به شرطی که با واردات دام زنده از صورت آماده وارد کند. ایران میا بهخود، گوشت ر

دلیل های کامل را به این کشور ارسال کند، اما در این میان سازمان دامپزشکی کشور به کشورهای همسایه شمالی و کشتار آن، الشه

ن موافق ورود دام زنده نیست و به همین دلیل راه تجارت مواد پروتئینی با قطر تا حدودی بسته مانده رعایت مسائل بهداشتی چندا

های های دامی نیز هزینهاست. واردات دام با هدف صادرات همچنین ارزش افزوده بیشتری نصیب بازرگانان ایرانی کرده و دیگر آالیش

تواند سهم قابل توجهی از بازار مورد نیاز محصوالت پروتئینی قطر ایران می حمل تا قطر را پوشش خواهد داد. در چنین شرایطی

 دهد./درصد از کل نیاز ارزشی این کشور به محصوالت کشاورزی را تشکیل می 1.4داشته باشد که 

s/http://www.iana.ir/fa/new48243/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 مصایب صادرات

 دهد، عراق تعرفه واردات سیمان از ایران را بیشتر از دو برابر سیمان عربستان کرده است،قطر به بازرگانان ایرانی ویزا نمی» |شهروند

زند، برای صادرات میوه به روسیه به اندازه انگشتان دست یخچال کانتینردار نداریم ها را برگشت میاقلیم کردستان محموله ایرانی

تر از صادرات بوده گویند؛ در ایران واردات همیشه سودآورتر و سادهای از مصایب صادرکنندگان ایرانی است. آنها میاینها پاره« و...

گویند، کنند و میاند. آنها به آمار ناامیدکننده گمرک در صادرات غیرنفتی اشاره مینشدنی خستهآنها از این مشکالت حلاست و حاال 

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با اشاره به اند. فرشچیان نایبهای موجود هم کفش آهنی به پا کردهبا این وضع همین صادرکننده

فراهم نشود،  های صادراتی توسط دولتگوید: تا وقتی زیرساختدلیل مشکل در نقل و انتقال ارز، می رفتن بازار روسیه بهاز دست

توان کار به گفته او، وقتی شرایط اقتصادی و سیاسی مهیا نباشد، نمی .توانند کاری انجام دهندصادرکنندگان بخش خصوصی نمی

برای معامالت در بازار کشورهای دیگر تعریف نشده است، چگونه بخش خصوصی های الزم در کشور خودمان انجام داد. وقتی استاندارد

کند، گفت: های ما صادرکنندگان توجه نمیکه دولت به خواستهرئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینتواند کار کند. نایبمی

 بار در اختیار ایران قرار گرفت اما ما نتوانستیمسیه برای سومینهایی که اتحادیه اروپا بر بازار روسیه اعمال کرد، بازار روبعد از تحریم

 جا داشتیم، استفاده کنیماز این بازاری که فرصت صادرات کاالهایی مثل خشکبار، میوه و سبزیجات را به آن

با چالش مواجه کرده اما مشکالت به همین موارد ختم نشده و بداخالقی برخی از کشورهای همسایه ایران نیز صادرات غیرنفتی را 

تا  40که ایران سیمان خود را با تعرفه گونه که موسوی عضو انجمن صادرکنندگان نمونه کشور اعالم کرده؛ درحالی است. آن

صرفه درصد است و این شرایط برای صادرکنندگان ما دیگر به20تا  15کند که این تعرفه برای عربستان درصدی به عراق صادر می50
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شد که مشکالت قدرت جهانی، گمان می 6ل کاالی صادراتی باید درچند کشور حواله شود تا به ایران برسدبا توافق ایران و پو.نیست

کننده است و گویا ایران سر راه صادرات رفع شود و صدور غیرنفتی کاالها در مسیر رونق قرار گیرد، اما آمارهای گمرک هنوز ناامید

به صادرات نشان دهد. صادرات غیرنفتی که تا پایان تیر روند نزولی به خود گرفته بود و با کاهش  خواهد روی خوشیهنوز هم نمی

درصدی را در مرداد نسبت به 5،4کرد، از نیمه تابستان روند افزایشی به خود گرفت و توانست رشد وپنجه نرم میدرصدی دست33

ند و معتقدند گویروی صدور غیرنفتی میوپاگیر پیشاقتصادی از قوانین دستسال گذشته تجربه کند. با این وجود فعاالن  مدت مشابه

سال موازنه 5که بعد از رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینفرشچیان نایب .شودکه صادرات هنوز در ایران جدی گرفته نمی

ایم وضع صادرات به این سوال پاسخ دهند که چرا نتوانسته جاری منفی شد، ادامه داد: باید مسئوالنسال ماهه4صادرات و واردات در 

دهد که بعد از اجرای برجام نیز ارز وارداتی به کشور باید از چند کشور عبور کرده و حواله خود را حفظ کنیم؟فرشچیان ادامه می

جمیلی دیگر فعال بخش خصوصی .یابدشود و سود صادرکنندگان کاهش میشود تا به ایران برسد که این امر باعث افزایش کارمزد می

گذارد. او اعالم کرد: مشکالت صادرکنندگان نمونه برای نقل و انتقال پول نشدن مشکل نقل و انتقال ارزی صحه میاست که بر حل

باید به  لکه شرایط نقل و انتقال پوجا کنند. حال آنخود کمتر از صادرکنندگان معمولی نیست، زیرا باید حجم بیشتر پول را جابه

کشور تسهیل شود تا از این طریق بتوانیم صادرات خود را توسعه دهیم، اما صادرکنندگان ما هنوز برای دریافت پول خود با مشکالتی 

دار کشورکمتر از انگشتان یک دست استدر این میان برخی دیگر از فعاالن اقتصادی از نبود تعداد کانتینرهای یخچال.مواجه هستند

ره گفت: باکنند. ابراهیم جمیلی، رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه کشور در اینی الزم برای صادرات غیرنفتی گله میهازیرساخت

آمد موجود حل و کانتینرهای وطور نمونه برای صادرات به کشور روسیه باید مشکالت رفتخواهد؛ به های خود رامیصادرات زیرساخت

توانست کشتی بخرد و یا شد و بخش خصوصی خود به تنهایی نمیونقل اضافه میملدار و کشتی به بخش سیستم حیخچال

دار کشور کمتر از انگشتان یک دست های مورد نیاز را تأمین کند. باید اذعان داشت که امروز نیز تعداد کانتینرهای یخچالیخچال

ش نرخ سود بانکی باید نرخ تسهیالت نیز کاهش یابد و او در ادامه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت: با کاه.است

ها در گذشته به گفته این فعال بخش خصوصی بانک.ها در تأمین نقدینگی فعاالن اقتصادی و مردم نقش بیشتری ایفا کنندبانک

ا ارهای جهانی و رقابت ببه همکاری با بخش خصوصی برای ارایه تسهیالت نداشتند اما باید توجه داشت که برای حضور در باز عالقه

درصد است 3درصدی صادرات دارد که این رقم در کشور ترکیه 18سایر کشورها نرخ سود کاهش یابد. ایران در حالی با نرخ سود 

ماهه  4میلیارد دالر در 13،5جمیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به صادرات .باید این مسائل را حل کنیم wuto برای پیوستن به

جغرافیای صادراتی ما باید افزایش یابد و تالش  .کشور صورت گرفته است 15ست امسال، افزود: بخش عمده این صادرات تنها به نخ

 .کنیم محدوده صادراتی جدیدی برای خود ایجاد کنیم تا در آینده نه چندان دور شاهد افزایش صادرات کاالهای ایرانی باشیم

بود که سرنگونی جنگنده روسی، به وسیله جت ترکیه روابط سیاسی  94سال  ه برطرف نشدهآذرمشکالت نقل و انتقال پول با روسی

ای هو البته اقتصادی دو کشور را تیره و تار کرد. در آن زمان بسیاری از دولتمردان و البته فعاالن پارلمان بخش خصوصی تنش

بار رصتی که به راحتی از کف اقتصاد ایران رفت اما گویا این نخستیندانستند؛ فسیاسی ترکیه و روسیه را فرصتی برای تجارت ایران می

مرتبه شرایط حضور مناسب برای ایران وجود داشت  3آید و به گفته فرشچیان تاکنون نبود که چنین فرصتی برای ایران به وجود می

آمده استفاده کند، به توانست از فرصت پیشکه چرا بخش خصوصی ناو در رابطه با این.که نتوانستیم به درستی از آن بهره گیریم

المللی مواجه بودند، بانک مرکزی از طریق های بینانتقال پول اشاره و اعالم کرد: در شرایطی که دو کشور با تحریمومشکل نقل

 .دانتقال پول را حل کنوتوانست مشکالت نقلبرقراری تعرفه ترجیحی و انجام مبادالت براساس روبل و ریال می

ونقل انتقال پول هنوز هم مشکل وجود دارد و رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه البته این نکته را هم گفت که برای حملنایب

های همسایه غربی ایران به عراق دو برابر عربستانبداخالقی تعرفه صادرات سیمان ایران.های دوجانبه نیز برقرار نشده استپرداخت
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ت بسیاری را برای فعاالن بخش خصوصی ایجاد کرده که از دیگر نکات مورد اشاره فعاالن بخش خصوصی های گذشته مشکالدر ماه

که ایران باره گفت: در حالیرئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در ایناست. سیدمصطفی موسوی، عضو انجمن صادرکنندگان نمونه و نایب

درصد است و این شرایط برای 20تا  15کند، این تعرفه برای عربستان یدرصدی به عراق صادر م50تا  40سیمان خود را با تعرفه 

او در بخش دیگری از سخنان خود فضای نامساعد کسب و کار در ایران را مورد انتقاد قرار داد .صادرکنندگان ما دیگر به صرفه نیست

میلیارد تومان مطرح است و هیچ 100تومان تا  میلیاردصادر شده است و در مواقعی از یک 169های نجومی برای ماده و گفت: رقم

 .رودشدن آنها وجود ندارد. اگر حمایتی در این خصوص صورت نگیرد، صادرات ما به ناکجاآباد میدستورالعملی برای بخشوده

صدام تعرفه موسوی درباره دالیل عدم برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور ایران و عراق گفت: عراق با برخی کشورها از زمان 

 .ترجیحی داشته که اکنون نیز حفظ شده است

http://www.iana.ir/fa/news/48213/%D9%85%D8%B5%D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 خارج کرده است؟ واردات کنجد چقدر ارز از کشور

 .تن دانه کنجد ، وارد کشور شده است 621قریب به هزار و  1396بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 

 1396در تیرماه سال  آمار گمرکبر اساس ، شگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی با صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است 2194343و ارزش دالری  71269091351، به ارزش ریالی  کنجدتن دانه  621قریب به هزار و 

کشور و همچنین  1448322و ارزش دالری  47037167017، با ارزش ریالی  کنجدتن دانه  96هزار و  صادراتبا  کشور هند 

جزو کشورهایی هستند که  13993775250و ارزش ریالی  430644، به ارزش دالری  کنجدتن دانه  297با صادر کردن  نیجریه

 .این محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6228876/%D9%88%D8%A7%D8%B1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48213/%D9%85%D8%B5%25D
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/6228876/%D9%88%D8%A7%D8%B1


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 محصوالت کشاورزی آب بر نباید صادر شوند/صادرات سبزی و صیفی به چه قیمت؟

شود که این امر با سیاست ارتقای بر صادر میمیلیارد مترمکعب آب مجازی حاصل از صادرات محصوالت آب 5براساس آمار ساالنه 

با وجود بحران منابع آبی،  جوان ه اقتصادی باشگاه خبرنگارانگرو صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .بهره وری آب منافات دارد

با حواشی و انتقادات زیادی همراه است، چراکه صادرات محصوالت آب بر به معنای صادرات آب  محصوالت سبزی و صیفی صادرات

 بهره ارتقای سیاست با امر این که شود می صادر بر آب محصوالت صادرات از حاصل مجازی آب مکعب متر میلیارد 5 ساالنه آمار براساس است.

عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی در این باره معتقد است در شرایطی که ایران با محدودیت منابع آبی و بحران روبرو .دارد منافات آب وری

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با .ر قیمتی تمام شودنباید به ه گندماست خودکفایی محصوالت آب بر نظیر 

تولید محصوالت آب  کاهش برای وزارتخانه: کرد اظهار با اشاره به آخرین وضعیت صادرات محصوالت آب بر صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار 

در تمامی  محصوالت جالیزی و باغیبا توجه به آنکه تولید  :نورانی در ادامه افزود.در حد نیاز داخل باید برنامه ریزی صحیحی انجام دهد بر

 .فصول امکان پذیر است ، اما تولید این گونه محصوالت باید در فصل بهار که گیاه نیاز کمتری به آب دارد، صورت پذیرد

 نبود علی رغم کیفیت باالی هندوانه در کشور،  :تصریح کرد صادرات هندوانهالت کشاورزی در خصوص رئیس اتحادیه ملی محصو

 .با نرخ های باالتری در بازار قطر به فروش رسداین محصول از سایر کشورها  که شده موجب مناسب بندی بسته

 صادرات محصوالت سبزی و صیفی توجیه اقتصادی ندارد

گفت: با توجه به وضعیت بحرانی آب کشور،  صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

وی افزود: ساالنه .یه اقتصادی نداردباید در حد نیاز داخل باشد، در غیر این صورت صادرات توج سبزی و صیفیتولید محصوالت آب بر نظیر 
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میزان قابل توجهی آب مجازی حاصل از تولید محصوالت آب بر به بازارهای هدف صادر می شود، در حالیکه صادرات آب به کشورهای همسایه 

جهاد کشاورزی و جامعه اسدی با اشاره به ضرورت اجرای الگوی کشت بیان کرد: سال ها است وزارت .در آمد بیشتری برای کشور در بر دارد

اقتصاد  بع آبی ومنا نابودی  درنهایت و محصول امحا تولید، ازدیاد موارد برخی در امر این که  کشاورزان با مشکل نبود الگوی کشت روبرو هستند

 وجود ها دولتی سوی از کشت الگوی اجرای امکان آنکه به توجه با  رئیس تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد:.کشاورزان را به همراه دارد

محصوالت وی با اشاره به ضرورت اصالح الگوی آب در کشور گفت: هدف از صادرات .کند واگذار ها تشکل به باید را امر این وزارتخانه ندارد،

اسدی در پاسخ به این سوال که انتقاداتی به .است ضروری امری آب کم محصوالت صادرات رو این از است باال افزوده ارزش ایجاد ، کشاورزی

مطرح است، تصریح کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر خودکفایی محصوالت استراتژیک نظیر گندم، نباید به  گندم خودکفایی

 .نیت ملی را به خطر می اندازدمیزان آب مصرفی و نرخ باالی آن در مقایسه با نرخ های جهانی توجه کرد، چراکه وابستگی به بیگانگان ام

 خوداتکایی محصوالت کشاورزی نباید به هر قیمتی تمام شود

 بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی  صنعت،تجارت و کشاورزیکاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار 

عمده صادرات محصوالت  وی در پاسخ به این سوال که آیا.نباید پا فشاری کرد کشاورزی محصوالت خودکفایی به خوداتکایی و 

تصریح کرد: صادرات یک روال دائمی ندارد، چراکه برنامه ریزی مدونی برای تولید و صادرات نداریم و پس از   هستند، صیفی و سبزی کشاورزی 

زرگران در خاتمه یادآور شد: با توجه به موقعیت .شودزمینه عرضه به بازارهای صادراتی تصمیم گیری های الزم اتخاذ میبرداشت محصول در 

و خام کشاورزی باشیم، بلکه باید محصوالت دارای ارزش افزوده باال را در زمره سبد  محصوالت آب برجغرافیایی کشور نباید به دنبال صادرات 

 .یمصادراتی خود قرار ده

http://www.yjc.ir/fa/news/6227692/%D9%85%D8%AD%D8 

 

 
 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 سال اخیر ۲5میلیارد دالر روغن طی  ۳۸واردات 

هزار میلیاردتومان، روغن، دانه روغنی و کنجاله به کشور 149میلیارد دالر معادل  38.2سال گذشته، بیش از  25مهاجر گفت: طی 

 .وارد شده است

های روغنی در علیرضا مهاجر مجری طرح دانه ،ان جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

برگزار شد، با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه کشت  97-96که به مناسبت آغاز سال زراعی  کشت های پاییزهپنجمین گردهمایی 

میلیارد دالر ارز و کاهش واردات از جمله مهم 4،کاهش خروج ساالنه  پایداری کشت و تولید گندم :دانه های روغنی اظهار کرد

هزار 149میلیارد دالر معادل  38.2( بیش از 95تا  71سال اخیر)از سال25وی افزود: طی .ترین اهمیت کشت دانه های روغنی است

 .میلیارد تومان روغن، دانه روغنی و کنجاله وارد کشور شده است

 تولید دانهکه کلزا روغن بسیار باکیفیت و ارزشمندی است، گفت: طی دو دهه اخیر با چالش های جدی در مهاجر با اشاره به این

 . ها می توان به مشکالت بازرگانی اشاره کرددر کشور مواجه بودیم که از جمله این چالش های روغنی

اورزان خریده و در دریا بریزیم ، وجه آن را به موقع مجری طرح دانه های روغنی ادامه داد: طی سال های آتی حتی اگر کلزا را از کش

 .به کشاورزان پرادخت می کنیم تا مشکلی در تولید ایجاد نشود

وی نبود عزم و اراده ملی برای افزایش تولید داخل و کاهش وابستگی، نبود تمایل بخش صنعت به تولید داخل در مقابل واردات و 

 .ش های موجود در این زمینه طی سال های اخیر استضعف در دانش و تکنولوژی از دیگر چال
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 درصد افزایش یافت 300تولید کلزا 

 5ونیم میلیون ، ظرفیت روغن کشی  3نیاز ما به کنجاله   :مهاجر نیاز کشور به کلزا را به یک ونیم میلیون تن عنوان کرد و افزود

 .میلیون تن است 1.4میلیون و واردات دانه های روغنی  1.3م غن خارو واردات ، میلیون  3.6ونیم میلیون ، ظرفیت تصفیه روغن 

هزار تن اعالم کرد و گفت: تولید این محصول نسبت  182مجری طرح دانه های روغنی میزان تولید کلزا در سال جاری را بیش از  

 .درصد رشد داشته است300برابر معادل  2.7به سال گذشته بیش از 

 .، مازندران، فارس، اردبیل و کرمانشاه رتبه اول در سیستم تولید کلزا را به خود اختصاص داده اندبه گفته وی گلستان، خوزستان 

 هب و نشده پرداخت کشاورزان خسارت هنوز: گفت کشاورزان مطالبات  مهاجر ضمن تشکر از مسئوالن دولتی در پرداخت به موقع 

 .پرداخت خسارت اقدام کنندت به نسب سریعتر هرچه داریم تقاضا مسئوالن از خاطر همین

هزار هکتار به صورت  180در سطح  پرداخت حق بیمه مزارع کلزا :کرد بیان کلزاکاران از دولت حمایتی  وی با اشاره به اقدامات 

 .تن بذر از جمله این حمایت ها بوده است 1450درصد رایگان و تأمین و تدارک  100

هکتار کلزا است، گفت: انتظار می  300هزارو  286مشاورز وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برنامه سال زراعی جدید کشت  

 .هزار تن برسد 500رود که تولید کلزا به حداقل 

و اجرای پایلوت  ، تأمین و تدارک حضور مورد نیاز به استان هابهای دانه های روغنیمهاجر خرید تضمینی و پرداخت به موقع  

 .آموزشی و ترویج تأمین تسهیالت بانکی کاشت، داشت و برداشت از جمله سیاست های حمایتی وزارتخانه به شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/6231476/%D9%88%D8%A7%D8 

 

 

 صنایع غذایی
  فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۱۳دو شنبه 

 ها موفق نبوده استسازمان حمایت در کنترل قیمت

دبیر کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران با بیان این که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در کنترل  <مواد غذایی

های نها به انجمواستار واگذاری مقوله نظارت بر کنترل قیمتهای دولتی در این خصوص اثرگذار نیست، خها موفق نبوده و روشقیمت

مبنی  – تجارت و معدن صنعت، وزیر – شریعتمداری محمد جدید ابالغیه به اشاره با علی موحد.های صنفی شدتولیدی و اتحادیه

ای کنسرو، محصوالت کارخانهبر حذف درج قیمت مصرف از سوی تولید کنندگان هفت قلم کاالی صنایع غذایی که شامل انواع 

ر مورد ای دبندی است، اظهار کرد: پیش از این نیز از سوی محمدرضا نعمت زاده ابالغیهکمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بسته

حذف برچسب قیمت کاالهای منتخب محصوالت شیرینی، کیک و شکالت، انواع چیپس و اسنک و محصوالت سلولزی و بهداشتی 

وی ادامه داد: عدم درج .های کاالیی با اولویت سه هستندکشور ابالغ شد که این طرح در ادامه آن بوده و مربوط به گروهدر سراسر 

ها نیست و کلیه فروشندگان از عمده و خرد موظف هستند تا بر قیمت توسط تولید کننده به معنای عدم درج قیمت توسط فروشگاه

کانون صنایع غذایی ایران تصمیم اتخاذ شده در مورد حذف قیمت محصوالت مربوطه عضو .روی کاال برچسب قیمت نصب کنند

د گذاری محصوالت خارجی توسط تولیتوسط تولید کنندگان را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: در کارخانجات دنیا نیز نوعا قیمت

کنند و در اختیار خریدار قرار گذاری میت را قیمتهای مربوطه براساس بارکد درج شده محصوالشود و فروشگاهکننده تعیین نمی

اند. در موحد افزود: این سیستم فروش مربوط به کشورهایی که اقتصاد پیشرو دارند و توسعه پایدار را در دستور کار قرار داده.دهدمی
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های فروشندگان خرد برچسب داران به عنوانهایی برخوردار هستند اما مغازههای بزرگ از چنین سیستمایران نیز فروشگاه

که باید سیستم نظارتی درستی در مورد عرضه محصوالت توسط فروشندگان وی با تاکید بر این.گذاری را روی کاال نصب کنندقیمت

 .توان شروع مناسبی برای تغییر سیستم عرضه و فروش باشدخرد در نظر گرفته شود، خاطر نشان کرد: این تصمیم می

طرح  های احتمالی دراستفادهمنظور جلوگیری از سوء به نظارتی هایدستگاه ورود به پاسخ در ایع غذایی اتاق ایراندبیر کارگروه صن

صنفی  هایدانم ولی نظارت باید توسط انجمنهای دولتی را مشکل اساسی کار میمذکور، تصریح کرد: بنده به شخصه دخالت سازمان

ها را برعهده داشته دراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقوله نظارت موحد افزود: آیا تاکنون که.انجام شود

 ها منفی است و باید نظارتها اثرگذار بوده است؟ پاسخ به این پرسشهای دولتی در کنترل قیمتخصوص موفق بوده است؟ آیا روش

ت هزینه و نیروی انسانی خود را در جاهای دیگری به کار ها سپرده شود و دولبه قیمت ها و نیز کمیت محصوالت به دست انجمن

 قیمت درج عدم با ارتباط در – تجارت و معدن صنعت، وقت وزیر –زاده به گزارش ایسنا، پس از دستور محمدرضا نعمت.گیرد

 محمد ی،بهداشت و سلولزی محصوالت و اسنک و چیپس انواع شکالت، و کیک شیرینی، بیسکوییت، کاالیی هایگروه کنندهمصرف

ای را در ارتباط با دستور حذف درج قیمت مصرف از تولید کنندگان هفت نیز ابالغیه - تجارت و معدن صنعت، وزیر - شریعتمداری

دی است بنای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بستهقلم کاالی صنایع غذایی که شامل انواع محصوالت کارخانه

 .ابالغ کرد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5ea699e670c940a89c6bfb1 

 
 
 
 
 

 صنایع غذایی
  ایران اکونا - ۱۳۹۶شهریور / /  ۱۱شنبه , 

 توصیه مهم درباره تهیه و مصرف رب گوجه فرنگی

 .کرد تشریح غذا و دارو، مطالبی را پیرامون تهیه و مصرف رب گوجه فرنگی یک کارشناس آزمایشگاه کنترل

 جمح حاوی فرنگی گوجه عصاره: افزود و کرد یاد ایرانی غذاهای تهیه در اصلی چاشنی یک عنوان به فرنگی گوجه رب از زاهدی مریم

 .مانند انواع ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان لیکوپن است فرنگی گوجه خواص از زیادی

وی تاکید کرد: درجه حرارت پایین و حرارت غیرمستقیم در تولید رب گوجه صنعتی در مقایسه با حرارت باال و کنترل نشده در تهیه 

 .ودرب خانگی باعث کیفیت بهتر رنگ و افزایش میزان لیکوپن در رب گوجه های صنعتی می ش

 میزان این زیادی موارد در و است مشخص نا معموال خانگی های گوجه رب در نمک میزان معموال اینکه ضمن زاهدی ادامه داد:

 شدن مستعد به منجر و بوده کم بسیار نمک میزان دیگر موارد برخی در که حالیست در این و است ( ٪2) آن مجاز حد از بیشتر

 .قارچی زود هنگام می شود های آلودگی ایجاد برای شرایط

 موارد این که شودمی محسوب تقلب و بوده ممنوع گوجه رب به رنگ و دهنده قوام نگهدارنده، مواد هرگونه افزودن: کرد تصریح وی

ترم مح کنندگانمصرف به رو این از شودمی گزارش قانونی مراجع به تخلف موارد و گیردمی قرار آزمون مورد غذایی مواد آزمایشگاه در

 درمان و بهداشت وزرات از معتبر ساخت پروانه دارای که محصوالتی از حتما صنعتی هایگوجه رب مصرف صورت در شودتوصیه می

زاهدی توصیه کرد: در صورت تمایل به تهیه رب گوجه فرنگی خانگی ضمن رعایت اصول بهداشتی، این .کنند استفاده باشند می
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هایی که تحت عنوان ای و در یخچال نگهداری کنند و از خریداری ربو در ظروف درب دار شیشه محصول را در حجم کم تهیه کرده

 .بندی و مشخصات هستند جدا خودداری شودرب خانگی بدون بسته

http://iranecona.com/76967/%D8%AA%D9%88%D8%B5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 ها به آفریقای جنوبیصادرات عسل تولیدی تعاونی

مدیر امور بین الملل اتاق تعاون ایران گفت: صادرات عسل تعاونی های زنبورداری ایران به آفریقای جنوبی از نتایج حضور رایزن 

به گزارش ایانا از اتاق تعاون ایران، علیرضا بنایی فر افزود: با توجه .تعاون بودبازرگانی این کشور در جلسات کمیسیون کشاورزی اتاق 

کشور برزیل، هند، روسیه، ترکیه، مالزی، بوسنی و هرزگوین و کره جنوبی در اتاق تعاون ایران، توسعه روابط  7به حضور سفرای 

گذاری به عنوان یکی از راهکارها و برنامه های بین المللی یهتجاری با این کشورها در دستور کار است.وی با اشاره به هدف جذب سرما

اتاق تعاون ایران گفت: نیاز به جذب سرمایه گذاری با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و تحریم ها یکی از الزامات است و در این راستا 

 ادامه یرانا تعاون اتاق الملل بین امور مدیر ود.روز دنیا تطبیق داده شباید طرح های اقتصادی توجیه پذیر تهیه و با سیستم های به

میلیون نفر عضو تعاونی بوده و  12هزار تعاونی ثبت شده که مردم در آن عضو هستند و بیش از  100 از بیش آمار، اساس بر: داد

رشته کشاورزی، صنعتی،  120میلیون نفر از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند. همچنین حضور تعاونی ها در بیش از  40بیش از 

خدماتی، حمل و نقل و ... فعالیت می کنند و جزء فعال ترین بخش های کشور محسوب شده و می تواند بستر مناسبی برای سرمایه 

گذاری قلمداد شود.بنایی فر با تأکید بر برنامه اعزام و پذیرش هیئت های تجاری بیان داشت: اعزام و پذیرش هیئت های تجاری از 

کشور در اتاق تعاون بر آن تاکید شده است.وی در بخش دیگری از این گفت وگو  7ترین برنامه ها بوده و در دیدارهای سفرای مهم 

به تشکیل کارگروه های مشترک و تخصصی اتاق تعاون با کشورهای مذکور پرداخت و گفت: تشکیل این کارگروه ها به منظور ایجاد 
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و توانمندی های تعاونگران در داخل و خارج و بررسی چالش ها در جهت سرمایه گذاری در  بستر مناسب و آشنایی با ظرفیت ها

کشور خواهد بود.مدیر امور بین الملل اتاق تعاون ایران حضور رایزنان بازرگانی کشورها را در کمیسیون های تخصصی از دیگر اولویت 

ای هدف )ترکیه، عراق، عمان، چین، مالزی، هند و روسیه( در ها دانست و تصریح کرد: دعوت و حضور رایزنان بازرگانی کشوره

کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون و تعامل رودرروی تعاونگران با آن ها، از دیگر برنامه های این بخش بوده و می تواند زمینه ساز 

ونگران خبر داد و گفت: برنامه ریزی توسعه روابط تجاری قلمداد شود.وی از برگزاری دوره های آموزشی روابط بین الملل برای تعا

برای برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات بین المللی برای تعاونگران انجام شده است و به زودی شاهد برگزاری این دوره ها در 

زیل، هند، روسیه، اتاق تعاون خواهیم بود.الزم به اشاره است تا پایان مردادماه سال جاری، سفرا و رایزن های بازرگانی کشورهای بر

ترکیه، مالزی، بوسنی و هرزگوین و کره جنوبی با هدف آشنایی و گسترش و توسعه تعامالت تجاری در اتاق تعاون ایران حضور داشته 

اند. همچنین اتاق تعاون ایران، همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان میزبان هیئت تجاری ترکیه بود و جلسات 

B2B رای تجار و بازرگانان ایرانی و ترکیه ای در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد.ب 

به گفته بنایی فر، حضور رایزن بازرگانی آفریقای جنوبی در کمیسیون تخصصی کشاورزی، فرصت مناسبی برای تعاونگران این حوزه 

 م ترین دستاوردهای این نشست بود.فراهم کرد چنانچه توسعه و تعامل با اتحادیه زنبورداری و صادرات عسل از مه

http://www.iana.ir/fa/news/48219/%D8%B5% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 به آمریکا و فرانسهصادرات گل سرخ 

 .، از کشور صادر شده است(Rosos) تن گل سرخ 3قریب به  1396طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 

در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده است(Rosos) سرخ گلتن  3قریب به  1396چهار ماهه نخست سال 

 .تبوده اس 960626891و ارزش ریالی آن  29567 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6222639/%D8%B5%D8%A7 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 های الکی بامبو و بونسای برچیده شدبساط گُل

ا همکاری های مربوطه بهای بونسای و الکی بامبو، دستگاهقرنطینه سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به قاچاق و آلودگی گلمعاونت 

 .یکدیگر درصدد جمع آوری این گل های زینتی در بازار هستند

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیاکبر آهنگران معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار 

 کشور وارد رسمی طور به های بونسای و الکی بامبو از جنوب شرق آسیا طی سه سال اخیر گل: اظهار کرد، باشگاه خبرنگاران جوان

و گیاه کامل  واردات گل شاخه بریده ممنوعیت بر مبنی جهاد وزارت های سیاست و ها محموله این آلودگی پی در  که شدند می

 .گلدانی ، واردات آن از سوی سازمان حفظ نباتات ممنوع اعالم شد

ا شاهد واردات و به ایران از کشورهای جنوب شرقی آسی گیاهان زینتیوی افزود: علی رغم ممنوعیت سه ساله واردات این گونه 

 .عرضه غیرقانونی آن در بازار هستیم

، ستاد مبارزه با قاچاق کاال، معاونت باغبانی و سازمان الکی بامبوهای بونسای و آهنگران ادامه داد: با توجه به قاچاق و آلودگی گل

 .حفظ نباتات با همکاری یکدیگر درصدد جمع آوری این گل های زینتی در بازار هستند

http://www.yjc.ir/fa/news/6224429/%D8%A8%D 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۰ : تاریخ

 روندخطر کاهش تولید با اجرای شیوه قیمت تضمینی برای خرید گندم/ کارخانجات آرد زیر بار خرید نقدی از بورس نمی
ای کاران با اشاره به مشکالت جایگزینی طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، گفت: چگونه کارخانهرئیس بنیاد ملی گندم 

  .هزار تن گندم را بپردازد 5که سالها بدون پرداخت یک ریال حمایت شده است بخواهد به بورس برود و یکجا پول 

، در مورد اجرای روش خرید گندم به روش قیمت تضمینی و عرضه خبرگزاری فارسصادی وگو با خبرنگار اقتقلی ایمانی در گفتعلی

خواهیم یک طرحی را اجرا کنیم باید تمام جوانب کار را بسنجیم چرا در بورس کاال به جای خرید تضمینی، اظهار داشت: وقتی می

هداری گندم تولید شده ندارم و اگر قرار باشد فروش گندم در بورس کاال به روش قیمت تضمینی اجرا که من کشاورز انباری برای نگ

وی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: چگونه من به عنوان یک کشاورز که بین .شود اولین مسأله نحوه نگهداری یا تحویل گندم است

های خاص خود را دارد و باید دید چه شوم. فروش محصول در بورس حساسیتتوانم وارد بورس ام میتن گندم تولید کرده 5تا  2

 .کننده باشدتواند کمکاند؛ البته خرید به صورت سلف میای برای این موضوع در نظر گرفتهنسخه

شور به ر سراسر ککاران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی پراکنش انبارهای غله و سازمان تعاون روستایی درئیس بنیاد ملی گندم

خواهند گندم را از کشاورز بخرند و در بورس عرضه کنند در صورتی صورت یکسان وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید پرسید چرا می

ایمانی با بیان اینکه دولت سالیان سال است که به کارخانجات آرد .که مشتری گندم مشخص است و بیشتر کارخانجات آرد هستند

http://awnrc.com/index.php
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ریزد. پردازد و آن را در انبار کارخانه آرد میخرد، پولش را میده است، تصریح کرد: دولت گندم را از کشاورز میکمک فراوانی کر

دهد و پس از آنکه سهمیه گندم تبدیل به آرد شد پس از فروش آرد کارخانجات تر اینکه حق انبارداری هم به کارخانجات آرد میجالب

ای که سالیان سال بدون پرداخت یک ریال حمایت شده د: حال شما حساب کنید چگونه کارخانهوی ادامه دا.دهندپول دولت را می

هزار تن گندم را بپردازد. اگر به این نکات دقت نکنیم نهایتاً این تولید است که تحت تأثیر منفی  5بخواهد برود در بورس و یکجا پول 

برای دو استان اردبیل و گلستان اجرا شده چندان آسان و خوشایند نبوده قرار خواهد گرفت چرا که تجربه قیمت تضمینی که امسال 

هزار میلیارد تومان گندم از کشاورزان به صورت خرید تضمینی  10به گزارش خبرنگار فارس، دولت در حال حاضر رقمی حدود .است

قیمت تضمینی و عرضه گندم در  خریداری کرده است که چندی پیش مدیرعامل بورس کاال خبر از بررسی جایگزین کردن روش

های دو استان اردبیل و گلستان به داد که البته امسال نیز به صورت آزمایشی گندم 97بورس به جای خرید تضمینی برای سالی 

 .همین روش در بورس عرضه شد

s.com/newstext.php?nn=http://www.farsnew13960606000185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گندم
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۴ : تاریخ

 درصد کود از تولید داخلی  ۸۰خودکفایی گندم پایدار شد/ تامین 
درصد افزایش یافته و در عین حال در محصول گندم  25وری آب در بخش کشاورزی معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: بهره

  .ایم که این خودکفایی به وضعیت پایدار رسیده استبه خودکفایی رسیده

در  :، عباس کشاورز صبح امروز در پنجمین همایش سراسری آغاز کشت پاییزه گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های حال هزینهدرصد افزایش یافته است و حفظ و آبادانی زمین و همچنین کاهش مصرف آب و درعین 25وری آب سال اخیر بهره 4

وی بابیان اینکه .پذیر است که این عوامل در دستورکار قرار گرفته استتولید بخش کشاورزی تنها با کشاورزی حفاظتی امکان

زی از نیازهای جدی بخش کشاورزی است، تصریح کرد: در زمینه بهبود عملکرد بذر و توسعه ناوگان ورهوشمندسازی و ارتقای خاک

ا در سازی رمکانیزاسیون اقدامات مؤثری انجام شده، اما باید به این موضوع توجه کرد که برای بهبود کیفیت بذر، باید خصوصی

مین کود کشاورزی در کشور هم اشاره کرد و اظهار داشت: تولید، معاون حجتی همچنین به وضعیت تولید و تأ.دستورکار بگذاریم

 80حال شوند، در عینمی تأمین و توزیع کود استانداردسازی و ساماندهی شده است و قبل از عرضه به بازار تمامی کودها ثبت

شده خالف ادعاهای مطرحکشاورز به این نکته هم اشاره کرد که بر.شوددرصد کود مصرفی از محل تولید داخلی تأمین می

ویژه چغندرقند وی همچنین به افزایش عملکرد در هکتار در توسعه کشت پاییزه به.مصرف کود در کشور کمتر از میانگین جهانی است

http://awnrc.com/index.php
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هم اشاره کرد و اظهار داشت: اگر با همین روند پیش برویم تنها چند قدم تا خودکفایی در تولید شکر فاصله داریم، به شرط آن که 

یابد، مضاف بر آنکه هزار هکتار افزایش می 100های تولید قند و شکر حل شود و امسال هم تولید چغندر امسال مشکالت کارخانه

تن  3.5وری آب و رعایت وضعیت خاک و میزان کود و سم موردنیاز بهبود یافته است و از میزان عملکرد در هکتار نیز با افزایش بهره

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی همچنین به ضرورت اصالح قیمت شکر هم اذعان داشت و گفت: .یده استتن رس 7.5در هکتار به 

کشاورز این را هم گفت که در تولید محصول گندم به .سازی این موضوع باید قیمت شکر در فروردین هر سال اعالم شودبرای شفاف

های عنوان یکی از دانهوی همچنین در مورد تولید کلزا به.دار رسیده استایم و این خودکفایی اکنون به وضعیت پایخودکفایی رسیده

تن در هکتار  8گذارد و به میانگین روغنی در کشور گفت: تا سه سال آینده تولید کلزا در ایران رکورد جهانی را پشت سر می

درصد افزایش  30ی با توسعه کشت کلزا باید های روغنبه گفته کشاورز در دو سال آینده ضریب خوداتکایی در تولید دانه.رسدمی

 .بردصورت واردات تولیدات داخلی را از بین مییابد؛ چراکه در غیر این

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960614000375 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 میلیون تن رسید / تسویه حساب گندمکاران اواخر مهر ماه9تولید گندم به مرز 

هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است، 850میلیون و 8مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه تاکنون 

  .هزار محموله از کشاورزان تحویل گرفته شده است415کز و طی یک میلیون و مر439اظهارداشت: این حجم از گندم در یک هزار و 

میلیارد ریال 870هزار و  114ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان  :گفت یزدان سیف با اعالم این خبر به خبرنگار اقتصاد آنالین 

  .میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران به حساب آن ها واریز شده است 515هزار و  75است و تا امروز 

میلیارد  300هزار و  39از مطالبات گندمکارن حدود  :وی زمان تسویه کامل مطالبات گندمکاران را اواخر مهرماه عنوان کرد و گفت

 .ان مهر به طور کامل به حساب گندمکاران واریز خواهد شدریال باقی مانده است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پای

سیف درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه های روغنی آفتابگردان و گلرنگ، گفت: مراکز شرکت بازرگانی دولتی ایران تا امروز 

اورزان تحویل گرفته اند و خرید در تن دانه روغنی گلرنگ از کش 300هزار و  10تن دانه روغنی آفتابگردان و  363بیش از دو هزار و 

وی با تاکید بر اینکه تسویه مطالبات تولیدکنندگان دانه های روغنی به روز انجام می شود، گفت: دولت .این مراکز همچنان ادامه دارد

 اکز این شرکت تحویلمیلیارد تومان به حساب کشاورزانی که دانه های دانه روغنی آفتابگردان و گلرنگ را به مر 20تا امروز بیش از 

 .داده اند پرداخت کرده است و هیچ بدهی در این بخش وجود ندارد
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هزار  220مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین درباره میزان تولید دانه روغنی سویا، گفت: پیش بینی می شود درمجموع 

 .هزار تن آن فقط دانه روغنی سویا باشد 200تن دانه روغنی آفتابگردان، گلرنگ و سویا در کشور تولید شود که 

http://www.iana.ir/fa/news/48194/%D8%AA%D9%88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 خرید تضمینی می شودواردات گندم ممنوع است/ قیمت تضمینی جایگزین 

 کند، واردات این محصولدرصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ذخایر تولید کفایت می 65حجتی از پرداخت 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .ممنوع است

خبر داد  مطالبات گندمکاراندرصد  65حاشیه پنجمین گردهمایی سراسری کشت پاییزه که در آغاز سال زراعی جدید برگزار شد، از پرداخت 

 .ی کند واردات این محصول ممنوع استو گفت: با توجه به اینکه ذخایر تولید کفایت م

 .و برنج نیز به اندازه کسری و نیاز کشور با اعمال مدیریت وارد می شود مجوز واردات شکر :وی افزود

وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: قیمت این محصوالت وارداتی نباید از نرخ محصوالت داخلی کمتر باشد تا از این حیث آسیبی به تولید 

برابر افزایش داشته است،گفت: امسال در نظر داریم که برنامه  2.7 تولید دانه های روغنیحجتی با بیان اینکه .نشودداخل وارد 

وی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی محصوالت باید جایگزین خرید تضمینی شود، تصریح .افزایش تولید به همین میزان ادامه دهیم

حصوالت کشاورزی استفاده می شود تا از این طریق به شکل قیمت تضمینی محصوالت کرد: از مکانیسم بورس برای خریداری م

 .کشاورزی در بورس کاالی ایران به فروش رسد و مابه التفاوت از طریق دولت پرداخت شود

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48194/%D8%AA%D9%88
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


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

135 

  اختصاص یک و نیم میلیارد دالر به اشتغال مناطق روستایی

 .هزار تن تولید داشتیم10تنها  91در حالیکه در سال  هزار تن بود 27تا  25حدود  تولید میگو پرورشیامسال  

درصد افزایش  66تا  65در چهارماهه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  صادرات محصوالت آبزیبه گفته وی  

 هیالتتس ها نکبا از یکی  درصدی به روستاییان خبر داد و گفت: بنیان مستضعفان با ترغیب13حجتی از پرداخت تسهیالت  .یافت

 پرداخت روستاییان توسط مابقی درصد 8 و استانداری سوی از درصد 5 و بنیاد سوی از آن درصد 5 که کرد خواهد عرضه درصدی 18

به گفته این مقام مسئول رقمی معادل یک ونیم میلیارد دالر برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی تصویب و ابالغ شده  .شود می

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/6231820/%D9%88%D8%A7%D8%B1% 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 فاصله زیادی تا خودکفایی نمانده است/ نرخ مصنوعی گوشت در بازارپیگیری وضعیت بازار گوشت/ 

هفته گذشته در مجلس شورای اسالمی برای پیگیری وضعیت بازار گوشت، کارگروهی متشکل از بخش دولتی، خصوصی و نمایندگان 

مسئوالن دولتی و بخش خصوصی برگزار  ای که با حضور نمایندگان مجلس،به گزارش خبرنگار ایانا، هفته گذشته در جلسه.مجلس تشکیل شد

شد، تشکیل کارگروهی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن وضعیت تولید گوشت قرمز بررسی شود. در همین راستا عضو کمیسیون 

گذاری گوشت قرمز هایی از قبیل نحوه تولید، صادرات، واردات، قیمتموضوع"کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفته بود: 

های در جلسه مذکور بررسی شد، اما با توجه به گستردگی موضوع با رأی نمایندگان کمیسیون، کارگروه دام و طیور مسئولیت بررسی موضوع

ه ل این جلساکبر مهرفرد، معاون امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره تنظیم بازار در خالعلی"مختلف در زمینه گوشت را به عهده گرفت.

ماه کنند. از فروردینهای مشخص عرضه میبندی سپرده شده آنها نیز محصول نهایی را به مکانهای بستههای وارداتی به شرکتگوشت"گفت: 

نرخ  رودهای تحویل شده صورت نگرفته و سعی شده که فاصله آن با قیمت داخلی حفظ شود؛ بنابراین احتمال میتاکنون هیچ افزایشی در الشه

بعدی بودن واردات الشه و عدم یکی از انتقاداتی که به سازمان دامپزشکی وارد شد، تک"های آینده کاهش داشته باشد.های تحویلی در ماهالشه

صورت تنوع در واردات بود که ریاست سازمان دامپزشکی نیز در این باره توضیحاتی را ارائه داد. در همین رابطه مقرر شد که تأمین گوشت به

 عنوان نماینده بخش خصوصیتر صورت گیرد.منصور پوریان، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام نیز که در این جلسه بهتر و متنوعگسترده
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، های مربوط به بخش تولید و تأمین بازار گوشتها و سیاستگزاریگیریحضور داشت، از مسئوالن دولتی و نمایندگان مردمی خواست تا در تصمیم

دهد، مشکل اصلی گرانی گوشت طور که شواهد نشان میها و رهنمودهای آن استفاده کنند، زیرا آنش خصوصی را نیز دخالت داده و از تجربهبخ

وجو کرد.در نهایت برای پیگیری موضوع، کارگروهی با عنوان دام و طیور، متشکل های بازار جستدر تولید نیست، بلکه باید این موضوع را در الیه

ی دنبال صورت تخصصاز نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی با ریاست علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند، تشکیل شد تا این مسئله را به

فاصله چندانی تا خودکفایی در تولید گوشت "کند.در همین راستا امروز نیز نماینده مردم شیراز درباره قیمت گوشت قرمز به خانه ملت گفت: 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع "شود.ای از گوشت مصرفی در بازار از تولید داخلی تأمین میاقی نمانده است، زیرا بخش عمدهقرمز ب

 یطبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه واردات گوشت برای تنظیم و عرضه تقاضا این بازار استراتژیک عملیاتی شده است، اظهار کرد: برا

های دامی های دامی کرد.اکبری بیان کرد: خودکفایی گوشت در گرو تأمین نهادهدات گوشت باید فکری به حال نرخ و بازار نهادهرهایی از وار

 هایطور مستقیم نرخ گوشت در بازار به آرامش منطقی برسد. افرادی هستند که بازار کالن واردات نهادهقیمت برای دامداران است تا بهارزان

کنند.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی افزود: باید افزایش ست دارند و دیگر رقبا را با دامپینگ از گود رقابت خارج میدامی را در د

های دامی برای رهایی از وابستگی به واردات خوراک دام در دستور کار وزارت کشاورزی قرار بگیرد، اما فاصله ما تا خودکفایی در تولید تولید نهاده

های دامی را به طریق گسترده به کشور عملیاتی کنیم.اکبری ادامه داد: ناچار ما مجبوریم واردات نهادههای دامی بسیار باال است؛ بنابراین بهنهاده

وان کرد: نپذیر نیست.وی عهای دامی در کشور توان تأمین خوراک دام توسط تولید داخلی در سراسر کشور امکانبا توجه به ظرفیت تولید نهاده

های دامی بوده و این در حالی است که قیمت کنونی قیمت نهادهتأمین ارزان های دامی در گروی ارائه تسهیالت ویژه وخودکفایی در تولید نهاده

خواه، زیاده گوشت برای بسیاری از خانوارها قابل قبول نیست.اکبری در پایان خاطرنشان ساخت: نرخ گوشت در بازار مصنوعی است، زیرا افراد

 دهند./نرخ گوشت را با جوسازی افزایش می

http://www.iana.ir/fa/news/48178/%D9%BE%DB%8C%DA%AF% 

 

 

 

 
 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 داخلی را کاهش دادگرانی، تقاضای خرید گوشت 

 .رئیس شورای تأمین دام زنده گفت: با توجه به قیمت باالی گوشت داخلی، تقاضای خرید کاهش چشمگیری یافته است

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس شورای تأمین دام زنده در گفتگو با خبرنگار 

 زنده دامانتقاد از نرخ باالی بره در بازار اظهار کرد: با توجه به وضعیت کاهش تقاضا، ممکن است فروشندگان مجبور به کاهش نرخ 

گوسفند ر تومان اعالم کرد و افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو هزا 16تا  500هزار و  15وی نرخ منطقی دام زنده درجه یک .شوند

 .هزار تومان است 18هزار تومان و بره  17تا  16 زنده

 500هزار و  29با نرخ  گوشت وارداتی تن 120تا  100پوریان با اشاره به آخرین وضعیت عرضه گوشت های وارداتی گفت: روزانه 

 .تومان به مصرف کننده عرضه می شود 500هزار و  31گیرد که درنهایت با نرخ می تومان در اختیار توزیع کنندگان قرار

رئیس شورای تأمین دام زنده از کاهش تقاضا برای خرید گوشت داخلی خبر داد و گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

 .سمت خرید گوشت های وارداتی بروندهزار تومان در بازار عرضه می شود که این امر موجب شده مردم به  43تا  42
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و کاهش تقاضا برای گوشت های داخلی پیش بینی می شود که نرخ ها به روند  واردات گوشت افزایشوی ادامه داد: با توجه به 

 .هزار تومان است 4به گفته پوریان تفاوت منطقی قیمت گوشت داخلی با وارداتی .سابق بازگردد

http://www.yjc.ir/fa/news/6228539/%DA%AF%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز
  ایران اکونا - ۱۳۹۶شهریور / /  ۱۲یکشنبه , 

 تن گوشت گرم گوسفندی در پایتخت 1۰۰عرضه روزانه 

دام اعالم کرد که گرچه وضعیت بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به روز گذشته بهتر شده  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور

ها توزیع گوشت قرمز و گوشت مرغ به صورت دولتی ادامه خواهد یافت و از طرح کنندگان شایعات است اما تا منطقی شدن قیمت

 .دهای وارداتی شکایت و با آنها برخورد خواهیم کروجود انگل در گوشت

 7800علیرضا ولی ، اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در بازار گوشت مرغ وجود ندارد و متوسط قیمت این محصول در کشور 

تومان و کمترین قیمت در استان خراسان با کیلویی کمتر  8300تومان است که البته بیشترین قیمت در استان خوزستان با کیلویی 

شود، اما توزیع گرچه مشکل خاصی در بازار گوشت مرغ وجود ندارد و گرانی چندانی مشاهده نمی وی افزود:.تومان است 7000از 

 .گوشت مرغ تا زمانی که نوسان قیمت در بازار وجود دارد، ادامه پیدا خواهد کرد تا تعادل نسبی در بازار ایجاد شود

 تن گوشت گرم گوسفندی در پایتخت 100عرضه روزانه 
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تن گوشت گرم گوسفندی در تهران  100یبانی امور دام گفت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز نیز روزانه بیش از مدیرعامل شرکت پشت

شدن بازار ادامه پیدا خواهد کرد که به عنوان مثال در عید قربان ضمن توزیع گوسفند زنده در میادین شود که تا منطقی توزیع می

 .ا در اختیار آنهایی که نذر داشتند قرار دادیمالشه ر 4000بار تهران بیش از میوه و تره

 بندیکنندگان شایعه وجود انگل در گوشت بستهطرح شکایت از پخش

های تها روی گوششود، چرا که نظارتبندی به شدت تکذیب میهای بستهولی اظهار کرد: چنین شایعاتی مانند وجود انگل در گوشت

ع آنها بندی و توزیهای نظارتی متعدد اقدام به واردات و بستهل است و پس از تایید دستگاههای تولید داخوارداتی چند برابر گوشت

 .کنیم؛ بنابراین این مساله را همچنان پیگیری خواهیم کردمی

http://iranecona.com/77034/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 آالت کشاورزیافزایش ضریب مکانیزاسیون و موجودی ماشین

این ضریب شیب صعودی داشته ساله وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در دولت یازدهم،  12با توجه به برنامه 

 .است

در  وری و عملکردتوان بهرهآالت و ادوات مختلف کشاورزی یکی از راهکارهایی است که میبه گزارش خبرنگار ایانا، استفاده از ماشین

یون کشاورزی ساله توسعه کمی و کیفی مکانیزاس 12ریزی و اجرای طرح جامع واحد سطح را ارتقا دهد. دستاوردهای حاصل از برنامه

اسب بخار در هکتار بود که این عدد  1.26( ضریب مکانیزاسیون 92ها قابل توجه است.در شروع دولت یازدهم )سال در تمام حوزه

اسب  0.82به میزان  85اسب بخار در هکتار رسید. این در حالی است که عدد مذکور در سال  1.54افزایش به  0.28با  95در سال 

 اسب بخار ارتقاء یافته است. 0.72سال ضریب مکانیزاسیون کشاورزی  10شود. به عبارتی طی آورد میبخار در هکتار بر
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طوری که موجودی انواع آالت نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن سیر صعودی داشته است، بهدرصد موجودی انواع ماشین

دهد. هرچند موجودی انواع کمباین درصد رشد را نشان می 26زراعی  درصد و انواع کمباین سنگین 91سنگین زراعی تراکتور نیمه

 درصد افزایش داشته است. 15درصد و تراکتور متوسط زراعی  25درصد، تراکتور سنگین زراعی  14سنگین زراعی متوسط و نیمه

های مستقیم با توجه به سیاست ورزی و کشتهای خاکدر عین حال، نگاه ویژه به کشاورزی حفاظتی و تأمین گسترده انواع ماشین

وزارت جهاد کشاورزی در راستای پایداری تولید در دستور کار مرکز توسعه مکانیزاسیون قرار داشته و رشد موجودی در دولت یازدهم 

 شود.درصد برآورد می 188درصد و در کشت مستقیم  229ورزی حفاظتی های خاکبرای انواع ماشین

درصدی موجودی بذرکارها  33یزاسیون در مرحله کاشت برای کاهش بذر مصرفی و افزایش عملکرد، رشد با هدف افزایش درجه مکان

پاشی با هدف کاهش مصرف سموم و پاشش یکنواخت های مکانیزه سمطی چهار سال به ثبت رسیده است.عالوه بر آن، توسعه روش

درصد  80دار و های تراکتوری بومپاشدرصدی موجودی سم 35های مرکز توسعه مکانیزاسیون است که با رشد سم از دیگر اولویت

های توربینی زراعی در دولت یازدهم همراه بوده است.همچنین توسعه انواع لولرها جهت تسطیح نسبی خاک در جهت پاشسم

 ته است./رو شده که در کاهش مصرف آب تأثیر چشمگیر داشدرصدی موجودی این ادوات روبه 17مدیریت مصرف آب با رشد 

http://www.iana.ir/fa/news/48267/%D8%A7%D9%81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 انهدام باند سرقت از باغ های پسته بردسکن

وقوع چند مورد سرقت از باغ های پسته بخش انابد این شهرستان و پیگیری سرپرست فرماندهی انتظامی بردسکن گفت: در پی 

 .پلیس اعضای باند این سرقت ها شناسایی و دستگیر شدند

سرهنگ حسن یزدانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پلیس با رصد اطالعاتی و کنترل مجرمان سابقه دار و نیز 

کیلوگرم پسته از داخل خودروهای سارقان کشف  300وی ادامه داد: حدود .د سرقت پسته را به دام انداختباغهای پسته پنج عضو بان

هکتار آن  6500هزار هکتار باغ پسته در بردسکن وجود دارد که  10.شد. پیگیری برای دستگیری عضو ششم این باند ادامه دارد

 .شوددرصد آن به خارج از کشور صادر می 80ان تولید و ساالنه هشت هزار تن پسته خشک در این شهرست .بارده است

هزار تن در سال قطب فرآوری پسته در خراسان رضوی  35واحد پایانه ضبط و فرآوری پسته با ظرفیت  40همچنین بردسکن با 
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همجوار برای فرآوری  هزار تن پسته تر نیز از شهرستان های 12هزار تن پسته تر تولیدی ساالنه این شهرستان،  25است. عالوه بر 

کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.  273هزار نفری بردسکن در فاصله  76مرکز شهرستان .شودبه پایانه های بردسکن حمل می

هزار نفر از جمعیت این شهرستان ساکن روستاها  38 .روستا است 197بردسکن مرکب از سه بخش مرکزی، انابد و شهرآباد دارای 

 .هستند

http://www.iana.ir/fa/news/48259/%D8%A7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 نقش موثر تبلیغات تلویزیون بر الگوی مصرف خانوار ایرانی

 .در شکل گیری الگوی مصرف خانوار ایرانی تاثیر مستقیم دارددهد تبلیغات تلویزیون، نتایج یک پژوهش نشان می

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه و خبرنگار  ارشد  دانشجوی« زهرا مهدوی»به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(؛ 

جمهوری اسالمی ایران در نقش تبلیغات سیمای » حوزه کشاورزی خبرگزاری مهر، در جلسه دفاع پایان نامه ارشد با عنوان

با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی  «استفاده بهینه از مواد غذایی ) روغن و برنج ( از منظر شهروندان شهر تهران

در این پایان نامه نقش تبلیغات سیمای جمهوری اسالمی ایران در استفاده بهینه از مواد خوراکی )روغن و برنج( از منظر  .برگزار شد

 در ایران اسالمی جمهوری سیمای تبلیغات نقش بین داد نشان آماری نتایج  .شهروندان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته بود

از مواد خوراکی )روغن و برنج( از منظر شهروندان شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین شیوه  بهینه استفاده
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جمهوری اسالمی ایران در استفاده بهینه از مواد خوراکی )روغن و برنج( از منظر شهروندان شهر تهران و شدت نقش تبلیغات سیمای 

ها به فرهنگ سازی تواند در کنار سایر رسانهرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران می

 مچنین افزایش مصرف سرانه مواد غذایی سالم مانند لبنیات بپردازد.در زمینه کاهش مصرف سرانه مواد خوراکی مضر و ه

شاهرخ رمضان نژاد، رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی جهاد کشاورزی نیز در اقدامی حمایتی و تشویقی در مراسم دفاع زهرا 

 دانشکده حضور یافت./ مهدوی از پایان نامه اش که به موضوع استفاده بهینه از مواد غذایی اختصاص داشت، در

http://www.iana.ir/fa/news/48111/%D9%86%D9%82%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس- ۹۶/۰۶/۱۱ : تاریخ

 درصد محصوالت وارداتی تراریخته است  ۷۰حمله کالنتری به منتقدان تراریخته/ 
توانیم جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیریم و هنوز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حمله به منتقدان تراریخته، گفت: نمی

 ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی عیسی کالنتری در گفت .چیزی مبنی بر مضر بودن محصوالت تراریخته ثابت نشده است

اید که استفاده از محصوالت تراریخته اشکالی ندارد، اما برخی کارشناسان مخالف این نظرند و در پاسخ به اینکه شما عنوان کرده

ها از جمله سرطان یا جهش ژنی شود درازمدت ممکن است سبب گسترش بار بیماریگویند استفاده از محصوالت تراریخته در می

چیزی که نه اثبات شده و نه دلیلی برای آن وجود دارد. در حال حاضر  .حرف مفت زدن که مالیات ندارد :که وی با صراحت گفت

ایم؟خبرنگار فارس، گفت دانشمندان لی داشتهکنیم، آیا مشکدرصد محصوالت وارداتی کشور تراریخته است و ما آن را مصرف می 70
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هنوز چیزی اثبات نشده، اما  :برد تا اثر مصرف محصوالت تراریخته خود را نشان دهد که وی تصریح کردها زمان میگویند سالمی

 .درصد غذایش از جمله سویا و ذرت تراریخته است 70کنیم همین مرغی که مصرف می

 ت محصوالت تراریخته در دنیامیلیون هکتار سطح زیرکش 180

 :اند؟ و کالنتری پاسخ دادخبرنگار فارس مجدد پرسید پس چرا آمریکا و کشورهای اروپایی مصرف محصوالت تراریخته را منع کرده

میلیون هکتار صرف زیرکشت همین  1۸۰کنند و سال است که محصوالت تراریخته را مصرف می ۲5تا  ۲۰همین کشورها 

 .است که ما یک هکتار هم نداریممحصوالت در دنی

  مصوبه مجلس در مورد محصوالت تراریخته باید تغییر کند

ا شود آیخبرنگار فارس تصریح کرد پس مصوبه مجلس که فقط اجازه تحقیقات در حوزه محصوالت تراریخته را داده است، چه می

توانیم قطعاً باید این مصوبه تغییر کند، چرا که نمیممکن است تغییر کند؟ که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: 

گیریم و از طرف دیگر توقع داریم کشاورز ایرانی بتواند جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیریم. از یک طرف جلوی تکنولوژی را می

های آمریکا با انجام نشگاهبه گزارش خبرنگار فارس، این سخنان در حالی است که دا .محصول رقابتی با کشاورزان خارجی تولید کند

اند که استفاده از محصوالت تراریخته سبب افزایش نازایی، تولد نوزادان ناقص تحقیقاتی روی محصوالت تراریخته به این نتیجه رسیده

ی عشرکت مونسانتو بزرگترین شرکت تولید کننده محصوالت تراریخته در آمریکا س.شودالخلقه، اختالالت کبدی و حتی سرطان می

 های مختلف را برای ترویج مصرف محصوالتکند تا دولتکند تا نتایج تحقیقات علمی را به نفع خود تغییر دهد و حتی تالش میمی

 .اندکشور اتحادیه اروپا، روسیه و نیجریه مصرف محصوالت ترا ریخته را منع کرده 25.تراریخته متقاعد کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960611000502 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۶/۰۶/۱۳ : تاریخ

 ایم واردات سویا و ذرت تراریخته/ پیشنهاد قیمت خرید تضمینی گندم را مردادماه داده
وزیر جهاد کشاورزی در مورد علت اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، گفت: مرداد ماه پیشنهاد خود را به 

  .ا اعالم شودهمندیم که زودتر این نرخایم و ما هم عالقهشورای اقتصاد داده

ی ایران المللی علوم باغبان، محمود حجتی صبح امروز در حاشیه نخستین کنفرانس بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 سی کشاورزی از جمله گندم اعالمدر پاسخ به این سؤال که با توجه به آغاز کشت پاییزه، چرا هنوز نرخ خرید تضمینی محصوالت اسا

ایم و امیدواریم این موضوع به موقع بررسی و نشده است، گفت: ما در مرداد ماه پیشنهاد خود را تقدیم دبیرخانه شورای اقتصاد کرده

ه قرار م آنکبه گزارش خبرنگار فارس، نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته با تأخیر زیادی اعالم شد، علیرغ.ها اعالم شودقیمت
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 10تا  9بوده بر طبق قانون افزایش نرخ خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم باشد، وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته افزایش 

درصد افزایش یافت و  2.2درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد، اما تنها نرخ خرید تضمینی گندم 

خبرنگاری همچنین از حجتی در مورد واردات .ت پاییزه همچنان نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشده استامسال نیز با آغاز کش

، کنیمما محصولی که تراریخته باشد، در کشور تولید نمی :محصوالت تراریخته پرسیدند که حجتی با تأیید این موضوع، گفت

 .شوند، تراریخته هستندبرخی دیگر از محصوالتی که وارد میاما بخشی از محصوالت تراریخته مانند سویا و ذرت و کمابیش 

المللی و فرآیندهای قوانین داخلی برای واردات هایی را از مقررات بینوی در توضیح بیشتر این موضوع، تصریح کرد: منتها مکانیزم

در عین حال طبق قوانین موضوعی  های الزم، چک شود وشود، تا از لحاظ سبک و مشخصات فنی و گواهینامهاین محصوالت طی می

 .شودکند و سپس برای مصرف در بازار عرضه میمملکتی این محصوالت مراحل خود را طی می

این سخنان حجتی در حالی است که طبق مصوبه مجلس واردات و تولید محصوالت تراریخته منع شده و تنها تحقیق در این حوزه 

یاضی نماینده وی به شدت زها کالنتری رئیس جدید سازمان حفاظت از محیط زیست و قرهمجاز اعالم شده است، موضوعی که این رو

 .کنند که استفاده از محصوالت تراریخته مشکلی نداردخواستار تغییر آن هستند و عنوان می

ewstext.php?nn=http://www.farsnews.com/n13960613000918 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۲ : تاریخ

 دفاع از تولید محصوالت تراریخته/ منتقدان تراریخته تروریست هستند
نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست خطاب به منتقدان استفاده از محصوالت غذایی تراریخته گفت: آنهایی که درباره غذای  

ا، بهزاد به نقل از صدا و سیم خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی  .کنند، تروریست هستندمردم ایجاد ناامنی و وحشت می

ر ابتدای سخنان خود در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با انتقاد از صدا و سیما گفت: د یاضی نماینده سازمان حفاظت محیط زیستقره

   .کنند اشتباه است. این طرفداری از دو تیم استقالل و پرسپولیس نیستاینکه موافق و مخالف را مطرح می

ایران و چه در سراسر جهان به این نتیجه رسیده اند که برای تامین امنیت غذایی و برای حفاظت وی افزود: جامعه عقالی بشر چه در 

از سالمت محیط زیست باید به طرف علم و فناوری حرکت کنند. استفاده از فناوری بیوتکنولوژی مورد تاکید سران نظام به ویژه مقام 
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یم این است که محصوالت تراریخته موجب افزایش تولید محصول به مقدار معظم رهبری هم هست، بنابراین اینکه چرا ما موافق هست

میلیون هکتار اراضی موجب حفاظت محیط زیست  174اند و از طریق حفظ میلیارد دالر امریکا شده 167میلیون تن به ارزش  574

 دهم 4 و 37 و 2015 تا 1996 یها سال طی کش آفت موثره ماده کیلوگرم میلیون 620 اند. این محصوالت همچنین موجب شده

نوزده  2015ها شده اند. اثرات زیست محیطی فقط در سال موجب کاهش ماده موثره افت کش 2015 سال در فقط گرم میلیون

ها اول اینکه مفید هستند دوم اینکه اجتناب ناپذیرند، به طور مثال در حال حاضر وی گفت: تراریخته  .درصد کاهش یافته است

درصد آن را  90ر تراریخته در جهان وجود ندارد. بیش از نیمی از ذرت جهانی تراریخته است. ذرت و سویا که ما بیش از سویای غی

ها شود به روغن نباتی، مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت قرمز، ماهی و اینجور اقالم استراتژی که اگر اینکنیم در واقع تبدیل میوارد می

حال باید پرسید چرا بیست سال است که واردات این .کنیمباید وارد کنیم که در حال حاضر هم وارد میما خودمان تولید نکنیم  را 

 گیرد اما دو سال است که بحث تولید این محصوالت مطرح شده است و با تراریخته ها مخالفت می شود؟اقالم صورت می

 استدالل در رد تراریخته پاسخ دهید 5به  *

 تراریخته محصوالت استفاده با مخالفت در امشب تیتر برنامه مهمان دیگر راهبردی الگوی پیشرفت اسالمی علی کشوری دبیر شواری

رهبر انقالب در سیاست های محیط زیست بر کشت  :می گوید 94 آبان 26 مورخ ابالغیه 8 ماده یک بند: گفت ایران مردم سفره سر

کنند. اصل تراریخته به عنوان تکنولوژی یک بحث صورت خالف واقع مطرح میحال این موضع را به  .محصوالت ارگانیک تاکید دارند

 .است و آوردن آن سر سفره مردم و بازی با سالمت مردم امری دیگر است

خواهیم به آنها جواب داده شود. ما در حوزه علمیه روش بررسی تکنولوژی جدید ها داریم و میاستدالل در رد تراریخته 5وی افزود:  

ایم اما در حوزه تکنولوژی های جدید نمی توانیم با شیوه ا روش های جدید نمی پسندیم، ما به سمت تخصیص تکنولوژی رفتهرا ب

ای از اشکاالت امنیتی را پیدا کرده ایم. دبیر شواری راهبردی الگوی پیشرفت اسالمی در ادامه گفت: ما دسته.های قدیم جلو رویم

با آقای قره یاضی بحث داشته در حالیکه ایشان از گروه اطالعات آمریکا هستند. سوم آنکه ما به مسئله مایکل کویین در سفر به ایران 

  .ها مشکوک هستیم و از آنجایی که به غذای مردم ربط دارد بهتر است به سفره مردم راه نیابدتراریخته

ما معتقدیم که  .یخته تاکید نداشتندهای ابالغی مقام معظم رهبری ایشان روی محصوالت ترادر سیاست :وی افزود

محصوالت بیوتکنولوژی نباید سر سفره مردم بیاید زیرا ما به سالمت آنها مشکوک هستیم. عقل هم حکم می کند که هرآنچه مشکوک 

وی آن مقاله داریم که محصوالت تراریخته را با چالش هایی مواجه کرده و همین انتقادات ما را ر 2017است استفاده نشود. ما 

کشوری گفت: همین که موافق و مخالف وجود دارد عالمت مشکوک بودن در استفاده از تراریخته هاست. در  .مشکوک کرده است

مسئله مشکوک بودن، تراریخته ها خود جلوی ما را از تجاری شدن تراریخته ها به اثبات می رساند، مگر در مسئله تغذیه که ما باید 

وی افزود: واردات تراریخته ها هم سالمت  .سردبیر کیهان در همان دهه روی بیوتروریسم مقاالتی نوشته بود 70به اثبات برسیم. دهه 

مردم را می تواند به خطر بیندازد اما به این معنا نیست که واردات خطرناک است و باید در داخل کشت کنیم چون هردو خطرناک 

 .است

 ناپذیر استها اجتناب قره یاضی: تولید تراریخته *

 .اندقره یاضی در ادامه پاسخ داد: مقامات مسئول دانشگاهی در عرصه بیوتکنولوژی به سالمت تراریخته تاکید کرده

وی افزود: آقای کشوری اگر شما مشکوک هستید می توانید شک را برای خود حفظ کنید و نباید این شک را به بدنه جامعه منتقل 

هزار مقاله تولید کردیم اما چطور می شود که از حاصل این تحقیقات استفاده  50ما سال گذشته  کنید، این اجتناب ناپذیر است.

