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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 بيننظارت برداشت از منابع آبي زير ذره

كنند، گفت: در قالب گروه بازرسي به برداشت از منابع آبي نظارت مي٨٠٠مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اينكه 

  .زيرزميني جلوگيري شدميليون مترمكعب آب از منابع  ٨٥٠هزار حلقه چاه مسدود و از برداشت  ١٥طرح تعادل بخشي آب 

بخشي آب، گفت: بحثي كه از ابتدا در وزارت وگو با فارس در خصوص اجراي موفق يا ناموفق طرح تعادلها در گفتمحمد حاج رسولي

بخشي آب مطرح بود اين بود كه موفقيت اين طرح منوط به اين است كه تمام عوامل مثل مردم نيرو در خصوص اجراي طرح تعادل

ت هاي زيرزميني فقط از وزارتوان براي كاهش يافتن برداشت آب از سفرهها بايد به اين طرح كمك كنند چرا كه نميدستگاهو ساير 

ها و چه به لحاظ بخشي آب چه به لحاظ مسدود كردن چاهوي افزود: بنابراين پيشرفت خوبي در طرح تعادل .نيرو انتظار داشت

ن اي نبود و نتوانستيم براي ايها انجام داديم ايجاد شد، اما متاسفانه شرايط به گونهروي چاهاقداماتي كه در خصوص نصب كنتور بر 

ها و مشكالت مديرعامل شركت منابع آب افزود: با وجود تمام اين چالش .طرح تامين منابع كرده و به طور كامل طرح را اجرا كنيم

ها گفت: در قالب اين طرح قرار بود حاج رسولي .طرح در سال گذشته برسيمدرصد اهداف برنامه خود در اين  ٨٥تا  ٧٠توانستيم به 

هزار حلقه چاه را مسدود كرديم و در برنامه خود تالش داشتيم كه يك ميليارد  ١٥هزار حلقه چاه را مسدود كنيم اما حدود  ٢٠كه 

هاي ليون مترمكعب منابع زيرزميني و چاهمي ٨٥٠تا  ٨٠٠جويي كنيم كه توانستيم از اضافه برداشت حدود مترمكعب آب صرفه

 .غيرمجاز جلوگيري كنيم

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٠٠/%D9%٨6%D٨ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 احتمال واردات آب

محدوديت منابع آب مواجه است و ممكن است ناچار به واردات آب به كشور شويم. اين موضوعي است كه  تمام كشور با  |شهروند

گويد: تقريبا تمام مناطق كشور با محدوديت منابع آب مواجه هستند جمهوري اعالم كرده و مياسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

   .رق و غرب كشور هركدام با مشكل كمبود آب دست بر گريبان هستندشهاي كويري و جنوبهاي شمالي كشور و استانو در استان

ترين چالش كشور اصلي :برداري از طرح ارتقاي كيفيت آب شرب جنوب تهران حاضر شده بود، گفتجهانگيري كه در مراسم بهره

ي هاهاي شمالي كشور و استاناستانآب است.او تأكيد كرد: تقريبا تمام مناطق كشور با محدوديت منابع آب مواجه هستند و در 

جمهوري گفت: همه اركان معاون اول رئيس.شرق و غرب كشور هر كدام با مشكل كمبود آب دست بر گريبان هستندكويري و جنوب

ر جهانگيري افزود: مسئوليت اصلي مديريت منابع آب برعهده وزارت نيرو است و د.نظام بايد براي حل مسأله كمبود آب بسيج شوند

بخشي هايي كه با عدم تعادل مواجه بودند، شناسايي و طرح تعادلدولت يازدهم تمركزي جدي بر اين موضوع معطوف شد و دشت

ها به اجرا درآمد كه البته بايد در دولت دوازدهم نيز با جديت بيشتري ادامه پيدا كند. جهانگيري با اشاره به برگزاري در اين دشت

جلسه رسمي شورايعالي آب  ٣١ايعالي آب در دولت يازدهم، خاطرنشان كرد: در دولت يازدهم بيش از مستمر و مرتب جلسات شور

 نياز است ممكن: داد ادامه او  رقمي بوده است.هاي گذشته تعداد جلسات اين شورا تكبرگزار شد و اين درحالي است كه در دوره

 تقالان: كرد تصريح جمهوريرئيس اول معاون. كنيم تأمين را كشور نياز ردمو آب منابع دريا از و كشور از خارج از كه باشيم داشته

از  زداييو تأمين آب با نمك شود تبديل كشور در جدي طرح يك به بايد كشور مركزي بخش به عمان درياي و فارس خليج از آب

حق ايران از منابع مشترک آب با كشورهاي  وي افزود: ديپلماسي قوي براي احياي.كن نيز توجه كنيمآب دريا و از طريق آب شيرين

همسايه بسيار حايز اهميت است و بايد از طريق مذاكره و ديپلماسي قوي از حق آب ايران از منابع مشترک آب حفاظت كنيم. او 

دي به صورت جيكي از موضوعاتي كه »كه جويي كنيم.جهانگيري با بيان اينادامه داد: بايد در مصرف آب مورد نياز كشاورزي صرفه

، گفت: اين موضوع بسيار مهم است «در دستوركار دولت قرار دارد، تأمين آب شرب با كيفيت مناسب براي همه مناطق كشور است

كند، چراكه سالمت مردم از مهمترين موضوعات مورد توجه مسئوالن كشور است و كيفيت كاال و خدماتي كه دولت به مردم عرضه مي

اي درخصوص سالمت خود نداشته باشند و كيفيت آب در اين زمينه از اهميت دوچندان برخوردار د كه مردم دغدغهاي باشگونهبايد به

 .است

هاي چندي پيش درخصوص كيفيت آب برخي مناطق تهران گفت: در اين زمينه جمهوري با اشاره به برخي نگرانيمعاون اول رئيس

تر باشد، آب شرب و آب مورد نياز مصرف خانگي آب اين مناطق از حداقل الزم پايينريزي كرده بود كه چنانچه كيفيت دولت برنامه

انداركاران شركت آبفاي تهران پيش از بندي به مردم اين مناطق ارايه شود اما خوشبختانه با تالش جدي دستبه شكل آب بسته

ميليون نفر از ٣،٥زم آب مورد نياز و با كيفيت براي گذاري الكننده برسد، با سرمايهكه كيفيت آب اين مناطق به درجه نگرانآن

 .جمعيت جنوب تهران تأمين شد

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٠٧/%D٨%A٧%D٨%AD%D٨%AA% 

 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48307/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

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

 

4 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 براي ورشكستگي آبنسخه جهانگيري 

اساس، هربار بارها از سوي مسئوالن كشور مطرح شده است. برهمين« بحران آب»سخن از كمبود منابع آب و گاهي بيان  :شرق

راستا، ديروز اسحاق جهانگيري، معاون كند. درهمينهايي را مطرح ميحلرتبه كشور براي حل اين موضوع، راهيكي از مسئوالن عالي

ممكن است آب »هور، كه براي آيين افتتاح پروژه ارتقاي كيفي آب شرب جنوب تهران راهي كن شده بود، اعالم كرد: جماول رئيس

الي همين اظهارنظرها، سخن از ديپلماسي قوي او كه در البه«. شرب را از بيرون مرزها يا انتقال از خزر و خليج فارس تأمين كنيم

آورد، به تجربه ساير كشورها هم اشاره تلف كشور )مرزها( و تعيين دقيق حقابه آنها به ميان براي احقاق حق مردم ايران در نقاط مخ

جهانگيري همچنين تأكيد «. شودها تأمين ميكنشيريندر بسياري از كشورها آب شرب موردنياز از طريق درياها و آب»كرد و گفت: 

اين سخنان او در حالي مطرح شده است «. كشور دريافت شده است هاي مناطق غربهشت ميليارد دالر بابت ساماندهي آب»كرد 

نچه خورد، زيرا تناسبي بين آچشم ميهاي مختلف، تناقضاتي آشكار بهكه به گفته كارشناسان ميان كالم اين مقام مسئول در زمان

مدد مباحثي مانند واردات و انتقال آب، بهتبع آن، افزايش تقاضاي آب گنجد با افزايش منابع آب و بهدر قالب مديريت منابع آب مي

تر شود. بهگرفتن تبعات آن بيان ميرسد با ناديدهكه كالم اين مقام مسئول درباره حقابه در مرزها، به نظر ميوجود ندارد، همچنان

ا الملل رسي و حقوق بينشود )كه تبعات سيااي در نظر گرفته ميهايي در ابعاد سازهاي كه براي پروژهآن است بخشي از هزينه

گذاري براي بررسي ديپلماسي آب و ابعاد هيدروپليتيكي آن و تقويت ابزارهاي ديپلماسي در دنبال خواهد داشت(، صرف سرمايهبه

 اين حوزه شود

 کمبود آب شرب، نيازي به انتقال آب ندارد

جمهور نسبت به اظهارنظر معاون اول رئيس« شرق»وگو با انوش اسفندياري، عضو شوراي راهبردي انديشكده تدبير آب ايران، در گفت

كند: نياز آب شرب در كشور از نظر كمي در حدي نيست كه نياز به در مورد احتمال تأمين آب شرب از بيرون از مرزها، تأكيد مي

هاي گفته او، ممكن است اين مقام مسئول بحث كيفيت آب را مدنظر داشته باشد كه در آن صورت هم، روش انتقال و واردات باشد. به

 شده نيست. مدير پيشين دفترهاي مطرححلگونه راهوفصل كند و باز هم نيازي به اينتواند خيلي از مشكالت را حلاي ميتصفيه

رسد انتقال آب در چندصد كيلومتر با هدف تأمين آب يان اينكه به نظر نميامور اقتصادي آب شركت مديريت منابع آب كشور با ب

كند: ممكن است براي آب صنعتي دست به چنين اقداماتي بزنند كه در آن صورت هم بايد جانمايي مناسب شرب باشد، تصريح مي

 هاي كالمييران با ابراز نگراني از تناقضهاي اقتصادي را مورد بحث قرار داد. عضو شوراي راهبردي انديشكده تدبير آب افعاليت

جويي در مصرف آب زد و هم سخن از واردات و انتقال آب به ميان توان هم حرف از صرفهكند: نميمسئوالن در حوزه آب بيان مي

مسائل  وجه به اقتصاد وتگونه مسائل بيكردن در اينشدت با يكديگر ناسازگار است. به گفته او، دوگانه عملآورد. اين اظهارنظرها به

كند: درست آن است كه با منابع آب موجود اسفندياري تأكيد مي .همراه داشته باشدتواند تبعاتي براي كشور بهزيستي ميمحيط

هاي آن اينكه منابع را زيادتر كنيم، زيرا بدون توجه به هزينهخود را سازگار كنيم و مديريت اين منابع را در دستور كار قرار دهيم، نه

  .توانيم سازگاري با امكانات را مدنظر قرار دهيمديگر نمي

 تناقض در اظهارنظرهاي مسئوالن  

جمهور گويد: معاون اول رئيسجمهور ميدر مورد اظهارات معاون اول رئيس« شرق»وگو با ، در گفتآبادي، مدرس دانشگاهحجت ميان

گيري در دولت، تعريفي مشخص و منطقي از مديريت منابع آب ا گويا بدنه تصميمبر ضرورت مديريت منابع آب تأكيد كرده است، ام

 سال در كشورهايكه اين رويكردي است كه ساليانندارد و مديريت منابع آب را با مهار آب و مديريت عرضه اشتباه گرفته، درحالي

http://awnrc.com/index.php
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هاي انتقال آب؛ چه از خارج از كشور و چه نكه به پروژهديگر منسوخ شده. اين پژوهشگر ديپلماسي آب با بيان اينكه بايد قبل از اي

ه افزايد: بايد مشخص كنيم به چمحيطي آن بينديشيم، ميداخل كشور فكر كنيم، به تبعات اجتماعي، سياسي، امنيتي و زيست

وانيم با يك رويكرد تشهرها به اين مرحله حاد رسيده كه نميخواهيم آب را منتقل كنيم؟ آيا وضعيت آب شرب كالنمنظوري مي

جاي عرضه، نياز شرب را تأمين كنيم؟ او با انتقاد از اينكه مجموعه دولت به سراغ مديريت مناسب و تأكيد بر مديريت تقاضا به

زيستي و شدت سنگين اقتصادي بر كشور، تبعات جدي حقوقي از منظر محيطهاي بهرود كه عالوه بر هزينههايي ميپروژه

زنيم كه برخي از همين مسئوالن در بدنه كند: براي نمونه در حالي دم از انتقال آب از درياي خزر ميارد، تصريح ميهيدروپليتيكي د

يطي محاند الحاقيه كنوانسيون تهران را در مورد مسائل زيستها مذاكره توانستهدولت قبلي باافتخار اعالم كردند كه پس از سال

شود، يك برگ مطالعه با وجود تمام آنچه در مورد انتقال آب درياي خزر ادعا شده و همچنان نيز مي آيا .درياي خزر، به امضا برسانند

ها با المللي آنها صورت گرفته است؟ اين پژوهشگر ديپلماسي آب با طرح اين پرسش كه اگر اين پروژهدر مورد ابعاد حقوق بين

ها را به انجام برسانيم و پس از آنكه به تبعات آن دچار دهد: آيا بايد پروژهالمللي تناقض داشتند چه؟ ادامه ميهاي بينكنوانسيون

گذاري كرد كه بسياري از كارشناسان نسبت به تبعات هايي سرمايهجويي كنيم؟ چرا بايد روي پروژهشديم، براي حل آن هزينه و چاره

فارس براي نياز تأمين مصارف اي كالن از درياي خزر و خليجهاند؟ او نسبت به تمايل براي انتقال آبمختلف آن بارها هشدار داده

اند. اگر دولت به اين مسئله ، ياد كردهعنوان يكي از موانع توسعهبه «آب»دهد: مسئوالن دولت، بارها از بر نيز هشدار ميصنايع آب

شود و عدم تأمين به اسم نياز آبي مطرح ميهاي مسئوالن بر و ايجاد تقاضاي كاذب آب كه در صحبتاعتقاد دارد، احداث صنايع آب

ها و آيا شاخص»كند كه آبادي اين پرسش را خطاب به مسئوالن مطرح ميدهند، چه معنايي دارد.ميانآن را به اسم بحران جلوه مي

ت، ظاهرا با اتكا به پول نف ايم كه اكنونشود كامال در مقصد و مبدأ در نظر گرفتههاي انتقال آب مطرح ميمعيارهايي را كه براي پروژه

با بيان اينكه  مدرس مديريت منابع آب دانشگاه«كنيم؟مدت و بلندمدت را براي كشور تعريف ميدار در ميانشدت مشكلهاي بهپروژه

گويد: آقاي جهانگيري در حالي سخن از ديپلماسي قوي براي هاي مسئوالن در حوزه مديريت آب هستيم، ميگوييشاهد تناقض

طور اند كه مسئوالن كشور بههاي مرزي به ميان آوردههاي مرزي براي مهار آباحقاق حقابه كشور و آغاز نهضت سدسازي بر رودخانه

شدت ها بهگونه صحبتاند. اين پژوهشگر ديپلماسي آب با بيان اينكه اينهاي تركيه و افغانستان انتقاد كردهرسمي بارها از سدسازي

هاي مرزي به سخن از ديپلماسي قوي براي مهار آب كند: در حاليزا خواهد بود، تصريح ميمللي براي كشور هزينهالدر مجامع بين

  .ترين مسائل ديپلماسي آب آگاهي كمي داريمآوريم كه گويا ما متأسفانه هنوز از ابتداييميان مي

 انتقال آب بايد آخرين گزينه باشد  

داند و معتقد اين سخنان را كمي ناواضح مي« شرق»وگو با كالج لندن در گفتزيست امپريالمحيط كاوه مدني، استاد مديريت آب و

گويد: هر زمان منابع آب تر به اين مسائل پرداخت. مدني با بيان اينكه انتقال آب همچنان معايب خود را دارد، مياست بايد جزئي

تواند خواهيم داشت. بنابراين اگر كاهش مصرف نداشته باشيم، انتقال آب مي دنبال آن افزايش تقاضا نيزكنيد بهبيشتري مهيا مي

توان ايجاد وابستگي ناشي از انتقال آب را ناديده گرفت. او معتقد است: اگر قرار است انتقال آب صورت رسان باشد. از طرفي نميآسيب

 سازي مصارفي از جمله كاهش مصرف شرب و صنعت، بهينههاي ديگرعنوان آخرين گزينه مدنظر باشد و راهبگيرد، حتما بايد به

آميز ها موفقيتها و... اجرائي شده باشد. اگر اين تالشهاي غيرمجاز، بازچرخاني و تصفيه فاضالب و پسابكشاورزي، مسدودكردن چاه

كه انتقال توجيه باشد، چراند شايد قابلتواند ايجاد كها و منافعي كه ميمحيطي و هزينهنبود، انتقال آب با درنظرگرفتن اثرات زيست

ت زيسآب از دريا هم اثرات اكولوژيك و اثرات اجتماعي خاص خود را دارد و بايد به آنها نيز توجه ويژه كرد. استاد مديريت آب و محيط

مرزي كه بر آن تأكيد شده،  هايهاي مرزي و تأمين آب شرب از رودخانهكالج لندن در مواجهه با اين پرسش كه لزوم مهار آبامپريال

http://awnrc.com/index.php
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گويد: بايد در تعامالت آبي، به نوع عملكردمان توجه كنيم. او با بيان اينكه برمبناي اي بايد در دستور كار قرار گيرد، ميبه چه شيوه

وف ناس و فيلسشدهد: گرت هاردين، بوممثل در تعامالت آبي لزوما بهترين رويكرد نيست، ادامه ميبهاصول ديپلماسي آب مقابله

ها بر سر منبع ها و رقابتاعتماديكه بيگويد زمانيكند و ميميالدي تراژدي منابع مشترک را مطرح مي ١96٨آمريكايي، در سال 

اند، ما كند: منطقي نيست هرچه را كشورهاي پيشرفته امتحان كردهاند. مدني تأكيد ميمشترک آغاز شد، همه با هم درنهايت بازنده

توانيم يافتگي برساند. ما ميتواند ما را به توسعهور كار قرار دهيم، زيرا لزوما تكرار مسير توسعه در كشورهاي پيشرفته نميدر دست

اي آنها، از همين حاال در راستاي كاهش جدي مصرف و بازچرخاني آب گام برداريم چون جايز بدون تقليد كامل از مسير توسعه سازه

كرار كنيم. به گفته او، اگر بپذيريم با ورشكستگي آب مواجه هستيم، آنگاه تصميم درستي براي مديريت نيست خطاي ديگران را ت

  .جاي كاهش مصارف، كشور را دچار چالش نخواهيم كردگيريم و با افزايش هزينه براي افزايش منابع بهمنابع آب مي

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٠4/%D9%٨6%D٨%B٣% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 آخرين وضعيت سدسازي در کشور

در سد در كشور خبر داد و گفت:  ٣٠سد و راكد ماندن  ٥مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران از توقف كامل ساخت  :فارس 

 .سال هيچ طرح جديد سدسازي اضافه نشده است 6اين 

پروژه سدسازي كه از مصوبات دولت  ١٥٨با  9٠ها درباره بازنگري و غربالگري سدهاي كشور گفت: از اوايل سال محمد حاج رسولي 

آغاز شود. در اين باره الزم  بوده و رديف اجرايي داشتند مواجه بوديم و چند دليل باعث شد تا بازنگري و غربالگري براي اين سدها

آغاز شد. براساس آن، يكي از پارامترها  9٠بندي آنها تصميماتي اتخاذ شود. وي افزود:اين غربالگري از سال بود درخصوص اولويت

بايد بر  هيم وها را سر و سامان دتوانيم تمام اين پروژهچكاني نميدانستيم كه با اين اعتبارات قطرهبحث اعتبارات بود كه يقينا مي

ها ادامه داد: خوشبختانه اين موضوع و توزيع اعتبار براساس پيشرفت اساس پيشرفت فيزيكي اين كار را انجام دهيم. حاج رسولي

باعث شد تا بيشترين ركورد سدسازي در برنامه پنجم رخ دهد و سدهايي كه پيشرفت فيزيكي بيشتري داشتند در اولويت قرار 

ركت مديريت منابع آب ايران اضافه كرد: بحث دوم و مهمي كه باعث شد تا غربالگري سدها جدي گرفته شود، گرفتند. مديرعامل ش

محيطي تا اين حد مطرح نبود. بنابراين گشت و آن موقع مسائل زيستبرمي ٧٠تغيير شرايط اقليمي بود. مطالعات اين سدها به دهه 

سال هم هيچ طرح جديد  6كرد. مديرعامل شركت منابع آب ايران افزود: طي اين يهاي سدسازي تغيير مقطعا بايد ابعاد اين پروژه

تاكنون هيچ طرح جديد سدسازي به اليحه اضافه نشده و وزارت نيرو در حال تكميل  9٠سدسازي اضافه نشده و خوشبختانه از سال 

 .ها و سدهاي قديمي استو بازنگري طرح

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٢99/%D٨%A٢%D٨% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

سد برداري از دهي مرکز زباله آمل است/ مخاطرات زيست محيطي خط قرمز بهرهمنوط به سامان "هراز"آبگيري سد 

 است

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران كيفيت آب شرب و مخاطرات زيست محيطي را خط قرمز وزارت نيرو دانست و گفت: 

 .آبگيري سد هراز تنها منوط به سامان دهي مركز دفن زباله آمل و پاكسازي حوزه آبريز است

ت موجود مركز دفن زباله باال دست سد هراز، گفت: مركز دفن زباله ها، در پاسخ به ابهامارسولي به گزارش ايانا از پاون، محمد حاج

 .گيردآمل در حوضه آبريز سد قرار دارد و نه تنها در وضعيت فعلي بلكه پس از آبگيري نيز درون درياچه سد قرار نمي

كاهد، از حساسيت توجه به آن نميمديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با تاكيد بر اينكه وجود مركز دفن زباله در حوضه آبريز 

برداري، وضعيت اين مركز مشخص و امور سازمان محيط زيست بايستي دو سال قبل از بهره 9٠يادآور شد: بر اساس مجوز سال 

 .مربوط به سامان دهي و انتقال آن پيش از آبگيري صورت بگيرد

برداري نخواهد رسيد، يادآور ودتر از سه يا چهار سال آينده به بهرهوي با تاكيد بر اينكه سد هراز به دليل مسائل اعتباري و مالي ز

 اي مازندرانهاي حوضه پيرامون سد، مشاوري از سوي شركت آب منطقهاز دي ماه سال گذشته به منظور بررسي وضعيت آالينده شد:

آنالين كيفيت  گيريه، تعيين ايستگاه اندازهتعيين شده است تا به صورت دقيق به بررسي اثرات منابع آالينده بر كيفيت آب رودخان

 .مخزن، ارائه برنامه جامع و عملياتي در جهت سامان دهي مركز دپوي زباله و... بپردازد

 کيفيت آب شرب و مخاطرات زيست محيطي خط قرمز وزارت نيرو است

و افزود: تا قبل از تكميل اين مطالعات، ها كيفيت آب شرب و مخاطرات زيست محيطي را خط قرمز وزارت نيرو دانست رسولي حاج

تاييد آن از سوي سازمان محيط زيست و اجراي كامل طرح، مورد تاييد مشاور و سازمان براي پاكسازي حوضه آبريز، آبگيري اين سد 

 .به منظور تامين آب شرب صورت نخواهد گرفت

هاي آمل بر عهده شهرداري و محيط محل جديد دپوي زبالهمديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اينكه جانمايي 

هاي حوضه آبريز سد در شرح خدمات مشاور گنجانده شده است كه نحوه حفاظت، كنترل و پاكسازي آالينده زيست است، بيان كرد:

 .ماه امسال پس از تاييد سازمان محيط زيست عمليات اجرايي آن نيز آغاز خواهد شددي

يكي از  هاي ضروري به منظور پاكسازي حوضه صورت خواهد گرفت، گفت:اينكه قبل از آبگيري سد هراز طرح وي با تاكيد بر

هاي مركز دفن زباله تعريف شده است، تا با استفاده از موضوعات مهمي كه از سوي مشاور در حال بررسي است ساماندهي شيرابه

 ها به داخل رودخانه جلوگيري كنيمشيرابههاي نوين موجود در دنيا بتوانيم از نفوذ اين شيوه

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٥١/%D٨%A٢%D٨%A٨%DA%AF%DB 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 آلودگيمنابع آب کارستي نيازمند حفاظت بيشتر از نظر 

به گفته رئيس موسسه تحقيقات آب، منابع آب كارستي از آنجا كه نزديك به سطح زمين قرار دارند، ممكن است به راحتي توسط 

 .ها دارندبنابراين اين منابع نيازمند به حفاظت بيشتري نسبت به آالينده .فاضالب صنعتي و خانگي آلوده شوند

ها بسيار مناسب هاي كارستي منابع فوق استراتژيك هستند. كيفيت اين آبانا بيان كرد: آبمرتضي افتخاري در گفتگو با خبرنگار اي

ها داد.وي ادامه داد: بايد از اين منابع حفاظت خاص كنيم زيرا توان به اين دسته از آببوده و فقط مجوز برداشت براي شرب مي

نسبت به زمين خيلي پايين نيست. در واقع آب كارستي يكسري رودخانه  توانند آلوده شوند. ارتفاع آنهاهاي كارستي خيلي زود ميآب

عتي هاي خانگي و صنشوند.رئيس موسسه تحقيقات آب گفت: فاضالبكنند و خيلي زود آلوده ميهايي است كه زير زمين حركت مي

ا آلوده ها منابع آب زيرزميني ره فاضالبتوانند آب كارستي را آلوده كنند. يكي از مشكالت كشور ما اين است كمنابعي هستند كه مي

د.به گفته شونها آميخته ميها را دفع كنيم، به راحتي آب كارستي با آلودگي فاضالبكند. اگر ما به صورت غير استاندارد فاضالبمي

ه باران بعد از رسيدن بريزد. آب وي منابع آب كارستي منابع آب جديدي نيستند بلكه همان آبي است كه از باران به روي زمين مي

شود و يا داخل زمين نفوذ كرده و آب زيرزميني را دهد. يا تبخير ميشود و آب سطحي را تشكيل ميزمين يا بر روي آن جاري مي

هاي شود و يا در اليهكند.افتخاري اضافه كرد: آب زيرزميني نيز يا در داخل زمين حركت كرده و در قالب چشمه ظاهر ميايجاد مي

تا  ٥٠هاي كارستي را در عمق دهد و يا رودخانههاي زيرزميني را ميمتري تشكيل سفره ٢٠٠كند. در عمق ايين زمين نفوذ ميپ

كند كه آب چگونه حركت كند. به صورت دهد.وي يادآور شد: جنس و ساختار زمين شناسي ديكته ميمتر زير زمين شكل مي ١٠٠

سطح حركت كند.رئيس موسسه تحقيقات آب تاكيد كرد: آب كارستي آب خاص و منبع  چشمه ظاهر شود، عمق پيدا كند يا در

 كند و يا به صورتخورد. آب كارستي عموما در زير زمين حركت مياي نيست زيرا اگر چنين بود معادالت بيالن ما به هم ميجداگانه

 مرزها برود. رود و ممكن است به خارج ازشود يا اينكه داخل يك گسل ميچشمه ظاهر مي

. اين آيندكنند و يا به صورت چشمه بيرون ميهاي آبرفتي كشور را تغذيه ميهاي كارستي ايران آبخوانوي گفت: در حال حاضر آب

 شوند.ها در قالب آب چشمه در محاسبات بيالن منابع آب در نظر گرفته ميآب

 هاي کارستيتاثير بارندگي بر حجم آب

در ايران ابهامات و شايعات زيادي وجود دارد. برخي كارشناسان با تكيه بر اسناد تاريخي معتقدند حجم زيادي هاي كارستي درباره آب

كنند. بر اساس اسناد گيرند و از كف خليج فارس به داخل آب دريا نفوذ ميهاي زاگرس سرچشمه ميآب كارستي از رشته كوه

كردند. افتخاري در رابطه با اين ست كه جاشوهاي قديمي از آن آب برداشت ميها در داخل دريا، نقاطي بوده اتاريخي، اين مكان

اظهارات تاكيد كرد: اگر كسي مطالعات دقيق و كاملي انجام دهد و با حوصله اثبات كند كه چنين چيزي وجود دارد، حتما بايد اين 

ها به طور كلي ه ممكن است كاهش حجم بارشآب برداشت شود اما مطالعه در اين زمينه انجام نشده است.وي به اين پرسش ك

هاي كارستي خليج فارس را فراهم كرده باشد، اين گونه پاسخ داد: ممكن است بارش به حدي كاهش يافته باشد كه زمينه حذف آب

ه كنيم. زيرا عاين آب كارستي موجود نباشد.رئيس موسسه تحقيقات آب تاكيد كرد: وقتي ما پول كم داريم، بايد بيشتر تحقيق و مطال

هاي كارستي ايران به خارج از كشور و تبعات كنترل اين امكان آزمون و خطاهاي گسترده را نداريم.وي درباره احتمال انتقال آب

هاي كارستي هستيم. البته هنوز اين مطالعه در دست انجام است و اعتبارات خوبي به آن ها، بيان كرد: در حال مطالعه روي آبآب

ده است. موسسه تحقيقات آب با همكاري چند دانشگاه در سطح كالن كشور در حال پتانسيل يابي منابع آب كارستي و پرداخت نش

آب ژرف است. وزارت نيرو نيز قول داده است كه امسال اعتباراتي به اين پروژه تحقيقاتي بدهد.رئيس موسسه تحقيقات آب گفت: اگر 

http://awnrc.com/index.php
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به سئواالت مطرح شده درباره وضعيت آب كارستي پاسخ دهيم.وي افزود: البته وزارت نيرو  توانيمروند مطالعات را تسريع كنيم، مي

اند، در مناطقي كه احتمال وجود آب كارستي و ژرف وجود داشته است، اقدام به بر اساس تجربياتي كه برخي افراد مختلف داشته

چاه گمانه بيشتر از تحقيقات نيست، اين گونه پاسخ داد: به  حفر چاه گمانه كرده است.افتخاري به اين پرسش كه آيا هزينه احداث

هاي زياد موجود، احتمال وجود آب كارستي و ژرف در مناطق حفر چاه گمانه قوي است و ارزش اين را دارد كه در اين دليل گزارش

 كند.ستفاده ميمناطق چاه گمانه داشته باشيم. ضمن آنكه وزارت نيرو از ابزار الكترومغناطيس براي اكتشاف ا

هاي بلند مدت و كوتاه مدت دارد. يعني با حفر هاي ژرف و كارستي برنامهوي اضافه كرد: در واقع اين وزارتخانه براي مطالعه آب

 هايي در دست اجرا دارد.دهد و در بلند مدت نيز برنامههاي كارستي انجام ميهاي گمانه اقداماتي در كوتاه مدت به روي آبچاه

 تگي آبي را قبول ندارمورشكس

زعم كنيم. هر كس بهرئيس موسسه تحقيقات آب عنوان كرد: بزرگترين مشكل ما در ايران اين است كه تحقيق نكرده صحبت مي

 دانيم مفهوم بحران آب چيست.كند. اين روزها بحث بحران آب خيلي داغ است اما دقيقا نميخود مسايل را مطرح مي

تي را هاي آكنيم كه منابع آبي نسلهاي ما منشا تحقيقاتي درست نداشته باشد، وزارت نيرو را متهم ميتوي ادامه داد: وقتي صحب

گرفتيم شود، متعلق به همين نسل فعلي است. اگر تا كنون جلوي آن را نميكند. در صورتي كه آبي كه از كشور خارج ميمصرف مي

گيرد. در حالي كه برخي اقدامات اين وزارتخانه نيز هاي نادرست قرار ميمورد هجمهكرديم.به اعتقاد افتخاري وزارت نيرو اشتباه مي

اني كه رود. كسمثبت بوده است.وي تاكيد كرد: ورشكستگي آب را قبول ندارم. متاسفانه اخبار آب به سمت ياس و نااميدي پيش مي

سازد بعد كه از عملكردش كشد و ديواري را ميفر زحمت ميزنند بايد راهكار بدهند. اين درست نيست كه يك ناز بحران آب حرف مي

 دهد، بگوييم بلد نيستيم ديوار بسازيم.گيريم و به ما فضا براي ساخت ديوار ميايراد مي

هايي هم دارد. ولي از بيرون همواره بخش منفي كشد، يكسري كاستيرئيس موسسه تحقيقات آب گفت: وزارت نيرو زحماتي مي

 شود. بايد مواظب باشيم افراد مايوس نشوند. مردم دنبال آرامش و آسايش هستند.زارتخانه پررنگ ميعملكرد اين و

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4١6/%D9%٨٥%D9%٨6%D٨% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 موافقت وزارت نيرو با انتقال آب از سدالر به تهران

برداري از طرح ارتقاي كيفي آب جنوب تهران گفت: در حال حاضر طرحي براي انتقال آب از سد الر به استاندار تهران در آيين بهره

 .اجراي اين طرح را پذيرفته استتهران در نظر داريم و وزارت نيرو با اين طرح موافقت و قرارگاه خاتم االنبيا )ع( نيز 

به گزارش عصرايران به نقل از آبفاي استان تهران، سيدحسين هاشمي ادامه داد: بر اساس آمارهاي سرشماري سال قبل، جمعيت 

هم .درصد كاهش يافته است ١.٧٢شده، مصرف آب هاي انجامسازيهزار نفر افزايش يافته، اما با فرهنگ 6٠٠تهران يك ميليون و 

هاشمي با اشاره به اقدامات آبفاي .سال عمر دارند كه بايد بازسازي شوند ٢٥درصد از تجهيزات برق استان تهران، باالي  ٥٠كنون ا

شود كه به اين ترتيب، تا پايان دولت دوازدهم طرح در دولت يازدهم در تهران اجرايي مي ١٣استان تهران در بخش فاضالب افزود: 

ميليون متر مكعب كمبود آب  ٥٠استاندار تهران گفت: در ابتداي دولت يازدهم با .نشده نخواهيم داشتچيزي به نام فاضالب تصفيه

ايم كه مشكل كيفيت هاي ما بود، اما اكنون به جايي رسيدهغهمواجه بوديم و كيفيت آب برخي شهرهاي استان تهران نيز جزو دغد

 .و كميت آب در هيچ نقطه از استان تهران نداريم

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣4١/%D9%٨٥%D9%٨٨%D٨ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 هاي داراي مجوز، هشت ميليارد متر مكعب اضافه برداشت دارندچاه

شود، اضافه برداشت هشت ميليارد متر دبير سومين همايش مديريت آب در مزرعه با بيان اينكه اين همايش هفتم آذرماه برگزار مي

آب دانست و گفت: بايد براي مديريت بهينه آب در مزرعه برنامه هاي غير مجاز را عامل افت كيفيت هاي مجاز و برداشتمكعبي چاه

 .داشته باشيم

نيازعلي ابراهيمي پاک، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات خاک و آب و دبير سومين همايش مديريت آب در مزرعه در گفتگو با 

 شود.ل جاري برگزار ميخبرنگار ايانا بيان كرد: سومين همايش مديريت آب در مزرعه هفتم و هشتم آذرماه سا

هاي هاي آب را بخش تامين، شبكهگاهوي با اشاره به اينكه مسئله آب داراي سه بخش تامين، انتقال و توزيع است، سدها و ذخيره

 ها را مربوط به بخش انتقال و ورود آب به مزرعه را مربوط به بخش توزيع دانست.لوله و كانال

تواند شامل باغ، زراعت و گلخانه آيد. مزرعه ميآب تامين و انتقال داده شده، به مزرعه مي دبير سومين همايش گفت: بخش عمده

 هايهاي اخير در زمينه انتقال و توزيع كارهاي علمي زيادي انجام شده است و هزينههاي انجام شده، در سالباشد. بر اساس بررسي

 ستفاده بهينه آب در مزرعه توجه شده است.زيادي به اين دو بخش اختصاص يافته است. اما كمتر به ا

وي تاكيد كرد: براي استفاده بهينه آب در مزرعه، بايد به شرايط مختلفي توجه شود. اول اينكه بايد مباحث نرم افزاري و ترويج 

 يرد.داخل مزرعه قرار گهاي علمي بايد در اختيار كارشناسان و كشاورزان كه يافتههاي تحقيقاتي در مزرعه تقويت شود. ضمن آنيافته

ده ها انجام شگذاري زيادي در اين بخشهاي اخير به مسئله تامين و انتقال آب توجه شده و سرمايهابراهيمي پاک بيان كرد: در سال

ه هاي آبياري تحت فشار مورد توجهاي دهم ويازدهم بحث توسعه سيستمايم. در دولتگذاري نبودهاست اما در مزرعه شاهد سرمايه

گذاري به منظور تجهيز مزرعه به سيستم اتوماسيون، بايد به الگوي قرار گرفته است اما براي مديريت آب در مزرعه عالوه بر سرمايه

 هاي نوين و متداول در دنيا و غيره نيز براي سياستگزاري بهينه توجه شود.زراعي، حقوق آب برها، روشكشت، به

م مباحث مزرعه را مورد بررسي قرارداده و در قالب همايش مديريت آب در مزرعه، محققان تالش كردي 9٠و  ٨9وي گفت: از سال 

دانان، فعاالن اقتصادي و اجتماعي را كنار هم جمع كنيم تا برنامه مناسبي براي مديريت بهينه آب در مزرعه بخش كشاورزي، حقوق

محور  ١١شود، ينكه جامعه با بحث مديريت آب در مزرعه آشنا ميارائه شود.به گفته دبير سومين همايش، در اين همايش عالوه بر ا

 ها به مزرعه انتقال يابد.هاي روز دنيا را مطرح و بررسي شود كه چگونه اين يافتهدر نظر گرفته شده است تا يافته

 يک هشتم اراضي کشاورزي آبي وضعيت مطلوب دارند

آب شور در مزرعه است. كارشناسان وزارت نيرو نگرانند كه با توجه به اين يكي از محورهاي همايش مديريت آب در مزرعه مديريت 

هاي مزارع باشد. اما ابراهيمي پاک در اين كن به روي چاهمحور همايش، وزارت جهاد كشاورزي به دنبال توسعه نصب آب شيرين

آب كشور به سمت شوري رفته است و از هشت  ها نيستيم. منابعرابطه عنوان كرد: ما به دنبال توسعه آب شيرين كن به روي چاه

 ميليون هكتار زمين آبي بخش كشاورزي فقط يك ميليون هكتار بدون محدوديت است.