وریسم گیرند. بیوتکنولوژی چه ربطی به بیوترنکنیم؟ آقای کشوری به تحقیقات بیوتکنولوژی اعتقاد دارد اما به مصرف آن اشکال می
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عربی و انگلیسی واژه دیگری برای قتل به کار می رود. افرادی که ی فارسی،هادارد؟ ترور به معنای ایجاد وحشت است و در همه زبان

 .کنند تروریسم هستندسازند در حقیقت قابل پذیرش نیستند و افرادی که در مورد غذای مردم ایجاد ناامنی و وحشت میوحشت می

 ها هستندکشهای سفید تهران محصول مقاوم سازی به آفتمگس*

ی آمار کشاورز براساس اما کندمی صحبت تراریخته مورد در کمپانی هر: گفت برنامه تلفنی مهمان ارگانیک عمرانی عضو انجمن 

که هم محصول و هم محیط زیست را آلوده  درصد افزایش یافته 1۲آمریکا و اروپا مصرف آفت کش ها در این محصوالت تا 

در مورد برنج،  .به نظر می رسد اهداف تجاری پشت کار استاند. محصوالت تراریخته باعث مصرف علف کش می شوند که کرده

تراریخته ریشه در موسسه راکفلر آمریکا و پنبه دارد. لذا ما خروجی باالیی در محصوالت تراریخته نداریم و اهداف تجاری پشت آن 

 .ش ها مقاوم شده استزیرا موجوداتی ایجاد شده که نسبت به آفت ک مگس های سفید تهران نیز ماحصل هم امر است .است

وی افزود: محصوالت تراریخته می تواند مخاطراتی را در محیط زیست ایجاد کند، اینکه ادعا می شود برنج تراریخته چه ابعادی دارد،  

چطور می توان به سالمت آن اعتماد کرد؟ نتیجه آزمایش برنج تراریخته در کشورهای سازنده تجاری نشده حال چرا باید در ایران 

 .عملیاتی شود؟ در برنامه ششم توسعه برنج و پنبه تراریخته در دستور کار قرار گرفته بود که با مقاومت هایی روبرو شده است

ما حتی مرکز تحقیقات ارگانیک هم در  .عمرانی ادامه داد: آیا تاکنون ریالی برای محصوالت ارگانیک اختصاص داده شده است

محصول آزمایش سالمت را طی  400هزار محصول تنها  20که در مورد محصوالت تراریخته از نکته مهم این است  .کشور نداریم

کند خود شرکت هایی دارند و ذی نفوذ هستند چطور می یاضی از آنها یاد میکرده و تجاری شده است. حال این افراد که آقای قره

ند به صورت غیرمستقیم سالمت فرد و جامعه را به خطر توانند سالمت این محصوالت را رد کنند؟ این محصوالت غذایی می توا

الزم به ذکر است؛ با توجه به اینکه این نشست چالشی بدون نتیجه به پایان رسید قرار است بخش دوم این نشست روز  .بیندازد

 .یکشنبه)امروز( در همان ساعت زنده از شبکه خبر پخش شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960612000508 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 /هاکنشیرینای با تلفیق آب شیرین مناطق ساحلی و آبافزایش ظرفیت تولید تجاری برای محصوالت گلخانه

 نباید مانع توسعه باغبانی شود/ رتبه نخست ایران در تولید برخی محصوالت در جهانمحدودیت آب 

ها جهت نکشیرینای با تلفیقی از آب شیرین موجود در مناطق ساحلی و استفاده از آبظرفیت تولید تجاری برای محصوالت گلخانه

المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران نخستین کنفرانس بین به گزارش خبرنگار ایانا،.عرضه به بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد

ریزی و اقتصادی، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی این با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه

 وز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.وزارتخانه و جمعی از مسئوالن، اساتید، دانشجویان و محققان داخلی و خارجی امر

http://awnrc.com/index.php
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ای العادهای فوقهویژه باغبانی، ظرفیتهای کشاورزی بهالمللی با بیان اینکه در بیشتر زمینهوزیر جهاد کشاورزی در این کنفرانس بین

 باغی، گیاهان و نباتات های زیادی برای تولید محصوالتبرای تولید محصوالت کشاورزی و باغی در کشور ما وجود دارد، گفت: مزیت

ها دلیل تنوع اقلیم وجود دارد.محمود حجتی با اشاره به اینکه این کنفرانسگرمسیری و سردسیری بهدر مناطق گرمسیری، نیمه

فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات در زمینه باغبانی بین کشورهای مختلف است، بیان کرد: هرآنچه که در کشور به آن پرداخته 

ای طوری که در تولید تعدادی از محصوالت، رتبه نخست جهان را کسب کردیم و در بخش عمدهسخ مثبتی دریافت کردیم؛ بهشد، پا

خاطر وضعیت اقلیم و ظرفیت خدادادی کشور نخست جهان هستیم که این مزیت در بخش باغبانی به 10از محصوالت باغی جزو 

دولت یازدهم در وزارت جهاد کشاورزی محو شده بود، افزود: پس از ورود به وزارت  است.وی با بیان اینکه معاونت باغبانی قبل از

العاده این بخش، معاونت باغبانی را تشکیل دادیم. همچنین با ادغام جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، بالفاصله با توجه به ظرفیت فوق

 خانه جهاد کشاورزی ایجاد کردیم.چند مؤسسه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقاتی علوم باغبانی را در وزارت

شود، عنوان کرد: تنها آب عامل محدودکننده  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه محدودیت آب نباید مانع توسعه بخش باغبانی

خش اکنون در این بنیست و عوامل محدودکننده دیگری وجود دارد، اما امکان تولید محصوالت کشاورزی با کمتر از آنچه که هم

عنوان عامل محدودکننده در نظر بگیریم، توان تولیدی بیشتر از میزان کنونی داشت. همچنین اگر آب را بهشود، میمصرف می

ای در مناطق ساحلی، محصوالت تجاری با تلفیقی از آب شیرین موجود در این مناطق توانیم با توسعه کشت هیدروپونیک و گلخانهمی

 ها محصوالت کشاورزی را تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنیم.کنشیرینو استفاده از آب

ها در روز در حال گسترش دانست و ادامه داد: از لحاظ وضعیت گلخانهروز در سطح کشور را روزبههای مدرن و بهحجتی توسعه باغ

ن در حالی است که نیروی انسانی و سرمایه در داخل جهان کنونی، در ابتدای مسیر هستیم و با متوسط جهانی فاصله زیادی داریم؛ ای

 و خارج کشور برای توسعه این بخش وجود دارد که باید به بازارهای هدفی مثل روسیه این بخش را مدیریت کنیم.

صوالت حوی تأکید کرد: روسیه هشت ماه از سال نیازمند محصوالت غیرفصلی است، اما در کشور ما در تمام فصول سال امکان تولید م

 تواند اشتغالزایی و رشد اقتصادی ایجاد کند.ها وجود دارد که با توجه به بازارهای صادراتی هدف میکشاورزی در عرصه و گلخانه

ها و آفات ها و از بین بردن مشکالت و موانع تولیدات باغی را ضروری دانست و یادآور شد: بیماریحجتی مبارزه با آفات و بیماری

 نظیر لیموترش که برند ایرانی است، باید مدیریت و برطرف شود. محصوالت باغی

 المللی با هدف کسب تجارب ارزشمند کشورهای پیشرفتههای بینبرگزاری کنفرانس

المللی اظهار کرد: ایران در بسیاری محصوالت باغی نظیر پسته همچنین در ادامه، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در این کنفرانس بین

 شود که در جهان متقاضیان زیادی دارد.های زیاد دیگری در کشور تولید میرتبه نخست جهانی را کسب کرده است و گونه و زعفران

محمدتقی احمدی هدف از برگزاری این کنفرانس را بررسی توانمندی بالقوه کشور در زمینه باغی دانست و خاطرنشان ساخت: 

برای محققان داخلی مفید است.وی اضافه کرد: با توجه به مشکالت محیط زیست و استفاده از تجربیات ارزشمند کشورهای دیگر 

 ریزی شود که موفقیت جوامع بشری در تولید محصوالت باغی را تکمیل کنیم./ای برنامهگونهتغییر اقلیم باید به

r/fa/news/http://www.iana.i48228/%D8%A7%D9%81% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 کدام را نجات دهیم: آب یا کشاورزی؟

 کاوه مدنی، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن

گمراه کننده ترین سؤالهای طرح شده در فضای مدیریت و سیاستگذاری این سؤال یکی از « کدام را نجات دهیم: آب یا کشاورزی؟»

سؤاالتی از این جنس، آب و غذا را در تقابل با یکدیگر قرار می دهند در حالیکه فقدان هر کدام از .منابع آب و کشاورزی ایران است

 .این دو منبع حیاتی، بشر را با مشکل جدی مواجه می کند

 .ی به عنوان تآمین کننده غذا و بزرگترین مصرف کننده منابع آب، رابطه تنگاتنگی با بخش آب داردبخش کشاورزی در سطح جهان
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به عالوه کشاورزان به عنوان تولید کنندگان غذا، بزرگترین گروه بهره برداری و مدیریت آب و در جهان و حلقه اتصال آب و غذا 

اورزی و کشاورزان بود و برای نجات کشاورزی هم به دنبال نجات آب و بنابراین برای نجات آب باید نگران کش.شناخته می شوند

کشاورزان. اگر به جای نگرانی در مورد آب و غذا به عنوان ورودی و خروجی بخش کشاورزی، به فکر وضعیت معیشتی کشاورزان 

شته باشیم. در غیر اینصورت با قرار )کیفیت عملکرد و بهره بردار( باشیم می توانیم به نجات هر دو بخش به طور همزمان امید دا

خوب است قبل از تالش برای .دادن امنیت غذایی و امنیت آبی در مقابل یکدیگر، امنیت بشر را به طور جدی به خطر می انداریم

ل حیافتن پاسخ یک سؤال در مورد درستی و جامعیت سؤال مطروحه تأمل کنیم چرا که سؤال نامناسب می تواند مسیر ذهنی و راه 

 "چگونه نیاز ابی این حوضه آبریز را تأمین کنیم؟"های پیشنهادیمان را به بیراهه بکشاند. به عنوان مثال اگر قبل از پاسخ به سؤال 

چه عواملی موجب افزایش نیاز آبی در این حوضه شده است "به جامع نبودن این سؤال پی برده بودیم، می فهمیدیم که سؤالی نظیر 

در این صورت راه حل هایمان فقط به شیرین .می توانست ما را به مسیر متفاوتی هدایت کند "آنها را مهار کرد؟و چگونه می توان 

کردن و انتقال آب و حفر چاههای عمیق و فوق عمیق محدود نمی شد. اما سؤال نامناسب ما را عمال به انتخاب راه حلهایی سوق داد 

نیاز در حوضه آبریز راهکارهایی جامع و پایدار محسوب نمی شوند و توان مهار افزایش که به خاطر هدف نگرفتن محرکه های افزایش 

 .نیاز آبی در حوضه را ندارند

http://www.iana.ir/fa/news/48098/%DA%A9%D8%AF%D8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 95روستا در سال  ۲95۰جهانگیری: ممکن است آب شرب را از بیرون از مرزها تامین کنیم / آبرسانی به 

معاون اول رئیس جمهوری، مساله آب را یکی از مشکالت جدی کشور دانست و گفت: هشت میلیارد دالر بابت ساماندهی آب های 

جمهور در آئین افتتاح پروژه ارتقای کیفی به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس  .ریافت شده استمناطق غرب کشور د

برداری رسیده های کشور در بخش آب شرب بوده که به بهرهآب شرب جنوب تهران با بیان اینکه این طرح یکی از مهمترین طرح

دار دولت را در زمان مشخص های اولویتپیمانکار این پروژه توانسته است تاکنون طرحاالنبیاء به عنوان قرارگاه خاتم :است، گفت

وی با تأکید بر اینکه مسئله آب در کشور ایران مهمترین مسئله   .شده تحویل دهد که امیدواریم این روند در آینده ادامه داشته باشد
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توان گفت محدودیت کند؛ بنابراین میکشور را مسئله آب ایجاد میهای موجود در رود، ادامه داد: بیشترین محدودیتبه شمار می

تواند وجود داشته باشد؛ بنابراین باید برای حل و آب جدی است و این محدودیت مختص زمان فعلی نیست بلکه در آینده نیز می

، مسئله دولت، مردم و حکومت است که جمهور با بیان اینکه مسئله آبمعاون اول رئیس  .های الزم، زمان بگذاریمفصل آن و بررسی

البته دارای راهکار یکسان است، تصریح کرد: بخشی از حل مشکل محدودیت آب مربوط به مدیریت منابع آب است که در دولت 

ر جهانگیری با تأکید بر اینکه حقابه مردم ایران در نقاط مختلف کشو  .یازدهم اقدامات خوبی برای کنترل محدودیت آب انجام شد

)مرزها( باید به دقت مشخص شده و با استفاده از دیپلماسی قوی، احقاق حق شود، افزود: ممکن است نیاز باشد تا آب شرب مورد 

فارس و دریای خزر انجام شود؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها آب نیاز کشور از بیرون از مرزها یا انتقال از طریق خلیج

 8ایم با موافقت مقام معظم رهبری به گفته وی، تاکنون توانسته  .شودها تأمین میکنشیرین یق دریاها و آبشرب مورد نیاز از طر

روستا در  2950های مناطق غربی کشور دریافت کنیم، این در حالی است که در دولت یازدهم به میلیارد دالر بابت ساماندهی آب

 .پذیر استروستا امکان 300تا  200آبرسانی در هر سال به  آبرسانی شده است؛ در حالی که متوسط 95سال 

http://www.iana.ir/fa/news/48291/%D8%AC%D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 گیرندکشاورزی را میصنعت و خدمات، جای 

 معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی -اهلل میرزایی حجت

دهد بخش کشاورزی در دوره اخیر گانه اقتصاد ایران اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نشان میسههای نگاهی به آمارهای بخش 

افزوده مواجه شده و در عین حال به میزان سهم اشتغال و ارزش افزوده با یک کاهش اندکهم در قسمت اشتغال و هم در قسمت ارزش

تواند چندان مبنای درستی داشته باره نمیمعتقدم نگرانی دراین  .دو بخش دیگر یعنی خدمات و صنعت تا حدی اضافه شده است

دهد این موضوع یک نشان می جهانی و ملی و تجزیه و تحلیل روندهای توسعه در کشورهای پیشروهای باشد چراکه نتایج پژوهش
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ترین مشخصه تغییرات ساختاری در اقتصاد یک کشور، دهد مهمنگاهی دوباره به این آمارها هم نشان می  .نشانه کامال طبیعی است

رود سهم اشتغال و طوری کلی انتظار میدر این نگرش به  .افزوده و سهم اشتغال در هر بخش استتغییرات تدریجی سهم ارزش

یدا ای افزایش پطور فزایندهطور پیوسته کاهش یابد و به جای آن، این سهم صنعت است که بهافزوده بخش کشاورزی بهان ارزشمیز

افزوده و سهم اشتغال بخش کشاورزی طور کلی چیزی که در عمده تجربیات موفق جهانی مشترک بوده، کاهش سهم ارزشبه  .کندمی

درواقع ما در تغییرات ساختاری با یک روند معقول و کلی   .رزش مطلق تولیدات کشاورزی استدر کل اقتصاد در کنار افزایش ا

مواجهیم که پس از کاهش سهم کشاورزی، نخست این بخش صنعت است که افزایش چشمگیری یافته و بعد از یک دوره اوج، به 

شدیم یعنی شتاب تری مواجه میما باید با رشد سریع  .کندای رشد طور فزایندهدهد تا خدمات بهشکلی باثبات راه خود را ادامه می

تر و افزوده و چه در بعد اشتغال باید بسیار سریعتغییر جایگاه این سه بخش و میزان سهم هر یک از آنها در اقتصاد چه در بعد ارزش

ای گاه و سهم سه بخش مختلف اقتصاد، نشانهاگر بپذیریم که این روند کلی یعنی تغییر سریع جای  .دادتر از میزان فعلی رخ میقوی

از سالمت و صحت روند تغییرات ساختاری در یک روند رو به توسعه است، ناچاریم بپذیریم که آهنگ کند فعلی چیزی جز ناتوانی 

ت اقتصاد گفرو باید دو بخش صنعت و خدمات در جایگزین کردن منابع یعنی نیروی کار و سرمایه برای حرکت سریع تر نیست. ازین

در طول دو دهه اخیر ارزش مطلق بخش کشاورزی افزایش محسوسی   .ایران در زمینه تغییرات ساختاری موفق عمل نکرده است

داشته و قابل کتمان نیست اما به دلیل آهنگ بسیار کند رشد اقتصادی در ایران، حتی در دوره اخیر هم رشد بخش کشاورزی همپای 

اگر این مفروض را بپذیریم پس ناگزیریم قبول کنیم حتی سیر رشد بخش کشاورزی در   .لوتر بوده استپی یا از آن جدیرشد جی

این   .پی کشور بوده و اندازه این بخش در مقایسه با دو بخش صنعت و خدمات کم نشده استدیدوره فعلی نیز همسو با رشد جی

که باید و شاید در ایران به سرانجام نرسیده و نتیجه ت ساختاری چنانترین دلیل برای فهم این موضوع است که تغییرانشانه، مهم

آمیزی به دنبال نداشته است؛ اما موضوع دیگری که در کنار کاهش آماری سهم بخش کشاورزی در کل اقتصاد ایران در دوره موفقیت

این مورد مردود است و بحران آب فعال رسد شود، اثرات بحران آب بر بازدهی بخش کشاورزی است که به نظر میاخیر مطرح می

بایست آبی در دو دهه اخیر بحرانی بود، میدر واقع اگر مسئله بی  .کندافزوده این بخش هویدا نمیاثرات خود را بر میزان رشد و ارزش

کمتر از میزان فعلی تقلیل  کرد و آن ها را بهداد و هر دو را نزولی میافزوده و سهم بخش کشاورزی نشان میتاثیر خود را روی ارزش

حکایت دارد که چندان معتبر  83تا سال  63درصد از سال 11به  24البته برخی آمارها از کاهش سهم این بخش از میزان   .دادمی

 تنها میزان اشتغال بخش کشاورزی کمبینیم که نهولی حتی با وجود این فرض هم ما می  .تر استنیست و نیازمند یک بررسی دقیق

وری بخش کشاورزی است. چیزی افزوده رشد چندانی نداشته که به معنی نزول شدید میزان بهرهنشده، بلکه ثابت مانده؛ اما ارزش

   .کندوری است که خبر خوبی از اقتصاد ایران مخابره نمیکننده است همین موضوع کاهش بهرهکه نگران

http://www.iana.ir/fa/news/48244/%D8%B5%D9%86% 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 گویدصفایی فراهانی از سیاست خودکفایی در ایران می

محسن صفایی فراهانی، اقتصاددان در گفت و گویی اظهار کرد: هرچند سیاست خودکفایی، شرایط اقتصادی ایران را نامناسب ساخته 

کند که خودکفایی برای چه کاال و محصولی استفاده کنیم؛ در ایران امروز، خودکفایی به عنوان یک سیاست کلی است اما فرقی نمی

 گوید. او عنوان می، اقتصاددان، در مورد روند تاریخی ایجاد تفکر خودکفایی در کشور سخت میمطرح استمحسن صفایی فراهانی

گرایانه در تار و پود ایران به صورت محسوس و ه بعد از انقالب است. دوره ای که تفکر چپدور فکری، طرز چنین استارت کند که 

القا  ها چنینیر این نوع تفکر بود. هرچند سیاستمداران در این سالنامحسوس ریشه دوانده و بیشتر تصمیم آن دوره هم تحت تاث
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بینیم که همچنان نگاه گذشته، بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. به ها را قبول ندارند، اما در عمل میهای چپکنند که ایدهمی

آید. بدون اینکه قیمتی، سخن به میان می گفته صفایی فراهانی، هنوز هم از خودکفایی و حمایت از تولید داخلی آن هم به هر

  .های تولید آن کاالها و محصوالت مورد بررسی قرار گیردها و مزیتظرفیت

 چه ایبر خودکفایی که کندنمی فرقی اما است ساخته نامناسب گوید، هرچند سیاست خودکفایی، شرایط اقتصادی ایران را او می

 آینده" وگویگفت مشروح ادامه در. است مطرح کلی سیاست یک عنوان به خودکفایی امروز، ایران در کنیم؛ استفاده محصولی و کاال

 .خوانیدمی را او با ایران اتاق رسمی نشریه "نگر

*** 

کنند. این موضوع های متفاوتی را در خصوص خودکفایی مطرح میهای مختلف سیاسی و اقتصادی ایدهاین روزها جریان

کنند. این ایده از چه زمانی در ایران گیرد و در مقابل، برخی از آن استقبال میمورد مخالفت قرار میگاه از سوی برخی 

 مطرح شد؟ آیا این خودکفایی الگوی جهانی دارد یا خیر؟

است یک سیبحث خودکفایی در ایران عمدتا بعد از انقالب مطرح شد. پیش از اینکه این موضوع در ایران مطرح شود، در هند به عنوان 

محور بلندمدت مورد توجه بود. اوایل انقالب، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات مطرح شد. یعنی به جای اینکه تولیدات صادرات

باشد، صنعت و کشاورزی آنچه که نیاز به وارد کردن باشد، تولید کنند. علت هم این بود که اوایل انقالب تفکرات چپ در ایران رشد 

یاری های خصوصی و مصادره بسها و بیمههای کشور بود که نهایتا منجر به تعطیلی بانکگیریشود گفت وجه غالب تصمیمکرد و می

ها شد. هند هم تفکری مانند ایران در این زمینه داشت. ولی نه ما در ایران از این موضوع نتیجه مثبت گرفتیم و نه هند به از کارخانه

توان گفت از همان میالدی این سیاست را کنار گذاشت و به دنبال توسعه صادرات رفت و می 80دهه  نتیجه رسید. هند هم پس از

 گذاران از تفکرات چپ فاصلههای اخیر به ظاهر سیاستزمان صنایع هند شکوفا شد و روند توسعه اقتصادی هند شکل گرفت. در دهه

یران سایه سنگینی دارد و کماکان موضوع خودکفایی، و حمایت از تولید گرفتند، اما در عمل همان نگاه سابق همچنان بر اقتصاد ا

بینید حجم صادرات صنعتی ایران نسبت به زند! اگر صادرات مشتقات نفتی را کنار بگذارید، میداخلی به هر قیمت حرف اول را می

ده من ضررهای هنگفتی به اقتصاد ایران وارد ای که در صنایع کشور شده چقدر ناچیز است. اتخاذ این سیاست به عقیگذاریسرمایه

شود و غیررقابتی است. نمونه بارز این زیان در صنعت خودرو که نسبت به کرد. محصوالت ایران عموما با تکنولوژی کهنه تولید می

تولیدی خودروی خاورمیانه ترین واحدهای توان گفت بزرگمی .شودگذاری در آن اتفاق افتاده، دیده میبقیه صنایع، بیشترین سرمایه

ترین بازار خودروی منطقه است. ساالنه حدود یک میلیون و شمال افریقا و آسیای میانه در ایران قرار دارد و بازار ایران هم بزرگ

ران قابلیت شود. ولی متاسفانه محصوالت تولید ایدرصد از نیاز داخلی نیز وارد می 5شود و حدود دستگاه اتومبیل در ایران تولید می

درصد خودروهای تولید داخل در  70درجه تقسیم کرده و بیش از  5صادرات ندارد. وزارت صنایع کیفیت استاندارد خودرو را به 

 صادراتی بازار تواندنمی مطلقاً محصول این یعنی هستند،  3اند. و صد درصد آنها زیر درجه بندی قرار گرفتهترین درجه این ردهپایین

 باال آن سوخت مصرف ندارد، خوبی عمر داخل تولید خودروی. ندارد نیز را داخل مصرف برای مناسب شرایط حتی  شد،با داشته

کند. و اکثر آنها ایمنی الزم را دارا نیستند! این تولید به اقتصاد ملی هم هزینه سنگینی محیطی ایجاد میتزیس هایآلودگی است،

اقتصاد باشد، در کالن به ضرر کشور است. یا به طور مثال در صنایع خانگی هم چنین وضعیتی  کند و به جای اینکه به نفعوارد می

بینیم. عموم محصوالت صنایع خانگی تولیدی، نسبت به محصوالت مشابه مصرف برق خیلی باالیی دارند و دارای کیفیت را می

لیتر  6کیلومتر زیر  100کنند و اتومبیلی که در متری مصرف میمناسبی نیستند. امروزه در دنیا وسایلی که با راندمان مناسب برق ک

ه دهند و پایبندی بهای صنعتی اتخاذشده جواب نمیدهنده این است که سیاستکند، مورد توجه است. اینها نشانبنزین مصرف می
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صنعتی صورت گرفته است، اما صادرات  گذاریهای ملی است. در ایران دو برابر ترکیه سرمایهها به معنی ابطال سرمایهاین سیاست

 .دهم ترکیه در بازار صادراتی استصنعتی کشور، کمتر از یک

 یعنی بازگشت سرمایه در ایران قابل قبول نیست؟

کنیم، مفهوم آن این است که ها در ایران بازگشت مطلوبی ندارند، وقتی از بازگشت سرمایه صحبت میگذاریبسیاری از سرمایه

شود، در مدت محدودی بتواند اصل سرمایه را به صورت ارزی بازگشت دهد. نه اینکه که از محل فروش نفت خام تامین می ایسرمایه

آالت آالت را نصب کنیم. بعد محصوالتی با این ماشینآالت خریداری کنیم و در داخل ایران این ماشیننفت خام را بفروشیم، ماشین

میلیارد دالر  1200سال گذشته بیش از  28کیفیت پایین در کشور قابل فروش باشند. ایران در  تولید شود که صرفا با ریال و با

م یابیهای مجلس منتشر کرده نگاهی بیندازیم، درمیدرآمد از محل صادرات نفت و گاز داشته است. اگر به آماری که مرکز پژوهش

 8 دالر، میلیارد 222 خاتمی آقای دولت سال 8 دالر، میلیارد 228 هاشمی آقای دولت سال 8 در  2010که بر اساس قیمت پایه 

میلیارد دالر درآمد حاصل شده است ) آمارها بر اساس قیمت  164 روحانی آقای سال 4 در و دالر میلیارد 621 نژاداحمدی آقای سال

میلیارد دالر درآمد ارزی از محل نفت داشته است. حاصل فروش این  40است(. کشور به طور متوسط ساالنه نزدیک  2010پایه 

 حجم نفت خام و آثار آن در صادرات صنعتی کشور چه میزان است؟

 وری بیشتر وجود دارد؟دن به بهرههایی برای رسیدر ایران چه فرصت

 هر دالر 11 تا 10 بین ترین رده جهانی است. های مناسبی در ایران داریم، هزینه استخراج و تولید هر بشکه نفت ایران، پایینفرصت

دهد که ما پس نشان می .است بشکه هر برای دالر 28 نزدیک روسیه در و دالر 37 حدود آمریکا در هزینه این. دارد هزینه بشکه

ترین ذخایر گاز دنیا در ایران است و استخراج و تولید گاز معادل یک یک مزیت نسبی بسیار خوبی در این زمینه داریم. امروزه بزرگ

های صنعتی کشور چه میزان گذاریگذرد سرمایهسال که از کشف نفت در کشورمان می 115دالر است. امروز بعد از  7بشکه نفت 

تواند در تولید تجهیزات استخراج، تولید و پاالیش نفت و گاز و پتروشیمی کمک کند؟ صنعت ایران چه میزان در بقیه کشورهای می

نفتی منطقه حرف برای گفتن دارد، چرا صنایع کره جنوبی امروز عمده تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی مورد نیاز ایران را باید تامین 

ها برابری کنند؟ ایشود آیا قادر هستند در رقابت ، چه زمان و چه قیمت با کرههای داخلی واگذار میشرکتهایی که به کند؟ پروژه

 صنعتی رمسی ها را به درستی نگاه کنیم؟ و به اصالح بین شویم، آیا بهتر نیست به جای شعار دادن این کاستیخواهیم واقعکی می

 !بیاوریم؟ روی کشور

 ؟اندها با وجود اینکه کمونیست هستند، چرا موفقایده خودکفایی هم اشاره کردید. اما چینی شما به اندیشه چپ در

در چین نیز مانند کره شمالی، مادام که اندیشه چپ در اقتصاد حاکم بود، بیشتر از کره شمالی مشکل داشتند. یعنی اگر گذشته چین 

ا شوند. کردند باید خودکفدادند به دلیل اینکه فکر میزیر یک تن انجام میهای گری را با کورهبینید که ریختهرا بررسی کنید، می

در اقتصاد چین به وجود آورد، اقتصاد را از روال کمونیستی خارج کرد و چین به  1980تغییر نگرشی که تنگ شیائو پینگ از سال 

ن صادرات صنعتی نداشت و پس از آن است که چی 1980اقتصاد آزاد روی آورد. پس از این زمان چین هم متحول شد. تا پیش از 

 100آن ها واحدهای  1990تا سال  .سال کار است 37بینیم حاصل همین شود و رشدی که امروز میچین وارد دنیای صنعتی می

وجه شدند د. متکردند و توان تولید ماشین سواری نداشتند. اما تغییر نگرش اقتصاد آن ها را نجات دامگاواتی بخاری روسی را کپی می

کنند. پس برای اینکه از این شرایط خارج شوند، نظام اگر بخواهند اقتصاد را به همان روش نگه دارند، چیزی غیر از فقر توزیع نمی

درصد سیمان،  60سنگ ، درصد ذغال 50های جهان، درصد کشتی 45شان را از نگاه سیاسی کامال منفک کردند. امروز چین اقتصادی

 !کندسازد و صادر میمصرف و ... را میدرصد المپ کم 80درصد دستگاه تهویه مطبوع و  80تلفن همراه، درصد  70
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 های بعدی متوقف شد؟صنایع ایران با سیاست مونتاژ رشد کردند. چرا این نگاه در دهه 5۰دردهه 

بینید و زمانی به عنوان زنجیره تولید و حضور در میباره دو نگرش وجود دارد. زمانی شما اقتصاد مونتاژ را در صنایع وابسته در این

اقتصاد جهانی. اگر نگرش شما نوع اول باشد، مردود است. اگر زنجیره جهانی یک محصول را در نظر بگیریم و بخواهیم بخشی از آن 

طعات یک محصول را از کشور باشیم و این کار را به عنوان صادرات در جهان انجام دهیم قابل توجیه است. به طور مثال بخشی از ق

دیگری وارد کنیم و بخشی از قطعات را در ایران تولید کنیم؛ اما بازار آن محصول در منطقه به نام محصول ایرانی ولی با برند اصلی 

 رت جهانیتوانید در بازار منطقه و تجاآورید و میباشد، این رشد است. در این مدل شما پتانسیل جدیدی را در کشور به وجود می

 .تواند ارزش افزوده مناسبی نصیب اقتصاد کشور کندحضور داشته باشید. مطمئناً دقت در این کار می

 اشاره کردید که خودکفایی بعد از انقالب در ایران مطرح شد. کدام دولت و چرا این اندیشه را به وجود آورد؟

ها در اختیار دولت قرار گرفت، ها ملی شدند، سرمایهبینید که بانکمی بازگردید 59و  58این روند از انقالب شروع شد. اگر به سال 

ها در اختیار دولت قرار گرفتند. این فرآیندی بود که آن زمان آغاز شد، اما های بزرگ مانند اتومبیل و فوالد دولتی شد، بیمهکارخانه

شود. درست عمل همچنان با همان روش اقتصاد ایران اداره میدر ادامه راه تعطیل نشد. به ظاهر این نگرش کنار گذاشته شد؛ اما در 

گونه تحرک خاصی ندارند و مجبور هستند های خصوصی اجازه فعالیت داده شد اما در بازار مالی حق هیچاست که دوباره به بانک

یالت دستوری باید نظر بانک مرکزی شود رعایت کنند. حتی درمورد ارائه تسهتمام نقطه نظرات و دستورهایی را که به آنها داده می

توانند در میزان و قیمت محصولشان تغییری حاصل ها چند سال است که خصوصی شده است، اما نمیرا عینا اجرا کنند. پاالیشگاه

 نبینید. در سراسر ایران نرخ فروش بنزین یکسان است و کیفیت آن در سراسر ایراکنند و عمال شما شرایط گذشته را حاکم می

کنند که طور نیست و برندهای مختلف کیفیت و قیمت متفاوتی در یک محصول یکسان مانند بنزین ارائه میمشابه است. در دنیا این

 بردن االب و رقابتی بازار ایجاد به کند! چیز در ظاهر تغییر میشود. در ایران همهمنجر به رقابت و حفظ بازار توسط صاحبان صنایع می

درصد رشد کرده، اما چین در همین  0.2سال گذشته، ساالنه  30وری نیروی کار در طول توجهی ندارند. بهره کشور مدیریت توان

توانند محصوالت با ارزش افزوده شود، و نمیگذاری استفاده نمیدهد که از سرمایهدرصدی رسیده است. این نشان می 7زمان به رشد 

های تحول به وجود بیاید، باید اصل رقابت و اقتصاد رقابتی و ایجاد فضای تحرک مدیریت و پتانسیل باال تولید کنند. اگر بخواهیم واقعا

بنیان باید رشد شود که اقتصاد دانشزند. در ایران هم در شعار گفته مینوآورانه مورد توجه قرار گیرد. این در دنیا حرف اول را می

د، امکان شوطلبد. باید بستری فراهم شود که وقتی دانش تبدیل به محصول میمی بنیان زمینه خودش راپیدا کند. اقتصاد دانش

 .حضور در بازار رقابتی را داشته باشد. اما متاسفانه به آن ها اعتقاد ندارند

 چرا در دولت خاتمی بر موضوع خودکفایی گندم پافشاری شد؟

کند خودکفایی داد و خارج ازآن نبود، عموما فرقی نمیمانور میهای کلی دولت آقای خاتمی هم مثل بقیه در چارچوب این سیاست

های کلی کشور است. امروز هم بحث خودکفایی گندم مطرح است. سال خودکفایی جزو سیاست .کنیمرا در چه محصولی تعریف می

 .ت ربطی نداردگذشته هم یکی از افتخارات دولت روحانی خودکفایی گندم بود. این مقوله به این دولت و آن دول

 آیا در تمام محصوالت کشاورزی نیاز است که به خودکفایی برسیم؟

آب نباید به دنبال تولید تمام محصوالت برویم، باید ببینیم کدام محصوالت ارزش افزوده بیشتری برای ما به عنوان یک کشور کم

تولید کنیم، با قیمت خوبی صادر کنیم و در ازای آن  اقتصاد کشور دارد؟ اگر محصولی را با آب کمتر از آب مصرفی گندم بتوانیم

تر وارد کنیم، آیا این عقالنی نیست؟ اما نگاه ما در صنعت و در کشاورزی این نیست! ما بهترین کسری، گندم را با قیمت پایین

اه ما اقتصادی و برای باال بردن کاریم. نگهای کشاورزی را که امکان تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دارد ، هندوانه میزمین
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کاری تواند قطعات سنگین را آهنگری و ماشینای را که میترین کارخانهپتانسیل کشور نیست و همان نگاه خودکفایی است. بزرگ

ه ستان کای برای زندگی مهندسان دارد. این کارخانه باید در خوزآهن آنجاست و نه جاذبهکند در شهر اسفراین گذاشتند که نه راه

 مورد سازی، توربین و... شد و محصوالت آن در صنایع کشتیبه آب نزدیک است و هم مسیر حمل و نقلیِ وسیعی دارد، دایر می

 رشنگ همین متاسفانه هم گذشته رژیم زمان در. باشد صادراتی توانستمی گذاریسرمایه از حجم این با و گرفتمی قرار استفاده

طار به آید، با قا به بندر امام میاسترالی از آلومینا! نیست عقالنی اصال که شد احداث اراک در ایرالکو شرکت مثال طور به. بود حاکم

آید و محصول را باید به بندر امام برد تا صادر شود. چون نگاه اصال اقتصادی و با هدف رود. برق کارخانه از خوزستان می اراک می

گذاری ما با هدف توسعه الت به وجود آمد. در امارات این کارخانه در ساحل احداث شد. سرمایهتوسعه صادرات نبوده این مشک

ه گیرد. با توجه بهای نسبی و با هدف حضور در بازارهای جهانی صورت میصادرات نبوده است. در دنیا توسعه صنایع با رعایت مزیت

دسی و تولید تجهیزات مورد نیاز نفت و گاز و محصوالت معدنی، کشور در داشتن صنایع نفت و گاز و معادن غنی باید امروز در مهن

گذاری به سمت آن ها برود تا در زنجیره تولید های نسبی ایران کامال مشخص است. باید سرمایهزد. مزیتمنطقه حرف اول را می

 ارتقا باال ببریم بلکه توان فنی و اجرایی کشور را هم  تنها توان مدیریتی خود راجهانی قرار بگیریم تا از این راه، در بازار رقابتی نه

م؛ هم توانستیم در زنجیره تولید جهانی قرار بگیریکنیم. اگر نگاه به تولید غیر از این بود در صنعت خودرو می رقابت بتوانیم تا دهیم

خودرو با خودروسازی کره جنوبی و ایران .کنیم توانستیم بازار خاورمیانه را از آن خود کنیم و هم نیاز داخلی را به خوبی تامینمی

بینیم که هیوندا بازار جهان را فتح کرده است. باید نگاه مسئوالن به تولید داخلی اصالح شود. اگر نگاه هم کار را شروع کردند، اما می

ها ذاریگصادرات برویم این سرمایهبه تولید داخلی جایگزین واردات باشد، صنعت کشور رشد نخواهد کرد. اما اگر به دنبال توسعه 

  .تواند جایگزین نفت شودمی

http://www.iana.ir/fa/news/48208/%D8%B5%D9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 رقیب ژاپن در حوزه بیوتکنولوژی استایران در حال تبدیل شدن به 

 .استاد دانشگاه تسوکوبای ژاپن گفت: ایران در حال تبدیل شدن به رقیبی برای ژاپن در حوزه بیوتکنولوژی است

المللی و به گزارش خبرنگار ایانا، دکتر کازو واتانابه در نشستی که با حضور خبرنگاران در حاشیه آیین اختتامیه دومین همایش بین

همین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران در مؤسسه تحقیقاتی اصالح نهال و بذر کشور در کرج برگزار شد، افزود: د

 گردد که همزمان با آمریکا این فعالیت را آغاز کرده است.سال پیش برمی 35فعالیت ژاپن در عرصه تراریخته به 
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دارویی در عرصه هورمون رشد انسان و درمان سرطان است، عنوان کرد: در کشور ما وی با بیان اینکه بیشترین تولیدات تراریخته 

های کلیوی و های مختلف مثل تولید بافتگونه مقاومتی برای این تولیدات نبوده و این تولیدات کامالً تضمینی برای تولید الیههیچ

 شود.است که از این روش درمانی استفاه می 21پوستی است.رئیس کمیته ایمنی زیستی ژاپن ادامه داد: در ژاپن حدود 

میلیونی  120درصد مردم  80شود که برای واتانابه بیان کرد: در حوزه کشاورزی نیز فقط سه میلیون تن سویای تراریخته استفاده می

اینکه به مشکلی برخورده کنند، بدون سال است که از این محصوالت تراریخته استفاده می 21ژاپن جوابگو است و بیشتر این جمعیت 

کنیم، یادآور شد: ما یک کشور صنعتی هستیم که کشاورزی باشند.وی با بیان اینکه از ذرت تراریخته نیز در تهیه روغن استفاده می

 دهد.کنیم، اما فناوری تراریخته به ما امکان توسعه کشاورزی را هم مینداریم و از کشورهای دیگر غذایمان را تهیه می

 ها را تولید کنیم.ابه تأکید کرد: ذرت و پاپایا ازجمله محصوالتی است که قصد داریم به کمک فناوری تراریخته آنواتان

 ها با پیشرفت فناوری و استفاده از محصوالت تراریخته افزایش یافته است.وی خاطرنشان ساخت: امید به زندگی و طول عمر ژاپنی

یم، رسانشود، اما تحقیقات آن را داریم و به نام خود به ثبت میتولیدات کشاورزی انجام نمیاین محقق ژاپنی اضافه کرد: در ژاپن 

 کنیم که از طریق صادرات آن نیزکنیم و در کشورمان فقط رز آبی و میخک آبی تراریخته تولید میولی در جایی دیگر تولید می

ظهار کرد: در ایران نیز از نظر پزشکی و تولیدات دارویی رقابت باال است و میلیون دالر داریم.واتانابه ا 100ارزآوری باالیی به میزان 

 شود.برای ما یک رقیب هستند و در کشاورزی نیز محققین زیادی دارند که منجر به تولیدات علمی جدید می

 وی در پایان گفت: تولید دانش را باید به ثروت جهانی تبدیل کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/48136/%D8%A7%DB%8C%D8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

آموختگان جزئیات تفاهمنامه همکاری آموزشی سازمان تات و سازمان نظام دامپزشکی/ ارتقاء علمی و مهارتی دانش

 های دامپزشکیرشته

های گیری از ظرفیتمنظور بهرهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نظام دامپزشکی به 94تفاهمنامه مهرماه پیرو 

های آموزشی، تفاهمنامه های اقتصاد مقاومتی، در راستای مأموریتها و امکانات و اجرایی کردن سیاستافزایی توانمندیسازمانی و هم

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی در مراسمی در چهارم شهریورماه  -عالی علمی  مابین مؤسسه آموزشفی

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48136/%D8%A7%DB%8C%D8
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وگویی با ارکیده حیدرنژاد، مدیر گروه دامپزشکی این مؤسسه جاری در سازمان تات منعقد شد. در زمینه محتوای این تفاهمنامه گفت
 اهلل افزونی:حبیب -نا( خبرگزاری کشاورزی ایران )ایا

 گیریمنظور بهرهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نظام دامپزشکی به 9۴پیرو تفاهمنامه مهرماه 

های اقتصاد مقاومتی، در راستای ها و امکانات و اجرایی کردن سیاستافزایی توانمندیهای سازمانی و هماز ظرفیت

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و سازمان  -مابین مؤسسه آموزش عالی علمی فاهمنامه فیهای آموزشی، تمأموریت

نظام دامپزشکی در مراسمی در چهارم شهریورماه جاری در سازمان تات منعقد شد. در زمینه محتوای این تفاهمنامه 

 .وگویی با ارکیده حیدرنژاد، مدیر گروه دامپزشکی این مؤسسه صورت گرفته استگفت

************* 

کاربردی جهاد کشاورزی و سازمان نظام  -مابین مؤسسه آموزش علمی وگو در زمینه موضوع تفاهمنامه فیدر آغاز گفت

 دامپزشکی توضیح دهید.

 هایکاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی همکاری -مابین مؤسسه آموزش عالی علمی موضوع تفاهمنامه فی

های دامپزشکی و وابسته، اعضای آموختگان رشتهبرداران، کارکنان، دانشمشترک آموزشی در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت بهره

 های دو دستگاه است.ها و ظرفیتنظام دامپزشکی کشور با استفاده از توانمندی

 است؟سازمان نظام دامپزشکی در این تفاهمنامه چه تعهداتی را بر عهده گرفته 

برداران و اعضای های مورد نیاز بهرهها و همایشهای مهارتی، کارگاهاین سازمان همکاری در نیازسنجی آموزشی و ارائه عناوین دوره

ان دهندگبرداران کشاورزی و ارائهنظام دامپزشکی، مشارکت در تدوین تقویم ساالنه آموزشی ویژه اعضای نظام دامپزشکی و بهره

 ریزیهای آموزشی مورد نیاز، تشریک مساعی و برنامههمکاری در اجرای دوره های آموزشی و تولید و انتشار بستهخدمات به بخش، 

های مراکز آموزشی وری، مشارکت در استفاده از ظرفیتوفق قانون افزایش بهره 23و  21در نیازسنجی و کارورزی آموزشی ماده 

ی ریزهای برنامهک، همکاری در تدوین برنامه درسی و محتوای آموزشی در قالب هستههای آموزشی مشتربرای توسعه و اجرای برنامه

های ها و مشارکت مؤسسه و مشارکت در تکمیل بانکای با استفاده از توانمندیریزی برای اجرای نظام صالحیت حرفهدرسی، برنامه

 اطالعاتی در زمینه مدرسان، مربیان و آموزشگران را بر عهده دارد.

 هایی است؟کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در چه زمینه -عهدات مؤسسه آموزش عالی علمی ت

های آموزشی، تهیه و تدوین استانداردها، ریزی و اجرای دورهتعهدات مؤسسه نیز شامل تهیه تقویم آموزشی مشترک ساالنه، برنامه

ننده کمپزشکی، ثبت اطالعات و تهیه پرونده آموزشی افراد شرکتهای آموزشی با همکاری نظام دامحتوای آموزشی، بروشور و بسته

های آموزشی های آموزشی پیشنهادشده توسط نظام دامپزشکی و ایجاد امکان استفاده از دورههای آموزشی، ارائه کد به دورهدر دوره

پودمان مورد درس و تکهای آموزشی تکمهدار توسط نظام دامپزشکی، دریافت مجوزهای الزم از دانشگاه جامع برای اجرای برناکد

 شود.نیاز نظام دامپزشکی می

 تعهدات مشترک هم در این تفاهمنامه دیده شده است؟

منظور اجرا، نظارت و بله، در این تفاهمنامه همکاری در اجرایی کردن مفاد تفاهمنامه، تشکیل کارگروه ملی و استانی مشترک به

های ها، همکاری در برگزاری سمینارها، همایش و کارگروهموانع اجرایی مفاد تفاهمنامه در استانارزیابی میزان پیشرفت و رفع 
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اری از بردهای اطالعاتی مورد نیاز، مشارکت مستمر در بهرهالمللی، ساماندهی و تشکیل بانکآموزشی مشترک در سطح ملی و بین
 های اجرایی در این تفاهمنامه منظور شده است؟چه روش

منظور تدوین برنامه اجرایی، نظارت، پیگیری و رفع مشکالت احتمالی در سطوح اجرایی و استانی، بررسی کمی در این تفاهمنامه به

روند اجرای آن، کارگروه ملی با حضور اعضایی که در این تفاهمنامه در نظر گرفته شده تشکیل و کیفی اجرای تفاهمنامه، ارزشیابی از 

 شود./می

http://www.iana.ir/fa/news/48126/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 ام که هیچ گاه خودسانسوری نکنمبیوتکنولوژی کشاورزی از شدت کم آبی می کاهد/ با رییس جمهوری شرط کرده

ور ای است که امنیت و استقالل کشرییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه بحران آب در آینده نزدیک تنها مساله

با یارانه و پول نفت است که می توان زندگی کشاورزان را اداره کرد و علت  را به شدت تهدید خواهد کرد گفت: در حال حاضر فقط

 .ایمدهد استفاده الزم را نکردههای نو مثل زیست فناوری که قدرت رقابت در تولید را به کشاورزی ما میآن این است که از فناوری

 سالن در هک ایران بیوتکنولوژی ملی همایش دهمین و المللی بین همایش دومین اختتامیه آیین در  به گزارش ایانا، عیسی کالنتری

رج برگزار شد، افزود: طبق استانداردهای جهانی کشورهایی که تا ک در کشور بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه اجتماعات

برداری درصد از این منابع را مورد بهره 40درصد از منابع آب تجدیدپذیر استفاده می کنند مشکلی ندارند ولی کشورهایی که باالی  20

درصد از منابع آب  60کشور باالی  6دهند باالی خط قرمز و در معرض مخاطرات جدی هستند. در این بین تنها حدود قرار می

سال دیگر  15درصد در شرایط کامال بحرانی است و در صورت ادامه این روند تا  110کنند که ایران با تجدیدپذیر خود را استفاده می

ام که هیچ گاه خودسانسوری نکنم و مسائل علمی و وی اظهار کرد: با رییس جمهوری شرط کرده.آبی در کشور باقی نخواهند ماند

ای است که امنیت و ها را در برابر آینده پژوهشی کور نکنم. آب در آینده نزدیک تنها مسالهفنی را از مردم پنهان نکرده و ذهن آن

 .کند و باید برای کنترل این مشکل اقدامی عاجل انجام دادور را تهدید میپایداری کش

درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود برداشت  19درصد و ژاپن  25درصد، اسپانیا  29درصد، چین  33وی با اشاره به اینکه هند 

میلیارد  97یم و میزان آب مصرفی در کشور میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر در ایران دار 88کنند ادامه داد: در حال حاضر می

 60برداری از منابع آب تجدیدپذیر، باید مصرف آب را به میزان درصد بهره 40مترمکعب است. برای رسیدن به حداقل استاندارد 

 15وتاه کمیلیارد متر مکعب در سال کاهش دهیم یعنی آن را به یک سوم میزان فعلی برسانیم که دستیابی به این هدف طی مدت 

 .مندی از دستاوردهای پژوهش و فناوری امکان پذیر نیستسال باقی مانده بدون هدفمند کردن تحقیقات و بهره

تواند برای مشکالت کشور از جمله بحران آب و مسائل کشاورزی ویژه بیوتکنولوژی میهای نوین بهکالنتری با بیان اینکه فناوری

اه ها هستند ولی گبیان کرد: دانش آموختگان زیست فناوری از بهترین فارغ التحصیالن دانشگاه های موثری ارائه دهد،کشور راه حل

وی گفت: از آنجا که محققان ما ارتباط خوبی با جامعه ندارند و اطالع رسانی .هستند شود که انگار نامحرمطوری با آن ها برخورد می

اقتصادی دیگران را فریب می دهند و باعث عقب ماندگی علمی تحقیقاتی  در حوزه های علمی ضعیف است برخی با اهداف سیاسی و

 .کشور می شوند. نمونه آن برخوردهایی است که با تولید داخلی محصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک می شود
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های هورییس سازمان حفاظت محیط زیست به تجربه برخی کشورهای اروپایی در مخالفت با محصوالت تراریخته تحت پوشش گر
 کشاورزان به سوبسید و نفت پول  چاره آن پمپاژخواهیم کشاورزی کشور و وضعیت کشاورزان ما بهبود یابد وی ادامه داد: اگر می

انی مشکل کشاورزی ما ، امکانات مکانیکال بود یادم زم. کنیم فراهم کشور کشاورزی شدن رقابتی برای را شرایط باید بلکه نیست

کمباین حدود سال بود در حالی که استهالک  23های کشور که تازه وزیر کشاورزی شده بودم متوسط عمر کمباین 67هست سال 

درصد بود. وزیر صنایع وقت ظرفیت تولید  27های موجود در آن زمان بیش از سال است بنابراین میزان ریزش برداشت کمباین 14

 هاآن  دستگاه اعالم کرده بود در حالی که با توجه به وجود پنج هزار کمباین در کشور اگر عمر مفید 120ساالنه کمباین در کشور را 

 ودموج هایکمباین برداشت تلفات باالی حجم به توجه با. داشتیم نیاز جدید کمباین 250 ساالنه گرفتیم می نظر در هم سال 20 را

شد که با واردات کمباین، کمباین سازی ای جز واردات کمباین نبود. وزیر صنایع با این تصمیم مخالف بود و این طور مطرح میچاره

ه، ای با حضور روسای سه قوها تا جایی باال گرفت که به دستور حضرت امام )ره( جلسهاین مخالفتشود. اراک به تعطیلی کشیده می

هزار تن خرید  200میلیون و  3نخست وزیر و وزرای کشاورزی و صنایع تشکیل شد در آن جلسه مطرح کردم که با توجه به رقم 

میلیون  150از بین رفتن حدود یک میلیون تن گندم به ارزش درصد ریزش برداشت به معنای  27گندم ساالنه کشور در آن زمان 

 .هزار دالر بود که به هیچ وجه منطقی نبود 600میلیون و  3دالر است در حالی که سود ناشی از تولید داخلی کمباین تنها حدود 

گفت: امام در این دیدار امر فرمودند  کالنتری در ادامه به دیدار خود با حضرت امام )ره( در دوره تصدی وزارت کشاورزی اشاره کرد و

کاری کنید که روستاییان ما که افراد مستضعفی هستند وضعیت معاش شان بهتر شود. دستور امام)ره( به ظاهر یک جمله ساده بود 

 .دهمکنم و هزینه میسال است که مبارزه می 30ای که به تنهایی هزار کتاب است و برای همان جمله اما جمله

سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در حال حاضر مسائل تکنیکال و مکانیکال رفع شده و کشاورزان ما برای رقابت رییس 

محصول کشاورزی کشور تنها در یکی مزیت  230ها از جمله بیوتکنولوژی دارند، تصریح کرد: در بین بیش از نیاز به باالترین فناوری

که شاید برای شما جالب باشد که این محصول نه پسته یا زعفران و محصوالت مشابه که میوه کیوی  ایمرقابتی خود را حفظ کرده

توانیم رقابت کنیم. در حال حاضر فقط با یارانه و پول نفت است که می توان های کشاورزی نمیاست و در سایر محصوالت و فرآورده

های نو مثل زیست فناوری که قدرت رقابت در تولید را به کشاورزی فناوری زندگی کشاورزان را اداره کرد و علت آن این است که از

های نو به تجربه واردات بذر کلزا اشاره کرد و گفت: کالنتری در ادامه به اهمیت استفاده از فناوری.ایمدهد استفاده الزم را نکردهما می

البته تراریخته هم نبود و میزان برداشت کلزا را که با بذرهای سال پیش بذر کلزایی را از فرانسه وارد کرد که  2مهندس کشاورز 

 .توانند رقابت کنندتن افزایش داد. کشاورزان ما با چنین بذری است که می 4.5تا  4تن است به  2.5تا  2معمول حداکثر 

ت که خوار اسزارهای شمال کرم ساقهوی به تجربه تولید برنج تراریخته در کشور اشاره کرد و اظهار کرد: مهمترین آفت برنج در شالی

های زیرزمینی، بسیاری از این کیلوگرم سموم کلره را در مزارع بریزند که با توجه به باال بودن سطح آب 20تا  15کشاورزان ناچارند 

قاوم راریخته مسموم خطرناک و همچنین ترکیبات کودهای نیتراته مورد استفاده در کشاورزی وارد آب مصرفی مردم می شود. برنج ت

به آفت با رفع نیاز به مصرف سموم ضمن پیشگیری از آلودگی زیست محیطی و به خطر افتادن سالمت کشاورزان و ساکنان شمال 

سال پیش از سوی وزارت بهداشت مامور شده  3دهد. گزارش دانشگاه علوم پزشکی یزد که های تولید را هم کاهش میکشور هزینه

تی های گوارشی هیچ تفاودهد که این محصول از لحاظ آلرژی زایی و بیماریتراریخته را ارزیابی کند نشان میکه سالمت غذایی برنج 

ها و معاون رییس جمهور با اشاره به برخی توهین.با برنج غیرتراریخته ندارد که سند علمی دیگری بر سالمت برنج تراریخته است

به ویژه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صورت می گیرد، تصریح کرد: حفظ این  زیست فناوری کشور  برخوردهایی که با محققان

کوشند با سرزنش ، تهمت زدن و توهین شما را از های جدید است. کسانی میسرزمین و استقالل و امنیت آن در گرو توسعه فناوری
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د ها در کشور ضیاری از مخالفان توسعه این فناوریها کرد. البته بسحرکت در این مسیر بازدارند. نباید کوچکترین توجهی به آن
http://www.iana.ir/fa/news/48112/%D8%A8%DB%8C%D9%88 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 روز علم ایران و آلمان در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود

علمی دو کشور، دوم و معاون امور بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: روز علم ایران و آلمان برای گسترش همکاری های 

نشگاه علم و صنعت ایران، هادی شهریار شاه دا عمومی روابط از ایرنا  به گزارش.سوم آبان جاری در این دانشگاه برگزار می شود

 نفر از روسای مرکز تحقیقاتی و دانشگاه 40حسینی در مورد برنامه های این روز اظهار کرد: روز علم ایران و آلمان با حضور بیش از 

وی ادامه داد: این مراسم در پی توافق وزارت  .ها، پژوهشگران و مسئوالن وزارت فدرال آموزش و تحقیقات آلمان برگزار می شود

علوم ایران و وزارت فدرال آموزش و تحقیقات آلمان در مورد برگزاری روز علم آلمان در ایران رخ می دهد و در روز اول تعدادی 

دانشگاه علم وصنعت ایران برگزار شده و و در روز دوم بر اساس گروه بندی علمی صورت گرفته،  کارگروه و همایش تخصصی در

 .اساتید دانشگاه های مختلف کشور آلمان در برخی دانشگاه های ایران حضور یافته و گروه های کاری متنوعی را شکل می دهند

های علمی و بین المللی آلمان روز گذشته )یکشنبه( با حضور  وی در گزارش اولین جلسه کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری

دانشگاه کشور و مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه های انجام شده برای برگزاری روز علم ایران و آلمان  25نمایندگان 

گروه، مکاتبه با دانشگاه های ایران برای برنامه به گفته شاه حسینی این برنامه ها عبارتند از؛ راه اندازی وب سایت کار.را تشریح کرد

ریزی برای تعیین نماینده ویژه هر دانشگاه و همکاری های علمی با آلمان، برگزاری چند نشست تخصصی و کارگاه موضوعی در مورد 

 .ای اروپاییارتباطات علمی با آلمان و هماهنگی با وزارت امور خارجه و رایزنی علمی جمهوری اسالمی ایران در کشوره

الملل دانشگاه علم و صنعت ایران، برنامه های پیشنهادی میان مدت و بلندمدت آتی برای پیشبرد همکاری های در ادامه معاون بین

علمی دو کشور ایران و آلمان را توضیح داد و گفت: دانشگاه علم و صنعت ایران تمهیدات الزم برای توسعه همکاری های علمی دو 

هشگران و دانشمندان ایرانی و آلمانی در نظرگرفته و سامانه اطالع رسانی همکاری های علمی دانشگاه های ایران و آلمان جانبه با پژو

وی افزود: راه اندازی سامانه همتایابی علمی میان پژوهشگران و اساتید ایرانی و آلمانی، تنظیم تقویم رخدادهای  .را ایجاد خواهد کرد

اجرای برنامه های تبادل پژوهشگران بین دانشگاه های عالقمند به همکاری مشترک، تنظیم برنامه حمایت علمی ایران و آلمان و 

مالی برای انجام پژوهش هایی در سطح عالی و ممتاز بین دو کشور، برنامه ریزی برای راه اندازی دوره های مشترک تحصیالت 

برنامه ریزی برای ایفای نقش موثر در بخش آموزشی و پژوهشی تکمیلی با هدف پیشبرد همکاری های پژوهشی بین دو کشور، 

 .پژوهش های کالن اجرایی بین دو کشور به همین منظور صورت خواهد گرفت

http://www.iana.ir/fa/news/48108/%D8%B1%D9 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 شودنخستین همایش ملی شورورزی یکم آذرماه در یزد برگزار می

جهی با مشارکت تعداد قابل تو "برداری پایدار و اقتصادی از منابع شور؛ تولید و اشتغالبهره"نخستین همایش ملی شورورزی با شعار 

ز ملی تحقیقات شوری طی روزهای یکم و دوم آذرماه در یزد برگزار های خصوصی در مرکهای تحقیقاتی و بخشها، مؤسسهاز دانشگاه

Formatted: Left, Space After:  8 pt

http://awnrc.com/index.php
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ها و منظور جلوگیری از تداخل این همایش با برخی همایشبه گزارش خبرنگار ایانا، کمیته برگزاری همایش ملی شورورزی به.خواهد شد

د.بر اساس این گزارش، با تغییر زمان برگزاری همایش های داخلی و خارجی با تغییر تاریخ برگزاری همایش ملی شورورزی موافقت کرکنفرانس

ملی شورورزی، این همایش در روزهای یکم و دوم آذرماه سال جاری در یزد برگزار خواهد شد.گفتنی است، نخستین همایش ملی شورورزی با 

های تحقیقاتی و ها، مؤسسهتوجهی از دانشگاهبا مشارکت تعداد قابل  "بهره برداری پایدار و اقتصادی از منابع شور؛ تولید و اشتغال"شعار 

 های خصوصی در مرکز ملی تحقیقات شوری یزد برگزار خواهد شد.بخش

 محورهای همایش

 های شورورزی شامل: آب، خاک، گیاه، دام و آبزیانشناسایی و معرفی منابع اکوسیستم -1

 منظور توسعه شورورزی؛بندی منابع آب و خاک کشور بهپهنه -

 های شورورزی؛های گیاهی تجاری مناسب اگرواکوسیستممعرفی گونه -

 ها و...؛های جانوری تجاری مناسب دام، آبزیان، جلبکمعرفی گونه -

 کشاورزی با آب دریا. -

 ها و الگوهای موفق شورورزی و تجارب کشت گیاهان شورزی در ایران و جهانمعرفی فناوری -2

 ورورزی در جهان؛معرفی مراکز علمی و اجرایی ش -

 های زیستی و غیرزیستی مرتبط با شورورزی به کشور.سنجی انتقال فناوریامکان -

 های اقتصادی و اجتماعی شورورزیجنبه -3

 تولید اقتصادی و پایدار؛ -

 تکمیل زنجیره تولید )صنایع تبدیلی، تکمیلی، آرایشی، خوراک دام و بازار(. -

 از منابع آب و خاک شور محیطی استفادههای زیستجنبه -4

 های اجرایی شورورزی؛محیطی و لحاظ کردن آن در پروژهشناسایی اثرات زیست -

 استفاده از فناوری شورورزی در راستای بهبود محیط زیست و کنترل ریزگردها. -

 الزامات توسعه شورورزی -5

 های مورد نیاز؛تولید دانش فنی و فناوری -

 های تیپ؛الزم و تدوین پروژه هایفراهم کردن زیرساخت -

 بنیان؛های دانشویژه شرکتها به بخش خصوصی بهمعرفی و واگذاری اجرای پروژه -

 های فنی و تسهیالت در راستای اجرای بهینه پروژه.های حقوقی، کمکحمایت -

 آدرس سایت همایش برای اطالعات بیشتر:
1cba.areeo.ac.ir 

http://www.iana.ir/fa/news/48289/%D9%86%D8%AE%D8%B 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 سازی استخصوصیقد از ظرفیت بخش خصوصی: راه نجات بذر کشور، دفاع تمام

سازی و واگذاری دستاوردها معرفی های بهبود وضعیت بذر کشور را خصوصیمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تحقیقات یکی از راه

یزه های پایبه گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در مراسم پنجمین گردهمایی سراسری کشت.کرد

http://awnrc.com/index.php
http://1cba.areeo.ac.ir/
http://www.iana.ir/fa/news/48289/%D9%86%D8%AE%D8%25B
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رسد باید برای نجات بذر کشور به بخش خصوصی اعتماد کرد و نظر میقد از ظرفیت بخش خصوصی گفت: بهبا دفاع تمام 96 - 97ال زراعی س

رقم انواع  43های بسیاری از سوی محققان کشور معرفی شده است، افزود: تاکنون ها سپرد.اسکندر زند با اشاره به اینکه رقمدستاوردها را به آن

 های پیش رو، این عدد در آینده بیشتر خواهد شد.به بخش خصوصی واگذار شده که با توجه به برنامه بذر

ویژه گندم به اندازه کافی معرفی شده است، اما باید برای افزایش های بذر در محصوالت مختلف بهوی بیان کرد: با وجود اینکه رقم

 داد.ها به مزارع تالش بیشتری انجام ضریب نفوذ آن

رقم مقاوم خارجی  15زند با اشاره به اینکه در زمینه بذور پاییزه مشکل خاصی وجود ندارد، ادامه داد: تاکنون در محصول چغندرقند 

 ای نزدیک به مقدار قابل توجهی افزایش یابد.رود این تعداد در آیندهمعرفی شده و امید می

گیری ازهها، اندالمللی با سیمیت و فرانسه، ایجاد سامانه نفوذ ارقام در استاننمصرف، پروژه مشترک بیکش جدید و کمآفت 19معرفی 

ترین دستاوردهای درصد و افتتاح کانون کشاورزان نمونه از مهم 40آب مصرفی گندم، افزایش نظارت الکترونیک در حوزه گندم به 

 ه آن اشاره کرد.سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود که وی در خالل سخنانش ب

برند جذب  25شده، مورد آزمایش 175سم برای کنترل کیفی معرفی شده که از  625معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: تاکنون 

برند تقلبی است که از این  400هزار و برند فرمول کود، یک 866هزار و شد، همچنین در حوزه پایش، ثبت و نظارت کود از هفت

م آن وارداتی است.به گفته زند، وزارت نیرو برنامه بیالن آب را در دستور کار دارد، وزارت جهاد کشاورزی نیز برنامه رق 338تعداد 

توان تعریف کرد؛ بنابراین الزم است که دو برنامه زیرپروژه برای آن می 12وری را در اولویت کارهای خود قرار داده که افزایش بهره

 های سازمانها به اجرا برسد.وی آموزش بلندمدت مسئوالن مروج پهنه را یکی از اولویتدر تمام استان مذکور به جمع کلی رسیده و

نفر  680هزار و روز آموزش دیدند که این تعداد در سال جاری به یک 60نفر در  655، 95متبوع اعالم کرد و یادآور شد: در سال 

روز باشد.زند معتقد است: اکنون جایی در کشور وجود ندارد که از داشتن جان کافی و بهارتقاء خواهد یافت، البته باید ابزار و دانش مرو

ها هنوز فعال نیستند؛ بنابراین درصد آن 18.5ها اخذ شده و حدود درصد اطالعات پهنه 81بهره باشد. در این راستا مسئول پهنه بی

 درصد برسد./ 100ها به یل شده و فعالیت آنها در نخستین فرصت در سامانه مربوطه تکمباید اطالعات پهنه

http://www.iana.ir/fa/news/48280/%D8%AF%D9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 حذف حافظه محوری از مدارس پیشنهاد کاربردی به وزیر آموزش و پرورش برای 12

توجه به انتقاد مردم و "وزیر جدید آموزش و پرورش در یکی از اولین اظهارنظرهای خود گفته است:  - عصر ایران؛ جعفر محمدی

باید به اصالح این روند در برنامه های درسی بسیاری از متخصصان از حافظه محوری و تمرکز بیش از حد نظام آموزشی بر محفوظات، 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48280/%D8%AF%D9
http://www.asriran.com/
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؛ این که  "با توجه به انتقاد مردم و بسیاری از متخصصان..."وزیر گفته است:  - 1:در این باره نکات زیر قابل توجه است".بپردازیم

یم به یک روند و رویه وزیر جمله خود را به انتقاد مردم و نظرات متخصصان مستند کرده است، رویکرد ارجمندی است که امیدوار

اگر امروز ما از در همه عرصه ها، دچار فجایع مدیریتی هستیم .دائمی در وزارت آموزش و پرورش و البته سایر دستگاه ها تبدیل شود

این که وزیر جدید آموزش  - 2.از همین دلیل ساده نشأت می گیرد که به خواست مردم و نظرات متخصصان وقعی نهاده نمی شود

حافظه محوری در نظام آموزشی را مطرح می کند  "بنیادین"ش در همین روزهای نخستی که به وزارت رسیده است، مشکل و پرور

نیز امیدوار کننده است و این نوید را می دهد که احتماالً قرار است در این دوره از وزارت آموزش و پرورش، اصالحاتی زیر بنایی انجام 

دید که آیا این سخنان هم به جمع هزاران وعده محقق نشده مسووالن می پیوندند یا جزو معدود وعده شود. البته باید منتظر بود و 

 هایی می شود که در حرف متوقف نمی شوند؟

در سال های  (1-3:می توان چند موضوع زیر را در نظر گرفت "سواد زندگی"اما درباره عبور از حافظه محوری به سمت آموزش  - 3

آشنا شوند. اما  "مهارت گفت و گو"محدودی شده است تا دانش آموزان با آنچه در زندگی بدان نیاز دارند، مانند  اخیر، تالش های

نکته اینجاست که همین آموزه ها نیز به محفوظات جدیدی تبدیل شده اند که مثالً دانش آموز باید تعریف گفت و گو را حفظ و در 

موزش سواد زندگی تبدیل به حجم جدیدی از محفوظات شود، همان بهتر که این تحول)!( را بنابراین اگر قرار است آ!امتحان بنویسد

برای عبور از حافظه محوری، باید نظام امتحانات را دگرگون کرد؛ بدین گونه که در سال  (2-3.رقم نزنند. زندگی ازبر کردنی نیست

و در سال های بعد، آرام آرام و به صورت هدفمند امتحانات را های نخست تحصیلی، برپایی امتحان به روش کنونی کال برچیده شود 

به عالوه، به جای تمرکز امتحانات در یک مقطع زمانی خاص، می توان کل فعالیت دانش آموز در طول سال .وارد نظام آموزشی کرد

فی داد، مانند آنچه هم اکنون در را ) به ویژه در سال های نخست تحصیل( مالک ارزیابی قرار داد و در نهایت هم با نمرات توصی

حذف برخی کتاب ها نیز از لوازم عبور از حافظه محوری است. باید به جای  (3-3.مقطع ابتدایی مرسوم است ولی به شکلی ناقص

کتاب محوری، گفت و گو محوری در مدارس باب شود. در حال حاضر، مثالً برای ارائه درس الکتریسیته، دانش آموزان فالن صفحه 

از کتاب درسی را باز می کنند، معلم توضیح می دهد و سپس باید همان صفحات را حفظ کنند و امتحان دهند و بعد از امتحان نیز 

در حالی که آموزش و پرورش می تواند سرفصل درس الکتریسیته را با توضیحات جامع، در اختیار معلم .همه چیز را فراموش کنند

موزان بخواهد که درباره الکتریسیته، مطالعه، پرس و جو و سرچ کنند و هفته بعد، درباره نتایج تحقیقات رار دهد و معلم نیز از دانش آ

این روشی است که هم اکنون در بسیاری از کشورها اجرا می شود و طی آن دانش آموز، هم مهارت های .شان با هم حرف بزنند

رویکرد مهم دیگر در حذف حافظه محوری، بازی  (4-3.را یاد می گیردتحقیق را می آموزد، هم دانش می اندوزد و هم گفت و گو 

سازی آموزشی است. متخصصان تعلیم تربیت در جهان، بازی های متعددی را برای آموزش مفاهیم مختلف ابداع کرده اند. بازی، 

 .های مختلف به آنها آموختهمواره مطلوب کودکان و نوجوانان است و بسیاری از مفاهیم زندگی را می توان در قالب بازی 

آموزش و پرورش باید واحد فیلمسازی و انیمشین سازی اش را برای آموزش برخی مفاهیم زندگی فعال کند و از تولید کنندگان  (3-5

 .محتواهای مفید تصویری برای دانش آموزان حمایت کند. تجهیز مدارس به وسایل کمک اموزشی نیز الزامی است تعریف شده

د ساعت هایی در برنامه درسی مدارس گنجانده شود و دانش آموزان در آن ساعت درباره محتوای کتاب های غیردرسی که بای (3-6

معلم می تواند در  .موضوعات کتاب ها نیز باید کامالً آزاد و بر اساس عالیق دانش آموز باشد .خوانده اند با یکدیگر گفت و گو کنند

به صنوف مختلف باید اجازه داده شود با تأسیس مدارسی  (7-3.ند و مسیر بحث را هدایت نمایدمعرفی و تهیه کتاب ها کمک شان ک

وارد آموزش های رسمی آموزش و پرورش شوند و به طور مشخص در مقطع دوم دبیرستان، بر اساس نیاز های واقعی جامعه به دانش 

آموزشی، بسنده کردن به آموزش در چهار دیواری مدرسه  یکی از خطاهای فاحش نظام (8-3 .آموزان آموزش های کاربردی بدهند

باید بخشی از آموزش ها به بیرون از مدرسه منتقل شود؛ از  .است؛ حال آن که زندگی در بیرون از دیوارهای مدرسه نیز جریان دارد

http://awnrc.com/index.php
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هر دانش آموز باید در طول مدت  . ... و بازار و صنعتی های کارخانه و اداری اماکن و  جنگل و کوه و کویر گرفته تا بناهای تاریخی

بخشی از آموزش ها را  (9-3.تحصیل خود، دستکم شهر خود را در قالب فعالیت های آموزشی بگردد و اگر میسر بود، نقاط فراتر را

اد نوجوانان ی باید به استان ها موکول کرد تا بر اساس فرهنگ بومی خود، آنچه برای زندگی در آن منطقه الزم است را به کودکان و

تألیف کتب درسی کار زمان بری است و تغییر آنها نیز پروسه خاص خود را دارد. این در حالی است که سرعت تحوالت  (10-3.دهند

انتشار و توزیع مجله ماهانه و .و اتفاقات روز ایجاب می کند متولیان تعلیم و تربیت، ارتباط سریع تری با دانش آموزان داشته باشند

دازی سایتی برای هر پایه تحصیلی، می تواند این ارتباط را بروز کند. این مجله و سایت باید بخشی از برنامه درسی مدارس راه ان

با این روش می توان برخی آموزش های ضروری در تاریخ های مختلف را به دانش آموزان ارائه داد. مثالً اگر در مقطعی یک .باشد

دید کند، می توان روش های مقابله با آن را به سرعت آموزش داد، بدین گونه که آنچه در مجله و بیماری جدید دانش اموزان را ته

ساز و کاری برای بررسی نیازهای  (11-3.سایت آمده در ساعاتی از هفته، بین معلمان و دانش آموزان، به گفت و گو گذاشته شود

نوان مثال، یکی از مهم ترین نیازهایی که دانش آموزان امروزی از همان آموزشی امروز و آینده کودکان و نوجوانان تدارک شود. به ع

دوره ابتدایی دارند، دانش رایانه است که فکری جدی برای آن نشده است؛ همچنین است نیازهای دیگری مانند روش برنامه ریزی، 

الزمه اجرای  (12-3 . ...اراده نه گفتن و  قدرت حل مسأله، روش تحقیق، دانش تغذیه، برقراری ارتباطات اجتماعی، مدیریت مالی،

موفق طرح عبور از حافظه محوری به زندگی محوری در مدارس نیز، تربیت معلمانی است که بتوانند از عهده این مهم برآیند. لذا باید 

ری کردن این دوره ها برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت برای آموزش و ارتقای دانش معلمان صورت گیرد و هیچ معلمی بدون سپ

و حضور در دوره های اموزشی ضمن خدمت و بروزرسانی مستمر دانش خود، حق حضور در فرایند تعلیم و تربیت فرزندان این کشور 

البته ممکن است گفته شود که هم اکنون بسیاری از مدارس ما امکانات اولیه ندارند و لذا نمی توان این طرح ها را .را نداشته باشد

این سخن درستی است ولی نکته اینجاست که اوالً در بخش مهمی از مدارس کشور که تمکن دارند نیز تحول آموزشی .کردجرا 

صورت نگرفته و همان روش های منسوخ و قدیمی اجرا می شود. لذا می توان گام به گام این طرح ها را بر اساس توانمندی های 

ل موجهی برای درجا زدن نیست؛ بلکه باید با محرومیت زدایی از مدارس را به عنوان اولویتی ثانیاً کمبود امکانات، دلی.موجود اجرا کرد

راهبردی در دستور کار عملی قرار داد. قطعاً اگر مردم ببینند که بعد از دهها سال، تحولی در تعلیم و تربیت فرزندان شان صورت می 

پیشنهاد، تنها بخشی از کارهایی هستند که می توان برای عبور از حافظه  12البته این .گیرد، به یاری آموزش و پرورش خواهند آمد

محوری به زندگی محوری انجام داد و قطعاً با همفکری صاحبنظران راهکارهای متنوع تری را تدارک دید و بچه های ایران را نجات 

 ایران پرورش و آموزش که مردی"ره توصیفی بیاید: امید که در پایان وزارت بطحایی در آموزش و پرورش، در کارنامه او، این نم.داد

 !داد می خوبی های وعده فقط او"  :این نه ، "کرد متحول را

http://www.iana.ir/fa/news/48079/12%D-9%BE%DB%8C%D8 

 
 
 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 های سدسازی در کشورغربالگری پروژه

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اولویت نخست ایجاد سد در کشور را تامین آب شرب دانست و گفت: در  :دنیای اقتصاد

 .بندی درستی روی سدهای موجود کشور انجام شده استقالب قانون برنامه توسعه غربالگری و اولویت

http://awnrc.com/index.php
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برداری سد در کشور به بهره 34یازدهم ها با تاکید بر اینکه در دولترسولیمحمد حاج، «رسانی وزارت نیرواطالع پایگاه»به گزارش 
http://www.iana.ir/fa/news/48115/%D8%BA%D8%B1%D8% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 سال آینده ۷5بینی مرگ شمال خزر در پیش

به گزارش ایرنا، دریای خزر که افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به 

کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده  320طول و کیلومتر  1200عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین بیش از 

 .مکعب گاز طبیعی برخوردار استتریلیون فوت  257میلیارد بشکه نفت و  50از حدود 

ان داد نشاعالم کرد: نتایج تحقیقات گروه بین المللی دانشمندانی از روسیه، آمریکا و فرانسه  «درجه 360»شبکه تلویزیونی روسی   

 .سال آینده خشک می شود 75که اگر وضعیت کنونی گرم شدن آب و هوای کره زمین ادامه یابد، بخش روسی دریای خزر ظرف 

 شبکه تلویزیونی روسی امروز )پنجشنبه( نتیجه گزارش پژوهشی این گروه بین المللی دانشمندان را از نشریه آمریکایی 

Geophysical Research Letters یک و نیم  2015تا  1996در گزارش آمده است: سطح آب خزر از سال .کرده است منتشر

است که پایین ترین سطح این پهنه آبی گزارش شده  1970متر کاهش یافته، ولی با این حال یک متر باالتر از سطح سال های دهه 

وان کردند که بر اثر افزایش درجه حرارت هوای گروه بین المللی دانشمندان علت اصلی کاهش سطح آب دریای خزر را تبخیر عن. بود

درجه گفت: در آینده نیز سطح آب دریای خزر کاهش می یابد که در بخش روسیه و  360شبکه . کره زمین صورت می گیرد

ده قزاقستان چشمگیر خواهد بود و داده های ماهواره های گروه میسی گریس و چهار ایستگاه زمینی هم این واقعیت را اثبات کر

 .است

نیز امروز نوشت: خزر بهترین دریاچه جهان در حال بخار شدن شدید است. بر اثر پدیده گرم « کامسامولسکایا پراودا»روزنامه روسی  

 .شدن جهانی آب و هوای کره زمین، دمای سطح آب خزر یک درجه سانتیگراد افزایش یافته است

ین گروه بین المللی دانشمندان آمده است: کارشناسان از داده های دو ماهواره در گزارش این روزنامه با اشاره به نتایج پژوهش ا 

سطح آب دریای  1996گراویتی رکووری، کلیمیت اکسپریمنت و چند ایستگاه زمینی بهره گرفته و به این نتیجه رسیدند که از سال 

 .آینده هم ادامه خواهد یافت متر رسید و در 1،5به  2015خزر ساالنه هفت سانتیمتر کاهش می یابد. در سال 

در گزارش آمده است: اگر میزان بخار شدن آب خزر همین گونه ادامه یابد، بخش هایی از دریا خشک خواهد شد، البته تمام آن از  

سال پهنه های گسترده ای از قلمرو آبی روسیه و قزاقستان خشک می شود و همزمان خزر در بخش  75بین نمی رود، اما پس از 

کامسامولسکایا پروادا در ادامه نوشته است: کارشناسان ناسا )سازمان فضانوردی آمریکا( اتحاد شوروی .ران بیشتر خواهد شدای

 .( را در وضعیت پیش آمده برای دریای خزر مقصر می دانند1991)فروپاشی سال 

نتقال آب های دو رودخانه آمو و سیردریا برای روزنامه افزود: در دوره شوروی اجرای سیاست بیابان زدایی در آسیای مرکزی با ا 

 . استفاده در مزارع، تعادل زیستی منطقه را بر هم زد
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تارنمای روسی مگاتیومن هم به نقل از گزارش گروه کارشناسان بین المللی نوشت: وضعیت خزر نگران کننده است و بخش شمالی 
ش آمده است: علت های این مساله گرم شدن هوای کره زمین، تبخیر آب و کاهش ورودی رودخانه های سرازیر به دریای در گزار

رسانه روسی در ادامه به نقل از پیش بینی کارشناسان افزود: کاهش جدی سطح آب در بخش شمالی دریای . خزر اعالم شده است

 .ان، جمهوری های کالمیکیا و داغستان روسیه تغذیه می شود، چشمگیر خواهد بودخزر و مناطقی که از رودخانه های استان آستراخ

سال کامل  75در پایان گزارش مگاتیومن آمده است: عمق دریای خزر در این بخش ها پایین است و به پنج متر می رسد که پس از  

 . خشک خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/48097/%D9%BE%DB% 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 مناسبت روز یوزپلنگ ایرانیپیام ظریف به

دهنده آشتی مجدد ما با محیط زیست و زیستن در یک محیط نشان وزیر امور خارجه گفت: تالش ما برای حفظ یوزپلنگ ایرانی 

مناسبت فرارسیدن نهم شهریور روز به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ محمدجواد ظریف به.تر با همه مخلوقات خداوند استمهربان

 .ملی یوزپلنگ ایرانی ویدیویی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد

د نهم شهریورماه روز ملی یوزپلنگ ایرانی است. این روزها ما با چالش های جدی محیط زیستی مثل او در این ویدیو می گوی

خشکسالی و پدیده گرد و غبار که بسیاری از هموطنانمان را به شدت رنج می دهد مواجه هستیم. این چالش ها بیانگر این واقعیت 

داوند که در استفاده از این محیط زیست با ما شریک هستند مهربان است که ما در گذشته با محیط زیست خودمان و با مخلوقات خ

دهنده وی گفت؛ یوزپلنگ ایرانی یک گونه زیستی در خطر، یکی از این نمونه هاست. تالش ما برای حفظ یوزپلنگ ایرانی نشان.ایمنبوده

 .ند استآشتی مجدد ما با محیط زیست و زیستن در یک محیط مهربان تر با همه مخلوقات خداو

http://www.iana.ir/fa/news/48095/%D9%BE%DB%8C 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 های جدیدشمالی/ سیاستهای ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استانکاربست کلیه ظرفیت

  دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز

هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی را نیز مکلف کرد در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور و در چارچوب قانون حفظ 

ز و بدون اخذ مجوز بر روی ها، اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاکاربری اراضی زراعی و باغ

رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه دیروز خود به های مربوط ایجاد شده است را انجام دهدبه گزارش ایانا از پایگاه اطالعمحدوده

ریاست حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد نسبت به شناسایی، تصویب و اعالن عمومی 

ها و موسسات مربوط اضی ملی و دولتی مستعد احداث اماکن گردشگری در کل کشور با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمانار

این وزارتخانه همچنین مکلف شد سیاست افزایش تراکم ساختمانی بجای افزایش محدوده شهرها در .ماه اقدام کند 6ظرف مدت 

 .گلستان( را با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط اتخاذ کند های شمالی کشور )گیالن، مازندران واستان

ها زیست را مکلف کرد کلیه ظرفیتهای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیطدولت همچنین وزارتخانه

محیط زیست واقع در و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب 

های گیالن، مازندران و گلستان را به کار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان

هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی را نیز مکلف کرد در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور و در چارچوب قانون .کنند

ها، اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز بر روی بری اراضی زراعی و باغحفظ کار

های مربوط ایجاد شده است را انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن آن قانون نسبت به قانون شهرداری و اصالحات محدوده

های دولت همچنین کلیه دستگاه.های مربوط به قانون شهرداری اجتناب کنندها به کمیسیونو پروندهبعدی آن، از ارجاع این موارد 

ای که به منظور هماهنگی و برخورد مؤثر با تخلفات ساخت و ساز در شهرهای اجرایی را موظف کرد ضمن همکاری با کارگروه ویژه

محورهای عمده سیاست .به ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری کنند شود، از ارایه هرگونه خدمات زیربنایییاد شده تشکیل می

شناسایی، تصویب و اعالن عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها ا :- جدید دولت در باره این مناطق به قرار زیر است

و سازمان ها و موسسات مربوط  گردشگری در کل کشور توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت جهادکشاورزی#شهرکهای 

اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان های شمالی کشور )گیالن، .- ظرف شش ماه

 .مازندران و گلستان( با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط
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دوده های شهری و روستاهای شمالی کشور بازنگری، اصالح و ابالغ اصول و ضوابط تهیه طرح های جامع و هادی درخصوص مح- 
جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای - 

 استان های شمالی کشور با استفاده از تمامی ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات

 .برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز روی محدوده های ممنوع ایجاد شده استاقدام قانونی - 

http://www.iana.ir/fa/news/48089/%DA%A9%D8%A7% 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

های سازمان حفاظت محیط درصد فعالیت 95تراریخته اولویت دست چندم در مسایل محیط زیست است/درباره 

 زیست اطالعات ندارم/مسئله اول کشور آب است/ آب را فدای یوز نکنیم

های ت اولویترئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هر قسمت از ایران مشکالت خاص خود را دارد و حوزه محیط زیس

متعددی داشته که باید به آنها توجه شود، مسئله محصوالت تراریخته را اولویت دست چندم سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 

به گزارش خبرنگار ایانا، عیسی کالنتری از زمانی که به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده است، اظهاراتی داشته که .کرد

انی فعاالن محیط زیست را فراهم کرده است. از یک سو دفاع از محصوالت تراریخته از نخستین روز روی کار آمدن عیسی کالنتری زمینه نگر

سبب شده که تولید این دسته از محصوالت به عنوان اولویت اول سازمان حفاظت محیط زیست به جامعه معرفی شود و از سوی دیگر مواضع 

اشتغال سبب شده که بسیاری از فعاالن محیط زیست تصور کنند که از این به بعد مناطق حفاظت شده آماج  وی در زمینه فقر و ایجاد

های گسترده قرار خواهند گرفت. اگرچه امروز عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد که مسئله تراریخته کاویمعدن

ر نیره خوش خلق سیما و سه کارشناس محصوالت تراریخته در نشست امروز رئیس سازمان ای دست چندم در محیط زیست است اما حضومسئله

ح یبا اصحاب رسانه، خبرنگاران حوزه محیط زیست را هم درباره مواضع این سازمان در برابر محصوالت تراریخته نگران کرد. البته کالنتری توض

ت محیط زیست کارشناسی در زمینه محصوالت تراریخته یا همان دست ورزی شده داد که این حضور پررنگ به این دلیل است که سازمان حفاظ

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره دلیل حضور بهزاد قره یاضی رئیس بگیرد.ژنتیک ندارد و باید در این زمینه از کمک متخصصان امر بهره 

ان حفاظت محیط زیست، اعالم کرد: وی هیچ سمتی در محیط زیست ندارد انجمن بیوتکنولوژی در برنامه تلوزیونی به نمایندگی از طرف سازم

 .داما به دلیل اینکه تولیدکننده برنج تراریخته است و در این رابطه علم دارد، به تلوزیون اعزام شد تا اطالعات درست به جامعه منتقل شو

در زمینه سالمت برنج تراریخته و نهایی شدن این این مقام مسئول همچنین از انجام مطالعه توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد 

ها خبر داد و به شبهه ایجاد شده از سوی خبرنگاران که پرسیدند چرا دقیقا در زمان ریاست شما به سازمان محیط زیست این بررسی

سالمت محصوالت تراریخته  نتایج اعالم شده، این گونه پاسخ داد: این سئوال را از وزارت بهداشت بپرسید. مرجع اعالم نظر درباره

ها در زمینه محیط زیست عنوان کرد: باید فرهنگ محیط زیست را به کمک وزارت بهداشت است.کالنتری با تاکید بر نقش رسانه

 توان از پیش برد.ها ببریم. در غیر این صورت با سه هزار محیط بان، کاری نمیبه داخل خانه رسانه

درصد مسایل محیط زیستی  70ی محیط زیستی کشور را شناسایی کنیم. در ایران بدون اغراق بیش از هاوی ادامه داد: باید اولویت

مربوط به آب است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خبرنگاران باید این تشخیص را بدهند که خبر و وقتشان بیشتر صرف 

 سال آینده، آبی نخواهیم داشت. 15تا  10بد، برای چه چیزی شود من اعتقاد دارم اگر روند موجود در کشور ادامه یا
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کند. وی تاکید کرد: مسئله آب، صرفا برای محیط زیست خطرساز نیست بلکه برای تاریخ هشت هزار ساله سرزمین مخاطره ایجاد می

ا همتراز نیستند. ه نکنیم. اینهتر مثل یوزپلنگ قربانی کرد. آب را قربانی یک گوناین مسئله بزرگ را نباید با پرداختن به مسئله جزئی

 تهدید مسئله آب برای کشور، تهدید مسئله بود و نبود برای حیات مردم این سرزمین است. 

ایم. این آب حاصل صدها هزار سال فعالیت طبیعت درصد آب شیرین و فسیلی خود را از دست داده 75کالنتری اضافه کرد: حدود 

مهندس جواهری مشاور آب من  77بحران آب زیرزمینی را تشخیص دهیم.وی ادامه داد: سال  توانیمدر روی زمین است اما ما نمی

این دریاچه خواهد خشکید.  95کرد. وی با بررسی تغییرات آبی دریاچه ارومیه هشدار داد که تا سال بود و در شیراز هم زندگی می

آهن زیر آب رفته بود و مجتهد شبستری که هنوز نماینده  ما در حالی نسبت به خشک شدن ارومیه هشدار دادیم که آن زمان راه

 مجلس بود و نماینده مقام معظم رهبری در آذربایجان نشده بود، اظهارات ما درباره خشک شدن دریاچه ارومیه را به سخره گرفت.

ماند کشور مسئله پسبه اعتقاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مسایل محیط زیستی در سراسر کشور متفاوت است. در شمال 

 اولویت اول است در حالی که این مسئله در خارج از شمال کشور اولویت چهارم و پنجم است. 

وی افزود: باید با توجه به اهمیت مسایل در هر منطقه، به این مسایل بپردازیم. در شمال کشور مسئله آب جزء آخرین مسایل است. 

های گیرد. کالنتری ریزگرد را اولویت شماره یک استانپر اهمیت است و در رده اول جای می اما این مسئله در سایر نقاط کشور، بسیار

 رود.وی، در پیش گرفتنجنوبی دانست و افزود: آلودگی هوا در تهران به خصوص در فصول سرد سال جزء مشکالت اصلی به شمار می

کشور اعالم کرد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط  سیاست توسعه متوازن و پایدار را شاه کلید حل مشکالت محیط زیست

پذیر شود. اگر این سیاست را مد نظر قرار ندهیم، شود محیط زیست حفظ شده و توسعه امکانزیست، سیاست توسعه پایدار سبب می

واهیم مانع توسعه خیالتی میشود.وی تاکید کرد: ما در راستای توسعه متوازن و پایدار، با یکسری تغییرات تشکیکی قربانی دیگری می

 خواهیم که محیط زیست کشور را به بهای عدم پیشرفت و توسعه حفظ کنیم. واقعی کشور نشویم اما نمی

تواند میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار داریم. دولت نمی 4.5کالنتری نگاهی هم به آمار فارغ التحصیالن بیکار کشور داشت و افزود: 

خواهد بکنید. اگر همه ارکان نظام سیاست متوازن در پیش بگیرند، ها بگوید که هر کاری دلتان میکرده و به دستگاهاین افراد را رها 

ها به منظور حفاظت بیشتر از یابد.وی به پرسشی درباره ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلکشور توسعه می

درصد وسعت هر کشوری باید در قالب چهار منطقه حفاظت شده  17تا  12للی، المهای طبیعی بیان کرد: طبق تفاهم بینعرصه

تحت پوشش محیط زیست باشد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر همه کشور قبول کنند که سیاست توسعه پایدار و 

کر زمان با هم ادغام شود. این شاید فکند که دستگاه کجا باشد. الزم نیست که این دو سامتوازن باید در پیش گرفته شود، فرق نمی

 آید.های اجرایی پیگیری شود، مشکلی پیش نمیسال پیش بود. وقتی سیاست توسعه متوازن در کشور توسط همه دستگاه 50تا  40

ز ریرنامهها و دستگاه بها و مراتع زیر پوشش محیط زیست نیست. سازمانوی یادآور شد: در حال حاضر در آمریکا و اروپا همه جنگل

های طبیعی زیر پوشش یک کنند که سیاست توسعه متوازن و پایدار بر همه مناطق حاکم شود. اگر تمام عرصهطوری عمل می

توانند نگه درصد را هم نمی 12رود و حتی همین های توسعه پایدار حاکم نباشد، کاری از پیش نمیدستگاه هم باشد اما سیاست

آید.کالنتری در بخش دیگری از سخنان بر کاهش مصرف آب ای باشند، مشکلی پیش نمیاست توسعهدارند. اگر همه تابع یک سی

وری آب در تولید محصول در پیش های افزایش بهرهتاکید کرد و افزود: در زمینه آب ابتدا باید مصرف کاهش یابد و بعد سیاست

 نخواهیم برد. البته این کاهش مصرف آب باید تدریجی باشد. گرفته شود. در غیر این صورت، بدون کاهش مصرف آب، راه به جایی

 وی درباره حل معضل آلودگی هوای تهران، انتصاب شهردار جدید را عاملی برای همکاری بیشتر در این زمینه اعالم کرد.

اما مشکل ما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: صنعت خودروسازی مهمترین آلوده کننده هوای کالنشهرهای کشور است. 

ها در محیط زیست این است که متخصص به حد کافی نداریم. با کمک سازمان برنامه بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به دانشگاه
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واگذار خواهیم کرد. در آینده دانشگاه امیرکبیر، علم و صنعت و غیره به صورت دائمی در مراکز تولید خودرو و سوخت برای پایش 

 آنها حضور خواهند داشت.محصوالت تولیدی 

درصد آلودگی هوای تهران حاصل چند هزار کمپرسور و کامیونی گازوئیل سوزی است که در شب به این  50وی ادامه داد: بیش از 

زار توانیم چند هکنند را ساماندهی کنیم اما میشوند. ما شاید نتوانیم چند میلیون خودرویی که در روز حرکت میکالنشهر وارد می

 سال در شب هم به تهران وارد نشود. 40تا  30مپرسور و کامیون را ساماندهی کرده و مثال اعالم کنیم از این به بعد کامیون باالی ک

کالنتری عنوان کرد: با وزیر نفت برای تامین گاز نیروگاه شهید رجایی رایزنی شده است. در زمستان سوخت گاز صرف تامین نیاز 

کند که آالیندگی زیادی برای تهران دارد. وزیر نفت قول داده که سوخت هید رجایی با سوخت مازوت کار میخانگی شده و نیروگاه ش

 پذیر نیست.گاز نیروگاه را تامین کند. حل مشکل آلودگی هوای تهران یک شبه و یک ساله امکان

 بدنه محیط زیست خالی از متخصص

بودن بدنه این سازمان از نیروی متخصص تاکید کرد و افزود: باید روی این رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر بر خالی 

 کند، سبب شده نتوانیم در این زمینه اظهار نظردانیم کدام خودروی داخلی آلودگی بیشتری تولید میمسئله کار شود. اینکه ما نمی

 کنیم. زیرا سازمان حفاظت محیط زیست از نظر بدنه کارشناسی تهی است.

ای به سازمان محیط زیست ارسال کردم که نظر خود افه کرد: زمانی که مسئولیت ستاد احیای دریاچه ارومیه را پذیرفتم، نامهوی اض

ام. در حالی که طبق مصوبه هیات دولت اگر را درباره انتقال آب بدهید. سه سال است که هیچ نظری از محیط زیست دریافت نکرده

 تواند وارد عمل شده و پروژه را اجرا کند.از سوی محیط زیست بدون پاسخ بماند، آن دستگاه می سه ماه نامه یک دستگاه اجرایی

کالنتری تاکید کرد: برای حل این مشکل یا باید توان علمی ایجاد کنیم یا از طریق خرید خدمت، مسئله را حل کنیم. مسایل محیط 

اید به صورت تعاملی مسایل را حل کنیم. گاهی کارشناسان استان با ایم. بنیست زیرا همه در یک کشتی نشسته 100زیست صفر و 

 توجه به آشنایی بیشتر با محیط، توان بهتری برای اظهار نظر دارند.

های ملی گفت: ما باید برای حل مشکالت راهکار ارائه دهیم. نه اینکه وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عبور جاده از پارک

دهند. مثال محل عبور حیوانات را های ملی را بگیریم. در خارج از کشور هم برای این مسایل راهکار میاز پارک جلوی عبور جاده

تر کیلومتر طوالنی 130گوییم که جاده باید کنند. اما در ایران میکشند و چندین زیر گذر برای عبور حیوانات درست میفنس می

 شود. قطعا این مسئله شدنی نیست.

درصد وقت خود را روی مسئله آب صرف خواهد  70سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت اعالم کرد که از این به بعد رئیس 

الملل ایم. طبق عرف بینایم و به خاطر برنج تراریخته به وزارت جهاد کشاورزی چسبیدهکرد زیرا وزارت نیرو را در زمینه آب رها کرده

 کنیم.منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کنیم اما در حال حاضر بیش از این مقدار آب مصرف میدرصد از  40مجاز هستیم که فقط 

کاوی های جانوری و مجوزهای متعدد معدنوی در پاسخ به پرسشی درباره مواضع سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ گونه

 ط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.در زیستگاه حیات وحش، از انتخاب دکتر نمکی به عنوان معاون محی

کالنتری افزود: دکتر نوبخت دو ماه وقت خواسته که با اتمام فصل بودجه، اجازه انتقال دکتر نمکی از سازمان برنامه و بودجه به 

: وی نمکی گفتسازمان حفاظت محیط زیست را صادر کند.وی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در زمینه سابقه شکارچی بودن دکتر 

در زمان ریاست دکتر ابتکار نیز سمت مشاوره داشته و از توابین حوزه شکار است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: 

دکتر نمکی، ظهرابی را به عنوان یک صاحبنظر به من معرفی کرده است. به گواه دکتر دبیری )معاون سابق محیط طبیعی سازمان 

http://awnrc.com/index.php
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زارش بازدید دکتر نمکی از چند زیستگاه طبیعی در تاریخ محیط زیست ایران؛ قبل و بعد از انقالب بی حفاظت محیط زیست(، گ

 سابقه است.

وی یادآور شد: متخصصان محیط زیست در این سازمان باید درباره نمک تا آهو و از موشک تا دوچرخه اظهار نظر کنند. در حالی که 

 توانم درباره پنج درصد مسایل حوزه محیطتر را فراهم کند. من فقط میت فعالیت تخصصیتر شود و امکانااین سازمان باید تخصصی

 آورم. باید امکان حضور متخصصان در این حوزه فراهم شود.درصد دیگر سر در نمی 95زیست اظهار نظر کنم و از 

رسد در حالی که کمک بالعوض دولت به میلیارد تومان هم نمی 600کالنتری افزود: بودجه سازمان حفاظت محیط زیست صرفا به 

مناطق آزاد ساالنه دو هزار میلیارد تومان است. سازمان محیط زیست باید مثل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطالعات و نیروهای 

 مسلح دیده شود. باید حاکمیت از بعد اقتصاد کالن به محیط زیست نگاه کند.

میلیارد تومان کمک مالی  300یر موظف منطقه آزاد ارس بودم و این منطقه ساالنه وی گفت: من سه سال عضو هیات مدیره غ

کرد. در حالی که این بودجه در سازمان حفاظت محیط زیست بسیار ناچیز است و فعالیت پرسنل این سازمان نوعی از دریافت می

های کشور، درباره احیای گاوخونی گفت: االبآبه تخود گذشتگی است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر دریافت حق

 هزار هکتار فضای سبز هم داشته باشد و گاوخونی را نیز احیا کرد. 30میلیمتر بارش،  380توان انتظار داشت که در اصفهان با نمی

کانون  4شده است.  کانون بحران در عراق و ایران شناسایی 28های ریزگرد جنوب کشور نیز تاکید کرد: وی درباره کنترل کانون

ها به دلیل شرایط شود. بخشی از این کانونکانون خارجی ریزگرد تولید می 10ها معادل بحرانی در ایران داریم که در این کانون

ها در حال اند. بخشی هم اراضی شخم خورده بدون کشت هستند. با سازمان جنگلهای نفتی خود را از دست دادهجنگ، مالچ

های ریزگرد اختصاص داده شده میلیارد تومان اعتبار به کنترل کانون 190ها هستیم.کالنتری افزود: امسال کانون ساماندهی این

هایی از اراضی بحرانی تحت اختیار داعش بود. با تسلط بیشتر دولت عراق بر این اراضی های عراق نیز بخشاست. در ارتباط با کانون

هکتار مرکز آموزش و  200بحرانی این کشور کنترل شود. ضمن اینکه در نزدیکی نجف نیز های و خروج داعش، قرار است کانون

 کنیم.تحقیقات کنترل ریزگرد احداث می

حیط های مآبهزدایی و جلوگیری از پیشروی بیابان است. اگر حقها دستگاه اجرایی خوبی در بحث بیابانوی ادامه داد: سازمان جنگل

 ها آب مورد نیاز برسد، ریزگردها قابل محاط شدن است.ها و باتالقبه تاالبزیستی را رعایت کنیم و 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت دریاچه ارومیه را تثبیت شده دانست و افزود: این دریاچه از حالت بحرانی غیر قابل 

 ایم.میلیارد تومان هزینه کرده 500ریم. تا کنون هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دا 20بازگشت خارج شده است. برای نجات دریاچه 

ها بسیار خوب عمل کرد و در این رابطه وی یادآور شد: در دریاچه ارومیه کنترل غبار نمکین برای ما خیلی مهم بود. سازمان جنگل

ود که فشار خون مردم تبریز یک اقدامات خوبی در دریاچه انجام داد. غبار نمکی دریاچه ارومیه قبل از فعالیت ستاد احیا سبب شده ب

 دهم بار افزایش یابد.

کالنتری گفت: اگر پول مورد نیاز برای ستاد احیای دریاچه ارومیه فراهم نشود، عملیات احیا به تعویق خواهد افتاد. از آنجا که دریاچه 

ط نیست، بسیار امیدواریم که عملیات های زیرزمینی در ارتباارومیه به جز در منطقه شیرامین و عجب شیر در سایر مناطق با آب

 احیا نتیجه بخش باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/48249/%D8%AA%D8%B1%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 شودشغل در بخش کشاورزی ایجاد می هزار 69

 .هزار شغل در بخش کشاورزی، در قالب بسته اشتغال فراگیر کشور پیش بینی شده است 69خالدی گفت: ایجاد 

وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد : در  محمد خالدی مدیر کل دفتر امور اقتصادی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

رسته  10 بخش کشاورزیبسته اشتغال فراگیر که یک ماه پیش با امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور ابالغ شد، برای 

 .هزار شغل باید ایجاد شود 69فعالیت تعریف شده که در قالب آن، 

، توسعه گیاهان دارویی، توسعه آبزی پروری، صنایع هاتوسعه گلخانهرشته فعالیت در بخش کشاورزی شامل  10وی افزود: این 

ای مرتبط با کشاورزی )خدمات غیر دولتی(، خدمات مدرن سازی تبدیلی و تکمیلی و خدمات بازرگانی، خدمات فنی و مشاوره

 های کشاورزی وری و محصوالت مرتبط، خدمات توسعه کسب و کار تعاونیها، پروژه دامپروکشاورزی با مکانیزاسیون و تأمین نهاده

 .ها، خدمات کسب و کارهای دامپزشکی و خدمات کسب و کارهای عشایری استکشت و صنعت

رسته فعالیت،  10خالدی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی در نخستین گام برای اجرایی کردن بسته اشتغال فراگیر کشور، برای این 

ها و برنامه ها با هدایت و راهبری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه، رویهجری تعیین کرده و مقرر شده مجریان رستهم

 .عملیاتی اجرایی برای دستیابی به اشتغال را تهیه کنند

ر ها با تاکید بام از فعالیتمدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همچینین مقرر شد برنامه برش استانی هر کد

 .تسهیالت، تعیین و میزان اشتغال پیش بینی شود

ها های حمایتی و مداخالت سیاستی الزم برای توسعه فعالیتوی افزود: قرار است در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر کشور نیز بسته

 .ددر سطح ملی و استانی پیش بینی شو بخش کشاورزی و پایدار شدن اشتغال در

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که تاکید در اجرای بسته و برنامه اشتغال فراگیر کشور بر این است 

زنجیره  ها و خألهای موجود درکه نباید تنها به تسهیالت متکی باشیم، تصریح کرد: ما باید اشتغال پایدار را در راستای تکمیل حلقه

 .ای داشته باشیمیم و در کنار تسهیالت به توانمند سازی، آموزش و نهاد سازی توجه ویژهارزش دنبال کن

مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار  وزارت جهادکشاورزی وی یادآور شد: بر اساس برنامه اشتغال و توانمند سازی نیروی کار،

 های بخش کشاورزی را تهیهکسب و کار و اشتغال پایدار در فعالیت های ارزشو رفاه اجتماعی برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره

 .کند و بسته اشتغال فراگیر نیز در همین راستا تهیه و به اجرا گذاشته شده است

http://awnrc.com/index.php
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های خالدی اذعان داشت: بخش کشاورزی به دلیل تعامل خوبی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، جلوتر از سایر بخش

 کند.ی در راستای اجرای بسته اشتغال فراگیر کشور حرکت میاقتصاد

http://www.yjc.ir/fa/news/6227325/%DB%B6%DB%B9 

 

 

 

 

 

 

 

 نهاده
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۴ : تاریخ

 ایکاردا  -نوع کود وارداتی تقلبی از چرخه مصرف حذف شد/ بذر ضعیف بزرگترین معضل پروژه ایران
گفت:بذر ضعیف بزرگترین نوع کود وارداتی تقلبی از چرخه مصرف حذف شده است، 338معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

، اسکندر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .لمللی( استهای مشترک ایران با ایکاردا)مرکز تحقیقات بین امعضل پروژه

زند امروز در پنجمین همایش سراسری آغاز کشت پاییزه که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: در حوزه تحقیقات کارهای 

رقم  30رقم داخلی و  30رقم جدید معرفی کردیم و از این تعداد  60گذشته بیش از  ایم که به عنوان مثال در سالزیادی انجام داده

معرفی دو رقم جدید گندم، سه رقم جدید جو و یک رقم کلزا برای کشت پاییزه در مناطق مختلف از جمله ارقام .خارجی است

وری آب کمک در افزایش عملکرد و بهرهتواند جدیدی است که به گفته رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می

های اولی بذر دیگر مشکلی در کشور نداریم ولی باید وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در زمینه تولید هسته.شایانی نماید

 پانزده از یکی ایکاردا .است بذر مسأله همان ایکاردا _های بیشتری در این زمینه بکنیم و اکنون یکی از موانع اجرای پروژه ایرانتالش

 .است کشاورزی تحقیقات المللی بین مشاوران گروه به وابسته المللی بین تحقیقات مرکز

  .المللی با سیمیت و کشور فرانسه خبر دادزند از اجرای پروژه مشترک بین

ر داد و گفت: آزمایشات الزم رقم مقاوم خارجی چغندر قند هم خب 15رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از معرفی 

ایم که از آن استقبال خوبی شده سازگاری روی این ارقام انجام شده و برای کشت پاییزه رقم جدید با عنوان شریف را معرفی کرده

ای کرد و اظهار وی به کنترل کیفیت تمام سموم برندهای داخلی هم اشاره.کش جدید هم ثبت شده استآفت 19است. در عین حال 

مورد تأیید  175مورد از این برندها رد شده،  25اند که برند سم تولید داخل برای کنترل کیفیت مراجعه کرده 625داشت: تاکنون 

ایم که در یک نمونه کود را هم در مورد فلزات سنگین تحت آزمایش قرار داده 700شده و بقیه در دست بررسی است. همچنین 

درصد کادمیوم و سرب مشاهده شد که آن هم حذف شد و در  3اند و در که از چرخه حذف شده درصد از آنها آرسنیک مشاهده شد

مورد کود آزمایش  7666معاون حجتی خاطرنشان کرد: .توانیم بگوییم که کودهای ما از نظر فلزات سنگین مشکلی ندارندکل می

 .مورد آن وارداتی بوده است 338دها تولید داخل نبوده بلکه مورد آن کود تقلبی بوده و رد شده که البته تمام این کو 1400شده که 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960614001217 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 شودغیراستاندارد در کشور مصرف نمیکود 

رقمی دریافت کرده و می توان از طریق آن کد خانواده و محتوای  16سال گذشته تمام کودهای مصرفی کشور کد  2کشاورز گفت: از 

 .کود را شناسایی کرد

 400میلیون و  3 مصرف به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر معاون کشاورز عباس ،انگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوبه گزارش 

هزار تن انواع  850-900، حدود کودهای شیمیاییهزار تن انواع  100میلیون و  2هزار تن انواع کود در کشور، گفت: از این میزان، 

هزار تن است، انواع کودهای میکرو مثل کود آهن، کود روی و انواع کودهای مایع و مکمل  160کودهای آلی و مابقی آن که حدود 

هزار کود زیستی در کشاورزی مصرف می شود، اظهار کرد: این میزان مصرف کود  60مثل کلسیم هستند.وی با بیان اینکه حدود 

نداریم، این در حالی است که حدود  واردات کودهای ازته معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:.خوب است ولی بایستی افزایش یابد

 .درصد تولید داخلی است 65درصد کودهای مصرفی را کودهای ازته تشکیل می دهند و از مابقی کودها هم حدود  60-55

در برنامه ششم  بی نیاز می شویم و واردات کودسال آینده از  2کشاورز افزود: با سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی تا 

پیش بینی می کنیم که به جز کودهای میکرو و کودهای خاص انواع کودهای اصلی مثل کودهای ازته، پتاس، فسفر و... در داخل 

سال  2کنندگان مطمئن باشند، از وی در خصوص استاندارد کود، اظهار کرد: کشاورزان کشورمان و مصرف.کشور تامین خواهد شد

کود رقمی دارند و از طریق آن کد می توانند محتوای کود را شناسایی کنند ، بنابراین هیچگونه  16د گذشته، تمام کودها ک

 در کشور مصرف نمی شود. غیراستانداردی

http://www.yjc.ir/fa/news/6227313/%DA%A9%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۴ : تاریخ

 تراریخته قادر به تأمین غذای مردم آینده نیست/کشاورزی پایدار راهکار تامین غذای گرسنگان جهان
ر پذیهای آینده تنها با انجام کشاورزی پایدار امکانبراساس مطالعات دو دانشگاه معتبر در آمریکا تأمین غذای مردم جهان در دهه 

  .است و محصوالت تراریخته این ظرفیت را ندارد

نقل از ارگانیک اوتوریتی، دو تحقیق جدید به اهمیت تداوم کشاورزی پایدار به  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین 

 .کندرو بودن تغییرات آب و هوایی و افزایش روزافزون جمیعت تأکید میدر جهان با پیش

 جهانی رشد روبه جمعیت تغذیه برای گزینه بهترین پایدار کشاورزی آمریکا،  Macalester College براساس تحقیقی در دانشکده

هایی که توسط موافقان محصوالت دستکاری شده ژنتیکی )تراریخته( برای تامین غذای مردم در آینده رغم قولاین مسئله علی.است

دهد که کشاورزی فعلی نقش مهمی در تغییرات آب و هوایی چرا مطالعه دیگری در مرکز تحقیقات ماساچوست نشان می.دهندمی

 .زدایی در دنیا انجام شده استیزان جنگلکه طی دو هه اخیر بیشترین م

دهد که در روش فعلی کشاورزی حجم زیادی منتشر شد نشان می« نشنال آکادمی اوساینز»آخرین مطالعه که طی ژورنالی در نشریه 

 .روداز کربن خاک از دست می

مین به جو رفته است و سال به سال سال گذشته از سطح دو متری ز 200میلیارد تن کربن طی  133محققان دریافتند که حدود 

میلیارد تن کربن خاک  140دهد روبه افزایش است و لخت شدن زمین از درختان باعث شده حجم این کربنی که خاک از دست می

 .سال گذشته به جو برگردد 200در مدت زمان 

کند بلکه باعث حفظ خاک را کم می شود که نه تنها خطر از دست رفتن مواد مغذیدر حالت طبیعی خاک باعث جذب کربن می

 .شودکربن در خاک شده و مانع از رفتن آن به جو زمین می

  .شود عاملی برای گرم شدن کره زمین استمی CO2 ورود کربن به جو زمین که باعث تشکیل

 .رودب دست از خاک زنی و پوشش ندادن سطح خاک باعث شده کربن بسیار زیادی از در کشاورزی به اصطالح مکانیزه امروزی، شخم

روند از دست دادن کربن خاک در حالت هشدار است. تغییر  شناسی و مؤلف این تحقیق اعالم کرد:جاناتان فندرمن دانشمند خاک

شود ها در جو زمین انباشته میتواند عواقب بسیار بدی داشته باشد و زمانی که این کربنبسیار کوچک در حجم کربن خاک می

 .شودتر میشرایط وخیم
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 دهدپا جواب نمیمحصوالت تراریخته برای کشاورزان خرده*

ت ممکن اس دهد که اگرچه تکنولوژی تولید محصوالت تراریختهمطالعه دومی که توسط پرفسور ویلیام جی انجام شده نشان می

شرایط و ابزاری برای مبارزه با کمبود مواد غذایی فراهم کند اما این تکنیک معموالً هزینه تولید غذا را در کشورهای در حال توسعه 

 دهد. در بسیاری از شرایط استانداردهاییگیرد افزایش مینیازهایی که برای استاندارد بودن این نوع تولید در نظر میبه دلیل پیش

 .است گیرند بسیار سختبرای این روش در نظر میکه 

شود، های متغیر میهایی با بارشموسلی با بیان اینکه این تکنولوژی باعث ایجاد خطر مالی بسیار زیادی در مزارع کوچک و محیط

ال ر حالی که این شرایط ایدهکنند دال دنبال میایده گفت: معموالً موافقان محصوالت تراریخته اغلب افزایش تولید را تحت شرایط

 .پا وجود ندارددر کشاورزان خرده

المللی کارشناسان سیستم غذایی پایدار مطرح شد را این مطالعات تحقیقات قبلی نظیر مطالعه ژوئن سال گذشته که در پنل بین

  .ان آینده استحل کلیدی برای رفع بحران گرسنگی جهکند که کشاورزی پایدار راهکند و اشاره میتأیید می

  .این نظر همچنین در نظرات رئیس سازمان جهانی فائو نیز تأکید شده است

 رویکرد هک گفت و کرد تأکید هاروش تغییر به المللی تحت عنوان تغییرات آب و هوایی و کشاورزی گرازینو داسیلوا در نشست بین

 .توان غذای جمعیت روبه فزون آینده را تأمین کردحالت است که میهانی باید به سمت کشاورزی پایدارتر پیش رود و تنها در این ج

  .میلیارد نفر خواهد رسید 9برابر شده و به  2جمعیت جهان  2050ملل متحد نوشت که تا سال  2009در سال 

text.php?nn=http://www.farsnews.com/news13960613001626 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۹۶/۰۶/۱۳ : تاریخ

 نزدن به محصوالت تراریخته  پیگرد قانونی دولت ترامپ به دلیل برچسب
مطالعات و نصب برچسب برروی ها و نهادهایی در آمریکا به دلیل عدم اجرای قانونی که این دولت را موظف به تکمیل شرکت

  .محصوالت تراریخته کرده بود، دادخواست حقوقی تنظیم کردند

دادخواست حقوقی علیه دولت   (CFS)به نقل از اکوواچ، مرکز سالمت غذایی خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

 .تنظیم کرده است 2016قانون فدرال در سال  ترامپ به دلیل عدم اجرای

شود را حتماً برچسب بزنند. در همین زمینه وزارت کشاورزی این قانون دولت را موظف کرده بود که محصوالت تراریخته که عرضه می

 .گذاری محصوالت تراریخته متهم شده استآمریکا برای نقض قانون جدید برچسب

سازی الکترونیکی و دیجیتالی محصوالت تراریخته )بارکد( و نیز درج به عملی نکردن روش مشخصهمچنین وزارت کشاورزی آمریکا 

به پایان برسد اما وزارت کشاورزی آمریکا  2017این مطالعات قرار بود تا جوالی  .توضیحات متنی بر روی جعبه محصوالت متهم است

گوید از می CFS جرج کیم برل مسئول بخش حقوقی.وضیحی ندادهرگز این مطالعات را تکمیل نکرد و برای افکار عمومی هم ت

کرد یگذاری و بارکدگذاری را تا جوالی تکمیل مبرانگیز و تصمیم حیاتی بود، کنگره باید مطالعات برچسبکه این موضوع بحثآنجایی

را نخواهیم داد. همچنین بر اساس این  وی گفت: ما به دولت ترامپ اجازه نقض این قانون.دادو برای تنویر افکار عمومی گزارش می

 .وضع کند 2018گذاری را تا سال قانون وزارت کشاورزی آمریکا باید استانداردهای برچسب

هاست، در برخی از کشورها هم گویند عامل بسیاری از بیماریکه محصوالت تراریخته در جهان منتقدان زیادی دارد و میاز آنجایی

گذاری شود و حتی بارکد دیجیتالی داشته باشد تا شود قانونی وجود دارد که باید برچسبفاده میه محصوالت تراریخته است

 .تولیدکننده و کلیه اطالعات مربوط به آن را داشته باشدکننده بتواند وضعیت تولید، شرکتمصرف

 .شود آگاهی داشته باشندر بازار عرضه میکنندگان باید از نوع محصوالت و غذایی که ددر همه کشورها قانونی وجود دارد که مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960613000720 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۹۶/۰۶/۱۳ : تاریخ

 ها با مجوز شرکت آمریکاییدهنده محصوالت تراریخته فرانسویترویج « مونسانتو»نه بزرگ فرانسه به 
این شرکت  شود،مونسانتو درباره یک سم خاص مخالفت کردند این سم در محصوالت تراریخته به میزان بسیار باالیی استفاده می 

 خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .آمریکایی سردمدار ترویج محصوالت تراریخته در دنیاست که منتقدان زیادی دارد

به نقل از نیویوروپ، شهروندان فرانسوی مخالفت خود را برای صدور مجوز جدید از سوی مونسانتو )شرکت آمریکایی( برای استفاده 

های مختلفی را ایجاد ها بسیار مضر است و بیماریرای سالمتی انسانبه گفته آنها سم گالیفوزیت ب.از سم گالیفوزیت اعالم کردند

مجوز این شرکت برای سم گالیفوزیت  2017دهد و در پایان سال ساله می 10کند. شرکت مونسانتو آمریکا مجوز این سم را می

های انداپ است و برای از بین بردن علفسم گالیفوزیت ماده مؤثره ر.گویند مجوز این سم نباید تمدید شودیابد. آنها میپایان می

یک کارشناس اعالم کرده است که .زا شناخته شده استهاست به عنوان عامل سرطانشود. این سم سالپهن استفاده میهرز برگ

، اختالالت های گوارشی، عملکرد منفی غدد بدنهایی مانند آلزایمر، اوتیسم، سرطانای که در این سم وجود دارد عامل بیماریماده

 .شوددستگاه گوارش و دستگاه ایمنی بدن، افزایش سرعت پیر شدن و ناباروری می

نفر درخواستی را برای ممنوعیت استفاده از سم گالیفوزیت در اتحادیه اروپا  431هزار و  323، یک میلیون و 2017در سوم جوالی 

د که در آن زمان کمیسیون اروپا استفاده سم گالیفوزیت را برای هم انجام شده بو 2016مطرح کردند. چنین درخواستی در تابستان 

یک نظرخواهی درباره مجوز مونسانتو برای استفاده از .های بیشتری در این زمینه انجام دهدماه تمدید کرده بود تا بررسی 18

مخالفت خواهد کرد. گالیفوزیت یک اکتبر در بروکسل انجام شد، همان زمان فرانسه اعالم کرد که با این مجوز  4گالیفوزیت در 

بر اساس تحقیقات سازمان .شودتاکنون استفاده می 1974برگ از سال های هرز پهنکشی است که برای از بین بردن علفعلف

گذارد. سم رانداپ مواد شیمیایی زیادی دارد که زایی دارد و بر سیستم داخل بدن تأثیر میبهداشت جهانی این سم ظرفیت سرطان

سازمان بهداشت جهانی ممنوعیت آن را اعالم کرده است اما آژانس مواد شیمیایی اتحادیه اروپا .ترین آنها گالیفوزیت استمیس

بندی نکرده است. اما در این میان فرانسه با مخالفت عمومی که در این کشور علیه زا طبقههمچنان این سم را در رده سموم سرطان

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در بهداشت و  2016می  18در .ست با مجوز مونسانتو مخالفت خواهد کردگالیفوزیت به راه افتاده ا

ای که درباره محصوالت مسئله.سالمت غذایی در یک کنفرانس خبری از ممنوعیت استفاده سم گالیفوزیت در بروکسل خبر داد

زایی رطانالمللی به سسم گالیفوزیت که تعدادی از نهادهای بین تراریخته مطرح است این است که با کشت این محصوالت استفاده از
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کنند کش را چندین برابر میکنیم کشاورزان استفاده از علفیابد. زمانی که محصول تراریخته را مقاوم میاند افزایش میآن اشاره کرده

ی دیگر پس از چند بار استفاده از سم گالیفوزیت از سو.کندهای خطرناک ایجاد میکه باقیمانده آن در محصوالت کشاورزی بیماری

شود، بنابراین کشاورزان مجبورند میزان و دفعات استفاده از سم را بیشتر کنند. بنابراین باقیمانده گیاه برای این نوع سم مقاوم می

تولیدی ناسالم و عامل  شود محصولرود. چنین شرایطی باعث میسموم در محصوالت کشاورزی از حد مجاز استاندارد فراتر می

 صنایع چندملیتی و آمریکایی شرکت عمومی (Monsanto :انگلیسی مونسانتو، )به.کنندگانش باشدزا برای مصرفسرطان

شرکت مونسانتو، یکی از بزرگترین .دارد قرار میزوری کور، کرو در شهر آن مرکزی دفتر که است، بیوتکنولوژی و کشاورزی

 کشورهای که دهد ترویج جهان در را تراریخته محصوالت دارد قصدا و شودمی محسوب جهان در کشعلف و بذر تولیدکنندگان

 .دانندمی سرطانزایی عامل را محصوالت این و مخالفت اقدام این با زیادی

  شد تاسیس کوئینی فرانسیس جان توسط 1901این شرکت در سال 

 خود، عالیتف دوران طول در مونسانتو. است جهان در دیئیال انبوه تولیدکننده شیمیایی،اولین شرکت شرکت مونسانتو به عنوان یک

 .کرد اشاره ینارنج عامل و بیسیپی ددت، به توانمی آنها جمله از که کرده جنجالی محصوالت تولید به اقدام بار چندین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960613000412 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

میلیارد  1.5بندی تا یک سال آینده/ ابالغ مصوبه اعطای ایجاد مدیریت آنالین کشت محصوالت کشاورزی با پهنه
درصدی برای سود تسهیالت پرداختی به  ۸مناطق روستایی از سوی شورای نگهبان/ سهم دالری اشتغال در 

  روستاییان
های ترویج و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی، در کمتر از یک سال مدیریت بندی و پیگیری آن توسط بخشبا اجرای پهنه

یانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در پنجمین گردهمایی سراسری آغاز به گزارش خبرنگار ا.شودآنالین کشت محصوالت کشاورزی ایجاد می

زمینی متهم با اعالم این خبر گفت: در حالی وزارت جهاد کشاورزی به ناتوانی در مدیریت پیاز و سیب 96 - 97های پاییزه سال زراعی کشت

بندی دابیر و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی درباره تشکیل پهنهشده که بخشی از مشکالت تولیدی این بخش ناشی از عوامل طبیعی است، اما با ت

های ترویج و فناوری اطالعات این وزارتخانه، در کمتر از یک سال امکان مدیریت آنالین کشت محصوالت کشاورزی و پیگیری آن توسط بخش

 شود.در کشور ایجاد می

امه کشت محصوالت کشاورزی در حد نیاز به نقاط خاص مختلف ارائه محمود حجتی با اشاره به اینکه با اجرای این روش جدید، برن

شود؛ شود، بیان کرد: در صورت تحقق نیافتن بخشی از کشت در یک منطقه، بالفاصله منطقه دیگری جایگزین آن منطقه میمی

شرایط  شود، امادر این فصل تولید میآوری فرنگی تازه است که با هزینه سرسامدنبال گوجهماه بهعنوان مثال، نصف جهان در بهمنبه

چه در شود؛ اگرفرنگی تولید میهای پوششی، محصول گوجهای است که بدون استفاده از گلخانه و روشگونهاقلیمی در کشور ما به

 شود.های صنایع تبدیلی ارسال میخوری، جهت فرآوری به کارخانهبرخی مناطق این محصول مهم به جای مصرف تازه

های دولت و عبور از مجلس شورای میلیارد دالری اشتغال در مناطق روستایی پس از چند ماه پیگیری 1.5ا بیان اینکه اعتبار وی ب

ت ها یا روستاهای پرجمعینگهبان، سرانجام چند روز پیش تصویب و ابالغ نیز شده است، افزود: این مصوبه در مناطق و مراکز دهستان

های جهاد سازندگی با جهاد کشاورزی، شود، این در حالی است که روستاها قبل از ادغام وزارتخانهمی و دارای نواحی صنعتی اجرا

ای بوده ها، درآمد هزینههای صنعتی انتقال یافت؛ چرا که این شرکتنواحی صنعتی داشتند که بعد از این اقدام، این نواحی به شهرک

 و در روستاها صرفه اقتصادی نداشت.