ميليارد متر  ١.٥ريزي كنيم. در تهران ساالنه هاي شور و نامتعارف در مزرعه برنامهوي تاكيد كرد: ما قصد داريم براي مصرف آب

شود. آيا بايد اين آب در مزرعه رها شود يا اينكه بايد درصد اين آب به فاضالب تبديل مي ٨٠ شود،مكعب آب شرب استفاده مي

ها را درست محاسبه كرده بود، امروز شاهد افت مديريت شود؟دبير سومين همايش معتقد است: وزارت نيرو اگر بيالن آب دشت

 هاي زيرزميني نبوديم.كيفيت آب

http://awnrc.com/index.php
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درست محاسبه نكردن بيالن وجود دارد. بر اساس محاسبات انجام شده توسط ما، هشت ميليارد متر وي ادامه داد: خطرات زيادي در 

هاي مجاز داراي پروانه شود و بيش از هشت ميليارد متر مكعب نيز اضافه برداشت چاههاي غير مجاز برداشت ميمكعب آب از چاه

نبال شود. ما دها را بگيرد، كل مسئله آب زيرزميني حل ميبرداشت است.ابراهيمي پاک گفت: اگر وزارت نيرو فقط جلوي اين اضافه

ونه گيرد، چگخواهيم بدانيم با آبي كه در اختيار مزرعه قرار ميارائه راهكار به وزارت نيرو نيستيم. بلكه در همايش آب در مزرعه مي

صلي ها سياست اخوانري با هدف برداشت آب كمتر از آبوبايد رفتار كنيم.وي تاكيد كرد: مديريت بهينه آب در مزرعه و افزايش بهره

 كنيم كه همزمان با توليد، اشتغال مردم هم دچار مشكل نشود و منابع آب حفظ شود.اين همايش است. تالش مي

 ردهد آب حاصل از تصفيه فاضالب به بخش صنعت منتقل شود و آب با كيفيت در اختيامسئوالن وزارت جهاد كشاورزي ترجيح مي

صنعت، به كشاورزي انتقال يابد. در حالي كه فاضالب تصفيه شده هيچ خطري براي سالمت انسان نخواهد داشت. ابراهيمي پاک در 

هاي مختلف را به هم وصل كند، وجود ندارد. اين رابطه گفت: مشكل اين است كه يك ساختار كه در سطح كالن بتواند دستگاه

هاي شور و غير متعارف و غيره ت صحيحي داشته باشد و با انجام آمايش سرزمين براي آبشورايعالي آب نتوانسته است مديري

ريزي كند.وي افزود: اگر آب تصفيه نشده و آب با تصفيه پايين وارد زمين شود، عناصر سنگين داخل آب شامل كبالت و كادميوم برنامه

ن همايش به دنبال ارائه راهكار براي حداقل تلفات هستيم تا به شوند.دبير سومين همايش گفت: در ايوارد چرخه غذايي مردمي مي

گزار هستند به سمت مزرعه هدايت كنيم و خواهيم مسئوالن كشوري را كه سياستمنابع آب زيرزميني كمك كنيم. ضمن آنكه مي

علم كشاورز و غيره در كنار هم مورد  ها، ميزان سواد وبگوييم در داخل مزرعه بايد به يك بعد توجه نشود، بلكه بايد به بذر، نهاده

 توجه قرار گيرند تا از يك واحد آب و يك واحد بذر، حداكثر توليد حاصل شود.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٢9/%DA%٨6%D٨%A٧% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۲ : تاریخ

 المللي خريد خوراک دام شد مشكالت بانكي مانع شرکت ايران در مزايده بين
راي انتشار المللي بهاي بينبه گفته تاجران اروپايي، شركت پشتيباني امور دام ايران، بار ديگر نتوانست به علت عدم تمايل بانك

  .و جو شركت كند و خريدي انجام دهد هزار تن ذرت 4٠٠هاي الزم، در مزايده فروش نامهضمانت

الملل فارس به نقل از رويترز، به گفته تاجران اروپايي، شركت پشتيباني امور دام ايران، شركت دولتي به گزارش گروه اقتصاد بين

دوشنبه بسته هزار تن ذرت كه روز  ٢٠٠هزار تن جوي خوراک دام و  ٢٠٠المللي براي خريد واردكننده خوراک دام در مزايده بين

 ٣١ تا ١6 و اكتبر ١٥ تا ١ سپتامبر، ٣٠ تا ١٥ در كشتي با ارسال براي  محموله ٣اين غله و ذرت در .شد، خريدي انجام نداده است

 .شوندمي بارگيري  اكتبر

علت است  اينكنم هيچ پيشنهادي از سوي ايران ثبت شده باشد و اين عدم ثبت بيشتر به من فكر نمي»يكي از اين تاجران گفت: 

 «.المللي براي تامين مالي وجود داردهاي بينكه قيدهاي قابل توجهي در اجراي تقاضا از سوي ايران به علت عدم تمايل بانك

هاي المللي حاضر نيستند براي تجارتهاي بينالمللي عليه ايران تاحد زيادي برداشته شده اما هنوز بانكهاي بينهرچند تحريم»

 «.يران تضميني بدهندالمللي ابين

 .هاي آينده برگزار شودقرار است يك مزايده جديد براي فروش ذرت و جو در هفته

آميز باشد مگراينكه ملزومات اوراق مزايده برطرف من ترديد دارم كه يك مزايده جديد نيز موفقيت»اين تاجر اروپايي ادامه داد: 

هاي اخير جايگاهي در خريد غالت ايران به دست آورده است. ازسرگيري فعاليت هايشركت پشتيباني امور دام ايران در سال«.شوند

 .اي از بازگشت واردات غالت ايران به الگوهاي قديمي استالمللي مزايده غالت، نشانهاين شركت در بازار بين

به علت مشكالت بانكي نتوانست،  هزار تن جو در ماه جوالي نيز ٢٠٠هزار تن ذرت و  ٢٠٠اما اين شركت همچنين در مزايده قبلي 

 .خريدي انجام دهد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢٢٠٠٠٥٥4 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۹ : تاریخ

 ايران خواستار رفع مشكل بانكي در صدور محصوالت کشاورزي به برزيل شد 
در ديدار معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزارت جهاد كشاورزي ايران با قائم مقام وزير كشاورزي، دامپروري و تامين مواد غذايي 

  .گذاري در بخش كشاورزي دو كشور تاكيد شدبرزيل، بر رفع مسائل بانكي، توسعه تجارت، كاهش موانع اداري و توسعه سرمايه

، علي اكبر مهرفرد در اين ديدار ضمن اشاره به روابط وزارت جهاد كشاورزيبه نقل از پايگاه اطالع رساني  خبرگزاري فارسبه گزارش 

تجارت  سهيلديرينه ايران و برزيل و اراده سياسي دو كشور براي توسعه اي روابط بر لزوم رفع مسائل بانكي به منظور توسعه و ت

درصد  9٥وي با بيان اين كه پسته توليدي ايران از نظر كيفيت در جهان بي نظير است،تصريح كرد: .محصوالت كشاورزي تاكيد كرد

زعفران جهان در ايران توليد مي شود و كشور ايران رتبه دوم توليد خرما و رتبه سوم توليد كشمش در جهان را دارد و الزم است 

معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: .ات اين محصوالت از ايران را افزايش دهدكشور برزيل وارد

 .ايران براي سرمايه گذاري در حوزه صنعت غذا و بسته بندي محصوالت كشاورزي توسط برزيل آمادگي دارد

ت كشاورزي صادراتي ايران شد و اظهار داشت: طبق گزارش مهرفرد در ادامه خواستار كاهش و حذف عوارض و تعرفه ها براي محصوال

ها،تعرفه واردات كاالهاي كشاورزي از ايران نسبت به ساير كشورها از جمله مكزيك و شيلي بيشتر است و ما انتظار داريم در اين 

هاي كشاورزي ايران وي همچنين خواستار كاهش بوروكراسي و تشريفات اداري در زمينه صادرات كاال.زمينه تجديد نظر شود

معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به تامين بخشي از گوشت مورد نياز كشور از برزيل،عنوان كرد: .شد

اقدامات متعدد كشور برزيل براي افزايش نظارت، كنترل و ارتقاي سطح بهداشت در واحدهاي توليدكننده گوشت قرمز و كشتارگاه 

در اين ديدار، قائم مقام وزير كشاورزي، دامپروري و تامين مواد غذايي .فزايش ضريب اطمينان ما به اين كشور كمك مي كندها به ا

برزيل نيز بر لزوم توسعه و بهبود روابط دو كشور تاكيد كرد و گفت: در برزيل براي توليد گوشت قرمز سالم، بازرسي هاي بهداشتي و 

ائومار .د گوشت قرمز و كشتارگاه ها توسط وزارت كشاورزي و شركت هاي توليدكننده اعمال مي شودكنترل قوي در واحدهاي تولي

نوامبر امسال در برزيل اشاره كرد و اذعان داشت:در اين كميتع ابزارهاي الزم  ٢٢و  ٢١نواكي به برگزاري كميته مشاوره كشاورزي در 

وي در مورد تعرفه و عوارض صادراتي .و حيواني بررسي و مشخص خواهد شدبراي براي توسعه تجارت در حوزه هاي بهداشتي،نباتي 

قائم مقام وزير .مربوط به كاالهاي كشاورزي ايران نيز گفت:اين مسائل را مي توان در كميته مشاوره كشاورزي مطرح و بررسي كرد

سائل بانكي ميان ايران و برزيل براي توسعه كشورش عالقه مند است، م :كشاورزي، دامپروري و تامين مواد غذايي برزيل تاكيد كرد

وي در عين حال پيشنهاد داد، در حاشيه برگزاري كميته مشاوره كشاورزي در .و بهبود روابط دو كشور هرچه سريعتر مرتفع شود

 .برزيل،سمينار تجاري و گفتگوي تجار دو كشور برگزار شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6١9٠٠١6٨6 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 گذارد؟آيا نوسان قيمت نفت روي کشاورزي تأثير مي

 كه تعدادي از صنايع، از جمله حمل افزايش شديد قيمت نفت مي تواند روي رشد اقتصادي جهاني تاثير گذار باشد اين در حالي است

و نقل، ماشين آالت كشاورزي، شركت هاي هواپيمايي، مواد شيميايي و بسياري ديگر، به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير 

 نوسانات قيمت نفت قرار دارند.

 كشاورزي مي پردازيم: ، در اين جا به بررسي تاثير نوسانات قيمت نفت روي صنعت"نزدک"به گزارش ايانا از سايت 

 رابطه بين نوسان قيمت نفت و صنعت کشاورزي

افزايش قيمت نفت خام، هزينه توليد محصوالت كشاورزي را افزايش مي دهد و از اين رو، قيمت مواد غذايي افزايش مي يابد. افزايش 

ت دارند، حمل و نقل نهاده ها ي كشاورزي و مصرف انرژي در استفاده از ماشين آالت كشاورزي، استفاده از كودهايي كه نياز به نف

ارسال محصوالت كشاورزي به بازارها، عواملي هستند كه در هنگام نوسان قيمت نفت مي تواند روي هزينه توليد محصوالت كشاورزي 

 دست مي آيد. تاثير گذارد.موردي كه بايد به آن اشاره كرد استفاده روزافزون از انرژي زيستي است كه از سوخت هاي زيستي به

سوخت هاي زيستي مي توانند از محصوالت كشاورزي، چوب و مواد زائد توليد شوند. سوخت هاي زيستي مايع مانند اتانول و بيوديزل 

به طور فزاينده اي در پروسه هاي صنعتي و وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي گيرند. اتانول عمدتا از محصوالت غني از شكر مانند 

چغندرقند يا از مواد نشاسته اي نظير ذرت و گندم مشتق مي شوند. بيوديزل به طور عمده از سويا، نارگيل، روغن پالم و  نيشكر و

روغن هاي ديگر تهيه مي شود.كشورهايي مانند برزيل و اياالت متحده اولين توليد كننده اتانول هستند. اتانول به عنوان يك افزودني 

خودرو از گازوئيل در اين كشورها تحت مقررات دولت استفاده مي شود. اين كشورها از وسايل نقليه  سوخت براي كاهش انتشار گاز

(استفاده مي كنند. بيوديزل در درجه اول در اتحاديه اروپا توليد شده fuel-flexمخلوطي از بنزين و اتانول يا متانول )داراي سوخت 

سوخت هاي زيستي را افزايش مي دهد و از اين رو تقاضا براي مواد اوليه )مانند  است. درعين حال افزايش قيمت نفت خام تقاضا براي

 ذرت، شكر، گندم( افزايش مي يابد.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٢٠/%D٨%A٢%DB% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 نوزاد؛ کوچک ترين سهامداران بازار سرمايه 22

مديريت امور ناشران شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات(، فهرست كوچك ترين سهامداران بازار سرمايه 

  .را تا پايان مردادمنتشر كرد

كد سهامداري براي نوزادان در  ٢٢ گذشته ماه در ، به گزارش شركت سرمايه گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه)سمات( 

 .كشور صادر شده است

روزه از آبدانان كوچكترين نوزاداني  ٥روزه از تهران، مهدي شجاعي از اصفهان، يسنا صمدي از تنكابن و عظيم كاكا  4مهسان فرهادي 

 .كه مرداد ماه كد سهامداري خود را از شركت سپرده گذاري مركزي دريافت كرده اند هستند

والدين سورناعلي بيگي ليانا نجاتي در ششمين روز تولد و نورا آل اسماعيل در هفتمين روز تولد، فاطمه اباذري از بابل و ثمين زهرا 

نوزادان خود كد سهامداري دريافت كردند تا در رتبه هاي بعدي  اسدي از دورود با دريافت كد سهامداري در نهمين روز تولد براي

 .كوچك ترين سهامداران بازار سرمايه قرار گيرند

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٠١/٢٢%D-9%٨6%D9%٨٨%D٨%B٢ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 عايق ارزي جهش تورمي

هاي گذار بر حفظ سقف قيمتي، شاهد به هم خوردن برخي از نسبتواسطه اصرار سياستدنياي اقتصاد: طي روزهاي گذشته بازار ارز به

اندازي مالحظات سياسي بر انتخاب نظام ارزي هاي جهاني شده است. اتفاقي كه به خوبي سرگيجه ناشي از سايهارزي داخلي با نسبت

عنوان يكي از نخستين هاي اخير انتخاب نظام ارزي بهينه بهدهد. اين در حالي است كه در دههگذاري را نشان ميو فضاي سياست

هاي گذشته ي دهههاي تورمي و تبعات ناشي از آن مطرح و مورد استفاده بوده است. طسازي اقتصاد در برابر شوکهاي مصونگام

توجهي از منابع ارزي خود را صرف حفظ مصنوعي ارزش شده بخش قابلتر در قالب يك نظام ارزي تثبيتبسياري از كشورها كه پيش

واقعي اقتصاد،  بر هدايت اين منابع به بخشاند عالوهكردند، با تغيير نظام ارزي خود به يك نظام ارزي شناور توانستهپول ملي مي

زارشي در گ« دنياي اقتصاد»هاي تورمي مصون كنند و وضعيت رفاهي شهروندان را بهبود بخشند. وكار را در برابر شوکكسب فضاي

با مرور تجربه مالزي و بنگالدش، اثر تغيير نظام ارزي بر دگرديسي اقتصادي اين دو كشور از يك اقتصاد كوچك و بسته به اقتصادي 

هاي تواند عايقي در مقابل شوک. الگويي كه به شرط رعايت الزاماتي مانند استقالل بانك مركزي، ميباز و پويا را بررسي كرده است

 .تورمي و تبعات ناشي از آن از جمله بيكاري باشد

هاي تجانس نظام ارزي و واقعيتگذارانه است؛ چراكه در صورت عدمهاي سياستترين انتخابانتخاب نظام ارزي مناسب يكي از حساس

دهد در دو دهه گذشته عمده كشورهاي هاي ارزي محكوم به شكست خواهند بود. بررسي تجربه جهاني نشان ميقتصادي، سياستا

بودن اين نظام ارزي در تمامي شرايط اقتصادي اما اين به معناي بهينه .انديافته نظام ارزي خود را به نظام ارزي شناور تغيير دادهتوسعه

پوشي از آنها حتي ممكن است به فروپاشي نظام ارزي هايي است كه چشمزمينهين رويكرد نيازمند پيشنيست، بلكه موفقيت ا

توان در تجربه تلخ دالري شدن اقتصاد زيمبابوه پس از شناورسازي نرخ ارز اي را مياي از چنين تجربه پرمخاطرهبينجامد. نمونه

المللي و وجود بازار ارز عميق نوع در بخش توليد، دسترسي به بازارهاي بيندهد تهاي كارشناسانه نشان ميوجو كرد. بررسيجست

گذاري، پتانسيل بانك مركزي در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمي مناسب براي و سيال، استقالل بانك مركزي در سياست

د. آميز خواهد كرنظام ارزي شناور را مخاطره هايي است كه نبود آنها حركت به سمتزمينهجايگزيني نظام ارزي تثبيت شده؛ پيش

زي سازي مختصات اقتصادي نظام شناور اراند با بهينهاي چون بنگالدش و تايلند توانستهدر سوي مقابل نيز كشورهاي در حال توسعه

 طه وجود برخي از مخاطراتواسسازي كنند. نظام ارزي جديدي كه مطابق با چهره اقتصادي اين كشورها ترسيم شده است و بهرا پياده

 .كندمركزي حركت ميهاي ارزي در شرايط ضروري تحت كنترل نسبي بانكزا، حركت نرخ ارز در اين نظامزا و درونبرون

 دو انتخاب حدي

هدف از تعيين يك نظام ارزي، نه تعيين يك قيمت مشخص براي متغيرهاي ارزي بلكه تعيين مكانيزمي اثرگذار با انتخاب يك 

هاي هاي اقتصادي است. لزوم اين تناسب باعث شده است كارشناسان اقتصادي در بررسي اثرگذاري نظامستم منطبق بر واقعيتسي

دهد سيستم ارزي مناسب در هر كشور در تناسب با هاي بسياري نشان ميارزي، كمتر از صفت تفضيلي استفاده كنند. بررسي

دهد كشورهاي توسعه يافته در ها نشان ميشود. با اين وجود بررسيمين مالي تعيين ميمتغيرهايي چون سهم ابزارهاي مختلف در تا

اند. بخش قابل توجهي از اين هاي ارزي خود را در راستاي نيروي تعادلي حاكم بر بازار ارز منعطف كردهدهه اخير عموما سياست

است. البته بايد توجه كرد نظام ارزي ظام ارزي شناور حاصل شدههاي ارزي از نظام ارزي تثبيت شده به سمت نانعطاف با تغيير نظام

صورت هاي ارزي در كشورهاي مختلف بههاي مالي هستند و سياستشناور و نظام ارزي تثبيت شده در واقع دو حد گستره نظام

كنند كه ضمن اي تغيير مينهگودهد نظام ارزي در كشورهاي مختلف بهها نشان ميشود. بررسيتركيبي از اين دو حد اعمال مي

http://awnrc.com/index.php
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اي گونهبخشي به بازار ارز از وارد شدن شوک به ساير متغيرهاي كالن اقتصادي جلوگيري كنند. از سوي ديگر اين نرخ بايد بهثبات

ر بازار ارز، دتعديل شود كه اثر معناداري بر توان رقابتي كاالهاي توليدشده نداشته باشد. در نظام ارزي ثابت، بانك مركزي با دخالت 

ور منظدهد. اين كار از طريق تبديل ذخاير خارجي به دالر و عرضه آن بهشده سوق ميگذارينرخ ارز تعادلي بازار را به سمت نرخ هدف

پذيرد. اين در حالي است كه در نظام ارزي شناور، منظور افزايش قيمت ارز صورت ميكاهش قيمت و تبديل دالر به ذخيره خارجي به

شود دليل ماهيت تعادلي اين نظام ارزي در مباني نظري فرض ميشود. بهت تعادلي از برخورد عرضه و تقاضا در بازار ارز حاصل ميقيم

رسد؛ بنابراين در نظام ارزي شناور به دليل وجود تعادل كه در اين حالت تراز تجاري با مكانيزم تعديل نرخ ارز هميشه به تعادل مي

هاي كارشناسانه نشان كند. با اين وجود بررسيهاي خارجي بانك مركزي و در نتيجه پايه پولي تغيير نميراييدر تراز تجاري، دا

هاي مربوط به بخش صنعتي، معموال اين نرخ تعادلي را متناسب با نياز به پول دليل برخي مالحظات مانند سياستدهد كشورها بهمي

بندي دهند. از نگاه كارشناسان اقتصادي مزيت اصلي استفاده از نظام ارزي شناور، عايقملي قدرتمند يا ضعيف تا حدودي تغيير مي

هاي ناشي از تورم و بيكاري در كشورهاي ديگر است. افزون بر اين به علت ماهيت تعادلي اين سيستم، هزينه اقتصاد در مقابل شوک

اي از كنند كشورهايي كه بخش عمدهاسان اقتصادي توصيه ميمديريت آن براي بانك مركزي كمتر خواهد بود. با اين وجود كارشن

دهند، براي دفع ريسك ارزي بهتر است از سيستم نرخ ارز تثبيت شده استفاده كنند. تجارت خود را با تعداد معدودي كشور انجام مي

و با  صورت واقعييد نرخ تعادلي ارز را بهگذاران باالبته با توجه به وجود و ايجاد انگيزه تقويت پول ملي در اين نظام ارزي، سياست

 .نگاه به شكاف تراز تجاري تعيين كنند

 بحران در سرزمين هزار معبد

هاي بود. بررسي ١99٧هاي موفق تغيير نظام ارزي تجربه تايلند در تغيير نظام ارزي پس از وقوع بحران در سال يكي از نمونه

وقوع پيوسته در بين كشورهاي آسيايي است. در تايلند نخستين بحران ارزي به ١99٧دهد بحران ارزي سال كارشناسانه نشان مي

، كسري حساب جاري تايلند در ميانه دهه (Broad Money)گذاري و تقويت اثر پول گسترده رغم افزايش روز افزون سرمايهبه

درصد توليد ناخالص  ٧به بيش از  ١99٠دهه روندي رو به افزايش داشت. به نحوي كه اين متغير كالن اقتصادي در ميانه  ١99٠

شد. نظام ثابت ارزي در كنار ها پوشش داده ميهاي مالي توسط خارجيمدت داراييداخلي رسيد. شكافي كه عمدتا با خريد كوتاه

دهي مثبت با بردارنده بازعمال در ١9٨٠گذاري در دهه هاي بهره در تايلند و كشورهاي مبدا سرمايهاختالف بزرگ و مثبت نرخ

وارد فاز جديدي شد. بررسي آمارها نشان  ١99٠گذاران خارجي بود اما اين روند جذاب از ميانه دهه كمترين ريسك براي سرمايه

مدت به كمتر از يك واحد رسيد. اين نسبت در واقع دهد در ميانه اين دهه نسبت ذخاير خارجي تايلند به تعهدات كوتاهمي

رشد اقتصادي، صادرات و  ١996گذاران تايلندي بود. در سال الي حفظ ارزش پول ملي براي سياستكننده هزينه بامنعكس

ا كسري ها بدليل تقويت ارزش مصنوعي پول ملي كاهش يافت، ضمن آنكه اقتصاد تايلند در اين سالگذاري در اين كشور بهسرمايه

يز در حال افزايش بود. در چنين شرايطي استفاده از نظام ارزي تثبيت هاي بهره باال و تورم نفزاينده حساب جاري مواجه بود. نرخ

و در نتيجه تقويت مصنوعي پول ملي،  ١996رساني نرخ ارز بر حسب متغيرهاي واقعي اقتصاد شده بود. در سال روزشده باعث عدم به

شت. از سوي ديگر خأل مديريتي و تمركز گذاري در تايلند رو به كاهش گذارقم واقعي رشد اقتصادي، صادرات و ميزان سرمايه

 داشتن نرخ بهره با هدفها در ارائه وام شد. افزون بر اين باال نگهگذاري در بخش راكد شده مستغالت باعث كاهش توان بانكسرمايه

تر باعث تضعيف بيش گيرندگان،ها و توانايي بازپرداخت وامدهي بانكگذاري با تضعيف همزمان قدرت وامجلوگيري از خروج سرمايه

دالر )يك پنجم ميزان اين  ١6٠٠حدود  ١996بود. ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال نظام مالي در تايلند شده

با كاهش اعتماد فعاالن اقتصادي به نظام ارزي در كشور تايلند و در نتيجه نوسانات ناشي  ١99٧بود. در اوايل سال  (متغير درآمريكا

به حدي بود كه منابع  ١99٧هاي سوداگرانه، نرخ ارز در تايلند رو به فزوني نهاد. شدت نوسانات نرخ ارز در نيمه اول سال فعاليتز 
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كنند. با سقوط پول ملي تايلند و در نتيجه مداخله بانك مركزي براي ياد مي« شكست ارزي»انشگاهي از بحران مالي تايلند با نام 

هاي خارجي بانك مركزي در يك مسير نزولي قرار گرفت. موج ناشي از بحران مالي، بحران ارزي، تشديد يي، دارا«بات»فظ ارزش 

، بانك مركزي تايلند كه توان فني ١99٧هاي خارجي باعث شد كه در نيمه دوم سال شكاف در تراز تجاري و كاهش مستمر دارايي

ن كشور را شناور كند. امري كه باعث افت يك چهارم از ارزش بات در كمتر از چنداني براي تثبيت نرخ ارز نيز نداشت، نرخ ارز در اي

هاي مقروض در اثر افزايش بدهي هاي مالي، تضعيف شركتدر چنين شرايطي در پي ورشكستگي موسسات و شركت .سال شديك

 گذاران تايلندي با پي بردن به ناتوانيستهاي نظارتي، باعث شد تا سياارزي و توسعه نامتوازن نظام مالي در خأل شفافيت و چارچوب

 .المللي تقاضاي كمك كنندخود در حل مستقل بحران، از صندوق بين

 زدايي ارزي در دو مرحلهبحران

رو دو مساله عمده را شناسايي كرد؛ مديريت نظام ارزي و بازگرداندن ثبات به نظام المللي در حل پازل تايلندي پيشصندوق بين

ن گام در اصالح نظام ارزي تايلند، كاهش نقش ارز مسلط در نظام ارزي تثبيت شده و افزايش تلورانس مجاز در اين مالي. نخستي

ساز گام نهايي اصالح يعني تغيير نظام ارزي به يك نظام ارزي شناور بود. سيستم ميخكوب شده بود. اين مرحله به نوعي زمينه

صورت تغيير اين نظام به نظام ارزي شناور بود. ت با تلورانس بيشتر و سپس بهصورت يك نظام ارزي ثابتغييري كه نخست به

اعتماد ناشي از سقوط نرخ ارز، نظام سازي نظام ارزي در تايلند نيز در دو مرحله به انجام رسيد. در مرحله نخست براي رفع عدمشناور

ات منظور دستيابي به ثبش بانك مركزي بر عرضه پول روزانه بهشناور ارزي با هدفگذاري پولي در دستور كار قرار گرفت. در اين رو

كرد. پس از برقراري ثبات نسبي، هدفگذاري برنامه اصالحي جديد به صورت روزانه نظارت ميهاي اقتصادي بهدر برخي از شاخص

گذاري تورمي هاي مبتني بر هدفسياستهاي پولي به تورم تغيير پيدا كرد. ثبات بازگشته به نظام ارزي اين كشور باعث شد تا سياست

هاي پولي و ارزي در طول دوره اصالح است. در توجه در اصالح نظام ارزي تايلند، تطابق و توازي سياستتغيير پيدا كنند. نكته قابل

واحد پول  ١999رغم كاهش دامنه نوسان، كماكان به نزول خود ادامه داد به نحوي كه در سال ظرف سيستم جديد نيز نرخ ارز به

درصد از ارزش خود را از دست داد. امري كه باعث شد كسري تراز تجاري تايلند در  ٢٥ملي تايلند نسبت به دوره پيش از بحران 

باعث  ٢٠٠٠تا  ١996هاي هاي پولي و ارزي در بازه زماني سالها مثبت شود. تغيير همزمان سياستاواخر قرن گذشته پس از سال

 .ها نيز تا حدود زيادي كاهش پيدا كندبحران مالي و ارزي، احتمال بروز اين بحرانشد، تا ضمن مهار 

ه زا خواهد بود. از سوي ديگر با توجه ببه عقيده كارشناسان استفاده از سيستم تثبيت شده با يك نرخ ارز خارجي مسلط، ذاتا بحران

روز شده بر حسب متغيرهاي اقتصاد ايران، كه اجراي نسخه بهرسد نظر ميهاي نظام مالي ايران و تايلند، بهشباهت نسبي ضعف

 تعادلي را نيز كاهشهاي ارزي غيرتواند ضمن كاهش شوک در حال انباشت تثبيت نرخ ارز بسياري از مخاطرات ناشي از سياستمي