 درصدی به روستاییان ۸دار یالت یارانهاعطای تسه

درصدی  18دار با نرخ را به اعطای تسهیالت یارانه "بانک سینا"وزیر جهاد کشاورزی کابینه دوازدهم با بیان اینکه بنیاد مستضعفان، 

درصد سود تسهیالت  18 به روستاها ترغیب کرده است، عنوان کرد: طبق تفاهم بنیاد مستضعفان با بانک سینا، قرار است پنج درصد از
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ها پرداخت شود که به این ترتیب سهم سود پرداختی روستاییان در مجموع هشت درصد خواهد را بنیاد و پنج درصد توسط استانداری

عنوان بود.حجتی با اشاره به اینکه متوسط عملکرد تولید محصوالت کشاورزی باید به نصف رکورد تولید کشور برسد، تشریح کرد: به

کیلوگرم برسد.  600کیلوگرم در هکتار، باید به عملکردی معادل چهار تن و  271تن و  9ل، محصول کلزا با رکورد عملکردی مثا

تن در هکتار بوده که باید به متوسط عملکرد به ترتیب  130و  13همچنین رکورد محصوالت گندم و چغندرقند به ترتیب رکوردهای 

هزار تن بود، تأکید کرد: تولید میگوی  10، 91ی با اشاره به اینکه میزان تولید میگو در سال تن در هکتار دست یابیم.و 70و  6.5

 28درصد و لبنیات  66پروری طی چهار ماهه نخست امسال هزار تن رسیده و صادرات آبزی 27تا  25پرورشی در سال جاری به 

دهنده فراوانی تولید در این به چهار سال قبل در بازار، نشان تر ماهی و میگو نسبتدرصد افزایش یافته است. همچنین قیمت ارزان

 بخش است./

http://www.iana.ir/fa/news/48285/%D8%A7%DB%8C% 

های روغنی به کشور طی هزار میلیارد تومان روغن و دانه 1۴9واردات هزار تن کلزا برای سال زراعی جدید/  5۰۰تولید 

 سال 1۰

های در زمینه تولید دانه 96 - 97های پاییزه سال زراعی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مراسم پنجمین گردهمایی سراسری کشت

 .روغنی توضیحاتی را ارائه داد

هزار هکتار از اراضی  286بیش از  96 - 97غنی با اعالم این خبر گفت: سال زراعی های روبه گزارش خبرنگار ایانا، مجری طرح دانه

هزار  182هزار تن افزایش یابد.علیرضا مهاجر با اشاره به تولید  500کشاورزی به کشت کلزا اختصاص یافته و تولید این محصول به 

درصد رشد داشته  300برابر شده و  2.7د این محصول افزایش تولی 95 - 96تنی کلزا در سال جاری بیان کرد: در سال زراعی 

ترین عوامل تولید دانست و افزود: با توسعه کشت این محصوالت های روغنی و پایداری کشت را از مهماست.وی توسعه کشت دانه

 .توان از خروج ساالنه چهار میلیارد دالر ارز از کشور جلوگیری کرد و تا حد ممکن واردات را کاهش دادمی

به گفته مهاجر، در دو دهه اخیر، عدم تعامل بخش صنعت به خرید تولید داخل، ضعف تکنولوژی و نبود اراده ملی برای افزایش تولید 

میلیون تن  3.5میلیون تن کلزا و  1.5رفت.وی عنوان کرد: ساالنه شمار میهای موجود بهترین چالشو کاهش وابستگی از مهم

شود. در عین میلیون تن ظرفیت تصفیه روغن برآورد می 3.6کشی و میلیون تن ظرفیت روغن 5.5حالی که کنجاله نیاز است، در 

 های روغنی به کشور وجود دارد.میلیون تن دانه 1.4میلیون تن روغن خام و  1.3حال، نیاز به واردات 

سال  20شود، ادامه داد: طی ی سالمتی محسوب میمشاورز وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کلزا، روغن باکیفیت و ارزشمند برا

ها مشکالت بازرگانی بود، اما با توجه وزیر و ترین آنهای روغنی وجود داشت که مهمهای بسیاری برای تولید دانهگذشته چالش

 38.2بیش از  95تا  71سال گذشته و به عبارتی از سال  25معاونان وی این مشکالت تا حد بسیاری حل شد.مهاجر تأکید کرد: طی 

رسد نظر میهای روغنی و کنجاله هزینه شده است؛ بنابراین بههزار میلیارد تومان برای واردات روغن، دانه 149میلیارد دالر یعنی 

شده طور کامل پرداخت نتواند از شدت وابستگی بکاهد.به گفته وی، اگرچه هنوز خسارت کشاورزان بهتوسعه کشت این محصوالت می

 درصد رایگان تأمین شد. 100صورت هزار هکتار به 180، اما حق بیمه مزارع کلزا در سطح است

 موقع دستمزدتن بذر در راستای حمایت از کلزاکاران اضافه کرد: خرید تضمینی و پرداخت به 540هزار و مهاجر با اشاره به تدارک یک

تواند ترین مواردی است که میترویجی و نیز تأمین تسهیالت بانکی از مهمهای آموزشی و به کشاورزان، تدارک، تأمین و اجرای پایلوت

http://awnrc.com/index.php
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 درصد از سطح زیر کشت گندم 5/ کاهش ساالنه 96 - 9۷درصدی قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی  9افزایش 

درصدی قیمت تضمینی گندم نسبت به سال گذشته را به دولت پیشنهاد  9درصدی تورم تولیدکننده، افزایش  9با توجه به رشد 

است،  96-97به گزارش خبرنگار ایانا از محل سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی که در حال برگزاری پنجمین گردهمایی کشت پاییزه .دادیم

، دقایقی پیش در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی درباره عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی

درصدی نسبت به سال قبل است.وی با بیان اینکه با وجود فضای ناهنجار اقلیمی، تولید گندم در حد برنامه بوده  9قیمت تضمینی گندم افزایش 

اضافه کرد: این در حالی است که سطح زیرکشت گندم ساالنه پنج درصد کاهش خواهد یابد، و تولید برنج در سال جاری هشت درصد افزایش می

هزار هکتاری گندم، مشکلی در تولید این محصول نخواهیم داشت و با اقدامات  900یافت، اما با توجه به سطح زیر کشت پایدار یک میلیون و 

بینی کرد هزار تن پیش 508زراعت تولید شکر در سال جاری را یک میلیون و  انجام شده مازاد گندم داریم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور

 400هزار تن بود که با این میزان تولید کسری تولید این محصول بیش از  400یک میلیون و  92و  91، 90و افزود: واردات شکر در اوایل سال 

هزار تن نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است؛ همچنین کمبود بذر  193هزار تن نخواهد بود.کشاورز بیان کرد: محصول کلزا با تولید 

مورد نیاز نخود و عدس در برخی مناطق تأمین شد.وی تأکید کرد: میزان مصرف کودهای شیمیایی سه میلیون تن، کودهای آلی یک میلیون و 

بینی کردیم و کشت چغندرقند هزار تن بذر گندم دیم را پیش 081و هزار تن بذر گندم آبی  300هزار تن،  200هزار تن، انواع کود میکرو  400

هزار هکتار تدارک دیده شده است.به گزارش ایانا اگرچه معاون وزیر جهاد کشاورزی به رقم دقیق قیمت تضمینی گندم با وجود  30پاییزه برای 

را  96 - 97یمت پیشنهادی گندم معمولی برای سال زراعی درصدی اشاره نکرد، اما گفته می شود وزارت جهاد کشاورزی ق 9اعالم افزایش 

 ریال پیشنهاد کرده است./ 14630ریال و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را  14300

http://www.iana.ir/fa/news/48283/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 

 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

ستلزم شده، مبندیارائه پیشنهاد خرید تضمینی گندم به دبیرخانه شورای اقتصاد/ صادرات محصوالت کشاورزی بسته
 شودای غذایی جهان/ محصوالت تراریخته در کشور تولید نمیهای زنجیرهپیوند با شبکه

افته یای توزیع مواد غذایی در سطح کشورهای توسعههای زنجیرهو به شبکه صادرات محصوالت کشاورزی باید از حالت سنتی خارج

المللی و دهمین کنگره علوم باغبانی ایران در جمع به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نخستین کنفرانس بین.متصل شود

ده گرفت و تجار و بازرگانان کشور بیشتر واردکننای صورت میصورت فلهوز بهخبرنگاران با اعالم این خبر گفت: صادرات محصوالت کشاورزی تا دیر

های در بخش کنندگانبندی نهایی برای مصرفتوان انتظار داشت که صادرات محصوالت کشاورزی با بستهو کمتر صادرکننده بودند؛ بنابراین نمی

کنندگان این امر نیازمند تعامل با جهان و حرکت بر اساس سفارش مصرف صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی به سرعت انجام شود، بلکه تحقق

در  بندی و صنایع تبدیلی و تکمیلیها، مباحث لجستکیی، بستهگذاری مشترک است.محمود حجتی بیان کرد: توسعه سردخانهجهانی و سرمایه

ای جیرههای زنشده را مستلزم پیوند با شبکهبندیوالت بستهدستور کار وزارت جهاد کشاورزی بوده که رشد خوبی داشته است.وی صادرات محص
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حجتی با اشاره به اینکه پیشنهاد خرید تضمینی گندم را در مردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای اقتصاد دادند، عنوان کرد: 

 اعالم شود. موقع بررسی وریزی کشاورزان جهت کشت محصول استراتژیک بهامیدواریم که این پیشنهاد برای برنامه

شود، ادامه داد: تنها بخشی از محصوالت وارداتی تراریخته نظیر سویا و ذرت وی با بیان اینکه محصوالت تراریخته در کشور تولید نمی

های الزم از المللی است که بررسیوارداتی تراریخته است، اما ورود این محصوالت مستلزم طی شدن مراحل قانونی و مقررات بین

 شود./ت، مشخصات فنی و مدارک قابل مصرف بودن انجام میلحاظ ثب

http://www.iana.ir/fa/news/48233/%D8%A7%D8%B1%D8%A7% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 کشاورزیجایگاه زیربخش دامپروری در تولید ارزش افزوده بخش 

 .گیردزیربخش دامپروری رتبه دوم تولید ارزش افزوده در بخش کشاورزی را در اختیار داشته و بعد از زراعت قرار می

درصد بوده و  26.8سال گذشته سهم زیربخش دامپروری و شکار از ارزش افزوده بخش کشاورزی،  10به گزارش خبرنگار ایانا، طی 

درصد تولید ارزش افزوده رتبه نخست و ماهیگیری  65.7گیرد. این در حالی است که زراعت با می در جایگاه دوم پس از زراعت قرار

 گیرند.های بعدی قرار میدرصد به ترتیب در رتبه 0.5درصد و جنگلداری با  2.6درصد، خدمات کشاورزی با  4.4با 

به قیمت ثابت سال  94ده بخش دامپروری و شکار در سال بر اساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی ایران، ارزش تولید و ارزش افزو

درصد رشد را تجربه کرده  2.8و  3.2هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب  11و  28به ترتیب  90

 فزایش یافته است.به ترتیب شش و دو هزار میلیارد تومان ا 83است. ارزش تولید و ارزش افزوده این سال نسبت به سال 

نسبت به سال قبل از آن در آمار مربوطه به ثبت رسیده است. در  95درصدی تولید محصوالت دامی در سال  4.6همچنین افزایش 

درصد  1.8و  2.4به ترتیب  94تا  83های همین راستا متوسط رشد ارزش تولید و ارزش افزوده بخش دامپروری و شکار در دوره سال

که ارزش تولید و افزوده  87دوره مذکور، روند رشد ارزش تولید و ارزش افزوده این بخش با ثبات بوده، به غیر از سال بوده است. در 

 83طور کلی ارزش افزوده بخش دامپروری بدون محاسبه بخش شکار، در سال یابد.بهدرصد کاهش می 11.1و  10.3آن به ترتیب 

هزار میلیارد تومان رسیده است.این در حالی است  28به  94شود که این عدد در سال میهزار میلیارد تومان برآورد  22به میزان 

 95شود. در مجموع، این بخش در سال درصد برآورد می 2.54طور متوسط به 95تا  84که ارزش افزوده کل بخش کشاورزی از سال 

 عهده داشته است./درصدی تولید ناخالص داخلی را بر  12.5درصد از رشد  0.3سهمی در حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/48226/%D8%AC%D8% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 سهم دامدار در گرانی گوشت گوسفندی چقدر است؟ + جدول و نمودار

درصد  21درصد افزایش داشته، اما سهم دامدار در این میان تنها  38بیش از اگرچه قیمت گوسفند زنده از سال گذشته تاکنون 

شود. هزار تومان در بازار خرید و فروش می 38به گزارش خبرنگار ایانا، در حال حاضر قیمت الشه گوسفند کشتار شده بیش از .شودبرآورد می
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تومانی در هر کیلوگرم  120هزار و  10درصدی یعنی  35.4این در حالی است که طرف دیگر بازار، یعنی دام کشتار شده، افزایشی 

تومان در حال حاضر  660هزار و  38تومان بود به  540هزار و  28را تجربه کرد. به عبارتی قیمت الشه از شهریور سال گذشته که 

 رسیده و در همین نقطه توقف کرده است.

 ها به تومان استقیمت

 درصد تغییر میزان تغییر شهریور امسال شهریور سال گذشته نوع محصول

 38.4 4740 1708 12340 دام زنده

 35.4 10120 38660 28540 دام کشتار

در این  شود. البتهبیشترین قیمت گوسفند زنده و الشه دام در همین مقطع زمانی مربوط به ابتدا و انتهای آمارگیری میکمترین و 

و خیزهای فراوانی در هر دو بخش بازار اتفاق افتاده، اما روند کلی نمودار، در مجموع رو به افزایش بوده است. بنابراین بر  میان افت

را به  توان تقصیرهاسان مبنی بر کاهش تولید گوشت قرمز و نیز افزایش بیش از حد قیمت دام زنده، نمیخالف ادعای برخی کارشنا

رفت. از افتاد، قطعا نرخ آن بیش از اعداد گفته شده باال میگردن دامدار انداخت. زیرا اگر کمبودی در میزان عرضه دام اتفاق می

 شود.محفوظ داشته که به اشتباه به نام دامدار نوشته می طرفی در این میان، چوبدار نیز سهمی برای خود

http://www.iana.ir/fa/news/48183/%D8%B3%D9%87% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 + جدولدرصدی نرخ جوجه  11.۸ها/ کاهش هفته پرنوسان قیمت مرغ و نهاده

 .کننده گوشت مرغ اتفاق افتادهفته گذشته تغییرات قیمتی برای تمام اقالم مورد بررسی به غیر از قیمت مصرف

روزه، سیر صعودی داشت، اما در هفته پیش تنها ها به جز جوجه یکبه گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه در دو هفته قبل، تمام قیمت

تومان، متوسط قیمتی است که  650کننده بود. هشت هزار و گوشت مرغ برای مصرف نرخی که بدون تغییر باقی ماند بهای

های قبل از بازار مصرف، نوسانات پردازد. این در حالی است که در حلقهروز برای خرید یک کیلوگرم مرغ می 14کننده طی مصرف

ا افزایش داد. در مقطع زمانی مورد بررسی، مرغ زنده به نسبت زیادی به وجود آمد که در نهایت نرخ برخی اقالم را کاهش و بعضی ر

درصد رشد منفی داشتند. در حالی که قیمت ذرت و سویا رو به افزایش داشت و روندی  4.1و  1.5و مرغ کشتار هر کدام به ترتیب 

خرید  رداخت بهای بیشتر برایرسد تولید کننده با توجه به پنظر میمثبت را طی کرد. بنابراین با ادامه وضعیت به همین منوال، به

روزه، آب سردی بر این آتش باشد. زیرا در هفته گذشته خوراک، متضرر خواهد شد، اما باید گفت که شاید کاهش قیمت جوجه یک

درصد افت کرده بود. به  4.1درصد کاهش یافت و این در حالی است که دو هفته قبل نیز نرخ آن  11.8نرخ این نهاده به میزان 

 تومان نزول کرد. 375روزه روز، قیمت جوجه یک 14تی طی عبار

http://www.iana.ir/fa/news/48116/%D9%87%D9%8 
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 آیانا - 1396شهریور  14تاریخ: 

 خوارانساعته به رودخانه۴۸اولتیماتوم 

اند. البته وقمع شدهدر شمال شرق تهران در محدوده جاجرود، ویالهای در حریم رودخانه، قلع شود کهماهی میحوالی یک :شرق

روز، اند؛ ویالهایی که یکهای بولدوزر و لودر را چشیدهخبر رسیده تن ویالهای حوالی هر چهار رودخانه تهران هم طعم چنگک

های ولگرد جر و سیمان شده و بیشتر شبیه مخروبه است. حاال سگداد، حاال تلی از خاک و آچراغشان روشن بود و بوی زندگی می

شوند که ترس از تخریب حتی چراغی دیده میویالهایی با تککیلومترها دور از هم، تک دهند و با فاصلهدر آن محدوده جوالن می

های دور از انتظار نیست که یک روز چنگک مشخص است صاحبان این ویالها هم برایشان .های آنها نیز نمود پیدا کرده استدر دیواره

ها و سواحل شرکت مدیریت منابع بولدوزر را روی دیوارهای ویال، حس کنند و به چشم ببینند. غزال جعفری، مدیرکل دفتر رودخانه

شود. به گفته او، میگوید، این اقدام، اقدامی هماهنگ در سراسر کشور بوده و محدود به تهران نمی« شرق»وگو با آب ایران، در گفت

رود در مشهد، هایی از مسیر رودخانه کشفرود، بخشهایی در مسیر رودخانه زایندهدر اقدامی هماهنگ در کل کشور، آزادسازی

اند در بردهویالها به چه طریق و از چه راهی، جان سالم بهرودخانه جاجرود در تهران و ... انجام گرفته است، اما مشخص نیست آن تک

وساز در گوید هر زمان وزارت نیرو، مجوز برای ساختوگو میاند. جعفری در این گفتو چندگاهی، زندگی دوباره را برای خود خریده

حال، برخوردها با پشتوانه دادستانی و شوراهای حفظ حقوق اند. بااینای که بود، گروهی شاکی شدهدر هر دوره نداده، حریم رودخانه

هکتار از  500دهد در چند سال اخیر، ساالنه حدود هزارو ی جلوگیری از این تخلفات گسترده پیگیری شد. او خبر میالمال، برابیت

شتر ها بیشرقی و تهران نسبت به سایر استانهای خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجانها آزادسازی شده و استاناراضی بستر رودخانه

ساعت  48گوید به محض محرزشدن تخلف، به متخلفان اند. این مقام مسئول میمواجه بوده هابا تخریب تعرض به حریم رودخانه

صورت کند، به وزارت نیرو ارائه دهند. در غیر اینشود تا اگر اطالعات و اسناد و مدارکی دارند که مالکیت آنها را تأیید میمهلت داده می

 . گیردر دستور کار قرار میواسطه محرزبودن تخلف، قطعا تخریب و آزادسازی دبه

 ها وجود دارد؟وقمع ویالها در حریم رودخانهآیا آماری از تعداد قلع 

های شود. در سال جاری استانها آزادسازی میهکتار از اراضی بستر رودخانه 500توان گفت در چند سال اخیر ساالنه حدود هزارو می

 .اندتهران در این زمینه پیشرو بودهشرقی و خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان

 ها در کدام شهرها رخ داده است؟بیشترین تعرض به حریم رودخانه 

های دائمی بیشتری دارند، مانند مازندران و تهران، البرز و... بیشتر در معرض وهوا هستند و رودخانهآبهایی که خوشقطعا استان

ها فقط محدود به این مناطق نیست. اندازی به حد بستر و حریم رودخانهتند. البته دستها هستعرض به اراضی بستر و حریم رودخانه

خواهی گونه تخلفات که ناشی از زیادهنوعی شاهد بروز اینها شکل گرفته است، بهتوان گفت هرجا مراکز جمعیتی در کنار رودخانهمی

 .هاست، هستیمما انسان

 خواری از سوی وزارت نیرو چگونه است؟رودخانهبسترهای قانونی مقابله با پدیده  

عنوان انفال در مالکیت حکومت است و قانون وزارت نیرو ها بهدر قانون توزیع عادالنه آب، مشخص شده اراضی بستر و حریم رودخانه

وزارت نیرو مکلف شده که  قانون توزیع عادالنه آب، 2ها مشخص کرده است. از طرفی در ماده عنوان متولی حفاظت از رودخانهرا به
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ها ها و تاالبصراحت هرگونه دخل و تصرف در اراضی بستر و حریم رودخانهها را مشخص کند. در این قانون بهحد بستر رودخانه
 شود؟ها مشخص میبر چه اساسی حد بستر رودخانه 

توان گفت در دوره آماری صدساله این سیالب احتماال چهار بار رخ کنیم. میها را تعیین میساله رودخانه25های ابتدا شدت سیالب

سال دو بار رخ داده باشد؛ یا در صد سال چهار  50سال رخ نداده باشد، اما در  25بار در داده است. البته ممکن است سیالب خسارت

شده ف عوارض مصنوعی، داغی سیالب را در مقاطع برداشتبرداری و حذبار. پس از تعیین و تخمین دبی سیالب، با انجام عملیات نقشه

 .کنیمعنوان حد بستر اعالم و از انتهای حد بستر، حریم رودخانه را اعمال میرا به سازی هیدرولیکی تعیین و آنبر مبنای مدل

 ساله چیست؟۲5مالک انتخاب سیالب  

اند توند. در واقع سیالبی که وقوع آن دور از انتظار نیست، اما میتواند خسارت وارد کساله معموال سیالبی است که می25سیالب 

ساله، قطعا خسارت 25های ای نیستند، اما سیالبکنندههای تهدیدساله یا دو ساله، سیالبساله، پنج10هایسیالب .خسارت وارد کند

این قانون، خطاب به وزارت نیرو  2ماده  4ه است. تبصره عنوان حد بستر رودخانه تعیین کردگذار بهآورند. این مرز را قانونبه بار می

اند، در وساز انجام داده یا دخل و تصرفی کردهکه در این حد و حریم آن، ساختگوید وقتی حد بستر مشخص شد، به کسانیمی

ارت نیرو با دستور دادستانی نشینی و اعاده به وضع سابق کنند و اگر اعاده به وضع سابق نکردند، وزمرحله اول اخطار بده تا عقب

 .تواند حکم به تخریب بگیردمی

 حدفاصل اخطار تا تخریب چقدر است؟ 

ساعت اگر اطالعات و اسناد و مدارکی دارند که مالکیت  48شود تا در معموال به محض محرزشدن تخلف به متخلفان اخطاریه داده می

صورت از نظر ما  کند، به وزارت نیرو ارائه دهند. در غیر اینساز را تأیید میوساختکند یا مجوزی که فرایند قانونی آنها را تأیید می

 .تخلف محرز است و الزم است رودخانه اعاده به وضع سابق شود

 توانند علیه وزارت نیرو، طرح دعوا کنند؟اگر با سند و مدارکی دست به ویالسازی زده باشند، می 

بودند که البته این پروسه  هایی را خریداری کردهزعم خود زمینکنند، بسیاری بهای عمل میمنطقههای آب ای که شرکتدر مرحله

اند برای بستر رودخانه سند بگیرند یا مجوزهایی برای ساخت دریافت کنند. تا چند سال احتماال قانونی طی نشده است که توانسته

های داد و برای آنهایی که سند و مجوز داشتند، حکمبه مراجع قضائی ارجاع میپیش، رویکرد وزارت نیرو آن بود که این تخلفات را 

توانست بارها اعتراض کند و زمان را برای خود بخرد. فرض کنید اگر گرفت. این پروسه بسیار طوالنی بود. آن شخص میقضائی می

تواند اعتراض کند و دستور توقف دریافت کند و ار میفردی آغاز به ساخت ویال کرده باشد و وزارت نیرو اخطار بدهد، آن فرد هر ب

دومرتبه بازنگری برای حکم بگیرد و....، در این صورت تا این پرونده بخواهد حکم قطعی بگیرد، آن فرد ویال را ساخته و تمام شده. 

 خواری تشکیل شده است وزمینالمال که در راستای حفاظت از انفال و خوشبختانه با استفاده از ظرفیت شوراهای حفظ حقوق بیت

اند با طرح مسئله و اخذ دستورات قضائی یکپارچه تا حدی مشکل را حل کنند، ای توانستههای آب منطقهبا حمایت قضات، شرکت

 مهای قضائی طی شود، عمال شاهد تعدد تخلفات و افزایش تلفات و خسارات سیالب خواهیبر پروندهزیرا اگر قرار باشد فرایند زمان

وسازهای غیرقانونی بیش از سرعت ما خواهد بود. این شورا در نهایت به این نتیجه رسید که وزارت نیرو آن بود. زیرا سرعت ساخت

عنوان اولویت کنند، بهگذاری سیالب مزاحمت ایجاد میدانیم که آنها برای آبدهد و میقسمتی از اراضی را که مزاحم تشخیص می

های آزادسازی در مناطق به جای اجرای صورت کامل از دادستان حکم تخریب بگیرد. در واقع برنامهمنطقه به معرفی کند و برای یک
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ها به فردی اجحاف نشود که فرضا برای ویالی کنیم در برنامهرود. تالش میاحکام موردی به سوی احکام سراسری و یکپارچه می
 اید؟کاری داشتههایی مانند سازمان امور اراضی، موازیاری با دستگاهخوآیا در مواجهه با پدیده رودخانه 

ها، وزارت نیرو است و قانون صراحتا این تکلیف را بر دوش ما گذاشته است. لزوما خود متولی اصلی برای تعیین حد بستر رودخانه

هزار کیلومتر آبراهه و مسیل را که در هر کدام 146حدود های کشور، یعنی تنهایی اراضی بستر حریم رودخانهتواند بهوزارت نیرو نمی

گذار در توان گذاشت که این تخلفات انجام نشود؟ قانونبان میتواند جریان سیالبی ایجاد شود، محافظت کند. چقدر دیدهاز آنها می

نده مجوز یا اجراکننده طرح عمرانی در کنار های صادرکننامه اجرائی تکالیفی را نیز برای سایر ارگانقانون توزیع عادالنه آب و آیین

وساز در بستر حریم رودخانه ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. درواقع همه گذار گفته ساختها مشخص کرده است. قانونرودخانه

دریافت کنند. چه ارگانی که  دانند اگر بخواهند در مجاورت بستر و حریم رودخانه، اقدامی انجام دهند باید استعالم وزارت نیرو رامی

تواند شهرداری، دهیاری و... باشد، چه مردم، باید از وزارت نیرو استعالم بگیرند. مردم باید بدانند خواهد پروانه صادر کند که میمی

ودخانه و حریم ر شک باید استعالم حد و بستراگر در نزدیکی رودخانه، تاالب، سد یا هر منبع آبی، بخواهند زمین خریداری کنند، بی

 ها سند دارد یا در پروسه دریافتیا تأسیسات آبی را از وزارت نیرو دریافت کنند، حتی اگر مشاورین امالک اعالم کنند که این زمینه

است.  های نزدیکی شکل گرفتهسند هستند، این موضوع کافی نیست. از طرف دیگر با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز همکاری

کند که تمام اسناد ملی در این تدریج در حال تقویت است. سازمان ثبت اکنون سامانه کاداستر را پیاده میهای کشور بهاختزیرس

ها در ثبت اراضی بستر رودخانه .شود و دیگر امکان صدور سند برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشتسامانه ثبت می

شده برای همه سخت و آزاردهنده است. سازهای انجاموشود چون واقعا تخریب ساختمحسوب می سامانه کاداستر اقدامی پیشگیرانه

وقمع آخرین ابزار ماست، اما مجبور هستیم تخریب کنیم تا افرادی که در حال انجام تخلف ما تمایلی به تخریب نداریم و تخریب و قلع

گیرد، متوجه شوند چنین نیست و با آنها برخورد رسید، تخریبی صورت نمیوساز به انتها هستند، اما بر این تصورند که اگر ساخت

ا ها رشود وزارت نیرو از یک طرف حد بستر رودخانههای دیگر هم داریم. نمیهرحال نیاز به همکاری ارگانگیرد. بهقانونی صورت می

 .م کنندهای دیگر بدون توجه به این مسئله، به صدور مجوز اقدامشخص کند اما ارگان

شود. آیا با چنین دهد و مجوزهایی خارج از قاعده صادر میها رخ میهای دیگر گاهی تخلفاتی در زیرمجموعهدر ارگان 

 اید؟مشکلی در وزارت نیرو هم مواجه بوده

قدر ایم. آنرا نداشته تواند رد کند، اما تخلف از قوانینشود با جان مردم بازی کرد! امکان اشتباه در محاسبات را کسی نمیمگر می

 تلفات هب که کند صادر را مجوزی و کند موافقت توان متصور شد در بدنه فنی، کسی این مسئله با جان مردم در ارتباط است که نمی

 شفاف ضوابط نیرو، وزارت در. هستند خوبی باناندیده نیز نظارتی هایسازمان خوشبختانه براین،عالوه. شود منتهی سیالب از ناشی

اسباتی به حداقل کاهش یابد. در مواردی که مح خطاهای تا است شده ارائه زمینه این در خطا کاهش برای کافی هایدستورالعمل و

شود، احتمال خطا در محاسبات دور مطالعات دقیق انجام نشده است و حد بستر و حریم برمبنای نظرات کارشناسان مناطق اعالم می

شود و در این های دقیق، مجددا حد بستر اعالم میگونه موارد پس از انجام مطالعات سراسری و برداشت نقشهایناز ذهن نیست. در 

 .شودسازی رودخانه در برابر سیالب پیگیری و اجرا میموارد ضمن رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ضوابط ایمن

 است، کجا بود؟خواری در کشور صورت گرفته وقمعی که برای رودخانهآخرین قلع 

هایی از مسیر رودخانه عنوان مثال آزادسازی بخشبه .دادن استدر سطح کشور اکنون اتفاقات هماهنگی در این زمینه در حال رخ

 .رود در مشهد، رودخانه جاجرود در تهران و... انجام گرفته استهایی از مسیر رودخانه کشفرود، بخشزاینده
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 توزیع، وزارت نیرو باید تصرفات مزاحم را تخریب کند. منظور از مزاحمت چیست؟قانون  ۲ماده  ۴طبق تبصره  
 هایشود، دوم، برداشتساز مانع عبور سیالب میوشود. اول وقتی ساختعامل مزاحمت از منظر وزارت نیرو به سه دسته تقسیم می

ت دسها و عدم رعایت حقوق حقابه برای پایینهر در رودخانهنهای غیرمجاز و شقغیرمجاز از آب به دلیل نزدیکی به رودخانه و حفر چاه

هایی که با تخلیه پستی به رودخانه کننده کیفیت آب؛ مانند کاربریسوم، عوامل تهدید .روداز دیگر عوامل مزاحمت به شمار می

های تخریب آب قرار گرفته و در برنامه قانون توزیع عادالنه 2ماده  4کنند. این سه موضوع، زیرمجموعه تبصره کیفیت آن را تهدید می

 .گیرندای قرار میمنطقههای آبشرکت

نژاد صادر شده، آیا بیشترین تصرفات هم های غیرمجاز در دوره احمدیهطور که بیشترین مجوزها برای حفر چاهمان 

 مربوط به این دوره بوده است؟

واقعا مردم کشورمان بهترین مدیران برای مدیریت  .د نه به عوامل سیاسیگردتخریب منابع طبیعی عملی است که به خود ما برمی

 تزیس محیط نخواهیم، خودمان تا. بدهند ضوابط و قوانین اجرای به توانند نظامی ها فقط میمحیطی هستند و دولتمنابع زیست

 هارودخانه بحث در. کنند تالش هادولت هم هرچقدر شد نخواهد حفظ آن خدادادی و طبیعی منابع و داشت نخواهد نظم کشورمان

هار سال اخیر بسیار بیشتر از قبل بوده است و اقدامات خوبی در چهارسال چ در بخش این به نیرو وزارت توجه که بگویم توانممی

ن های تنظیمی در ایبرنامهربط انجام شده است. البته کمبود منابع اعتباری مانع از اجرای کامل های ذیاخیر از طریق تعامل با ارگان

 .بخش شد، اما اقدامات زیربنایی خوبی انجام شد

های دیگر بخواهند جلوی کار را تا حاال بوده که گروهی یا باندی، جلوی وزارت نیرو قد علم کنند و با توسل به ارگان 

 بگیرند؟

 .ای، گروهی اعتراض کردندبله؛ هروقت مجوزی ندادیم در هر دوره

http://www.iana.ir/fa/news/48263/%D8%A7%D9%88%D9 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 هاجویی در هزینهدرصدی در مصرف آب و صرفه۲۰رصد کامپیوتری مزارع / کاهش 

ه کند نیز در این مناطق سانت بکنترل کامپیوتر هستند. حتی خاکی که در آن رشد میبرداشت همه تحتکاشت، آبیاری، باروری و 

نظارت و مدیریت، با محصوالتی با هایی خواهند بود، تحتمزارع آینده شبیه کارخانه .شودسانت با سنسورهای مخصوص رصد می

نون بود که برای ایجاد چنین شرایطی به کمک صنعت کشاورزی و دامپروری کیفیت باال و یکسان و قابل رقابت. باید از علم ژنتیک مم

همگی به این موضوع اذعان دارند که اگر قرار باشد صنعت کشاورزی به سیر کردن شکم بشر ادامه دهد، باید به تولیدات .شتافته است

ه اجر باغدار مزرعه بادامی است که در کالیفرنیا ببیشتر دست پیدا کند، مسیری که خوشبختانه در ابتدای آن قرار گرفته است. تام ر

یزی کند. کشاورزان کالیفرنیایی چکنندگان آن میفعالیت مشغول است. محصولی لذیذ و خوش طعم که سود خوبی را نیز عاید تولید

م به آب زیادی نیازمند شود. اما درخت بادامیلیارد دالر می11درصد عرضه جهانی آجیل را بر دوش دارند که چیزی حدود  80حدود 

دهد هر دانه بادام در طول تحقیقی که شش سال قبل ازسوی تعدادی از محققان هلندی در این منطقه انجام شد، نشان می .است

کند. حال تکنولوژی به کمک راجر آمده است. مزرعه او عمال به موش یک سال چیزی حدود یک گالن آمریکایی آب مصرف می
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کل خاک مزرعه به سنسورهای رطوبتی مجهز شده است و اطالعات .شودشده است. این باغ از راه دور اداره میآزمایشگاهی تبدیل 

شود. یها تنظیم مای در کل مزرعه از طریق پمپشود و فشار شبکه آبیاری قطرهمستقیما به مرکزی تحقیقاتی جهت آنالیز ارسال می

ه شده، شود. از طریق شبکه آبرسانی تعبیها استفاده میرشد سبزیجات در گلخانه هایی است که برایاین سیستم شبیه هیدروپونیک

 .های مناسب توزیع کردتوان براساس اطالعات تحلیل شده، آب و کود را در زمانمی

کاهش وقت،  برکرد، اما این تکنولوژی عالوهقبل از جایگذاری این سیستم در مزرعه، راجر یک بار در هفته برای آبیاری اقدام می

ها شده است.مزرعه راجر و بسیاری مزارع دیگر در آن منطقه که جویی در هزینهدرصدی در مصرف آب و صرفه20موجب کاهش 

اند. این کشور قرار گرفته« کشاورزی هوشمند»های دلیل کمبود آب، در صف اول تکنولوژیقطب تولید گردو، بادام و انگور است، به

ت، اند. کاشهای نوین روی آوردهین محصوالت دیگر نظیر ذرت و سویا در غرب نیز اخیرا به استفاده از تکنولوژیاما با این حال، زارع

کند نیز در این مناطق سانت به سانت حتی خاکی که در آن رشد می .کنترل کامپیوتر هستندآبیاری، باروری و برداشت همه تحت

نظارت و مدیریت، با محصوالتی با کیفیت هایی خواهند بود، تحتشبیه کارخانه شود. مزارع آیندهبا سنسورهای مخصوص رصد می

باال و یکسان و قابل رقابت. باید از علم ژنتیک ممنون بود که برای ایجاد چنین شرایطی به کمک صنعت کشاورزی و دامپروری شتافته 

 .وری محصوالت شده استافزایش بهرهشود و موجب نام برده می« تغییر ژنوم»عنوان است. تخصصی که از آن به

افزاری، فراتر از مزارع کشاورزی و دامداری رفته افزاری و زیستافزاری، نرماساسا تغیرات تکنولوژی در حوزه مختلف اعم از سخت

ر خود ز با تغییر مسیها و بسیاری دیگر از صنایع مرتبط با تولید مواد غذایی نیدهندگان انواع دام، ماهی، گلخانهاست. امروزه پرورش

وتاه ها در کاند.این پیشرفتهایی که موجب افزایش راندمان و کیفیت محصوالت شود، روی آوردههای سنتی، به روشنسبت به روش

مدت موجب افزایش منفعت تولیدکنندگانی خواهد شد که نسبت به گذشته با پرداخت هزینه کمتر، محصوالت بیشتری را به فروش 

 .اندشود که با پرداخت هزینه کمتر به مواد خوراکی دسترسی پیدا کردهکنندگانی تامین میاز سوی دیگر، منفعت مصرف رسانند ومی

تقاضا برای محصوالت کشاورزی  2050کند تا سال بینی میمنتشر کرده است، پیش 2009فائو براساس نتایج تحقیقاتی که در سال 

 اند، این افزایش تنها از طریقبرداری قرار گرفتههای قابل کشت تا امروز مورد بهرهاکثر زمین درصد افزایش یابد. از آنجا که70حدود 

میالدی و قبل از  60و  50های وری میسر خواهد شد. همانطور که یک مرتبه دیگر نیز شاهد این اتفاق بودیم. در دههافزایش بهره

ز اطالق سبهای مکانیزاسیون، تحول عظیمی را تجربه کرد که به آن انقالبوقوع جنگ جهانی دوم، صنعت کشاورزی با ورود تکنولوژی

شدت نسبت به هر گونه تغییری با دیده تردید شود. اما چالش اصلی برای ایجاد تغییرات اساسی، خود کشاورزان هستند. آنها بهمی

ا تغییر داد، شاهد هن نگرش آنها را نسبت به این تکنولوژیکنند، زیرا هزینه اشتباه برایشان بسیار سنگین خواهد بود. اگر بتوانگاه می

 .بهبودهایی وسیع در این بخش خواهیم بود

http://www.iana.ir/fa/news/48217/%D8%B1%D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48217/%D8%B1%25D


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 کدام را نجات دهیم: آب یا کشاورزی؟

 کاوه مدنی، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن

این سؤال یکی از گمراه کننده ترین سؤالهای طرح شده در فضای مدیریت و سیاستگذاری « کدام را نجات دهیم: آب یا کشاورزی؟»

غذا را در تقابل با یکدیگر قرار می دهند در حالیکه فقدان هر کدام از  سؤاالتی از این جنس، آب و.منابع آب و کشاورزی ایران است

 .این دو منبع حیاتی، بشر را با مشکل جدی مواجه می کند

 .بخش کشاورزی در سطح جهانی به عنوان تآمین کننده غذا و بزرگترین مصرف کننده منابع آب، رابطه تنگاتنگی با بخش آب دارد

ان تولید کنندگان غذا، بزرگترین گروه بهره برداری و مدیریت آب و در جهان و حلقه اتصال آب و غذا به عالوه کشاورزان به عنو

بنابراین برای نجات آب باید نگران کشاورزی و کشاورزان بود و برای نجات کشاورزی هم به دنبال نجات آب و .شناخته می شوند

ان ورودی و خروجی بخش کشاورزی، به فکر وضعیت معیشتی کشاورزان کشاورزان. اگر به جای نگرانی در مورد آب و غذا به عنو

)کیفیت عملکرد و بهره بردار( باشیم می توانیم به نجات هر دو بخش به طور همزمان امید داشته باشیم. در غیر اینصورت با قرار 
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خوب است قبل از تالش برای .انداریمدادن امنیت غذایی و امنیت آبی در مقابل یکدیگر، امنیت بشر را به طور جدی به خطر می 
http://www.iana.ir/fa/news/48098/%DA%A9%D8%AF%D8 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 آبیحمایت حسن فتحی از مبارزه با بحران کم

آبی هستم حمایت خود را از مبارزه با بحران کمبا پیوستن به پویش مردمی من صدای آب « شهرزاد»حسن فتحی، کارگردان سریال 

ای تضارب آراء و گرایشات متفاوت وجود دارد اما اصل به گزارش ایسنا فتحی با اشاره به اینکه در هر جامعه.در کشور اعالم کرد

ار صحبت شده اما نیاز اساسی تمام این جوامع همدلی برای منافع ملی است، خاطرنشان کرد، با وجود اینکه در مورد بحران آب بسی

برای درک و عملکرد بهتر « شهرزاد»کارگردان سریال .دهنده استاست اطالعات و اخبار بیشتری منتشر شود؛ چراکه آمارها تکان

بد نیست شرایط بی آبی و فجایع ناشی از آن را تصور کنیم. در صورت نبود آب، در تامین برق هم دچار مشکل خواهیم »مردم، گفت: 

ا شاهد زنجیره ای از مشکالت خواهیم بود. بارها دیده ام که شیر آب از ابتدا تا انتهای شستن ظروف و یا حمام باز است. همه شد و م

کنیم این آب با چه گیریم. تمام اینها آنقدر برایمان عادی شده است که گاهی اوقات فراموش میما هر روز طوالنی مدت دوش می

هایی قابل شرب شده و به دست ما رسیده است. بعضی از عادت ها بوی مرگ می دهد و مخل زندگی فرآیندی و با صرف چه هزینه

تک تک »وی احساس مسئولیت در همه حوزه ها را از وظایف شهروندان یک جامعه دانست و اظهار کرد: «.و آرامش اجتماعی است

دیران در مدیریت منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت افراد جامعه در سطح خودشان مسئولند. مصرف کنندگان در مصرف خود و م

آب مسئولند. بنده تردیدی ندارم اگر مدیریت درستی انجام شود با همین میزان باران و نزوالت آسمانی مشکل کم آبی نخواهیم 

لت انجام شد. سال ایرادات زیادی داشته است. اصال هم مهم نیست در کدام دو 30داشت. سیاست های زیست محیطی ما در این 

های بدون آیا سد سازی .باید دید این طرح ها تا چه میزان برخواسته از اصول فنی و علمی در حوزه کشاورزی و منابع آبی بوده است

تاالب ها و دریاچه های ما در حال خشکیدن هستند. اگر همینطور پیش  !توجیه زیست محیطی عامل قسمتی از این بحران نیست؟

از مشکالت گریبانمان را خواهد گرفت. بحران، چپ و راست و باال و پایین نمی شناسد؛ مثل بارانی که بر سر همه برود سلسله ای 

می بارد، برای همه مشکل آفرین خواهد بود. بحران آب مثل آتشی است که به جان این کشور افتاده و اگر فرد فردمان احساس 

ید نکنید که این آتش بعد از اینکه خانه همسایه را سوزاند، سراغ خانه ما هم خواهد مسئولیت نکنیم و به خودمان مربوط ندانیم، ترد

آیا توجه می کنیم که جامعه به عنوان یک مجموعه مرتبط »نگری صحبت کرد و گفت: در پایان نیز حسن فتحی از لزوم آینده«.آمد

تفاقات گذشته این جامعه بر امروز آن اثرگذار بوده است طور که ابه هم هر چه عمل کند بر آینده خود نیز اثرگذار است؟! همان

ایم. برای آینده عملکرد امروز ما نیز بر آینده آن اثر خواهد گذاشت. بحران آب را جدی بگیریم؛ همه ما در یک کشتی نشسته

 «.فرزندانمان هم که شده این موضوع را جدی بگیریم

http://www.iana.ir/fa/news/48075/%D8%AD%D9% 
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 های طوالنی و شدیدتر در اردناحتمال خشکسالی
های منطقه و برآورد اردن از جمله کشورهایی است که از نظر منابع آبی سخت در مضیقه است و مطالعه تازه و جامع خشکسالی

 .دهد که با روند فعلی، اوضاع ممکن است بسیار بدتر شودکاربری اراضی باال دست در سوریه پس از جنگ نشان میتغییرات 

ه دهد کترین کشورهای جهان، نشان میآبها در اردن، یکی از کم ای درباره خشکسالی، تحقیق تازهمجله ساینسبه گزارش ایانا از 

 های بیشتر با کشورهای شریکهای کشاورزی و توافقاین کشور بدون ایجاد تحول در منابع آبی این کشور، استفاده بهینه از زمین

شکسالی چند نوع خهای فاجعه بار روبرو خواهد بود. این تحقیق که نخستین تحلیل از در منابع آبی، به طور بالقوه با خطر خشکسالی

گاهانه های آتواند به ارتقای سیاستگزاریمختلف است و در آن تغییرات در کاربری اراضی باالدست در سوریه هم لحاظ شده است، می

های مشترک دارند کمک کند. استیون گورلیک یکی از نویسندگان در دیگر کشورهای خشک جهان که با کشورهای همسایه رودخانه

ی توانایی اردن دربرآوردن نیازهای آب"گوید: استاد دانشکده علوم زمین، انرژی و محیط زیست در دانشگاه استنفورد میاین تحقیق و 

شهرها و بخش کشاورزی این کشور، تحت فشار تاثیرات مختلف موثر بر منابع آب شیرین این کشور خواهد بود. این تاثیرات ناشی از 

 ."ها در بخش کشاورزی سوریه در دوران پس از جنگ خواهد بوداده از زمینهای سخت و از سرگیری استفخشکسالی

های مدیریت و سیاستگزاری آب در این کشور است با گورلیک، مدیریت پروژه آب اردن را بر عهده دارد؛ این پروژه در جستجوی راه

برای بهبود دسترسی به آب در دیگر کشورهای در این امید که هم امنیت آب را در این کشور کم باران ارتقا دهد و هم ابزارهایی 

چاپ شده است،  Science Advancesآگوست در مجله  30معرض کم آبی در منطقه بیابد. محققان در تحقیق اخیر که در 

 درصد 75دریافتند که اردن بدون انجام تغییرات اساسی، باید با مشکالتی همچون کاهش بیشتر بارندگی، افزایش بیشتر دما و 
کاهش آب ورودی از سوریه دست و پنجه نرم کند.این وضعیت ممکن است با افزایش آب مصرفی کشاورزی در سوریه در 

تواند جریان آب رودخانه یرموک، بزرگترین منبع تامین کننده آب های طوالنی داخلی این کشور که میدوران پس از جنگ
 د.رودخانه اردن را بیش از پیش کاهش دهد، بدتر هم بشو

 تحلیل مدیریت محور

این تیم تحقیقاتی به جای تمرکز بر کاهش بارندگی، سه نوع خشکسالی که اردن را تحت تاثیر قرار داده بود، بررسی کردند: کاهش 

ای. آنها هر یک از این سه وضعیت را از دو منظر بررسی کردند: بارندگی، از دست رفتن رطوبت خاک کشاورزی و کاهش آب رودخانه

المللی برای کاهش اثرات تغیرات اقلیمی و افزایش میزان انتشار گازهای از منظر ادامه وضع فعلی که فرض را بر عدم اقدام بین نخست

های اقلیمی در سطح جهان. آنها دوره زمانی ای با تغییر سیاستبینانه کاهش گازهای گلخانهای گذاشته؛ دوم سناریوی خوشگلخانه

 رو تا پایان قرن حاضر در نظر گرفتند.های پیشسازی سالوان بازه زمانی پایه برای شبیهرا به عن 2010تا  1981

د به توانها برای مردم، بخش کشاورزی و محیط زیست لحاظ شود، بهتر میگویند رویکردی که در آن همه حساسیتنویسندگان می

ای و کاهش رطوبت خاک، تنها ه کاهش جریان آب رودخانهها کمک کند. این بدان دلیل است کارتقای مدیریت آگاهانه خشکسالی

کشورهایی  پذیرد. این نکته کهبر اثر کاهش بارندگی نیست بلکه از افزایش درجه دما، تبخیر و تغییر در کاربری اراضی نیز تاثیر می

 ربری اراضی مناطق باال دست آسیباند، در برابر پیامدهای خشکسالی و تغییر کامانند اردن که به جریانات آبی باالدست وابسته

 پذیرند، اهمیت بسیاری دارد.

 های هشدار دهندهیافته

http://awnrc.com/index.php
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درصد در اردن کاهش خواهد یافت،  30دهد که تا پایان قرن حاضر، با ادامه وضع کنونی، بارندگی تا نتایج تحقیقات این تیم نشان می
مختلفی  این امر، پیامدهای"گوید: ت، میدیپتهی راجسکهر نویسنده ارشد مقاله که در دپارتمان منابع آبی کالیفرنیا مشغول به کار اس

رای گاه تا بدین حد بها هیچدهد. نیاز به تحلیل جامع خشکسالیطور چشمگیری افزایش میها را بهدارد و تاثیرات کلی خشکسالی

 کند. این امرتواند بحران کمبود آب اردن را تشدید .در شرایطی بدتر، پایان جنگ داخلی سوریه می"مدیریت آب مهم نبوده است

انه تواند بخش عظیم آب رودخهای کشاورزی در سوریه که اکنون بر اثر جنگ متوقف شده، میبدان دلیل است که از سرگیری فعالیت

 یرموک را مصرف کند. 

 به دنبال راه حل

منبع  278چند منبع از تجربه اردن نه تنها برای کشورهای خشک منطقه که برای تقریبا نیمی از کشورهای جهان که در یک یا 

 های مهمی دارد.مشترک آبی در جهان با کشورهای همسایه خود شریک هستند، درس

های آبیاری و استفاده وری در روشها، کشورهایی مانند اردن از طریق مدیریت درست منابع آبی همچون ارتقای بهرهبا وجود چالش

ر ای داند. اما مشارکت منطقههی طوالنی در مسیر تحقق امنیت آبی پیمودههای مصرف شده در کشاورزی، راگسترده از پسماند آب

ای با رژیم اشغالگر قدس سازی و تقسیم آب دریای سرخ، توافقنامهترین اقدام ضروری است. اردن اخیرا در مورد شیرینمورد آب، مهم

 و دولت خودگردان فلسطین امضا کرده است.

http://www.iana.ir/fa/news/48122/%D8%A7%D8%AD% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 هامدیریت آب در مزرعه در گرو اصالح تخصیص

ب، آها و نظارت جدی بر نحوه مصرف عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی معتقد است: بدون اصالح نظام تخصیص

محمد مهدی نخجوانی مقدم در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: ما در ایران کشاورزانی .شودامکان مدیریت بهینه آب در مزرعه فراهم نمی

هزار متر مکعب آب  12اند و کشاورزی هم وجود دارند که با صرف وری یک رسیدههزار متر مکعب در کشت گندم به بهره 4داریم که با مصرف 

است. حتی دو مزرعه کنار هم نیز ممکن است مصرف آب متفاوتی داشته باشند. کشاورزان معموال راندمان  وری یک در تولید گندم رسیدهبهره به

وری آب را قبول کنند.وی افزود: کشاورزی که نظارتی روی مصرف آن نیست، پیشنهادات درباره بهبود بهرههای خود دخیل نمیرا در فعالیت

د. اول باید وضعیت تخصیص آب در مزارع مشخص شود و پس از آن الگوی کشت بر اساس تخصیص منابع آب طراحی شود. در غیر این کننمی

پذیر نخواهد بود.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی تاکید کرد: باید یک کشاورز بداند صورت، مدیریت بهینه آب در مزرعه امکان

ان مشخص در اختیار دارد و کشت خود را با آب تخصیص یافته هماهنگ کند.به گفته وی، مدیریت آب در مزرعه بر اساس لیتر آب در زم 20که 

زان کنند، متفاوت است. کشاورشود، با مدیریتی که کشاورزان در مزارع خود اعمال میهای تحقیقاتی پیگیری میمفاهیمی که در دانشگاه و بخش

کنند.نخجوانی مقدم افزود: کشاورز دنبال حداکثر سود است. نوع رقم و تجربه خود از آب در مزارع استفاده می بر اساس شرایط، امکانات و

دنبال  -شودآبه روز به روز محدودتر میالبته این حق–ای که دارد آبهکند و میزان آب مصرفی بهینه نیست. بر اساس حقمحصولی که انتخاب می

حالی است که مدیریت آب در مزرعه از نظر تحقیقات و دانشگاه، تعیین نیاز آبی بر اساس تبخیر و تعرق گیاه است. رود. این در سود بیشتر می

 نمتاسفانه این دانش به مزارع راه نیافته است.وی درباره دلیل عدم راهیابی مفاهیم علمی به مزارع بیان کرد: مشکل این است که ارتباط بی

های تحقیقاتی و دانشگاهی های تحقیقاتی ترویج شود. محققان خود را محدود به بخشضعیف است. باید یافتهتحقیقات و دانشگاه و مزرعه 

اند. ارتباط آنها با مزارع کم بوده است. البته این مسئله در حال بهتر شدن است.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی از تالش کرده
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محصول شامل گندم، ذرت، چغندر، لوبیا و زعفران با همکاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد  6صرفی این موسسه برای تعیین میزان آب م
کند تصمیم بهتری درباره کشت محصول بگیریم. به همین گیری میزان آب مصرفی گیاه به ما کمک مینخجوانی مقدم گفت: اندازه

دلیل معاونت زراعت، باغبانی و آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به دنبال دقیق کردن اطالعات مربوط به مصرف آب در گیاهان 

 شود.خواهیم بدانیم که برای هر اقلیم خاص چه میزان آب برای تولید محصوالت مصرف می. ما میهستند

وی به این پرسش که اطالعات موجود در زمینه میزان مصرف آب محصوالت کشاورزی از کدام منبع استخراج شده است، این گونه 

ات غیر دقیق بودند. ما میزان مصرف آب کشاورز در هر زمین و حجم ها تا کنون وجود داشته است اما این اطالعپاسخ داد: برخی داده

 تولید محصول را داشتیم اما اعداد استخراج شده قابل اتکا نبودند. اعداد ما پراکنده بود و پایگاه داده درستی نداشتیم.

وزه انجام شده است اما اطالعات های زیادی که در این حعضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی افزود: با وجود فعالیت

ای در زمینه نیاز آبی گیاهان در اختیار داریم.وی با اشاره به اینکه کشاورزی ایران خرده مالکی است، اعمال مدیریت در چنین پراکنده

 در اراضیهای مدیریت آب در مزرعه نیازمند تکنولوژی است سیستمی را دشوار توصیف کرد.به گفته نخجوانی مقدم، اجرای روش

صرفد که سیستمی را در مزرعه پیاده کند که آب را کمتر کوچک استقرار این تکنولوژی صرفه اقتصادی ندارد. زیرا برای کشاورز نمی

توان به کشاورز خرده مالک اعالم کرد که این سیستم را های پیاده شده در مزرعه اشتباه باشد، نمیمصرف کند یا اینکه اگر سیستم

زیرا چنین کشاورزانی به دنبال حداقل سود هستند.وی افزود: کشاورزی در ایران معیشتی است و عده کمی در مناطق  تعویض کند.

ل دهیم هایی تشکیخاص به دنبال کشاورزی اقتصادی هستند.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی گفت: باید شرکت

آب داریم که در مزرعه مصرف کنیم. اما قدم اول آن است که دقیقا بدانیم چقدر که اراضی خرد، یکپارچه شوند. بداید بدانیم چقدر 

آب باید برای تولید محصول مصرف شود. سپس الگوی کشت را اصالح کنیم.به اعتقاد وی در بسیاری از مناطق ایران کشاورزی جایگاه 

شود. در جنوب آب برای کشاورزی استخراج می متر 400ندارد. زیرا مصرف آب برای تولید محصول باالست. در کرمان از عمق 

خراسان، یزد، اصفهان آبی برای کشاورزی باقی نمانده است. بارها دولت اعالم کرده که برنج صرفا در سه استان شمالی باید کشت 

 م. کاریگندم می شود. در کرمان با مصرف باالی آبشود اما در یزد و مناطق دیگر با وجود ممنوعیت کشت، این محصول برداشت می

نخجوانی مقدم افزود: همه این مسایل در قالب الگوی کشت باید اصالح شود و کشاورزان خرده مالک باید ساماندهی شوند. زیرا اگر 

 شود.قصد توسعه گیاه کم آبی نظیر زعفران را هم داشته باشیم، بازار این محصول با مشکل مواجه می

و مهندسی گفت: خرده مالکی مرتبط با مسئله فرهنگی است که باید برای آن تدبیری  عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی

 کند، نظیر زعفران به صرفه است. اندیشید. در سیستم خرده مالکی صرفا کشت محصوالتی که سود بیشتری عاید کشاورز می

است تا زمانی که از نظر فرهنگی روی آنها  درصد اراضی ما خرده مالک هستند. کار کردن با صاحبان این اراضی سخت 90وی گفت: 

برداری تخصیص آب وارد شود و نظام بهرهبریم.وی تاکید کرد: دولت باید در مسئله کار نکنیم و به ما اعتماد نکنند، کاری از پیش نمی

 آب را در مناطق مختلف شکل دهد تا بر میزان برداشت آب توسط کشاورزان نظارت کند.

http://www.iana.ir/fa/news/48284/%D9%85%D8%A 
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 کنندها را تلخ میا، کام آبخوانهکنآب شیرین
به شدت افت کرده و شور  هاها سبب شده است که کیفیت آب آبخوانبرداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و افت سفره آب

کن بر های خود به نصب آب شیرینکاران را ترغیب کرده است که برای حفظ سرمایهتر یعنی پستهشوند. این مسئله کشاورزان مرفه

 ذیر شدهپهای کشاورزی روی بیاورند. نتیجه اینکه، به کمک تکنولوژی باز هم برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی امکانروی چاه

ها بخشی منابع آب زیرزمینی معتقد است که این تکنولوژی، به صورت مضاعف بر مرگ آبخواناست اما دبیر طرح احیای و تعادل

 .گذاردتاثیر می

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

کشاورزان ایرانی که تا کمتر از پنج دهه پیش با استفاده از تکنولوژی قنات، رابطه نسبتا پایداری با طبیعت داشتند، به کمک تکنولوژی 

چاه عمیق و پمپ توانستند مخازن آب زیرزمینی را در اعماق بیشتر تخلیه کرده و کشاورزی را توسعه دهند. توسعه کشاورزی توانست 

های رسد که زیر پای ابنیه، زمینمعیت رو به رشد ایران را پوشش دهد، اما این روزها از گوشه و کنار کشور خبر مینیازهای غذایی ج

هایی که آب آن ها طی پنج دهه گذشته به شدت تخلیه شد، متر خالی شده است. آبخوان 50کشاورزی و مراکز حساس به یکباره 

 گویند زمان مرگریزند. در چنین شرایطی کارشناسان میتحمل کرده و یکباره فرو می های باال راتوانند فشارهای الیهدیگر نمی

دشت ممنوعه شده است؛ یعنی  350دشت ایران  609اند. از ها به وضعیت غیر قابل بازگشت رسیدهدشت فرا رسیده است زیرا آبخوان

 برداران متوجه مرگ تمدنیرزمینی تخلیه شود. اما گویا بهرهرود زیر پای مردم به دلیل برداشت بیش از حد آب زهر لحظه انتظار می

ش ها کم آبخواه است و نه بخدهد، نه صنعت به دنبال تکنولوژیدر ایران نیستند. نه مصرف کننده خانگی به این هشدارها اهمیت می

ما کم ارزش از نظر اقتصادی تولید داند که با این بی آبی چه کند. کشاورزان خرده پایی که محصوالت استراتژیک اکشاورزی می

شوند و به این ترتیب امنیت غذایی ایران با بحران ها از گردونه تولید خارج میها و چاهکنند، خودبه خود با خشک شدن چشمهمی

ه کمک یع پستتوانند از تکنولوژی برای حفظ سرمایه خود، یعنی باغات وسشود؛ اما هستند کشاورزان متمولی که باز هم میروبرو می

ستجویی بینیم. با جها را میکنبگیرند. این روزها در تلگرام به عنوان یک رسانه اجتماعی فراگیر در ایران به وفور تبلیغ آب شیرین

کنند به کشاورزان توصیه شده است. ، آب را شیرین می(RO)هایی که با روش اسمز معکوس کنکوتاه در گوگل هم آب شیرین

ا در صفحاتی که محصول معرفی شده مشخص نیست و باید از طریق تماس تلفنی حجم آب شور مورد نظر برای هقیمت دستگاه

دهد از تصفیه را اعالم کنید تا به شما قیمت برآوردی دستگاه آب شیرین کن اطالع داده شود. این تکنولوژی به کشاورزان اجازه می

ید ای جدکرد که جالی وطن کرده و در منطقهور شدن منابع آب بشر را ناگزیر میهای شور هم بهره ببرند. یعنی اگر تا دیروز شآب

تر را برای که منابع آب دارد، ساکن شود، امروز تکنولوژی به قیمت نابود شدن و غیر قابل سکونت شدن طبیعت، امکان زیست طوالنی

 بشر فراهم کرده است. 