د داد. طور مستمر افزايش خواهبههاي تغيير را نيز تعادلي ضمن كاهش مستمر توان رقابتي بخش توليد، هزينهاين سيستم غير .دهد

درصد توليد ناخالص  ٧هاي وقوع بحران ارزي تا دهد كه كسري ترازنامه تجارت تايلند كه در سالهاي كارشناسانه نشان ميبررسي

ص داخلي( درصد توليد ناخال ٢/ ٥به مازاد تراز تجاري به ميزان يك ميليارد دالر ) ١996داخلي اين كشور صعود كرده بود، در سال 

جهاني گريبان تراز در اين سال دامنه بحران) ٢٠٠9تا  ١996هاي اگر چه مازاد تراز تجاري تايلند در بازه زماني بين سال .رسيد

ميليارد دالر نرسيده است، اما اين شاخص كالن اقتصادي همواره در بازه مثبت  ٣تجاري تايلند را نيز گرفت( هرگز به عددي بيشتر از 

درصد افزايش ٣٢٥است. توليد ناخالص داخلي سرانه اين كشور نيز پس از دودهه از اجراي اصالحات ارزي در حدود دهنوسان كر

 .استيافته

 اصالح ارزي در دهه تثبيت
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يكي ديگر از تجربيات اصالح نظام ارزي مربوط به بنگالدش است. بررسي تجربه بنگالدش از آنجايي حائز اهميت است كه نشان 

هاي تغيير نظام ارزي را از بين خواهد برد. ها و چالشگذاران در مقابل نرخ تعادلي بازار ارز، بسياري از هزينهانعطاف سياستدهد مي

ميالدي نظام ارزي خود را تغيير داد. در بازه زماني بين  ٢٠٠٣سال پس از استقالل خود از پاكستان، در ژوئن سال بنگالدش سي

نظام ارزي در اين كشور به  ٢٠٠٣كردند، اما از ميانه سال ها از يك نظام ارزي ثابت استفاده ميگالدشيبن ٢٠٠٣تا  ١9٧٢هاي سال

واحد پول بنگالدش( ) «تاكا»سال پس از اين تغيير، ارزش هر  ١٠جهاني يك نظام ارزي شناور تبديل شد. بر مبناي آمارهاي بانك

واحد پول  ٢٠١٣تا  ٢٠٠٣هاي اين در حالي است كه طي بازه زماني بين سال است.درصد كاهش يافته ٢٠در مقابل دالر در حدود 

مركزي واسطه استفاده بانكدهد كه انجام اين تغيير بههاي كارشناسانه نشان ميآمريكا نيز با كاهش ارزش مواجه بوده است. بررسي

رو بوده هاي كمتري در مقايسه با بسياري از كشورها روبهكارگيري نظام ارزي تثبيت شده، با چالشبنگالدش از يك رويكرد پويا در به

تغيير در نرخ ارز در نظام تثبيت شده بنگالدش به وقوع پيوست كه  9٠حدود  ٢٠٠٣تا  ١9٨٣هاي است. در بازه زماني بين سال

رزي بنگالدش اين كشور در سال است. با وجود تغييرات گسترده در نظام امورد از اين تغييرات براي كاهش نرخ ارز بوده ٨٠بيش از 

 .تحت تاثير چند عامل، نظام ارزي خود را از يك نظام ارزي ثابت به يك نظام ارزي شناور تغيير داد ٢٠٠٣

تقويت مصنوعي نرخ ارز در اين كشور جذابيت  .ترين عوامل اين تصميم، كسري تراز تجاري روز افزون بنگالدش بوديكي از مهم

را در مقابل افزايش جذابيت واردات كاهش داده بود. در نتيجه تقاضا براي ارز و شكاف بين نرخ تعادلي و  صادرات محصوالت داخلي

در چنين شرايطي هزينه تثبيت مصنوعي نرخ ارز براي بانك مركزي در حال افزايش بود. از سوي .واقعي نرخ ارز رو به فزوني نهاد

باعث شد  يافته اين كشور،بازارهاي جهاني در دهه تثبيت نظام سياسي استقاللگذاران بنگالدشي به حضور در ديگر تصميم سياست

منظور تسهيل مراودات با كشورهاي آسيايي طرف معامله تغيير يابد. استفاده شركاي تجاري بنگالدش از سيستم ارزي نرخ ارز به

 .را به يك سيستم ارزي شناور تغيير دهند گذاران بنگالدشي براي كاهش ريسك ارزي سيستم ارزي خودشناور، باعث شد سياست

بين نرخ واقعي  گذاردارنده سياستافزون بر اين نفوذ محصوالت بنگالدشي به بازار جنوب آسيا، نيازمند رفع شكافي بود كه نيروي نگه

زاي مالي به بنگالدش در ا المللي پول براي كمك فني والمللي نظير صندوق بينارز و نرخ بازار ايجاد كرده بود. شرط نهادهاي بين

بانك  ٢٠٠٣مه سال  ٢9تغيير نظام ارزي نيز يكي ديگر از داليل تصميم بانك مركزي بنگالدش به پذيرش نظام ارزي شناور بود. در 

عادلي تها اقدام به خريد و فروش ارز براساس نرخ مركزي بنگالدش تغيير در نظام ارزي اين كشور را رسمي كرد. از اول ژوئن نيز بانك

هاي رسمي در واسطه برخي از دخالتناشي از تقاطع عرضه و تقاضا در يك نظام ارزي شناورشده كردند. نظام شناوري كه البته به

دخالت متناسب با زمان بانك مركزي بنگالدش در عرضه و تقاضاي بازار ارز  .شده استتعيين نقطه تعادلي، يك نظام شناور مديريت

گذاران بنگالدشي از سرنوشت مشابه با پاكستان بود. اعالم نظام ارزي شناور آزاد در پاكستان باعث شد تا در عمدتا از ترس سياست

هاي درصد كاهش پيدا كند. بررسي ١٥هاي سوداگرايانه در حدود نخستين روز اين تغيير ارزش پول ملي پاكستان در نتيجه فعاليت

پذيري نقطه تثبيت نرخ ارز، تغيير نظام ارزي در بنگالدش عاملي اثرگذار در كاهش دهد كه با وجود انعطافكارشناسانه نشان مي

هاي پس از بحران ارزي داشته است. البته بايد توجه داشت بخشي از اين كاهش ناشي از شكافي بود ارزش پول ملي تايلند در سال

ه سازي پژوهشگران دانشگاه داكا كايجاد شده بود. بر مبناي مدلكه بر اثر سياست تثبيت ارزي، بين نرخ واقعي ارز و نرخ ارز در بازار 

درصد در  9/ ٨است، اثر تغيير نظام ارزي بنگالدش در كاهش تورم اين كشور از به چاپ رسيده« علوم انساني»در نشريه  ٢٠٠9ژوئن 

دهد كه تغيير رژيم كارشناسانه نشان ميهاي معنادار بوده است. افزون بر اين بررسي ١99٥درصد در سال  ٥به كمتر از  ١99٣سال 

 .ارزي بنگالدش يكي از عوامل اصلي افزايش ذخيره ارزي اين كشور و كاهش تراز تجاري بوده است

 الزامات تغيير

http://awnrc.com/index.php
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 با بررسي تجربيات تغيير نظام ارزي در برخي از «تغيير نظام ارزي، چه موقع و چگونه؟»المللي پول در گزارشي با عنوان صندوق بين

ترين الزامات و مالحظات تغيير نظام ارزي پرداخته است. بر اين اساس كشورهاي آسيايي، برزيل، شيلي و لهستان، به بررسي مهم

گذاري، پتانسيل بانك مركزي در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر وجود بازار ارز عميق و سيال، استقالل بانك مركزي در سياست

هايي است كه براي موفقيت تغيير در نظام ارزي معرفي شده است. زمينهي نظام ارزي تثبيت شده پيشاسمي مناسب براي جايگزين

گذاران بايد پيش و در حين دگرديسي ارزي چارچوب مشخصي را براي برآورد و تخمين ريسك ارزي در بخش افزون بر اين سياست

ذار در كند تا گللي پول به كشورهاي در حال توسعه توصيه ميالمخصوصي و بخش عمومي ايجاد كنند. به همين دليل صندوق بين

نظام ارزي را تنها بعد از تعميق بازار ارز كليد بزنند. با وجود تاكيد صندوق جهاني پول بر بسترسازي نظام ارزي شناور براي رشد 

 راي استفاده از اين ظرفيت است؛ چراكهسازي بالمللي بسترتر از نگاه كارشناسان اين نهاد بيناقتصادي بيشتر مساله بااهميت

تفاده كند. اسهاي اقتصادي و زيرساختي در كشورهاي در حال توسعه فرصت استفاده از اين نظام ارزي را به تهديد تبديل ميظرفيت

ورهاي ي پول به كشها خواهد بود. به همين دليل صندوق جهانساز افزايش ناگهاني قيمتاز اين نظام ارزي در يك اقتصاد بسته، زمينه

كند تا حركت از نظام ارزي ثابت به سمت نظام ارزي شناور را با توجه به متغيرهاي اقتصادي، عمق بازار در حال توسعه توصيه مي

دهد در دو دهه گذشته بيش از ها نشان ميالمللي در يك فرآيند تدريجي ايجاد كنند. بررسيارز و ميزان دسترسي به بازارهاي بين

زدايي و هاي ارزي كشورهاي مختلف اتفاق افتاده است. با تقريب خوبي تمامي اين تغييرات در راستاي تثبيتغيير در نظامسي ت

اند. براي مثال تغيير نظام ارزي زيمبابوه در خأل تر بوده است؛ اما تمامي اين تجربيات خوشايند نبودهدستيابي به نظام ارزي منعطف

رد نياز باعث شد تا عمال واحد پول رايج در اين كشور به دالر تغيير پيدا كند. نظام ارزي ايران پس از هاي موشرطبسترها و پيش

به يك نظام ارزي شناور مديريت شده تغيير پيدا كرد. اين در حالي است كه چه به گواه شواهد  ١٣٨١سازي نرخ ارز در سال يكسان

هاي ارزي ثابت اما هاي ارزي در دسته نظامنظام ارزي ايران در گستره نظام موجود و چه به گواه برآوردهاي صندوق جهاني پول

ترين نظام ارزي براي اقتصاد وجود ندارد، بلكه بانك مركزي دهد كه بهينهگيرد. تجربه جهاني و ادبيات نظري نشان ميخزنده قرار مي

ابراين مساله اوليه در تعيين نظام ارزي نه انتخاب يك نظام ارزي بن .روز رساني كندهاي اقتصادي بهبايد نظام ارزي را براساس ويژگي

 .هاي اقتصادي استخاص، بلكه تطبيق نظام ارزي موجود با واقعيت

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٢9٨/%D٨%B9%D٨%A٧%DB% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 سند راهبردي گمرک ايران ابالغ شد

 .سرپرست گمرک ايران سند راهبردي گمرک ايران را جهت اجرا به مديران گمركات ستادي و اجرايي ابالغ كرد

گمرک ايران شامل اهداف،  سند راهبردي :به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران)ايانا(، فرود عسگري، سرپرست گمرک ايران گفت

هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشي رئيس جمهوري اقدامات و تكاليف راهبردي است كه برمبناي سياست

سازي دقيق اين رود پيادهعسگري در ادامه تاكيد كرده است انتظار مي.و برنامه ارائه شده به مجلس شوراي اسالمي تدوين شده است

اي ابالغ شده، با جديت و رعايت كليه بندهاي هاي عملياتي طي بخشنامهاليف و اقدامات راهبردي كه قبالً نيز در قالب برنامهتك

تهيه و جهت اجرا به گمركات ابالغ  ١٣96پيش از اين برنامه عملياتي گمركات در سال .بخشنامه ابالغي در دستور كار قرار داده شود

هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه، د راهبردي گمرک، تكليف و اقدامات گمركات در چارچوب سياستشده بود و با ابالغ سن

فرود عسگري در اين سند خطاب به مديران .برنامه و خط مشي رئيس جمهوري و قوانين مجلس شوراي اسالمي مشخص شده است

ن سند ضروري است متوليان هر يك از تكاليف با مشاركت فعال گمركات ستادي و اجرايي تاكيد كرده است كه در راستاي اجراي اي

سرپرست گمرک ايران بر اساس اين سند، نخستين .هاي خود اقدام كنندهمكاران پروژه به قيد فوريت نسبت به تدوين منشور پروژه

ه و اعمال مديريت يكپارچه گمركي ماندهاي باقيتكليف و اقدام راهبردي را در گمرک، تكميل سامانه يكپارچه امور گمركي در رويه

تكليف و اقدام راهبردي دوم در .در كليه مبادي گمركي تعيين كرده است كه در چارچوب بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت

 سند راهبردي گمرک از سوي سرپرست گمرک ايران، توسعه پنجره واحد الكترونيكي گمركي و سامانه جامع گمركي و استقرار سامانه

توسعه و تكميل مدل .هوشمند مديريت ريسك تعيين شده است كه اين راهبرد نيز بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد

المللي بر اساس برنامه تقديمي به مجلس شوراي اسالمي سومين برنامه راهبردي مجازي پنجره واحد تجاري فرامرزي در سطح بين

هبردي بعدي در گمركات نظارت بر واردات كاالهاي مصرفي از طريق برقراري اتصال پنجره واحد تكليف و اقدام را.گمرک خواهد بود

ها و تشريفات گمركي است كه بر اساس هاي مرتبط، جريان تجارت، ارز ، ثبت سفارش كاالگمركي( با ساير سامانه)تجارت فرامرزي 

ان گمركات اعالم كرده كه تكليف و اقدام راهبردي بعدي در گمرک عسگري در ادامه به مدير.بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد

صنعتي است كه اين راهبرد نيز در چارچوب بسته رونق و اشتغال اجرايي  -استقرار گمركات مجهز در كليه مناطق آزاد تجاري

بردي گمرک در آينده خواهد بود هاي نوين ديگر تكليف و اقدام راهتجهيز گمركات به ابزارهاي پيشرفته كنترلي و فناوري.شودمي

برنامه ششم  ١٠٨مشاركت در اجراي بند ب. ماده .كه بر اساس برنامه تقديمي به مجلس و بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت

در  ونيري كاميهاي كنترل خودرويي بارگنجي يا كانتينري و همچنين ايكسروزرساني سامانهاندازي و بهتوسعه با موضوع نصب، راه

هاي بازرسي و كنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي ديگر ها و ايستگاهمبادي گمركي، ورودي و خروجي مرز

ها ديگر همچنين اعمال مديريت ريسك و كنترل براساس بازبيني و اجراي طرح تجميع عوارض و درآمد.برنامه راهبردي گمرک است

فرود عسگري سرپرست گمرک ايران تكليف و اقدام راهبردي ديگري را در چارچوب .كات خواهد بودتكليف و اقدام راهبردي در گمر

هاي راهبردي به گمركات ابالغ كرده كه از اهميت خاصي امروزه برخوردار است و به تمامي مديران ستادي و گمركات اجرايي برنامه

برنامه ششم توسعه  46با قاچاق كاال و مشاركت در اجراي بند ج. ماده  ابالغ كرده است كه اجراي اقدامات پيشگيرانه در جهت مبارزه

 .هاي راهبردي گمرک خواهد بودبا هدف كاهش و كنترل واردات غيررسمي و قاچاق يكي از مهمترين برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣9٥/%D٨%B٣%D9%٨6%D٨ 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۲۱سه شنبه 

 حمايت اتاق بازرگاني تهران از عدم الزام درج قيمت کاال در محل توليد

رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران از ابالغيه وزارت صنعت معدن و تجارت، درباره عدم  <مواد غذايي

 .برچسب قيمت روي كاالهاي منتخب از سوي توليد كنندگان دفاع كردالزام نصب 

كاوه زرگران در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه در دولت يازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت طي  

: اين موضوع از ابتداي شروع به كار دوره ها از سوي توليدكنندگان را حذف كرد، گفتاي الزام درج قيمت روي برخي كاالابالغيه

شناسي هاي كارهشتم هيات نمايندگان اتاق تهران در دستور كار كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اين اتاق قرار داشت و در نشست

 در تجارت و معدن صنعت، وزارت وي افزود: .ها تاكيد كرديمميان بخش خصوصي و مسوالن دولتي، بر اصالح نظام قيمت گذاري

 زا قيمت درج حذف مشمول نيز ديگري كاالهاي قبلي، كااليي گروه چند بر عالوه و گرفت پيش در را رويه اين نيز دوازدهم دولت

زرگران با بيان اينكه پس از ابالغ اين طرح از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقادهايي بهاين .گرفت قرار توليدكنندگان سوي

نگراني هايي درباره ايجاد هرج و مرج در بازار مطرح شده است، گفت: با اجراي اين طرح، صرفا درج قيمت كاال  طرح صورت گرفته و

طور  ها بهشود و اينگونه نيست كه درج قيمت روي كاالاز عهده توليدكنندگان خارج و مسوليت آن به توزيع كنندگان واگذار مي

ها به گران فروشي كاالهاي ي و صنايع غذايي اتاق تهران، اجراي اين طرح نه تنبه گفته رييس كميسيون كشاورز.كامل حذف شود

وي همچنين افزود: در اكثر كشورهاي توسعه يافته و .شودها در اين بخش ميمشمول منجر نخواهد شد بلكه باعث كاهش قيمت

عهده دارند، اما در ايران و به ويژه در تهران به ها را برهاي بزرگ بار اصلي عرضه و فروش محصوالت داخلي كشورپيشرفته، فروشگاه

 ها درهاي بزرگ و هايپرماركتدليل نقص هايي كه در طرح تفصيلي تهران وجود دارد، شاهد آن هستيم كه زمينه ايجاد فروشگاه

 .رده استاي رشد كها به طور فزايندهها و خرده فروشيگانه شهرداري به طور مناسب فراهم نشده و مغازه 20مناطق 

زرگران گفت: نقص در نظام توزيعي كشور باعث شده است كه در حال حاضر تفاوت قيمت محصوالت از درب كارخانه تا تحويل به 

 .درصد باشد ١٥درصد باشد در حالي كه بر اساس مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت اين ميزان بايد  4٠مصرف كننده بيش از 

يان ها در ميع غذايي اتاق تهران در ادامه ابالغيه اخير شهرداري تهران مبني بر ساعات توزيع كاالرييس كميسيون كشاورزي و صنا

صبح وجود ندارد و  ٣٠: ١٠تا  ٣٠: ٥بر اساس اين ابالغيه امكان توزيع كاالهاي مختلف از ساعت  :ها اشاره كرد و گفتخرده فروشي

توزيعي شامل كاالهاي فسادپذير است، اين ابالغيه باعث آسيب به اين بخش  هايبا توجه به اينكه حجم بزرگي از محصوالت شركت

هاي دولتي براي استفاده ها و دستگاهزرگران در بخش ديگري از سخنانش به دستورالعمل رييس جمهوري به وزارتخانه.خواهد شد

ر اين زمينه، اما شاهد آن هستيم كه در هاي مديريتي اشاره كرد و گفت: برغم تاكيد رييس جمهور داز نيروهاي جوان در پست

 4٠ هاي مديريتي بااليهاي دولتي اين موضوع رعايت نشده و تركيب سني افراد به كار گرفته شده در پستهاي و دستگاهوزارتخانه

 .سال است ٥٠و تا 

ess.ir/Post.aspx?Id=dhttp://www.foodpr4١e٢64٢٣c9١46 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۲ : تاریخ

 تومان  ۷۲۰۰ثبات قيمت مرغ در بازار/ مرغ کيلويي 
هزار تومان داشت، اما قيمت دوباره سير كاهشي گرفته و به  ٨كه طي يك ماه گذشته روند افزايشي تا كيلويي  قيمت مرغ در حالي

  .تومان رسيده است ٧٢٠٠كيلويي 

هاي ميداني از سطح شهر تهران حاكي از آن است كه قيمت مرغ روند نزولي ، گزارشخبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار كشاورزي 

و فروش مرغ در نقاط شمالي شهر  هاي مواد پروتئينيتومان رسيده است، البته همچنان در برخي از فروشگاه ٧٢٠٠گرفته و به مرز 

بار كيلويي هاي سازمان ميادين و ترهتومان هم قيمت خورده است، اما هر كيلوگرم مرغ تازه امروز در غرفه 7900هر كيلوگرم مرغ تا 

 ١٢٥٠٠تا  ١٠٨٠٠اي رقمي بين هاي زنجيرهبندي در فروشگاهشده بستهبنديهمچنين مرغ قطعه.تومان عرضه شده است ٧١9٠

 .گرم قيمت خورده است 9٠٠تومان به ازاي 

و  وفور توليددهندگان مرغ گوشتي از ثبات قيمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: اين محصول بهمحمد يوسفي رئيس انجمن پرورش

 .شود و كمبودي براي عرضه نداريمروانه بازار مي

 6٥٠٠رسد كه مرغ كشتارشده در ميدان بهمن بين ان به فروش ميهزار توم ٥وي اضافه كرد: هر كيلوگرم مرغ زنده درب مرغداري 

 .تومان خريداري كنند ٧١9٠هاي ميادين سطح شهر كيلويي تومان بوده و مردم بايد از غرفه

 .دكننويژه نقاط شمالي مرغ را باالتر از اين رقم عرضه ميداران سطح پايتخت بهاو به اين نكته هم اشاره كرد كه برخي از مغازه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢٢٠٠٠٥٣٧ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 دو مزيت مهم عرضه پسته در بورس کاال

گذاري اتاق بازرگاني از آغاز عرضه پسته در بورس كاال طي يك ماه آينده خبر داد و گفت: زيربنايي و سرمايهرئيس كميسيون امور 

ترين مزيت عرضه محصول در بورس كاال استفاده از معافيت مالياتي روي معامالت گواهي سپرده كااليي و همچنين استفاده از مهم

  .آن را داده است اعتباراتي است كه بانك كشاورزي وعده پرداخت

عرضه پسته در بورس كاالي ايران همزمان با پايان زمان برداشت اين  :پور گفتآباديبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، حميد عزت

 .درصد محصول امسال در بورس كاال است ٥بيني ما عرضه حدود شود و پيشمحصول و از حدود يك ماه آينده آغاز مي

منظور فروش بهتر محصول توليدي كشاورزان است، افزود: قوانين عرضه محصوالت عرضه پسته در بورس كاال به وي با تاكيد بر اينكه

هاي تواند موجب استفاده بيشتر آنها از مزيتهايي را ايجاد كرده است و آشنايي تجار با انواع معامالت ميكشاورزي در بورس كاال مزيت

خشكسالي،  :هزار تن اعالم كرد و گفت ٢٥٠اعي جاري را سال آور پسته و محصول توليدي را پور سال زرآباديبورس كاال شود.عزت

حمايت از صادرات پسته نيست و كمبود نقدينگي باعث خريد پسته با قيمت آبي و كاهش ميزان توليد، توجيه مناسبي براي عدمكم

دهد.رئيس ها را از صادركنندگان خود انجام ميترين حمايتكه كشور رقيب ما آمريكا بيششود درحاليارزان از صادركنندگان مي

ترين مزيت عرضه محصول در بورس كاال استفاده از معافيت مالياتي گذاري اتاق كرمان گفت: مهمكميسيون امور زيربنايي و سرمايه

پرداخت آن را داده است.  روي معامالت گواهي سپرده كااليي و همچنين استفاده از اعتباراتي است كه بانك كشاورزي وعده

پور افزود: پس از برداشت محصول پسته امسال، انبارهاي مورد تاييد سازمان بورس و شركت بورس كاال، محصول كشاورزان آباديعزت

ان زشود و سپس در قبال اين محصول، اوراق بهادار قابل معامله به كشاورهاي كمي و كيفي الزم روي آن انجام ميرا تحويل و كنترل

 .هاي بورس كاال استشود كه اين خود از مزيتداده مي

هاي كااليي باهدف تامين منابع مالي موردنياز معامالت بوده كه ويژگي خاص آن مشاركت كشاورزان اندازي صندوقوي بيان كرد: راه

ورس كاال نيز در حال پيگيري است پور افزود:در اين ميان حلقه صادراتي بآباديها و فروش محصول خود آنها است.عزتدر صندوق

هاي صادراتي را نيز انجام دهيم.وي با اشاره به اينكه تاكنون نقدينگي مورد نياز براي صادرات پسته امسال تامين نشده است، تا عرضه

سيون ارند. رئيس كميهاي موثري براي صادركنندگان بردمانده گامها در مدت باقيتاكيد كرد: اميدواريم سازمان توسعه تجارت و بانك

هزار ميليارد تومان  ٧بدانند صادرات پسته در سال جاري  گذاري اتاق بازرگاني كرمان بيان كرد: مسووالنامور زيربنايي و سرمايه

 .شودميليارد توماني در نظر گرفته مي ٢٠٠تا  ١٠٠كه براي صادرات آن منابع براي كشور ارزآوري دارد درحالي

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٨٨/%D٨%AF%D9%٨٨%- 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 هزار تن گندم در تاالر محصوالت کشاورزي ۲51عرضه 

تن  ٣6١هزار و  ٢٠تن گندم است كه از اين ميزان  ١١١هزار و  ٢٥١شهريور ماه ميزبان عرضه  ١9بورس كاالي ايران امروز يكشنبه 

 .آن در قالب طرح قيمت تضميني عرضه مي شود

 تن انواع قير و عايق رطوبتي نيز در تاالر صادراتي عرضه مي شود. 3۰هزار و  18

هزار و  ٢٥١شهريور ماه ميزبان عرضه  ١9به گزارش ايانا از بورس كاال، تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران امروز يكشنبه 

 تن آن در قالب طرح قيمت تضميني عرضه مي شود. ٣6١هزار و  ٢٠تن گندم است كه از اين ميزان  ١١١

هزار قطعه جوجه  ٢٢٥تن جو دامي،  ٥٠تن شكر سفيد،  ٣٠٠تن جو دامي در قالب طرح قيمت تضميني،  ١٣بر اساس اين گزارش، 

 عفران رشته اي نيز در اين تاالر عرضه مي شود.كيلوگرم ز 4يك روزه و 

 تن انواع قير و عايق رطوبتي نيز در تاالر صادراتي عرضه مي شود. ٣٠هزار و  ١٨اين گزارش حاكي است، 

 تن ميلگرد را تجربه مي كند. ١١٠تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي ايران نيز در اين روز عرضه 

تن مواد پليمري، مواد شيميايي، قير، لوب كات و وكيوم باتوم  ٨٨6هزار و ١٠6و پتروشيمي نيز شاهد عرضه  تاالر فرآورده هاي نفتي

تن متيلن دي فنيل دي ايزوسيانات و آنيلين نيز در بازار فرعي بورس  ٧٠تن سولفات آمونيوم و  ٣٠٠است.بر اساس اين گزارش، 

 كاالي ايران عرضه مي شود./

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٠9/%D٨%B9%D٨%B١% 
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 اقليم و منابع طبيعي
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 واکنش سازمان مديريت پسماند به ادعاي احتمال واردات زباله از چين به ايران

تيرماه سال جاري  ٣١تهران با انتشار توضيحي به مصاحبه مندرج در آن خبرگزاري كه در تاريخ  سازمان مديريت پسماند شهرداري

هاي توليدشده شهرداري تهران قابل كند/ كمپوستكمپوست ايران از چين زباله وارد ميدر صورت رشد صنعت ورمي"با عنوان 

 .منتشر شده واكنش نشان داد "استفاده نيست

هاي حفظ محيط زيست، كاهش حجم پسماند شهري و امه سازمان مديريت پسماند آمده است: يكي از روشبه گزارش ايانا، در ن

خطرسازي آن در جهت جلوگيري از توليد شيرابه و گاز متان؛ تبديل كردن بخش آلي پسماند شهري به كود كمپوست است. لذا بي

هاي با توجه به لزوم توسعه كشاورزي ارگانيك و احياي خاکسازمان مديريت پسماند شهرداري تهران به اين منظور و همچنين 

زراعي و كاهش مصرف كودهاي شيميايي در كشاورزي اقدام به تبديل بخش آلي پسماند شهري به كود كمپوست كرده است. كود 

د. استفاده از كمپوست كننده خاک مورد استفاده قرار گيرعنوان يك اصالحتواند بهكمپوست با مقدار باالي هوموسي كه دارد مي

 وري خاک و همچنين جلوگيري و كنترل فرسايش خاک را به همراه دارد.بهبود كيفيت و بهره

ترتيب هزار تن كود كمپوست را دراد. بدين ٣٠٠گرفته توانايي توليد ساالنه حداقل هاي صورتدر همين راستا اين سازمان با تالش

ر ترين سايت تخميدستگاه سرند دوار در واحد پردازش اوليه، توسط نوار تفاله به بزرگكه پسماندهاي تر پس از جداسازي توسط 

هاي هاي مرتب بزرگ تخليه و توسط دستگاههكتار منتقل شده و در آنجا به شكل پشته 4٠خاورميانه در مجتمع آرادكوده با مساحت 

ماندگاري در سايت تخمير، پسماندهاي تر بر اثر فعاليت شددي  شود و طي مدت دو ماهها انجام ميترن عمليات هوادهي به پشتهتاپ

شود. نكته قابل توجه در اين بخش اين است كه بر اثر فعاليت ها و انجام فرايند تجزيه تبديل به كود كمپوست ميميكروارگانيسم

رسد كه اين حرارت باعث از بين مي گراددرجه سانتي ٧٠ها طي مدت فرآيند به باالي ها درجه حرارت پشتهشددي ميكروارگانيسم

ها شود. طي فرآيند توليد از پشتهشود و عمل پاستوريزاسيون انجام ميزا در داخل كمپوست ميرفتن كليه عوامل پاتوژن و بيماري

نون تانه تاكشود كه خوشبخزا، ارسال ميبرداري شده و به انستيتو پاستور جهت اعالم عاري بودن كمپوست از عوامل بيمارينمونه

 هاي سايتمنظور استحصال كود كمپوست از پشتهزا از سوي مؤسسه مذكور مشاده و گزارش نشده است.بهگونه عامل بيماريهيچ

متر وجوددارد و پنج ميلي ١٥هاي سرند دوار با مش بندي كود كمپوست به درجه يك و دو، در مرحله نهايي، دستگاهتخمير و دانه

شده، هاي تدوينسال گذشته و پيرو برنامه ١٠شود.در بندي يكنواخت ميها و توليد كود كمپوست با دانهاخالصيكه باعث جداسازي ن

هاي سازگار با محيط زيست بوده، با ( پسماندهاي شهري كه يكي از روشMBTخوشبختانه سامانه پردازش مكانيكي و بيولوژيكي )

توان به احداث خطوط جداسازي و احداث وصي تكميل شده كه ازجمله آن ميهاي باالي شهرداري تهران و بخش خصصرف هزينه

سازي و برداري از خطوط پااليش، خطوط غنيهكتار سايت توليد كمپوست، خريد هفت دستگاه همزن و احداث و بهره 4٠

مذكور، اين سازمان با تجهيز  محور به فرآيندهايهاي گذشته و با نگاه كيفيتسازي كمپوست و... اشاره كرد.در طول سالگرانول

هاي معتبر و معتمد محيط زيست مانند گيري از توان تخصصي آزمايشگاهروز و بهرههاي بهآزمايشگاه كنترل كيفيت به دستگاه

 ربط و تبادل دانش فني با مراكزهاي ذيتربيت نيروي كارشناسي مورد نياز در رشتهانستيتو پاستور ايران و مؤسسه آب و خاک، 

علمي و دانشگاهي داخل و مراكز علمي خارج از كشور اقدام كرده كه ماحصل آن توليد كمپوست با استانداردهاي الزم است.گفتني 

و  EPAشده و مطابقت آن با استانداردهاي منظور كنترل كيفيت محصول ارائههاي الزم بهبرداري و انجام آزمايشاست، نمونه

هاي معتبر و معتمد محيط زيست و مورد تأييد وزارت بهداشت )انستيتو پاستور ايران( آزمايشگاه استانداردهاي معتبر جهان توسط

موفق به اخذ گواهي عدم منع مصرف از وزارت جهاد  ٨٨انجام شده است.در پايان الزم به ذكر است، سازمان مديريت پسماند در سال 

http://awnrc.com/index.php
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اري كمپوست )با نام تجاري تهران كمپوست آراد( شده و در راستاي نيز موفق به اخذ عالمت تج 9٣كشاورزي نيز شده و در سال 

هاي آزمايشگاهي جذب اتمي، ميكروسكوپ، آوون و فور و انكوباتور اقدام به تجهيز و اخذ عالمت استاندارد ملي ايران با خريد دستگاه

 است./ايجاد آزمايشگاه مرجع كرده و در آخرين مراحل روند اداري اخذ استاندارد كمپوست 

http://www.iana.ir/fa/news/469٠٨/%D9%٨٨%D٨%A٧%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 شكوفايي جلبكي هرمزگان به مرحله کشند قرمز نرسيد

به گفته رئيس اداره پايش محيط زيست استان هرمزگان در چند روز گذشته سواحل استان هرمزگان شاهد شكوفايي جلبكي بوده 

 .است اما اين شكوفايي به مرحله كشند نرسيده و با تلفات ماهي همراه نبوده است

 هاي منفي زيست محيطي راروزهاي اخير جنبه عليرضا محوري در گفتگو با خبرنگار ايانا بيان كرد: شكوفايي جلبكي رخ داده در

نداشت. زيرا عموما در شكوفايي جلبكي شاهد مرگ و مير گسترده ماهيان هستيم. چندين كيلومتر از ساحل دريا درگير پديده كشند 

 .هاي تلف شده زياد است اما در شكوفايي اخير هيچ يك ازاين اتفاقات رخ ندادماهي شود و تنوع و نوع گونهمي

هاي مختلف هاي مختلف جلبك وجود دارد. گونهها و خانوادهوي افزود: احتمال وقوع شكوفايي جلبكي در تمام طول سال براي جنس