 کشاورزیها به روی چاه کنهشدار نسبت به نصب آب شیرین

ها کنشیرینبخشی منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران، درباره نصب آبعبداهلل فاضلی فارسانی، دبیر طرح احیا و تعادل

های کشور اتفاق عجیبی افتاده است. گوید: متاسفانه در برخی دشتدهد.وی در گفتگو با ایانا میهای کشاورزی هشدار میبه روی چاه

های این مناطق با کسری مخزن، دچار افت کیفیت شده و درجه ه به حجم برداشت و افت سطح منابع آب زیرزمینی، سفرهبا توج

شود و از لحاظ کیفی آب مخزن دچار افت شده و شود، تبادل یونی زیاد میشوری آن ها باال رفته است. زیرا وقتی حجم آب کم می
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کند: در حال حاضر کشاورزان برای حل این مشکل، دستگاه تعادل بخشی اضافه می دبیر طرح احیا و.روددرجه شوری باال می
کن رینشیهای آبستگاهبه گفته وی شهرهای کرمان و سیرجان در استان کرمان، بوشهر و بعضا جنوب استان فارس شاهد رشد نصب د

 کند. پذیر میبه روی چاه آب هستند. این مسئله اتفاق وحشتناکی است زیرا تداوم برداشت از سفره را امکان

کن هم در رود. از سوی دیگر نمک آب شیرینکند: با برداشت بیشتر آب، افت سفره بیشتر شده و شوری آب باال میفاضلی بیان می

گردد. در نتیجه باعث شوری مضاف های زیرزمینی باز میبارش و نشتی آن به داخل زمین، این شوری به سفره ای رها شده و باگوشه

ها را باید از دست رفته تلقی ها توسعه پیدا کند، آبخوانکن به روی چاهشیرین های آبکند: اگر دستگاهشود.وی تاکید میآبخوان می

آوری آمار، گزارش ها و اطالعات در زمینه تعداد آب کند: این مجموعه در حال جمعم میکرد.دبیر طرح احیا و تعادل بخشی اعال

و  ای درباره توسعه این تکنولوژیهای نصب شده است اما گروه حفاظت کیفی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز مطالعهکنشیرین

 ا و تعادل بخشی مطرح شده است.ها انجام داده و نتایج در شورای رهبری طرح احیاثر آن روی آبخوان

گیری درباره آب دهد: تصمیماتی در این رابطه گرفته شده و مکاتباتی نیز با وزارت جهادکشاورزی برای تصمیموی ادامه می

ها حمایت کرده و برای کنها انجام شده است.فاضلی مدعی است که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی از این آب شیرینکنشیرین

کن به روی چاه کشاورزی نیازمند کسب مجوز از وزارت دهد.به گفته وی، نصب آب شیرینها یارانه میاین تجهیزات روی چاهنصب 

های اند، این تجهیزات را به روی چاهنیرو است؛ اما در حال حاضر کشاورزان با تسهیالتی که از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده

 کند.این وزارتخانه در همایش مدیریت مزرعه، بحث مدیریت آب شور در مزرعه را هم پیگیری میاند. همین طور خود نصب کرده

ها گوید: پسته برای ایران محصولی استراتژیک نیست که تولید آن برای ما به قیمت نابودی آبخواندبیر طرح احیا و تعادل بخشی می

کن برای کشاورزان به صرفه است، اقدام به خرید این تکنولوژی آب شیرینتمام شود. اما از آنجا که کشت این محصول با استفاه از 

ها به کنکنند.وی با اشاره به نشستی که با محیط زیست برگزار شده و اعالم مخالفت این سازمان با نصب آب شیرینتجهیزات می

کن از طریق طرح مسئله در شورای عالی آب های کشاورزی، از تالش وزارت نیرو برای ایجاد محدودیت در نصب آب شیرینروی چاه

 دهد.خبر می

 دهیمها یارانه نمیکنبه آب شیرین

کن به روی اگرچه دبیر طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی از ارائه یارانه توسط وزارت جهاد کشاورزی برای نصب آب شیرین

کن گوید که این وزارتخانه به آب شیرینزارت جهاد کشاورزی میدهد اما رضا سرافرازی، مدیر کل دفتر آب و خاک وها خبر میچاه

درصدی ارائه  85کند: وزارت جهاد کشاورزی فقط برای آبیاری تحت فشار یارانه دهد.وی اضافه میای نمیها هیچ یارانهروی چاه

 شود.انجام می هادهد و تمام عملیات انجام شده در بخش کشاورزی در قالب بحث احیا و تعادل بخشی دشتمی

هایی است که ها در قالب آب قابل تنظیم در داخل هر دشت و در چارچوب پروانهبه گفته سرافرازی میزان آب برداشت شده از چاه

گوید: اگر میزان برداشت از سفره و بیالن سفره وضعیت مطلوبی داشته باشد و تراز منفی نشود، وزارت نیرو صادر کرده است. وی می

کن نیست. در حال حاضر به دلیل از بین رفتن این تعادل، کشاورزان با مشکل شوری آب مواجه به استفاده از آب شیریناحتیاجی 

های کنند. میزان برداشت آب آن ها نیز در چارچوب پروانهها نصب میها را به روی چاهشده و با هزینه و سرمایه خود این سیستم

فصل اول قانون توزیع عادالنه آب که درباره قوانین حفر چاه و قنات است،  26شود.طبق ماده میارائه شده توسط وزارت نیرو انجام 

برداری از سوی مالک امکان پذیر ها در قبال ارائه پروانه حفر و بهرهها، پمپ، لوله و تجهیزات چاهتحویل سوخت مورد نیاز موتور پمپ

های کشاورزی نیز چنین قانونی وجود دارد؟ اگرچه دبیر طرح احیا و روی چاههای نصب شده به کناست. اما آیا برای آب شیرین
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اطق های منکن مستلزم دریافت مجوز از وزارت نیرو است باید دید چگونه برخی چاهتعادل بخشی معتقد است که نصب آب شیرین
http://www.iana.ir/fa/news/48177/%D8%A2%D8%A 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 ها سدها را سوراخ کردندادعای عجیب وزیر آب هند درباره علت وقوع سیل: موش

 .اندها با ایجاد حفره در سدها باعث بروز سیالب شدهوزیر منابع آب در هند اعالم کرد که موش

 

 به ها سیالب این. اند مقصردانسته منطقه این در سیل وقوع در را ها موش هند بیهار ایالت مقامات سی نوشت:بیایران به نقل از بی

 .میلیون نفر منجر شده است 12نفر و بی خانمان شدن بیش از  500 از بیش شدن کشته

 .راجیو رانجان، وزیر منابع آب گفته است ذخایر مواد غذایی ساکنان روستاهای واقع در نزدیکی سدها باعث جذب موش ها شده است

 .به گفته او سوراخ هایی که توسط موش ها به وجود آمده باعث سست شدن دیواره سدها شده است

 .مخالفین از این توضیحات وزیر انتقاد کرده و گفته اند دولت برای مقابله با سیل که هر سال اتفاق می افتد، آمادگی کافی ندارد

 .کارشناسان می گویند سیل های سال جاری که ناشی از باران های موسمی هستند بدترین سیل طی چندین دهه بوده اند

که به هنگام ساختن راه ها و زیرساخت های دیگر بر ضرورت ساخت زهکشی مناسب توجه  فعاالن مخالف دولت را متهم کرده اند

در اوائل سال جاری یک گزارش دولتی تایید کرد که در اکثر ایاالت، مناطق آسیب پذیر شناسایی نشده تا برای مقابله با .نکرده است

 .سیل آماده باشند

http://www.iana.ir/fa/news/48197/%D8%A7%D8%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

جنبش زنان مزرعه/ این سازمان دنبال پرورش دنبال رفتار باوقار جامعه با زنان است/ جنبش دنبال روستایی جایگزین 

 زنان در خانواده، جامعه، و ساختارهای دولتی و اقتصادی استبا نقش فعال 

زنان در پروژه مزارعه، نام سازمان غیردولتی ثبت شده در آفریقای جنوبی است که درباره حضور زنان در کشاورزی تجاری و عمدتاً 

 .فعالیت می کند -با باالترین تعداد کارگران مزارع در آفریقای جنوبی-در استان کیپ غربی 

ثبت شده در آفریقای جنوبی است که درباره حضور زنان در کشاورزی  (NGO)نام سازمان غیردولتی  (WFP)1زنان در پروژه مزارع

 فعالیت می کند. -با باالترین تعداد کارگران مزارع در آفریقای جنوبی- (Western Cape)تجاری و عمدتاً در استان کیپ غربی 

آغاز شد و هدف آن  (LHR)2و با برنامه ابتکاری وکالی حقوق بشر 1992، این پروژه از سال "اف پی دبلیو"به گزارش ایانا از سایت 

، دبلیو اف پی، به عنوان سازمان 1996رفع نیازهای تخصص زنانی بود که در مزارع زندگی و کار می کردند )زنان مزرعه(. در سال 

در  (VRG)3، دبلیو اف پی به شکل شبکه ای از گروه های حقوق زنانغیر دولتی مستقلی به ثبت رسید. از لحاظ پیشینه تاریخی

، آگاهی رو به رشدی درباره آسیب پذیری کمک های مالی سازمان های 1990مزارع فعالیت می کند. به هر حال، تا اواخر دهه 

های خود را ببندیم چه خواهد اگر در آینده درهای سازمان "غیردولتی وجود داشت که آنان را مجبور می کرد با پرسش انتقادی 

 شد.  2002مواجه شوند. این فرآیند منجر به شکل گیری رؤیای جنبش زنان مزرعه مبتنی بر عضو در سال  "شد؟

با اعتقاد بر این که سازمان های قوی زنان، به رهبری زنان، نیازمند تغییرات حیاتی در این بخش اند؛ دبلیو اف پی، گزینه های ایجاد 

بتنی بر عضو را از طریق شبکه ای از گروه های حقوق زنان در مزارع بررسی کرد. در کارگاه آموزشی که با حضور تمامی سازمانی م

برگزار شد، زنان مزرعه تصمیم گرفتند سازمان عضویت زنان به رهبری خودشان  2003نمایندگان گروه های حقوق زنان در ماه ژوئن 

 به وجود آمد.  (Sikhula Sonke)سونکه  را تأسیس کنند. به این ترتیب سیکوال

تشکیل شد و همچنین روز مناسبی برای روز ملی زنان آفریقای جنوبی بود. به طور  2004اوت  9سیکوال سونکه به موقع و در تاریخ 

کاری در آفریقای ، برابر با روز جهانی حقوق بشر، اداره ثبت نیروی کار، به موجب قوانین روابط 2004دسامبر  10نمادین و در روز 

عضو  500هزارو3شعبه و بیش از  7جنوبی، سیکوال سانکه را به عنوان اتحادیه کارگری به ثبت رساند. امروزه، اتحادیه کارگران مزرعه 

مزرعه در استان کیپ غربی دارد. دبلیو اف پی، نقش اصلی در این بخش دارد و همچنان برای خدمات و مشارکت  120در بیش از 

در حوزه زنان مزرعه و همچنین سایر نقش هایشان تقاضاها باالست. ارزیابی های خارجی نشان می دهد که دبلیو اف پی  های آنان

سازمان شناخته شده ای با شهرت باالست که در میان سازمان های مشابه خود در بخش ان جی او ها و همچنین سایر ذی نفعان 

 بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

 دیدگاه:

دیدگاه این سازمان آن است که جامعه ای پرورش دهد که در آن با زنانی که در مزارع زندگی و کار می کنند با وقار رفتار شود و 

 مطابق با حقوق تضمین شده در قانون اساسی برای تمامی شهروندان آفریقای جنوبی به آنان احترام گذاشته شود. 

 آن:آن ها جامعه ای را در نظر دارند که در 
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 در نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین جامعه و خانه برای همه زنان برابری، احترام و وقار قائل شوند. · 

زنان در تولیدات کشاورزی پایدار نقش پیشرو داشته باشند و از دسترسی به مشاغل کشاورزی تضمین شده، غذا، زمین و مسکن · 

 ط زیست طبیعی برای نسل های آینده نیز محافظت می کنند.اطمینان یابند؛ در حالی که از محی

 اطمینان از دسترسی به خدمات اساسی مقرون به صرفه، بهداشت و برق و این که زنان روستایی در تضیمن این خدمات فعال باشند.· 

بردباری و مسئولیت پذیری را در زنان به احیای ساختار اجتماعی جوامع کشاورزی و روستایی کمک می کنند و در نتیجه احترام، · 

جوامع خود غالب می کنند.دیدگاه ما چشم انداز روستایی جایگزین در آفریقای جنوبی است که زنان نقش فعالی و اصلی را در 

 خانواده، جامعه، نیروی کار و ساختارهای دولتی و اقتصادی دارند.

 مأموریت:

زارع زندگی و کار می کنند، برای اعاده حقوق شان و برآوردن نیازهای شان این سازمان تالش می کند ظرفیت زنانی را که در م

 تقویت کند. 

اجتماعی و آموزش جنسیتی؛ دفاع و البی گری؛ و کارِ موردی، باید از راه اندازی جنبش -آنان می دانند که براساس حقوق اقتصادی

 های اجتماعی زنان کشاورز حمایت کنیم. 

نان بتوانند خودشان را سازمان دهی کنند؛ اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری و پایداری سازمان ها را ارتقاء دبلیو اف پی برای آنکه ز

 می دهد تا زنان برای خودشان سخنرانی کنند و منابع را در جهت حمایت از نیازها و خواسته های شان بسیج کنند. 

ذیری و سوء استفاده هایی را که زنان در محیط کار، خانه و جوامع ؛ حاشیه سازی، آسیب پ"خود سازمانی"آنان بر این باورند که 

کشاورزی تجربه می کنند بی اثر می کند و نقش رهبری آنان در دسترسی به خدمات و مشاغل امن، زمین و مسکن را تضمین می 

 کند. 

 پانوشت:

1 .Women on Farms Project 

2 .Lawyers for Human Rights 

3 .Vroue Regte Groepe: women’s rights groups  

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48230/%D8%AC%D9%86%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

المللی پول/ ماداگاسکار کارگاه آموزشی در راستای اتحادیه اروپا و صندوق بیناجرای طرح سیاست زمین با حمایت 

 گذاری در بخش کشاورزی برگزار کردسرمایه

اوت  31( با همکاری دولت ماداگاسکار ، اقدام به برپایی یک کارگاه آموزشی درتاریخ 1) AU-ECA-AfDB طرح سیاست زمین

و طرح کسب و کار در زمینه مدیریت زمین در طرح ملی سرمایه گذاری کشاورزی  کرد که به منظور تأیید گزارش کشور 2017

 ( برگزار شد.2) (NAIP / CAADP)توسعه کشاورزی آفریقا 

، با حمایت صندوق بین المللی  ، این پروژه بخشی از پایلوتی است که توسط طرح سیاست زمین"ال افریکا"به گزارش ایانا از سایت 

در بخش زمین انجام و  کمیسیون اتحادیه آفریقا برای تسهیل اجرای برنامه کاری (EU) و اتحادیه اروپا (IFAD) توسعه کشاورزی

راندریاناریتیانا پیروت سرگ، دبیر دائمی وزارتخانه کشاورزی و دامداری، از .توسط وزارتخانه زمین و وزارت کشاورزی اجرا می شود

هد است دولت متع"ماداگاسکار به عنوان عضوی از کشورهای این پروژه تشکر کرد و گفت: ابتکار سیاست زمین برای در نظر گرفتن 

وی خاطرنشان کرد ، این پروژه با همکاری وزارتخانه های زمین  "که پروژه )یادشده( از جمله طرح کسب وکار را به موفقیت برساند.

دربخش زمین های آفریقا ، افزایش یافته  سیون اتحادیه آفریقاکمی و کشاورزی و سایر ذی نفعان در کشور برای اجرای برنامه کاری

جوآن کاگوانجا، رئیس طرح سیاست زمین ،از وزارتخانه های کشاورزی و زمین برای هدایت پیاده سازی پروژه آزمایشی جهت .است

یکی از کشورهای منطقه ماداگاسکار به عنوان "وی گفت: .قدردانی کرد CAADP / NAIPراستای طرح  مدیریت عملیات زمین در

برای این پروژه مهم انتخاب شده است، زیرا نماینده بسیاری از کشورهای دیگر در این قاره است که با چالش هایی رو به رو هستند. 

 عالوه بر این، ماداگاسکار تالش های طوالنی در اصالحات ارضی داشته است، بنابراین می تواند برای کشورهای دیگر سودمند باشد.

ماداگاسکار در مراحل ابتدایی اجرای برنامه توسعه جامع کشاورزی آفریقا ، می تواند از کشورهای دیگر "او همچنین اظهار داشت :"

برای حمایت از طرح  IFADوی از  "مانند رواندا، ماالوی و تانزانیا درس بگیرد چراکه در این زمینه پیشرفت بیشتری داشته اند. 

( برای حمایت از نظارت 3) GIZکمک های اتحادیه اروپا و  "پایلوت برای کشور تشکر کرد و افزود: 6ه اجرای سیاست زمین، و به ویژ

 IFADهمچنین راشل سن ، نماینده صندوق بین المللی توسعه کشاورزی "، ارزیابی و همچنین توسعه ظرفیت ها صورت می گیرد.

توسعه کشاورزی استقبال و خاطرنشان کرد ، رسیدگی به مسائل مربوط  ، از مشارکت بین طرح سیاست زمین و صندوق بین المللی

 IFADتمرکز  "قرار دارد. وی افزود: IFADبه مدیریت زمین برای پیشبرد امنیت غذایی و دگرگونی کشاورزی در مرکز اقدامات 

خصوصا برای جوانان و زنان است. در ماداگاسکار روی مسایل زمین ، از جمله مالکیت زمین، امنیت حراست و دسترسی به زمین، م

(  CAADPاین پروژه در زمان مناسبی در ماداگاسکار اجرا شده، چراکه به کمک حمایت از برنامه توسعه جامع کشاورزی آفریقا ) 

 "آمده است، اجرای پروژه برای تقویت همکاری میان ذینفعان مختلف در بخش کشاورزی و زمین و به نفع کشور خواهد بود.

 2017در آدیس آبابا راه اندازی و نخستین کارگاه آموزشی در ژانویه  2016ین راستا، کارگاه اعتبارسنجی در ماه اکتبر سال در هم

در آنتاناناریووو )پایتخت ماداگاسکار( برگزار شد. این کارگاه به طور موفقیت آمیزی ، گزارشات مطالعات در مورد مشکالت زمین در 
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و همچنین شناسایی موارد برای وزارتخانه زمین به منظور رسیدگی به چالش های مدیریت زمین، که بخش کشاورزی ماداگاسکار 

 ( ارایه کرد.4) 2014مانع تحول کشاورزی است را مطابق با بیانیه ماالبو

نیز به ارایه شرکت کنندگان از وزارتخانه های زمین و کشاورزی، جامعه مدنی، سازمان های کشاورزان، بخش خصوصی و دانشگاه ها 

طرح های تجاری برای تسهیل اقدامات کلیدی مورد نیاز برای موفقیت در اجرای توصیه های این گزارش اقدام کردند. همچنین 

 کمیته زمین و کشاورزی تحت این پایلوت ایجاد شد، که در زمینه نظارت بر اجرای اقدامات در نظر گرفته شده، کار را ادامه می دهد.

 سپهری ترجمه: فرحناز

 پی نوشت:

1- AU-ECA-AfDB Land Policy Initiative (LPI) ابتکار سیاست زمین، یک برنامه مشترک از کنسرسیوم سه جانبه :

است. (  ECAملل متحد ) و کمیسیون اقتصادی آفریقا (AfDB) ، بانک توسعه آفریقا(AUC) متشکل از کمیسیون اتحادیه آفریقا

 استفاده از زمین در جهت توسعه آفریقا است. آنهدف 

2- National Agricultural Investment Plan of the Comprehensive Africa Agricultural Development 

Programme (NAIP/CAADP)  
3- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  بن و : سازمان توسعه ای که مقر آن در

 اشبورن آلمان است که خدمات در زمینه همکاری بین المللی توسعه ارائه می دهد.

 اعالمیه ماالبو در مورد رشد و تحول سریع کشاورزی برای رفاه و بهبود معیشت، از سوی اتحادیه آفریقا معرفی شد. -4

http://www.iana.ir/fa/news/48182/%D8%A7%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 توان آن را معامله کرداوگاندا میزبان کنفرانس ایمنی مواد غذایی شد/ استانداردهای کدکس، یعنی غذا امن است و می

، میزبانی برگزاری چهار روزه کنفرانس بین المللی ایمنی مواد غذایی را Codex Alimentariusاوگاندا به عنوان عضو کمیسیون 

نماینده در کامپاال )پایتخت اوگاندا(  200با بیش از  "کدکس"، نشست بین المللی "نیو ویژن"برعهده گرفت.به گزارش ایانا از سایت 

 ه از جمله سیر، بادنجان، کیوی و خرمای تازه را مورد بحث قرار دهد.برگزار می شود تا استانداردهای میوه ها و سبزیجات تاز

و  ، استاندارد بین المللی مواد غذایی است که توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو(Codex Alimentariusکمیسیون 

شت که غذا امن است و می توان با استانداردهای کدکس، می توان اطمینان دا ( تشکیل شده است.(WHOسازمان بهداشت جهانی 

آن را معامله کرد.اعضای این کمیسیون، در مورد جنبه های ایمنی و کیفیت مواد غذایی شامل بهداشت مواد غذایی، محدودیت های 

 افزودنی ها، باقی مانده آفت کش ها و داروهای دامپزشکی و پیشگیری از آلودگی شیمیایی و میکروبیولوژیک گفت وگو می کنند.

این درحالی است که نشستی که دوم اکتبر آغاز می شود، به طور مشترک توسط اوگاندا و دولت مکزیک با مشارکت اداره ملی 

این نشست، فرصت مناسبی است "( برگزار می شود.آملیا کیامباد، وزیر تجارت و صنعت اوگاندا می گوید: (UNBSاستاندارد اوگاندا 

میوه های تازه و سبزیجات بخشی از زنجیره کشاورزی  "زار صادرات محصوالت باغبانی کمک کند.که به مذاکرات اوگاندا درباره با

 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. 26اوگاندا است که حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/48164%D/8%A7%D9%8 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 ها به آفریقای جنوبیصادرات عسل تولیدی تعاونی

مدیر امور بین الملل اتاق تعاون ایران گفت: صادرات عسل تعاونی های زنبورداری ایران به آفریقای جنوبی از نتایج حضور رایزن 

به گزارش ایانا از اتاق تعاون ایران، علیرضا بنایی فر افزود: با توجه .کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون بودبازرگانی این کشور در جلسات 

کشور برزیل، هند، روسیه، ترکیه، مالزی، بوسنی و هرزگوین و کره جنوبی در اتاق تعاون ایران، توسعه روابط  7به حضور سفرای 

گذاری به عنوان یکی از راهکارها و برنامه های بین المللی اشاره به هدف جذب سرمایهتجاری با این کشورها در دستور کار است.وی با 

اتاق تعاون ایران گفت: نیاز به جذب سرمایه گذاری با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و تحریم ها یکی از الزامات است و در این راستا 

 ادامه ایران تعاون اتاق الملل بین امور مدیر روز دنیا تطبیق داده شود.باید طرح های اقتصادی توجیه پذیر تهیه و با سیستم های به

میلیون نفر عضو تعاونی بوده و  12هزار تعاونی ثبت شده که مردم در آن عضو هستند و بیش از  100 از بیش آمار، اساس بر: داد

رشته کشاورزی، صنعتی،  120میلیون نفر از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند. همچنین حضور تعاونی ها در بیش از  40بیش از 

خدماتی، حمل و نقل و ... فعالیت می کنند و جزء فعال ترین بخش های کشور محسوب شده و می تواند بستر مناسبی برای سرمایه 

برنامه اعزام و پذیرش هیئت های تجاری بیان داشت: اعزام و پذیرش هیئت های تجاری از گذاری قلمداد شود.بنایی فر با تأکید بر 

کشور در اتاق تعاون بر آن تاکید شده است.وی در بخش دیگری از این گفت وگو  7مهم ترین برنامه ها بوده و در دیدارهای سفرای 

ر پرداخت و گفت: تشکیل این کارگروه ها به منظور ایجاد به تشکیل کارگروه های مشترک و تخصصی اتاق تعاون با کشورهای مذکو

بستر مناسب و آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های تعاونگران در داخل و خارج و بررسی چالش ها در جهت سرمایه گذاری در 

ت ن های تخصصی از دیگر اولویکشور خواهد بود.مدیر امور بین الملل اتاق تعاون ایران حضور رایزنان بازرگانی کشورها را در کمیسیو

ها دانست و تصریح کرد: دعوت و حضور رایزنان بازرگانی کشورهای هدف )ترکیه، عراق، عمان، چین، مالزی، هند و روسیه( در 

کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون و تعامل رودرروی تعاونگران با آن ها، از دیگر برنامه های این بخش بوده و می تواند زمینه ساز 

توسعه روابط تجاری قلمداد شود.وی از برگزاری دوره های آموزشی روابط بین الملل برای تعاونگران خبر داد و گفت: برنامه ریزی 

برای برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات بین المللی برای تعاونگران انجام شده است و به زودی شاهد برگزاری این دوره ها در 

.الزم به اشاره است تا پایان مردادماه سال جاری، سفرا و رایزن های بازرگانی کشورهای برزیل، هند، روسیه، اتاق تعاون خواهیم بود

ترکیه، مالزی، بوسنی و هرزگوین و کره جنوبی با هدف آشنایی و گسترش و توسعه تعامالت تجاری در اتاق تعاون ایران حضور داشته 

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان میزبان هیئت تجاری ترکیه بود و جلسات  اند. همچنین اتاق تعاون ایران، همزمان با

B2B .برای تجار و بازرگانان ایرانی و ترکیه ای در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد 

گران این حوزه تعاونبه گفته بنایی فر، حضور رایزن بازرگانی آفریقای جنوبی در کمیسیون تخصصی کشاورزی، فرصت مناسبی برای 

 فراهم کرد چنانچه توسعه و تعامل با اتحادیه زنبورداری و صادرات عسل از مهم ترین دستاوردهای این نشست بود.

http://www.iana.ir/fa/news/48219/%D8%B5% 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 ایدرصدی قیمت یونجه با قطع ارز مبادله۳۰درصدی قیمت جو و ۴۰افزایش 

 های دام و تاثیر آن بر قیمت تمام شد شیرخام،اقتصاد آنالین: رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با اشاره به آخرین وضعیت بازار نهاده

های مهم دامی از جمله یونجه و جو باعث افزایش قیمت این اظهار کرد: تغییر رفتار دولت در پرداخت ارز مبادله به برخی از نهاده

  .شده شیرخام تولیدی دامداران شده استمحصوالت در بازار و در نتیجه افزایش قیمت تمام

: گفت محصول، این واردت تعرفه درصدی10  تا  احمد مقدسی با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز مبادله ای جو و افزایش پنج

 یافته افزایش تومان 50 و هزار یک تا تومان 40 و هزار یک به تومان 800 تا 700 از محصول این قیمت جو مبادله ارز حذف زمان از

وی افزود: از حدود چهار میلیون تن جو مورد نیاز دامداران کشور یک میلیون تن در داخل تولید و دو تا سه میلیون تن از طریق .است

همین دلیل تصمیم دولت برای حذف ارز مبادله ای و تغییر تعرفه این محصول اثر زیادی در افزایش قیمت واردات تامین می شود به 

مقدسی همچنین توقف پرداخت ارز مبادله به واردات یونجه را .جو داشته است و شرایط تولید را برای دامداران سخت تر کرده است

کرد و گفت: با وجود اینکه طبق قانون یونجه همچنان از دریافت ارز  توسط بانک مرکزی دلیل افزایش قیمت این محصول عنوان

 .کند می اجتناب آن پرداخت از  مبادله برخوردار می شود اما بانک مرکزی به دالیل نامعلومی

بانک مرکزی وی خاطر نشان کرد: هر چند میزان واردات یونجه بسیار ناچیز است اما توقف پرداخت ارز مبادله به این نهاده از سوی 

مقدسی از مکاتبات انجمن صنفی گاوداران با وزارت جهاد کشاورزی برای حل این .تاثیر خود را با افزایش قیمت ها گذاشته است

مشکالت خبر داد و گفت: تقاضا برای حذف تعرفه واردت و از سرگیری پرداخت ارز مبادله به این دو نهاده مهم و اساسی از موضوعات 

 .من از وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مربوطه استمورد تقاضا انج

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت این دو نهاده قیمت تمام شده شیر را افزایش داده است، بیان 

شود که باالتر از قیمت قیمت تومان تمام می  1380تومان افزایش برای دامدارن بیش از  80داشت: هم اکنون هر کیلو گرم شیر با 

به گفته مقدسی با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی برای دامداران باید هر کیلو شیر خام از آن ها .خرید کارخانه های لبنی است

تومان در حالی است که طبق اعالم رئیس سازمان  1380افزایش قیمت تمام شده شیرخام به . تومان خریداری شود 500یک هزار و 

 .تومان خریداری می شود 1300ازمان مرکزی تعاونی روستایی هم اکنون در طرح خرید حمایتی هر کیلو شیر خام از دامداران س

http://www.iana.ir/fa/news/48195/%D8%A7%D9%81% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

میلیون دالر ارز از کشور/ ورود ارقام خارجی پنبه به اراضی  1۲5درصدی واردات الیاف پنبه و خروج ساالنه  ۳6 رشد

 کشاورزی تا پایان سال جاری

 36، رشد 95هزار تنی سال  16.5هزار تن الیاف پنبه وارد کشور شد که نسبت به واردات  22.5ماهه نخست سال جاری،  4در 

 .رسدمیلیون دالر در سال می 250د، همچنین در صورت توقف کشت پنبه تولید داخل، خروج ارز از کشور به دهدرصدی را نشان می

Formatted: Left, Space After:  8 pt
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وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت
 میلیون دالری ارز از کشور با واردات الیاف1۲5خروج ساالنه 

شود، مورد نیاز واحدهای صنایع نساجی از کشور خارج میمیلیون دالر ارز برای تأمین الیاف  125اکنون وی با اشاره به اینکه هم

 رسد.میلیون دالر در سال می 250افزود: در صورت توقف کشت و تولید پنبه در کشور، خروج ارز به حدود 

سادگی نام، در آینده محصول خام خود را بههای پنبه ارزش افزوده قابل توجهی دارند و کشورهای صاحبحکیمی بیان کرد: فرآورده

دار به واردات قابل تأمل و توسعه کشت پنبه حداقل در حد تأمین نیاز داخلی کنند؛ بنابراین وابستگی این صنعت ریشهصادر نمی

ی داخل کشهای نساجی و روغنشود؛ بلکه نیاز کارخانهتنها از خروج ارز جلوگیری میضروری است، همچنین با کشت و تولید پنبه، نه

 ها نیز تأمین خواهد شد.خوراک دام دامداریکشور و بخشی از 

هزار تن در کشور وجود دارد که سال گذشته حدود  600کنی با ظرفیت بیش از پاککارخانه پنبه 100اکنون حدود به گفته وی، هم

هزار تن فعال بود.معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی اضافه  180تا  150درصد معادل  30استان با ظرفیت  14کارخانه در  64

هزار واحد کارخانه کوچک و بزرگ صنایع نساجی بیش از هفت 700هزار و حدود سهو کنی پاکنه پنبهکارخا 100کرد: برای بیش از 

درصد از کل شاغالن بخش صنعت را به خود اختصاص داده  12گذاری شده و این بخش حدود میلیارد تومان سرمایه 200و 

هزار تن وش بوده، در  600هزار هکتار با تولید  320 های قبل سطح زیر کشت پنبه در کشور حدوداست.حکیمی یادآور شد: سال

هزار تن وش پنبه رسیده که از این  180هزار هکتار با میزان تولید ساالنه  80تا  75های اخیر سطح زیر کشت این محصول به سال

استان  17ته وی، پنبه در گیرد.به گفهزار تن الیاف استحصال شده و در اختیار واحدهای صنایع نساجی قرار می 60تا  50میزان 

های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، گلستان، فارس، سمنان و شمال اردبیل از مناطق اصلی کشت این شود و استانکشت می

کیلوگرم در هکتار رسیده است، تأکید  300به دوهزار و  95محصول است.حکیمی با اشاره به اینکه متوسط عملکرد پنبه طی سال 

دهد و نسبت به درصد تحقق را نشان می 97کیلوگرم(  367ن عملکرد در مقایسه با برنامه اقتصاد مقاومتی )دوهزار و کرد: این میزا

کیلوگرم( حدود هفت درصد رشد داشته است، در حالی که متوسط عملکرد برخی کشاورزان پیشرو  146)دوهزار و  94عملکرد سال 

 به شش تن در هکتار رسیده است.

 به تولید پنبه، جایگزین مناسب خرید تضمینی اعطای یارانه

معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی راه مناسبی برای حمایت از تولید نیست، خاطرنشان ساخت: در 

ری مانند تهای مناسبدهند؛ بنابراین به جای خرید تضمینی باید راهیونان بابت تولید هر کیلوگرم پنبه حدود یک دالر یارانه می

نسبت به محصوالت رقیب تناسبی نداشته، اما  92اعطای یارانه به تولید را جایگزین کرد.وی اظهار کرد: قیمت تضمینی پنبه تا سال 

تومانی خرید تضمینی هر کیلوگرم وش در سال  200هزار و که قیمت سهطوریگرایانه شده، بهاین قیمت طی چهار سال گذشته واقع

دهنده رشد قابل توجه قیمت و نگاه حمایتی مسئوالن است، البته شده نشانری با احتساب سود اندک و با توجه به هزینه تمامجا

لی پنبه با اتخاذ الملهای بینکنند.حکیمی همچنین گفت: قیمتکشاورزانی که عملکرد بیشتری داشته باشند سود بیشتری کسب می

کشورهای اروپایی، چین و آمریکا و اعطای یارانه، پایین نگه داشته شده، اما هزینه تولید در ایران،  های تأثیرگذار نظیرسیاست دولت

گاه محکمی برای صنایع کشور تالش زیادی برای واردات صورت گرفت که تکیه 82هر سال با رشد نرخ تورم افزایش یافته و از سال 

از تولید پنبه در کشور باعث بهبود سطح زیر کشت و تولید این محصول های داخلی کافی و مناسب نیست.وی بیان کرد: حمایت

یز اجرا المللی در ایران نهای بینشود، همچنین نگاه صنعت به زراعت پنبه باید بلندمدت باشد و برای جبران آن باید شیوه کمکمی
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دود آالت برداشت پنبه )حان قیمت بودن ماشین آالت کشاورزی را با توجه به گرسازی و انتقال تکنولوژی ماشینشود.حکیمی بومی
 رقم برتر قابل کشت پنبه در کشور 1۰تولید 

شد، روز کشت می 180معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در گذشته چهار رقم پنبه درکشوربا طول دوره رشد 

رقم رسیده که شامل ارقام ورامین، ارمغان، خرداد،  10شده در سه سال اخیر به ادامه داد: تعداد ارقام مورد کشت پنبه با اقدامات انجام

ت دلیل معرفی ارقام برتر از فهرسگلستان، کاشمر، خورشید، شایان، ساجدی، بختگان و لطیف است و ارقامی نظیر رقم ساحل و مهر به

سوب ان پنبه کارمحکشت حذف شدند.حکیمی با بیان اینکه طوالنی بودن دوره کشت ارقام قدیمی پنبه یکی از مشکالت کشاورز

روز این  130به  180شد، تأکید کرد: با تخصیص نیمی از سطح زیر کشت پنبه به ارقام زودرس و با کاهش طول دوره رشد از می

مشکل تا حدودی حل شد، البته باقی سطح زیر کشت پنبه به ارقام متوسط رس اختصاص دارد که کیفیت باالتری نسبت به ارقام 

 زودرس دارند.

 ارقام خارجی پنبه به اراضی کشاورزی تا پایان سال جاری ورود

رقم خارجی پنبه طی دو سال اخیر وارد کشور شده است، یادآور شد: این ارقام پس از بررسی میزان  16وی با اشاره به اینکه حدود 

وارد  آالتمکانیزه با ماشین های محیطی و متناسب بودن برای برداشتعملکرد کمی و کیفی، زودرس بودن، مقاومت به انواع تنش

 فهرست ارقام پنبه کشور شده و بخشی از این ارقام در صورت برتری تا پایان سال جاری وارد عرصه تولید بذر خواهند شد.

ا کنی و صنایع نساجی ایجاد یپاکهای پنبههای مختلف زراعت، کارخانهحکیمی با بیان اینکه کشت پنبه اشتغال زیادی در بخش

نفرروز در  50نفرروز در هکتار و در برداشت مکانیزه  90کند، اضافه کرد: نیروی انسانی مورد نیاز در برداشت سنتی پنبه یحفظ م

 شود.به گفته وی، اشتغالزایی در تولید پنبهطور میانگین در هر سه هکتار یک اشتغال کامل در طول سال حفظ میهکتار است که به

بیشتر است، همچنین ایجاد اشتغال دائم و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها که از  نسبت به زراعت سایر محصوالت

توان در این گذاری نیاز دارد که با توسعه و حفظ کشت پنبه میشود، به هزاران دالر سرمایههای مهم مسئوالن محسوب میدغدغه

قش های ملی کشور نن اینکه تأمین مواد غذایی در تبیین سیاستراستا قدم برداشت.معاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیا

درصد است،  18دانه و عملکرد استحصال روغن آن درصد آن متشکل از پنبه 55ای که پنبه را کمرنگ کرده است، اظهار کرد: پنبه

دانه ترجیح استحصال روغن از پنبه های روغنی را بهکشی ندارد و این واحدها، فرآوری سایر دانههای روغناهمیتی برای کارخانه

کنی پاکهای پنبهدانه ندارند، چرا که هر کیلوگرم تخم پنبه پس از جداسازی در کارخانهکشی از پبنهدهند و تمایلی برای روغنمی

 رسد.به قیمت بیش از دوهزار تومان در مناطق خشک به فروش می

وجهی صنایع تت منسجم، نداشتن بازدهی مناسب اقتصادی، نبود تعامل کافی و بیریزی و تشکیالحکیمی دشواری زراعت، نبود برنامه

نساجی به بخش تولید پنبه را از عوامل و دالیل عمده کاهش سطح زیر کشت پنبه دانست و خاطرنشان ساخت: سنتی بودن کلیه 

آالت برداشت ازجمله عوامل و دالیل عمده عملیات برداشت پنبه، کمبود نیروی کار، افزایش دستمزد کارگری و گران بودن ماشین

کاهش سطح زیر کشت این محصول است.وی همچنین گفت: در اولویت نخست قرار نگرفتن پنبه برای تولید، برتری بازدهی اقتصادی 

نجام نشدن ا بازده، نبود نگاه حمایتی صنعت به زراعت پنبه و به موقعمحصوالت رقیب پنبه و انتقال یافتن این محصول به اراضی کم

 رود.شمار میدلیل کمبود نقدینگی وضعف دانش فنی زارعان از دیگر عوامل کاهش عملکرد این محصول بهعملیات زراعی به

 سازی مصرف آبکشت نشائی و حفاظتی از راهکارهای بهینه

http://awnrc.com/index.php


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

210 

های تولید و استفاده از تکنولوژی از وری، کاهش هزینهمعاون دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش عملکرد و بهره
های نوین آبیاری و افزایش عملکرد چهار راهکار کارگیری روشئی، رعایت اصول کشت حفاظتی، بهحکیمی ادامه داد: کشت نشا

ه است، تازگی آغاز شدسازی مصرف آب در تولید پنبه است.وی در پایان با اشاره به اینکه برداشت پنبه دراستان گلستان بهبهینه

کند و عالوه بر حفظ حاصلخیزی خاک و نداشتن آفات و آلی تزریق میهای عمیق خاک، کربن تأکید کرد: ریشه عمیق پنبه در الیه

 شود./بیماری مشترک با غالت باعث افزایش عملکرد این گروه از محصوالت کشاورزی می

http://www.iana.ir/fa/news/48171/%D8%B1%D8%B 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 سال گذشته ۴گذاری خارجی در میلیون دالر سرمایه ۴۳۰جذب 

اصغر مونسان در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی با تاکید بر اینکه این جشنواره فرصتی است تا به گزارش ایسنا، علی 

های ظالمانه عبور خوشبختانه به پشتوانه دیپلماسی از تحریممردان زحمات و خدمات خود را به مردم ارائه دهند، اظهار کرد: دولت

گشاید. همچنین ارتباطات مالی برقرار شده و در حال ویژه در حوزه اقتصادی میهای تعامل با دنیا را بهایم و امروز کشور دریچهکرده

ی و نقل و انتقاالت برطرف شده و یا در حال وی با تاکید بر اینکه مشکالت جدی تولیدکنندگان برای تامین منابع مال.افزایش است

های صنعتی شکل گرفته بود و المللی که در دوران تحریم به ویژه در بخشهای بینبرطرف شدن است، ادامه داد: حذف واسطه

ی صادرات و واردات رود. این در حالی است که براشمار میالمللی، از جمله اقدامات دولت یازدهم بهبرقراری ارتباطات حمل و نقل بین

مونسان یادآور شد: در بخش نفت بازارهای خود را از دست داده بودیم و توانایی انتقال درآمد از قبل آنچه را .مشکالت جدی داشتیم

کرد که ایران در بازه زمانی کوتاهی سهم خود را از بازار نفت پس بگیرد ولی توانستیم بفروشیم نداشتیم. کسی فکرش را هم نمیمی

دالر رسیده  44دالر افزایش یافت اما االن به  104این مهم به تدبیر وزارت نفت دولت یازدهم محقق شد. قیمت نفت در دولت دهم تا 

 .گرفتهای جدی اقتصادی شکل میاست و اگر کاهش شدید قیمت نفت با کاهش صادرات همراه بود بحران

هزار میلیارد تومان به صنایع از جمله صنایع کوچک کمک مالی  17یزان جمهوری خاطرنشان کرد: دولت یازدهم به ممشاور رئیس

هزار شغل ایجاد کند. عالوه بر این،  600کرد و زمانی که نرخ ایجاد اشتغال خالص به صفر رسیده بود، دولت یازدهم توانست در سال 

های ر دست یابد و شاهد افزایش شاخصمیلیون دال 237فرهنگی طی دولت یازدهم توانست به صادراتی معادل  سازمان میراث

، تصریح کرد: رشد اشتغال و 95تا  92های وی با اشاره به افزایش دوبرابری درآمدهای ارزی طی سال.اجتماعی و اقتصادی بودیم

طی دولت  رود. عالوه بر این،هزار واحد مسکن مهر از دیگر اقدامات دولت یازدهم به شمار می 32کاهش بیماری، همچنین واگذاری 

گیر واگذاری تسهیالت از صندوق کارآفرینی امید مواجه بودیم و در همین راستا امیدواریم که زنجان در یازدهم با افزایش چشم

 .های خود را ارتقا ببخشدگردشگری و خدمات شاخص

ینه برویم و کافی است که کمی زمهای بخش غیردولتی مونسان ادامه داد: باید برای توسعه در سطح ملی و استانی به سراغ پتانسیل

نظرانه مواجه کنند و گاهی با نگاه تنگگذاران ما در بوروکراسی اداری گیر میگذاری فراهم شود. متاسفانه سرمایهبرای سرمایه

 .شوند. در حالی که استان با تکیه بر بودجه دولتی صرف، از رشد رو به جلو برخوردار نخواهد شدمی

های غیردولتی، باید شرایطی فراهم دستی و گردشگری تاکید کرد: برای جذب درآمد از بخشفرهنگی، صنایع رئیس سازمان میراث

 .های خود را ارائه دهند تا استان نیز پایه توسعه خود را روی بخش غیردولتی بنا کندگذاران طرحشود که سرمایه
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 .برای توسعه کشور و استان روی ظرفیت بخش خصوصی تکیه کنیمنماینده عالی دولت در استان زنجان نیز در ادامه گفت: باید 
امیری با بیان اینکه همه ما موظفیم که زمینه حضور فعاالن بخش خصوصی را فراهم کنیم، افزود: نباید بین کارکنان اسداهلل درویش

مردان را زیر های صادقانه دولتتالششود و همه نظری حاکم باشد؛ چرا که باعث بدنامی دستگاه میدولت و بخش خصوصی تنگ

برد. نباید مردم را به انجام امور خود در ادارات سرگرم کنیم. در حالی که رشد و تعالی و تکامل جامعه از طریق مردم سئوال می

گذاری ایجاد شغل، سرمایهوی با تاکید بر اینکه نباید کار امروز را به فردا بسپاریم، ادامه داد: مدیری نمونه است که در .یابدسرعت می

رجوع را مدنظر قرار دهد. متاسفانه امروز دهی مطلوب به مردم و اربابو حل مشکالت به موقع و با سرعت تصمیم بگیرد و خدمات

 .های اداری ناراضی و دلخور است. از این رو مدیران باید بر رفتار کارکنان نظارت داشته باشندبخش خصوصی از برخی دستگاه

امیری خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم کار خود را همزمان با آغاز برنامه ششم توسعه آغاز کرد و توسعه همه جانبه کشور نیز شدروی

برداری میلیارد تومان به بهره 346پروژه با اعتباری بالغ بر  638باید بر برنامه ششم متکی باشد. این در حالی است که طی هفته دولت 

 ماند، تصریح کرد: یکی از تعهداتگیری به موقع کار روی زمین مین با اشاره به اینکه گاهی به خاطر عدم تصمیماستاندار زنجا.رسید

ها از نعمت گاز، هیچ مندی نوربهاریگازرسانی به همه شهرها و روستاها بود و امروز خوشبختانه با بهره 93جمهور در سال رئیس

مند روستای استان زنجان به روستاهایی که از نعمت گاز بهره 63نین امسال بیش از برد. همچشهرنشینی بدون گاز به سر نمی

کل آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر در گروه به گزارش ایسنا، در جشنواره شهید رجایی امسال، اداره.هستند، اضافه شدند

ها، ای در گروه شرکتمی، اجتماعی و قضایی، برق منطقهکل امور اقتصادی و دارایی در گروه عموعلمی، فرهنگی و آموزشی، اداره

جمهوری بعد معاون رئیس.ها و سازمان جهادکشاورزی در گروه زیربنایی و تولیدی به عنوان دستگاه برتر انتخاب شدندها و بانکبیمه

 .زنی کردگستاره زنجان را کلناز اتمام مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، طرح توسعه هتل بزرگ پنج

http://www.iana.ir/fa/news/48154/%D8% 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 آید؟ژاپن پا به سن گذاشته چگونه با کمبود نیروی کار کنار می

های سیاسی مهاجرت به این کند، دشواریوپنجه نرم میجمعیتی منفی دستکه ژاپن با معضل سالخوردگی جمعیت و رشد درحالی

 .شدت با مشکل کمبود نیروی کار مواجه ساخته استهای اقتصادی آن را بهکشور، بنگاه

. از است به گزارش ایانا از اتاق ایران، اقتصاد ژاپن طی سه دهه اخیر روند پر نوسانی داشته و چندین دوره رکود را نیز تجربه کرده

طور جدی با پدیده سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار مواجه بوده است. این تقارن زمانی طرفی این کشور طی همین دوره به

 .باعث شده است که اقتصاددانان، پرنوسان بودن روند رشد اقتصادی در ژاپن را تا حدی به مسائل جمعیتی آن مرتبط بدانند

های اقتصادی این کشور، ای از مهاجران مواجه نیست، بنگاهکشورهای غربی با خیل گسترده در روزهایی که ژاپن برخالف

 .داننداتکا و پایدار برای جبران کمبود نیروی کار میطور کلی فناوری اطالعات را تنها راهکار قابلها و بهگذاری بر روی رباتسرمایه

های های جمعیتی این کشور، عرصه را بر بنگاهه قوت خود باقی است و چالشالبته نیاز به نیروی کار انسانی در ژاپن کماکان ب

ها مجبورند برای جذب و حفظ نیروی درصد است، شرکت 2.8اقتصادی تنگ کرده است. در شرایطی که نرخ بیکاری در ژاپن تنها 

های ی مهاجرت به ژاپن باعث شده است که بنگاههای سیاسکار باکیفیت وارد رقابت شده و مبالغ هنگفتی را بپردازند. از طرفی دشواری
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های بازی و سایر لوازم سرگرمی درگذشته، کنسول.اقتصادی این کشور اساساً نتوانند روی استفاده از نیروی کار مهاجر حساب باز کنند
درصد  9های آتی، ساالنه گذاری ژاپن در فناوری اطالعات طی سالکند سرمایهبینی میشرکت خدمات مالی مریل لینچ آمریکا پیش

های غیرتولیدی ژاپن طوری که شرکتهای تولیدی نخواهد بود، بهگذاری تنها مختص شرکترشد خواهد داشت. البته این سرمایه

افزاری های نرممیلیارد دالر( برای توسعه سیستم 21.6تریلیون ین ) 2.4مجموعاً  2018نیز قصد دارند در سال مالی منتهی به مارس 

تاکنون  2009افزاری از سال گذاری نرمخود هزینه کنند که بر اساس گزارش ماه گذشته بانک مرکزی ژاپن، این حجم از سرمایه

گذاری افزاری سرمایههای نرممیلیارد دالر( در زمینه 1.31میلیارد ین ) 146فروشان نیز قصد دارند سابقه بوده است. از طرفی خردهبی

ها عالوه بر کمبود نیروی کار که باعث شده است ژاپنی.شودتاکنون یک رکورد محسوب می 1999کنند که این رقم نیز از سال 

ایی هاند. مثالً انیمیشنها نداشته باشند، عوامل فرهنگی نیز در این مهم دخیل بودهها هیچ وحشتی از رشد رباتبرخالف آمریکایی

 .اندتر کردهها راحتهای هوش مصنوعی را برای ژاپنیها و سایر فناوریاند، پذیرش رباتها ساخته شدهکه در مورد ربات

 !رسید، پرستار شما یک ربات باشدبه خاطر داشته باشید که ممکن است زمانی که به سن بازنشستگی و پیری می

http://www.iana.ir/fa/news/48151/%DA%98%D8% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 گسترش تسهیالت کشاورزی در جهت توسعه کشاورزی جمهوری تایوان

در شهر یولین  (Xiluo)، نخست وزیر تایوان، در طول دیدارش از مزرعه ای محلی در شهرستان زیلو (Lin Chuan)لین چوآن 

برای مشاهده روند فعلی بازسازی پس از فاجعه طوفان سال گذشته، بر اهمیت کشاروزی در توسعه ملی  (Yunlin County)کانتی 

اد شهری، گسترش صنایع جدید و تحقق توان بالقوه کامل اقتص -تأکید کرد.نخست وزیر گفت که برای بستن شکاف توسعه روستایی

و کشاورزی محلی؛ دولت باید اقدامات محیطی کشاورزی را بهبود بخشد و همچنین جوانان را تشویق کند تا به کشاورزی به عنوان 

االنه برای کشاورزان جوان ، درآمد س(COA)1صنعتی با چشم اندازهای روشن برای توسعه نگاه کنند. هدف شورای کشاورزی تایوان

دالر آمریکا و در نهایت پس از سه سال، رسیدن به رقم  745هزارو 39برابر با  (NT)2میلیون دالر جدید تایوان 1.2حرفه ای به مبلغ 

کنند  دالر آمریکاست. آنان امید دارند که جوانان بیشتری را به بخش کشاورزی جذب 603هزارو 59میلیون دالر جدید برابر با  1.8

 و به کشاورزی حرفه ای دست یابند که سبب حرکت رو به جلوی این بخش می شود. 

بزرگترین چالش پیش روی کشاورزان، آب و هواست. از آنجایی که تایوان زمین های زراعی کمی دارد، گسترش تسهیالت "وی گفت:

ط تسهیالت کشاورزی فق "ا حد زیادی مهم است.کشاورزی )بکارگیری گلخانه ها و دیگر ساختارهای تسهیل کنند کشت فشرده( ت

به معنای اجتناب از بکارگیری آفت کش ها و سایر آالینده های کشاورزی نیست، بلکه به گسترش کشاورزی ارگانیک نیز کمک می 

عنای نوسانات رزی به مکند و توان بالقوه ای در کاهش خسارات ناشی از بالیای طبیعی نیز دارد. بنابراین، نیاز به ترویج تسهیالت کشاو

 درست قیمت محصوالت، تثبیت درآمدهای کشاورزان و تحقق مزایای جوامع گسترده تر است. 

در حال حاضر کوآ به دنبال طرح توسعه پنج ساله ای برای تسهیالت کشاورزی با هدف کمک به ساخت گلخانه های تقویت شده به 

هزار هکتاری دست یابد. همچنین این شورا تحقیقات خود در 2به مساحت هکتار در سال است تا در طول پنج سال  400مساحت 

این مناطق برای بهبود کمبود مواد و یا نیروی کار ادامه و در نتیجه تالش های مربوطه را افزایش می دهد. این امر کمک خواهد کرد 

سبک زندگی کشاورزی دست یابد. همچنین، تا تایوان به هدف ساخت تسهیالت اضافی در باال بردن ارزش کشاورزی و حفاظت از 
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دولت عالوه بر حفظ استحکام زیرساخت های کشاورزی، روند صدور مجوز تسهیالت جدید را ساده تر و سریع تر خواهد کرد. لین 

 چوآن گفت که این کار سیاست دولت است و وظیفه آنها عملی کردن آن است. 

 پانوشت:

1 .Council of Agriculture 

2 .New Taiwan 

 ترجمه: مهشید جاللیان
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 های بانک جهانی برای تأمین مالی بخش کشاورزیکمک

 فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی 

تأمین مالی کشاورزی پایدار در بانک جهانی برای امنیت غذایی آتی مردم جهان مورد توجه بوده است. هدف اصلی بانک  : شرق

 هاتوسعه است که عضو بانک هستند. این وامحالدسته از کشورهای درهای تولیدی آنجهانی دادن وام برای توسعه و گسترش طرح

های عمرانی است. در این وپرورش و همچنین اجرای برنامهکشی آب آشامیدنی، آموزشهای لولهبرای مقاصدی مانند اجرای پروژه

های بخش کشاورزی اند پروژهمیان تأمین مالی بخش کشاورزی نیز مورد توجه بوده و کشورهای مختلف با کمک مالی آن توانسته

المللی برای رسیدن به اهداف توسعه بخش بهره ببرند. برای نمونه در پی کنفرانس تاریخی ت بینخود را اجرا کنند و از این فرص

تغییرات اقلیمی پاریس، گروه بانک جهانی، طرح عملیاتی را در راستای تغییر اقلیم برای کمک به کشورهایی که در حال اجرای 

میلیون دالری برای هند  625است؛ برای مثال گروه بانک جهانی یک وام اند، منتشر کرده های ملی برای اقدامات اقلیمی بودهبرنامه

  .برای حمایت از برنامه خورشیدی و اتصال به شبکه خورشیدی خود پرداخت کرده است

های گسترش شبکه خورشیدی به هند پرداخت کند. در آفریقا بانک جهانی قصد دارد بیش از یک میلیارد دالر برای حمایت از طرح

میلیون  111حاضر پروژه ریزی کرده و درحالوکار آفریقا مرتبط با اقلیم در کنفرانس پاریس را برنامهجهانی یک طرح کسب بانک

مند خواهند شد که این پروژه هزار کشاورز و دامدار بهره 500طور مستقیم دالری کشاورزی هوشمند برای نیجر تصویب شده که به

ای است. در مراکش هم بانک جهانی در جهت اق با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانهوری و انطببا هدف افزایش بهره

گذاری بخش های سرمایهای با هدف اصلی اعطای وام به طرحهای مالی کرده است. در این کشور پروژهتوسعه بخش کشاورزی حمایت

میلیون دالر بوده که در حدود  211. کل هزینه پروژه در حدود انجام شده است 2000تا  1993های کشاورزی و حمایت و در سال

  .میلیون دالر از سوی گروه بانک جهانی تأمین مالی شده است 120
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ها؛ تثبیت زمین، هدف این پروژه عبارت بوده است از: آبیاری مزارع کوچک و بزرگ، تنوع محصول، توسعه زیرساخت از جمله جاده

سازی تجهیزات فنی، واکسن و بهبود مراتع برای های مدیریت جنگل و گیاهان، فراهمگیاهان، طرحسازی تجهیزات حفاظت فراهم

های توسعه فناوری را نیز ترویج کرده است: الف( بهبود کشت خاک، تهیه بذر و مدیریت مزرعه از دام. این برنامه همچنین برنامه

سازی محصول، د( بهبود تولید بهبود ذخیره (آمد در مقیاس کوچک، جطریق استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب، ب( آبیاری کار

نمونه دیگر کمک  .عنوان بخشی از اقدامات تنوع زراعی، و ی( بهبود خاککاشت درختان میوه به (حیوانات از طریق تغذیه بهتر، ه

منابع عمومی در بخش کشاورزی است.  ملی بانک جهانی به توسعه پایدار بخش کشاورزی در مراکش اعطای وام برای بهبود مدیریت

میلیون دالر از سوی گروه  50میلیون دالر بوده که در حدود  640اجرا شده که کل هزینه آن  1994تا  1991های این پروژه در سال

دنظر های مترین بخشهدف اصلی این پروژه اصالحات اساسی در بخش کشاورزی بوده است. مهم.بانک جهانی تأمین مالی شده است

های جدید و موجود، مدیریت منابع طبیعی، کنترل کارایی کارآمد زیرساخت -وری آب و آبیاری اند از بهرهبرای اصالحات عبارت

کردن استانداردهای کیفیت واردات فرسایش خاک، زیرساخت بندر برای تشویق ماهیگیری در امتداد سواحل شمالی باالیی و اجرائی

های خصوصی، بازبینی هبود مرتع، اجرای قانون حفاظت از خاک از طریق قرارداد با کشاورزان و شرکتانجمن اقتصادی اروپا، ب

های بانک جهانی به کشورهای های دامی.بسیاری از تجارب جهانی درباره کمکهای موجود، سالمت تولید و کنترل بیمارییارانه

گردد که گرچه رشد اقتصادی ها نیز به این مسئله برمیرت این کمکمختلف برای تأمین مالی کشاورزی و روستای وجود دارد. ضرو

دالر در  700توسعه درآمدی کمتر از و توسعه در جهان وجود دارد، اما هنوز در همین جهان بیش از نصف مردم کشورهای درحال

درصد رشد خواهد  50حدود  سال آینده 50سال دارند. کاهش چنین فقری در شرایطی که جمعیت جهان رو به فزونی است و در 

کردن این فاصله و تبدیل منابع کشورهای ثروتمند به داشت؛ چالش بزرگی است. در این میان فعالیت بانک جهانی معطوف به کم

أمین گذاری و تعاملی برای رشد کشورهای فقیر است. یکی از راهکارهای کاهش فقر بین کشاورزان و روستاییان نیز از طریق سرمایه

 .پذیر استهای توسعه پایدار بخش کشاورزی و روستایی امکانی پروژهمال

http://www.iana.ir/fa/news/48118/%DA%A9%D9%85%DA% 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 درصد کاهش یافت ۳۲ترانزیت زمینی ایران 

درصدی ترانزیت زمینی ایران از کاهش  32های وزارت راه و شهرسازی با اشاره به کاهش سازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری

تدریجی سهم کشور در ترانزیت کاالی دنیا و آسیا خبر داد و گفت: کشورهای همسایه به سرعت در حال ایجاد کریدورهای ترانزیتی 

 .جدیدی هستند که در بیشتر آنها ایران جایگاهی ندارد

ن شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: مهدی اشرفی امروز در چهارمین کارگروه لجستیک که در ساختما 

ایم درصدی ترانزیت زمینی )ریل و جاده( مواجه شده 32وضعیت ترانزیت در کشور با بحران مواجه است، در دو سال اخیر با کاهش 

  های بعد در صورت ادامه روند کنونی نباید داشت.و انتظار بهبود برای سال

ا سال شود تبینی میشود، گفت: پیشهای آتی بدتر میاینکه شرایط ترانزیت در کشور با این وضع موجود در سالوی با اشاره به 

میالدی شاهد افزایش رو به رشد مبادالت کاال  2030میالدی ترانزیت در دنیا روند رو به رشد و باثباتی داشته باشد و تا سال  2020

میالدی شاهد رشد  2030های وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: تا سال زی و امور تشکلسامدیرکل دفتر تجاری در جهان باشیم.

 2درصدی، حمل کانتینری دنیا و  6درصدی بار هوایی دنیا، رشد ساالنه  5.9درصدی ترافیک مسافر هوایی دنیا، رشد  4.7ساالنه 

درصد است که رقم  42المللی زمینی فعالً ونقل بیندر حملخواهیم بود.اشرفی ادامه داد: در ایران سهم ترانزیت  GDPبرابر شدن 

رود، گفت: چین به دنبال ایجاد هایی که از دست میوی با اشاره به تهدیدهای ترانزیتی ایران و فرصت شود.پایینی محسوب می

های ه ابریشم یخی برای حمل محمولهکند به عنوان مثال جادتر میمسیرهای ترانزیتی جدید است و گام به گام آنها را مقرون به صرفه

  شود.اندازی کرده است و این موجب افزایش رقبای ما میانرژی و سوخت راه
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افغانستان  -آهن خواف های وزارت راه و شهرسازی، افزود: ما در ایران در حال ساخت راهسازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری
میلیون دالری روسیه در قطار ریلی سیبری اشاره کرد و گفت: در این پروژه نیز ایران سهمی در ترانزیت  850گذاری اشرفی به سرمایه

میالدی  2030های بلندمدت توسعه ترانزیت وجود دارد و قرار است در سال ضافه کرد: برای همان راه ابریشم یخی برنامهندارد.وی ا

درصد کاالهای مبادالتی بین دو قاره آسیا و اروپا از این مسیر عبور کند و این مسیری جدید برای اتصال آسیا به اروپا بدون در  25

های وزارت راه و شهرسازی، افزود: مهمتر از همه طرح سازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری د بود.نظر گرفتن جایگاه ایران خواه

اند در حالی که بنادر جنوبی ایران در مسیرهای دریایی این ابتکار کشور به آن ملحق و متصل شده 68راه است که  -ابتکار کمربند 

های دیگر تهدیدهای ترانزیتی ایران است که موجب تسهیل دستیابی چین به آباشرفی گفت: توسعه بندر گواتر از  جایگاهی ندارد.

میلیون تن خواهد رسید، کشور چین در این بندر  400میالدی ظرفیت بندر گواتر به  2045شود.وی گفت: تا سال آزاد مکران می

 شود.سیای مرکزی میکند و این موجب حذف ایران از مسیر ترانزیتی کشورهای آمیلیون دالر هزینه می 46

برای انتقال گاز  TAPIهای وزارت راه و شهرسازی افزود: همچنین خط لوله انتقال گاز سازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری

 ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هندوستان بدون لحاظ کردن ایران در نظر گرفته شده است.

ونقل وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: اگر دست روی دست بگذاریم کشورهای معاون حملبنا بر این گزارش در ادامه این کارگروه 

دهند اما ما نباید اجازه دهیم زنند و حتی همین کشورهای دوست و همسایه هم این کار را انجام میرقیب در ترانزیت ما را دور می

شود و این در ساختار وزارت خارجه معاونت اقتصادی تشکیل میافزود:  زاده،سهم ایران در توسعه ترانزیت کاهش یابد.مهرداد تقی

شود وی ادامه داد: همچنین به جایگاه شورای عالی ترابری به تازگی بیشتر بها داده می اتفاق مثبتی در حوزه رشد ترانزیت است.