شوند.محوري، كاهش دماي دو هفته اخير را عامل بروز شكوفايي بستگي به شرايط اقليمي و تغيير پارامترهاي آبي دريا شكوفا مي

هاي هرمزگان نوكتيلوكا ميلياريس بود. اين يج فارس معرفي كرد و افزود: جلبك شكوفا شده در آبهاي سواحل خلجلبكي در آب

شود اما در تابستان به هيچ وجه شاهد شكوفايي اين گونه نيستيم. سطح دما را دارد، شكوفا مي گونه در دي ماه كه آب پايين ترين

ت. پارامترهايي مختلفي نظير افزايش سطح مواد مغذي، تغييرات آب و به گفته وي يكي از عوامل شكوفايي جلبكي كاهش دما اس

ف متفاوت هاي مختلشود. هر گونه جلبك شرايط اپتيممي براي رشد دارد كه براي گونهغيره باعث بروز شكوفايي جلبكي و كشند مي

 هايي از جلبك در هرمزگان شكوفاهاست.رئيس اداره پايش محيط زيست استان هرمزگان در پاسخ به اين پرسش كه بيشتر چه گون

هاي سرد سال بلوم هاي بلوم كرده را بومي ايران معرفي كرد.وي افزود: نوكتيلوكا ميلياريس كه در ماهشود، بخش اعظم گونهمي

به رنگ  تثناييكند. اين گونه در شرايط اسشود و مشكلي هم ايجاد نميهاي باال ديده ميكند، عموما به رنگ سبز ديده و در تراكممي

زند.به گفته محوري، در تابستان ها را رقم ميآيد كه در اين صورت، ايجاد حالت كشند كرده و مرگ و مير ماهيصورتي يا قرمز در مي

مي وكند.وي ادامه داد: تنها گونه غير بها در فصول گرم سال بلوم ميها هستيم. زيرا اين گونهها و دوتاژكيعموما شاهد بلوم دياتومه

هاي ايران حضور داشت. اما در حال مشاهده شد و به مدت يك سال در آب ٨٧هاي ايران ككلودينيوم بود كه سال شكوفا شده در آب

حاضر اين گونه بومي ايران شده و بلوم آن را به صورت موردي داريم.رئيس اداره پايش محيط زيست استان هرمزگان عنوان كرد: 

به بعد ميزان مواد غذايي در  ٨٧هاي ايران سطح مواد مغزي است. خوشبختانه از سال لودينيوم در آبعامل اصلي كنترل كننده كك

هاي هاي خليج فارس و تنگه هرمز كاهش يافته و اين گونه فرصت بلوم پيدا نكرده است. به صورت موردي در مناطقي كه روان آبآب

هاي مبارزه با كشند قرمز از طريق ايم.وي درباره راهوفايي ككلودينيوم بودهشوند، شاهد شكها وارد دريا ميسطحي، فاضالب و پساب

 هاي ديگري نظير تغييرشود. راهرس پاشي گفت: رس پاشي در نزديكي مزارع پرورشي براي كاهش خسارت اقتصادي پيشنهاد مي

PH ود دارد. اما از آنجا كه پديده كشند قرمز آب، انتقال آب از عمق به سطح و غيره هم براي كنترل كشند در نزديكي مزارع وج

توان مانع بروز اين پديده شد.محوري آيد، صرفا با كنترل مواد مغذي ميوجود ميتحت تاثير عوامل طبيعي و افزايش مواد مغذي به

ل ارندگي و عوامكند هر وقت اين عوامل توسط توفان، سيل زلزله، باضافه كرد: محيط دريايي شرايط اكوژيكي خود را تنظيم مي

ريت توان مديهاي مختلف در مناطق دريايي هستيم. مسلما پارامترهاي انساني را ميانساني به هم بخورد ما شاهد شكوفايي در گونه

توان ها به دريا را نميها يا ورود روان آبشوند، توفانهاي دريايي كه باعث حل شدن بسياري از مواد در داخل آب ميكرد اما لغزش

هاي نواحي خشكي بر هم زننده شرايط اكولوژيكي يك منطقه هستند. در زمان نترل كرد. زلزله دريايي، رانش بستر دريا و سيالبك

يابد.وي درباره مرگ و مير ناشي از كشند ها احتمال ايجاد پديده كشنده قرمز و شكوفايي جلبكي در دريا افزايش ميوقوع اين پديده

http://awnrc.com/index.php
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هاي هتوان ربط داد. دستايم. موردهايي مرگ و مير بود كه به كشند نميتا كنون گزارشي در اين رابطه نداشتهدر سال جاري بيان كرد: 

 هاي سطحي گرم ياعمق كم به دام افتاده و به علت نبود اكسيژن، تلف شدند.شدند در آبهاي ساحلي كوچكي از ماهي وارد آب

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٢4/%D٨%B4%DA%A9%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 ها در بوليويفرهنگي براي افزايش آگاهي عمومي از اهميت تاالب -افتتاح مرکز آموزشي 

گونه كه شايسته است كمتر به آن توجه ها براي جوامع محلي و تنوع زيستي منطقه دارند، آنبسيار زيادي كه تاالببا وجود اهميت 

 .شده اما در بوليوي با افتتاح يك مركز آموزشي و فرهنگي، اوضاع در حال تغيير است

، يك مركز تحقيقات زيست محيطي به تازگي در شهر ترينيداد آغاز به كار كرده سايت صندوق جهاني حيات وحشبه گزارش ايانا از 

تاالب دارد كه تحت پوشش كنوانسيون  ١١كند. اين كشور، المللي دارند، كار ميهاي بوليوي كه اهميت بينبر روي شبكه تاالب كه

شوند كه بيشترين مساحت تاالبي در بين كشورهاي جهان به شمار ميليون هكتار را شامل مي ١٥رامسر هستند و مساحتي در حدود 

كند و اري فرمانداري شهر ترينيداد و صندوق حيات وحش شعبه بوليوي طراحي شده و كار ميرود.در اين مركز كه با همكمي

هاي زيست محيطي، فرهنگي و اجتماعي تاالب هاي تحت پوشش رود، ارزشنخستين مركز در نوع خود در اين كشور به شمار مي

 شود.كننده و نوآورانه ترويج مي اي سرگرمكنوانسيون رامسر، از طريق فراهم كردن اطالعات الزم و به شيوه

اي سرسبز در شهر ترينيداد واقع است كه )به زبان محلي يعني آب( نام دارد، در داخل پارک پانتانال، منطقه Uneاين مركز كه 

 رود. به شمار مي Llanos de Moxosاي به بزرگترين مجموعه تحت شمول كنوانسيون رامسر در جهان يعني دروازه

كه به  ها، تغييراتيهاي مرتبط با تاالبهاي مناظر تاالبي، گونهها، ويژگيگيري تاالبكز اطالعات كلي درباره فرآيند شكلدر اين مر

 شود.ها اطالعاتي تهيه ميآيد و رابطه آن با ساكنان محلي و اهميت اقتصادي و فرهنگي تاالبمرور زمان به وجود مي

كند و آگاهي شهروندان را در مورد هاي آموزشي زيست محيطي، اطالعات را منتشر ميي فعاليتاين مركز به عنوان فضايي براي ارتقا

 دهد. هاي تحت پوشش كنوانسيون رامسر افزايش ميموضوعات مرتبط به تاالب

الي در ح صندوق حيات وحش بوليوي، حمايت فني، آموزش پرسنل، تعريف محتوا و تهيه تجهيزات براي اين مركز را بر عهده داشته

هاي سازماني نظارت داشته تا از استحكام و پايداري اين كه فرمانداري ترينيداد بر فرآيند ساخت مركز، استخدام كارمندان و حمايت

 Wetlands"ها براي آينده مركز اطمينان حاصل شود.اين طرح نوآورانه، با حمايت مالي صندوق جهاني حيات وحش و صندوق تاالب

for the Future Fund "  از دبيرخانه رامسر، با حمايت آژانس خدمات حيات وحش و ماهيان اياالت متحده« United States 

Fish and Wildlife Service » .عملي شده است 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٧9/%D٨%A٧%D9%٨ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

هاي هرز مرکبات/ توسعه و ترويج استفاده از مالچ در کشاورزي، ضرورت پوش( در مبارزه با علفکاربرد مالچ )خاک

 آبيدوران کم

اي كه در با بيان اينكه به هر ماده گو با خبرنگار اياناوگرمسيري امروز در گفتهاي نيمهعضو هيأت علمي پژوهشكده مركبات و ميوه

 هاي هرز، حفظترين كاربردهاي مالچ كنترل علفشود، افزود: از مهمسطح خاک مورد استفاده قرار گيرد، مالچ يا خاكپوش گفته مي

اده در و استف پذيري و تعديل دماي خاک، مهار ريزگردهارطوبت، اصالح كيفيت، جلوگيري از فرسايش، بهبود مواد آلي، افزايش نفوذ

وان عنهاي هرز و جايگاه مالچ و گياهان پوششي بههاشميان با اشاره به خسارت و نحوه مديريت علففضاسازي است.سيدمهدي بني

هاي هاي سازگار با محيط زيست و مورد استفاده در كشاورزي ارگانيك بيان كرد: چندين شيوه در مديريت مبارزه با علفيكي از روش

كني، روش مكانيكي، وجين، شخم، روش كنترل بيولوژيكي، روش شيميايي ست؛ پيشگيري از آلودگي، قرنطينه، ريشههرز مطرح ا

 هاي بهينه يا مديريت تلفيقي.ها، گياهان پوششي و مالچ و استفاده از روشكشاستفاده از علف

يا خاكپوش وجود دارد؛ مالچ زنده كه به آن گياه پوششي  طور كلي دو نوع مالچپوش يادآور شد: بهوي با اشاره به انواع مالچ يا خاک

و مالچ  ايشود؛ گياهاني مثل لوبيا، عدس، ماش، باقال كه بتوانند سطح خاک را پوشش بدهند و مالچ غيرزنده يا مالچ ورقهگفته مي

يقاتي اين پژوهشكده ازجمله دو هاي تحقگرمسيري در ادامه به فعاليتهاي نيمهذرات.عضو هيأت علمي پژوهشكده مركبات و ميوه

ده رود كه در پژوهشكشمار ميهايي بهعنوان نمونه از فعاليتپروژه مرتبط با گياهان پوششي پرداخت و تأكيد كرد: اين دو پروژه به

يا وصورت گرفته است كه يكي پروژه بررسي امكان كشت گياهان پوششي در باغ مركبات از يكسري گياهان پوششي مانند شبدر، س

 و ماش استفاده شده بود و پروژه ديگر هم ارزيابي اقتصادي الگوي تلفيقي كشت گياهان پوششي و مركبات بود.

اي يكسري هاي غيرزنده و استفاده از چيپس سرشاخه كيوي بود. در هر منطقههاشم ادامه داد: آنچه من طرح كردم، گروه مالچبني

كار را  توان اينصورت مالچ دربياورند، ميتوانند اين بقايا را خرد كنند و بههايي كه ميگاهگيري از دستبقايايي وجود دارد. با بهره

 هاي هرز استفاده كرد.انجام داد و از آن براي مديريت مبارزه با علف

اردات مواد بحث ودليل نابساماني در پزشكي كشور مشكالتي وجود دارد، خاطرنشان ساخت: بهوي با بيان اينكه در مسائل كالن گياه

 هاي هرز نيز وارد كشور شود.زا و علفشود آفات و عوامل بيماريكند، باعث ميگياهي، هر كسي رقم يا بذر وارد كشور مي

هاي هرز در كشور اظهار كرد: چون در سطح كشور كمبود آب داريم، استفاده هاشم در پايان با اشاره به بحث كالن مديريت علفبني

توان در كشور توسعه داد و ترويج كرد. عالوه بر اين، به بحث پيشگيري بايد خيلي دقت شود، بنده در يكي شاورزي را مياز مالچ در ك

 دليل اينكه دراند، بههاي هرز وارد كشور شده و گسترش پيدا كردهها و علفدو سال اخير مشاهده كردم چندين نمونه آفات، بيماري

المللي و كارهاي اساسي بر اساس الگوهاي بينشود راهورود آفات در كشور وجود ندارد، مي بحث قرنطينه، مديريت ابتدايي

 استانداردهاي جهاني اعمال كرد./

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٠٨/%DA%A9%D٨% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 طبيعت در نابجا

شود، عاجز از درک مسئله زمان و مكان در قاموس ها، خصوصا هنگامي كه تصميمات به يك نظم ديوان ساالرانه سپرده ميما انسان

هاي خاص حاصل ضرورت و علت است و همين موضوع در مورد زمان و ضرب هاي طبيعي درمكانشويم. وقوع موجوديتطبيعت مي

 .هاي طبيعت هم مصداق داردآهنگ

تهران آلوده و غمزده اين روزها يك مهمان ناخوانده هم دارد. حشراتي بسيار ريز از خانواده سفيد بالكان كه به مگس سفيد شهرت 

 ها وهاي سفيد نه تنها كه يك معضل منظرشهري است بلكه به تدريج مخاطراتي جدي براي سالمت انسانپيدا كرده است. توده

اند.اگر سري به جنگل هيركاني بزنيد بامشكلي مشابه مواجه خواهيد شد. درآنجا، يك گونه پروانه شب پره درختان محيط را باعث شده

هميشه سبز شمشاد را خوش خوراک يافته و در حال تغذيه از اين گونه است. اين مسئله امكان انقراض قطعي يكي ازمهمترين 

 كند.اهم ميهاي اندميك ايران را فرگونه

 ايتر اين حشرات گونههردوي اينها موجوداتي طبيعي هستند با اين توضيح كه ديگر در جاي خود قرار ندارند. به عبارت دقيق

اند. دنياي مدرن تاكنون تكنولوژيهاوفرآورده هايي ابداع كرده كه غيربومي بوده كه در زيستگاه نوين حالتي مهاجم وخطرناک يافته

هاي آن نيست، هاي دنياي مدرن منحصربه ساختهمايان ، خطرات جدي رادربطن خود پنهان ميكند. وليكن ريسكدرپس فوايد ن

ها است. در موارد متعددي اين تغييرات مكاني منجر به گونه ريسكهاي طبيعي يكي ديگر از اينجايي خارج ازقاعده موجوديتجابه

هاي گونه كه ما قدرت كنترل مگسعوارض آن در توان مسببين آن نيست. همان شود كه قدرت كنترل يا كاستن ازهايي ميبحران

شود، عاجز ها، خصوصا هنگامي كه تصميمات به يك نظم ديوان ساالرانه سپرده ميما انسان.هاي شمشاد را نداريمسفيد ويا شب پره

هاي خاص حاصل ضرورت و علت است ي درمكانهاي طبيعشويم. وقوع موجوديتاز درک مسئله زمان و مكان در قاموس طبيعت مي

هاي طبيعت هم مصداق دارد. اما كافيست غفلت بشري نسبت به اين قاعده مهم به و همين موضوع در مورد زمان و ضرب آهنگ

ن بومي گياها گاه فاجعه امري مكرر وعادي خواهد بود. در مورد هر دو حشره گويا ورود آنها با گونه غيرتواني تكنولوژي منضم شود. آن

اتفاق افتاده است .درست است كه بشرقدرت اين را يافته كه هزاران كيلومترمسافت را با قدرت پرواز، كوتاه كند ولي از درک مخاطرات 

تواند دستور حمل فالن تعداد گونه درختان اي كه ميها و حتي مقابله با پيامدهاي آن عاجزاست. نظم ديوان ساالرانهاين جابجايي

دهد در واقع موجودي كور شمار درخت توت غيرمثمر راميبومي را صادر كند و يا در مديريت فضاي سبز شهري فرمان كاشت بيغير

و عليل است. آنها قدرت تشخيص ورويت آفات پنهان و بسياري مشكالت نهفته در اين عمل غير طبيعي را ندارند.هم چنين آنها 

 .اند، عاجزندوجودآوردهه خود بهازحل مشكالتي كه با دستورات نابخردان

ها، هاي عظيم انتقال آب، كوه برداشته شده در مسير جادههاي غيربومي نيست. پروژههاي دنياي مدرن منحصر به انتقال گونهنابجايي

اند، شدهنشين شهري هاي ظالمانه توسعه تبديل به جماعت حاشيهاي كه دركوچ اجباري طرححتي مردمان بومي روستايي وعشيره

ضابطه، همه روايتگر عدم درک اهميت موضوع مكان در بوم و طبيعت است. قدرت بشر در صنعت توريسم در اشكال هجومي و بي

ها و فوايد ظاهري بستري براي بسياري از فجايعي است كه فرهنگ فشردگي زمان و مكان نيرويي مهيب است كه عالوه بر ظرفيت

 كندديد ميبشري وحيات را در كره زمين ته

http://www.iana.ir/fa/news/4٨494/%D٨%B٧%D٨٨C%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 شودطرح تنفس، ايده نجاتي که نيمه کاره رها مي

باشد.  دولت به دنبال راهي براي نجات اين اكوسيستم 9٢كمي و كيفي سبب شد از سال هاي ايران از نظر وضعيت نامناسب جنگل

اما دستان خالي دولت و شايد اولويت نداشتن مسئله جنگل براي ايران در ميان انبوه مسائلي كه كشورهاي در حال توسعه درگير آن 

هاي م كرده است. تا كنون عدم تخصيص به موقع اعتبارات، طرحهاي ايران را عقيهاي نجات نوشته شده براي جنگلهستند، بارها طرح

 .زيادي در بخش جنگل را محكوم به شكست كرده است

 ليال مرگن:-خبرگزاري کشاورزي ايران )ايانا(

هاي شمال را به تصويب رساند. در آن ، طرح جامع صيانت از جنگل٨٠اسفند ماه سال  ٢٨سال قبل، هيات وزيران در  ١٥درست 

ها معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بود و محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي. بر اساس مصوبه هيات وزيران روز

د و از شهاي حفاظتي بايد نوشته ميهاي شمال كشور شكل بگيرد. از يك سو برنامهقرار بود اقدامات زيادي براي حفاظت از جنگل

هاي شمال كنترل هاي عمراني ناسازگار و مخرب جنگلشد، فعاليتخريب از جنگل خارج ميسوي ديگر بايد دام به عنوان عامل ت

 هاي فني و اجراييشد، استفاده بهينه از منابع موجود و اصالح روششد، راهكار اجرايي براي احيا و توسعه پوشش گياهي ارائه ميمي

گرفت و بانك اطالعات جنگل تشكيل شمال كشور در دستور كار قرار ميهاي شد، پايش و ارزيابي اقدامات اجرايي در جنگلانجام مي

هاي شمال را نجات داد. اما نه تنها بسياري توان جنگلشد. آن روزها بسياري از كارشناسان خوشحال بودند كه با طرح صيانت، ميمي

ال رو به وخامت گذاشت تا اينكه باز هم معصومه هاي شمكاره رها شد، بلكه حال جنگلاز اين اقدامات انجام نشد و يا اينكه نيمه

ضا را به ام "هاي شمال كشوربرداري و مديريت جنگلسازي، پايش، حفظ، بهرهبهينه"ابتكار و محمود حجتي در هيات وزيران برنامه 

ن عدم ارائه برنامه جايگزي ها ورساندند. اين طرح با نام طرح تنفس در اجتماع شهرت يافت. مقاومت بدنه كارشناسي در سازمان جنگل

هاي شمال سبب شد، طرح تنفس در جريان تصويب برنامه ششم توسعه، بدون داشتن هيچ الگوي جايگزيني با مديريتي براي جنگل

ها تبديل شود. نام طرح تنفس بسياري از كارشناسان جنگل را اي الزم االجرا براي سازمان جنگلتاييد نمايندگان مجلس، به برنامه

شد كه قرار است جنگل به حال خود رها شود. در ايده تنفس، خبري از اهداف بلند طرح صيانت كرد زيرا چنين تصور ميگران مين

هاي شمال بود. با وجود هاي شمال و ارائه مدل جايگزين براي نوار باريك جنگلهم نبود. هدف اصلي توقف برداشت تجاري از جنگل

تر از صيانت بود، اندک اميدي براي به سرانجام رسيدن اين طرح وجود ندارد زيرا در همين ابتداي هاي بسيار سادآنكه تنفس نسخه

ها اختصاص دهد. طرح صيانت كه روزگاري همه كارشناسان جنگل را اميدوار كرده بود، راه دولت پولي ندارد كه به سازمان جنگل

ه اگر دهد كي مشاور شورايعالي جنگل در گفتگو با خبرنگار ايانا هشدار ميامروز از نگاه آنها، طرحي شكست خورده است. قاسم بهرام

دولت در زمينه تخصيص بودجه و نگاهي كه به جنگل دارد؛ تغيير ايجاد نكند و در تخصيص بودجه به طرح تنفس هم مانند طرح 

 صيانت عمل كند، شكست، سرنوشت محتوم طرح تنفس خواهد بود.

 براي دريافت بودجه استاد دانشگاه 114امضاي 

ميليارد تومان بودجه ساالنه  ٨٠هاي طبيعي اعالم كرد كه ها به عنوان متولي حفاظت از عرصهبعد از اينكه دولت به سازمان جنگل

ها و مراكز تحقيقاتي تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه ١١4تواند براي اجراي طرح تنفس اختصاص دهند، مصوب مجلس را نمي

ي از برداري تجارشك توقف بهرهبي "به كار شده و به اين رويه اعتراض كردند. در بخشي از نامه اين اساتيد آمده است: كشور دست 

كه كند، بلهاي هيركاني را حل نميهاي حفاظت، احيا و توسعه جنگل نه تنها مشكلي از جنگلها، بدون توجه به اجراي برنامهجنگل

ودجه اند كه ب.امضا كنندگان نامه از دولت خواسته"فرد افزايش يابدنظير منحصربهاين سرمايه بي رود كه دامنه تخريببيم آن مي
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هاي طرح تنفس را به موقع و به اندازه رقم مصوب، به اين طرح اختصاص دهد. زيرا آنها معتقدند رقم مورد نياز براي حفاظت از جنگل

ميليارد تومان تقليل يافته و در صورتي كه  ٨٠ويب اين برنامه، اين رقم تا سقف ميليارد تومان است اما در جريان تص ٣٠٠هيركاني 

هاي شمال اختصاص درصد بودجه واقعي به حفاظت از جنگل ١٠ميليارد تومان به طرح تنفس اختصاص دهد، يعني  ٣٠دولت صرفا 

د اه به جايي ببرد.اگرچه برخي كارشناسان بر اين باورنتواند ريافته است. به اين ترتيب دستگاه اجرايي مربوطه با اين رقم اندک، نمي

هاي هاي جنگلداري اقدام به مديريت جنگلكه تا كنون با پول فروش چوب كه رقم ناچيزي بوده، بخش خصوصي در قالب طرح

نگل گويد: جبه ايانا ميميليارد توماني درخواستي، پايه كارشناسي و درستي ندارد، اما قاسمي بهرامي  ٣٠٠شمال كرده است و اعتبار 

شد. بخشي از منابع مالي مورد نياز براي مديريت جنگل با پول فروش چوب بود و بقيه يعني صرفا با پول فروش چوب مديريت نمي

 شد.وسيله دولت تامين ميهزينه ساخت جاده و خروج دام از جنگل كه مبالغ كالني است، به

ميليارد تومان  ٣٠٠هاي جنگلي شمال ها، براي حفاظت از عرصهناسي سازمان جنگلدهد: بر اساس محاسبات كارشوي ادامه مي

ها ميليارد تومان داريم، چگونه سازمان جنگل ٣٠٠ها نياز به رقم اعتبار نياز است.بهرامي به اين پرسش كه اگر براي مديريت جنگل

ميليارد  ٨٠پاسخ داد: اطالعي در اين رابطه ندارم. اما قطعا رقم ميليارد تومان موافقت كرده است، اين گونه  ٨٠با تقليل اين رقم به 

هاي هاي شمال كافي نيست. ضمن آنكه تجربه نشان داده است كه تخصيص اعتبارات براي اجراي طرحتومان براي حفاظت از جنگل

ن داده كه ارقام تصويب شده براي دهد: تجربه نشازند.وي ادامه ميمنابع طبيعي به هنگام نيست و اين مسئله به جنگل لطمه مي

 زند.شود و اين مسئله ضرر هنگفتي به منابع طبيعي كشور مياجراي يك برنامه در طول اجرا به آن اختصاص داده نمي

 کسري بودجه تنها مشكل نيست

دجه زمان برنامه و بوبودجه طرح تنفس، در جريان تصويب اين برنامه تعديل شده و اين بودجه تعديل شده يكبار ديگر از سوي سا

كاهش يافته است. براي اطالع از دليل اين آب رفتگي به سراغ حميد رضا عدل رئيس امور آب، كشاورزي و منابع طبيعي رفتيم. وي 

دهد و انجام مصاحبه را موكول به هماهنگي و ارسال درخواست به پرسش خبرنگار ايانا درباره دليل كاهش بودجه تنفس پاسخي نمي

هاي مكرر خبرنگار ايانا با روابط عمومي اين سازمان نيز بدون پاسخ كند. تماسه روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه ميكتبي ب

سازي درباره طرح تنفس نيز مشاركت داشته ماند. اما عبدالغفار شجاع مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه كه در جلسات تصميممي

، طرح كند: صرفا كسري بودجهكند.وي در گفتگو با ايانا بيان مياهش يافتن بودجه تنفس اعالم مياست، بي پولي دولت را دليل ك

كند. بر اساس متن برنامه ششم قرار بود كه اين طرح سه ساله اجرا شود اما زير جهاد كشاورزي طي تنفس را با مشكل مواجه نمي

ميليارد  ٨٠گويد: اعتبار هاي جنگلداري تعطيل شوند.شجاع ميتمام طرحاي اعالم كرده است كه تا پايان سال جاري بايد بخشنامه

هاي شمال بود. قرار بود با اين اعتبارات تومان در نظر گرفته شده با شرط سه ساله اجرا شدن توقف بهره برداري تجاري از جنگل

يجي امكان پذير بود اما در حال حاضر ضرر و زيان بخش خصوصي جبران شود. با اين رقم شايد اجراي طرح تنفس به صورت تدر

دهد: در بهترين شرايط دولت تا عالوه بر اينكه قرار است طرح يكباره اجرا شود، رقم تخصيص نيز كاهش يافته است.وي ادامه مي

 ١٢م ميليارد تومان( را به آن اختصاص بدهد. اين رق 4٠درصد اعتبارات مصوب طرح تنفس )يعني  ٥٠تواند پايان سال فقط مي

هاي هيركاني است. آماده نبوده بستر اجتماعي، تخصصي و فني و نبود اعتبارات بيني شده براي حفاظت از جنگلدرصد بودجه پيش

شود كه اجراي طرح تنفس دچار مشكل شود.مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه تنها احتمال تامين بودجه طرح تنفس سبب مي

گويد: اگر مطالبات ايران از خارج استرداد شود، شايد بتوان بودجه تنفس را كامل كند و ميم ميرا رسيدن پول خاص به دولت اعال

توان بودجه تنفس را از محل صندوق توسعه ملي تامين تخصيص داد كه البته چنين چيزي امكان ندارد.وي به اين پرسش كه آيا نمي

صميمي نگرفته است. اگر سياست اين باشد و بتوانند نظر مقام معظم رهبري دهد: دولت در اين زمينه هنوز تكرد، اين گونه پاسخ مي
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توان اين بودجه را تامين كرد. در غير اين صورت محل ديگري براي تامين اعتبار را جلب كنند، از طريق صندوق توسعه ملي مي

 نداريم.

 نگراني از نبود برنامه جايگزين

گذرد. هاي شمال ميبرداري تجاري از جنگلد. بيش از سه سال از عزم دولت براي توقف بهرهبرطرح تنفس تنها از نبود بودجه رنج نمي

هاي شمال محدود شود اما از آن سال تا كنون يك نسخه برداري تجاري از جنگلبا مصوبه هيات دولت، قرار بود بهره 9٢از سال 

ايعالي جنگل نيز از اين روند نگران است و نسبت به آن هشدار هاي شمال ارائه نشده است. مشاور شورجايگزين براي مديريت جنگل

هاي هيركاني، قرار بود براي مديريت اين گويد: در طراحي اوليه درباره توقف بهره برداري تجاري از جنگلدهد.وي به ايانا ميمي

د. اما تا كنون چارچوبي براي اكوسيستم يك مدل مديريت حفاظتي در نظر گرفته شود كه بخش خصوصي بتواند آن را اجرا كن

حفاظت از جنگل تدوين نشده است. در نامه اساتيد دانشگاه به رئيس جمهور نيز به اين نكته اشاره شده است. با توجه به اينكه نيت 

رامي هتواند رها شود، بايد برنامه حفاظتي براي مديريت جنگل داشته باشيم.بطراحان اوليه طرح تنفس هم اين بود كه جنگل نمي

كنيم بايد نظام ديگري را جايگزين آن كنيم. مدل جايگزين هم برداري از جنگل را حذف ميدهد: وقتي ما يك نظام بهرهادامه مي

هاي هاي اصلي مديريت جنگلها باشد. تا به مرور زمان با كمك دانشگاه و تحقيقات، مولفهبايد مبتني بر حفاظت و حمايت از جنگل

هاي ايران مناطقي كوهستاني هستند كه جنگل نشين در شود: از آنجا كه جنگلو تفسير كنيم. وي يادآور مي هيركاني را تبيين

ها و مسايل روز مطرح شده در كند. بايد با در نظر گرفتن همه اينداخل آن حضور دارد، گردشگر از اين اكوسيستم زياد استفاده مي

 ي اولين بار در دنيا تدوين و ارائه كنيم. اين چارچوب بايد با حفاظت آغاز شود.هاي دنيا، چارچوب مكتب هيركان را براجنگل

مشاور شورايعالي جنگل تاكيد كرد: حفاظت صرفا به مفهوم نگهباني نيست. شناخت جنگل و اداره درست آن به سمتي كه طبيعت 

قول به حفاظت برسيم. كاري كه در چهار تا پنج برداري معبايد خودش حركت كند، يكي از اهداف حفاظت است. بايد از طريق بهره

توانند نقش اساسي داشته و ما را هاي جنگل نشين ميهاي جنگلداري، مردم و تعاونيايم. در اين راه مجريان طرحدهه اخير نكرده

 ايي شدن طرح تنفسهاي شمال ياري رسانند.قبل از تصويب برنامه ششم، به دنبال اجردر رسيدن به اهداف و الگوي مناسب جنگل

ها و با حضور نمايندگاني از جلسات كارشناسي به مدت يك سال با رياست بهزاد انگورج معاون دفتر امور جنگل سازمان جنگل

هاي دانشگاه، تحقيقات و اجرا برگزار شد. بدون شك اگر اين جلسات مفيد بود، بايد تا كنون الگوي جايگزيني براي مديريت جنگل

اي از اين جلسات عايد كشور نشده است زيرا معاون جديد امور جنگل سازمان شد اما گويا نتيجهدل آنها استخراج مي شمال كشور از

ات از ها، بخش اجرا و تحقيقها، يعني عباسعلي نوبخت نيز بار ديگر جلسات كارشناسي را با حضور اعضاي هيات علمي دانشگاهجنگل

اني قرار است نتايج اين جلسات كارشناسي به برنامه اجرايي جايگزين براي مديريت سر گرفته است. پرسش اينجاست، چه زم

هاي شمال تبديل شود؟ با وجود يك موسسه تحقيقاتي در زمينه مديريت جنگل كه قدمتي بيش از نيم قرن دارد و تعداد جنگل

سال براي تدوين يك برنامه جايگزين براي كثيري دانشگاه و دانشكده منابع طبيعي كشور آيا غير عادي نيست كه بيش از سه 

 هاي شمال وقت صرف شده و هنوز در نقطه صفر هستيم؟مديريت جنگل
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 انتقال آب کشاورزي براي نجات فالمينگوهاي بختگان

هاي طبيعت ايران بود. در هفته گذشته، فعاالن در سومين هفته شهريور قرارهاي سبز فعاالن محيط زيست ايران مرهمي بر زخم

 .گان ياري رساندندمحيط زيست با انتقال آب چاه مزارع كشاورزي منطقه محمد آباد استهبان، به فالمينگوهاي بخت

به گزارش خبرنگار ايانا، در هفته گذشته، فعاالن محيط زيست استان فارس باز هم در كنار هم با قرارهاي سبزي كه داشتند تالش 

ها كنند. در اين هفته در شهر شيراز با همت جمعي از مردم كردند ايران را جاي بهتري براي زيستن ساير موجودات و حتي انسان

هاي محيط زيست و منابع طبيعي استان فارس، مأموران پارک ملي بختگان و حمايت و هاي مردم نهاد، شبكه تشكلنجمنمحلي، ا

گذاري انجام شد. در متر لوله ٥٠٠ريز و استهبان، دو هزار و هاي نيهمراهي ادارات حفاظت محيط زيست استان فارس، شهرستان

آوري فالمينگوهاي بختگان منتقل شد. زي محمد آباد استهبان به نزديكي محل جوجههاي مزارع كشاوراين تالش عمومي، آب چاه

ها دار تامين شد. در حال حاضر اين حوضچههايي با كف پوش برزنتي اليهبه اين ترتيب آب مورد نياز اين پرندگان با ايجاد حوضچه

ها به رشد كافي برسند. ديگر قرار سبز شهر شيراز با درخواست شود تا جوجه فالمينگوپر از آب شده و هر روز با خط لوله آبگيري مي

شهريور، به مناسبت عيد غدير  ١٨و  ١٧آباد شيراز در روزهاي  هاي محيط زيستي شكل گرفت. خيابان عفيفو مطالبه جمعي از گروه

. در شهر ممسني استان فارس نيز پاكسازي شودخم به پياده راه تبديل شد. اين اتفاق قرار است هر ماه در دو خيابان در شيراز اجرا 

انجام شد.در منطقه بهرام آباد استان قزوين  "حاميان طبيعت زاگرس ممسني"روستاي گردشگري پل مورد در ممسني توسط گروه 

استان  عيو مشاركت اداره كل منابع طبي "فعاالن محيط زيست، جامعه پيشاهنگي"پاكسازي جاده بهرام آباد قزوين از زباله به همت 

هاي محيط زيستي استان قزوين، انجام شد. امسال براي قزوين، اداره كل محيط زيست استان، شهرداري قزوين و فعاالن شبكه تشكل

 انجام شد. "ايهاي گردشگري كنار جادهها و مكانروز پاكسازي تفرجگاه"پنجمين سال متوالي بود كه مراسم 

در مراسمي ويژه با حضور بر مزار پاک سه تن از جنگلبانان  "شاهنگي و فعاالن محيط زيستپي"در شهر آستارا استان گيالن گروه 

در شهر آستارا و ديدار با خانواده اين عزيزان ضمن  "زنده ياد شهروز شريفيان ، زنده ياد جليل فرازي مقدم و زنده ياد موسي حيايي"

به روح بلند آنها ياد و نامشان را گرامي داشتند.در شهر رشت استان گيالن  اي و اداي احترامعرض تسليت به صاحبان عزا با آيين ويژه

هاي زيست محيطي استان، انجمن هاي كشور همگام با شبكه تشكلفعاالن محيط زيست و جامعه پيشاهنگي استان"نيز جمعي از 

ي از محيطبابان اداره محيطباني شهر آل، مديريت آموزش اداره كل منابع طبيعي استان گيالن، جمعمحيط زيستي سرزمين ايده

بخشي از تاالب عينك شهر رشت در روز پاكسازي  "شهر رشت 4رشت، رياست فرهنگي شوراي اسالمي شهر رشت و شهردار منطقه 

 در "هاي پالستيكينه به كيسه"اي از زباله پاكسازي شد.در تهران هم ترويج فرهنگ هاي گردشگري كنار جادهها و مكانتفرجگاه

 "كانون محيط زيست سلسبيل تهران"اي به همت هاي پارچهها و بين مردم در راستاي ارتقاي آگاهي و جايگزين كردن كيسهنانوايي

در همايش هنرمندان شهرستان سامان حضور  "سامان پويا"انجام گرفت.در شهر سامان استان چهارمحال و بختياري، اعضاي سمن 

به صورت رو در رو به مباحثه پرداختند.در شهر سبزوار استان خراسان رضوي نيز بازديد كودكان و پيدا كردند و با شركت كنندگان 

هاي تجديدپذير بين نوجوانان خانه محله كال عيدگاه سبزوار از موزه حيات وحش اداره محيط زيست اين شهرستان و توزيع كيسه

ه كارگاهي آموزشي محيط زيست با محوريت پسماند و بازيافت نيز انجام شد. در ادام "سمن سرزمين بادغوث"بچه ها با هماهنگي 

 براي كودكان برگزار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨49٥/%D٨%A٧%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 زا هستندغبار خسارتهاي زمستاني گرد و مدل

زا بوده و قطعي برق در جنوب كشور هاي اخير خسارتهاي زمستاني گرد و غبار در سالمدير ملي مقابله با گرد و غبار گفت: مدل

 .نيز به دليل وقوع اين پديده بوده است

تا كنون الگوهاي گرد و غبار را  9٢سال ضياء الدين شعاعي در گفتگو با خبرنگار ايانا با بيان اينكه سازمان حفاظت محيط زيست از 

 شناسايي كرده است، مساعد شدن شرايط زمين را عاملي براي بروز پديده گرد و غبار در ايران معرفي كرد.