 فکری خواهد شد.مشکل ترانزیتی کشور شناسایی شده است و برای خروج از این وضعیت  66همچنین در این شورا 

اندرکار در حوزه ترانزیت با وزارت راه های دستهای وزارت راه و شهرسازی همکاری ارگانسازی و امور تشکلمدیرکل دفتر تجاری

 های مرتبط در این حوزه تجمیع شود.را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید اهداف همه سازمان

http://www.iana.ir/fa/news/48104/%D8%AA%D8% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 طرح مجلس برای تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه

د. شوبه گزارش مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند که سازمان برنامه و بودجه، به وزارت برنامه و بودجه تبدیل 

استدالل نمایندگان طراح این بوده که مجلس هیچ گونه نظارتی بر سازمان ندارد و هر سال شاهد تبعیض بودجه بوده ایم، سازمان 

 تغییر با بنابراین کند؛ می اجرا  برخی از احکام بودجه را اجرا نمی کند و جداول بودجه را بر اساس دیدگاه شخصی یا سیاسی

 .بر آن را دارند تر دقیق نظارت قصد وزارتخانه به جمهور، رئیس زیرنظر سازمان از بودجه و برنامه تشکیالت

 سابقه تشکیل

نیز ایجاد شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه « سازمان برنامه»همزمان با تصویب برنامه های عمرانی در قبل از انقالب 

ام تغییر ن« سازمان برنامه و بودجه»سازمان برنامه وقت به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین امور بودجه به آن سازمان به  1351

، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. با اصالح قانون اساسی کشور 1363دی ماه  27یافت.در تاریخ 

Formatted: Left, Space After:  8 pt
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 دجهبو و برنامه امور و کشور استخدامی و اداری  اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مسئولیت امورو در اجرای  1368در سال 
وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که زیر نظر وزیر فعالیت می کرد، اما قبل و بعد از این  1368-1363بنابراین در مقطع زمانی 

 نظارت و ریزی برنامه  معاونت»و یا « سازمان مدیریت و برنامه ریزی»مقطع زمانی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعی 

 ده است.بو جمهور رئیس یا وزیر نخست نظر زیر حالت هر در که است کرده می فعالیت «جمهور رئیس راهبردی

وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. تا قبل از این  1368با بازنگری در قانون اساسی کشور در سال 

اصالحیه )به خصوص بعد از انقالب( بین دولت ومجلس کشمکش بوده است. مجلس مصر بوده به اینکه تشکیالت برنامه و بودجه به 

زیر مصر بوده به اینکه این تشکیالت در دست نخست شکل وزارت باشد، شورای نگهبان هم موافق این نظر بوده است، اما نخست و

وزیر باشد. اما با صحبت ها و استدالل های موافق و مخالف، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مصوب شد که براساس آن 

 مذاکرات مشروح از چنانچه و شد  امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور گذاشته

 لتبدی جمهور رئیس به کشور استخدامی و اداری امور و بودجه و برنامه امور واگذاری از مراد آید می بر اساسی قانون اصول بازنگری

 خص رئیس جمهور. بعداً شورای نگهبان نیز در تفسیرش ذیل سازمانی به وزارتخانه از آن تبدیل یعنی است، بوده نیز» آ سازمانی شکل

این اصل از قانون اساسی و در مواجهه با طرح های نمایندگان همین وجه از موضوع را تأیید کرده است. به عنوان مثال، رئیس جمهور 

با سواالت محوری زیر « اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی»تقاضای اظهار نظر تفسیری درباره  1386/02/18وقت در تاریخ 

سازمان خاصی بدون  .2الزام رئیس جمهور به اینکه امور مزبور را صرفاً از طریق تشکیالت و سازمان خاصی انجام دهد. . 1می کند:آیا 

موظف نمودن رئیس جمهور به اینکه تشکیالت اداری و اجرایی .3گردد.  تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور متصدی امور مزبور

کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تنها از طریق قانون سازماندهی 

از سرعت در کارها و تصمیم گیریها نمی نماید. مغایر اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی شناخته نمی شود؟ و آیا همه اینها 

 کاهد؟

چنین بوده  1386/02/25مورخ  86/30/21173نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رئیس جمهور طی نظریه تفسیری شماره 

 تفویض مسئولیت امور مذکور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی»است: 

 «رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیالت خاص قانونی مانع ندارد.

 مشکالت نظام بودجه ریزی

برخی از مشکالت گفته شده در مقدمه توجیهی نمایندگان طراح به مشکالت نظام بودجه ریزی کشور بر می گردد. به عنوان مثال 

بودجه ای )تبصره ها( در قانون بودجه با منطق بودجه ریزی و اصول قانون نویسی مغایر است، یا تهیه و تصویب بودجه  وجود احکام

با ارقامی غیرواقعی به معنای اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده های دولت و مجلس است، یا دادن ابزاری مانند ابزار تخصیص 

مصوبات مجلس ندارد، زیرا نمایندگان و دستگاه ها تا آخر سال بودجه ای باید برای دریافت به سازمان معنایی جز بی اثر کردن 

اعتبارات خود دنبال سازمان بدوند که البته با تشکیل وزارتخانه نیز این مشکل پابرجا می ماند و موارد دیگر. بنابراین مشکالت نظام 

جه واقعی، ایجاد رویه های حقوقی یا عرفی پذیرفته شده و منطقی و ایجاد بودجه ریزی تنها از طریق وضع قوانین مناسب، تهیه بود

ساز و کارهای قانونی و اجرایی مناسب امکانپذیر است. اما برخی دیگر از مسائل ناشی از این واقعیت است که قانون اساسی مسئول 

است، بنابراین نمایندگان مجلس باید به این  تعیین اولویت ها و تخصیص اعتبار به دستگاه ها را شخص رئیس جمهور اعالم کرده

 موضوع تمکین کنند.
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 نتیجه گیری و پیشنهاد
بنابراین با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان 

ر خالف قانون اساسی است، اما مجلس برای انجام این وظایف از اصل مزبور تفویض اختیار با سازمان خاص بدون اذن رئیس جمهو

 می تواند قانون وضع کند. بنابراین طرح پیشنهادی مغایر قانون اساسی است.

برخی از مشکالت ناشی از مشکالت نظام بودجه ریزی است و نمی توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسئول آنها را حل کرد. حل 

اصالحات ساختاری، تهیه و اصالح قوانین مربوط به ساختار و محتوی بودجه و ایجاد سازو کارهای قانونی این مشکالت به برخی 

 اجرایی مناسب نیازمند است.

http://www.iana.ir/fa/news/48103/%D8%B7%D8%B1%D8%%-AD 

 

 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 ان برای تسخیر بازار محصوالت کشاورزی انگلستانتتالش اتاق بازرگانی ازبکس

صادرات محصوالت "اوت، همایشی با عنوان  29اتاق بازرگانی و صنایع ازبکستان با همکاری مشترک سفارت انگلیس در این کشور، روز 

، این رویداد بر موضوع صادرات میوه ها (Jahon)به گزارش ایانا از خبرگزاری جاهان برگزار کرد.را  "شاورزی و باغبانی به انگلستان

و سبزیجات محلی و محصوالت کشاورزی به انگلستان تمرکز داشت. در این مراسم، نمایندگانی از مقامات دولتی و بازرگانان، شامل 

 سپتامبر در لندن برگزار می شود، شرکت کردند. 2-5که  2017وب نفر از کارآفرینی که در نمایشگاه بین المللی غذای خ 19

شرکت با  559میلیون دالر امریکا محاسبه شد. ازبکستان  151، گردش مالی تجارت میان ازبکستان و انگلستان، 2016در سال 

 بکستان مجوز دارد. شرکت انگلیسی از وزارت امور خارجه از 68مشارکت سرمایه گذاران انگلیسی دارد. دفاتر نمایندگی 

، متخصص در حوزه (WorleyParsons)انگلیس، تولیدکننده محصوالت تنباکو؛ وورلی پارسونز -شرکت هایی نظیر تنباکو امریکا

، فعال در عملیات صنایع معدنی؛ و همچین شرکت مشهور سازمان دهنده نمایشگاه ها، (Rio Tinto)مهندسی پروژه ها؛ ریو تینتو 

انگلستان، نقش مهمی در مشارکت های اقتصادی -در این کشور مشغول به کارند. شورای صنعت و تجارت ازبکستان (ITE)آی تی ای 

دو جانبه ایفا می کند. بیست و سومین نشست این شورا، ماه سپتامبر سال گذشته در تاشکند برگزار شد. در همایش امسال، شرکت 

درات میوه ها و سبزیجات و محصوالت کشاورزی به انگلستان و همچنین الزامات های صادارتی ازبکستان، اطالعاتی را در زمینه صا

 محصوالت وارداتی و توان بالقوه کلی بازار ارائه کردند.

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48242/%D8%AA%D9 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 گیرندصنعت و خدمات، جای کشاورزی را می

 معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی -اهلل میرزایی حجت

اخیر دهد بخش کشاورزی در دوره گانه اقتصاد ایران اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نشان میسههای نگاهی به آمارهای بخش 

افزوده افزوده با یک کاهش اندک مواجه شده و در عین حال به میزان سهم اشتغال و ارزشهم در قسمت اشتغال و هم در قسمت ارزش

تواند چندان مبنای درستی داشته باره نمیمعتقدم نگرانی دراین . دو بخش دیگر یعنی خدمات و صنعت تا حدی اضافه شده است

دهد این موضوع یک جهانی و ملی و تجزیه و تحلیل روندهای توسعه در کشورهای پیشرو نشان میهای باشد چراکه نتایج پژوهش

ترین مشخصه تغییرات ساختاری در اقتصاد یک کشور، دهد مهمنگاهی دوباره به این آمارها هم نشان می . نشانه کامال طبیعی است

رود سهم اشتغال و طوری کلی انتظار میدر این نگرش به . خش استافزوده و سهم اشتغال در هر بتغییرات تدریجی سهم ارزش

یدا ای افزایش پطور فزایندهطور پیوسته کاهش یابد و به جای آن، این سهم صنعت است که بهافزوده بخش کشاورزی بهمیزان ارزش

افزوده و سهم اشتغال بخش کشاورزی ارزشطور کلی چیزی که در عمده تجربیات موفق جهانی مشترک بوده، کاهش سهم به . کندمی

  . در کل اقتصاد در کنار افزایش ارزش مطلق تولیدات کشاورزی است

درواقع ما در تغییرات ساختاری با یک روند معقول و کلی مواجهیم که پس از کاهش سهم کشاورزی، نخست این بخش صنعت است 

  .دای رشد کنطور فزایندهدهد تا خدمات بهشکلی باثبات راه خود را ادامه میکه افزایش چشمگیری یافته و بعد از یک دوره اوج، به 

شدیم یعنی شتاب تغییر جایگاه این سه بخش و میزان سهم هر یک از آنها در اقتصاد چه در بعد تری مواجه میما باید با رشد سریع 

  .دادزان فعلی رخ میتر از میتر و قویافزوده و چه در بعد اشتغال باید بسیار سریعارزش

غییرات ای از سالمت و صحت روند تاگر بپذیریم که این روند کلی یعنی تغییر سریع جایگاه و سهم سه بخش مختلف اقتصاد، نشانه 

ساختاری در یک روند رو به توسعه است، ناچاریم بپذیریم که آهنگ کند فعلی چیزی جز ناتوانی دو بخش صنعت و خدمات در 

رو باید گفت اقتصاد ایران در زمینه تغییرات ن منابع یعنی نیروی کار و سرمایه برای حرکت سریع تر نیست. ازینجایگزین کرد

  . ساختاری موفق عمل نکرده است
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در طول دو دهه اخیر ارزش مطلق بخش کشاورزی افزایش محسوسی داشته و قابل کتمان نیست اما به دلیل آهنگ بسیار کند رشد 
پی دیاگر این مفروض را بپذیریم پس ناگزیریم قبول کنیم حتی سیر رشد بخش کشاورزی در دوره فعلی نیز همسو با رشد جی 

  . کم نشده استکشور بوده و اندازه این بخش در مقایسه با دو بخش صنعت و خدمات 

 که باید و شاید در ایران به سرانجام نرسیده و نتیجهترین دلیل برای فهم این موضوع است که تغییرات ساختاری چناناین نشانه، مهم

آمیزی به دنبال نداشته است؛ اما موضوع دیگری که در کنار کاهش آماری سهم بخش کشاورزی در کل اقتصاد ایران در دوره موفقیت

رسد این مورد مردود است و بحران آب فعال شود، اثرات بحران آب بر بازدهی بخش کشاورزی است که به نظر میمطرح می اخیر

بایست آبی در دو دهه اخیر بحرانی بود، میدر واقع اگر مسئله بی . کندافزوده این بخش هویدا نمیاثرات خود را بر میزان رشد و ارزش

کرد و آن ها را به کمتر از میزان فعلی تقلیل داد و هر دو را نزولی میزوده و سهم بخش کشاورزی نشان میافتاثیر خود را روی ارزش

حکایت دارد که چندان معتبر  83تا سال  63درصد از سال 11به  24البته برخی آمارها از کاهش سهم این بخش از میزان  . دادمی

تنها میزان اشتغال بخش کشاورزی کم بینیم که نهتی با وجود این فرض هم ما میولی ح . تر استنیست و نیازمند یک بررسی دقیق

وری بخش کشاورزی است. چیزی افزوده رشد چندانی نداشته که به معنی نزول شدید میزان بهرهنشده، بلکه ثابت مانده؛ اما ارزش

 .  کندد ایران مخابره نمیوری است که خبر خوبی از اقتصاکننده است همین موضوع کاهش بهرهکه نگران

http://www.iana.ir/fa/news/48244/%D8%B5%D9%86% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

گیاهان دارویی های جدید گردشگری عشایری، زنجیره تولید میلیارد تومان تسهیالت به عشایر/ طرح ۳۳۰اختصاص 

 شودو تولید گوشت اجرا می

میلیارد تومان تسهیالت به عشایر  330رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اجرای برنامه ساماندهی کوچ عشایر از اختصاص 

کل این خبر افزود: هم تشبه گزارش ایانا ،کرمعلی قندالی در گفت و گویی که صبح امروز با شبکه خبر انجام داد ضمن اعالم .خبر داد

ها و هم عشایر به صورت انفرادی می توانند از تسهیالت استفاده کنند و ظرف یکی دو ماه آینده این تسهیالت در مرحله پرداخت 

 میلیار دالر هم برای طرح ساماندهی و اشتغال عشایر در نظر گرفته شده 1.5رئیس سازمان امور عشایر اعالم کرد: .قرار خواهد گرفت

 .میلیارد تومان برای تولید و اشتغال عشایر از محل صندوق توسعه ملی خبر داد 200وی همچنین از تخصیص.ستا

این مسئول دولتی با اشاره به جزئیات طرح ساماندهی عشایر گفت: در ساماندهی به کوچ، حفاظت و مرمت راه های عشایری، تامین 

از طریق اصالح منابع آبی یا از طریق سیار و با استفاده از تانکرها، جایگزینی سوخت آب عشایر هم برای جمعیت آنها هم دام هایشان، 

 .فسیلی با حمل کپسول گاز و نیر تامین و تحویل کاالهای مورد نیاز عشایر مورد نظر است که در حال انجام است

سرشماری شده است که بر اساس  87و 77 ،  66کرمعلی قندالی درباره جمعیت عشایر نیز گفت: جمعیت عشایر طی سه دوره سال 

 .هزار نفر بوده است 200میلیون  1جمعیت عشایر  87آمار جمعیت مطلق عشایر تقریبا تغییری نکرده است و در سال 

رئیس سازمان امور عشایر بزرگ ترین تهدید عشایر را وابستگی آن ها به دام و تک محصول دانست و افزود: اگر عشایر تک محصول 

در آینده با مشکل روبرو خواهند شد از این جهت است که ما برای تولید محصوالت متنوع برنامه ریزی کرده ایم و طرح بمانند 

 .همه برای رفع این تهدید از سر جامعه عشایری است  ...گردشگری، زنجیره تولید گیاهان دارویی، تولید شیر و گوشت و

سال گذشته اتخاذ شده است گفت: افق جدیدی برای زندگی  3یر با رویکردی که ظرف کرمعلی قندالی با اشاره به افزایش اشتغال عشا
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هزار خانوار عشایر تحت پوشش بیمه  60رئیس سازمان امور عشایر درباره بیمه عشایر هم گفت: حدود .عشایر فراهم شده است
http://www.iana.ir/fa/news/48216/%D8%A7%D 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 مصایب صادرات

دهد، عراق تعرفه واردات سیمان از ایران را بیشتر از دو برابر سیمان عربستان کرده است، قطر به بازرگانان ایرانی ویزا نمی» |شهروند

داریم نزند، برای صادرات میوه به روسیه به اندازه انگشتان دست یخچال کانتینردار ها را برگشت میاقلیم کردستان محموله ایرانی

تر از صادرات بوده گویند؛ در ایران واردات همیشه سودآورتر و سادهای از مصایب صادرکنندگان ایرانی است. آنها میاینها پاره« و...

گویند، کنند و میاند. آنها به آمار ناامیدکننده گمرک در صادرات غیرنفتی اشاره مینشدنی خستهاست و حاال آنها از این مشکالت حل

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با اشاره به اند. فرشچیان نایبهای موجود هم کفش آهنی به پا کردهاین وضع همین صادرکننده با

فراهم نشود،  های صادراتی توسط دولتگوید: تا وقتی زیرساخترفتن بازار روسیه به دلیل مشکل در نقل و انتقال ارز، میاز دست

توان کار به گفته او، وقتی شرایط اقتصادی و سیاسی مهیا نباشد، نمی .توانند کاری انجام دهندنمیصادرکنندگان بخش خصوصی 

های الزم در کشور خودمان برای معامالت در بازار کشورهای دیگر تعریف نشده است، چگونه بخش خصوصی انجام داد. وقتی استاندارد

کند، گفت: های ما صادرکنندگان توجه نمیکه دولت به خواستهمونه با بیان اینرئیس انجمن صادرکنندگان نتواند کار کند. نایبمی

 بار در اختیار ایران قرار گرفت اما ما نتوانستیمهایی که اتحادیه اروپا بر بازار روسیه اعمال کرد، بازار روسیه برای سومینبعد از تحریم

 جا داشتیم، استفاده کنیموه و سبزیجات را به آناز این بازاری که فرصت صادرات کاالهایی مثل خشکبار، می

اما مشکالت به همین موارد ختم نشده و بداخالقی برخی از کشورهای همسایه ایران نیز صادرات غیرنفتی را با چالش مواجه کرده 

تا  40ا با تعرفه که ایران سیمان خود رگونه که موسوی عضو انجمن صادرکنندگان نمونه کشور اعالم کرده؛ درحالی است. آن

صرفه درصد است و این شرایط برای صادرکنندگان ما دیگر به20تا  15کند که این تعرفه برای عربستان درصدی به عراق صادر می50

شد که مشکالت قدرت جهانی، گمان می 6پول کاالی صادراتی باید درچند کشور حواله شود تا به ایران برسدبا توافق ایران و .نیست

کننده است و گویا ایران اه صادرات رفع شود و صدور غیرنفتی کاالها در مسیر رونق قرار گیرد، اما آمارهای گمرک هنوز ناامیدسر ر

خواهد روی خوشی به صادرات نشان دهد. صادرات غیرنفتی که تا پایان تیر روند نزولی به خود گرفته بود و با کاهش هنوز هم نمی

درصدی را در مرداد نسبت به 5،4کرد، از نیمه تابستان روند افزایشی به خود گرفت و توانست رشد یوپنجه نرم مدرصدی دست33

ند و معتقدند گویروی صدور غیرنفتی میوپاگیر پیشسال گذشته تجربه کند. با این وجود فعاالن اقتصادی از قوانین دست مدت مشابه

سال موازنه 5که بعد از رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینشچیان نایبفر .شودکه صادرات هنوز در ایران جدی گرفته نمی

ایم وضع صادرات جاری منفی شد، ادامه داد: باید مسئوالن به این سوال پاسخ دهند که چرا نتوانستهسال ماهه4صادرات و واردات در 

یز ارز وارداتی به کشور باید از چند کشور عبور کرده و حواله دهد که بعد از اجرای برجام نخود را حفظ کنیم؟فرشچیان ادامه می

جمیلی دیگر فعال بخش خصوصی .یابدشود و سود صادرکنندگان کاهش میشود تا به ایران برسد که این امر باعث افزایش کارمزد می

دگان نمونه برای نقل و انتقال پول گذارد. او اعالم کرد: مشکالت صادرکنننشدن مشکل نقل و انتقال ارزی صحه میاست که بر حل

ه که شرایط نقل و انتقال پول باید بجا کنند. حال آنخود کمتر از صادرکنندگان معمولی نیست، زیرا باید حجم بیشتر پول را جابه

کالتی خود با مشکشور تسهیل شود تا از این طریق بتوانیم صادرات خود را توسعه دهیم، اما صادرکنندگان ما هنوز برای دریافت پول 

دار کشورکمتر از انگشتان یک دست استدر این میان برخی دیگر از فعاالن اقتصادی از نبود تعداد کانتینرهای یخچال.مواجه هستند
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ره گفت: باکنند. ابراهیم جمیلی، رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه کشور در اینهای الزم برای صادرات غیرنفتی گله میزیرساخت
http://www.iana.ir/fa/news/48213/%D9%85%D8%B5%D 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 گویدصفایی فراهانی از سیاست خودکفایی در ایران می

محسن صفایی فراهانی، اقتصاددان در گفت و گویی اظهار کرد: هرچند سیاست خودکفایی، شرایط اقتصادی ایران را نامناسب ساخته 

کند که خودکفایی برای چه کاال و محصولی استفاده کنیم؛ در ایران امروز، خودکفایی به عنوان یک سیاست کلی فرقی نمیاست اما 

 مطرح است

 استارت کند که  گوید. او عنوان میمحسن صفایی فراهانی، اقتصاددان، در مورد روند تاریخی ایجاد تفکر خودکفایی در کشور سخت می

گرایانه در تار و پود ایران به صورت محسوس و نامحسوس ریشه ه بعد از انقالب است. دوره ای که تفکر چپدور فکری، طرز چنین

های ایده کنند کهها چنین القا میدوانده و بیشتر تصمیم آن دوره هم تحت تاثیر این نوع تفکر بود. هرچند سیاستمداران در این سال

نیم که همچنان نگاه گذشته، بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. به گفته صفایی فراهانی، بیها را قبول ندارند، اما در عمل میچپ

ید های تولها و مزیتآید. بدون اینکه ظرفیتهنوز هم از خودکفایی و حمایت از تولید داخلی آن هم به هر قیمتی، سخن به میان می

  .آن کاالها و محصوالت مورد بررسی قرار گیرد

 چه ایبر خودکفایی که کندنمی فرقی اما است ساخته نامناسب رچند سیاست خودکفایی، شرایط اقتصادی ایران را گوید، هاو می

 آینده" وگویگفت مشروح ادامه در. است مطرح کلی سیاست یک عنوان به خودکفایی امروز، ایران در کنیم؛ استفاده محصولی و کاال

 .خوانیدمی را او با ایران اتاق رسمی نشریه "نگر

*** 

کنند. این موضوع های متفاوتی را در خصوص خودکفایی مطرح میهای مختلف سیاسی و اقتصادی ایدهاین روزها جریان

کنند. این ایده از چه زمانی در ایران گیرد و در مقابل، برخی از آن استقبال میگاه از سوی برخی مورد مخالفت قرار می

 الگوی جهانی دارد یا خیر؟مطرح شد؟ آیا این خودکفایی 

بحث خودکفایی در ایران عمدتا بعد از انقالب مطرح شد. پیش از اینکه این موضوع در ایران مطرح شود، در هند به عنوان یک سیاست 

محور دراتصابلندمدت مورد توجه بود. اوایل انقالب، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات مطرح شد. یعنی به جای اینکه تولیدات 

باشد، صنعت و کشاورزی آنچه که نیاز به وارد کردن باشد، تولید کنند. علت هم این بود که اوایل انقالب تفکرات چپ در ایران رشد 

یاری های خصوصی و مصادره بسها و بیمههای کشور بود که نهایتا منجر به تعطیلی بانکگیریشود گفت وجه غالب تصمیمکرد و می

ها شد. هند هم تفکری مانند ایران در این زمینه داشت. ولی نه ما در ایران از این موضوع نتیجه مثبت گرفتیم و نه هند به هاز کارخان

توان گفت از همان میالدی این سیاست را کنار گذاشت و به دنبال توسعه صادرات رفت و می 80نتیجه رسید. هند هم پس از دهه 

 گذاران از تفکرات چپ فاصلههای اخیر به ظاهر سیاستند توسعه اقتصادی هند شکل گرفت. در دههزمان صنایع هند شکوفا شد و رو

گرفتند، اما در عمل همان نگاه سابق همچنان بر اقتصاد ایران سایه سنگینی دارد و کماکان موضوع خودکفایی، و حمایت از تولید 

بینید حجم صادرات صنعتی ایران نسبت به ت نفتی را کنار بگذارید، میزند! اگر صادرات مشتقاداخلی به هر قیمت حرف اول را می
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ای که در صنایع کشور شده چقدر ناچیز است. اتخاذ این سیاست به عقیده من ضررهای هنگفتی به اقتصاد ایران وارد گذاریسرمایه
 قابل قبول نیست؟یعنی بازگشت سرمایه در ایران 

کنیم، مفهوم آن این است که ها در ایران بازگشت مطلوبی ندارند، وقتی از بازگشت سرمایه صحبت میگذاریبسیاری از سرمایه

شود، در مدت محدودی بتواند اصل سرمایه را به صورت ارزی بازگشت دهد. نه اینکه ای که از محل فروش نفت خام تامین میسرمایه

آالت آالت را نصب کنیم. بعد محصوالتی با این ماشینآالت خریداری کنیم و در داخل ایران این ماشینبفروشیم، ماشین نفت خام را

میلیارد دالر  1200سال گذشته بیش از  28تولید شود که صرفا با ریال و با کیفیت پایین در کشور قابل فروش باشند. ایران در 

م یابیهای مجلس منتشر کرده نگاهی بیندازیم، درمیشته است. اگر به آماری که مرکز پژوهشدرآمد از محل صادرات نفت و گاز دا

 8 دالر، میلیارد 222 خاتمی آقای دولت سال 8 دالر، میلیارد 228 هاشمی آقای دولت سال 8 در  2010که بر اساس قیمت پایه 

میلیارد دالر درآمد حاصل شده است ) آمارها بر اساس قیمت  164 روحانی آقای سال 4 در و دالر میلیارد 621 نژاداحمدی آقای سال

میلیارد دالر درآمد ارزی از محل نفت داشته است. حاصل فروش این  40است(. کشور به طور متوسط ساالنه نزدیک  2010پایه 

 حجم نفت خام و آثار آن در صادرات صنعتی کشور چه میزان است؟

 وری بیشتر وجود دارد؟دن به بهرههایی برای رسیدر ایران چه فرصت

 هر دالر 11 تا 10 بین ترین رده جهانی است. های مناسبی در ایران داریم، هزینه استخراج و تولید هر بشکه نفت ایران، پایینفرصت

دهد که ما پس نشان می .است بشکه هر برای دالر 28 نزدیک روسیه در و دالر 37 حدود آمریکا در هزینه این. دارد هزینه بشکه

ترین ذخایر گاز دنیا در ایران است و استخراج و تولید گاز معادل یک یک مزیت نسبی بسیار خوبی در این زمینه داریم. امروزه بزرگ

های صنعتی کشور چه میزان گذاریگذرد سرمایهسال که از کشف نفت در کشورمان می 115دالر است. امروز بعد از  7بشکه نفت 

تواند در تولید تجهیزات استخراج، تولید و پاالیش نفت و گاز و پتروشیمی کمک کند؟ صنعت ایران چه میزان در بقیه کشورهای می

نفتی منطقه حرف برای گفتن دارد، چرا صنایع کره جنوبی امروز عمده تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی مورد نیاز ایران را باید تامین 

ها برابری کنند؟ ایشود آیا قادر هستند در رقابت ، چه زمان و چه قیمت با کرههای داخلی واگذار میشرکتهایی که به کند؟ پروژه

 صنعتی رمسی ها را به درستی نگاه کنیم؟ و به اصالح بین شویم، آیا بهتر نیست به جای شعار دادن این کاستیخواهیم واقعکی می

 !بیاوریم؟ روی کشور

 ؟اندها با وجود اینکه کمونیست هستند، چرا موفقایده خودکفایی هم اشاره کردید. اما چینی شما به اندیشه چپ در

در چین نیز مانند کره شمالی، مادام که اندیشه چپ در اقتصاد حاکم بود، بیشتر از کره شمالی مشکل داشتند. یعنی اگر گذشته چین 

ا شوند. کردند باید خودکفدادند به دلیل اینکه فکر میزیر یک تن انجام میهای گری را با کورهبینید که ریختهرا بررسی کنید، می

در اقتصاد چین به وجود آورد، اقتصاد را از روال کمونیستی خارج کرد و چین به  1980تغییر نگرشی که تنگ شیائو پینگ از سال 

ن صادرات صنعتی نداشت و پس از آن است که چی 1980اقتصاد آزاد روی آورد. پس از این زمان چین هم متحول شد. تا پیش از 

 100آن ها واحدهای  1990تا سال  .سال کار است 37بینیم حاصل همین شود و رشدی که امروز میچین وارد دنیای صنعتی می

وجه شدند د. متکردند و توان تولید ماشین سواری نداشتند. اما تغییر نگرش اقتصاد آن ها را نجات دامگاواتی بخاری روسی را کپی می

کنند. پس برای اینکه از این شرایط خارج شوند، نظام اگر بخواهند اقتصاد را به همان روش نگه دارند، چیزی غیر از فقر توزیع نمی
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درصد سیمان،  60سنگ ، درصد ذغال 50های جهان، درصد کشتی 45شان را از نگاه سیاسی کامال منفک کردند. امروز چین اقتصادی
 های بعدی متوقف شد؟صنایع ایران با سیاست مونتاژ رشد کردند. چرا این نگاه در دهه 5۰دردهه 

بینید و زمانی به عنوان زنجیره تولید و حضور در میباره دو نگرش وجود دارد. زمانی شما اقتصاد مونتاژ را در صنایع وابسته در این

اقتصاد جهانی. اگر نگرش شما نوع اول باشد، مردود است. اگر زنجیره جهانی یک محصول را در نظر بگیریم و بخواهیم بخشی از آن 

طعات یک محصول را از کشور باشیم و این کار را به عنوان صادرات در جهان انجام دهیم قابل توجیه است. به طور مثال بخشی از ق

دیگری وارد کنیم و بخشی از قطعات را در ایران تولید کنیم؛ اما بازار آن محصول در منطقه به نام محصول ایرانی ولی با برند اصلی 

 رت جهانیتوانید در بازار منطقه و تجاآورید و میباشد، این رشد است. در این مدل شما پتانسیل جدیدی را در کشور به وجود می

 .تواند ارزش افزوده مناسبی نصیب اقتصاد کشور کندحضور داشته باشید. مطمئناً دقت در این کار می

 اشاره کردید که خودکفایی بعد از انقالب در ایران مطرح شد. کدام دولت و چرا این اندیشه را به وجود آورد؟

ها در اختیار دولت قرار گرفت، ها ملی شدند، سرمایهبینید که بانکمی بازگردید 59و  58این روند از انقالب شروع شد. اگر به سال 

ها در اختیار دولت قرار گرفتند. این فرآیندی بود که آن زمان آغاز شد، اما های بزرگ مانند اتومبیل و فوالد دولتی شد، بیمهکارخانه

شود. درست عمل همچنان با همان روش اقتصاد ایران اداره میدر ادامه راه تعطیل نشد. به ظاهر این نگرش کنار گذاشته شد؛ اما در 

گونه تحرک خاصی ندارند و مجبور هستند های خصوصی اجازه فعالیت داده شد اما در بازار مالی حق هیچاست که دوباره به بانک

یالت دستوری باید نظر بانک مرکزی شود رعایت کنند. حتی درمورد ارائه تسهتمام نقطه نظرات و دستورهایی را که به آنها داده می

توانند در میزان و قیمت محصولشان تغییری حاصل ها چند سال است که خصوصی شده است، اما نمیرا عینا اجرا کنند. پاالیشگاه

 نبینید. در سراسر ایران نرخ فروش بنزین یکسان است و کیفیت آن در سراسر ایراکنند و عمال شما شرایط گذشته را حاکم می

کنند که طور نیست و برندهای مختلف کیفیت و قیمت متفاوتی در یک محصول یکسان مانند بنزین ارائه میمشابه است. در دنیا این

 بردن االب و رقابتی بازار ایجاد به کند! چیز در ظاهر تغییر میشود. در ایران همهمنجر به رقابت و حفظ بازار توسط صاحبان صنایع می

درصد رشد کرده، اما چین در همین  0.2سال گذشته، ساالنه  30وری نیروی کار در طول توجهی ندارند. بهره کشور مدیریت توان

توانند محصوالت با ارزش افزوده شود، و نمیگذاری استفاده نمیدهد که از سرمایهدرصدی رسیده است. این نشان می 7زمان به رشد 

های تحول به وجود بیاید، باید اصل رقابت و اقتصاد رقابتی و ایجاد فضای تحرک مدیریت و پتانسیل باال تولید کنند. اگر بخواهیم واقعا

بنیان باید رشد شود که اقتصاد دانشزند. در ایران هم در شعار گفته مینوآورانه مورد توجه قرار گیرد. این در دنیا حرف اول را می

د، امکان شوطلبد. باید بستری فراهم شود که وقتی دانش تبدیل به محصول میمی بنیان زمینه خودش راپیدا کند. اقتصاد دانش

 .حضور در بازار رقابتی را داشته باشد. اما متاسفانه به آن ها اعتقاد ندارند

 چرا در دولت خاتمی بر موضوع خودکفایی گندم پافشاری شد؟

کند خودکفایی داد و خارج ازآن نبود، عموما فرقی نمیمانور میهای کلی دولت آقای خاتمی هم مثل بقیه در چارچوب این سیاست

های کلی کشور است. امروز هم بحث خودکفایی گندم مطرح است. سال خودکفایی جزو سیاست .کنیمرا در چه محصولی تعریف می

 .ت ربطی نداردگذشته هم یکی از افتخارات دولت روحانی خودکفایی گندم بود. این مقوله به این دولت و آن دول

 آیا در تمام محصوالت کشاورزی نیاز است که به خودکفایی برسیم؟
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آب نباید به دنبال تولید تمام محصوالت برویم، باید ببینیم کدام محصوالت ارزش افزوده بیشتری برای ما به عنوان یک کشور کم
http://www.iana.ir/fa/news/48208/%D8%B5%D9 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 هیجان هیدروژنی در بازارها

های دولتی کره شمالی، این بنابر اعالم رسانه .ای خود را انجام داددنیای اقتصاد: کره شمالی روز یکشنبه شـشمین آزمایش هسته

 هایانجام شده است. این بمب که قابلیت کارگذاری بر موشک« با موفقیت کامل»بوده و « بمب هیدروژنی»آزمایش، مربوط به 

 عی پارلمانجمهوری ترامپ است. رئیس کمیته دفاای کره شمالی در زمان ریاستپیما را دارد اولین آزمایش هستهبالستیک قاره

کیلوتـن داشته و نزدیک به دو برابر بیشتر از انفجاری است که از یک آزمایش  100جنوبی نیز گفته انفجار اخیر قدرتی در حدود کره

تر از بمب انداخته شده در ناکازاکی است. بازارهای جهانی در روز انجام رود بمب آزمایش شده پنج برابر قویهیدروژنی انتظار می

های ژئوپلیتیک، به امروز موکول شود. سابقه رویدادهای مشابه، تازه کره شمالی تعطیل بودند تا واکنش آنها به تشدید تنش آزمایش

 گران بهکند. با این همه نباید احتمال تاثیرگذاری عادت کردن معاملهگریزی را در بازارها مطرح میاحتمال افزایش شدید ریسک

های فزاینده بخش نگرانیتداوم ز دوشنبه بازارهای آمریکا به مناسبت روز کارگر را رد کرد. اگر تحوالت،بحرانی تکراری یا تعطیلی رو

های سرمایه از جمله طال، ین ژاپن و فرانک سوئیس های بورس و تشدید تقاضا برای پناهگاهترین احتمال، افت شاخصباشد، قوی

 .هزار تومانی سکه تمام بهار بود 15به شاهد خیز بینی، روز یکشناست. بازار داخلی، با همین پیش

  

 

کنند. یکشنبه، پیونگ یانگ اعالم کرد که با شمالی آغاز میبازارهای جهانی، هفته جدید را با خبر آزمایش بمب هیدروژنی در کره

 ترتیب، بازارها دوشنبه را با خبریهای دوربرد را دارد. به این موفقیت بمبی هیدروژنی را آزمایش کرده که قابلیت استفاده در موشک

ن که شما ها تا اکنوهای ژئوپلیتیک را به بیشترین سطح در چند سال گذشته رسانده است. اگر سطح تنشکنند که تنششروع می

ها رسگریزی در بازارها عجیب نخواهد بود. در چنین وضعیتی، بوخوانید، باال مانده باشد، تشدید دوباره ریسکاین گزارش را می

سرمایه از دست خواهند داد و کاالهای امن از جمله طال، ین ژاپن، فرانک سوئیس و برخی از اوراق قرضه دولتی با افزایش تقاضا 

بار شمالی افتاد. این موشک که برای اولینمواجه خواهند شد. این همان اتفاقی است که هفته گذشته در پی پرتاب یک موشک از کره

دالر  1309شدت بازارها را متاثر کرد. اونس طال که دوشنبه هفته گذشته با عبور از مرز کانالی به بهای ور کرد، بهاز آسمان ژاپن عب

فشار سودگیری قرار گرفت، در دالر جهش کرد و گرچه بعد تحت 1326ماهه  11شنبه در پی آزمایش موشکی تا اوج رسیده بود، سه

شنبه هفته ماهه رفتند. سه 6های اروپایی به کف شنبه طال، بورسهمزمان با جهش سهدالر ایستاد.  1324آخر هفته روی بهای 

ترین سطح از میانه آوریل برسد. همزمان با رشد ین، فرانک هم گذشته، ین مقابل دالر رشد کرد تا دالر مقابل ارز ژاپنی به پایین

این روند اوایل ماه آگوست نیز تجربه شده بود. چهارشنبه، نهم .ودمقابل دالر رشد کرد تا دالر مقابل ارز سوئیسی به کف یک ماهه بر

 با آتش و خشمی»متحده را تهدید کند، شمالی هشدار داد که اگر دوباره ایاالتجمهوری آمریکا به کرهآگوست، دونالد ترامپ، رئیس

ریزی برای حمله به کرد که در حال برنامه شمالی اعالمتنها چند ساعت عد کره «.رو خواهد شد که جهان تاکنون ندیده استروبه

های جهانی حدود یک تریلیون دالر سرمایه از ها، بورسگیریآرام است. در نتیجه این موضعگوام، از قلمروهای آمریکا در اقیانوس

دالر رسید. حتی  1278دالر جهش به بهای  17تجربه کردند. اونس طال نیز با  2016دست دادند و بدترین هفته خود را از نوامبر 
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دهد که بازارهای جهانی ممکن دالر رشد دیگر به ثبت رسید. این دو نمونه نشان می 8شنبه چهارشنبه پایان کار اونس نبود و پنج

های دالر ایستاد و اگر تنش 1300است امروز نیز روندی مشابه را تجربه کنند. اونس هفته گذشته نزدیک میانه محدوده سوم کانال 

ا را به این هکم انتقال نوسانتوان انتظار عبور اونس از میانه کانال فعلی یا دستگریزی را در بازار تشدید کند، میوژنی، ریسکهیدر

 .سطوح داشت. البته این احتمال را نیز باید در نظر داشت که خیز اخیر طال، کمی از شتاب رشد آن در روزهای آتی بکاهد

 های دوقلونظرسنجی

ها هم در شرایطی که نظرسنجیمدت را به نفع فلز زرد نگه داشته است، آنهای کوتاهبینیدالر، پیش 1300ور طال در کانال تثبیت حض

دالر  1324اند. اونس طال که هفته گذشته از مرز کانالی عبور کرد و روی بهای شمالی انجام شدهپیش از آزمایش بمب هیدروژنی کره

ای و های کیتکو، اکثر کارشناسان حرفهترین نظرسنجیرو است. براساس تازهمدت مثبت روبههای کوتاهیبینایستاد، اکنون با پیش

ها را در نخستین هفته کامل ماه سپتامبر دارند.در آخرین نظرسنجی کیتکو از تحلیلگران، گذاران خرد انتظار رشد بیشتر قیمتسرمایه

های درصد، کاهش قیمت 19نفر معادل 3دهندگان، افزایش و درصد پاسخ 56ر معادل نف 9اند که از این میان نفر شرکت کرده 16

اند.همزمان، در نظرسنجی از مخاطبان کیتکو درصد نیز نظری خنثی داشته 25نفر معادل  4اند، بینی کردهمدت پیشطال را در کوتاه

 368درصد، افزایش و  58نفر معادل  694د که از این میان اننفر شرکت کرده 1196گذاران خرد است، که بازتاب دهنده نظر سرمایه

نفر معادل  134 .اندبینی کردهدرصد، کاهش قیمت طال را در هفته کاری جدید که از امروز دوشنبه آغاز شده، پیش 31نفر معادل 

 .انددرصد نیز نظری خنثی داشته 11

 های افزایشیتحلیل

دالر  1300ما حاال کامال باالی مرز  .روند همچنان افزایشی است»گوید: می« او فیوچرزجیآر»هابرکورن، دالل ارشد کاال در بابا

 کند،های بهره را کم میهای بد گزارش اشتغالزایی آمریکا در ماه آگوست، احتمال افزایش نرخاو با اشاره به اینکه داده« هستیم.

شمالی پیش از آغاز هفته جدید یک بمب هیدروژنی ز حامی طالست. کرهشمالی نیمتحده و کرههای میان ایاالتافزاید که تنشمی

هم معتقد است که « سی ولث منجمنتآربی»تواند بازار دوشنبه را متاثر کند. جرج گرو، مدیر اجرایی دیگر را آزمایش کرده که می

د جیم وایکوف، تحلیلگر فنی ارش« خواهد کرد.ارقام گزارش، خریداران بیشتری را جذب »کند: گزارش اشتغالزایی به نفع طال کار می

گوید روند می« آدریان دی است منجمنت»آدریان دی، رئیس موسسه  .گوید که نمودارهای فنی حامی طال هستندکیتکو هم می

لحاظ  به»کند: او اضافه می «.این اصالح عمیق یا درازمدت نخواهد بود»بهای اونس طال ممکن است این هفته اصالح شود، اما 

های ژئوپلیتیک باال مانده و دالر هم نیز ضعیف است. رزرو هم دوباره محتاط شده است. تنشایم. فدرالبین ماندهبنیادی، ما خوش

 «.ای با خرید بیشتر مواجه خواهد شدنشینیکنم هر عقبمن فکر می

 های کاهشی و خنثیتحلیل

رو بر این باور است که طال به لحاظ فنی با خرید بیش از حد روبه« نگوالش تریدی»شان لوسک، مدیر صندوق تجاری در موسسه 

دنبال سودگیری گران بهای از معاملهدالر را دارد، اما دسته 1340گوید اونس هنوز پتانسیل رسیدن به سطح بوده است. لوسک می

اند، ، طال و بورس اخیرا همزمان در حال رشد بودههای ژئوپلیتیک نباشد. به عقیده اوخصوص اگر خبری از تشدید تنشخواهند بود، به

لیلگر کالین چیزینسکی، تح«یکی از این دو باید تسلیم شود.»تواند تا همیشه ادامه پیدا کند و اما به لحاظ تاریخی، این روند نمی

 ای داشته و بهالعادهرا روند فوقطال اخی»کند: خود را در مورد روند این هفته، خنثی توصیف می« سی مارکتسامسی»ارشد بازار در 

دالر نوسان  1330تا  1300مدت در بازه کنم اونس ممکن است در کوتاهفکر می .رو بوده استلحاظ فنی با خرید بیش از حدی روبه

ه مسال شمالی و همچنینمتحده و کرههای میان ایاالتدلیل ادامه تنشتر بههای پایینکنم حرکت به سوی قیمتکند. گمان می

 «.های بد گزارش اشتغالزایی محدود خواهد بودسقف بدهی در بودجه آمریکا و البته داده
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

واگذاری پنج دانش فنی ارقام تجاری به بخش خصوصی/ اجرای طرح تحقیقاتی استفاده پروژه تحقیقاتی/  55۳اجرای 

 ها در کنترل آفات مرکباتاز روغن

گرمسیری در شهر رامسر قرار دارد و زیرمجموعه مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات، های نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه

شود. تحت عنوان باغ فالحت رامسر تأسیس می 1309رود که در سال شمار میکشاورزی به آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد

طور مستقیم تحت دهد و بهبه ایستگاه مرکبات تغییر نام می 1365به ایستگاه کشاورزی و در سال  1339این پژوهشکده در سال 

طور مستقل به با عنوان مرکز تحقیقات مرکبات به 1373ا گیرد و تقرار می 1371نظارت مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر تا سال 

گو با خبرنگار ایانا با اشاره به اهداف و وظایف این وگرمسیری امروز در گفتهای نیمهرئیس پژوهشکده مرکبات و میوه.دهدکار خود ادامه می

ور در خیز کشهای تحقیقاتی در مناطق مختلف مرکباتو طرح هاروز از طریق اجرای پروژهپژوهشکده گفت: بررسی نیازها و تولید دانش فنی به

های مختلف کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و عملیات فرآوری مرکبات با در نظر گرفتن سازگاری ارقام مختلف به شرایط اقلیمی موجود زمینه

تی اد گیاهی )بذر و پیوندک( مرکبات مورد نیاز مراکز تحقیقامنظور افزایش عملکرد و ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی، تهیه و توزیع مودر کشور به

های آبیاری، مواد غذایی مورد ها و سیستمهای هرز مرکبات، تحقیقات درباره روشها و علفو دانشگاهی کشور، تحقیقات در زمینه آفات، بیماری

 رود.شمار مییس پژوهشکده بههای جانبی و... از اهداف تأسبندی و فرآوردهنیاز، شرایط انبارمانی، بسته

فقره پروژه  553گرمسیری افزود: اجرای های نیمهمحمدی با اشاره به دستاوردهای علمی پژوهشکده مرکبات و میوهمرتضی گل

های ملی و خالصه مقاله در کنگره 327هزار و عنوان ثبت اختراع، تهیه یک 10مقاله علمی و پژوهشی،  512تحقیقاتی، نگارش 

رود که گام شمار میعنوان کتاب و معرفی هشت رقم جدید از دستاوردهای علمی پژوهشکده به 19نشریه،  73المللی، انتشار بین

 های اساسی در افزایش کمی و کیفی این محصوالت داشته است.

گذشته تعداد پنج دانش فنی ارقام  فقره در حال اجرا است، یادآور شد: در سال 63های تحقیقاتی، وی با بیان اینکه از تعداد پروژه

منظور بنیان واگذار شده است. همچنین بههای دانشتجاری و عاری از ویروس مرکبات و زیتون به بخش خصوصی و شرکت

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از پژوهشکده، آفرینی مؤثر در نظام علم و فناوری، پنج پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاهنقش

گرمسیری بیان کرد: عالوه بر های نیمهو پروژه به سفارش بخش خصوصی صورت گرفته است.رئیس پژوهشکده مرکبات و میوهد

ها، انجام هفت پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد با راهنمایی اعضای هیأت علمی، پنج مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در این

 ها،شی منتشرشده در نشریات معتبر داخلی، آموزش پنج کارآموز معرفی شده از دانشگاهمقاله علمی پژوه ISI ،18نشریات معتبر 

اجرای یک طرح کالن از معاونت فناوری ریاست جمهوری، پنج پروژه سفارشی )خاص( از بخش خصوصی، معرفی دو رقم زیتون، 

های های اولیه باغی شامل بذر انواع پایهولید هستهبرداران توسط محققان، تها برای بهرهاجرای پنج کارگاه آموزشی انتقال یافته

های هزار پیوندک عاری از ویروس برای تولید نهال از دیگر دستاوردهای علمی پژوهشکده مرکبات و میوه 50مرکبات، تولید بیش از 

های ر ارزیابی کیفی میوهمحمدی مشارکت فعال اعضای هیأت علمی با سازمان تعاون روستایی دآید.گلگرمسیری به حساب مینیمه

سازی پرتقال شب عید را از دیگر اقدامات اساسی پژوهشکده در سال گذشته دانست و خاطرنشان منظور ذخیرهها بهانبار و سردخانه
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زدگی های دارای کیفیت و بدون یخها از چرخه مصرف خارج شد و تنها میوهدلیل سرما و یخبندان بخش اعظمی از میوهساخت: به
های مهم پژوهشکده تأکید عنوان برنامهقام جدید به عرصه تولید بهویژه ورود اروی در پایان با اشاره به تجاری کردن دانش فنی به

بنیان ترنج با مشارکت فعال محققان تشکیل شد که هدف آن تکثیر و تولید ارقام تجاری و عاری از کرد: بر این اساس شرکت دانش

های علمی و صورت مشاورهها بهفنی آن تر ارقام برتر و دانشهای نیمه گرمسیری است تا هرچه سریعویروس مرکبات و سایر میوه

برداران قرار گیرد. همچنین برای تولید سالم مرکبات و کاهش مصرف سموم شیمیایی طرح تحقیقاتی استفاده از فنی در اختیار بهره

رداران بیجی به بهرههای تروها در قالب یافتهها در کنترل آفات مرکبات با مشارکت چند نفر از محققان انجام شد که نتایج آنروغن

 منتقل شد./
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 مجوزهاپنبه تراریخته از جهاد کشاورزی مجوز کشت می گیرد / برنج تراریخته در نوبت بعدی صدور 

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، از کشت و تولید انبوه پنبه تراریخته در کشور خبر داد و افزود: کشت انبوه پنبه تراریخته 

 .مقاوم به آفت کرم غوزه، بزودی از وزارت جهاد کشاورزی مجوز دریافت می کند و برنج در نوبت بعدی است

بیوتکنولوژی کشاورزی در نشست خبری دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی به گزارش ایانا، رئیس پژوهشکده 

بیوتکنولوژی ایران اظهار کرد: در حال حاضر بیکاری و خشکی دو مشکل عمده کشور هستند. در شرایطی که با تغییر اقلیم رو به رو 

غذای مورد نیاز جمعیت رو به افزایش کشور ناگزیر از هستیم و نمی توانیم یک وجب خاک زراعی خود را زیاد کنیم، برای تأمین 

افزایش میزان تولید در واحد سطح با استفاده از فناوری های نوین هستیم.نیراعظم خوش خلق سیما تصریح کرد: پژوهشکده 

والت ولید محصبیوتکنولوژی کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با استفاده از تکنولوژی های جدید و با تحقیق و ت

 تراریخته به کمک کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور آمده است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست هم به تازگی بر حمایت از بیوتکنولوژی به عنوان یک فناوری در خدمت محیط زیست تأکید 

 ز به روز از مصرف سم بی نیاز شود.کرده است و امید می رود با حمایت از تولید محصوالت تراریخته بخش کشاورزی رو

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با تأکید بر تولید غذا همراه با محیط زیستی سالم، گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی موفق به 

از این با  می برد،در صورتی که پیش تولید پنبه تراریخته ای شده است که عالوه بر مقاومت به آفت کرم غوزه، آفت را نیز از بین

خوش خلق سیما ادامه داد: این سمپاشی های .بار سم پاشی توسط کشاورز انجام می شد 17حمله این آفت به مزارع پنبه، دست کم 

مداوم ضمن اینکه ضرر مالی هنگفتی به کشاورز وارد می کند و منجر به آلودگی محیط زیست می شود، محصولی آغشته به سم را 

 دهد.دهد؛ اما کشت پنبه تراریخته هم از واردات بی رویه سم جلوگیری می کند و هم میزان تولید را افزایش مینیز تحویل جامعه می 

وی گفت: این محصول جدید آب بری کمتری نیز دارد و الیاف بهتری تولید می کند. همچنین پرمحصول تر است و کشاورزان 

ل به دست کشاورزان برسد.رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اضافه مؤسسات تحقیقات پنبه به دنبال آن هستند که این محصو

کرد: اکنون در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید ملی هستیم و انتظار می رود از چنین طرح هایی که با بهره گیری از فناوری ها 

 ل را محقق می کنند، حمایت شود.و ظرفیت های داخلی در عمل اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری از نامگذاری امسا
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وی با اشاره به مخالفت هایی که گاه از سوی برخی با محصوالت تراریخته در کشور می شود، این اظهار نظرها را بدون مبنای علمی 
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد: پیگیر دریافت مجوز برای تولید برنج و دیگر محصوالت تراریخته نیز هستیم؛ 

 ت جهاد کشاورزی مجوز می گیرد، پنبه است.اما آنچه که در صف است و به زودی از کمیته تراریخته وزار

http://www.iana.ir/fa/news/48193/%D9%BE%D9% 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

می دهد/توفان ها در گسترش قاره ای  زنگ گیاهی سویا همزمان با رفتن این دانه ها یک اپیدمی چرخشی را گسترش

 زنگ گیاهی موثرند

اگرچه پرورش دهندگان سویا در غرب میانه هنوز حمله ی شدید زنگ سویا را تجربه نکرده اند، پرورش دهندگان در جنوب ایاالت 

فلوریدا و ایالت های ساحلی به متحده با این بیماری بسیار آشنا هستند. هرساله، این قارچ به آرامی از خانه زمستانی خود در جنوب 

اگرچه پرورش دهندگان سویا در .سوی شمال حرکت می کند و در نهایت به مزارع سویا در ایلینویز می رسد؛ اغلب قبل از برداشت

 اغرب میانه هنوز حمله ی شدید زنگ سویا را تجربه نکرده اند، پرورش دهندگان در جنوب ایاالت متحده با این بیماری بسیار آشن

هستند. هرساله، این قارچ به آرامی از خانه زمستانی خود در جنوب فلوریدا و ایالت های ساحلی به سوی شمال حرکت می کند و در 

به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، پژوهشی نشان می دهد که نهایت به مزارع سویا در ایلینویز می رسد؛ اغلب قبل از برداشت.

تواند مسافت های طوالنی تری را بپیماید و در اوایل فصل رشد به محصوالت سویا در غرب میانه برسد. احتمال دارد این قارچ ب

مطالعات نشان می دهد که حرکت توده های هوا از سمت جنوب می تواند دانه های زنگ دار را از گیاهان آلوده جارو کند و آنها را 

 رساند و به طور بالقوه به محصوالت سویا در غرب میانه آسیب برساند.به هزاران مایل آن طرف تر در شمال در اوایل فصل ب

طبق گفته های گلن هارتمن، یک متخصص آسیب شناس گیاهی در مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا و استاد دپارتمان علوم کشاورزی 

می کند اتفاق افتد. درکل، طوفان ها  در دانشگاه ایلینویز، این مسئله می تواند همین حاال که طوفان هاروی به سمت شمال حرکت

( زنگ ivanمسئول جابه جایی دانه های زنگ دار در مسافت های طوالنی در گذشته بودند؛ دانشمندان فکر می کنند طوفان ایوان )

ابه جایی از کلمبیا به ایاالت متحده آورده است.اگرچه تحرکات در فواصل دوردست می تواند اتفاق افتد، ج 2004سویا را در سال 

بوده است. هارتمن  2005دانه ها در مسافت های نزدیک مسئول بخش اعظم گسترش ساالنه این بیماری در مناطق شمالی از سال 

فکر می کند این جابه جایی ها در مسافت های نزدیک دراین فصل نیز مانند همیشه اتفاق افتاده است. او پیش بینی می کند که این 

مزارع سویای ایلینویز نیز دیده شوند.این جابه جایی ها در مسافت های کوتاه توجه هارتمن را جلب می کند؛  در 2017آفت در اواخر 

او می گوید پیش بینی ها در مورد گسترش دانه ها در مسافت های دور، این جابه جایی ها در دنیای واقعی را محاسبه نکرده است. 

ه از تاج پوشه خود می گریزند و شرایطی که موجب پراکندگی دانه می شود، مدل بدون دانستن تعداد دقیق دانه های آفت زده ک

سازی پراکندگی این دانه ها در مسافت های دور می تواند غیر دقیق باشد. بنابراین، در مطالعه اخیر، هارتمن و همکارانش دو نوع تله 

ای آلوده در آالباما، جورجیا و فلوریدا قرار دادند. این تیم هم چنین که دانه ها را گیر می اندازد، در درون، پیرامون و باالی مزارع سوی

 داده های محیطی را اندازه گیری کرد، از جمله دمای هوا، رطوبت طبیعی، سرعت و جهت باد، بارندگی و رطوبت برگ ها.

شوند. دانه ها از مزارع دور می شوند،  عمده دانه ها در داخل تاج پوشه می مانند، اما درصدی )یک سوم تا یک دوم( در هوا شناور می

فوت می رسند.این تعداد توضیح می دهد که چگونه  200فوتی می مانند و حدود نیمی از آنها به  50اما بیشتر آنها در فاصله 
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به  سپراکندگی این بیماری به طور معمول در فاصله نزدیک کار می کند. زنگ سویا می تواند درون یک مزرعه گسترش یابد و سپ

مزرعه کناری که میزبان جایگزین است برود؛ گیاه کودزو. با توجه به این که چه میزان گیاه کودزو در سراسر جنوب روییده است، 

جایگزین خوبی برای مزارع سویا در فاصله ی هزار فوتی است. این آفت دوباره از جنوب به سمت شمال حرکت می کند. هارتمن می 

 مایل در ساعت گسترش می یابد. 30ولی، این آفت از جنوب با سرعت حدود گوید در یک تابستان معم

مطالعه هارتمن هم چنین عوامل محیطی را که گسترش این آفت را در فواصل کوتاه را تسهیل یا از آن جلوگیری می کند شناسایی 

تند که دانه ها در شرایط گرما و وزش باد کرد. این تیم با استفاده از یک رویکرد آماری که به یادگیری ماشین معروف است دریاف

آنچه موجب آلودگی "دورتر می روند و در شرایط هوای مرطوب و خیس در نزدیکی تاج پوشه خود می مانند.هارتمن می گوید: 

انه رد، داین دو شرایط خوبی برای آلودگی قارچی و تولید دانه ها هستند. زمانی که باران می با". "محلی می شود نم و رطوبت است

ها را از درون ضایعات برگ می شوید، بنابراین آنها برای انتقال به مسافت دور دست در دسترس نیستند. اما قارچ ها در یک روز 

.این مطالعه انتقال در فواصل کوتاه را توضیح می "خشک که باد می وزد دانه هایی جدیدی را که آماده انتقال هستند آلوده می کنند

 ه این نتایج پیش بینی های مربوط به جابه جایی در فواصل دور را شکل می دهند؟دهد اما چگون

من فکر می کنم که این مطالعه ایده خوبی درباره تعداد دانه های زنگ زده در اتمسفر و در درون و باالی تاج "هارتمن می گوید:

اگربه ". "یادی از تعداد دانه ها در فضای جوی وجود داردپوشه های سویا و فاصله آنها از مزرعه آلوده شده به دست می دهد. تنوع ز

.به عبارت دیگر، شانس بیرون آمدن دانه ها از تاج پوشه "فضایی خارج از حوزه مزرعه فکر می کنید عوامل رقیق کننده بسیار هستند

آنچه که پنداشته می شود باشد و  و باال رفتن توسط جریان هوای روبه باال برای جابه جایی در فواصل طوالنی ممکن است کمتر از

اگر شما این را در نظر بگیرید که زنده ماندن برای دانه ها در جریان هوای باال چگونه است این شانس کمتر نیز می شود.هارتمن می 

ها این شرایط دانه های موجود در جریان های هوای رو به باالدر معرض دماهای سخت و اشعه یو وی قرار دارند. بیشتر دانه "گوید: 

را تاب نمی آورند، اگرچه آنهایی که دانه های تیره تر دارند شانس بیشتری دارند. دانه های سویای زنگ زده دانه های ریزی دارند و 

 ."این دانه ها نسبت به اشعه یو وی بسیار حساس هستند

.iana.ir/fa/news/http://www48186/%D8%B2%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

المللی بهبود ذرت و گندم، از نقش آموزش در تأمین امنیت آموزش، کلید راه مبارزه با گرسنگی/ جوانان در مرکز بین
 گویندغذایی می

 (آزمایش می کند CIMMYT) بهبود ذرت و گندمبین المللی جاناتان پوله، نمونه رنگ نان را در آزمایشگاه گندم مرکز 

( در ال باتان مکزیک، در مصاحبه ای به مناسبت روز بین (CIMMYTدو تن از جوانان در مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم 

ند که برای بهبود امنیت غذایی و ایجاد اطمینان از برقراری صلح پایدار در جهان، آموزش آگوست( معتقد بود 12المللی جوان )برابربا 

، جرج دآلنجل ، دانشجوی "مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم "و همکاری نقش مهمی ایفا می کند.به گزارش ایانا از سایت 

رکت متقابل بخش های مختلف می تواند برای غلبه بر تحقیقات در زمینه نوآوری های کشاورزی و مشا"مهندسی کشاورزی، گفت: 

  "چالش هایی که توانایی ما را برای تولید غذای کافی و برآوردن تقاضای جهانی تهدید می کند، استفاده شود.

به  ن،دآلنجل همراه با همکارش جاناتان پوله، در مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم به یادگیری مهمترین مطالب کشاورزی جها

 ( حمایت می شود، مشغول هستند. (WFP( که توسط جایزه جهانی غذا 1روان )-عنوان بخشی از برنامه کارآموزی معتبر بورالگ

من معتقدم که آموزش می تواند بسیاری از مشکالت جهانی را حل کند. همه ما درک می کنیم که امنیت غذایی "دآلنجل گفت: 

که این یک مشکل جهانی است. در این مسیر باید به مردم امکان داده شود که با هم کار کنند یک چالش است، اما باید درک کنیم 

راوی گوپال سینگ، متخصص در حوزه سیستم های کشت و زرع در مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم "و ارتباط داشته باشند.

منابع، افزایش نابرابری و چالش های تغییرات آب و هوایی، با داشتن توانایی ، می توان بر فشارهای شدید ناشی از کمبود "گفت: 

  "غلبه کرد. این در حالی است که برنامه کارآموزی آموزش مهمی برای نسل جدید کشاورزی فراهم می آورد.

به زودی کشاورزی به شغل حیاتی برای جوانان تبدیل می  "نظارت دارد، گفت:  CIMMYTدر  Del'Angelسینگ، که بر کار 

 "د.شو

 لوبیا است ، درحال بررسی محصولجورج دآلنجل 

جوانان با داشتن عالقه به سیستم های کشاورزی  "پوله ، کسی که در زمینه توسعه حرفه ای کارشناسی تغذیه کار می کند، گفت :

شت چگونگی تولید معی و غذا، باید در مورد چالش های جهان مطالبی یاد بگیرند و به عنوان سفیر برای گسترش این مطالب در مورد

 "کشاورزی و تضمین صلح اقدام کنند. 

شرط ضروری برای دستیابی به یک جهان بدون گرسنگی و فقر، ایجاد صلح پایدار در جهان است که بخش اساسی از دستور کار 

سازمان ملل به شمار می رود. بانک جهانی تخمین می زند که رشد اقتصادی کشاورزی تا چهار برابر می تواند  2030توسعه پایدار 

در  برنامه کارآموزی "، مدیر کارآموزی بین المللی و توسعه شغلی در جایزه جهانی غذا، گفت:در کاهش فقر موثر باشد.لیزا فلمینگ

ایاالت متحده برنامه ای ویژه است که در آن دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان کالج را درگیر می کند تا به بررسی تحقیقات 

http://awnrc.com/index.php


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

232 

دازند و این زمانی است که آن ها باید در زمینه تحصیالت و حرفه موسسات جهانی که به مسائل امنیت غذایی مربوط می شوند، بپر

ما تالش می کنیم تا به روش هایی جوانان را به نحوی با امنیت غذایی آشنا کنیم، تا احساس "وی افزود:  "خود تصمیم گیری کنند.

  "ا ناامید کننده نباشند .مسئولیت، درک و تعامل به گونه ای انجام شود که برای آن ها خسته کننده ، ترسناک و ی

و به عنوان مبارزی با گرسنگی شناخته می شود، به طوری که 1970(، برنده جایزه صلح نوبل Norman Borlaugنورمن بورالگ) 

با گروه های سراسر  CIMMYTزندگی خود را صرف کار در حوزه مبارزه با عدم امنیت غذایی و به عنوان یک پژوهشگر برجسته در 

از میراث او حاصل شده است و در این برنامه جوانان با  Borlaug-Ruanکرد. این در حالی است که برنامه کارآموزی  جهان کار

مسائل مربوط به علوم ، امنیت کشاورزی و مواد غذایی آشنا می شوند. به طوری که این برنامه می تواند به تربیت افراد موثر و دانا و 

-، کارآفرینان بورالگ1998از زمان آغاز برنامه در سال  CIMMYTهان کمک کند. در این مسیر، رهبران نوآوردر زمینه تغذیه ج

 روان را میزبانی کرده است، به طوری که ساالنه تعداد زیادی کارآموزان در این مرکز گردهم آمده و به یادگیری می پردازند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Borlaug-Ruan Internship program  یک برنامه کارآموزی برای نشان دادن مسیرهای حرفه ای در علوم، کشاورزی و :

روان، ارتباط کارآموزان را با دانشمندان و سیاست گزاران مشهور در مراکز -توسعه جهانی است. کارآموزی معتبر بین المللی بورالگ

نه ها، برقرار می کند. همچنین آن ها درباره مسائل مربوط تحقیقاتی پیشرو در سراسر جهان، طی هشت هفته با پرداخت تمام هزی

به امنیت غذایی و مشکالت تغذیه ای در مناطق فقیرنشین کشورهای در حال توسعه به مطالعه می پردازند. از طریق این برنامه 

 می شوند.کارآموزی، دانشجویان با گذراندن وقت در آزمایشگاه، به انجام تحقیق و جمع آوری داده ها مشغول 

http://www.iana.ir/fa/news/48293/%D8%A2%D9%85%D9% 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 سازی استقد از ظرفیت بخش خصوصی: راه نجات بذر کشور، خصوصیدفاع تمام

سازی و واگذاری دستاوردها معرفی های بهبود وضعیت بذر کشور را خصوصیمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تحقیقات یکی از راه

یزه های پایبه گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در مراسم پنجمین گردهمایی سراسری کشت.کرد

رسد باید برای نجات بذر کشور به بخش خصوصی اعتماد کرد و نظر میقد از ظرفیت بخش خصوصی گفت: بهبا دفاع تمام 69 - 97سال زراعی 

رقم انواع  43های بسیاری از سوی محققان کشور معرفی شده است، افزود: تاکنون ها سپرد.اسکندر زند با اشاره به اینکه رقمدستاوردها را به آن

 های پیش رو، این عدد در آینده بیشتر خواهد شد.اگذار شده که با توجه به برنامهبذر به بخش خصوصی و

ویژه گندم به اندازه کافی معرفی شده است، اما باید برای افزایش های بذر در محصوالت مختلف بهوی بیان کرد: با وجود اینکه رقم

 ها به مزارع تالش بیشتری انجام داد.ضریب نفوذ آن

رقم مقاوم خارجی  15به اینکه در زمینه بذور پاییزه مشکل خاصی وجود ندارد، ادامه داد: تاکنون در محصول چغندرقند  زند با اشاره

 ای نزدیک به مقدار قابل توجهی افزایش یابد.رود این تعداد در آیندهمعرفی شده و امید می

گیری ازهها، اندو فرانسه، ایجاد سامانه نفوذ ارقام در استان المللی با سیمیتمصرف، پروژه مشترک بینکش جدید و کمآفت 19معرفی 

ترین دستاوردهای درصد و افتتاح کانون کشاورزان نمونه از مهم 40آب مصرفی گندم، افزایش نظارت الکترونیک در حوزه گندم به 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود که وی در خالل سخنانش به آن اشاره کرد.

برند جذب  25شده، مورد آزمایش 175سم برای کنترل کیفی معرفی شده که از  625عاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: تاکنون م

برند تقلبی است که از این  400هزار و برند فرمول کود، یک 866هزار و شد، همچنین در حوزه پایش، ثبت و نظارت کود از هفت

به گفته زند، وزارت نیرو برنامه بیالن آب را در دستور کار دارد، وزارت جهاد کشاورزی نیز برنامه رقم آن وارداتی است. 338تعداد 

توان تعریف کرد؛ بنابراین الزم است که دو برنامه زیرپروژه برای آن می 12وری را در اولویت کارهای خود قرار داده که افزایش بهره

 های سازمانبه اجرا برسد.وی آموزش بلندمدت مسئوالن مروج پهنه را یکی از اولویت هامذکور به جمع کلی رسیده و در تمام استان

نفر  680هزار و روز آموزش دیدند که این تعداد در سال جاری به یک 60نفر در  655، 95متبوع اعالم کرد و یادآور شد: در سال 

باشد.زند معتقد است: اکنون جایی در کشور وجود ندارد که از داشتن  روزارتقاء خواهد یافت، البته باید ابزار و دانش مروجان کافی و به

ها هنوز فعال نیستند؛ بنابراین درصد آن 18.5ها اخذ شده و حدود درصد اطالعات پهنه 81بهره باشد. در این راستا مسئول پهنه بی

 درصد برسد./ 100ها به نها در نخستین فرصت در سامانه مربوطه تکمیل شده و فعالیت آباید اطالعات پهنه

http://www.iana.ir/fa/news/48280/%D8%AF%D9 

 Formatted: Left, Space After:  8 pt
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 پیشنهاد کاربردی به وزیر آموزش و پرورش برای حذف حافظه محوری از مدارس 12

توجه به انتقاد مردم و "وزیر جدید آموزش و پرورش در یکی از اولین اظهارنظرهای خود گفته است:  - عصر ایران؛ جعفر محمدی

سی امه های دربسیاری از متخصصان از حافظه محوری و تمرکز بیش از حد نظام آموزشی بر محفوظات، باید به اصالح این روند در برن

؛ این که  "با توجه به انتقاد مردم و بسیاری از متخصصان..."وزیر گفته است: : 1- در این باره نکات زیر قابل توجه است".بپردازیم

وزیر جمله خود را به انتقاد مردم و نظرات متخصصان مستند کرده است، رویکرد ارجمندی است که امیدواریم به یک روند و رویه 

اگر امروز ما از در همه عرصه ها، دچار فجایع مدیریتی هستیم .وزارت آموزش و پرورش و البته سایر دستگاه ها تبدیل شود دائمی در

این که وزیر جدید آموزش . 2- از همین دلیل ساده نشأت می گیرد که به خواست مردم و نظرات متخصصان وقعی نهاده نمی شود

حافظه محوری در نظام آموزشی را مطرح می کند  "بنیادین"وزارت رسیده است، مشکل و پرورش در همین روزهای نخستی که به 

نیز امیدوار کننده است و این نوید را می دهد که احتماالً قرار است در این دوره از وزارت آموزش و پرورش، اصالحاتی زیر بنایی انجام 

ع هزاران وعده محقق نشده مسووالن می پیوندند یا جزو معدود وعده شود. البته باید منتظر بود و دید که آیا این سخنان هم به جم

 هایی می شود که در حرف متوقف نمی شوند؟

در سال های :3- (1می توان چند موضوع زیر را در نظر گرفت "سواد زندگی"اما درباره عبور از حافظه محوری به سمت آموزش  3- 

آشنا شوند. اما  "مهارت گفت و گو"ن با آنچه در زندگی بدان نیاز دارند، مانند اخیر، تالش های محدودی شده است تا دانش آموزا

نکته اینجاست که همین آموزه ها نیز به محفوظات جدیدی تبدیل شده اند که مثالً دانش آموز باید تعریف گفت و گو را حفظ و در 

جدیدی از محفوظات شود، همان بهتر که این تحول)!( را بنابراین اگر قرار است آموزش سواد زندگی تبدیل به حجم !امتحان بنویسد

برای عبور از حافظه محوری، باید نظام امتحانات را دگرگون کرد؛ بدین گونه که در سال .3- (2رقم نزنند. زندگی ازبر کردنی نیست

به صورت هدفمند امتحانات را  های نخست تحصیلی، برپایی امتحان به روش کنونی کال برچیده شود و در سال های بعد، آرام آرام و

به عالوه، به جای تمرکز امتحانات در یک مقطع زمانی خاص، می توان کل فعالیت دانش آموز در طول سال .وارد نظام آموزشی کرد

ر را ) به ویژه در سال های نخست تحصیل( مالک ارزیابی قرار داد و در نهایت هم با نمرات توصیفی داد، مانند آنچه هم اکنون د

حذف برخی کتاب ها نیز از لوازم عبور از حافظه محوری است. باید به جای .3- (3مقطع ابتدایی مرسوم است ولی به شکلی ناقص

کتاب محوری، گفت و گو محوری در مدارس باب شود. در حال حاضر، مثالً برای ارائه درس الکتریسیته، دانش آموزان فالن صفحه 

معلم توضیح می دهد و سپس باید همان صفحات را حفظ کنند و امتحان دهند و بعد از امتحان نیز از کتاب درسی را باز می کنند، 

در حالی که آموزش و پرورش می تواند سرفصل درس الکتریسیته را با توضیحات جامع، در اختیار معلم .همه چیز را فراموش کنند

سیته، مطالعه، پرس و جو و سرچ کنند و هفته بعد، درباره نتایج تحقیقات رار دهد و معلم نیز از دانش آموزان بخواهد که درباره الکتری

این روشی است که هم اکنون در بسیاری از کشورها اجرا می شود و طی آن دانش آموز، هم مهارت های .شان با هم حرف بزنند

م دیگر در حذف حافظه محوری، بازی رویکرد مه.3-(4 تحقیق را می آموزد، هم دانش می اندوزد و هم گفت و گو را یاد می گیرد

سازی آموزشی است. متخصصان تعلیم تربیت در جهان، بازی های متعددی را برای آموزش مفاهیم مختلف ابداع کرده اند. بازی، 

 .همواره مطلوب کودکان و نوجوانان است و بسیاری از مفاهیم زندگی را می توان در قالب بازی های مختلف به آنها آموخت

آموزش و پرورش باید واحد فیلمسازی و انیمشین سازی اش را برای آموزش برخی مفاهیم زندگی فعال کند و از تولید کنندگان 3-(5 

 .محتواهای مفید تصویری برای دانش آموزان حمایت کند. تجهیز مدارس به وسایل کمک اموزشی نیز الزامی است تعریف شده

ارس گنجانده شود و دانش آموزان در آن ساعت درباره محتوای کتاب های غیردرسی که باید ساعت هایی در برنامه درسی مد3- (6
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معلم می تواند در  .موضوعات کتاب ها نیز باید کامالً آزاد و بر اساس عالیق دانش آموز باشد .خوانده اند با یکدیگر گفت و گو کنند
http://www.iana.ir/fa/news/48079/12%D-9%BE%DB%8C%D8 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 های سدسازی در کشورغربالگری پروژه

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اولویت نخست ایجاد سد در کشور را تامین آب شرب دانست و گفت: در  :دنیای اقتصاد

 .بندی درستی روی سدهای موجود کشور انجام شده استقالب قانون برنامه توسعه غربالگری و اولویت

برداری سد در کشور به بهره 34یازدهم ها با تاکید بر اینکه در دولتلیرسومحمد حاج، «رسانی وزارت نیرواطالع پایگاه»به گزارش 

هایی که منفعت کمتری دارند و احتماال غربالگری مناسب روی سدهای موجود کشور باعث شد تا سازه رسیده است، اظهار کرد:

ه به اینکه در این زمینه باید نگاه کارشناسانه و مشکالتی را در حوضه آبریز به همراه داشته باشند از اولویت خارج کنیم. وی با اشار

براین اساس سدهایی که صرفا برای توسعه سطح زیرکشت یا صنعت بود از اولویت  ای وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد:متخصصانه

 50ن برنامه و بودجه توانستیم با کمک سازما ها یادآور شد:رسولیایم. حاجخارج و تامین آب شرب را در اولویت اصلی خود قرار داده

درصد از سدهایی را که در مرحله اجرا یا مطالعات بود، به درستی متوقف کنیم یا اهداف آن را به سمت تامین آب شرب تغییر دهیم 

صورت بهطرح این موضوع  دار با محوریت تامین آب شرب را اجرایی کنیم. مشاور وزیر نیرو تاکید کرد:های اولویتو از طرفی طرح

یکسویه که سدسازی اشتباه است، کار درستی نیست؛ ولی از طرفی افراط در زمینه ساخت سد هم مناسب نبوده و باید به مباحث 

های زیادی در بخش آب کاریامروزه موازی ها خاطرنشان کرد:حاج رسولی .شداجتماعی و زیست محیطی آن نیز توجه جدی می

ای برای دوازدهم نگاه ویژهبنابراین باید در دولت .های بخش آب تاثیرگذار استها در تحقق ماموریتوجود دارد و همین ناهماهنگی

 .رفع این موضوع وجود داشته باشد

http://www.iana.ir/fa/news/48115/%D8%BA%D8%B1%D8% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۰تاریخ: 

 سال آینده ۷5بینی مرگ شمال خزر در پیش

به گزارش ایرنا، دریای خزر که افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به 

بر پایه پژوهش های انجام شده کیلومتر پهنه میانگین دارد،  320کیلومتر طول و  1200عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین بیش از 

 .مکعب گاز طبیعی برخوردار استتریلیون فوت  257میلیارد بشکه نفت و  50از حدود 

اعالم کرد: نتایج تحقیقات گروه بین المللی دانشمندانی از روسیه، آمریکا و فرانسه نشان داد  «درجه 360»شبکه تلویزیونی روسی   

 .سال آینده خشک می شود 75هوای کره زمین ادامه یابد، بخش روسی دریای خزر ظرف  که اگر وضعیت کنونی گرم شدن آب و

 شبکه تلویزیونی روسی امروز )پنجشنبه( نتیجه گزارش پژوهشی این گروه بین المللی دانشمندان را از نشریه آمریکایی 

Geophysical Research Letters یک و نیم  2015تا  1996از سال در گزارش آمده است: سطح آب خزر .منتشر کرده است

است که پایین ترین سطح این پهنه آبی گزارش شده  1970متر کاهش یافته، ولی با این حال یک متر باالتر از سطح سال های دهه 
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ی اگروه بین المللی دانشمندان علت اصلی کاهش سطح آب دریای خزر را تبخیر عنوان کردند که بر اثر افزایش درجه حرارت هو. بود
نیز امروز نوشت: خزر بهترین دریاچه جهان در حال بخار شدن شدید است. بر اثر پدیده گرم « وداکامسامولسکایا پرا»روزنامه روسی  

 .شدن جهانی آب و هوای کره زمین، دمای سطح آب خزر یک درجه سانتیگراد افزایش یافته است

ارشناسان از داده های دو ماهواره در گزارش این روزنامه با اشاره به نتایج پژوهش این گروه بین المللی دانشمندان آمده است: ک 

سطح آب دریای  1996گراویتی رکووری، کلیمیت اکسپریمنت و چند ایستگاه زمینی بهره گرفته و به این نتیجه رسیدند که از سال 

 .متر رسید و در آینده هم ادامه خواهد یافت 1،5به  2015خزر ساالنه هفت سانتیمتر کاهش می یابد. در سال 

آمده است: اگر میزان بخار شدن آب خزر همین گونه ادامه یابد، بخش هایی از دریا خشک خواهد شد، البته تمام آن از در گزارش  

سال پهنه های گسترده ای از قلمرو آبی روسیه و قزاقستان خشک می شود و همزمان خزر در بخش  75بین نمی رود، اما پس از 

ا در ادامه نوشته است: کارشناسان ناسا )سازمان فضانوردی آمریکا( اتحاد شوروی کامسامولسکایا پرواد.ایران بیشتر خواهد شد

 .( را در وضعیت پیش آمده برای دریای خزر مقصر می دانند1991)فروپاشی سال 

برای روزنامه افزود: در دوره شوروی اجرای سیاست بیابان زدایی در آسیای مرکزی با انتقال آب های دو رودخانه آمو و سیردریا  

 . استفاده در مزارع، تعادل زیستی منطقه را بر هم زد

تارنمای روسی مگاتیومن هم به نقل از گزارش گروه کارشناسان بین المللی نوشت: وضعیت خزر نگران کننده است و بخش شمالی 

 .این پهنه آبی هفت دهه دیگر کامل خشک خواهد شد

هوای کره زمین، تبخیر آب و کاهش ورودی رودخانه های سرازیر به دریای در گزارش آمده است: علت های این مساله گرم شدن 

رسانه روسی در ادامه به نقل از پیش بینی کارشناسان افزود: کاهش جدی سطح آب در بخش شمالی دریای . خزر اعالم شده است

 .ه تغذیه می شود، چشمگیر خواهد بودخزر و مناطقی که از رودخانه های استان آستراخان، جمهوری های کالمیکیا و داغستان روسی

سال کامل  75در پایان گزارش مگاتیومن آمده است: عمق دریای خزر در این بخش ها پایین است و به پنج متر می رسد که پس از  

 . خشک خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/48097D/%9%BE%DB% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 مناسبت روز یوزپلنگ ایرانیپیام ظریف به

دهنده آشتی مجدد ما با محیط زیست و زیستن در یک محیط وزیر امور خارجه گفت: تالش ما برای حفظ یوزپلنگ ایرانی نشان 

مناسبت فرارسیدن نهم شهریور روز خبرآنالین؛ محمدجواد ظریف بهبه گزارش خبرگزاری .تر با همه مخلوقات خداوند استمهربان

 .ملی یوزپلنگ ایرانی ویدیویی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد

او در این ویدیو می گوید نهم شهریورماه روز ملی یوزپلنگ ایرانی است. این روزها ما با چالش های جدی محیط زیستی مثل 

بار که بسیاری از هموطنانمان را به شدت رنج می دهد مواجه هستیم. این چالش ها بیانگر این واقعیت خشکسالی و پدیده گرد و غ

است که ما در گذشته با محیط زیست خودمان و با مخلوقات خداوند که در استفاده از این محیط زیست با ما شریک هستند مهربان 
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دهنده خطر، یکی از این نمونه هاست. تالش ما برای حفظ یوزپلنگ ایرانی نشانوی گفت؛ یوزپلنگ ایرانی یک گونه زیستی در .ایمنبوده
http://www.iana.ir/fa/news/48095/%D9%BE%DB%8C 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۹تاریخ: 

 های جدیدهای شمالی/ سیاستها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استانکاربست کلیه ظرفیت
  دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز

هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی را نیز مکلف کرد در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور و در چارچوب قانون حفظ 

ها، اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز بر روی کاربری اراضی زراعی و باغ

رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه دیروز خود به را انجام دهدبه گزارش ایانا از پایگاه اطالعهای مربوط ایجاد شده است محدوده

ریاست حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد نسبت به شناسایی، تصویب و اعالن عمومی 

ها و موسسات مربوط همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازماناراضی ملی و دولتی مستعد احداث اماکن گردشگری در کل کشور با 

این وزارتخانه همچنین مکلف شد سیاست افزایش تراکم ساختمانی بجای افزایش محدوده شهرها در .ماه اقدام کند 6ظرف مدت 

 .های شمالی کشور )گیالن، مازندران و گلستان( را با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط اتخاذ کنداستان

ها زیست را مکلف کرد کلیه ظرفیتهای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیطدولت همچنین وزارتخانه

و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در 

های گیالن، مازندران و گلستان را به کار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال استانمحدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای 

هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی را نیز مکلف کرد در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور و در چارچوب قانون .کنند

بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز بر روی  ها، اقدام قانونی برای قلع و قمعحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

های مربوط ایجاد شده است را انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن آن قانون نسبت به قانون شهرداری و اصالحات محدوده

های دولت همچنین کلیه دستگاه.ناب کنندهای مربوط به قانون شهرداری اجتها به کمیسیونبعدی آن، از ارجاع این موارد و پرونده

ای که به منظور هماهنگی و برخورد مؤثر با تخلفات ساخت و ساز در شهرهای اجرایی را موظف کرد ضمن همکاری با کارگروه ویژه

یاست محورهای عمده س.شود، از ارایه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری کنندیاد شده تشکیل می

شناسایی، تصویب و اعالن عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها ا :- جدید دولت در باره این مناطق به قرار زیر است

گردشگری در کل کشور توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان ها و موسسات مربوط #شهرکهای 

افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان های شمالی کشور )گیالن، اتخاذ سیاست .- ظرف شش ماه

 .مازندران و گلستان( با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط

بازنگری، اصالح و ابالغ اصول و ضوابط تهیه طرح های جامع و هادی درخصوص محدوده های شهری و روستاهای شمالی کشور - 

 .طی شش ماه

یری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای جلوگ- 

 استان های شمالی کشور با استفاده از تمامی ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات
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 .حدوده های ممنوع ایجاد شده استاقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز روی م- 
http://www.iana.ir/fa/news/48089/%DA%A9%D8%A7% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

حفاظت محیط های سازمان درصد فعالیت 95تراریخته اولویت دست چندم در مسایل محیط زیست است/درباره 
 زیست اطالعات ندارم/مسئله اول کشور آب است/ آب را فدای یوز نکنیم

های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هر قسمت از ایران مشکالت خاص خود را دارد و حوزه محیط زیست اولویت

ویت دست چندم سازمان حفاظت محیط زیست اعالم متعددی داشته که باید به آنها توجه شود، مسئله محصوالت تراریخته را اول

به گزارش خبرنگار ایانا، عیسی کالنتری از زمانی که به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده است، اظهاراتی داشته که .کرد

زمینه نگرانی فعاالن محیط زیست را فراهم کرده است. از یک سو دفاع از محصوالت تراریخته از نخستین روز روی کار آمدن عیسی کالنتری 

لید این دسته از محصوالت به عنوان اولویت اول سازمان حفاظت محیط زیست به جامعه معرفی شود و از سوی دیگر مواضع سبب شده که تو

وی در زمینه فقر و ایجاد اشتغال سبب شده که بسیاری از فعاالن محیط زیست تصور کنند که از این به بعد مناطق حفاظت شده آماج 

گرفت. اگرچه امروز عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد که مسئله تراریخته های گسترده قرار خواهند کاویمعدن

ای دست چندم در محیط زیست است اما حضور نیره خوش خلق سیما و سه کارشناس محصوالت تراریخته در نشست امروز رئیس سازمان مسئله

ره مواضع این سازمان در برابر محصوالت تراریخته نگران کرد. البته کالنتری توضیح با اصحاب رسانه، خبرنگاران حوزه محیط زیست را هم دربا

داد که این حضور پررنگ به این دلیل است که سازمان حفاظت محیط زیست کارشناسی در زمینه محصوالت تراریخته یا همان دست ورزی شده 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره دلیل حضور بهزاد قره یاضی رئیس رد.بگیژنتیک ندارد و باید در این زمینه از کمک متخصصان امر بهره 

انجمن بیوتکنولوژی در برنامه تلوزیونی به نمایندگی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست، اعالم کرد: وی هیچ سمتی در محیط زیست ندارد 

 دارد، به تلوزیون اعزام شد تا اطالعات درست به جامعه منتقل شود. اما به دلیل اینکه تولیدکننده برنج تراریخته است و در این رابطه علم

این مقام مسئول همچنین از انجام مطالعه توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد در زمینه سالمت برنج تراریخته و نهایی شدن این 

ریاست شما به سازمان محیط زیست این  ها خبر داد و به شبهه ایجاد شده از سوی خبرنگاران که پرسیدند چرا دقیقا در زمانبررسی

نتایج اعالم شده، این گونه پاسخ داد: این سئوال را از وزارت بهداشت بپرسید. مرجع اعالم نظر درباره سالمت محصوالت تراریخته 

مک به ک ها در زمینه محیط زیست عنوان کرد: باید فرهنگ محیط زیست راوزارت بهداشت است.کالنتری با تاکید بر نقش رسانه

 توان از پیش برد.ها ببریم. در غیر این صورت با سه هزار محیط بان، کاری نمیبه داخل خانه رسانه

درصد مسایل محیط زیستی  70های محیط زیستی کشور را شناسایی کنیم. در ایران بدون اغراق بیش از وی ادامه داد: باید اولویت

یست افزود: خبرنگاران باید این تشخیص را بدهند که خبر و وقتشان بیشتر صرف مربوط به آب است.رئیس سازمان حفاظت محیط ز

 سال آینده، آبی نخواهیم داشت. 15تا  10چه چیزی شود من اعتقاد دارم اگر روند موجود در کشور ادامه یابد، برای 

کند. ساله سرزمین مخاطره ایجاد می وی تاکید کرد: مسئله آب، صرفا برای محیط زیست خطرساز نیست بلکه برای تاریخ هشت هزار

. تر مثل یوزپلنگ قربانی کرد. آب را قربانی یک گونه نکنیم. اینها همتراز نیستنداین مسئله بزرگ را نباید با پرداختن به مسئله جزئی

 تهدید مسئله آب برای کشور، تهدید مسئله بود و نبود برای حیات مردم این سرزمین است. 

ایم. این آب حاصل صدها هزار سال فعالیت طبیعت درصد آب شیرین و فسیلی خود را از دست داده 75د: حدود کالنتری اضافه کر

مهندس جواهری مشاور آب من  77توانیم بحران آب زیرزمینی را تشخیص دهیم.وی ادامه داد: سال در روی زمین است اما ما نمی
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این دریاچه خواهد خشکید.  95رات آبی دریاچه ارومیه هشدار داد که تا سال کرد. وی با بررسی تغییبود و در شیراز هم زندگی می
به اعتقاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مسایل محیط زیستی در سراسر کشور متفاوت است. در شمال کشور مسئله پسماند 

 اولویت اول است در حالی که این مسئله در خارج از شمال کشور اولویت چهارم و پنجم است. 

اهمیت مسایل در هر منطقه، به این مسایل بپردازیم. در شمال کشور مسئله آب جزء آخرین مسایل است. وی افزود: باید با توجه به 

 گیرد. اما این مسئله در سایر نقاط کشور، بسیار پر اهمیت است و در رده اول جای می

ه خصوص در فصول سرد سال جزء های جنوبی دانست و افزود: آلودگی هوا در تهران بکالنتری ریزگرد را اولویت شماره یک استان

 رود.مشکالت اصلی به شمار می

وی، در پیش گرفتن سیاست توسعه متوازن و پایدار را شاه کلید حل مشکالت محیط زیست کشور اعالم کرد. به گفته رئیس سازمان 

را مد  اگر این سیاست پذیر شود.شود محیط زیست حفظ شده و توسعه امکانحفاظت محیط زیست، سیاست توسعه پایدار سبب می

 شود.نظر قرار ندهیم، یکی قربانی دیگری می

ما خواهیم مانع توسعه واقعی کشور نشویم اوی تاکید کرد: ما در راستای توسعه متوازن و پایدار، با یکسری تغییرات تشکیالتی می

 خواهیم که محیط زیست کشور را به بهای عدم پیشرفت و توسعه حفظ کنیم. نمی

تواند میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار داریم. دولت نمی 4.5ی نگاهی هم به آمار فارغ التحصیالن بیکار کشور داشت و افزود: کالنتر

خواهد بکنید. اگر همه ارکان نظام سیاست متوازن در پیش بگیرند، ها بگوید که هر کاری دلتان میاین افراد را رها کرده و به دستگاه

ها به منظور حفاظت بیشتر از .وی به پرسشی درباره ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلیابدکشور توسعه می

درصد وسعت هر کشوری باید در قالب چهار منطقه حفاظت شده  17تا  12المللی، های طبیعی بیان کرد: طبق تفاهم بینعرصه

اگر همه کشور قبول کنند که سیاست توسعه پایدار و  تحت پوشش محیط زیست باشد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:

کند که دستگاه کجا باشد. الزم نیست که این دو سازمان با هم ادغام شود. این شاید فکر متوازن باید در پیش گرفته شود، فرق نمی

 آید.میود، مشکلی پیش نهای اجرایی پیگیری شسال پیش بود. وقتی سیاست توسعه متوازن در کشور توسط همه دستگاه 50تا  40

ز ریها و دستگاه برنامهها و مراتع زیر پوشش محیط زیست نیست. سازمانوی یادآور شد: در حال حاضر در آمریکا و اروپا همه جنگل

های طبیعی زیر پوشش یک کنند که سیاست توسعه متوازن و پایدار بر همه مناطق حاکم شود. اگر تمام عرصهطوری عمل می

توانند نگه درصد را هم نمی 12رود و حتی همین های توسعه پایدار حاکم نباشد، کاری از پیش نمیهم باشد اما سیاستدستگاه 

آید.کالنتری در بخش دیگری از سخنان بر کاهش مصرف آب ای باشند، مشکلی پیش نمیدارند. اگر همه تابع یک سیاست توسعه

وری آب در تولید محصول در پیش های افزایش بهرهد مصرف کاهش یابد و بعد سیاستتاکید کرد و افزود: در زمینه آب ابتدا بای

 گرفته شود. در غیر این صورت، بدون کاهش مصرف آب، راه به جایی نخواهیم برد. البته این کاهش مصرف آب باید تدریجی باشد.

 همکاری بیشتر در این زمینه اعالم کرد. وی درباره حل معضل آلودگی هوای تهران، انتصاب شهردار جدید را عاملی برای

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: صنعت خودروسازی مهمترین آلوده کننده هوای کالنشهرهای کشور است. اما مشکل ما 

 هادر محیط زیست این است که متخصص به حد کافی نداریم. با کمک سازمان برنامه بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به دانشگاه

واگذار خواهیم کرد. در آینده دانشگاه امیرکبیر، علم و صنعت و غیره به صورت دائمی در مراکز تولید خودرو و سوخت برای پایش 

 محصوالت تولیدی آنها حضور خواهند داشت.
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شب به این  درصد آلودگی هوای تهران حاصل چند هزار کمپرسور و کامیونی گازوئیل سوزی است که در 50وی ادامه داد: بیش از 
تری عنوان کرد: با وزیر نفت برای تامین گاز نیروگاه شهید رجایی رایزنی شده است. در زمستان سوخت گاز صرف تامین نیاز کالن

کند که آالیندگی زیادی برای تهران دارد. وزیر نفت قول داده که سوخت خانگی شده و نیروگاه شهید رجایی با سوخت مازوت کار می

 پذیر نیست.مشکل آلودگی هوای تهران یک شبه و یک ساله امکان گاز نیروگاه را تامین کند. حل

 بدنه محیط زیست خالی از متخصص

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر بر خالی بودن بدنه این سازمان از نیروی متخصص تاکید کرد و افزود: باید روی این 

 کند، سبب شده نتوانیم در این زمینه اظهار نظرگی بیشتری تولید میدانیم کدام خودروی داخلی آلودمسئله کار شود. اینکه ما نمی

 کنیم. زیرا سازمان حفاظت محیط زیست از نظر بدنه کارشناسی تهی است.

ای به سازمان محیط زیست ارسال کردم که نظر خود وی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت ستاد احیای دریاچه ارومیه را پذیرفتم، نامه

ام. در حالی که طبق مصوبه هیات دولت اگر انتقال آب بدهید. سه سال است که هیچ نظری از محیط زیست دریافت نکردهرا درباره 

 تواند وارد عمل شده و پروژه را اجرا کند.سه ماه نامه یک دستگاه اجرایی از سوی محیط زیست بدون پاسخ بماند، آن دستگاه می

یا باید توان علمی ایجاد کنیم یا از طریق خرید خدمت، مسئله را حل کنیم. مسایل محیط  کالنتری تاکید کرد: برای حل این مشکل

ایم. باید به صورت تعاملی مسایل را حل کنیم. گاهی کارشناسان استان با نیست زیرا همه در یک کشتی نشسته 100زیست صفر و 

 توجه به آشنایی بیشتر با محیط، توان بهتری برای اظهار نظر دارند.

های ملی گفت: ما باید برای حل مشکالت راهکار ارائه دهیم. نه اینکه وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عبور جاده از پارک

دهند. مثال محل عبور حیوانات را های ملی را بگیریم. در خارج از کشور هم برای این مسایل راهکار میجلوی عبور جاده از پارک

تر کیلومتر طوالنی 130گوییم که جاده باید کنند. اما در ایران میزیر گذر برای عبور حیوانات درست میکشند و چندین فنس می

 شود. قطعا این مسئله شدنی نیست.

درصد وقت خود را روی مسئله آب صرف خواهد  70رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت اعالم کرد که از این به بعد 

الملل ایم. طبق عرف بینایم و به خاطر برنج تراریخته به وزارت جهاد کشاورزی چسبیدهدر زمینه آب رها کرده کرد زیرا وزارت نیرو را

 کنیم.درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کنیم اما در حال حاضر بیش از این مقدار آب مصرف می 40مجاز هستیم که فقط 

کاوی های جانوری و مجوزهای متعدد معدنسازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ گونهوی در پاسخ به پرسشی درباره مواضع 

 در زیستگاه حیات وحش، از انتخاب دکتر نمکی به عنوان معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

دکتر نمکی از سازمان برنامه و بودجه به  کالنتری افزود: دکتر نوبخت دو ماه وقت خواسته که با اتمام فصل بودجه، اجازه انتقال

سازمان حفاظت محیط زیست را صادر کند.وی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در زمینه سابقه شکارچی بودن دکتر نمکی گفت: وی 

رد: ک در زمان ریاست دکتر ابتکار نیز سمت مشاوره داشته و از توابین حوزه شکار است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان

دکتر نمکی، ظهرابی را به عنوان یک صاحبنظر به من معرفی کرده است. به گواه دکتر دبیری )معاون سابق محیط طبیعی سازمان 

حفاظت محیط زیست(، گزارش بازدید دکتر نمکی از چند زیستگاه طبیعی در تاریخ محیط زیست ایران؛ قبل و بعد از انقالب بی 

 سابقه است.
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خصصان محیط زیست در این سازمان باید درباره نمک تا آهو و از موشک تا دوچرخه اظهار نظر کنند. در حالی که وی یادآور شد: مت
رسد در حالی که کمک بالعوض دولت به میلیارد تومان هم نمی 600کالنتری افزود: بودجه سازمان حفاظت محیط زیست صرفا به 

و بودجه، وزارت اطالعات و نیروهای  مناطق آزاد ساالنه دو هزار میلیارد تومان است. سازمان محیط زیست باید مثل سازمان برنامه

 مسلح دیده شود. باید حاکمیت از بعد اقتصاد کالن به محیط زیست نگاه کند.

میلیارد تومان کمک مالی  300وی گفت: من سه سال عضو هیات مدیره غیر موظف منطقه آزاد ارس بودم و این منطقه ساالنه 

حفاظت محیط زیست بسیار ناچیز است و فعالیت پرسنل این سازمان نوعی از  کرد. در حالی که این بودجه در سازماندریافت می

 خود گذشتگی است.

ار داشت توان انتظهای کشور، درباره احیای گاوخونی گفت: نمیآبه تاالبرئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر دریافت حق

 هم داشته باشد و گاوخونی را نیز احیا کرد. هزار هکتار فضای سبز 30میلیمتر بارش،  380که در اصفهان با 

کانون  4کانون بحران در عراق و ایران شناسایی شده است.  28های ریزگرد جنوب کشور نیز تاکید کرد: وی درباره کنترل کانون

ها به دلیل شرایط شود. بخشی از این کانونکانون خارجی ریزگرد تولید می 10ها معادل بحرانی در ایران داریم که در این کانون

ها در حال اند. بخشی هم اراضی شخم خورده بدون کشت هستند. با سازمان جنگلهای نفتی خود را از دست دادهجنگ، مالچ

 ها هستیم.ساماندهی این کانون

ق های عراط با کانونهای ریزگرد اختصاص داده شده است. در ارتبامیلیارد تومان اعتبار به کنترل کانون 190کالنتری افزود: امسال 

های هایی از اراضی بحرانی تحت اختیار داعش بود. با تسلط بیشتر دولت عراق بر این اراضی و خروج داعش، قرار است کانوننیز بخش

 کنیم.هکتار مرکز آموزش و تحقیقات کنترل ریزگرد احداث می 200بحرانی این کشور کنترل شود. ضمن اینکه در نزدیکی نجف نیز 

حیط های مآبهزدایی و جلوگیری از پیشروی بیابان است. اگر حقها دستگاه اجرایی خوبی در بحث بیابانادامه داد: سازمان جنگلوی 

 ها آب مورد نیاز برسد، ریزگردها قابل محاط شدن است.ها و باتالقزیستی را رعایت کنیم و به تاالب

ه را تثبیت شده دانست و افزود: این دریاچه از حالت بحرانی غیر قابل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت دریاچه ارومی

 ایم.میلیارد تومان هزینه کرده 500هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. تا کنون  20بازگشت خارج شده است. برای نجات دریاچه 

ها بسیار خوب عمل کرد و در این رابطه سازمان جنگلوی یادآور شد: در دریاچه ارومیه کنترل غبار نمکین برای ما خیلی مهم بود. 

اقدامات خوبی در دریاچه انجام داد. غبار نمکی دریاچه ارومیه قبل از فعالیت ستاد احیا سبب شده بود که فشار خون مردم تبریز یک 

 دهم بار افزایش یابد.

نشود، عملیات احیا به تعویق خواهد افتاد. از آنجا که دریاچه کالنتری گفت: اگر پول مورد نیاز برای ستاد احیای دریاچه ارومیه فراهم 

های زیرزمینی در ارتباط نیست، بسیار امیدواریم که عملیات ارومیه به جز در منطقه شیرامین و عجب شیر در سایر مناطق با آب

 احیا نتیجه بخش باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/48249/%D8%AA%D8%B1%D8 
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 با سدسازی در شمال موافقم
های زیرزمینی دارند. در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ها نقش بسیار مهمی در حفظ آب و تغذیه سفرهجنگل

اعالم کرده است که آب مسئله اصلی کشور خشکی نظیر ایران است اما در رابطه با مدت کوتاه تصدی خود در این سمت بارها 

دید، موافقت خود را با سدسازی در شمال کشور اعالم کرد. این در  100سدسازی با تاکید بر اینکه این تکنولوژی را نباید صفر و 

 توان یک میلیارد متر مکعبهای این منطقه، میی آب بنداناند که با الیروبحالی است که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده

 .بر ظرفیت نگهداری آب کشور افزود

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین نشست خبری خود در سازمان حفاظت محیط زیست سخنان نگران 

شمال کشور به زبان راند. اگرچه تخصص گرایی وی و تاکید بر اینکه هر کاری را باید به دست اهل و های ای درباره جنگلکننده

گونه که اعتقاد دارد صاحب آن علم سپرد، اندکی آرامش بخش است اما امیدواریم که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همان

های سراسر کشور، زمینه حضور تخصصی سازمان محیط زیست را درباره خودروسازی باید با برون سپاری امور نظارتی به دانشگاه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره .های ایران هم از کمک اهل فن بهره ببردفراهم کرد، درباره جنگل

 .ی بدکنم. سدسازی در جاهایی خوب است و در جاهایسدسازی بیان کرد: من نظر خود را خیلی صریح اعالم می

میلیارد  80درصد پیشرفت فیزیکی و سد سیمینه رود در این حوضه با صرف  60وی که ساخت سد نازلو در حوضه دریاچه ارومیه با 

 .سرمایه را متوقف کرده است، در نهایت تعجب با سدسازی در شمال ایران موافق است

 300سال قبل دو میلیون و  30تا  25اخت سد دادم. حدود کالنتری در این رابطه گفت: من در سد شفارود حَکم بودم و رای به س

هزار هکتار رسیده است. از این میزان یک میلیون  800هزار هکتار جنگل در شمال ایران داشتیم که امروز این رقم به یک میلیون و 

ناطق مخروبه درخت بکاریم. برابر در م 10توانیم در شمال سد بسازیم و به جای آن هزار هکتار جنگل مخروبه است. می 100و 

 .اش از وزارت نیرو به دستگاه مربوطه منتقل شودوظیفه نگهداری از درختان هم به عهده وزارت نیرو باشد. یا بودجه

داند در حالی که هیچ مرجع های طبیعی و دست کاشت را یکسان میمتاسفانه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کارکرد جنگل

که کارکردهای یک جنگل دست کاشت و طبیعی یکسان است اما وی بدون کمک گرفتن از مشاوران امر، نه  کندعلمی تایید نمی

 !شودکند بلکه به عنوان حَکم برای سد شفارود هم انتخاب میتنها چنین اظهاراتی را مطرح می

 کنیم که بدون ایجادموجود را الیروبی نمی هایوی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره اینکه چرا به جای سدسازی در شمال، آب بندان

تخریب جدید، یک میلیارد متر مکعب بر ظرفیت نگهداری آب کشور افزوده شود، بیان کرد: آب سدها سرریز شده و به سمت آب 

سطح  های شمال دارد و معتقد است: در شمال شاخص سطح برگ جنگل بههایی برای جنگلکالنتری ایده.شودها سرازیر میبندان

برسد نه اینکه این شاخص روند نزولی  5.1های مدیریتی باید شاخص به است، بعد از انجام فعالیت 5مهم است. اگر این شاخص امروز 

 !کند: بنده در شمال کشور با کف بری جنگل مخالفم ولی با تک برداشت درختان موافق هستموی اضافه می .طی کند

کند که برش یکسره فقط در ابتدای انقالب در ایران مرسوم بوده و بیش از دو دهه است یان میدر حالی کالنتری این اظهارات را ب

اند که با خروج تک درختان از جنگل، شود. یعنی متخصصان امر تالش کردههای شمال اجرا میکه روش تک گزینی در جنگل

جربه در بخش جنگل طی سه دهه گذشته، این شده است که نیازهای چوبی کشور را تامین کنند. نتیجه این اقدامات و البته کسب ت

 برداری تجاری ازهای طبیعی هیرکانی وضعیت پایداری ندارند. اگرچه دولت و مجلس دست به دست هم دادند که توقف بهرهجنگل

http://awnrc.com/index.php
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عدد نظیر سدسازی، های عمرانی متهای شمال کشور را متوقف کنند اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که اجرای پروژهجنگل
 های شمالایها جاری بود که آب منطقههای انتصاب عیسی کالنتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست بر سر زبانهنوز زمزمه

ای مازندران، آگهی مزایده سد پر مناقشه کسلیان در سوادکوه را به منظور انتخاب کشور به جشن و پایکوبی پرداختند و آب منطقه

حالی است که هنوز محل اجرای این سد مورد مناقشه ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست پیمانکار این پروژه منتشر کرد. این در 

گیرد و تخریب زیادی را به های جنگلی شمال کشور قرار میترین رویشگاهاستان مازندران است زیرا مخزن این سد در یکی از غنی

خت را فراهم کرده و اکوسیستم جنگل را بیش از گذشته همراه خواهد داشت. ساخت چنین سدی زمینه قطع بیش از چند هزار در

تواند مثل یک سد طبیعی و اسفنج آب را در خود نگه دارد برای همیشه از طبیعت ایران کند. در نتیجه جنگلی که میپاره پاره می

در خود جای دهد. با این  تواند آبگیرد که حداکثر به اندازه همان جنگل تخریب شده میای میشود و جای آن را سازهحذف می

 وجود عیسی کالنتری معتقد است که سدسازی در شمال خوب است

http://www.iana.ir/fa/news/48231/%D8%A8%D8% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 در اردبیل پرونده آلودگی خاک به مراجع قضایی ۲6معرفی 

 .فقره پرونده در حوزه آلودگی خاک خبر داد 26سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست بیله سوار از تشکیل 

به گزارش ایانا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اردبیل، بهنام برزگر گفت: ماموران یگان حفاظت نمایندگی محیط زیست 

کشت جالیزی زیرنایلونی ضمن برخورد با کشاورزان متخلف، آنان را ملزم به جمع آوری شهرستان بیله سوار با حضور در مزارع 

 .ضایعات و پسماندهای پالستیکی مزارع پس از برداشت محصوالت جالیزی )زیرنایلونی( کردند

رع های پالستیکی مزابرزگر افزود: براساس بازدیدهای صورت گرفته و عدم تمکین زارعین مذکور در امر جمع آوری ضایعات و پسماند

فقره پرونده و معرفی زارعین متخلف به مراجع قضایی بیله  26کشت جالیزی زیرنایلونی پس از برداشت محصول، نسبت به تشکیل 

وی گفت: پسماندهای پالستیکی برجای مانده در مزارع پس از برداشت محصوالت جالیزی زیرنایلونی .سوار و جعفرآباد اقدام شده است

ت زمان زیاد ماندگاری در روی خاک عالوه بر آلودگی شدید محیط زیست ، اثرات جبران ناپذیری بر حاصلخیزی و از بین بدلیل مد

بردن بافت موثر خاک داشته و بدلیل اهمیت موضوع، این اداره زارعین مذکور را متعهد و ملزم به جمع آوری ضایعات پالستیکی 

 استمزارع کشت جالیزی زیرنایلونی خود کرده 

http://www.iana.ir/fa/news/48191/%D9%85%D8%B 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 قانون حذف تدریجی زغال سنگ

این کشور را تصویب کند. همچنین درباره قانون حذف تدریجی زغال سنگ از سیستم انرژی  2018دولت فنالند قصد دارد سال 

ای تازه را وارد مدار تولید انرژی خود دو نیروگاه هسته 2024افزایش مالیات کربن در این کشور رای گیری خواهد شد؛ فنالند تا سال 

، یکی از مقامات بلند پایه دولتی فنالند به این خبرگزاری گفت که این کشور، سال آینده قانونی را تصویب خواهد رویترزبه گزارش ایانا از .کندمی

Formatted: Left, Space After:  8 pt

Formatted: Left, Space After:  8 pt

http://awnrc.com/index.php
https://www.reuters.com/article/finland-coal-carbon/finland-to-introduce-law-next-year-phasing-out-coal-idUSL8N1LH51D
https://www.reuters.com/article/finland-coal-carbon/finland-to-introduce-law-next-year-phasing-out-coal-idUSL8N1LH51D


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

244 

کند. این امر مستلزم این است که این شود و مالیات بر کربن افزایش پیدا میآن استفاده از سوخت زغال سنگ متوقف می کرد که بر اساس

درصد از انرژی مصرفی فنالند را  10کشور، منابع انرژی جایگزین پیدا کند تا بتواند سیستم انرژی خود را پایدار نگه دارد.زغال سنگ تقریبا 

میلیون تن نفت،  4.1معادل حدود  2016است و در سال  کننده زغال سنگ در منطقه نوردیکترین مصرفکشور بزرگدهد؛ این تشکیل می

 زغال سنگ سوزانده است.

این استراتژی با هدف رها شدن از سوخت زغال سنگ به عنوان یک "گوید: ریکو هوتونن از مقامات ارشد وزارت انرژی فنالند می

اما "کند: . وی اضافه می"شودتدوین شده است. ما باید قانونی بنویسیم و این کار در سال آینده عملی می 2030منبع انرژی تا سال 

های ؛ این سخنان بدین معناست که ممکن است نیروگاه"گذارد تا از امنیت منابع انرژی مطمئن شویماین قانون جای مانور باقی می

تم گوید پایداری سیسفعال باشند.یکی از تحلیلگران انرژی خبرگزاری رویترز می زغالی برای جلوگیری از خطر قطع برق، همچنان

 پذیری بیشتری دارد.انرژی فنالند تحت فشار است زیرا زغال سنگ نسبت به دیگر اشکال انرژی، انعطاف

ود ای خهای هستهیروگاهیکی از تاجران انرژی در حوزه کشورهای نوردیک به این خبرگزاری گفت: فنالند درحال افزایش ظرفیت ن

سنگ شود. اما این ممکن است کافی نباشد زیرا فنالند در آینده از کشور همسایه خود سوئد که دو تواند جایگزین زغالاست که می

ه اگر شما چیزی را ک"کند: ای کمتری دریافت خواهد کرد.این تاجر اضافه میرآکتور خود را از مدار خارج خواهد کرد، انرژی هسته

ت .هلسینکی در حال افزایش ظرفی"شویددر یک سیستم استفاده می شود کنار بگذارید، با کمبود منابع و افزایش قیمت مواجه می

، به 1و هاهیکیوی  3ای خود است تا وابستگی به واردات انرژی از روسیه را کاهش دهد. دو رآکتور جدید، اولکیلواوتوانرژی هسته

گفته است که این پروژه راه  1در مدار قرار خواهند گرفت.فنوویما، مالک نیروگاه هانهیکیوی  2024و  2018ترتیب در سال های 

گوید با توجه به اینکه این شرکت هنوز باید مدارک بسیاری درباره امنیت و صرفه اندازی شده اما هوتونن یکی از مقامات دولتی، می

گوید اندازی آن از روی احساسات باشد.او بدون ذکر جزئیات بیشتر میبندی راه اقتصادی نیروگاه ارائه کند، ممکن است اعالم زمان

 مالیات بر کربن را افزایش خواهد داد. 2018فنالند در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/48190/%D9%82%D8%A7%D9%8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 توانند خود را با بهار زودرس ناشی از تغییرات اقلیمی وفق دهندپرندگان مهاجر نمی

ای نشان داد که پرندگان مهاجر ممکن است قادر نباشند به اندازه کافی سریع پرواز کنند تا بتوانند خود را با تغییرات تحقیق تازه

 .اروپا که ناشی از تغییرات اقلیمی است، هماهنگ سازندبهاری در 

http://awnrc.com/index.php
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ای نشان داد که پرندگان مهاجر ممکن است قادر نباشند به اندازه کافی سریع پرواز کنند تا بتوانند خود را تحقیق تازه

 نند.های خود را بزرگ کبتوانند به خوبی تغذیه و با موفقیت جوجه ها همزمان باشد تامقصد باید با پیدایش منابع غذایی مانند کرم
به  شود. رسیدن آنها، پرواز زود هنگام یا دیرهنگام بهاری برای پرندگان مشکل ساز میپایگاه خبری کربن بریفبه گزارش ایانا از 

 نند.های خود را بزرگ کبتوانند به خوبی تغذیه و با موفقیت جوجه ها همزمان باشد تامقصد باید با پیدایش منابع غذایی مانند کرم

 تر زمستان گذرانیهای گرمهای درختی و پرستوها که در محیطپتهای بیدی، پیمحققان دریافتند که پرندگانی از جمله سسک

دهد، مهاجرت خود را یرات اقلیمی رخ میهای اروپا که بر اثر تغیکنند، قادر نخواهند بود همزمان با بهار زودرس در برخی بخشمی

 دهد که پرندگان از آنچه قبال امید داشتیم،گوید: این شواهد تازه نشان میکوتاه کنند.یکی از دانشمندان به سایت کربن بریف می

 توانایی کمتری برای سازگاری با تغییرات اقلیمی دارند.

 زمان پرواز

تر، به سمت جنوب اروپا و شمال آفریقا مهاجرت نگلستان به امید یافتن غذا در دمای متعادلهر زمستان، نزدیک به نیمی از پرندگان ا

کنند. پرندگان از جمله غازها، پرندگان شکاری و پرندگان آوازه خوان، پیش از بازگشت به سرزمین اجدادی خود در بهار آینده، می

د که ممکن است روند این مهاجرت سالیانه به خاطر تغییرات اقلیمی که گذرانند.اما دانشمندان بیم آن دارنزمستان را در خارج می

 سال گذشته شروع شود، قطع گردد. 30روز زودتر از زمان معمول در  8تا  6شود بهار در اروپا، باعث می

رایط تازه وفق دهد که برخی پرندگان خواهند توانست با ترک کردن زودتر مناطق زمستان گذرانی، خود را با ششواهد نشان می

های روشن روز تکیه دارند که تحت توانند تغییرات دمایی کوچک را درک کنند و برعکس بر تعداد ساعتدهند. اما همه پرندگان نمی

 تاثیر گرمایش نیست که به آنها بگوید چه زمانی وقت پرواز است.

 از مناطق زمستان گذرانی است. برای این پرندگان، هماهنگ شدن با بهار زودرس به معنای بازگشت سریع تر

اما پرواز با سرعت بیشتر راه حل این مشکل نیست زیرا پرندگان انرژی کافی برای بال زدن شدیدتر در طی مسیر طوالنی مهاجرت 

کند: کاهش به چاپ رسیده، راه حل سومی را بررسی میNature Climate Changeخود را ندارند.این تحقیق تازه که در مجله 

هایی زمینی است که پرندگان پیش از ادامه سفر خود در آنجا تغذیه و های بین راه که استراحت گاهطول زمان اقامت در توقف گاه

طور چشمگیری ا بهتواند سرعت مهاجرت رهای کوتاه تر میکنند.در این تحقیق مشخص شد که در حالی که توقفاستراحت می

 افزایش دهد، اما به احتمال زیاد کافی نیست. 

طور میانگین تنها دو روز در این مطالعه روشن شد که مثال کم کردن نیمی از زمان استراحت منجر به این خواهد شد که پرندگان به

های ا، منبع اصلی غذایی پرندگان در جنگلهزودتر به مناطق زمستان گذرانی خود برسند. در مقابل، اوج زمان در دسترس بودن کرم

 روز عقب افتاده است. 20، 2008تا  1980های انگلستان، طی سال

 این ناهماهنگی بین زمان رسیدن"گوید: نویسنده ارشد این تحقیق، دکتر هایکو شمالیوهان از موسسه تحقیقات هوایی در آلمان می

هایی که قادر نیستند آغاز سفر بهاری خود را تنظیم کنند، مشکل بسیاری از گونهتواند برای پرندگان و در دسترس بودن غذا، می

ناتوانی در تنظیم یا سازگاری در زمان رسیدن به منطقه تولید مثل به ناهماهنگی روزافزون "گوید: . او به کربن بریف می"شودساز می

ماهنگی برای جمعیت یک گونه ادامه یابد، ممکن است منجر بین در دسترس بودن غذا و تقاضای آن منجر خواهد شد. اگر این ناه

ر رسد ددهد که هر چند پرندگانی، مانند مگس گیر ابلق هستند که به نظر می.شمالیوهان ادامه می"به کاهش تعداد جمعیت شود

هایی در معرض خطر پاسخ به تغییرات اقلیمی، زمان رسیدن بهاری خود را تنظیم کرده باشند اما هنوز مشخص نیست چه گونه

آوری خود را جلو انداخته است. اینکه آیا مگس گیر ابلق زمان رسیدن به منطقه جوجه"کند: کاهش جمعیت هستند. او اضافه می

http://awnrc.com/index.php
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آنها توانایی بهتری در کشف چگونگی شرایط در یکی دو ماه آینده در منطقه زادآوری خود را دارند یا خیر، کامال ناشناخته است. 

ه برند بتوانند شرایط محیطی را کهای زمستان گذرانی خود در آفریقا به سر میید است که پرندگانی که هنوز در سرزمینبسیار بع

 ."بینی کننددر منطقه زادآوری خود با آن مواجه خواهند بود را از قبل پیش

 محاسبه سرعت مهاجرت

گونه پرنده مختلف را بررسی  46تحقیق مربوط به ردیابی  49ز محققان برای درک عوامل موثر بر سرعت مهاجرت، اطالعات موجود ا

ها دارد که از نظر این محققان جایی است که کردند.آنها دریافتند که سرعت کلی مهاجرت، ارتباط بسیار زیادی با تعداد استراحتگاه

 نی اینکه چگونه کاهش زمان استراحتبیهای ریاضی برای پیشپرندگان بیش از یک روز در آنجا سپری کنند. محققان سپس از مدل

 تواند به پرندگان در افزایش سرعت پرواز کمک کند استفاده کردند.در مسیر پرواز به خانه می

توانند سرعت خود را با توجه به های آنها میزان متوسط سرعت پرواز، فاصله کلی مسیر مهاجرت و اینکه پرندگان چگونه میدر مدل

محیطی تغییر دهند، در نظر گرفته شده بود.در آینده ممکن است پرندگان مجبور باشند زمان بیشتری در شرایط تغییرات زیست 

نامطلوب  وقتی پرندگان با شرایط"گوید: های بین راه بمانند که بیشتر ناشی از تغییرات اقلیمی است. دکتر شمالیوهان میتوقف گاه

م بر طور مستقیشود. وضعیت تغذیه بهشوند، شرایط تغذیه آنها بسیار بد میمانند خشکسالی، بارش شدید و هوای سرد مواجه می

 ."گذاردها تاثیر میسرعت کلی مهاجرت آنها در طول استراحتگاه

 سازگاری با پرواز

است  نگوید این مطالعه جدید ممکدکتر استفن مایور زیست بوم شناس از دانشگاه فلوریدا که در این تحقیق نقشی نداشته است می

ند، کمک رسطور روزافزون در سازگاری یافتن با تغییرات اقلیمی ناتوان به نظر میدر روشن شدن دلیل اینکه چرا برخی پرندگان به

ر تطبیق یافتن کنند دممکن است فکر کنید پرندگانی که با تغییر فصول، هزاران کیلومتر پرواز می"گوید: کند. او به کربن بریف می

لیمی متخصص باشند؛ اما این تحقیق نشان داد که پرندگان نسبت به آنچه امیدوار بودیم قابلیت بسیار کمتری در تطابق با تغییرات اق

 ."افتدخود با شرایط جدید دارند؛ این امر شاید به این خاطر باشد که تغییرات آب و هوایی، بسیار سریع و با نوسانات زیاد اتفاق می

http://www.iana.ir/fa/news/48184/%D9%BE%D8%B1%D9% 
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 ها با گیاهانهمکاری سودمند مورچه

کند همچون یک کود ارزشمند برای گیاهان عمل میها، دهد که قطرات فضوالت مورچهتحقیق تازه دانشمندان دانمارکی نشان می

 .کنندها بدین ترتیب از گیاهان حفاظت و آنها را بارور میشود؛ مورچهها جذب میکه مستقیما از طریق برگ

ها را در حال دانمارک، اغلب مورچه( Aarhus University)به گزارش ایانا از پایگاه اینترنتی دانشگاه علوم و تکنولوژی آرهوس

اید. در واقع این گیاهان هستند که با عرضه یک شربت شیرین که دیده -حتی درختان بلند–های درختان پرسه زدن روی برگ

ها،حشراتی را ها و برگها در مسیر عبور خود از شاخهکنند. مورچهخورند، آنها را به خود جذب میها با لذت تمام آن را میمورچه

 خورند.باعث آسیب آنها بشوند را می توانندکه در صورت باقی ماندن روی گیاهان می

های سیب سالهاست که این مساله روشن شده و اکنون دانشمندان دانمارکی از این دانش برای مبارزه علیه حشرات مضر در باغ

 آورند.می ها پدیدای در باغهای تازهکنند و آفت کشهای درختی را از جنگل به باغ منتقل میکنند. آنها تنها مورچهاستفاده می

ها اند. ادرار یا مدفوع این مورچهکنند را شناسایی کردههایی که روی درختان زندگی میاکنون محققان تاثیر مثبت دیگری از مورچه

طور تجاری برای باروری بیشتر شود، دارای آمینو اسید و اوره است؛ این دو ماده از جمله موادی هستند که بهکه با هم دفع می

 شوند.های آنها افشانه میروی برگگیاهان، 

 باغچه کوچک قهوه در آزمایشگاه

آیند و کنند. آنها روی زمین نمیویژه روی تاج درخت زندگی میها وجود دارند که بههای مختلفی از مورچهای، گونهدر مناطق حاره

ل مورچه بافنده صادق است که در باالی بسیاری از ها مثتوانند در آنجا تغذیه کنند. این امر در مورد بعضی مورچهبنابر این نمی

 هزار مورچه را در خود جای داده باشد. 60کند. هر درخت ممکن است تا ها از جمله درخت قهوه زندگی میدرختان و بوته

بافنده  هایمحققان در آزمایشگاه، یک باغچه کوچک، با چند درخت قهوه درست کردند. درخت قهوه اصلی یک کولونی از مورچه

ها نتوانند از یک درخت به درخت دیگر بروند مگر اینکه پلی برای انتقال داشت. همه درختان قهوه در آب قرار داده شدند تا مورچه

 های معلقی بین برخی از درختان )نه همه آنها( قرار دادند.آنها وجود داشته باشد. سپس دانشمندان پل

 15شدند که در آن اتم نیتروژن،دارای نیتروژن سنگین تر )گلیسین( تغذیه می–و اسید های روی درخت اصلی، از یک آمینمورچه

(15N است. محققان می )های معلق روی آنها ها از طریق پلتوانستند نیتروژن برچسب گذاری شده را در درختان مجاور که مورچه

 رفتند ردگیری کنند. نتایج به دست آمده، شگفت انگیز بود.

 هاتغذیه ای داخل رگبرگمکمل 

ها به آنها دسترسی نداشتند، میزان دانشمندان در آغاز مشاهده کردند که درختان دارای مورچه نسبت به درختان دیگر که مورچه

 .تری داشتندها در آنها اقامت داشتند نسبت به درختان دیگر، تاج بزرگنیتروژن باالتری داشتند؛ همچنین درختانی که مورچه

توانستند فضوالت خود را آنجا رها کنند. اما ها نمیها طوری پیچیده شده بودند که مورچهدرختان دارای مورچه، برخی از برگروی 

 ها نیز اثر نیتروژن برچسب گذاری شده را بیابند.دانشمندان توانستند در این برگ

ا برای م "گوید: آرهوس که مسئول این تحقیقات بود میمحقق ارشد این پروژه، یوآخیم افنبرگ از دانشکده علوم زیستی دانشگاه 

کنند. این امر ها جذب و آن را به دیگر نقاط درخت منتقل میها، مواد مغذی را از فضوالت مورچهنخستین بار نشان دادیم که برگ

کنند و مواد را هضم میکنند، حشرات ها که از حشرات روی درختان تغذیه میاهمیت زیست محیطی بسیار زیادی دارد. مورچه

ها، توانید بگویید که گیاهان، مواد مغذی را از طریق رگبرگکنند. شما میای تقدیم گیاهان میمغذی بدن آنها را در یک بشقاب نقره

 . "کننددقیقا زمانی که به آن نیاز دارند، دریافت می

http://awnrc.com/index.php
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 اهمیت بزرگ زیست محیطی

ای توانند از تغذیه مکمل سود ببرند. مکمل تغذیهها میشوند که هر دوی این بخشده میها دیهای تازه و میوهها در جوانهمورچه

 ای است.اند که این امر، پدیده شایع و گستردهتواند یک مزیت بزرگ باشد و محققان کشف کردهها، برای بسیاری از گیاهان میبرگ

ها روی آنها سکونت دارند. مکمل ان بسیاری هستند که مورچهدانیم که در سطح جهان، گیاهما می"گوید: یوآخیم افنبرگ می

ای گیری تعامالت مورچه با گیاه، نقش تعیین کنندهها اهمیت زیست محیطی زیادی دارد و ممکن است در شکلای برای برگتغذیه

 ."داشته باشد

 ترجمه: محسن حدادی

http://www.iana.ir/fa/news/48147/%D9%87%D9%85% 
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 اثرهای بیهای موفق و اجرای برنامهتعطیلی طرح
ها نسبتا شد که این طرحمیهای جنگلداری اجرا در غرب کشور طرح 80به اعتقاد عضو هیات علمی دانشگاه لرستان تا قبل از سال 

های جنگلی غرب کشور تضعیف ها، وضعیت حفاظت از عرصههای مدیریتی این جنگلموفق بود اما با ورود طرح صیانت به برنامه

 .صیانت در غرب کشور موفقیت چندانی به دست نیاورده است طور کلی طرحشده است. به گفته وی، به

های ها به زمیناند که مورد حمله آفات و امراض قرار گرفته و زیرآشکوب آنزارهایی شدهتهای غرب کشور تبدیل به درخجنگل

های جنگلی به مخزن زمین برای مردم محلی تبدیل شده و درختان آن اگر از کشاورزی تبدیل شده است. در غرب ایران اکوسیستم

شوند. تجارت زغال بعد از شخم قلیان مردم سراسر کشور تبدیل میهای عمرانی متعدد، جان سالم به در ببرند، به زغال اجرای پروژه

ها به عنوان نهاد متولی حفاظت و مدیریت زیرآشکوب، یکی از منابع درآمدی بخشی از مردم غرب کشور است. اگرچه سازمان جنگل

های ما اثری از همان اندک برنامههای جنگلی برنامه داشته باشد، اهای جنگلی طبق قانون باید برای حفاظت از تمام عرصهعرصه

داد، های بلوط غرب زاگرس که روزگاری انبوهی از درختان را در خود جای میهای شمال وجود دارد، در جنگلحفاظتی که در جنگل

طحی سشود.رحیم ملک نیا عضو هیات علمی دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگار ایانا در پاسخ به این پرسش که چه مشاهده نمی

هزار  800های بلوط غرب را یک میلیون و های تهیه شده برای جنگلهای غرب کشور دارای برنامه مدیریتی است، طرحاز جنگل

ها میلیون هکتار است. به این ترتیب کمتر از یک سوم این جنگل 6های بلوط غرب حدود هکتار دانست. به گفته وی سطح جنگل

های غرب کشور و میزان های اجرا شده در جنگلین عضو هیات علمی دانشگاه لرستان درباره طرحهای مدیریتی هستند.ادارای طرح

 شد.های جنگلداری پیاده می، در غرب ایران طرح80ها، بیان کرد: تا قبل از دهه موفقیت این برنامه

های در جنگل 80از طرح صیانت بود که از دهه تر های جنگلداری موفقوی افزود: به اعتقاد کارشناسان ادارات کل منابع طبیعی، طرح

 غرب به مرحله اجرا گذاشته شد.