هاي كشاورزي ناشي از نبود امنيت، شرايط سال اخير به دليل خشكسالي، مديريت غلط و رها شدن زمين ١٠تا  ٧وي افزود: طي 

ايم و مساعد شدن ز پديده گرد و غبار مستعد شده است. در واقع ما شاهد تغيير جدي در الگوهاي اقليم و باد نبودهزمين براي برو

شرايط زمين، سبب شده كه وزش بادها عامل بروز پديده گرد و غبار شود.مدير ملي مقابله با گرد و غبار گفت: الگوهاي باد كامال 

آيد. اين باد هاي البرز از شمال عراق ميجنوب شرق داريم كه در امتداد رشته كوه-غربشناخته شده است. در منطقه، باد شمال

دهد كه باد شمالغربي از مرز خوزستان به ايران تواند وارد ايران بشود يا اينكه وارد مرزهاي كشورمان نشود. برخي الگوها نشان ميمي

هاي ارد كشور نشده است. وي افزود: عموما اين باد گرد و غبار را از عرصهوارد شده و بر اساس برخي الگوهاي ديگر، گاهي اين باد و

د و نوردنكنند، مركز عراق را در ميآورد.به گفته شعاعي بادهاي غربي نيز از سمت سوريه و اردن حركت ميشمالي عراق به ايران مي

كنند.وي ادامه داد: بادهاي داخلي كه در سمنان، م هم حمل ميشوند. اين بادها گاهي گرد و غبار را به كرمانشاه و ايالوارد اهواز مي

وزند، منشا بروز پديده ريزگرد هستند.مدير ملي مقابله با گرد و غبار يادآور شد: يكي از اصفهان و يزد در قالب بادهاي محلي مي

ه از روي استان خوزستان رد شده جنوب شرق است ك–كند، باد شمالغرب بادهايي كه مردم خوزستان را دچار مشكالت عديده مي

شود.وي اضافه كرد: بادهاي بازگشت شود. اين باد در عربستان دور زده و با شدت و سرعت بيشتري وارد ايران ميو وارد عربستان مي

ان ايجاد هاي دي، بهمن و اسفند گرد و غبار شديدي را در خوزستوزند و در ماهداده شده از عربستان معموال در فصل زمستان مي

شود، گرد و غبار خاصي به همراه ندارد اما چون شادگان كنند. از آنجايي كه اين باد از روي خليج فارس عبور كرده و وارد ايران ميمي

كند.شعاعي بيان كرد: بادهاي بازگشتي از عربستان، ايران در جنوب اهواز، مستعد گرد وغبار است، اين باد، غبارهاي محلي را جمع مي

اين پديده توانست در جنوب ايران قطعي برق  9٥و  9٣تا دو سال است كه براي مردم جنوب، مشكل ايجاد كرده است. در سال  يك

آيد مخلوط شود، مصيبتي براي ايجاد كند.به اعتقاد وي وقتي باد شمالغرب و جنوب شرق با الگوي باد غربي كه از سمت عراق مي

تواند گرد و غبار زيادي را وارد غرب كشور كند.مدير ملي مقابله با گرد و غبار به اين دو باد، ميشود و تلفيق ا ين ايران ايجاد مي

تواند زمينه خسارت بيشتر و قطعي برق را فراهم كند، اين گونه پاسخ پرسش كه آيا تلفيق دو باد و ورود گرد و غبار زياد به ايران مي

شود، شدت زيادي ندارد و در توجه كرده است. گرد و غباري از عراق وارد ايران ميگفت: قطعي برق استثنايي است كه دنيا به آن 

هاي برق بنشيند و ما را دچار آسيب كند.وي افزود: اما گرد و غبارهاي منشا نزديك معموال چون طول زمان ممكن است روي سيستم

هاي وزارت نيرو از قطعي آورد. گزارشتري را با خود ميانرژي باد زياد است و منشا نزديك است، غلظت بااليي دارد و ذرات درشت

 4٠برق در جنوب ايران طي سال گذشته، حكايت از اين داشت كه در برخي تاسيسات برقي تحت تاثير گرد و غبار داراي بيش از 

وغباري از جنوب اهواز شكل تواند اين گرد و غبار از راه دور آمده باشد. چنين گرد اند. يعني مشخص است كه نميدرصد نمك بوده

درصد برسد، نمك از آنجا كه جاذب رطوبت است، بنابراين  9٠تا  ٨٠گرفته است. وقتي گرد و غبار روي مقره بنشيند و رطوبت هوا به 

ع طها توانسته است شرايط حادي ايحاد كرده و با ايجاد قوس الكتريكي، زمينه قبا افزايش رطوبت نسبي هوا، اليه نمك روي مقره

ها بنا بر قوانين خاص به هم مرتبط هستند، اگر جايي به دليل آسيبي دچار برق را فراهم كند.شعاعي ادامه داد: از آنجا كه نيروگاه

http://awnrc.com/index.php
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د سال شوند. اين فرآيند سبب شها نيز به تبع اين آسيب، براي جلوگيري از خسارت بيشتر، قطع ميقطعي برق شود، بقيه نيروگاه

شرايط  94ه جنوب كشور از مدار خارج شود و قطعي برق چند ساعته ايجاد شود.به گفته وي از آنجا كه در سال گذشته چهار نيروگا

بارندگي در ايران مناسب بود، تعداد حوادث ناشي از گرد وغبار در اين سال كمتر بوده است.مدير ملي مقابله با گرد و غبار افزود: با 

بايد منتظر گرد و غبار باشيم مگر اينكه زمين را به درستي مديريت كنيم. وي اضافه كرد:  توجه به شرايط ايران در تمام طول سال

توانيم بگوييم كه چه زماني مصون از گرد وغبار هستيم. از فروردين تا اواخر خرداد طوفان گرد وغبار زيادي در ايران و عراق ما نمي

اند و فصول آنها شبيه هم است. اواخر خرداد، معموال چون گرما ار گرفتهنداريم. كشورهاي منشا ريزگردهاي ايران در يك منطقه قر

آيد.شعاعي عنوان كرد: اگرچه الگوهاي باد وجود ميشود و اگر باد مساعد بوزد، گرد وغبار بهرود، شرايط زمين مساعد ميباال مي

ند. كهاي مختلف، تغيير ميزمان تداوم در طول سالشناخته شده است اما تفاوت محسوسي با هم دارند. وضعيت بادها از نظر شدت و 

ساله در كشور رخ داده است. مفهوم اين جمله آن است كه چنين بارشي طي  ٥٠شنويم بارشي با دوره برگشت مثل اين است كه مي

ان انتظار نيست. از تابست كند ولي ناشناختهپنج دهه، فقط يكبار تكرار شده است. وي افزود: بنابراين شدت و نوع بادها هم تغيير مي

شود. از اول مهر تا آذر و دي ماه بارش داريم بعد هاي باد آرامش يافت، در شهريور وضعيت كمي آرام ميگرد و غبار داريم. وقتي مدل

ر استاندارد براب ٥٠شود. اگر وضع بارش خوب نباشد، انتظار گرد و غبار شديد و غلظت باالي هاي زمستاني گرد وغبار شروع ميهم مدل

 داريم.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٣٨/%D9%٨٥%D٨%AF 
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 انتصابات
 فارس- ۹۶/۰۶/۱۵ : تاریخ

 دستيار وزير جهاد کشاورزي منصوب شد
  .وزير جهاد كشاورزي طي حكمي حسين شيرزاد را به عنوان دستيار خود منصوب كرد 

به نقل از پايگاه اطالع رساني وزير جهاد كشاورزي، در راستاي عمل به تاكيدات رئيس  خبرگزاري فارسبه گزارش گروه اقتصادي 

مديران جوان در دولت دوازدهم، طي حكمي دكتر حسين شيرزاد را به عنوان دستيار خود منصوب  جمهوري مبني بر ميدان دادن به

 .كرد

داراي دكتري توسعه كشاورزي است و پيش از اين مجري طرح تامين مالي و سرمايه گذاري هاي  ١٣٥٠حسين شيرزاد متولد سال 

 .خارجي بخش كشاورزي بوده است

اجراي سند تربيت مديران آينده، به طور ويژه آموزش و ميدان دادن به مديران جوان را در دستور وزارت جهاد كشاورزي با طراحي و 

 .كار دارد و در آينده شاهد تحقق جوانگرايي در مديريت بخش كشاورزي در دولت دوازدهم خواهيم بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6١٥٠٠٠٨6٥ 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 گرايي در جهاد کشاورزي؛ دستيار وزير جهاد کشاورزي منصوب شدآغاز جوان

گرايي در راستاي عمل به تأكيدات رئيس جمهوري، جوانبار در زمان وزارت دولت دوازدهم و در وزير جهاد كشاورزي براي نخستين

به گزارش خبرنگار ايانا، در راستاي عمل .اين وزارت را با انتصاب يك دستيار جوان، اما كارآزموده در عرصه مديريت اقتصادي آغاز كرد

وزير جهاد كشاورزي، طي حكمي دكتر  به تأكيدات رئيس جمهوري مبني بر ميدان دادن به مديران جوان در دولت دوازدهم، محمود حجتي

خورشيدي داراي دكتري توسعه كشاورزي است و پيش از  ١٣٥٠عنوان دستيار خود منصوب كرد.حسين شيرزاد متولد سال حسين شيرزاد را به

صدور احكامي حسين بخشنده با  9٥هاي خارجي بخش كشاورزي بوده است.البته در تابستان سال گذارياين مجري طرح تأمين مالي و سرمايه

( وابسته به بانك CIFگذاري اقليم )هاي سرمايههاي اصلي و فرعي صندوقاالختيار وزارت جهاد كشاورزي در كميتهعنوان نماينده تامشيرزاد را به

ري سازمان همكاري هاي اقتصادي و تجاهاي كومسك )كميته دائمي همكارياالختيار وزارت جهاد كشاورزي در كارگروهجهاني، نماينده تام

نظر ريزي و اقتصادي در كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه معرفي كرده بود.با صدور اين حكم، بهاسالمي( و همچنين نماينده معاونت برنامه

، معاون توسعه هاي در دستور كار محمدعلي جواديرسد وزارت جهاد كشاورزي با طراحي و اجراي سند تربيت مديران آينده كه يكي از برنامهمي

طور ويژه آموزش و ميدان دادن به مديران جوان در دستور كار قرار گرفته و در مديريت و منابع انساني وزير جهاد كشاورزي نيز بوده و هست، به

ا وگو تمكان گفتدليل عدم اگرايي در مديريت بخش كشاورزي در دولت دوازدهم خواهيم بود.به گزارش ايانا، اگرچه بهآينده شاهد تحقق جوان

هاي مديريتي دستيار جديد براي وزير جهاد كشاورزي ميسر نشده است، اما شايد براي شناخت كلي از اين لحظه امكان شناخت دقيق ديدگاه

ت مشاركگذاري بنياد بركت اشاره كرد كه مدل هاي وي در زمان معاونت اقتصادي و سرمايههاي دكتر حسين شيرزاد، بتوان به ديدگاهديدگاه

هاي اقتصادي مناطق محروم كشور، مدلي انحصاري و مخصوص دانسته و گفته بود آن مدل تا به حال در ايران اجرا نشده بنياد بركت را در طرح

 بر الًشود و نوع مشاركت در آن كامدهي يا وام را دارند، به كسي وام داده نميها كه سيستم قرضاست. مدلي مشاركتي كه در آن بر خالف بانك

مقاديري  اي بنياد بركت به عالوهاي شريك و منابع سرمايهاساس اصول مالي خرد شكل گرفته است. يعني اصول مالي خرد امتزاج منابع سرمايه

ا هدف ب دهد. توانمند سازي كارآفرينانشود، حجم كل سرمايه يك طرح را تشكيل مياي گفته مياز وام بانكي كه در عرف مالي منابع غيرسرمايه

 زدايي و ايجاد اشتغال، هدف اصلي بنياد بركت از اجراي اين طرح كه اختصاصي و انحصاري است، عنوان شده بود.محروميت

ده هاي اتخاذشتوان متوجه شد كه در سياستهمچنين بر اساس اطالعات دريافتي ايانا از عملكرد دكتر شيرزاد در بنياد بركت، مي

ت شيرزاد، اين بنياد با دو دسته كارآفرينان شريك شده است. از سويي از طريق استانداري، فرمانداري، بنياد بركت در زمان معاون

ه اين شوند و شناسايي اوليه بها، مسئوالن و متنفذان محلي به بنياد يادشده معرفي ميها، نمايندگي ستاد اجرايي در استانبخشداري

رند شان را كه قاداي و قويهاي توليد افراد حرفههاي تعاوني، سهامي زراعي و تعاونيگيرد و از سوي ديگر نيز شركتطريق صورت مي

 كنند و بنيادهاي سهامي خاص يا حاكميت شركتي سامان دهند به اين بنياد معرفي ميشان را در قالب شركتهاي اقتصاديطرح

 كند./ها شراكت ميبركت با آن

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٣٥/%D٨%A٢%D٨% 
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 بازار و قيمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۷تاریخ: 

 ناهمخواني جيب مردم با قيمت اقالم اساسي

 .دهد كه افزايش قيمت اقالم اساسي سنخيتي با جيب مردم نداردبررسي بازار كاالي اساسي و سفره خانوار نشان مي 

ره خانوار نشان بررسي بازار كاالي اساسي و سف،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزي  به گزارش خبرنگار

براساس گزارش هاي ميداني يكي !سنخيتي با جيب مردم ندارد و هر سال دريغ از پارسال قيمت اقالم اساسيمي دهد كه افزايش 

همچنين . مي گويد كه علي رغم تغيير محسوس قيمت ها، تقاضاي چنداني در بازار وجود ندارد بازار مولوي قديمي  از مغازه داران

در بازار گاليه هايي دارند و مي گويند با حقوق هاي ناچيز كارگري توانايي خريد  گوشت و مرغبرخي اقالم نظير  مردم از افزايش

با  ورزي،صنعت،تجارت و كشامحمد يوسفي رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي در گفتگو با خبرنگار .اين كاالها را ندارند

هزار و  ٨درصدي از  ١٥با كاهش  مرغ اشاره به آخرين وضعيت نرخ مرغ در بازار اظهار كرد: طي يك ماه و نيم اخير، نرخ هر كيلو

يوسفي نرخ .در بازار دانست نرخ مرغ كاهش اصلي دليل را وي افزايش عرضه نسبت به تقاضا .تومان رسيد ٢٠٠هزار و  ٧به  ٧٠٠

تومان  ٥٠٠هزار و  ٨با افزايش تقاضا طي روزهاي آتي نرخ مرغ از  : تومان اعالم كرد و افزود ٥٠٠هزار و  ٨را منطقي هر كيلو مرغ 

 .در بازار باالتر نخواهد رفت

 نرخ تخم مرغ آب رفت

افزود: اكنون  صنعت،تجارت و كشاورزي،ناصر نبي پور رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار

 ٥وي از كاهش .تومان است ٨٠٠هزار و  ٨تومان، معادل شانه اي  ٥٠٠هزار و  4درب مرغداري  تخم مرغمتوسط نرخ هر كيلو 

زار تومان رسيده بود كه ه ١١به  مرغداري درصدي نرخ تخم مرغ خبر داد و گفت: در هفته هاي اخير نرخ هر شانه تخم مرغ درب

ميليون جوجه در كشور توليد مي شود، بيان كرد: براين اساس  4نبي پور با اشاره به اينكه ماهانه .با افزايش عرضه قيمت متعادل شد

 .دارد همراه به را مرغ تخم جوجه ها ظرف مدت پنج ماه شروع به تخم ريزي مي كنند كه همين امر افزايش توليد 

 در فروردين ماه پيش بيني مي جوجه ريزييره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران تصريح كرد: با توجه به افزايش رئيس هيات مد

 .شود كه در صورت نبود بيماري و افزايش عرضه، تعادل قيمت در بازار حفظ شود

 ثبات نرخ گوشت طي سه هفته اخير در بازار

شقه بيان كرد: اكنون هر كيلو  صنعت،تجارت و كشاورزي،گفتگو با خبرنگار علي اصغر ملكي رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي در 

 .هزار تومان به مشتري عرضه مي شود 44تا  4٣هزار تومان به مغازه دار و  4٠تا  ٣9بدون دنبه با نرخ  گوسفندي

ه است بلكه در نداشت در سه هفته اخير نه تنها نرخ گوشتي افزايشي  :خبر داد و گفت بازار گوشتوي از ركود سنگين حاكم بر 

 .صورت ادامه اين روند احتمال شكسته شدن قيمت ها در بازار وجود دارد

 ركود سنگيني بر بازار ميوه حاكم است

بيان كرد: با توجه به برداشت سراسري  صنعت،تجارت و كشاورزي، حسين مهاجران رئيس اتحاديه ميوه و سبزي در گفتگو با خبرنگار

 .و فراواني عرضه پيش بيني مي شود كه نوسان خاصي در بازار رخ ندهد

 .به گفته با توجه به افزايش عرضه نسبت به تقاضا ركود سنگيني بر بازار حاكم است

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٠٥٥٢/%D9%٨6%D٨%A٧% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 ها در بازارنرخ جديد ميوه و صيفي اعالم شد/کاهش بي رويه قيمت سردرختي

 .بار، كاهش بيش از حد قيمت را رقم زددر ميدان ميوه و تره هاي سردرختيصابري گفت: فراواني ميوه

ه اقتصادي گرو صنعت،تجارت و كشاورزي حسن صابري رئيس اتحاديه صنف بارفروشان ميوه و تره بار تهران در گفتگو با خبرنگار

تا  4هزار ، انجير زرد  ١١تا  8با اشاره به آخرين وضعيت بازار ميوه و تره بار اظهار كرد: اكنون هر كيلو انبه  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان است ٣تا  ٥٠٠هزار و انگور عسگري هزار و  ٥تا  ٥٠٠هزار و  انگور بي دانه هزار ، ٥تا  ٢هزار ، انجير سياه  ١٢

هزار ، پسته تازه  4تا  600 آلو شابلون تومان اعالم كرد و افزود: قيمت هر كيلو ٥٠٠هزار و  ٣تا  ٥٠٠نرخ هر كيلو آلو زرد را  وي

تا هزار  6٠٠هزار ، خيار رسمي  4تا  ٥٠٠هزار، شبرنگ  6تا  ٧٠٠هزار ، سيب گالب  ٢٥تا  ١٠هزار ، توت فرنگي گلخانه  ٢٣تا  ١٣

 روتيگالبي بيصابري با اشاره به نرخ ساير ميوه هاي تابستانه در بازار گفت: هر كيلو .هزار تومان است ٢تا  ٧٠٠و خيار گلخانه  ٨٠٠و 

 ٣٠٠هزار ، هندوانه  4تا  ٨٠٠هزار ، هلو زعفراني  ٥تا  500هزار ، هلو انجيري  ٨تا  ٥٠٠هزار ،گالبي شاه ميوه هزار و  ١٠تا  ٣با نرخ 

 6٠٠وي نرخ هر كيلو گوجه فرنگي نو را .تومان به فروش مي رسد ٨٠٠تا هزار و  6٠٠و خربزه  ٥٠٠و تا هزار  500، طالبي ٥٥٠تا 

،  ٧تا  4هزار ، فلفل دلمه رنگي  ٢تا  ٥٠٠گلخانه هزار و  گوجه فرنگيتومان اعالم كرد و افزود: قيمت هر كيلو  ٧٠٠هزار و  ٢تا 

تا هزار  ٨٠٠، پياز  ٢تا  ٢٠٠، بادمجان گلخانه هزار و  ٥٠٠هزار و  ٢تا  ٨٠٠ي ، بادمجان قلم ٥٠٠هزار و  ٢فلفل دلمه سبز هزار تا 

و سبزي  ٣٠٠تا هزار و  800 سبزي خوردنبه گفته صابري نرخ هر كيلو .تومان است 6٠٠تا هزار و  ٧٠٠، سيب زميني  ٥٠٠و 

 .تا هزار تومان است ٨٠٠جور)پلو،آش،قورمه( 

هاي سردرختي در ميدان ميوه و تره بار، كاهش بي رويه قيمت را هران ادامه داد: فراواني ميوهرئيس اتحاديه صنف بارفروشان ميوه ت

وي با اشاره به اينكه بازارميوه تابع عرضه و تقاضا است، تصريح كرد: .رقم زد به طوريكه نرخ هاي موجود جوابگوي هزينه توليد نيست

 .است از اين رو پيش بيني مي شود كه وضع بازار بهبود يابدروبه اتمام  هاي سردرختيميوهبا توجه به آنكه فصل 

 .به گفته صابري مركبات نوبرانه ظرف يك هفته آينده در بازار عرضه خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣69٠4/%D9%٨6%D٨%%D ٨%AC 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 تومان رسيد ۷۹۰۰قيمت مرغ با ادامه روند کاهشي به کيلويي 

 .رئيس اتحاديه پرنده و ماهي نرخ جديد مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم كرد

گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و كشاورزي خبرنگارمهدي يوسف خاني رئيس اتحاديه پرنده و ماهي در گفتگو با 

، مرغ آماده  ١٠٠و هزار  ٥توماني قيمت در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري  ٢٠٠از كاهش  ،جوان

 .تومان است 9٠٠هزار و  ٧و خرده فروشي  ٢٠٠هزار و  ٧، توزيع درب واحد هاي صنفي  ٥٠هزار و  ٧به طبخ در كشتارگاه 

 .تومان است 9٠٠هزار و  ٧و ران مرغ بدون كمر برابر با قيمت مرغ  9٠٠هزار و  6با كمر  نرخ هر کيلو ران مرغ به گفته وي

 ١6و فيله مرغ  ١4هزار ، سينه بدون كتف  ١٣به نرخ ساير مشتقات افزود: همچنين نرخ هر كيلو سينه با كتف يوسف خاني با اشاره 

رئيس اتحاديه پرنده و ماهي قيمت مرغ در روزهاي آتي را پيش بيني كرد: با توجه به وضعيت عرضه و تقاضا .تومان است ٥٠٠هزار و 

 .ادامه دار شود در بازار قيمت مرغ کاهشپيش بيني مي شود كه 

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣9٥46/%D9%٨٢%DB%٨C%D9% 
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 برنامه و سياست ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۱ : تاریخ

 قلم کاال/ ايجاد انحصار براي وارد کنندگان دانه  1۹۹اي زاده براي حذف ارز مبادلهتوقف دستور نعمت
زاده براي حذف دهندگان مرغ گوشتي ايران گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت دستور توقف اجراي نامه نعمترئيس انجمن پرورش

، در پاسخ به اين سؤال كه خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار كشاورزي محمد يوسفي در گفت .است قلم كاال را داده ١99اي ارز مبادله

گونه پاسخ داد كه اگر هاي آن خواهد داشت، ايناي براي كنجاله سويا تأثيري بر افزايش قيمت مرغ و فرآوردهآيا حذف ارز مبادله

كه اييها نخواهد داشت، اما از آنجاي و ارز آزاد از بين برود، تأثيري بر افزايش قيمتاتفاق بيفتد و تفاوت ارز مبادله سازي نرخ ارزيكسان

مرغ اي و ارز آزاد يقيناً افزايش قيمت را در مرغ، گوشت، شير و تخمامروز اين تفاوت وجود دارد، به ميزان تفاوت نرخ ارز مبادله

 .خواهيم داشت

تا نامه آقاي  ها حاكي از آن است كه شريعتمداري وزير جديد صنعت، معدن و تجارت فعالً دستور دادهاره به اينكه شنيدهوي با اش

الزم براي اجراي اين نامه انجام گيرد و تا تعيين تكليف موضوع اجرايي  زاده مسكوت بماند، خاطرنشان كرد: قرار شده تا بررسينعمت

 .يزي باشد، بايد از آقاي شريعتمداري تشكر كردنخواهد شد كه اگر چنين چ

اي محصوالتي مانند كنجاله سويا زاده براي حذف ارز مبادلهدهندگان مرغ گوشتي تصريح كرد: اگر نامه نعمترئيس انجمن پرورش

شود در اي وارد ميله؛ چراكه دانه با ارز مباداجرايي شود، چيزي جز ايجاد انحصار براي واردكنندگان دانه در پي نخواهد داشت

 .كه كنجاله بايد با ارز آزاد و تعرفه وارد شودصورتي

اي كه نعمت زاده وزير وقت صنعت، معدن و تجارت در روزهاي پاياني وزارت خود ابالغ كرده بود، اين گزارش حاكي است طي نامه

شد، از اول مهرماه حذف مل محصوالت كشاورزي ميقلم آن شا ١٣قلم كاال كه  ١99اي براي واردات قرار بود اختصاص ارز مبادله

  .درصد تفاوت است ١6اي با نرخ ارز در بازار آزاد داراي شود. بر اساس اين گزارش هم اكنون ارز مبادله

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=٠6٢١٠٠٠٣٥١١٣96 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 صندوق استاني در عرصه منابع طبيعي شكل گرفت ۷تشكيل صندوق پژوهش و فناوري در عرصه کشاورزي/ 

 طوركشاورزي آن را بههايي است كه وزارت جهاد گذاري در بخش كشاورزي، يكي از فعاليتهاي حمايت از سرمايهتشكيل صندوق

 .كندجدي دنبال مي

گذاري كشاورزي، امروز در مجمع به گزارش خبرنگار ايانا، مدير امور مجامع شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه

ورزي اتازگي صندوق پژوهش و فناوري در بخش كشعمومي صاحبان سهام صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري كشور، گفت: به

ني بنياهاي دانششود.داريوش اعرابي افزود: سهامداران اين صندوق شركتعنوان يك صندوق ملي شناخته ميشكل گرفته كه به

زنند؛ بنابراين اگر در زمينه زنبورداري يا هاي مختلف كشاورزي فعاليت كرده و رشد و توسعه آن را رقم ميهستند كه در زيربخش

ها همكاري كنند.به گفته وي، در همين راستا هفت توانند با اين صندوقبنيان فعاليت دارند، ميي دانشهاهر قسمت ديگري، شركت

ها صورت پايلوت تأسيس شده كه در عرصه منابع طبيعي فعاليت دارند. البته سازمان جنگلصندوق استاني در هفت نقطه كشور به

ها شعبه تشكيل دهد.اعرابي معتقد است: از طي مراحل آزمايشي در تمام استانهاي خاصي دارد تا بعد از نيز براي اين بخش برنامه

 اي اقتصادشان به اين منابع گره خوردهگونهكنند و بهبرداري ميآنجا كه فعاالن عرصه توليد عسل، از طبيعت و منابع طبيعي بهره

 ي همكاري الزم را داشته باشند.هاي منابع طبيعهاي مختلف با صندوقتوانند در زمينهاست، بنابراين مي

هايي مانند زيتون، محصولي است، اظهار كرد: صندوق-هاي مليدنبال توسعه صندوق وي با اشاره به اينكه وزارت جهاد كشاورزي به

يس ه، تأسابريشم، زنبورعسل و... در صورت تأمين منابع مالي آن تشكيل خواهد شد كه در اين راستا بسياري از موارد اعالم شدكرم

هاي كشور ذخيره شده ميليارد تومان در صندوق 4٠٠هزار و كه اكنون بيش از يكطوريو در حال ارائه خدمات به اعضا هستند. به

ها را در حال حاضر گذاري كشاورزي، تعداد صندوقاست.مدير امور مجامع شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه

هاي استاني ذخيره شده است كه بيشترين آن مربوط به درصد سرمايه موجود، در صندوق 6٣كرد: حدود عدد دانست و عنوان  ١٠6

ميليارد  ٢٠٠هاي ملي نيز سرمايه قابل توجهي دارند كه بيشترين آنها با شود. البته صندوقميليارد تومان سرمايه مي ٨٠خوزستان با 

رسد، همه فعاالن مورد مي 4٧هاي شهرستاني كه تعدادشان به كرد: صندوق تومان سرمايه، در بخش دامپروري است.اعرابي بيان

ها را در اختيار دارند. البته در اين ميان شاهرود با درصد مجموع سرمايه ١٢تا  ١١عرصه كشاورزي را تحت پوشش قرار داده و بين 

ستايي و عشايري يادآور شد: اين بخش سهامداران خرد هاي زنان روميليارد تومان سرمايه، مقام نخست را دارد.وي درباره صندوق ١٠

هاي اندازه با صندوقدهند؛ مبلغي كه همدرصد كل سرمايه را تشكيل مي ٠.٥صندوق با  ١٢روستايي را در خود جا داده و در مجموع 

 منابع طبيعي است.

هاي موجود در جهان، بازديد از پتانسيل اين مقام مسئول، آموزش، توانمندسازي بيشتر فعاالن، سفرهاي خارج از كشور براي

ترين اهداف شركت مادرتخصصي وري را از مهمرساني براي افزايش بهرهها و الگوهاي خدماتها و تغيير روشرساني فعاليتاطالع

هاي ن، تمام فعاليتصورت پايلوت به اجرا درآمده كه مطابق آصندوق به ١٠ها اعالم كرد و ادامه داد: سامانه جديدي در براي صندوق

توانند به راحتي وارد گيرد؛ بنابراين سهامداران با كدي كه در اختيار دارند، ميمربوط به اين بخش در داخل آن سيستم انجام مي

 صورت آنالين مشاهده كنند./سامانه شده و عالوه بر ارتباط موثر با ديگر اعضا، اطالعات را به

http://www.iana.ir/fa/news/4٨49١/%D٨%AA%D٨%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

هاي المللي جنبشهاي محلي آسيا در کشاورزي ارگانيک/ آلگوا زير نظر سازمان بينپيوستن شهرداري تهران به دولت

 کند کشاورزي ارگانيک فعاليت مي

 (ALGOA)١سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران به عضويت دولت هاي محلي آسيا در كشاورزي ارگانيك 

-Goesan)گون -سپتامبر در شهر گوئسان ١-٢، اين سازمان در سومين مجمع آلگوآ كه  traders-4درآمد.به گزارش ايانا به نقل از 

gun)  .كره جنوبي برگزار شد، توافقنامه اي را با دولت هاي محلي آسيا در كشاورزي ارگانيك امضاء كرد 

سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران براي برگزاري جشنواره بين المللي در زمينه محصوالت كشاورزي ارگانيك 

، آلگوآ را تأسيس (IFOAM)٢بين اللمللي جنبش هاي كشاورزي ارگانيك برنامه ريزي مي كند. سازمان  ٢٠١٨در ماه ژانويه سال 

با هدف تقويت گفتگو و همكاري ميان دولت هاي  ٢٠١٣كرد؛ سازمان فراگير جهاني در زمينه جنبش هاي ارگانيك كه در سال 

بر خود را از مهر دريافت كرده در محلي آسيا براي توسعه كشاورزي ارگانيك و صنايع وابسته به آن راه اندازي شد. اين سايت كه خ

ادامه مي گويد كه آلگوآ، حمايت سياسي، مبادالت اطالعاتي، مبادالت مشترک متخصصان و ذي نفعان كشاورزي ارگانيك و دوره 

 هاي آموزشي براي مديران دولت هاي داخلي كشورهاي در حال توسعه در زمينه كشاورزي ارگانيك را ارائه مي دهد. 

 مقابل اصالح شده ژنتيكيارگانيک در 

 به تازگي، كاشت گياهان اصالح شده ژنتيكي در ايران مورد بحث قرار گرفته است. 

گروه هاي فعال در زمينه ايمني زيستي و وابسته به سازمان حفاظت از محيط زيست، مسئوليت اعمال مقررات و تحقيق و بررسي 

 بر محيط زيست و انسان بر عهده دارند.را  (GMOs)٣اثرات منفي گونه هاي اصالح شده ژنتيكي 

 در همين حال، وزارتخانه هاي بهداشت و كشاورزي ايران، مسئوليت ارائه موافقت با توليد تراژنوم در اين كشور را دارند. 

از محصوالت مجادالت بر سر مواد غذايي اصالح شده ژنتيكي، اختالفاتي را در مورد استفاده از غذاها و ساير كاالهاي به دست آمده 

 تراژنوم به جاي محصوالت معمولي و ديگر كاربردهاي مهندسي ژنتيك در توليد مواد غذايي به وجود مي آورد.

زمينه هاي اصلي بحث و مجادله درباره غذاهاي اصالح شده ژنتيكي برچسب گذاري اين مواد؛ نقش تنظيم كننده هاي دولتي؛ عينيت 

ات محصوالت اصالح شده ژنتيكي بر سالمت و محيط زيست؛ اثرات آن بر مقاومت در برابر بخشيدن به تحقيق و انتشار علمي؛ اثر

 آفت كش ها؛ تأثيرات اين محصوالت بر كشاورزان و نقش اين محصوالت در تغذيه مردم جهان است. 

 پانوشت:

١ .Asian Local Governments for Organic Agriculture 

٢ .International Federation of Organic Agriculture Movements 

٣ .Genetically Modified Organisms 

 ترجمه: مهشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٨٠/%D9%BE%DB%٨C%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 اي براي اجاره دادن اراضي کشاورزيخواهي از محصول شيوهسهم

درصدي از محصول كشاورز بابت دريافت اجاره بهاي زمين به روشي رايج بين مالكان اراضي كشاورزي تبديل شده  ٣٥خواهي سهم

د م اين خبر گفت: كشاورزان فاقد زمين براي توليوگو با خبرنگار ايانا با اعالكشاورز نمونه در زمينه توليد حبوبات ديم كشور امروز در گفت.است

ن يا گيرند كه طبق آكار ميهايي را بهمحصوالت كشاورزي، ناگزير به اجاره اراضي كشاورزي هستند و مالكان بابت دريافت اجاره بهاي خود شيوه

كنند، صورت نقدي از مستأجر اخذ ميفصل زراعي به درصدي از محصول را از كشاورز دارند يا تمام پول اجاره را در ابتداي ٣٥درخواست سهم 

ا اشاره پور بكنند.رحمان رسولالبته مالكين با انصاف، قسمتي از بهاي اجاره را در ابتداي فصل و قسمتي را پس از برداشت محصول دريافت مي

و بابت هر هكتار، يك ميليون تومان براي اجاره زمين در  هكتار زمين شده 4٠به اينكه براي توليد حبوبات ديم با صرفه اقتصادي ناگزير به اجاره 

غازي متري زمين را با گاو آهن پنجهسانتي ٣٠سازي زمين و كشت نخود در آن، پس از شخم فصل زراعي پرداخت كرده است، افزود: براي آماده

كيلوگرم بذر نخود )رقم  ٥٠د سطح است، به ميزان دهنده ميزان عملكرد در واحمسطح كرده و پس از بوجاري بذر كه يكي از عوامل افزايش

شود.وي با بيان اينكه بذر مورد نياز براي كشت نخود ديم خودمصرفي است، تأكيد كرد: هزينه قزويني( در هكتار با دستگاه رديف كار كشت مي

ر تومان و هزينه تهيه هر كيلوگرم بذر هزا ٥٠٠پاشي و كاشت هكتاري كارگري عمليات كاشت تا برداشت اين محصول نظير وجين كردن، سم

طور متوسط از هزار تومان است.اين كشاورز نمونه بوكان آذربايجان غربي در پايان با اشاره به اينكه به ١٠نخود در برخي موارد مورد نياز، حدود 

كيلوگرم ميزان عملكرد  6٠٠و تن و تن و سال قبل حدود د ١.٥هر هكتار يك تن نخود برداشت كرده است، عنوان كرد: سال گذشته حدود 

 برداشت نخود در هكتار اين مزارع بوده است./

http://www.iana.ir/fa/news/4٨464/%D٨%B٣%D9%٨٧%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

يورويي براي هر هكتار کشت گياهان  5۰۰فراخوان ايرانيان براي کشت فراسرزميني گياهان دارويي در مقدونيه/ يارانه 

 شوددارويي در مقدونيه/ دومين گردهمايي گياهان دارويي ايران و آلمان در تهران برگزار مي

راجعه به مركز طرح ملي گياهان دارويي آمادگي خود را اعالم و از يارانه توانند با ممتقاضيان كشت فراسرزميني گياهان دارويي مي

 ٢٠١٨مند شوند، همچنين دومين گردهمايي گياهان دارويي ايران و آلمان در ماه مي يورويي طرف مقابل براي هر هكتار بهره ٥٠٠

وگو با خبرنگار ايانا با بيان ت جهاد كشاورزي امروز در گفتمعاون فني مركز طرح ملي گياهان دارويي و زعفران وزار.شوددر تهران برگزار مي

ور گيرد، گفت: وزير كشاورزي اين كشاينكه كشت فراسرزميني گياهان دارويي در سطوح وسيعي از اراضي مقدونيه توسط طرف ايراني صورت مي

به ازاي هر هكتار كشت گياهان دارويي در مقدونيه، "كرد: ها اعالم با استقبال از كشت فرا سرزميني گياهان دارويي در مقدونيه توسط ايراني

 "كند.يورو يارانه به طرف ايراني پرداخت مي ٥٠٠

يورو است، افزود: متقاضيان فعاليت  ٨٠بهاي هر هكتار كشت گياهان دارويي در مقدونيه محسن نورزادمقدم با اشاره به اينكه اجاره

جعه به مركز طرح ملي گياهان دارويي آمادگي خود را براي كشت در مقدونيه اعالم كنند تا توانند با مرادر حوزه گياهان دارويي مي

 اين مركز با هماهنگي سفارت ايران در كشور فوق كارهاي مقدماتي را انجام دهد.

ظير سبي نهاي مناوي بيان كرد: مقدونيه )بخشي از يوگسالوي سابق( از لحاظ خصوصيات طبيعي، اقليمي و آب و هوايي ظرفيت

ويژه گياهان دارويي هاي جنگلي و خاک غني براي توليد محصوالت كشاورزي بهمترمكعب، عرصهتا دوهزار ميلي 6٠٠بارندگي از 

ا آالت گياهان دارويي بدارد.نورزادمقدم با بيان اينكه مركز ملي گياهان دارويي جلسات متعددي در زمينه تامين تجهيزات و ماشين

ره اي از ايران براي مذاكبرگزار كرده است، ادامه داد: مقصد بعدي اين مركز كشور چين است كه هيأت بلندپايه چندين شركت بزرگ

 به اين كشور سفر خواهد كرد.

 برگزاري دومين گردهمايي گياهان دارويي ايران و آلمان در تهران

اشاره به اينكه دومين گردهمايي گياهان دارويي ايران  معاون فني مركز طرح ملي گياهان دارويي و زعفران وزارت جهاد كشاورزي با

شده و هاي انجامريزيشود، عنوان كرد: با توجه به برنامه( در تهران برگزار مي9٧خرداد  -)ارديبهشت  ٢٠١٨و آلمان در ماه مي 

ا ن بخش خصوصي ايران و آلمان بمنظور افزايش ارتباطات دو كشور جهت توسعه صنعت گياهان دارويي و ايجاد ارتباط مستقيم بيبه

همكاري وزارت جهاد كشاورزي ايران و وزارت كشاورزي آلمان، نشست كميته مشترک كشاورزي و متعاقب آن نخستين گردهمايي 

رتبه وزارت جهاد جوالي با حضور هيأت عالي ٢9تا  ٢4مشترک گياهان دارويي دو كشور در تاريخ دوم تا هفتم مردادماه مطابق با 

 ورزي ايران و طرف آلماني در شهرهاي برلين و شواينفورت برگزار شد.كشا

ها درباره مباحث مربوط به حوزه كسب و كارگياهان دارويي، فرآوري محصوالت غذايي و كشاورزي در وي يادآور شد: در اين نشست

نزديك ايران و آلمان در حوزه  هاي مهم ازجمله همكارينظر شد و با اتخاذ تصميمزير كميته تخصصي مربوط بحث وتبادل 

مكانيزاسيون، كاشت، داشت، برداشت، فرآوري و همچنين انتقال تكنولوژي داروسازي گياهي به ايران مقرر شد براي تسهيل روابط 

B2B .گردهمايي مشترک بخش خصوصي ايران و آلمان در ماه مي سال آينده در ايران برگزار شود 

ان دهد، تأكيد كرد: صنايع تبديلي كشاورزي آلمصنايع در آلمان زيربناي اقتصاد ملي را تشكيل مينورزادمقدم با بيان اينكه بخش 

با جايگاهي ويژه، زيرمجموعه صنايع  "داروگياه"و صادرات  "گياهان دارويي"زيرمجموعه صنايع زيربنايي اين كشور است و واردات 

شمار به كشورهاي بزرگي همچون چين، هند و ايران به "داروگياه"صادرات  تبديلي آلمان قرارگرفته، اين كشور كوچك اروپايي مبداء

 كند.رود و بخشي از توليدات داروهاي گياهي را به كشورهاي مبداء صادر ميمي

http://awnrc.com/index.php
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 سازي صحيح دليل استقبال مردم آلمان از داروهايي با منشاء گياهيفرهنگ

هاي توليد گياهان دارويي ترين قطبت جهاد كشاورزي، آلمان را يكي از مهممعاون فني مركز طرح ملي گياهان دارويي و زعفران وزار

ترين كشور فعال در حوزه گياهان دارويي از و داروهاي گياهي در دنيا دانست و خاطرنشان ساخت: اين كشور در اروپا به عنوان مهم

ن كشور از داروهاي گياهي تشكيل شده و استقبال درصد داروهاي موجود در اي 6٠اي برخوردار است، حدود اهميت و جايگاه ويژه

سازي صحيح و تقويت صنعت توليد و فرآوري گياهان دارويي در اين كشور فراوان مردم اين كشور از داروهاي گياهي ناشي از فرهنگ

گونه اهميت  ٢٢گياهان،  شود، اضافه كرد: از ميان ايناي كشت ميگونه گياه دارويي و ادويه ١١٢است.وي با بيان اينكه در آلمان 

درصد سطح زيركشت گياهان دارويي آلمان با روش كنترل تلفيقي آفات و  ١.9٣اقتصادي بيشتري نسبت به بقيه دارند، همچنين 

 شود.ها مديريت ميبيماري

هار كرد: اين كشور بيشترين شود، اظهزار تن انواع گياهان دارويي در آلمان مصرف مي 4٥نورزادمقدم با اشاره به اينكه ساالنه بيش از 

مصرف و تقاضا را بين كشورهاي اروپايي به خود اختصاص داده، هرچند اين تجارت پر سود در آلمان مشكالتي در زمينه انقراض 

ي( هاي گياهويژه دمنوشدهد داروهايي با منشاء گياهي در اين كشور )بهها نشان مياما بررسيهاي دارويي به بار آورده است،گونه

هاي آلمان درصد از مجموع مشتريان داروخانه ٧٥كه حدود طوريمشتريان زيادي بين جامعه پزشكي و بيماران جذب كرده است، به

 به استفاده از داروهايي با منشاء طبيعي و بدون نسخه تمايل دارند.

 هاي اقليمي و گرانمكانيزاسيون، محدوديت وي كشت گياهان دارويي در آلمان را با توجه به سطوح باالي كشت با درجه بااليي از

 آالت نوين برداشت گياهانگونه تشريح كرد و گفت: نشاءكارهاي اتوماتيك، تجهيزات وجين و انواع ماشينبودن نيروي كار را اين

 ت.هاي بازديد شده هيأت ايراني بود كه مورد توجه اين هيأت قرار گرفكاررفته در عرصهدارويي ازجمله ابزار به

 دانه و مارچوبهها براي توليد نعناع فلفلي، سياهدرخواست آلماني

معاون فني مركز طرح ملي گياهان دارويي و زعفران وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه كشت و كار گياهان نعناع فلفلي، سياه 

مهم بررسي شده در نخستين گردهمايي بين ايران و آلمان ها در ايران ازجمله موارد هاي توليد آندانه و مارچوبه، در آلمان و پتانسيل

هاي آموزشي توليدكنندگان و كارشناسان گياهان دارويي ايران در كشورهاي ايران و آلمان، ايجاد ارتباط با بود، افزود: برگزاري دوره

آالت روز به كشور، ايجاد ارتباط با ينآالت و ادوات توليد گياهان دارويي آلماني جهت ورود تكنولوژي و ماشتوليدكنندگان ماشين

دانه به درخواست و كنندگان بزرگ جهت فروش عمده گياهان دارويي كشور و توليد گياهان دارويي از جمله مارچوبه و سياهتأمين

ين رشود، همچنين طرف آلماني مناطقي با بهتهاي آلماني از نتايج قابل پيگيري نخستين گردهمايي محسوب ميتأكيد شركت

 عملكرد براي كشت گياهان دارويي در ايران را شناسايي كرده است.

ترين واردكننده و صادركننده گياهان دارويي جهان دانست و تأكيد كرد: قسمتي از محصوالت نورزادمقدم در پايان آلمان را بزرگ

 شود./توليدي گياهان دارويي ايران جهت فرآوري به آلمان صادر مي

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٠٥/%D9%٨١%D٨%B١% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 شودآموخته کشاورزي و منابع طبيعي امسال اجرا ميهزار دانش 35طرح کارورزي 

هزار دانش آموخته رشته كشاورزي و منابع طبيعي امسال در اين  ٣٥تصادي وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد: مدير كل دفتر امور اق

 .بخش دوره كارورزي مي بينند

به گزارش ايانا از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، دكتر محمد خالدي گفت: دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي دانش 

 .وايل تير ماه امسال به طور مشترک از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت كشور ابالغ شده استآموختگان دانشگاهي، ا

وي افزود: طرح كارورزي با هدف زمينه سازي ورود به كار دانش آموختگان، كسب تجربه، افزايش مهارت، اشتغال پذيري جوانان و  

ي اظهار كرد: به منظور عملياتي شدن طرح كارورزي در بخش كشاورزي، تفاهم نامه و.ايجاد شغل هاي مناسب و پايدار اجرا مي شود

خالدي تصريح كرد: بر اساس اين تفاهمنامه، .همكاري ميان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي امضا شده است

ابع طبيعي كشور و نظام دامپزشكي براي اجراي طرح وزارت جهاد كشاورزي از ظرفيت سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و من

 وي ادامه داد: متقاضيان و واحدهاي توليدي پذيرنده مي توانند در سامانه طرح كارورزي به آدرس.كارورزي استفاده مي كند

https://karvarzi.mcls.gov.ir/ صادي وزارت جهاد مدير كل دفتر امور اقت.در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نام كنند

ماه اعالم كرد و گفت: مدت كارورزي در برخي از  6كشاورزي مدت زمان دوره كارورزي براي هر دانش آموخته كشاورزي را حداكثر 

 .ماه قابل افزايش است 9فعاليت هاي مستقر در مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور با توافق واحد پذيرنده تا 

ي توليدي پذيرنده در صورت جذب دانش آموختگان، مشوق دريافت مي كنند، اظهار كرد: مشوق هاي وي با بيان اين كه واحد ها

بيمه اي از جمله مشوق هايي است كه براي واحد توليدي پذيرنده در نظر گرفته شده كه مي تواند در زمينه ادامه توافق كارورزي و 

طرح كارورزي در عين حال به كارورزان كمك مي كند كه پس از كسب خالدي تصريح كرد: اجراي .واحد پذيرنده تاثير داشته باشد

( دستور العمل طرح ١٠وي اذعان داشت: به استناد ماده ).تجربه و آشنايي با شيوه توليد، به طور مستقل نيز كار توليد را دنبال كنند

هزار تومان تعيين شده كه توسط دولت  ٣١٠به طور ميانگين ماهانه براي هر نفر  96كارورزي، سقف كمك هزينه كارورزي در سال 

 .پرداخت مي شود

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٨4/%D٨%B٧%D٨% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

وري و جهاد کشاورزي تا پايان نداريم/ نتايج کميته مشترک سازمان بهره وري در بخش کشاورزي هنوزمحاسبه بهره

 رسدبه سرانجام مي ۹6سال 

د تك آنها بايها كه تكدليل وسعت و تعدد زيرمجموعههاي تخصصي مثل وزارت اقتصاد يا وزارت جهاد كشاورزي بهمحاسبه در بخش

وري ايران امروز در نشست خبري در محل اين سازمان يانا، رئيس سازمان ملي بهرهبه گزارش خبرنگار ا.بررسي شود، هنوز انجام نشده است

وري منابع و در بخش كشاورزي انجام نشده است. درباره در پاسخ به پرسش خبرنگار ايانا اعالم كرد: محاسبه دقيق و مشخصي در مورد بهره

 در بخش آب كارهايي انجام شده كه محدود است. ويژههاي آن بهوري در بخش كشاورزي و زير مجموعهمحاسبه بهره

وري در آب و خاک با توجه به اينكه اين حوزه فعاليت به شدن بر جغرافيا و منطقه مورد نظر يزدي افزود: موضوع بهرهرؤيا طباطبايي

 نشده است. استوار است بسيار جوان و تازه است. در ايران هم سابقه طوالني ندارد و تحقيقات زيادي در اين باره

 وي با اشاره به اينكه اعالم آمار بسيار ساده است، اما در واقع بايد اين آمارها را تحليل كرده و بر اساس آن به پاسخ رسيد، گفت: خود

 وري بخش كشاورزي انجام داده است.هاي مؤثر و خوبي در حوزه محاسبه بهرهوزارت جهاد كشاورزي اقدام

وري اي تشكيل شده كه محاسبات بهرهوري با همكاري وزارت جهاد كشاورزي كميتهه سازمان ملي بهرهيزدي با بيان اينكطباطبايي

هاي دهد، توضيح داد: اين كميته دو سال است كه فعاليتش را شروع كرده است. در ابتداي اين كميته فعاليتدر حوزه آب را انجام مي

هايي از وري وظايف ديگري از جمله تدوين بخشاين كميته عالوه بر محاسبه بهرهمستمر و بسيار مفيدي را داشت. اما از آنجايي كه 

 وري دور ماند.برنامه ششم در حوزه آب و خاک و... را نيز برعهده داشت تا حدودي از بخش محاسبه و بررسي بهره

شروع كرده است. فعاليت اين كميته  وري آب و خاکوي بيان كرد: در حال حاضر اين كميته دوباره فعاليت جدي خود درباره بهره

وري آب از اين كميته منتشر نشده بيشتر و بهتر خواهد شد. هرچند كه تا اين لحظه گزارشي از وضعيت بهره 96در نيمه دوم سال 

 است، اما تمام تالش ما اين است كه با توجه به شرايط موجود در شش دوم سال فعاليت اين كميته به نتيجه برسد.

درصد از رشد هشت  ٢.٨وري دارد، ادامه داد: يابي مواد تأثير مهمي در حوزه بهرهوري با بيان اينكه هزينهازمان ملي بهرهرئيس س

درصد بوده است.  4.٥٥را معادل  ١٣9٥تا  ١٣9٣هاي وري تأمين شود. ميانگين رشد اقتصادي سالدرصدي اقتصاد بايد از محل بهره

يزدي با بيان اينكه در دهد.طباطباييدرصد از رشد را نشان مي 64وري بوده است يعني سهم بهره واحد درصد ٢.9١وري سهم بهره

درصد  ٢٠تا  ١٥وري بين اكنون سهم بهرهدرصد برسد، عنوان كرد: هم ٣٥وري از رشد به بايد سهم بهره ١٣9٨تا  ١٣96هاي سال

توان مدت نميساله بررسي شود و در كوتاه ٢٠تا  ١٥بايد در دوره  وريدرصدي كار آساني نيست. بهره ٣٥است كه رسيدن به سهم 

يابي در هفته پاياني شهريور ماه خبر داد و يادآور شد: اين گردهمايي المللي هزينهمحاسبه درستي ارائه داد.وي از برگزاري همايش بين

اي از نام و برجستهكنفرانس اساتيد و متفكران صاحبيزدي تأكيد كرد: در اين شود.طباطباييبه مدت سه روز در تهران برگزار مي

سازي كشورهاي آلمان، تايلند، هند، مالزي، ژاپن، تايوان و ويتنام به ارايه آخرين مباحث نظري و معرفي برترين تجارب موفق پياده

MFCA متخصصان و فعاالن حوزه نفر از  ٨٠المللي، در مجموع پردازند.وي خاطرنشان ساخت: همچنين در اين كنفرانس بينمي

هند،  ( ازجمله بنگالدش، كامبوج،APOوري آسيايي )كشور ديگر عضو سازمان بهره ١١كنندگاني از وري سبز در كشور و شركتبهره

 النكا، تايلند و ويتنام حضور دارند.اندونزي، مالزي، نپال، پاكستان، تايوان، سري

وري سبز بوده كه با ابتكار يابي جريان مواد يكي از ابزارهاي نوين ارتقاي بهره: هزينهوري ايران اعالم كردرئيس سازمان ملي بهره

هاي توليدي و صنعتي ، در بسياري از بنگاه١4٠٥١المللي ايزو اي همچون آلمان و ژاپن در قالب استاندارد بينكشورهاي پيشرفته

ي، كاهش قيمت تمام شده محصول و حفاطت از محيط زيست ورموجب ارتقاي بهره APOاين كشورها و برخي از كشورهاي عضو 

http://awnrc.com/index.php
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وري در ( در راستاي توسعه و ترويج مفهوم بهرهMFCAيابي جريان مواد )يزدي اضافه كرد: كميته ملي هزينهشده است.طباطبايي

ربط شامل وزارت امور ذي هاي اجراييوري ايران و با مشاركت دستگاهوري سبز، با محوريت سازمان ملي بهرهويژه بهرهكشور به

اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنايع كوچك 

هاي صنعتي ايران، شركت ملي نفت ايران، دانشگاه صنعتي سهند تبريز و دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات و با کو شهر

 هدف استانداردسازي مباني اجرايي اين تكنيك، آموزش و ترويج مفاهيم آن تشكيل شده است.

دستگاه اجرايي ابالغ شده است. روي  ٢٣وري با استفاده از آخرين استاندارد به اكنون دستورالعمل سنجش بهرهوي اظهار كرد: هم

توانند از روي گزارش مالي ها ميقرار داده شده است و تمام بنگاههاي اقتصادي وري در بنگاهسايت سازمان دستورالعمل سنجش بهره

وري انرژي، نيروي انساني وري را در بنگاه خود مورد سنجش قرار دهند و مشاهده كنند هر ساله چه ميزان تغيير در بهرهوضعيت بهره

 دهد.و هزينه توليد رخ مي

 دهدوري را حرکت ميفناوري بهره

 وري نيروي كار از محاسبهوري نيروي كار گفت: بهرهوري درباره بهرهنشست، :فردريك ملك:، مشاور سازمان ملي بهرههمچنين در اين 

ت وري نيروي كار مؤثر اسشود.وي بيان كرد: عوامل بسياري روي بهرهنسبت ارزش افزوده بنگاه به تعداد شاغالن بنگاه محاسبه مي

توان وري مؤثر است، در حالي كه نميفت. مجموعه موزوني از نوسانات نيروي كار و سرمايه بر بهرهكه بايد اين عوامل را هم در نظر گر

دهد.به گفته ملك، آمار ظاهري بسيار ساده دارد وري را حركت ميهاي نوين هم غافل بود. گاه فناوري است كه بهرهاز سهم فناوري

 طلبد./اما تحليل هر رقم آماري ديدي گسترده را مي

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٥4/%D9%٨٥%D٨% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامه و سیاست ها

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48454/%D9%85%D8%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

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

 

56 

 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 هاي مؤسسه رازيتهيه سند باالدستي کيفيت براي تمام فعاليت

تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي از تهيه سند خط مشي كيفيت در اين مؤسسه خبر داد و گفت: معاون تضمين كيفيت مؤسسه 

 .اين سند به عنوان سندي باالدستي، تمام فعاليت هاي مؤسسه را در برمي گيرد

در اين  ن كيفيتبه گزارش ايانا از مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، دكتر مهرداد راسخي با اشاره به اهميت فرآيند تضمي

مؤسسه اظهار كرد: با توجه به توليدات مؤسسه رازي كه در ارتباط مستقيم با سالمت انسان و دام است، مراحل تضمين كيفيت در 

اين مؤسسه به دقت اجرا مي شود.وي گفت: محدوديت منابع بشري، الزاماتي را در دنيا براي سيستم تضمين كيفيت و جلوگيري از 

وليه به وجود آورده است كه دست كم در چهار بخش شامل: برنامه ريزي كيفيت، تضمين كيفيت، كنترل كيفيت و دور ريز مواد ا

بهبود مستمر كيفيت تعريف شده است.معاون تضمين كيفيت مؤسسه رازي افزود: براين اساس در مؤسسه رازي، دستورالعمل ها و 

ت كه ضمن تضمين كيفيت فرآورده هاي بيولوژيك اين مركز، خواسته بسترهايي براي رعايت اصول اساسي كيفيت طراحي شده اس

هاي مصرف كنندگان را هم تأمين مي كند.راسخي با اشاره به تهيه خط مشي كيفيت در مؤسسه گفت: در اين سند كه به عنوان 

ق ن و ساير فرآورده ها مطابسندي باال دستي براي تمامي فعاليت هاي مؤسسه تهيه شده، تمام الزامات كيفيت تعريف شده و واكس

 با دستورالعمل هاي اين سند توليد مي شود.

وي افزود: همچنين سندي تحت عنوان نظام نامه مؤسسه رازي و سند ديگري نيز تهيه شده است كه در آن روابط متقابل در ساختار 

 .ني مي كندسازماني مؤسسه و خدماتي را كه هر واحد مي تواند به واحد ديگر ارائه دهد، پيش بي

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٣4/%D٨%AA%D9%٨٧%DB% 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 بانان با نيروهاي مسلحيكسان شدن شرايط محيط

 بانان ها در تكميل اليحه حمايت از محيطيشنهاد مركز پژوهش

بانان كه در هيات دولت بررسي و تصويب بانان و جنگلهاي كاري دولت يازدهم، اليحه حمايت از محيطدر آخرين هفته :اعتماد 

ماه اي كه ارديبهشتيرا اليحههاي مجلس اخشده بود، براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. مركز پژوهش

هزار  ٣١اي كه قرار است روي تقديم مجلس شده بود را بررسي كرده و نظرات خود را در خصوص اين اليحه ارايه داده است. اليحه

ي با تصويب و اجراي»هاي مجلس اعالم كرده است: بان كشور تاثير بگذارد. مركز پژوهشهزار جنگل ٢بان و بيش از محيط ٣٢٣و 

بانان كشور حل خواهد بانان و جنگلشدن اين اليحه، مشروطه بر رفع اشكاالت و ابهامات حقوقي، بخش زيادي از مشكالت محيط

بانان( ماموران اجرايي محيط زيست )محيط» :شوداي كه از سوي دولت به مجلس ارايه شده يك ماده واحده ديده ميدر اليحه«.شد

جزايي و مدني ديه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنين جبران خسارات وارده به آنان در  بانان از حيث مسووليتو جنگل

شان در دوران شوند و كمك مالي به آنان و خانوادهقبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه در جهت انجام وظيفه متحمل مي

كارگيري سالح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري و در مورد بهقانون ( ١٥تا ) ١٢تعقيب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد

هاي متداول ديگر و نحوه تامين حق بيمه مشمول قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و بيمه عمر و حوادث و انواع بيمه

د. ابسته به آنها و اصالحات بعدي خواهند بوبگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تابعه يا ووظيفه

كارگيري سالح كنند از اين جهت اشاره شده در اين بخش، ماموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به به ١٢بر طبق ماده « 

كار اين قانون سالح به ، در صورتي كه مامورين با رعايت مقررات١٣گونه مسووليت جزايي يا مدني نخواهند داشت. بر طبق ماده هيچ

گيرند و در نتيجه طبق آراي محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد شده باشد، 

هاي مجلس، نخستين ايراد به همين بخش در گزارش مركز پژوهش.پرداخت ديه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود

اش رها كرد، هاي حقوقيتوان فرد را از تمامي مسووليتاست، اينكه با وجود لزوم حمايت از جامعه هدف اين اليحه، نمي وارد شده

 بانان وبودن محيط« در جهت انجام وظيفه»با وجود تاكيد ماده واحده »مگر اينكه ضوابط انجام وظيفه آنها به دقت مشخص شود: 

هاي ناشي از تواند مسووليتب انجام اين وظيفه مشخص نشده است. اصوال مقنن هنگامي ميبانان، شروط، ضوابط و چارچوجنگل

 در اين« هاي اجرايي را بپذيرد كه پس از تعيين ضوابط مشخصي، همچنان وقوع اين حوادث، الجرم باشد.اعمال كارمندان دستگاه

سط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري در موارد متعدد كارگيري سالح توهاي ذكر شده در قانون بهگزارش آمده كه اين ماده

عيين توان بدون تنمي»بانان اين موضوع رعايت نشده است: بانان و جنگلاين شرايط را توضيح داده است اما در اليحه جنايت از محيط

زم توسط كارمند را فراهم آورده كه از ضوابط مشخص، اقدام به حمايت از كارمندان دولت كرد؛ چراكه زمينه تجري و عدم احتياط ال

يكسو منجر به سلب حقوق ديگران و ازسوي ديگر ضرر به اموال عمومي خواهد شد. بنابراين اليحه فعلي با شرايط مبهم فعلي، از 

هاي وهشرسد كه مركز پژاما جداي از اين ايراد و چند ايراد مختصر ديگر، به نظر مي«.لحاظ حقوقي قابل توجيه و پذيرش نيست

بانان و جنگلبانان كه هم شرايط مجلس با اين اليحه دولت موافق است. در اين گزارش به كمبودهاي موجود در حوزه حمايت از محيط

هكتار بايد  ١٠٠٠براساس استاندارد جهاني هر  -:شود ياد شده استزيست ميرا بر آنها سخت كرده و هم سبب آسيب به محيط

هاي اخير به موازات در سال -.كندهكتار را حفاظت مي 6٠٠٠بان تقريبا ت شود. در ايران هر محيطبان حفاظتوسط يك محيط

زيست، نيروهاي انتظامي و مراجع هاي هماهنگ ماموران حفاظت محيطهاي انجام شده در جهت ساماندهي و توسعه فعاليتفعاليت

ابع اكولوژيك كشور، شاهد اقدامات خطرناكي ازسوي قاچاقچيان، شكارچيان يافته عليه منقضايي براي مقابله و كنترل تهديدات سازمان

محيطي عليه ماموران اجرايي سازمان حفاظت محيط زيست در نقاط مختلف كشور بوده كه شهادت غيرمجاز و متخلفان زيست

http://awnrc.com/index.php
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 ١٧6دمات كشوري هر كارمند بايد براساس قانون خ  -.هاي آن استهاي اخير يكي از نمونهبانان در استان هرمزگان در ماهمحيط

 ١٢روز خدمت و شبانه ١٨بان بايد زيست، هر محيطدستورالعمل خدمتي گارد حيط ٣6ساعت ماهيانه خدمت كند و براساس ماده 

 ١٧6ساعت در طول يك ماه در سر كار خواهد بود كه در مقابل  4٣٢بان روز استراحت كند، بنابراين با توجه به قانون فوق محيط

بان بايستي لحاظ شود، لذا اين افزايش ساعت كار بايد از خدمت براي محيطساعت اضافه ٢٥6ساعت قانون خدمات كشوري حدودا 

بانان هاي ميان محيطهاي مجلس به صورت ويژه روي مساله درگيريدر گزارش مركز پژوهش.لحاظ تامين بودجه مد نظر قرار گيرد

زماني كه مورد هدف اي انديشيده شود و همبرند چارهم براي مواردي كه آنها دست به سالح ميبانان اشاره شده است تا هو جنگل

كارگيري سالح براي با توجه به اينكه تعدادي از ماموران حفاظت درخصوص به -:گيرندشكارچيان و قاچاقچيان چوب و... قرار مي