های محلی بوده است. مردم محلی بین های فعلی وجود قرقبانهای جنگلداری نسبت به طرحملک نیا بیان کرد: دلیل موفقیت طرح

و کارشناسان جایگزین این نیروهای بومی  ها حذفبا مطرح شدن طرح صیانت، قرقبان 82یا  81مردم مقبولیت داشتند در سال 

ها در بین مردم مقبولیت ها دادند. به این ترتیب حفاظت به درستی انجام نشد زیرا این شرکتها را به شرکتشدند. اجرای طرح

دوست  صیانت جایگزین یک طرح به نسبت موفق شد، این گونه پاسخ داد: برخی مدیران نداشتند.وی به این پرسش که چرا طرح

یر های موجود، مستوانستند با رفع نقاط ضعف طرحدارند طرحی بدهند که بگویند این طرح حاصل کار ما بوده است. در حالی که می

کند ادامه دهنده راه مدیران آید سعی میرا ادامه دهند.این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: در ایران وقتی مدیر جدید می

 خواهیم در عرصه انجاملی که در جنگل یکی از دالیل تهیه طرح این است که مدیر بعدی بداند که چه کاری میقبلی نباشد، در حا

دهد، باید نوشته شود و مدیر بعدی نیز مسیر نیروهای گذشته را ادامه دهد سال بعد اثر خود را نشان می 40تا  30دهیم. طرحی که 

ی، طرح های غربانت بیان کرد: به اعتقاد کارشناسان ادارات کل منابع طبیعی استانتا به نتیجه مطلوب برسیم.وی درباره طرح صی

تاثیری طرح صیانت اعالم گذاری نامناسب و اجرای بد را عوامل بیصیانت موفق نبوده است. ملک نیا، تدوین نادرست طرح، هدف

هایی تدوین شد. در چنین طرح "ه صیانت زاگرسطرح جنگلداری چند منظور "های مدیریتی زاگرس با نام کرد.وی افزود: طرح

ت های اکولوژیک خیلی اهمیمسایل اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد اما تدوین کنندگان این طرح، به بحث

 های پوشش گیاهی برای آن تهیه کردند.داده و نقشه

های پوشش گیاهی مانور زیادی داده شد ولی مسایل له تهیه طرح روی نقشهاین عضو هیات علمی دانشگاه لرستان ادامه داد: در مرح

اجتماعی را خیلی لحاظ نکردند. طرح با ساختار از باال به پایین تدوین شد یعنی به جای اینکه اول نیاز سنجی کنند و نحوه مشارکت 

http://awnrc.com/index.php
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ها به مسئله مشارکت توجه کردند. در حالی ای برنامهو نیازها مردم را بررسی کرده و طرح تهیه کنند، فقط در مرحله آخر یعنی اجر
 های غیر ضروری در زاگرساجرای پروژه

ای با هدف کاهش های زاگرس عنوان کرد: در استان ایالم گردنه قالده، جادهای در جنگلهای توسعهملک نیا درباره وضعیت پروژه

جاده هم در آن کرد و طرح تعریض طول مسیر ایالم و کرمانشاه ساخته شد بود. این جاده از منطقه حفاظت شده جنگلی عبور می

توانستند از ابتدا اعتبارات را صرف ساخت تونل کرده و از ریزان میاجرا شد. همزمان طرح تونل در قالده اجرا شد! در حالی که برنامه

 تعریض جاده جلوگیری کنند تا میزان خسارات وارده به منطقه حفاظت شده جنگلی کاهش یابد.

ها ندارد، ها هم جایگانی در بین وزارتخانهها قائل نیستیم و سازمان جنگلاهمیتی برای جنگلوی اضافه کرد: از آنجا که در سطح ملی 

های های متعدد در جنگلهای طبیعی شود. به همین دلیل شاهد اجرای پروژهتواند رایزنی کرده و مانع دخل و تصرف در عرصهنمی

های تواند تا حد زیادی عرصههار محال و بختیاری کرمانشاه و غیره میهای لرستان، چزاگرس هستیم. لوله کشی متعدد گاز در استان

 طبیعی را تخریب کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان استفاده از ادوات قدیمی و عدم به کارگیری تکنولوژی جدید در ایجاد مسیر لوله کشی گاز را 

ا هایی را بتوان چنین پروژهدهد در حالی که میرس را افزایش میهای جنگلی زاگیکی از عواملی دانست که سطح تخریب در عرصه

 تخریب کمتری انجام داد.

وی ادامه داد: در یک طرح چند منظوره باید الگوی مصرف سوخت تغییر کند. منابع درآمدی مثل کشت گیاهان دارویی و غیره باید 

 آید.ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر نمیسازمان جنگلبرای مردم محلی ایجاد شود اما انجام تمام این مسایل از عهده 

توان در ریزی دقیق دارد. گاز را به صورت سیلندر )کپسول گاز( و لوله کشی مینیا تاکید کرد: تغییر الگوی سوخت نیاز به برنامهملک

 یع کننده نیز به صرفه نیست که با سیلندراختیار جامعه محلی قرار داد. اما هزینه سیلندر برای مردم روستایی زیاد است و برای توز

بود  کنندگان گاز سیلندر معتقدای که در دانشگاه داشتیم، یکی از توزیعگازرسانی را انجام دهند.وی اضافه کرد: بر اساس پایان نامه

 ین دلیل برخی جوامعکه اگر فقط یکی از سیلندرهای وی خراب شود، گازرسانی به مردم برایش سود اقتصادی نخواهد داشت. به هم

دهند که برای رفع نیازهای خود شود اما به سوخت هیزمی دسترسی دارند، ترجیح میروستایی که با سیلندر به آنها گازرسانی می

درخت قطع کنند.این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: در برخی مناطق کشت گیاهان دارویی انجام شده است اما گام بعدی 

ه است یعنی معلوم نیست که چه کسی باید این محصول را خریداری کند و برای فرآوری محصوالت کشت شده هیچ آن لحاظ نشد

 ای وجود ندارد. تمام این مسایل روی عدم موفقیت طرح صیانت تاثیر داشته است.برنامه

اند اما طرح صیانت که برای دههای موفق اجرای شده در کشور بوهای کوچک برنامههای ترسیب کربن نمونهبه گفته وی طرح

 های زاگرس تهیه شده، به طور کلی موفق نبوده است.جنگل

های جنگلداری زاگرس بیش از آنکه به جنگل توجه کنند، به دنبال باغداری هستند، ملک نیا در به اعتقاد برخی کارشناسان، طرح

شود ید انجام شود. بر اساس این بند، جنگل به باغ تبدیل میطرح طوبی با "بند الف"این رابطه گفت: در طرح صیانت قید شده که 

 تواند تخریب به همراه داشته باشد.و این مسئله می

هایی از طرح صیانت اشاره شده که تلفیق جنگل و مرتع باید انجام شود. در حالی که بر اساس تعریفی وی افزود: همچنین در بخش

ستری اند اما در اگروفارریزان به دنبال اجرای آگروفارستری بودهرستی نیست. در واقع برنامهکه وجود دارد، تلفیق جنگل و مرتع کار د

 هدف وارد کردن درخت به جنگل بوده است نه اینکه کشاورز و زراعت را به داخل جنگل ببریم.

http://awnrc.com/index.php


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

251 

یص نداشته است. زیرا تخصبه گفته این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان تخصیص اعتبارات طرح صیانت نیز وضعیت مطلوبی 
ق شد، به حقوهای طرح صیانت عنوان کرد: گاهی منابع مالی که باید صرف حفاظت و احیای جنگل میملک نیا درباره انحراف بودجه

طعات ماشین آالت و غیره اختصاص شده است و بخش کمی از آن در جنگل استفاده شده است. نیروهای شرکتی، خرید سوخت، ق

 در واقع این اعتبارات قبل از ورود به عرصه به اتمام رسیده است.

های زاگرس را نیز یکی دیگر از مشکالت دانست و افزود: گاهی عملیات غنی وی نبود برنامه دقیق درباره احیا و غنی سازی جنگل

ای کاری شده وجود داشت، عملیات آبیاری انجام نشده است. نقشهازی انجام شده اما سال اول و دوم که نیاز به آبیاری مناطق جنگلس

شود. نظارت بر عملیات غنی سازی نیز هایی تهیه میاز مناطق غنی سازی شده در دسترس نیست و چند سالی است که چنین نقشه

س به های زاگردانیم وضعیت احیای جنگلتوجه به نبود ارزیابی دقیق، اطالعات کافی نداریم و نمی درست نبوده است در نتیجه با

 چه شکل بوده است.

ه نشین نداشتهای زاگرس هیچ سودی برای مردم جنگلهای اجرا شده در جنگلاین عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: برنامه

. در زمان غنی سازی عرصه، دام نباید وارد جنگل شود و این مسئله برای مردم ممانعت انداست در نتیجه مردم کمتر همراه بوده

 کند اما هیچ سودی برای مردم محلی در نظر گرفته نشده که آنها ضوابط تدوین شده را بپذیرند.ایجاد می

شرایط خاص هر روستا، برای آنها راه ها برای نجات زاگرس دید خود را عوض کرده و با توجه به وی ادامه داد: باید سازمان جنگل

 حل تعریف کند. مسایل و تضادهای عرفی راحل کند و راهکارهای درست را در پیش بگیرد.

تواند این ها بدون حل مسایل اجتماعی نمیهای زاگرس نیازمند عزم ملی است. سازمان جنگلبه اعتقاد ملک نیا نجات جنگل

ها وارد عمل شود اما از آنجا که جایگاه قانونی دفتر گیاهان ن باید با همکاری سایر دستگاهها را نجات دهد. این سازمااکوسیستم

تواند به اندازه های طبیعی نمیتر است، دستگاه متولی حفاظت از عرصهها محکمدارویی وزارت جهاد کشاورزی از سازمان جنگل

 همان دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی موفق عمل کند.

های علمی در زمینه عدم موفقیت طرح صیانت وجود ندارد و این طرح در برخی جاها موفق بوده است اما وی یادآور شد: اگرچه داده

توان گفت که با این حجم آتش سوزی، تغییر کاربری و غیره شرایط جنگل نسبت به قبل از اجرای طرح صیانت به صورت چشمی می

 شد که این اتفاق نیفتاده است.طرح صیانت ابتدا باید عوامل تخریب کنترل میبدتر شده است. برای موفق شدن 

http://www.iana.ir/fa/news/48143/%D8% 

 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 شودطرح تنفس، ایده نجاتی که نیمه کاره رها می

باشد.  دولت به دنبال راهی برای نجات این اکوسیستم 92های ایران از نظر کمی و کیفی سبب شد از سال جنگلوضعیت نامناسب 

اما دستان خالی دولت و شاید اولویت نداشتن مسئله جنگل برای ایران در میان انبوه مسائلی که کشورهای در حال توسعه درگیر آن 

های های ایران را عقیم کرده است. تا کنون عدم تخصیص به موقع اعتبارات، طرحجنگل های نجات نوشته شده برایهستند، بارها طرح

 .زیادی در بخش جنگل را محکوم به شکست کرده است

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(
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تصویب رساند. در آن های شمال را به ، طرح جامع صیانت از جنگل80اسفند ماه سال  28سال قبل، هیات وزیران در  15درست 
 استاد دانشگاه برای دریافت بودجه 11۴مضای ا

میلیارد تومان بودجه ساالنه  80های طبیعی اعالم کرد که ها به عنوان متولی حفاظت از عرصهبعد از اینکه دولت به سازمان جنگل

اکز تحقیقاتی ها و مرتن از اعضای هیات علمی دانشگاه 114تواند برای اجرای طرح تنفس اختصاص دهند، مصوب مجلس را نمی

ی از برداری تجارشک توقف بهرهبی "کشور دست به کار شده و به این رویه اعتراض کردند. در بخشی از نامه این اساتید آمده است: 

که کند، بلهای هیرکانی را حل نمیهای حفاظت، احیا و توسعه جنگل نه تنها مشکلی از جنگلها، بدون توجه به اجرای برنامهجنگل

 ."فرد افزایش یابدنظیر منحصربهرود که دامنه تخریب این سرمایه بیمی بیم آن

اند که بودجه طرح تنفس را به موقع و به اندازه رقم مصوب، به این طرح اختصاص دهد. زیرا آنها امضا کنندگان نامه از دولت خواسته

مان است اما در جریان تصویب این برنامه، این رقم تا میلیارد تو 300های هیرکانی معتقدند رقم مورد نیاز برای حفاظت از جنگل

درصد  10میلیارد تومان به طرح تنفس اختصاص دهد، یعنی  30میلیارد تومان تقلیل یافته و در صورتی که دولت صرفا  80سقف 

تواند ن رقم اندک، نمیهای شمال اختصاص یافته است. به این ترتیب دستگاه اجرایی مربوطه با ایبودجه واقعی به حفاظت از جنگل

 راه به جایی ببرد.

 هایاگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که تا کنون با پول فروش چوب که رقم ناچیزی بوده، بخش خصوصی در قالب طرح

ندارد، میلیارد تومانی درخواستی، پایه کارشناسی و درستی  300های شمال کرده است و اعتبار جنگلداری اقدام به مدیریت جنگل

شد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت گوید: جنگل صرفا با پول فروش چوب مدیریت نمیاما قاسمی بهرامی به ایانا می

وسیله دولت تامین جنگل با پول فروش چوب بود و بقیه یعنی هزینه ساخت جاده و خروج دام از جنگل که مبالغ کالنی است، به

 شد.می

میلیارد تومان  300های جنگلی شمال ها، برای حفاظت از عرصههد: بر اساس محاسبات کارشناسی سازمان جنگلدوی ادامه می

 اعتبار نیاز است.

ها با تقلیل این رقم میلیارد تومان داریم، چگونه سازمان جنگل 300ها نیاز به رقم بهرامی به این پرسش که اگر برای مدیریت جنگل

میلیارد تومان برای حفاظت  80وافقت کرده است، این گونه پاسخ داد: اطالعی در این رابطه ندارم. اما قطعا رقم میلیارد تومان م 80به 

های منابع طبیعی به های شمال کافی نیست. ضمن آنکه تجربه نشان داده است که تخصیص اعتبارات برای اجرای طرحاز جنگل

 زند.هنگام نیست و این مسئله به جنگل لطمه می

شود و این دهد: تجربه نشان داده که ارقام تصویب شده برای اجرای یک برنامه در طول اجرا به آن اختصاص داده نمیوی ادامه می

 زند.مسئله ضرر هنگفتی به منابع طبیعی کشور می

 کسری بودجه تنها مشکل نیست

ل شده یکبار دیگر از سوی سازمان برنامه و بودجه بودجه طرح تنفس، در جریان تصویب این برنامه تعدیل شده و این بودجه تعدی

کاهش یافته است. برای اطالع از دلیل این آب رفتگی به سراغ حمید رضا عدل رئیس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی رفتیم. وی 

 نگی و ارسال درخواستدهد و انجام مصاحبه را موکول به هماهبه پرسش خبرنگار ایانا درباره دلیل کاهش بودجه تنفس پاسخی نمی

های مکرر خبرنگار ایانا با روابط عمومی این سازمان نیز بدون پاسخ کند. تماسکتبی به روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه می

http://awnrc.com/index.php


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

253 

سازی درباره طرح تنفس نیز مشارکت داشته ماند. اما عبدالغفار شجاع مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسات تصمیممی
ود کند. بر اساس متن برنامه ششم قرار بکند: صرفا کسری بودجه، طرح تنفس را با مشکل مواجه نمیوی در گفتگو با ایانا بیان می

های که تا پایان سال جاری باید تمام طرح ای اعالم کرده استکه این طرح سه ساله اجرا شود اما زیر جهاد کشاورزی طی بخشنامه

 جنگلداری تعطیل شوند.

های میلیارد تومان در نظر گرفته شده با شرط سه ساله اجرا شدن توقف بهره برداری تجاری از جنگل 80گوید: اعتبار شجاع می

د اجرای طرح تنفس به صورت تدریجی شمال بود. قرار بود با این اعتبارات ضرر و زیان بخش خصوصی جبران شود. با این رقم شای

 امکان پذیر بود اما در حال حاضر عالوه بر اینکه قرار است طرح یکباره اجرا شود، رقم تخصیص نیز کاهش یافته است.

میلیارد  40درصد اعتبارات مصوب طرح تنفس )یعنی  50تواند دهد: در بهترین شرایط دولت تا پایان سال فقط میوی ادامه می

های هیرکانی است. آماده نبوده بینی شده برای حفاظت از جنگلدرصد بودجه پیش 12را به آن اختصاص بدهد. این رقم  تومان(

 شود که اجرای طرح تنفس دچار مشکل شود.بستر اجتماعی، تخصصی و فنی و نبود اعتبارات سبب می

د: گویکند و میس را رسیدن پول خاص به دولت اعالم میمشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه تنها احتمال تامین بودجه طرح تنف

 اگر مطالبات ایران از خارج استرداد شود، شاید بتوان بودجه تنفس را کامل تخصیص داد که البته چنین چیزی امکان ندارد.

دهد: دولت در این یتوان بودجه تنفس را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد، این گونه پاسخ موی به این پرسش که آیا نمی

زمینه هنوز تصمیمی نگرفته است. اگر سیاست این باشد و بتوانند نظر مقام معظم رهبری را جلب کنند، از طریق صندوق توسعه 

 توان این بودجه را تامین کرد. در غیر این صورت محل دیگری برای تامین اعتبار نداریم.ملی می

 نگرانی از نبود برنامه جایگزین

گذرد. های شمال میبرداری تجاری از جنگلبرد. بیش از سه سال از عزم دولت برای توقف بهرهس تنها از نبود بودجه رنج نمیطرح تنف

های شمال محدود شود اما از آن سال تا کنون یک نسخه برداری تجاری از جنگلبا مصوبه هیات دولت، قرار بود بهره 92از سال 

شمال ارائه نشده است. مشاور شورایعالی جنگل نیز از این روند نگران است و نسبت به آن هشدار  هایجایگزین برای مدیریت جنگل

 دهد.می

های هیرکانی، قرار بود برای مدیریت این اکوسیستم گوید: در طراحی اولیه درباره توقف بهره برداری تجاری از جنگلوی به ایانا می

ه بخش خصوصی بتواند آن را اجرا کند. اما تا کنون چارچوبی برای حفاظت از جنگل یک مدل مدیریت حفاظتی در نظر گرفته شود ک

تدوین نشده است. در نامه اساتید دانشگاه به رئیس جمهور نیز به این نکته اشاره شده است. با توجه به اینکه نیت طراحان اولیه طرح 

 ی برای مدیریت جنگل داشته باشیم.تواند رها شود، باید برنامه حفاظتتنفس هم این بود که جنگل نمی

کنیم باید نظام دیگری را جایگزین آن کنیم. مدل جایگزین برداری از جنگل را حذف میدهد: وقتی ما یک نظام بهرهبهرامی ادامه می

مدیریت  های اصلیها باشد. تا به مرور زمان با کمک دانشگاه و تحقیقات، مولفههم باید مبتنی بر حفاظت و حمایت از جنگل

 های هیرکانی را تبیین و تفسیر کنیم. جنگل

های ایران مناطقی کوهستانی هستند که جنگل نشین در داخل آن حضور دارد، گردشگر از این شود: از آنجا که جنگلوی یادآور می

ای دنیا، چارچوب مکتب هها و مسایل روز مطرح شده در جنگلکند. باید با در نظر گرفتن همه ایناکوسیستم زیاد استفاده می

 هیرکان را برای اولین بار در دنیا تدوین و ارائه کنیم. این چارچوب باید با حفاظت آغاز شود.
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مشاور شورایعالی جنگل تاکید کرد: حفاظت صرفا به مفهوم نگهبانی نیست. شناخت جنگل و اداره درست آن به سمتی که طبیعت 
ل از تصویب برنامه ششم، به دنبال اجرایی شدن طرح تنفس جلسات کارشناسی به مدت یک سال با ریاست بهزاد انگورج معاون قب

ها و با حضور نمایندگانی از دانشگاه، تحقیقات و اجرا برگزار شد. بدون شک اگر این جلسات مفید دفتر امور جنگل سازمان جنگل

جلسات  ای از اینشد اما گویا نتیجههای شمال کشور از دل آنها استخراج میی برای مدیریت جنگلبود، باید تا کنون الگوی جایگزین

ها، یعنی عباسعلی نوبخت نیز بار دیگر جلسات کارشناسی را با عاید کشور نشده است زیرا معاون جدید امور جنگل سازمان جنگل

ز سر گرفته است. پرسش اینجاست، چه زمانی قرار است نتایج این ها، بخش اجرا و تحقیقات احضور اعضای هیات علمی دانشگاه

های شمال تبدیل شود؟ با وجود یک موسسه تحقیقاتی در زمینه جلسات کارشناسی به برنامه اجرایی جایگزین برای مدیریت جنگل

ه بیش شور آیا غیر عادی نیست کمدیریت جنگل که قدمتی بیش از نیم قرن دارد و تعداد کثیری دانشگاه و دانشکده منابع طبیعی ک

 های شمال وقت صرف شده و هنوز در نقطه صفر هستیم؟از سه سال برای تدوین یک برنامه جایگزین برای مدیریت جنگل

http://www.iana.ir/fa/news/48290/%D8%B7%D8%B1 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 شرکت آفریقایی، به کاهش هزینه های کشاورزی دقیق می اندیشد

( یک شرکت مستقل سرمایه گذاری در 1) 4Diمیلیون راند آفریقای جنوبی، از شرکت  8، موفق شدند  Aerotechicsمتخصصان 

 کیپ تاون و صندوق ساوانا در کنیا به دست آورند، تا بتوانند پلت فرمی را برای کمک به کشاورزان ایجاد کنند.

را توسعه داده  Aeroview، پلت فرم تحلیل داده های Aeroetics، این درحالی است که "جاست درونز"به گزارش ایانا از سایت 

می تواند با استفاده از ماهواره ها، هواپیماهای بدون سرنشین و هوش مصنوعی برای کمک به کشاورزان در راستای بهینه است که 

، برای کشاورزان اطالعاتی را درباره ردیابی سالمت Aeroviewسازی عملکرد محصول و کاهش هزینه های ورودی به کار رود.

د و برای تجزیه و تحلیل این داده ها از نقشه های نرخ متغیر کود و برآورد عملکرد محصول، رشد و سطح رطوبت گیاه، فراهم می کن

و امپریال کالج، جیمز پاترسون و بنجی  MITتوسط دانشجویان  2014، در کیپ تاون در سال  Aeroboticsاستفاده می کند.

ارزش کشاورزی کمک کرده است، اما اکنون  به ذی نفعان مختلف در زنجیره Aeroboticsملتزر شروع به کار کرد. در حالی که 

 فعالیت اش را روی برطرف کردن مشکالت بخش صنعت بیمه محصوالت قرار داده است.

میلیون راند، این شرکت را به سطح بعدی فعالیت اش سوق می دهد؛ ما نمی توانستیم شرکای 8سرمایه گذاری "پاترسون می گوید: 

راکه آن ها دارای تجربه فراگیر کارآفرینی بوده و ما در نظرد اریم تا فعالیت خود را در آفریقا و ساوانا پیدا کنیم چ 4Diبهتری از 

 "انجام دهیم، همچنین به گسترش بیشتر کشاورزی دقیق در دیگر نقاط جهان اقدام کنیم.

اری بر مدل های کسب و کار معتقد است که پتانسیل فناوری هواپیماهای بدون سرنشین برای تأثیرگذ، 4Diآنتون ون والندرن از 

صنایع جهانی هواپیماهای بدون سرنشین در حال حاضر بزرگ و پر سود هستند. تصاویر طیفی و داده "موجود، واضح و آشکار است: 

دارای  Aeroboticsهای حاصل و تجزیه و تحلیل آن ها ، ارزش قابل توجهی را در بخش های محتلف به ارمغان خواهند آورد و تیم 

 "ب منحصر به فرد مهارت های استثنایی و استعداد است که می تواند این صنعت در حال رشد را حمایت کند.ترکی

Aerobotics  شامل پایگاهی از سرویس گیرنده ها همچون کشاورزان و مشاوران کشاورزی در آفریقای جنوبی و سایر نقاط از جمله

کمک  Aeroboticsان نقدینگی می تواند به گسترش قابلیت های بازاریابی این میز"استرالیا و انگلیس است. پاترسون می گوید: 
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کند، به طوری که در حال حاضر در حال تکمیل تعدادی از پروژه های آزمایشی با شرکت های بزرگ کشاورزی، مالی و بیمه ای در 

است که باید صنعت کشاورزی از تکنولوژی اکنون زمانی "مبوانا الی، از بخش مدیریت صندوق ساوانا، می گوید: "سراسر جهان است.

را در سراسر کشورهای جنوب صحرای آفریقا گسترش  Aeroboticsهواپیماهای بدون سرنشین برخوردار باشد؛ ما در نظر داریم تا 

زمانی که  دهیم، جایی که استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در دوران آغازین خود قرار دارد. این امر بسیار جالب خواهد بود

هزینه های سخت افزاری به سطح قیمت گوشی های هوشمند کاهش یابد، به طوری که حتی این فناوری باعث کمک به کشاورزان 

 "کوچک هم شود.

یک شرکت آنالیز اطالعات داده های هوایی است که با استفاده از تصاویر ماهواره ای و هواپیماهای بدون  Aeroboticsگفتنی است، 

ه کشاورزان در سراسر جهان کمک می کند تا بتوانند به بهینه سازی عملکرد محصول خود با پلت فرم تجزیه و تحلیل سرنشین ب

( اقدام کنند. این درحالی است که آن ها پلت فرم تجزیه و تحلیل داده ها را توسعه داده اند به طوری Aeroview()2مبتنی بر ابر)

رای کشاورزان برای بهینه سازی بازده و کاهش هزینه ها فراهم می کند و مقر این کسب و کار که می تواند داده های معنی داری را ب

  در ووداستاک، کیپ تاون واقع شده است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 شرکت خدمات سرمایه گذاری است که در کیپ تاون، آفریقای جنوبی قرار دارد.-1

 ایماننداینترنت استوار است.رایانههای شبکهٔ  مدل رایانشی بر پایه -2

http://www.iana.ir/fa/news/48135/%D8%B4%D8%B1%DA 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۱تاریخ: 

 شوددرج قیمت از روی مواد غذایی حدف می

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: اجناسی که در گروه کاالیی صنایع سلولزی، بیسکویت، شکالت، آب نبات، چیپس و اسنک 

 .شوندقرار می گیرند از درج قیمت بر روی کاال معاف می

گفت: خوشبختانه بعد از دو رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص ابالغ مصوبه حذف قیمت بر روی برخی از مواد غذایی 

سال پیگیری و انجام صدها ساعت کار کارشناسی، نعمت زاده در آخرین روزهای حضور خویش در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

این بخشنامه را امضا کرد و قرار شد اجناسی که در گروه کاالیی صنایع سلولزی، بیسکویت، شکالت، آب نبات، چیپس و اسنک قرار 

محمد آقاطاهر ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که مغازه دار یا فروشنده به هر .از درج قیمت بر روی کاال معاف شوندمی گیرند 

قیمتی که بخواهد کاالی خود را به فروش برساند بلکه باید با توجه به قیمت مندرج در فاکتور و سود مشخصی که برای عمده فروش 

وی با اشاره به فواید این طرح گفت: با اجرایی شدن این بخشنامه .ه مصرف کننده عرضه شودو خرده فروش مشخص شده کاال ب

های عمده فروشی و خرده فروشی بیشتر خواهد شد و در نهایت این امر به نفع مصرف رقابت برای جذب مشتری در بین تمام مغازه

ذار بر روی قیمت نهایی کاال در هیچ کشوری قیمت نهایی بر کننده است. این درحالی است که با توجه به عوامل مختلف و تاثیر گ

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: تا پیش از اجرای این بخشنامه ما شاهد گرانفروشی مکتوب .شودروی کاال درج نمی

 60ی اقالم این سود ها به بودیم بدین ترتیب که کارخانه هر چقدر دلش می خواست بر روی کاال سود می کشید و حتی در برخ

کرد و همه ملزم به فروش این قیمت بودن اما حاال با درصد رسیده بود اما چون بر روی کاال قیمت درج شده بود کسی پرسش نمی

کرد: آقاطاهر تصریح .های تولید خود را به حداقل برسانندایجاد بازار رقابتی تولید کننده ها مجبور هستند برای گرفتن بازار هزینه

ها تاثیر گذار نیستند. هر چند قرار شده فعال به صورت شود که در سبد کاالی خانوادهاین طرح در خصوص گروهی از کاالها اعمال می

تواند در این خصوص هزار بازرس اصناف نیز بر این روند نظارت دارند و کمتر خرده فروشی می 30آزمایشی اجرا شود. ضمن آن که 

 .تخلف کند

http://www.iana.ir/fa/news/48124/%D8%AF%D8%B1% 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 آالت کشاورزیافزایش ضریب مکانیزاسیون و موجودی ماشین

مکانیزاسیون در دولت یازدهم، این ضریب شیب صعودی داشته ساله وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ضریب  12با توجه به برنامه 

 .است

در  وری و عملکردتوان بهرهآالت و ادوات مختلف کشاورزی یکی از راهکارهایی است که میبه گزارش خبرنگار ایانا، استفاده از ماشین

له توسعه کمی و کیفی مکانیزاسیون کشاورزی سا 12ریزی و اجرای طرح جامع واحد سطح را ارتقا دهد. دستاوردهای حاصل از برنامه

اسب بخار در هکتار بود که این عدد  1.26( ضریب مکانیزاسیون 92ها قابل توجه است.در شروع دولت یازدهم )سال در تمام حوزه

اسب  0.82ان به میز 85اسب بخار در هکتار رسید. این در حالی است که عدد مذکور در سال  1.54افزایش به  0.28با  95در سال 

 اسب بخار ارتقاء یافته است. 0.72سال ضریب مکانیزاسیون کشاورزی  10شود. به عبارتی طی بخار در هکتار برآورد می

طوری که موجودی انواع آالت نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن سیر صعودی داشته است، بهدرصد موجودی انواع ماشین

دهد. هرچند موجودی انواع کمباین درصد رشد را نشان می 26درصد و انواع کمباین سنگین زراعی  91سنگین زراعی تراکتور نیمه

 درصد افزایش داشته است. 15درصد و تراکتور متوسط زراعی  25درصد، تراکتور سنگین زراعی  14سنگین زراعی متوسط و نیمه

های ورزی و کشت مستقیم با توجه به سیاستهای خاکواع ماشیندر عین حال، نگاه ویژه به کشاورزی حفاظتی و تأمین گسترده ان

وزارت جهاد کشاورزی در راستای پایداری تولید در دستور کار مرکز توسعه مکانیزاسیون قرار داشته و رشد موجودی در دولت یازدهم 

 شود.درصد برآورد می 188درصد و در کشت مستقیم  229ورزی حفاظتی های خاکبرای انواع ماشین

درصدی موجودی بذرکارها  33با هدف افزایش درجه مکانیزاسیون در مرحله کاشت برای کاهش بذر مصرفی و افزایش عملکرد، رشد 

پاشی با هدف کاهش مصرف سموم و پاشش یکنواخت های مکانیزه سمطی چهار سال به ثبت رسیده است.عالوه بر آن، توسعه روش

درصد  80دار و های تراکتوری بومپاشدرصدی موجودی سم 35ه مکانیزاسیون است که با رشد های مرکز توسعسم از دیگر اولویت

های توربینی زراعی در دولت یازدهم همراه بوده است.همچنین توسعه انواع لولرها جهت تسطیح نسبی خاک در جهت پاشسم

 اهش مصرف آب تأثیر چشمگیر داشته است./رو شده که در کدرصدی موجودی این ادوات روبه 17مدیریت مصرف آب با رشد 

http://www.iana.ir/fa/news/48267/%D8%A7%D9%81% 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۳تاریخ: 

 نمودارگیرد + جدول و جای آمریکا را می ۲۰۲۲صنایع لبنی چین تا سال 

ترین بازار لبنی عنوان بزرگاز آمریکا به 2022دهد که چین تا سال الملل نشان میشده از سوی یورومانیتور بیننتایج پژوهش انجام

 .گیردجهان سبقت می

دلیل شکر هو بنوشند اکنون شیر کمتری نسبت به قبل میها همبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از یورومانیتور، آمریکایی

ها برای ماست در حال افزایش کنند. در عین حال، اشتهای چینیدار جانب احتیاط را رعایت میزیاد، نسبت به مصرف شیرهای طعم

 ترین بازار لبنیات پیشی بگیرد.عنوان بزرگتواند از آمریکا بهاست که می

Formatted: Left, Space After:  8 pt

http://awnrc.com/index.php


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

258 

دی، بنکننده شهری از شیر باز به شیر بستهغییر جهت مصرفها و تهای مربوط به سالمتی و بهداشت هندیهمچنین رشد آگاهی

 این کشور را در مصرف لبنیات جایگزین ژاپن خواهد کرد.

 (۲۰1۲ - ۲۰۲۴فروشی محصوالت لبنی در بازارهای بزرگ و سهم فروش جهانی )برآورد خرده -نمودار 

دهد تا را تشکیل می 2017از فروش کل این بخش در سال  تحلیلگر ارشد یورومانیتور در این زمینه گفت: لبنیات گاوی که دوسوم

ثابت باقی خواهد ماند.برای فروش کلی ماست در چین، نوشیدن دوغ یک محرک کلیدی محسوب می شود. این وضعیت  2022سال 

کی از پنج شدن به یها است. این شرکت برای تبدیل ازجمله آن "اینر مونگولیا ییلی"منجر به توسعه بازیگران بزرگ شده که شرکت 

اند که های حاوی ماست پروبیوتیک متمرکز شدهشرکت برتر لبنی جهان برنامه دارد.همچنین تولیدکنندگان بر انواع دوغ و نوشیدنی

های حاوی ماست باعث کاهش مصرف شیرهای شود. افزایش فروش دوغ و نوشیدنیها منجر میاین امر به تقویت اعتبار سالمتی آن

 ه کمتر سالم است، خواهد شد.طعم دار ک

http://www.iana.ir/fa/news/48211/%D8%B5%D9%86%D8%A7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 شکالت غنی شده با روغن زیتونهای قلب و عروق با تولید کاهش خطر بیماری

 درصد روغن زیتون ممتاز 10شده با کند که شکالت تیره غنیپژوهشی که از سوی انجمن پزشکی قلب اروپا انجام شده، پیشنهاد می

(Extra Virgin) کانفکشری نیوز»به گزارش ایانا از پایگاه خبری .های قلبی و عروقی را کاهش بدهدتواند خطر بیماریمی» ،

درصد روغن زیتون  10پژوهشی که از سوی انجمن پزشکی قلب اروپا انجام شده، پیشنهاد می کند که شکالت تیره غنی شده با 

پژوهشگران می گویند، چشم انداز اقتصادی  ( می تواند خطر بیماری های قلبی و عروقی را کاهش بدهد.Extra Virginممتاز)

یل مزایای سالمت قلب و عروق قوی است. با این وجود، هر تولید اقتصادی نمی تواند در شکالت تیره غنی شده با روغن زیتون به دل

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48211/%D8%B5%D9%86%D8%A7


 
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

259 

نویسنده راهبر مقاله این تحقیق از دانشگاه پیزا گفت: زمانی که شرکت « روزال دی استفانو»اروپا به عنوان شکالت بازاریابی شود.دکتر 

تحقیقاتی یادشده یک محصول شکالتی دارای روغن زیتون را همراه به عنوان شریک خصوصی گروه  Vestri Cioccolatoایتالیایی 

 با نتایج مناسب به صورت تجاری تولید کرد، چشم انداز اقتصادی آن قوی بود.

وی افزود: مشکل ایجاد شده درباره استفاده از واژه شکالت است. بر اساس قوانین، هم اکنون روغن زیتون ممتاز شامل روغن های 

تفاده در شکالت نمی شود. شرکت ایتالیایی هم اکنون شکالت غنی شده با روغن ممتاز را با نام تجاری گیاهی قابل اس

TOSCOLATA  گرمی عرضه می کند. 120یورو برای قالب  11و قیمت 

ی وجود شندکتر دی استفانو در مورد تغییرات شکالت یادشده گفت: رنگ تغییر زیادی ندارد، اما تغییرات در ظاهر شامل نرمی و رو

 دارد و زمانی که فرآیند مایع شدن آن داخلن آن د دهان نسبت به شکالت تیره معمولی سریع تر و حس تردی خوبی می دهد.

وی با اشاره به نتایج این پژوهش اظهار کرد: آزمایش ما نشان داد که مصرف کنندگان پا به سن گذاشته و عالقه مندان شکالت های 

ی شده با روغن زیتون را دوست نداشتند، در حالی که بیشتر جوانان بویژه دبیرستانی ها و عالقه مندان شیرین و شیری، شکالت غن

درصد  70به غذاهای کیفی این شکالت ها را دوست دارند.در این پژوهش شکالت غنی شده با روغن زیتون در برابر شکالت تیره با 

ز کجا می دانند که مزایای قلبی و عروقی به خاطر ترکیبات فالونول موجود در کاکائو مورد آزمایش قرار نگرفت، بنابراین محققان ا

کاکائو نبوده است؟دی استفانو گفت: شکالت تیره غنی شده با سیب )مقدار کمی سیب خشک( تفاوت مهمی در بهبود تعداد سلول 

دارد. ما فرض می کنیم شکالت تیره غنی شده های پیش ساز اندوتلیال و متابولیسم داخلی با شکالت های غنی شده با روغن زیتون 

با سیب فقط به عنوان یک شکالت تیره عمل می کند و بنابراین تعداد پلی فنل های شکالت غنی شده با روغن زیتون می تواند این 

 اختالف را توضیح بدهد.

http://www.iana.ir/fa/news/48277/%DA%A9%D8%A7%D9%8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۲تاریخ: 

 / افزایش ظرفیت فرآوری دانه کاکائو در آسیا۲۰16-1۷المللی کاکائو درباره میزان تولید در سال بینی سازمان بینپیش

صل شود، طی فعنوان نماگر از تقاضا محسوب میکرد، فرآیند آسیابانی کاکائو که بهبینی پیش (ICCO) المللی کاکائوسازمان بین

، تولیدکنندگان بزرگ شکالت از «اگری مانی»به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( از .جاری وضع نسبتاً بهتری داشته باشد

ت های بیشتر در زمینه فرآوری است. پیش بینی ها حاکی افزایش فروش خبر داده اند و قیمت های پایین دانه کاکائو، مشوق فعالی

اعالم کرد: کارخانه های فرآوری مستقر در آسیا و اقیانوسیه هم اکنون  ICCOمیلیون تن است. 4.28از بهبود ظرفیت فرآوری دانه تا 

هزار  20ان با پیش بینی افزایش هزار تنی ظرفیت، نقش اصلی در افزایش آسیابانی دانه طی این فصل دارند. این سازم 88با توسعه 

http://awnrc.com/index.php
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هزار تن خبر داد، در حالی که این رقم برای مالزی با رشد  420تنی فرآوری دانه کاکائو اندونزی از رسیدن ظرفیت این کشور به 

ی به هزار تن می رسد.این سازمان به داده های تجاری اندونزی اشاره کرد که بر اساس آن واردات برای دستیاب 220تنی به  5000

تقاضای مورد نیاز به طور قابل مالحظه افزایش یافته و تولید دانه کاکائو در این کشور به دلیل مشکالت آب و هوایی کاهش داشته 

است.در حال حاضر نگرانی ها در مورد چشم انداز چین همچنان به قوت خود باقی مانده، چراکه واردات )محصوالت( شکالت این 

 هزار تن بوده است. 20از ژانویه تا جوالی(یکنواخت و زیر )2017کشور در هفت ماهه 

درصدی را در تولید این محصول بر عهده دارد. تولید  43ساحل عاج به عنوان بزرگ ترین تولید کننده دانه کاکائو هم اکنون سهم 

ود در زمینه تولیدات این کشور میلیون تن برآورد شده و حجم سنگین بارش ها از نگرانی های موج 2فصل جاری این کشور بالغ بر 

بوده که بر کیفیت محصول تاثیر گذاشته است. سازمان بین المللی کاکائو در پیش بینی جدید خود با بازبینی گزارش قبلی، تولید 

ورهای کش میلیون تن اعالم کرده است. افزایش تولید دانه در ساحل عاج توانست کمبود تولید در 4.7کل دانه کاکائو در سطح جهان را 

هزار تنی در بازار  371حاکی از مازاد  2016-17در مورد تولید کاکائو در سال  ICCOبرزیل و اندونزی را جبران کند.پیش بینی 

 جهانی است. سال کشت، این ماه به پایان می رسد/

news/http://www.iana.ir/fa/48188/%D9%BE%DB%8C% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 های مصنوعی از بازار + فیلممیلیارد دالری گوشت 5بحران گرسنگی با راهکار بیل گیتس پایان می یابد؟/سهم 

 .میلیارد دالری از بازار گوشت خواهند داشت 5، سهمی  2020های مصنوعی تا سال محققان معتقدند که گوشت

برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می دهد ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

درصد افزایش می یابد، به طوری که یک فرد به طور  10تقریبا  2030تا  2017در سراسر جهان بین سال های  گوشت مصرفکه 

پوند گوشت مصرف می کند.با توجه به افزایش جمعیت جهانی و ظهور بحران گرسنگی در دنیا صنایع غذایی از  100متوسط ساالنه 

 .سخگوی این افزایش تقاضا باشدجمله صنعت گوشت و فرآوده های آن نمی تواند پا

http://awnrc.com/index.php
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پرورش گوشت به فعالیت در زمینه  Mosa Meat و Memphis Meats ،SuperMeat  اکنون چندین شرکت از جمله

نخستین همبرگر مصنوعی اش را تولید کرد.در واقع این کار نوعی  2013در سال  Mosa Meat  مشغول هستند که مصنوعی

هم امسال نخستین گوشت مرغ مصنوعی را عرضه  Memphis Meats  شرکت.نی سنتی استرقابت با محصوالت گوشتی و پروتئی

 .می کند.همچنین گوشت گاو و اردک مصنوعی را نیز با استفاده از سلول های حیوانی تولید کرده است

 گوشت انبوهی حجم  وش،ر این از استفاده با آتی سال سه تا دو طی دارد تصمیم  میلیون دالر سرمایه 17این شرکت با جمع آوری 

 .بدون نیاز به کشتار حیوانات تولید و درعین حال به حل مشکل قحطی در جهان کمک کند پاک

سال آتی دیگر نیازی به کشتن  30ریچارد برانسون بنیانگذار شرکت ویرجین گاالکتیک در گفتگویی با بلومبرگ گفت:به اعتقاد من تا 

حیوانات برای تامین غذای انسان نیست، به عبارت دیگر تمام گوشت های موجود در بازار از نوع پاک یا گیاهی خواهند بود که طعمی 

 .مشابه گوشت های معمولی دارند

 .دالر رسیده است 9000ه گفتنی است که قیمت تولید نیم کیلو گوشت بر پایه سلول های بنیادی از یک میلیون دالر ب

میلیارد دالری از بازار  5، سهمی  2020تا سال  جایگزین های گوشتیمعتقدند که Markets and Markets محققان شرکت

 .گوشت خواهد داشت

اکنون دو فناوری عملی برای ساخت گوشت مصنوعی وجود دارد؛ یکی توسعه و استفاده از ترکیبات گیاهی جایگزین و دیگری کشت 

 .افت حیوانی که با استفاده از سلول های بنیادی انجام می گیردب

که به عنوان گوشت مصنوعی شناخته می شوند،با استفاده از تکنولوژی های  محصوالت غذایی گوشتی و پروتئینیاین 

 .آزمایشگاهی طراحی شده اند و در واقع نوعی گوشت کشت شده از ارگانیزم های اصالح شده ژنتیکی است

، اکستروژن نامیده می شود. در این فناوری معموال مواد پروتئینی از گیاهان شامل تولید گوشت گیاهی ی مورد استفاده درفناور

 اصلح مواد  )سویا یا نخود( با آب مخلوط می شود و خمیری را تشکیل می دهند . سپس این خمیر تحت فشار باال گرم می شود که

واقع این گوشت آنقدرها هم مصنوعی نیست ،چون کار اصلی را طبیعت انجام خواهد داد، در .است گوشت فیبری بافت دارای شده

سلول های بنیادی گرفته شده از حیوانات در یک محیط غنی از اسیدهای آمینه، شکر و مواد معدنی گرفته شده از سرم جنینی 

بنیادی موش انجام دهند و اصوال تصور تولید گوشت  اکنون محققان توانسته اند این کار را با سلول های. کنند می رشد  حیوانات

موش چندان خوشایند نیست، چه این گوشت طبیعی باشد و چه مصنوعی! به نظر نمی رسد که بتوان خیلی به این قضیه امیدوار 

ا در محیط ت ها راگر فعال نباشند تحلیل می روند، بنابراین دانشمندان باید بطور مرتب این گوش عضالت کشت شدهبود، زیرا این 

شیکد رگو مدیر اجرایی بنیاد کشاورزی مدرن، معتقد است که گوشت کشت .آزمایشگاهی با الکتروشوک تحریک کنند تا از بین نروند

استفاده از آنتی بیوتیک ها در دام ها موجب .شده به دلیل استفاده نکردن از آنتی بیوتیک در مقایسه با گوشت سنتی سالم تر است 

یکی دیگراز مزیت های تولید این .افراد می شود در بیماری یا و شدید های عفونت ایجاد  ن باکتری ها و این امر منجر بهمقاوم شد

 .کرد تنظیم را محصوالت پروتئین به چربی نسبت توان می  نوع گوشت این است که

نه تنها نیاز به مزارع ندارد و میزان کشتار حیوانات را کاهش می دهد، بلکه انتشار گازهای گلخانه  تولید گوشت مصنوعی همچنین

 .ای در این روش نیز، بسیار کمتر از روش های سنتی کشاورزی خواهد بود

کاهش می دهد.عالوه درصد استفاده از زمین و آب را  90برخی برآوردهای دیگر نشان می دهد که تولید گوشت در آزمایشگاه بیش از 

هنوز برای قضاوت در مورد آینده این صنعت بسیار زود .شود می  بر این تولید گوشت آزمایشگاهی موجب کاهش جنگل زدایی نیز

 ، چه گیاهی و چه حیوانی، واقعاً تأثیر مثبتی بر محیط زیست دارد یا خیر؟پرورش گوشتاست،زیرا نمی دانیم آیا 

http://awnrc.com/index.php
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 مصنوعی گوشت تولید ایبر  سرمایه گذاری بیل گیتس

بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت و ریچارد برانسون، بنیانگذار شرکت ویرجین گاالکتیک با سرمایه گذاری در یک شرکت، به 

 .ددر جهان باش بحران گرسنگی دنبال تولید گوشت مصنوعی در آزمایشگاه هستند که می تواند اقدامی موثر در جهت مقابله با

میلیون دالر در  16.5که شامل سرمایه گذارانی از جمله بیل گیتس و ریچارد برانسون است، بیش از  DFJ گذاریشرکت سرمایه 

سرمایه گذاری کرده ، حجم کلی سرمایه گذاری در این شرکت برای تولید گوشت مصنوعی، بالغ بر   Memphis Meatsشرکت

جک ولش، مدیرعامل سابق جنرال الکتریک، از دیگر سرمایه گذاران در  کیمبل،برادر ایالن ماسک و.میلیون دالر اعالم شده است 21

 .پروژه تولید گوشت مصنوعی محسوب می شوند

http://www.yjc.ir/fa/news/6229454/%D8%A8%D8%AD%D8% 
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	طرح تنفس، ایده نجاتی که نیمه کاره رها میشود
	تخریب قنات های ورامین؛ از شایعه تا واقعیت

	انتصابات
	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	هفته پرنوسان قیمت مرغ و نهادهها/ کاهش 11.8 درصدی نرخ جوجه + جدول
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی/ ثبات نرخ مرغ ادامه دار شد
	قیمت شیرخام افزایش یافت/ ۸۰ درصد مطالبات دامداران پرداخت شد

	برنامه و سیاست ها
	الزام برخورداری از پروانه اشتغال برای شرکتهای مشاورهای در بخش کشاورزی
	حل مشکل دریافت دستمزد برای کشاورزان/ تجهیز دانشآموختگان کشاورزی به سلاح مهارت/ اختصاص بخشی از یارانه کود به آزمون خاک
	طرح مجلس برای تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه
	کاربست کلیه ظرفیتها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استانهای شمالی/ سیاستهای جدید دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز
	تعطیلی طرحهای موفق و اجرای برنامههای بیاثر
	درج قیمت از روی مواد غذایی حدف میشود
	طرح بخشودگی جرائم وام کشاورزان به جایی نرسید
	بهانه جویی بانک ها برای  اجرایی نکردن مصوبه بخشودگی جرائم کشاورزان

	برنامه افزایش بهره وری گندم دربرنامه ششم توسعه/ مکانیزاسیون باغبانی در حد صفر باقی ماند
	مکانیزاسیون باغبانی در حد صفر باقی ماند
	کشاورزی حفاظتی، گره گشای رفع بحران منابع آبی
	قیمت شکر باید اصلاح شود



	برنج
	پسته
	تخريب سالانه باغهاي پسته

	پنبه
	رشد 36 درصدی واردات الیاف پنبه و خروج سالانه 125 میلیون دلار ارز از کشور/ ورود ارقام خارجی پنبه به اراضی کشاورزی تا پایان سال جاری
	واردات پنبه، کمر تولیدکنندگان داخلی را شکست

	تامین منابع مالی
	پرداخت ۶۷ درصد از مطالبات گندمکاران/ واردات گندم ممنوع است
	رشد 33 درصدی دریافت تسهیلات توسط بخش کشاورزی/ بیشترین تسهیلات به خدمات رسید
	۶۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/پایان فصل برداشت کلزا

	تحقیقات و نوآوری ها
	توسعه همکاری های ایران و سوریه در زمینه های تحقیقاتی، آموزشی و ترویج کشاورزی
	جزئیات تفاهمنامه همکاری آموزشی سازمان تات و سازمان نظام دامپزشکی/ ارتقاء علمی و مهارتی دانشآموختگان رشتههای دامپزشکی
	جزئیات تفاهمنامه همکاری آموزشی سازمان تات و سازمان نظام دامپزشکی/ ارتقاء علمی و مهارتی دانشآموختگان رشتههای دامپزشکی
	جزئیات تفاهمنامه همکاری آموزشی سازمان تات و سازمان نظام دامپزشکی/ ارتقاء علمی و مهارتی دانشآموختگان رشتههای دامپزشکی
	بیوتکنولوژی کشاورزی از شدت کم آبی می کاهد/ با رییس جمهوری شرط کردهام که هیچ گاه خودسانسوری نکنم
	روز علم ایران و آلمان در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود
	اجرای 553 پروژه تحقیقاتی/ واگذاری پنج دانش فنی ارقام تجاری به بخش خصوصی/ اجرای طرح تحقیقاتی استفاده از روغنها در کنترل آفات مرکبات
	پنبه تراریخته از جهاد کشاورزی مجوز کشت می گیرد / برنج تراریخته در نوبت بعدی صدور مجوزها
	راه نجات بذر کشور، خصوصیسازی است

	تخم مرغ
	واردات تخممرغ منتفی شد

	تولیدات باغی
	کدام کشورها گردوی ایرانی می شکنند؟
	آب تنها مشکل توسعه نیافتگی بخش باغبانی ما نیست/ ضعف بستهبندی باید زودتر برطرف شود

	تولیدات زراعی
	تولید 500 هزار تن کلزا برای سال زراعی جدید/ واردات 149 هزار میلیارد تومان روغن و دانههای روغنی به کشور طی 10 سال
	محصولی کمآبخواه و مغفول مانده در اردکان!

	تولیدات دام و طیور
	قیمت تولید طیور 10.7 درصد افزایش یافت/ آبزیپروری بدون تغییر
	جایگاه زیربخش دامپروری در تولید ارزش افزوده بخش کشاورزی
	سهم دامدار در گرانی گوشت گوسفندی چقدر است؟ + جدول و نمودار

	چای
	حبوبات
	خاک
	معرفی 26 پرونده آلودگی خاک به مراجع قضایی در اردبیل

	خرما
	خرید تضمینی/خدمات
	خطر کاهش تولید با اجرای شیوه قیمت تضمینی برای خرید گندم/ کارخانجات آرد زیر بار خرید نقدی از بورس نمیروند
	افزایش ۹ درصدی قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی 97 - 96/ کاهش سالانه 5 درصد از سطح زیر کشت گندم
	۶۹ هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد میشود
	اختصاص 330 میلیارد تومان تسهیلات به عشایر/ طرحهای جدید گردشگری عشایری، زنجیره تولید گیاهان دارویی و تولید گوشت اجرا میشود
	ارائه پیشنهاد خرید تضمینی گندم به دبیرخانه شورای اقتصاد/ صادرات محصولات کشاورزی بستهبندیشده، مستلزم پیوند با شبکههای زنجیرهای غذایی جهان/ محصولات تراریخته در کشور تولید نمیشود
	۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به عشایر اختصاص یافت

	خشکسالی
	احتمال خشکسالیهای طولانی و شدیدتر در اردن

	دانه های روغنی
	چالشهای نبود اراده تولید دانههای روغنی/ خروج ۳۸ میلیارد دلار ارز برای واردات روغن و دانه روغنی طی ۲۵ سال
	تولید 500 هزار تن کلزا برای سال زراعی جدید/ واردات 149 هزار میلیارد تومان روغن و دانههای روغنی به کشور طی 10 سال

	روغن
	زعفران
	تب قیمت زعفران بالا گرفت

	زیتون
	سلامت
	گوشت قرمز مفید یا مضر؟

	سیب زمینی
	شیلات
	تیلاپیا بازار ایران را قبضه کرد/چینیها باز هم پا در کفش تولیدکنندگان داخل کردند
	ضربه مهلک واردات تیلا پیا به برند ملی قزل آلا
	اصرار شیلات بر واردات تیلاپیا توجیهی ندارد



	شکر
	کشت مخلوط درآمد نیشکرکاران را افزایش میدهد/ جهش تولید شکر در مقایسه با نیشکر از طریق بازیابی بیشتر شیرینکننده از عصاره نیشکر
	کشت مخلوط درآمد نیشکرکاران را افزایش میدهد/ جهش تولید شکر در مقایسه با نیشکر از طریق بازیابی بیشتر شیرینکننده از عصاره نیشکر
	کشت مخلوط درآمد نیشکرکاران را افزایش میدهد/ جهش تولید شکر در مقایسه با نیشکر از طریق بازیابی بیشتر شیرینکننده از عصاره نیشکر
	فاصله چندقدمی رسیدن به خودکفایی چغندرقند با مدیریت آب/ کلزا نسخه نجات پایداری کشاورزی در اراضی آبی/ نسخه دیم آماده شد

	شیر و فرآورده ها
	صادرات و واردات
	چگونه میتوان از پتانسیل بازار گوشت در قطر برای ایران سود برد؟
	مصایب صادرات
	واردات کنجد چقدر ارز از کشور خارج کرده است؟
	محصولات کشاورزی آب بر نباید صادر شوند/صادرات سبزی و صیفی به چه قیمت؟
	صادرات محصولات سبزی و صیفی توجیه اقتصادی ندارد
	خوداتکایی محصولات کشاورزی نباید به هر قیمتی تمام شود

	واردات ۳۸ میلیارد دلار روغن طی ۲۵ سال اخیر
	تولید کلزا ۳۰۰ درصد افزایش یافت


	صنایع غذایی
	سازمان حمایت در کنترل قیمتها موفق نبوده است
	توصیه مهم درباره تهیه و مصرف رب گوجه فرنگی

	عسل
	صادرات عسل تولیدی تعاونیها به آفریقای جنوبی

	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	صادرات گل سرخ به آمریکا و فرانسه
	بساط گُلهای لاکی بامبو و بونسای برچیده شد

	گندم
	خطر کاهش تولید با اجرای شیوه قیمت تضمینی برای خرید گندم/ کارخانجات آرد زیر بار خرید نقدی از بورس نمیروند
	خودکفایی گندم پایدار شد/ تامین ۸۰ درصد کود از تولید داخلی
	تولید گندم به مرز ٩میلیون تن رسید / تسویه حساب گندمکاران اواخر مهر ماه
	واردات گندم ممنوع است/ قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می شود
	اختصاص یک و نیم میلیارد دلار به اشتغال مناطق روستایی


	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	پیگیری وضعیت بازار گوشت/ فاصله زیادی تا خودکفایی نمانده است/ نرخ مصنوعی گوشت در بازار
	گرانی، تقاضای خرید گوشت داخلی را کاهش داد
	عرضه روزانه ۱۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی در پایتخت

	گوشت مرغ
	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	افزایش ضریب مکانیزاسیون و موجودی ماشینآلات کشاورزی

	متفرقه
	انهدام باند سرقت از باغ های پسته بردسکن
	نقش موثر تبلیغات تلویزیون بر الگوی مصرف خانوار ایرانی

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	حمله کلانتری به منتقدان تراریخته/ ۷۰ درصد محصولات وارداتی تراریخته است
	واردات سویا و ذرت تراریخته/ پیشنهاد قیمت خرید تضمینی گندم را مردادماه دادهایم
	دفاع از تولید محصولات تراریخته/ منتقدان تراریخته تروریست هستند
	افزایش ظرفیت تولید تجاری برای محصولات گلخانهای با تلفیق آب شیرین مناطق ساحلی و آبشیرینکنها/ محدودیت آب نباید مانع توسعه باغبانی شود/ رتبه نخست ایران در تولید برخی محصولات در جهان
	کدام را نجات دهیم: آب یا کشاورزی؟
	جهانگیری: ممکن است آب شرب را از بیرون از مرزها تامین کنیم / آبرسانی به ۲۹۵۰ روستا در سال ۹۵
	صنعت و خدمات، جای کشاورزی را میگیرند
	صفایی فراهانی از سیاست خودکفایی در ایران میگوید
	ایران در حال تبدیل شدن به رقیب ژاپن در حوزه بیوتکنولوژی است
	نخستین همايش ملی شورورزی یکم آذرماه در یزد برگزار میشود
	دفاع تمامقد از ظرفیت بخش خصوصی: راه نجات بذر کشور، خصوصیسازی است
	12 پیشنهاد کاربردی به وزیر آموزش و پرورش برای حذف حافظه محوری از مدارس
	پیام ظریف بهمناسبت روز یوزپلنگ ایرانی
	تراریخته اولویت دست چندم در مسایل محیط زیست است/درباره 95 درصد فعالیتهای سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعات ندارم/مسئله اول کشور آب است/ آب را فدای یوز نکنیم
	۶۹ هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد میشود

	نهاده
	نوع کود وارداتی تقلبی از چرخه مصرف حذف شد/ بذر ضعیف بزرگترین معضل پروژه ایران- ایکاردا
	کود غیراستاندارد در کشور مصرف نمیشود

	نوغان
	گزارشات جهانی
	تراریخته قادر به تأمین غذای مردم آینده نیست/کشاورزی پایدار راهکار تامین غذای گرسنگان جهان
	پیگرد قانونی دولت ترامپ به دلیل برچسب نزدن به محصولات تراریخته
	نه بزرگ فرانسه به «مونسانتو» ترویج دهنده محصولات تراریخته فرانسویها با مجوز شرکت آمریکایی
	ایجاد مدیریت آنلاین کشت محصولات کشاورزی با پهنهبندی تا یک سال آینده/ ابلاغ مصوبه اعطای 1.5 میلیارد دلاری اشتغال در مناطق روستایی از سوی شورای نگهبان/ سهم 8 درصدی برای سود تسهیلات پرداختی به روستاییان
	رصد کامپیوتری مزارع / کاهش 20درصدی در مصرف آب و صرفهجویی در هزینهها
	ادعای عجیب وزیر آب هند درباره علت وقوع سیل: موشها سدها را سوراخ کردند
	جنبش زنان مزرعه/ این سازمان دنبال پرورش دنبال رفتار باوقار جامعه با زنان است/ جنبش دنبال روستایی جایگزین با نقش فعال زنان در خانواده، جامعه، و ساختارهای دولتی و اقتصادی است
	اجرای طرح سیاست زمین با حمایت اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول/ ماداگاسکار کارگاه آموزشی در راستای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی برگزار کرد
	اوگاندا میزبان کنفرانس ایمنی مواد غذایی شد/ استانداردهای کدکس، یعنی غذا امن است و میتوان آن را معامله کرد
	گسترش تسهیلات کشاورزی در جهت توسعه کشاورزی جمهوری تایوان
	کمکهاي بانک جهاني براي تأمين مالي بخش کشاورزي
	تلاش اتاق بازرگانی ازبکستان برای تسخیر بازار محصولات کشاورزی انگلستان
	هیجان هیدروژنی در بازارها
	زنگ گیاهی سویا همزمان با رفتن این دانه ها یک اپیدمی چرخشی را گسترش می دهد/توفان ها در گسترش قاره ای زنگ گیاهی موثرند
	آموزش، کلید راه مبارزه با گرسنگی/ جوانان در مرکز بینالمللی بهبود ذرت و گندم، از نقش آموزش در تأمین امنیت غذایی میگویند
	آموزش، کلید راه مبارزه با گرسنگی/ جوانان در مرکز بینالمللی بهبود ذرت و گندم، از نقش آموزش در تأمین امنیت غذایی میگویند
	آموزش، کلید راه مبارزه با گرسنگی/ جوانان در مرکز بینالمللی بهبود ذرت و گندم، از نقش آموزش در تأمین امنیت غذایی میگویند
	قانون حذف تدریجی زغال سنگ
	پرندگان مهاجر نمیتوانند خود را با بهار زودرس ناشی از تغییرات اقلیمی وفق دهند
	همکاری سودمند مورچهها با گیاهان
	شرکت آفریقایی، به کاهش هزینه های کشاورزی دقیق می اندیشد
	صنایع لبنی چین تا سال 2022 جای آمریکا را میگیرد + جدول و نمودار
	کاهش خطر بیماریهای قلب و عروق با تولید شکلات غنی شده با روغن زیتون
	پیشبینی سازمان بینالمللی کاکائو درباره میزان تولید در سال 17-2016/ افزایش ظرفیت فرآوری دانه کاکائو در آسیا
	بحران گرسنگی با راهکار بیل گیتس پایان می یابد؟/سهم 5 میلیارد دلاری گوشتهای مصنوعی از بازار + فیلم
	سرمایه گذاری بیل گیتس  برای تولید گوشت مصنوعی