مرز اعدام نيز پيش رفته بودند؛ يكسان شدن شرايط آنها با ماموران تعقيب مراجع قضايي قرار گرفته و حتي تا انجام وظيفه، تحت

نيروهاي مسلح و ماموران امنيتي كه در انجام وظيفه، به ناچار ناگزير به استفاده از سالح هستند، ضروري است؛ لذا اليحه مذكور 

كارگيري قانون به ١٥تا  ١٢حمايتي موادكند تا ماموران حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي بتوانند تحت پوشش پيشنهاد مي

سالح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري قرار گيرند تا از مسووليت كيفري، پرداخت ديه و جبران خسارت، جبران 

 .يرندخسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي در جهت انجام وظيفه و برخورداري از كمك دولت، تحت حمايت قرار گ

فرسا و غيرقابل شدند؛ يكي از معضالت و فشارهاي طاقتهاي درمان ماموريني كه دچار صدمه جاني و مجروحيت ميموضوع هزينه -

تحمل براي ماموران مجروح و جانباز بود. اين مشكل تا حد زيادي براي نيروهاي مسلح كشور، تحت كنترل درآمده و با ايجاد 

كميلي، فشار وارده به اين عزيزان كاهش يافته است. بر همين اساس در اين اليحه نيز پيشنهاد شد تا اي اصلي و تهاي بيمهپوشش

هاي سالمت تحت پوشش قانون بيمه عمر و حوادث تكفل آنان نيز در قبال هزينهماموران حفاظت محيط زيست و خانواده تحت

اما خود اليحه در .هاي تابعه يا وابسته به آنها قرار گيرندسازمان پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و

گويد كه حدود يك ماهي است كه با زيست مجلس شوراي اسالمي ميمجلس در چه وضعيتي قرار دارد؟ عضو فراكسيون محيط

م، ايشان جلسات ماهانه داشتيزيست بودند با زماني كه خانم ابتكار رييس سازمان محيط»اند: زيست جلسه نداشتهمسووالن محيط

يرد، گآيد در مجلس مورد بررسي قرار ميايم اما به هر صورت همه لوايحي كه از سوي دولت مياي نداشتههنوز با آقاي كالنتري جلسه

تاكيد داريم بانان براي ما بسيار اهميت دارد و موضوع محيط .كنيمدهيم و تا جايي كه نياز باشد همكاري ميمان را ميپيشنهادات

ها بر نكاتي تاكيد شده كه رسيدگي در اليحه دولت و گزارش مركز پژوهش« شان رعايت شود.كه حقوق آنها با توجه به شرايط كاري

 ها را از سويبه آنها، از جمله بحث اضافه كار بار مالي به همراه دارد، داشتن بار مالي يكي از نكاتي است كه احتمال رد لوايح و طرح

ها و لوايحي كه بار مالي داشته باشند معموال طرح»گويد: مي« اعتماد»برد. فريده اوالدقباد در اين خصوص به اي نگهبان باال ميشور

ر حال بانان دبانان و جنگلشود اما مواردي هم هستند كه با وجود بار مالي حتما بايد پيگيري شوند. مساله محيطبه مجلس اعاده مي

زيست، اي كه در سراسر دنيا تبديل به اولويت شده. اين افراد حافظان محيطزيست كشور است؛ مسالهاله كلي محيطحاضر در زمره مس

 «.بايد شرايط سختي كار آنها را درک و بر آن اساس عمل كرد .هاي نادر گياهي و حيوانات هستندها، گونهجنگل

http://www.iana.ir/fa/news/ 4٨4٠١/%D9%٨A٨% 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 طلبانهاي ايراني و خارجي، ترفند پرسود منفعتمخلوط کردن برنج

تر يمت پايينقباال بودن كيفيت و قيمت برنج ايراني باعث شده تا برخي سودجويان با مخلوط كردن برنج ايراني با خارجي و فروش با 

 .عنوان توليد داخل، كيفيت آن را زير سؤال ببرندبه

وگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: باال بودن كيفيت و قيمت برنج ايراني باعث فروشان بابل امروز در گفترئيس اتحاديه برنج

عنوان توليد داخل، كيفيت آن را زير تر بهيمت پايينشده تا برخي سودجويان با مخلوط كردن برنج ايراني با خارجي و فروش با ق

الزم را  هايسؤال ببرند كه البته كارشناسان اتحاديه با همكاري اتاق اصناف و اداره تعزيرات حكومتي هر هفته در سطح شهر بازرسي

اكنون هر كيلوگرم عضو دارد، افزود: هم 9٠٠بالي با اشاره به اينكه اين اتحاديه حدود كند.بابا رمضانيانجام و با متخلفين برخورد مي

تا  ٥٠٠هزار و تومان، برنج طارم تازه برداشت شده بوجاري نشده به قيمت هر كيلوگرم هشت 4٠٠شالي طارم به قيمت چهارهزار و 

ما هر كيلوگرم برنج رسد، اهزار تومان به فروش مي ١٢فروشي بابل هر كيلوگرم صورت عمده و در مراكز خردهتومان به ٢٠٠هزار و  9

شود.وي با بيان اينكه هر كيلوگرم شالي بسته به نوع رقم در هزار تومان فروخته ميخارجي در اين شهر با قيمتي بين سه تا شش

نشده در بابل، شود، عنوان كرد: قيمت هر كيلوگرم برنج بوجاريكاران حدود چهارهزار تومان خريداري مياراضي كشاورزي از برنج

صورت عمده خريد و تومان به ٥٠٠هزار و هزار تومان و برنج فصل هفتتومان، شيرودي )پرمحصول( شش ٥٠٠هزار و ندا پنجرقم 

 شود.فروش مي

 دليل کشت مجددکاران بهطارم رقمي به صرفه براي برنج

رزان تر از ساير ارقام است، ادامه داد: كشاوصرفهبهفروشان بابل با اشاره به اينكه كشت برنج طارم براي كشاورزان رئيس اتحاديه برنج

 .تر استصرفهكنند؛ بنابراين كشت برنج طارم بههاي پرمحصول را يك مرتبه در سال كشت ميبرنج طارم را دو مرتبه و برنج

يد كرد: براي ر است، تأككوبي سنتي نسبت به مدرن پنج درصد بيشتهاي شاليبالي با بيان اينكه ضايعات برنج در كارخانهرمضاني

هزار تومان  ٣6٣كوبي سنتي هاي شاليشود، كارخانهكيلوگرم شالي كه حدود يك تن برنج از آن استحصال مي ٧٠٠تبديل يك تن و 

 زكنند.وي در پايان يادآور شد: كشاورزان فصل پاييكاران دريافت ميهزار تومان هزينه از برنج ٣9٠كوبي مدرن هاي شاليو كارخانه

كاران رويه برنج به كشور و وجود انواع برنج خارجي در بازار برنجآورند، اما واردات بيدست ميبا فروش برنج حاصل دسترنج خود را به

 رو كرده كه از مسئوالن تقاضا داريم از واردات و توزيع برنج خارجي در فصل برداشت جلوگيري كنند./را با مشكل روبه

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٧4/%D9%٨٥%D٨%AE%D9 
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 دو مزيت مهم عرضه پسته در بورس کاال

: طي يك ماه آينده خبر داد و گفتگذاري اتاق بازرگاني از آغاز عرضه پسته در بورس كاال رئيس كميسيون امور زيربنايي و سرمايه

ترين مزيت عرضه محصول در بورس كاال استفاده از معافيت مالياتي روي معامالت گواهي سپرده كااليي و همچنين استفاده از مهم

  .اعتباراتي است كه بانك كشاورزي وعده پرداخت آن را داده است

عرضه پسته در بورس كاالي ايران همزمان با پايان زمان برداشت اين  :تپور گفآباديبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، حميد عزت

 .درصد محصول امسال در بورس كاال است ٥بيني ما عرضه حدود شود و پيشمحصول و از حدود يك ماه آينده آغاز مي

صوالت افزود: قوانين عرضه مح منظور فروش بهتر محصول توليدي كشاورزان است،وي با تاكيد بر اينكه عرضه پسته در بورس كاال به

هاي تواند موجب استفاده بيشتر آنها از مزيتهايي را ايجاد كرده است و آشنايي تجار با انواع معامالت ميكشاورزي در بورس كاال مزيت

خشكسالي،  :تهزار تن اعالم كرد و گف ٢٥٠پور سال زراعي جاري را سال آور پسته و محصول توليدي را آباديبورس كاال شود.عزت

حمايت از صادرات پسته نيست و كمبود نقدينگي باعث خريد پسته با قيمت آبي و كاهش ميزان توليد، توجيه مناسبي براي عدمكم

دهد.رئيس ها را از صادركنندگان خود انجام ميكه كشور رقيب ما آمريكا بيشترين حمايتشود درحاليارزان از صادركنندگان مي

ترين مزيت عرضه محصول در بورس كاال استفاده از معافيت مالياتي گذاري اتاق كرمان گفت: مهمربنايي و سرمايهكميسيون امور زي

روي معامالت گواهي سپرده كااليي و همچنين استفاده از اعتباراتي است كه بانك كشاورزي وعده پرداخت آن را داده است. 

امسال، انبارهاي مورد تاييد سازمان بورس و شركت بورس كاال، محصول كشاورزان پور افزود: پس از برداشت محصول پسته آباديعزت

شود و سپس در قبال اين محصول، اوراق بهادار قابل معامله به كشاورزان هاي كمي و كيفي الزم روي آن انجام ميرا تحويل و كنترل

 .هاي بورس كاال استشود كه اين خود از مزيتداده مي

هاي كااليي باهدف تامين منابع مالي موردنياز معامالت بوده كه ويژگي خاص آن مشاركت كشاورزان اندازي صندوقهوي بيان كرد: را

پور افزود:در اين ميان حلقه صادراتي بورس كاال نيز در حال پيگيري است آباديها و فروش محصول خود آنها است.عزتدر صندوق

وي با اشاره به اينكه تاكنون نقدينگي مورد نياز براي صادرات پسته امسال تامين نشده است، هاي صادراتي را نيز انجام دهيم.تا عرضه

هاي موثري براي صادركنندگان بردارند. رئيس كميسيون مانده گامها در مدت باقيتاكيد كرد: اميدواريم سازمان توسعه تجارت و بانك

هزار ميليارد تومان  ٧بدانند صادرات پسته در سال جاري  يان كرد: مسووالنگذاري اتاق بازرگاني كرمان بامور زيربنايي و سرمايه

 .شودميليارد توماني در نظر گرفته مي ٢٠٠تا  ١٠٠كه براي صادرات آن منابع براي كشور ارزآوري دارد درحالي
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 عرضه پسته به صورت فيزيكي و گواهي سپرده در بورس کاال

رئيس سازمان تعاوني روستايي دامغان گفت: طي روزهاي آينده شرايط هاي الزم براي عرضه پسته دامغان در  -خبرگزاري ميزان

فراهم شده و پيش بيني مي شود همزمان با برگزاري جشنواره پسته در اواخر شهريور يا اوايل مهر ماه، اين محصول بورس كاالي ايران 

 .هم به صورت فيزيكي و هم گواهي سپرده كااليي در بورس كاال عرضه شود

راي استانداردهاي الزم باشد، مشخص وي در ادامه افزود: در اين جلسه مقرر شد تا انباري به عنوان انبار مورد نظر بورس كاال كه دا

شده و ثبت پسته استاندارد تعريف شود تا عرضه پسته دامغان با مقدار معيني در بورس كليد بخورد و بعد از ارائه آموزش هاي الزم 

ين طي روزهاي رئيس سازمان تعاوني روستايي دامغان تصريح كرد: بنابرا.و مهيا كردن شرايط، به مرور عرضه پسته افزايش پيدا كند

آينده بسترها و شرايط الزم براي عرضه پسته دامغان در بورس كاال فراهم مي شود و طبق پيش بيني صورت گرفته همزمان با 

برگزاري جشنواره پسته دامغان در اواخر شهريور يا اوايل مهر ماه، اين محصول هم به صورت فيزيكي و هم اوراق سپرده كااليي عرضه 

به مزيت هاي عرضه پسته در بورس كاالي ايران اشاره كرد و گفت: زمانيكه محصولي در تاالر بورس به فروش مي فوقاني .مي شود

رسد، هم خريدار و هم فروشنده از عرضه كاال با استاندارد الزم و همچنين زمان تحويل پول، مطمئن است و ديگر مشكالت ناشي از 

كه قيمتي كه روي تابلوي تعيين مي شود قابليت دستكاري توسط دالل ها را نداشته و معامله با تجار ناشناس وجود ندارد. ضمن اين

كشاورز از قيمت محصولي كه به فروش مي رساند آگاه است و خريدار هم مي داند كه محصول را با قيمت مناسبي خريداري كرده 

بورس ايران است عالوه بر اين حس خوبي كه از  وي ادامه داد: بنابراين شفافيت مالي از مزيت هاي اصلي عرضه محصول در.است

 .لحاظ رواني در بازار ايجاد مي كند، باعث مي شود تا قيمت ها تعديل شود و نوسان قيمتي وجود نداشته باشد

رئيس سازمان تعاوني روستايي دامغان هدف از عرضه پسته در بورس كاال را شفافيت قيمتي و مالي دانست و تاكيد كرد: با عرضه 

پسته در بورس آمار و ارقام به صورت آنالين و حرفه اي قابل رصد شدن است به طوري كه آمار دقيق عرضه، تقاضا، محصول مورد 

معامله شده، استاندارد و همچنين مشخصات خريدار و فروشنده به صورت شفاف مشخص است و به راحتي مي تواند برنامه ريزي 

 .زيرا بورس كارشناساني دارد كه در اين خصوص به توليدكنندگان كمك مي كننددقيق و همچنين بازارسازي صورت گيرد 

فوقاني اضافه كرد: عالوه بر اين انبارهايي كه بورس كاال زير نظر دارد استاندارد است و استانداردي كه تعيين مي شود در انبار قرار 

 .نابراين مشكالت بازار آزاد و سنتي ديگر در آنجا وجود نداردمي گيرد و خريدار با خيال راحت مي تواند آن جنس را خريداري كند ب

وي با بيان اينكه پسته كرمان در سال گذشته به صورت آزمايشي در بورس عرضه شد و امسال با تناژ باالتري عرضه مي شود ، افزود: 

اميدواريم ما هم بتوانيم عضو اين  صندوقي تحت عنوان صندوق پسته با همكاري پسته كرمان و رفسنجان راه اندازي شده است كه

رئيس سازمان تعاوني روستايي دامغان در پايان از صادرات پسته تر به بازارهاي جهاني خبر داد و گفت: براي اولين بار .صندوق شويم

كرده و  در ايران و در سال جاري پسته تر دامغان صادر مي شود كه در حال حاضر صادرات اين محصول از مرحله آزمايشي عبور

مقدمات آن فراهم شده است و اكنون به صورت نيمه تجاري اجرايي مي شود و به زودي همزمان با اعالم رسمي آغاز معامالت پسته 

 .دامغان در بورس كاال، اولين محموله را به كشور آذربايجان صادر مي كنيم

p://www.iana.ir/fa/news/htt4٨٣٨٢/%D٨%B9%D٨% 
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 شودآغاز فعاليت صندوق پسته توسط بانک کشاورزي/ مشكل صادرات پسته با عرضه گسترده در بورس کاال حل مي

 براي رفع اين مشكل صادركنندگان ميرئيس انجمن پسته ايران يكي از مشكالت صادرات پسته را خرده فروشي آن دانست و گفت: 

 .توانند مجموع پسته مورد نياز خود را يكجا از بورس كاال خريداري و تامين كنند

تالش داريم پسته در بورس كاالي ايران به شكل گسترده عرضه شود  :روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود« محسن جالل پور»

وي اظهار كرد: به طور حتم عرضه پسته در بورس كاال .نقدينگي اين صنعت نيز برطرف مي شود زيرا با اين اقدام به طور حتم مشكل

جالل پور يكي از مشكالت عرضه پسته در بورس كاال را به دليل نوع .به دليل وجود نظارت ها از كيفيت باالتري برخوردار است

بورس كاال مورد پنج نوع آزمايش مختلف فيزيكي )اونس و  محصول و آزمايش هاي سختگيرانه برشمرد و گفت: پسته براي ورود به

وي با بيان اينكه اكنون آفالتوكسنين در .عيار(، شيميايي )ميزان آفالتوكسنين(، ميكروبي و باقيمانده سموم و كيفيت قرار مي گيرد

دهد كه اين محصول  پسته كاهش يافته است، گفت: پسته محصولي حساس و هزينه بر بوده و ممكن است آزمايش ها نشان

آفالتوكسين  .آفالتوكسين ندارد، اما در يك نمونه گيري خود را نشان بدهد كه همين امر مشكالتي را در صادرات ايجاد مي كند

نوعي قارچ بيماري زا به شمار مي رود كه قبل از برداشت پسته و در باغ آن ها را آلوده مي كند و باعث فساد مغز آن مي شود؛ اين 

 .براي انسان نيز خطرناک استقارچ 

 آغاز فعاليت صندوق پسته توسط بانک کشاورزي  

جالل پور با بيان اينكه بانك كشاورزي صندوق پسته راه اندازي كرده كه با ديگر صندوق هاي كااليي بورس متفاوت است، تصريح 

ر طول سال كمك مي شود و تاكنون نيز با كرد: با تشكيل هرچه سريع تر صندوق پسته در كرمان به ثبات بازار اين محصول د

برگزاري جلسات متعدد تالش شده تا با مديريت و ايجاد تمهيدات الزم و دريافت نقدينگي از بانك ها تا حدودي مشكل توليد 

انك ابه ببه گفته وي، طبق فرايند صندوق پسته، آورده فعاالن اقتصادي به هر ميزان به همان ميزان مش .كنندگان پسته برطرف شود

وي يكي ديگر از تفاوت هاي صندوق پسته بورس كاال را با صندوق پسته در نوع  .سرمايه گذاري مي كند و تسهيالت خوبي مي دهد

  .معامله دانست و افزود: به طوري كه در بورس كاال پسته توسط گواهي سپرده كااليي و در صندوق پسته خود پسته معامله مي شود

ران عرضه و تقاضا، كشش بازار، ميزان توليد و قيمت ارز را از عوامل تاثيرگذار بر نرخ پسته عنوان كرد و گفت: رئيس انجمن پسته اي

به نظر مي رسد امسال ميزان توليد پسته مناسب باشد و نگراني براي تامين بازار داخلي و خارجي وجود ندارد، اما در نهايت محصول 

هزار تن پسته در ايران توليد شد كه از اين ميزان  ١٧٠سال گذشته بيش از .ارز بستگي داردپسته كاالي صادراتي است كه به قيمت 

 ٢٣٥پيش بيني مي شود توليد پسته امسال حدود .ميليارد دالر به بازارهاي جهاني صادر شده است ١.٢هزار تن به ارزش  ١٣٥

رئيس انجمن پسته ايران پيش از اين گفته بود صادرات .در شودميليارد دالر صا ١.٥هزارتن آن به ارزش  ١٥٠هزارتن باشد كه بيش از 

هزارتن پسته بتواند حجم  ٢٣٥پيش بيني مي شود ايران امسال با توليد حدود  .پسته كشور در نيمه دوم امسال رونق مي گيرد

 /.زده خواهد شد ١٣9٠صادرات خود را افزايش دهد و بدين ترتيب ركورد توليد پسته از سال 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٧٠/%D٨%A٢%D٨%BA 

 

 
 
 

 پسته
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۲۱سه شنبه 
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 ايران با شكست آمريكا به رتبه نخست توليد پسته جهان برگشت

هزارتن پسته  ٣١٠امسال شودمي بيني پيش اينكه بابيان جهادهاي سردسيري و خشك وزارت مديركل دفتر امور ميوه <كشاورزي

 .گردددر كشور توليد شود،گفت:ايران با شكست آمريكا بار ديگر به رتبه نخست توليدپسته جهان برمي

هزار تن پيش بيني شده است، اظهارداشت: با توجه به توليد  ٣١٠ر سال جاري د پسته توليد ميزان اينكه بيان با شكراهلل حاجي وند

 .درصد افزايش پيش بيني مي شود٢ حدود توليد افزايش ميزان قبل سال با مقايسه در ؛ امسال ١٣9٥هزار تن پسته در سال  ٣٠4

جهان در  بگيرد و به مقام نخست وليد پسته را پست اول رتبه آمريكا شكست با توانسته امسال ايران شودمي گفته وي درباره اينكه 

( ٢٠١٧در سال )هزار تن  ٢٧٠ آمريكا در پسته توليد ميزان شده انجام هاي بررسي براساس توليد اين محصول دست يابد؟ گفت: 

 .هزار تن در رتبه اول توليد جهاني قرار مي گيرد ٣١٠شود و ايران با پيش بيني توليد تخمين زده مي

 اين صادرات وضعيت خود سخنان از ديگري بخش در كشاورزي جهاد وزارت خشك و  سردسيري هايميوه امور مديركل دفتر 

از   و است تن  66٠هزار و  ١6برابر  ١٣96ماهه منتهي به تيرماه  4 در پسته صادرات ميزان: افزود و داد قرار اشاره مورد را محصول

 .شودهاي آتي پيش بيني ميماهآنجا كه برداشت پسته آغاز شده، افزايش صادرات در 

 ماهه نخست سال 4درصدي صادرات در  4٠كاهش 

صادرات  ١٣9٥حاجي وند درباره اينكه ميزان صادرات نسبت به سال قبل از لحاظ كمي چقدر فرق داشته است؟ اضافه كرد: در سال 

درصدي در مقدار صادرات  4٠ماهه ابتداي سال كاهش  4ميليون دالر بوده؛ در مقطع  ١٢٧١ ارزش هزار تن به  ١٣٨محصول پسته 

 هاياهم در صادرات افزايش بازار در محصول عرضه و برداشت به توجه با البته است پسته عرضه شود كه ناشي از كمبود مشاهده مي

 تغير رار داد و اظهارداشت: وي چالش هايي را كه امسال در زمينه پسته با آنها مواجه بوديم، مورد اشاره ق.شودمي بيني پيش آتي

 ام روي پيش هايچالش جمله از...  و گل جوانه ريزش تگرگ، گرمازدگي، بهاره، سرمازدگي چون مشكالتي دمايي، نوسانات و اقليم

 گردي از پسته پسيل كليدي آفت جمله از ها بيماري و آفات شيوع و آب كيفي و كمي كاهش  خشكسالي، همچنين. است بوده

چقدر  96-9٧حاجي وند درباره اينكه پيش بيني توليد براي سال زراعي .توان به آنها اشاره كردبوده كه در اين زمينه ميردي موا

 اييهو و آب نوسانات بررسي ميداني باغات پسته حاكي از ريزش جوانه گل در بعضي از مناطق بوده است؛ با توجه به  :است؟، افزود

وي تاكيد كرد: .كاهش جزيي در ميزان توليد محتمل شود ١٣9٧ناآور به نظر مي رسد در سال  -آور سال پديده و جاري سال در

 .اجراي مناسب مديريت باغات از جمله تغذيه و آبياري، در اولويت برنامه هاي دفتر قراردارد تا سبب توليد مناسب شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=afd٠٠44a١fb٣4a4١b٧ 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

عملكرد ارقام جديد ؛ نام پيشنهادي رقم جديد پنبه/ ميانگين "نگار"زودي/ صدور مجوز کشت ارقام جديد پنبه؛ به
 برابر متوسط کشوري ۲پنبه 

زودي صادر و از اين ارقام با متوسط عملكرد دو برابري نسبت به ارقام فعلي در هر هكتار، طي مجوز دو رقم پنبه مقاوم به آفت به

 .شودبرداري ميسال جاري يا سال آينده بهره

وگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: دو رقم جديد پنبه تراريخته، گفترئيس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ايران امروز در 

معروف به پنبه مقاوم به كرم قوزه و كرم سرخ وجود دارد كه ميانگين عملكرد آن در هر هكتار با همان ميزان آب مصرفي دو برابر 

تي عملكرد شش تن در هكتار هم از اين ارقام گزارش شده، بيشتر از ميانگين عملكرد پنبه كشور، معادل چهار تن در هكتار است و ح

كند، همچنين با ايجاد اشتغال، سودآوري بيشتري هاي آن برداشت مكانيزه را تسهيل مينياز به سم بوده و آرايش قوزهاين دو رقم بي

شود، اما نام آن قطعي نشده و بستگي به ياضي، اين نوع پنبه )نگار( نامگذاري ميبراي كشاورزان به همراه دارد.به گفته بهزاد قره

هزارهكتار به كمترين سطح زيركشت  ٨٠تا  ٧٥شوراي نامگذاري و صدور مجوز دارد.وي با اشاره به اينكه سطح زيركشت پنبه به 

شود يمرويه و بيش از حد سموم دفع آفات نباتي شيميايي كشت تاريخ ايران رسيده است، بيان كرد: اين ميزان با استفاده بي

گرفته، بين كاران برجسته وراميني و گرگاني و مطالعات صورتكه طي مصاحبه ميداني با رئيس مؤسسه تحقيقات پنبه، پنبهطوريبه

رت پاشي در مزارع صوطور ميانگين براي مبارزه با كرم قوزه پنبه چهار بار سمپاشي در مزارع پنبه گزارش شده و بهبار سم ١4سه تا 

شي يا يكبار براي پانياز به سميس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ايران با بيان اينكه براي كشت پنبه بايد از فناوري بيگيرد.رئمي

جويي در مصرف سم، خسارت وارده به محصول، محيط زيست و آفات ثانويه استفاده كرد، ادامه داد: كاهش حداقل سه بار صرفه

 يابد.دهد، درنتيجه سود و درآمد كشاورزان افزايش ميش ميهاي توليد را كاههمچنين هزينه

ياضي اضافه كرد: كشت اين محصول به روش سنتي و با استفاده از ارقام قديمي مقرون به صرفه نيست؛ چرا كه ميانگين عملكرد قره

دآور شد: پنبه يكي از محصوالت تومان است.وي يا ٥٠٠پنبه در كشور دو تن در هكتار و هزينه كارگري برداشت هر كيلوگرم پنبه 

هزار هكتاري يكي از منابع ارزي كشور محسوب  ٣٥٠استراتژيك ايران و معروف به طالي سفيد بود و با سطح زيركشت 

ياضي با اشاره به تصميم غيرعقالني شاه درباره مقابله با هجوم كرم سرخ پنبه قبل از انقالب، عنوان كرد: سيستان و شد.قرهمي

دليل ورود اين آفت از پاكستان، شاه جهت شد، اما بهو جنوب كشور بهترين منطقه براي كشت اين محصول محسوب مي بلوچستان

اي كنيپاکكنترل آن دستور توقف كشت پنبه را صادر كرد كه هنوز هم اين توقف ادامه دارد.وي با بيان اينكه در ايرانشهر كارخانه پنبه

اي براي كشت جايگزين و امرار معاش كشاورزان كار نكرده است، ادامه داد: شاه با اين تصميم، چاره وجود دارد كه يك نفر هم در آن

هاي پنبه نيانديشيد و با توقف كشت پنبه و نبود شغل و توليد، قاچاق نيز در آن منطقه گسترش يافت كه اين امر در توليد گروهك

فته رئيس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ايران، توقف كشت پنبه و مبارزه تروريستي همانند گروه ريگي تأثير گذاشته است.به گ

 رفت و اين آفت در مناطقشمار ميمنظور جلوگيري از رشد كرم سرخ در آن زمان از ديد حفظ نباتات تصميم علمي بهدر قرنطينه به

يادي هاي زحوالت علمي، تنها راه مبارزه نيست و روشپنبه ورامين و گرگان كنترل شد، اما ادامه توقف كشت با گذشت نيم قرن و ت

شود كه سه ميليون هزار تن پنبه از پاكستان وارد كشور مي 6٠ياضي با بيان اينكه ساالنه حدود براي مقابله با اين آفت وجود دارد.قره

ن توليدكننده و ترييرتراريخته، بزرگهكتار از سطح زير كشت پنبه اين كشور تراريخته است، تأكيد كرد: هندوستان با كشت پنبه غ

تصميم به كشت پنبه تراريخته مقاوم به آفت گرفت و با سطح  ٢٠١١شد، اين كشور از سال واردكننده اين محصول محسوب مي

 ترينبزرگاكنون كند و همدانه تأمين ميميليون نفر در دنيا را از پنبه ١4٠ميليون هكتاري پنبه تراريخته، روغن نباتي  ١٣زيركشت 

شود.وي در پايان با ادعاي اينكه مخالفان كشت پنبه تراريخته با انتشار شايعاتي توليدكننده و صادركننده پنبه جهان محسوب مي

http://awnrc.com/index.php
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، شوندخاطر پنبه تراريخته، مانع توسعه و پيشرفت كشت اين محصول در كشور ميهزار كشاورز هندي به ٣٠٠مبني بر خودكشي 

 اند./الي است كه تاكنون منبع موثقي در اين باره ارائه ندادهاظهار كرد: اين در ح

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٧٥/%D٨%B٥%D٨%AF%D9%٨٨ 
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 تامين منابع مالي
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

گذاري در بخش کشاورزي را افزايش داده است/ موجودي سرمايه خالص در بخش کشاورزي ريسک سرمايهمخاطرات، 
 درصد است/ اختصاص تسهيالت به کشاورزي بازنگري شود 4۰چهار درصد و در مستغالت 

تنهايي مذكور بهگذاري يكي از مخاطرات مهم پيش روي حوزه كشاورزي است؛ اما حوزه مخاطرات به موضوع ريسك باالي سرمايه

هاي كاهش مخاطرات و مديريت بحران بخش كشاورزي شود؛ سازمان مديريت بحران كشور نيز در راستاي حمايت از برنامهمحدود نمي

 ١٣٣هزار و  ١٠4ماهه سال گذشته  ١١اي را با وزارت جهاد كشاورزي امضاء كرد تا خساراتي كه بر اثر انواع مخاطرات در نامهتفاهم

 .بوده است، كاهش دهد ١٣94درصد بيش از كل خسارت سال  4٠د ريال به بخش كشاورزي وارد شده و حدود ميليار

 مژگان ستار: -خبرگزاري کشاورزي ايران )ايانا( 

تنهايي گذاري يكي از مخاطرات مهم پيش روي حوزه كشاورزي است، اما حوزه مخاطرات به موضوع مذكور بهريسك باالي سرمايه

هاي كاهش مخاطرات و مديريت بحران بخش كشاورزي شود؛ سازمان مديريت بحران كشور نيز در راستاي حمايت از برنامهمحدود نمي

 ١٣٣هزار و  ١٠4ماهه سال گذشته  ١١كشاورزي امضاء كرد تا خساراتي كه بر اثر انواع مخاطرات در امه اي را با وزارت جهاد تفاهم

بوده است، كاهش دهد اما بايد ديد  ١٣94درصد بيش از كل خسارت سال  4٠ميليارد ريال به بخش كشاورزي وارد شده و حدود 

 تواند اثربخش باشد؟چه راهكارهايي مي

( قانون تنظيم ١٠هاي مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزي از محل منابع ماده )ا و برنامههبر اساس حمايت از طرح

نامه اجرايي آن، در چارچوب مفاد ( آيين٢٥( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده )١٢بخشي از مقررات دولت، ماده )

بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزي نيز مرجع هماهنگي و پيگيري  نامه قابل طرح و پيگيري است و دفتر مديريتاين تفاهم

 هاي فوق است.برنامه

ها و مراتع و اجراي عمليات هاي گياهي، جنگلهاي دام، طيور و آبزيان، آفات و بيماريكاهش مخاطرات و مديريت بحران در بيماري

راعت و باغباني و كاهش مخاطرات و مديريت بحران خشكسالي هاي زآبخيزداري و آبخوانداري، خشكسالي و سرمازدگي در زيربخش

در مناطق عشايري از موضوعات مورد توافق بوده و وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت بحران كشور همچنين توافق كرده اند 

ين توسعه بيمه كشاورزي، آبي در بخش كشاورزي و همچنوري مصرف آب و مقابله با بحران كمهاي ارتقاي بهرهكه در اجراي طرح

 هاي مشترک انجام دهند.همكاري

وگويي تفصيلي با خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا( ضمن برشمردن دكتر كوهسار خالدي، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه در گفت

بيمه را براي كاهش ريسك گذاري در بخش كشاورزي كرده و مؤلفه اي به موانع سرمايهمخاطرات موجود در بخش كشاورزي، اشاره

ش گذاران بخگذاري و حمايت از سرمايهتر دولت براي انجام سرمايهداند. او بر حضور پررنگگذاري در بخش كشاورزي مؤثر ميسرمايه

 گذرد.كشاورزي تأكيد دارد. مشروح نظرات دكتر كوهسار خالدي از نظرتان مي

************ 

 ها تاکنون ارائه شده است؟تأثير قرار داده و آيا راهكاري براي حل آنچه مخاطراتي بخش کشاورزي را تحت 

دهد، ممكن است طبيعي يا غيرطبيعي باشد كه مخاطرات طبيعي شامل مخاطراتي كه بخش كشاورزي را تحت تأثير قرار مي

دو دسته تقسيم كرد؛ مخاطرات  توان بهها و... هستند. مخاطرات غيرطبيعي را نيز ميخشكسالي، سيل، سرمازدگي، آفات، بيماري

ا تواند ببازاري و مخاطرات تحميلي )تحريم، جنگ و...( مشكالت بازار بخش ديگري از مخاطرات است كه يك فعاليت اقتصادي مي
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بل از ها قهاي توليد و فروش مناسب محصول. به عبارتي ديگر، آيا تأمين نهادهموقع نهادهآن دست و پنجه نرم كند، مانند تأمين به

پذير است؟ يا پس از اتمام كشت و هنگام برداشت محصول، وضعيت قيمت موقع امكانشروع به فعاليت اقتصادي به اندازه كافي و به

اي خواهد بود كه سود مناسبي عايد توليدكننده كند؟ بازار مناسبي براي فروش محصول توليدشده وجود دارد يا گونهشده بهتمام

تواند با نوعي مخاطره همراه باشد. زماني بايد گفت كه فروش محصوالت كشاورزي مقوله ديگري است كه ميخير؟ به همين خاطر 

هايي وجود داشته باشد كه نتوان كاال را با قيمت خواني نداشته و يا در بازار داخلي محدوديتها همكه قيمت فروش محصول با هزينه

گذاري در بخش كشاورزي ت كشاورزي را تهديد خواهد كرد. از اين رو، ميزان سرمايهمناسب عرضه كرد؛ مخاطره به شكل ديگري فعالي

سو داراي رابطه تنگاتنگي با انواع و شدت مخاطرات موجود در اين بخش است و از سوي ديگر، تابعي از ميزان سودآوري از يك

 هاي اقتصادي اين بخش خواهد بود.فعاليت

گذاران، پاسخگوي شروع يك كار اقتصادي توسط آنها نيست، استفاده هاي اوليه كشاورزان و سرمايهايهاي موارد سرماز آنجا كه در پاره

اري هاي مالي و اعتبگذاران گريزناپذير خواهد بود. اما پرداخت تسهيالت از سوي مؤسسهاز تسهيالت بانكي، براي كشاورزان و سرمايه

 ها همهاي متعددي است. اين مؤسسهداستاني ديگر بوده و تابع مقررات و شاخص كننده اين تسهيالت( خود دارايعنوان عرضه)به

 به ميزان و شدت مخاطرات موجود در بخش كشاورزي حساس هستند.

توان شود، چه اقداماتي را ميگذاري ميهايي چون کشاورزي باعث کاهش سرمايهاز آنجا که افزايش ريسک در فعاليت

 زه انجام داد؟براي کاهش ريسک در اين حو

ها داراي دفاتر ريسك هستند و اگر تشخيص دهند كه ريسك يك فعاليت اقتصادي باال است، هاي اعتباري و بانكتمامي مؤسسه

كنند. بر اساس تئوري، رابطه مستقيمي ميان نرخ بهره تسهيالت پرداختي و ريسك ناشي اقدامات احتياطي و پيشگيرانه را اتخاذ مي

ت توسط وام گيرندگان وجود دارد. ريسك و مخاطره باال به معناي كاهش احتمال بازپرداخت تسهيالت خواهد بود. از عدم بازپرداخ

دليل ريسك باالي فعاليت اقتصادي از پرداخت تسهيالت به آن خودداري هاي مالي و اعتباري ممكن است بهگاهي اوقات مؤسسه

اري متأثر از ميزان ريسك خواهد بود. معموالً هر فعال اقتصادي براي شروع يك گذتوان گفت كه ميزان سرمايهكنند؛ بنابراين مي

دهد. امنيت سرمايه بايد از ابعاد مختلف مورد توجه قرار فعاليت اقتصادي دو پارامتر سود مناسب و امنيت سرمايه را مد نظر قرار مي

ديگر، سود مناسب براي حفظ انگيزه تداوم فعاليت در تمامي  تواند نقش بارزتري داشته باشد. به عبارتيگيرد، اما اهميت سود مي

تواند پيدا كرد كه بدون سودهي مناسب اقتصادي بتواند اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا هيچ فعاليتي را نميها مقولهبخش

ردار هاي خود برخودرآمد مناسب براي پوشش هزينهالمنفعه نيز اگر از هاي اقتصادي عامدر بلندمدت به فعاليت خود ادامه بدهد. بنگاه

ق هاي كشاورزي به طريق اولي نيز صادها پرداخت نشود، محكوم به نابودي هستند. اين وضعيت درباره فعاليتنباشند يا يارانه به آن

 ها پرداخت شود.خواهد بود؛ يا سودآوري مناسب داشته باشند يا يارانه به آن

 قايسه با صنعت و خدمات چه وضعيتي دارد؟سود بخش کشاورزي در م

هاي صنعت و خدمات در مقايسه با بخش كشاورزي در تمام دنيا، يكسان نيست، اما در كشوري مانند ميزان سود نسبي در بخش

توان مدعي شد كه سودآوري هاي صنعت و خدمات در چند دهه گذشته ميايران با توجه به نرخ مبادله بخش كشاورزي با بخش

 گيري اين وضعيت دخيلهاي كشاورزي است. عوامل و داليل گوناگوني در شكلهاي خدماتي و صنعتي، بيشتر از فعاليتعاليتف

اند و هنوز هم برخي از اين عوامل وجود دارند. سودآوري پايين بخش كشاورزي در قياس با بخشهاي صنعت و خدمات، آثار خود بوده

 گذاري نشانرفاهي مناطق روستايي و مناطق شهري و سهم پايين بخش كشاورزي در سرمايهرا به شكل افزايش شكاف درآمدي و 

 داده است.
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 ويژه در بخش کشاورزي چگونه است؟گذاري در اقتصاد ايران بهوضعيت سرمايه

ات در صورت سرطاني رشد كرده است. سهم ارزش افزوده بخش خدماقتصاد ايران، يك اقتصاد خدماتي است و بخش خدمات به

درصد بوده است. اين در حالي است كه  ٥٠بانك مركزي حدود  ١٣9٠هاي ثابت سال بر مبناي قيمت ١٣9٥اقتصاد ايران در سال 

درصد باقي مانده به گروه  ٢٣درصد بوده است.  ٢4درصد و سهم بخش صنايع و معادن نيز حدود  6.6سهم بخش كشاورزي حدود 

هاي اقتصادي را مقايسه خالص بخش گذاري و موجودي سرمايهب موقعي كه سهم سرمايهنفت تعلق داشته است. به همين ترتي

هاي كشاورزي، نفت، گذاري ساالنه گروهشود. متوسط سهم سرمايهكنيم، خدماتي بودن اقتصاد ايران بيش از پيش آشكار ميمي

 ١٧درصد، سه درصد،  4.٢به ترتيب  ١٣9٠ايه هاي سال پبر اساس قيمت ١٣٨٣ - 94صنايع معادن و خدمات ايران در سالهاي 

گذاري ساالنه بخش خدمات سه برابر بخش توليد كشور بوده است. موقعي كه از درصد بوده است. يعني سهم سرمايه ٧٥درصد و 

ايه مهاي توليدي ازجمله بخش كشاورزي در موجودي سركنيم، تضعيف جايگاه بخشمنظر موجودي سرمايه خالص به موضوع نگاه مي

هاي گونه تناسبي ميان سهم ارزش افزوده ساالنه بخشخالص در طول چند دهه گذشته بيشتر آشكار خواهد شد. در اقتصاد ايران، هيچ

 گذاري ساالنه وجود نداشته است.اقتصادي در اقتصاد ملي و سرمايه

 پيشي بگيرد؟گذاري از بخش کشاورزي هاي صنعت و خدمات در سرمايهچه مكانيزمي باعث شده بخش

گردد. به عبارتي ديگر، سال گذشته برمي 6٠ماندگي تاريخي است كه ريشه آن به گذاري داراي عقببخش كشاورزي در جذب سرمايه

هاي صنعت و خدمات داده است و نرخ مبادله به ضرور در چند دهه گذشته به عمد يا غيرعمد، اقتصاد كشور اهميت بيشتري به بخش

هاي بخش خصوصي به بخش كشاورزي عنوان يكي از عوامل كليدي در هدايت كمتر سرمايهاست. همين امر به بخش كشاورزي بوده

ماندگي هاي صنعت و خدمات در ادوار گذشته اثرگذار بوده است. جبران عقبهاي خود بخش كشاورزي به بخشو حتي فرار سرمايه

ماندگي در نزد خواهد و هم نيازمند اعتقاد راسخ به ضرورت رفع اين عقبگذاري در بخش كشاورزي كشور، هم تدبير بلند ميسرمايه

هاي فرااقتصادي بخش كشاورزي براي صاحبان ريزان كالن اقتصادي كشور است. بايد اذعان داشت كه جذابيتسياستگزاران و برنامه

كند. اين موضوع دوباره مؤيد اين گزاره خواهد  هاي خدمات غلبههاي اقتصادي فعاليت در بخشسرمايه در ايران نتوانسته بر جذابيت

هاي بزرگ را به توان صاحبان سرمايههاي اقتصادي مناسب و قابل رقابت در بخش كشاورزي كشور نميبود كه بدون ايجاد جاذبه

 گذاري در بخش كشاورزي ترغيب كرد.حضور و سرمايه

بيشتر در بخش کشاورزي باشد و آيا با الگو گرفتن از آنچه که گذاري عنوان راهكار، ضامن سرمايهتواند بهآيا بيمه مي

 گذاران را به اين بخش جذب کرد؟توان تعداد بيشتري از سرمايهشود، ميدر جهان استفاده مي

ادي از تواند بخش زيبا توجه به اينكه توليد محصوالت كشاورزي بستگي زيادي به شرايط اقليمي و بازاري دارد، صنعت بيمه مي

ها و مخاطرات طبيعي بازاري را در اين حوزه پوشش بدهد. در ايران، عملكرد بيمه كشاورزي در زمينه پوشش مخاطرات در ريسك

هاي دولت از بيمه كشاورزي در ايران، اگر چه جاي نقد و بررسي دارد، اما در مجموع، قابل صدر كشورهاي موفق بوده است. حمايت

تواند شرط الزم براي گذاري مي، توسعه پوشش مخاطرات از طريق افزايش بخشي از امنيت سرمايهتقدير است. ترديدي وجود ندارد

ورت صگذاران جديد به بخش كشاورزي باشد، اما كافي نخواهد بود. شرط كافي در اصالح باره مبادله بخش كشاورزي بهورود سرمايه

 صورت خاص است.و اصالح ساختار بازار محصوالت كشاورزي به

 گذاري در بخشتوان با اصالح آن به افزايش سرمايهوضعيت بازار محصوالت کشاورزي در ايران چگونه است و چگونه مي

 کشاورزي کمک کرد؟
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شود. سهم كشاورزان ها و نه خود كشاورزان به بازار عرضه ميبخش بسيار زيادي از محصوالت كشاورزي در ايران از طريق واسطه

ها جزئي از زنجيره بازار هستند، اما وني و سهامي در بازار محصوالت كشاورزي پايين است. با وجود اينكه واسطهصورت انفرادي، تعابه

اي كه بخش زيادي از حاشيه خالص گونهكنند. بهفروشي دريافت ميدر ايران همواره روي تعداد آنها و سهمي كه آنها از قيمت خرده

هاي سو، كشاورزان از قيمترد. اين وضعيت باعث ايجاد چالشي در بازار شده است كه از يكگيو ناخالص بازار، به آنها تعلق مي

هاي پرداختي خود در سطح كنندگان به قيمتدريافتي بابت فروش محصوالت خود ناراضي هستند و از سوي ديگر، مصرف

و  گذاريسو مانع افزايش انگيزه سرمايهيك هاي سنتي در بازار محصوالت كشاورزي، ازفروشي معترض هستند. حاكميت روشخرده

گان ها، برنددهد و در اين ميان، واسطهكنندگان نهايي را تحت فشار قرار ميشود و از سوي ديگر، مصرفتوليد در بخش كشاورزي مي

تواند گامي براي ، مينهايي اين بازي خواهند بود. اصالح و مداخله هدفمند دولت و نظارت كارآمد آن بر بازار محصوالت كشاورزي

ي بازرگاني هاشكستن اين چرخه معيوب باشد.بر اساس اصل واسپاري مديريت بازار و اجرايي شدن قانون انتزاع كه بخشي از مسئوليت

وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت جهاد كشاورزي منتقل كرد، از سال گذشته عمليات مربوطه آغاز شد و اقدامات خوبي نيز 

اين وزارتخانه آغاز شده است، اما وزارت جهاد كشاورزي ابزارهاي الزم براي مديريت كل بازار محصوالت كشاورزي را ندارد و در 

هاي بازار محصوالت كشاورزي هاي بازاري بخش كشاورزي را رصد و هدايت كند. استفاده از ظرفيت تعاونيتواند تمامي فعاليتنمي

 رسد كه ما نيز بايد بيشتر از چنيننظر مياندهي بازار محصوالت كشاورزي، بسيار مؤثر بوده است. بهدر بسياري از كشورها، در سام

 هايي استفاده كنيم.ظرفيت

 ها در ايران وجود ندارد؟هاي آنهاي بسياري در حوزه کشاورزي وجود دارد. چرا امكان استفاده بيشتر از ظرفيتتعاوني

جانبه براي توسعه و فعاليت كارامد ني در ايران، داليل گوناگوني دارد. دوم بسترهاي الزم همهماندگي بخش تعاونخست آنكه عقب

تواند ويژه در حوزه بازاريابي نميها بهها بدون توجه به ضرورت ارتقاء توانمندي اعضاي آنآنها ايجاد نشده است. توسعه كمي اين تعاوني

 ها باشد.متضمن موفقيت آن

هاي گذاران حاضر هستند ريسک محدوديتهايي که در حوزه آب و خاک وجود دارد، آيا سرمايهديتبا توجه به محدو

 هاي خود قرار دهند؟گذاري در اين حوزه را در اولويتفوق را به جان بخرند و سرمايه

ش نيز خواهد داشت انجام هاي آينده افزايهاي آبي و خاكي كه در سالمسلم است كه توسعه بخش كشاورزي بايد با وجود محدوديت

ويژه از طرف دولت براي غلبه گذاري در بخش كشاورزي بهشود تا امنيت غذايي كشور در مخاطره قرار نگيرد. يكي از الزامات سرمايه

اي در بخش كشاورزي ازجمله حوزه آب و خاک گونهها بايد انجام شود. به عبارتي ديگر، الزم است كه دولت بهبر اين محدوديت

گذاران جديد و قديم را در بخش كشاورزي هاي ورود و ماندن سرمايهگذاري كند كه ضمن حفظ اين دو عامل مهم توليد، انگيزهسرمايه

حاضر دارد، در چند دهه گذشته نيز داشت و  اي كه حاكميت درباره حفظ منابع آب و خاک در دههافزايش بدهد. اگر دغدغه

ونه در گشد و اينراي آن تعريف كرده بود، شايد كشاورزي كشور به شرايط موجود و كنوني، وارد نميريزي بلندمدت و جامع ببرنامه

 افتاد.پي خشكسالي طوالني، منابع آب و خاک كشور و فعاليت كشاورزان به مخاطره نمي

نقش دولت در هدايت  ها به فرصت در چه نوع راهكارهايي بايد تبلور يابد، در اين بارهبرآورد مخاطرات و تبديل آن

 تواند انجام شود؟ها به حوزه کشاورزي چگونه ميگذاريسرمايه

مخاطرات موجود در بخش كشاورزي را بايد مديريت كرد. نقش دولت در كنار بخش خصوصي در تحقق چنين امر مهمي بر كسي 

گذاري بخش كشاورزي خواهد دوام سرمايهگونه كه گفته شد، مديريت مخاطرات كشاورزي، شرط الزم براي تپوشيده نيست. همان

جانبه دولت از آن يك ضرورت است. از آنجا كه بود. حتي از ديد ابزاري هم به بخش كشاورزي نگاه كنيم، حمايت هدفمند و همه
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ر در شتگذاران را براي حضور بيتواند و الزم است كه سرمايهامنيت غذايي بايد به هر طريقي كه ممكن است حفظ شود، دولت مي

در  هاي نادرستهاي گذشته، سازگاري اقليمي با كشاورزي باعث شده بود كه بخشي از سياستحوزه كشاورزي ترغيب كند. در سال

بخش كشاورزي، آثار خود را به سرعت نشان ندهد، اما شرايط آب و هوايي كنوني، محلي براي ارتكاب و تكرار خطاي سياستگزاري 

شد كه كشتي كشاورزي و مناطق روستايي از كشتي صنعت و ي باقي نگذاشته است. قبالً تصور ميدر زمينه آب و خاک كشاورز

خدمات و مناطق شهري جداست و به همين خاطر، نگراني درباره غرق شدن كشتي كشاورزي، چندان نبود، اما اكنون، همه به اين 

د و حركت در طول زمان آينده، الزم است كه بخش ايم كه همه سوار يك كشتي هستيم و براي رسيدن به مقصنتيجه رسيده

 كشاورزي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد./

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٣6/%D9%٨٥%D٨% 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 ميليارد ريال از جرايم وام کشاورزان 183۷بخشودگي 

 .ميليارد ريال از جرايم وام كشاورزان بخشوده شده است ١٨٣٧وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد: تاكنون 

« و»اي اعالم كرد: در اجراي مفاد بند وزارت جهاد كشاورزي در اطالعيه ،خبرنگاران جوان گروه اقتصادي باشگاه  خبرنگار به گزارش 

و دستورالعمل  ١٣9٥( قانون اصالح قانون بودجه سال ٣٥آئين نامه اجرايي تبصره )« ٢»و ماده  ١٣96( قانون بودجه سال ١6تبصره )

تا سقف يك ميليارد ريال منوط به  تتسهيالابالغي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در خصوص بخشودگي سود متعلق به 

ميليارد ريال از سوي آن بانك به  ١٠٠٠٠بازپرداخت اصل تسهيالت و بخشش تمام وجه التزام هاي متعلقه در زمان تسويه، مبلغ 

ه بخشوده شد جرائم وام کشاورزانميليارد ريال  ١٨٣٧ميليارد ريال جذب و مبلغ  ٧4٢9بانك كشاورزي اختصاص يافته كه مبلغ 

مشمول اين  جرائم وام کشاورزان هزار پرونده تعيين تكليف شده و مابقي بخشودگي ٢6٥در نتيجه اين اقدام، تاكنون تعداد .است

 ميليون ريال در حال انجام است. 4٠٠قانون تا سقف 

s/http://www.yjc.ir/fa/new6٢٣٣٥9٨/%D٨%A٨%D٨%AE%D٨% 
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 تامین منابع مالی  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 درصد مطالبات چايكاران پرداخت شد 67

خريداري  ميليارد تومان از چايكاران ١٧٣هزارتن برگ سبز چاي با ارزش بالغ بر  ٨9رئيس سازمان چاي گفت: از آغاز فصل برداشت 

با  ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزي محمد ولي روزبهان رئيس سازمان چاي در گفتگو با خبرنگار.شده است

ميليارد تومان  ١٧٣با ارزش بالغ بر  برگ سبز چايهزارتن  ٨9اشاره به آخرين وضعيت خريد تضميني چاي اظهار كرد: از آغاز فصل برداشت 

و  چايكاراندرصد بهاي برگ سبز تحويلي به  6٧ميليون تومان معادل  ٥٠٠ميليارد و  ١١4وي افزود: تا كنون .از چايكاران خريداري شده است

 بخشي و دولت قدرالسهم به كه بخشي از آن  مطالبات چايكارانبه گفته اين مقام مسئول .ي پس از تامين منابع مالي پرداخت خواهد شدمابق

برگ سبز چاي در چند روز آينده  برداشت چين چهارم روزبهان از آغاز.شود مي پرداخت و تامين زودي به گردد، مي بر كارخانجات قدرالسهم

خبر داد و گفت: با توجه به شرايط اقليمي و كاهش ميزان بارندگي پيش بيني مي شود كه توليد نسبت به سال گذشته با كاهش نسبي مواجه 

فزايش بي سابقه توليد را درصد باالتر از ميانگين جهاني بود كه همين امر ا ٥٠رئيس سازمان چاي ادامه داد: سال گذشته ميزان بارندگي .شود

 .رقم زد و تنها عمليات به زراعي ، احيا باغات و حمايت هاي دولت تا حدي توانست اين كاهش را جبران كند

كارخانه ها متحول مي شود كه درنهايت رونق فروش موجب شده  چاي خشکروزبهان تصريح كرد: با آغاز فصل پاييز ميزان فروش  

 .ر پرداخت شودكه مطالبات چايكاران زودت

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٢٥9٠/6٧%D-٨%AF%D٨%B١% 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 آبياري اختصاص يافتهاي نوين ميليارد تومان به سامانه 3۲8۰

 ٢٨٠هزار و  ٣هاي نوين آبياري در كشور معاون امور آب و خاک وزارت جهاد كشاورزي گفت: مجموع اعتبارات امسال براي طرح

ي معاون امور آب و خاک در بازديد از روند عليمراد اكبر گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .ميليارد تومان اعالم شد

طرح آبرساني به اراضي دشت سيستان اظهار كرد: اين طرح در بستر دويست هزار هكتار از اراضي دشت سيستان انجام مي شود، اما 

در هزار هكتار از اراضي دشت سيستان  46ميليون مترمكعب آب براي اين طرح،  4٠٠و تخصيص  محدوديت منابع آببه علت 

اشتغالزايي اين  وزارت جهاد کشاورزي معاون امور آب و خاک .است داشته درصدي ٥٠ پيشرفت اين طرح ديده شده كه تاكنون 

  .طرح و طرح هاي جانبي در اين منطقه را بيش از سه هزار نفر عنوان كرد

ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: سهم سيستان  ٢٨٠در كشور را سه هزار و  طرح هاي نوين آبياريوي مجموع اعتبارات امسال براي 

طرح معاون امور آب و خاک وزارت جهاد كشاورزي يادآور شد: براي  .ميلياردتومان است١١٢و بلوچستان از اين اعتبارات امسال 

طرح به هزار ميليارد تومان اعتبار ديگر براي ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه اين  ٣٠٠دشت سيستان هزار و  آبرساني

 .تكميل شدن نياز دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣9٧٨٧/%DB%B٣%DB%B٢% 
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 تحقيقات و نوآوري ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۹ : تاریخ

 توليد محصول گلخانه با گرماي دودکش کارخانه سيمان 
  .شوداي استفاده ميدر راستاي اقتصاد مقاومتي از گرماي دودكش كارخانه سيمان زاوه براي توليد محصوالت گلخانه

ي وزير جهاد كشاورزي از يك طرح مبتكرانه ايجاد گلخانه در كنار كارخانه ، محمود حجتايانابه نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

شود، بازديد كرد كه اين طرح براي نخستين بار در خاورميانه سيمان كه از حرارت دودكش كارخانه براي گرماي گلخانه استفاده مي

هاي واحد توليدي خود اقدام به ايجاد گلخانه كرده  حركت مبتكرانه و نوظهور كارخانه سيمان زاوه كه از حرارت دودكش.شوداجرا مي

وزير جهاد كشاورزي گفت: توسعه كشت گلخانه اي از طرح  .يك حركت اميدبخش است كه باعث افزايش عملكرد توليد مي شود

 يالت را در اختيارهاي مهم در حوزه اقتصاد مقاومتي است و بنا داريم از طريق منابع صندوق توسعه ملي و بانك ها، ارزان ترين تسه

محمود حجتي در حاشيه بازديد از طرح گلخانه هيدروپونيك شركت سيمان زاوه اظهار داسكرد: .توليد كنندگان اين بخش قرار دهيم

  .البته بايد تالش كنيم تا اين سياست را با استفاده از فناوري هاي نو و دانش روزآمد در سطح كشور گسترش دهيم

القانه كارخانه سيمان زاوه در راه اندازي اين گلخانه، افزود: حركت مبتكرانه و نوظهور كارخانه سيمان زاوه كه وي با تحسين ابتكار خ

از حرارت دودكش هاي واحد توليدي خود اقدام به ايجاد گلخانه كرده يك حركت اميدبخش است كه باعث افزايش عملكرد توليد 

ليت ها بايد در سطح كشور الگوسازي شود، گفت: دودكش هاي حرارتي كه دائم در حجتي با تاكيد بر اينكه اين نوع فعا .مي شود

حال هدر رفتن سوخت و آلودگي محيط هستند، ظرفيت بازيافتي دارند و با توجه به اينكه اغلب اين دودكش ها گاز كربنيك زيادي 

ان داشت: اين نوع ابتكارات بايد با كمك توليد كنندگان وي بي .درصد افزايش دهد ٣٠دارند، اين مي تواند توليد كشت گلخانه اي را تا 

و كارآفرينان به عنوان يك الگوي سازنده در سطح كشور مطرح شود تا شاهد صرفه جويي در بخش كالن كشور و بهره وري باال 

)خنك كن( كارخانه  طرح ايجاد گلخانه هيدروپونيك )كشت بدون خاک( با استفاده از بازيافت انرژي حرارتي گريت كولر .باشيم

اجراي اين طرح كه براي نخستين بار در خاورميانه با همكاري يك شركت هلندي صورت  .سيمان شهرستان زاوه در دست اجرا است

مديرعامل  .مي گيرد مانع از هدر رفتن انرژي حرارتي از دودكش كارخانه شده و در فرايند توليد و مصرف بهينه به كار گرفته مي شود

زده شد اما به دليل برخي مشكالت در واگذاري تسهيالت  94سيمان زاوه نيز به خبرنگاران گفت: كليد آغاز اين طرح از آذرماه  كارخانه

محمدرضا توكلي افزود: در مرحله نخست اين طرح در سطح  .تجهيز و به مرحله اجرا درآمد 9٥و همچنين تجهيزات عمال، آذرماه 

ميليون ريال آن جذب شده و پيش بيني ما براي  ٥٠٠ميليارد و  ٧٧سهيالت اجرايي شده كه تاكنون ميليارد ريال ت ٨٣سه هكتار با 

وي با بيان اينكه اين پروژه تا پايان آذرماه امسال به بهره برداري مي رسد، افزود:  .ميليارد ريال اعتبار است ١٨٠اتمام نهايي پروژه 

  .هكتار گلخانه را دارد و در آينده قصد توسعه اين پروژه را داريم 6يت گرم كردن بازيافت حرارتي دودكش كارخانه سيمان زاوه ظرف

وزير جهاد كشاورزي در سفر يك روزه خود به منطقه تربت حيدريه پس از بازديد از چند طرح كشاورزي در جلگه رخ و ديدار با 

  .سيمان اين شهرستان بازديد كردزعفرانكاران اين شهرستان به زاوه رفت و از گلخانه هيدروپونيك كارخانه 

 .كيلومتري مشهد واقع است ١٨٠هزار نفري زاوه در  ٨٠مركز شهرستان 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6١9٠٠٠٥١٠ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

درصدي مصرف  38درصدي مصرف آب و  86ها/ کاهش هاي جديد براي جلوگيري از استرس گرمايي دامابداع روش

 برق

 فخر:وحيد زندي -خبرگزاري کشاورزي ايران )ايانا( 

كه درجه حرارت از منطقه آسايش ها تدابيري انديشيد در روزهاي گرم سال، الزم است براي جلوگيري از ايجاد استرس گرمايي در دام

 فراتر نرود. در غير اين صورت، واحد دامداري از نظر اقتصادي آسيب خواهد ديد.

هايي كه دماي اطراف حيوان شود. بنابراين در زمانگراد برآورد ميدرجه سانتي ٢4آل براي يك گاو شيرده بين چهار تا دماي ايده

ها براي خنك نگه داشتن خود مجبورند انرژي بيشتري مصرف كنند. همين مصرف درجه، دام باالتر از اين مقدار باشد به ازاي هر

 بيشتر انرژي يعني هزينه اضافي كه دامدار بايد از جيب خود آن را بپردازد.

ليد نيز تا درصد كاهش مصرف خوراک توسط دام را به همراه دارد، بلكه افت تو ١٠هاي گرمايي نه تنها تا گذشته از اين ها، استرس

همين مقدار ايجاد شده و نگهداري دام هزينه مضاعفي را بر واحد دامداري تحميل خواهد كرد. البته بايد توجه داشت كه اين دما با 

درصد، دام تلف  ١٠٠گراد و رطوبت درجه سانتي ٣٨ميزان رطوبت هوا ارتباط تنگاتنگي دارد. به عنوان مثال، در دماي باالتر از 

يكي( و هاي متابولها، بروز اسيدوز )يكي از بيماريهم زدن سيكل فحلي و تاثير منفي بر آبستني دام، كاهش وزن گوسالهشود.بر مي

 آورند.هاي گرمايي در دام به وجود ميايجاد لنگش از ديگر عالئم شايع و متداولي است كه استرس

شود تا دام از مصرف خوراک فراري نبوده و هميشه آب شخور سعي ميها در باالي آخور و آبدر ايران معموال با استفاده از سايبان

كند، اما در ليتر آب مصرف مي ١٥٠تا  ١٣٠مورد نياز را در اختيار داشته باشد. )البته بايد توجه داشت كه اگرچه يك دام روزانه بين 

مچنين با ايجاد جريان هواي مناسب، پاشش آب، شود.( هتا دو برابر حد معمول مي ١.٢دماهاي باال نياز دام به اين مايه حيات 

شود تا از ايجاد استرس دمايي در دام جلوگيري هاي ويژه براي خنك نگه داشتن گاوها و مسايلي از اين دست تالش ميتاسيس جايگاه

اند كه تا به حال هايي زدهبه عمل آيد.در همين راستا برخي محققان آمريكايي براي كاهش استرس گرمايي دست به آزمايش روش

هاي كاليفرنيايي انرژي زيادي براي خنك نگه در حال حاضر كه دامداري capradio.orgدر واحدها معمول نبوده است. به گزارش

هاي مربوط به اين خنك سازي كاهش يابد؛ دنبال راهكاري هستند تا هزينهكنند، پژوهشگران بهداشتن محيط اطراف دام استفاده مي

 هاي مخصوص متفاوت است.اسپري كردن گاوها و استفاده از پنكه روشي كه با

شود؛ ليتر است( مصرف مي ٣.٧٨هزار گالن آب )هر گالن  ١١سازي هر راس گاو در سال، اين محققان معتقدند كه به ازاي خنك

 رود. همچنيناين صورت هدر ميبنابراين با وجود كمبود منابع آبي، براي كاهش استرس گرمايي گاوها حجم قابل توجهي از آب به 

ميليون دالر از  ٨٠٠تنها مشكالت بهداشتي بعدي را به همراه خواهد داشت، بلكه ساالنه هاي سنتي، نهپاشش آب روي دام به روش

و  اشود تا با استفاده از يك پد مخصوص در بستر گاوهكند. اين در حالي است كه در تحقيقات اخير، تالش ميجيب دامدار كسر مي

ها حدود هاي ابداعي آنگويند كه روشعبور جريان آب سرد در اطراف آن، روند خنك سازي را تسهيل كنند. اين پژوهشگران مي

دهد.اگرچه روش جديد هنوز به طور كامل مورد تأييد قرار نگرفته و درصد مصرف برق را كاهش مي ٣٨درصد مصرف آب و تا  ٨6

بيشتري الزم است، اما بايد ديد كه آيا پدهاي ابداعي قابل استفاده در تمام واحدها خواهد بود يا  هايبراي توليد تجاري آن آزمايش

 نه؟ ضمن اينكه بايد هزينه تهيه آنها براي صاحبان گاوداري از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد./

w.iana.ir/fa/news/http://ww4٨٣9١/%D٨%A٧%D٨%A٨%D٨%A 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 شوداندازي ميبرابري مروجان کشاورزي در دولت يازدهم/ پارک علم و فناوري کشاورزي در استان البرز راه 5افزايش 

نفر يك مروج كشاورزي  ١٣٠هزار و  ٣دولت يازدهم به ازاي هر  رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي گفت: در ابتداي

 .نفر يك مروج رسيده است 6٣٠وجود داشت كه اين امر اكنون به ازاي هر 

به گزارش ايانا از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي اسكندر زند در نشستي تخصصي با حضور استاندار البرز و مراكز تحقيقاتي 

ان با اشاره به اينكه البرر داراي ظرفيت هاي بااليي در حوزه كشاورزي است، افزود: پيشنهاد مي شود كه پارک تخصصي و پژوهشي است

 .علم و فناوري كشاورزي در اين استان راه اندازي شود كه البته اقدامات اوليه اين امر صورت گرفته است

مؤسسه در البرز مستقر است، اظهار داشت:  ١٠ورزي و علوم دامي مؤسسه تحقيقاتي كشور در بخش كشا ١9وي با بيان اينكه از 

ويژه اي تدوين شده و اقدامات كشاورزي  استان البرز به عنوان قطب علم و فناوري كشور مطرح است، بنابراين انتظار مي رود برنامه

ژنتيكي كشور در اختيار اين سازمان است كه درصد ذخاير  9٥زند با اشاره به اينكه .استان با پيوست قوي علم و فناوري دنبال شود

نمونه غير زنده را در خود جاي داده، افزود: هشت هزار فرموالسيون كود در كشور وجود داشت كه با  9٠٠بيش از چهار ميليون و 

 .نداردكود غيرمجاز شناخته شده و اكنون هيچ فرمول غيرمجازي در اين خصوص وجود  4٠٠بررسي هاي صورت گرفته يكهزار و 

نمونه از آنها به  ٥٠رقم گياهي و باغي وجود دارد كه  ٨٠٠معاون وزير جهاد كشاورزي اضافه كرد: در مؤسسه اصالح بذر و نهال كرج 

وي ادامه داد: اكنون اين سازمان در شش حوزه پژوهش و فناوري، توليد، ثبت، گواهي و .شركت هاي دانش بنيان سپرده شده است

زند خاطرنشان كرد: با توجه به وجود مؤسسات حياتي و مهم .ج و مديريت ذخاير ژنتيكي كشور فعاليت داردنظارت، آموزش، تروي

كشاورزي كشور در استان البرز، انتظار مي رود كه مصوبه اي در استان براي حفاظت از اين عرصه هاي مهم وجود داشته باشد؛ چراكه 

 .در اين خصوص نگراني هاي بسياري وجود دارد

افزود: استان البرز در بخش بذر و نهال داراي ظرفيت هاي منحصر به فردي است، از اين رو مناسب است كه كشاورزان در زمينه وي 

 توليد بذر و نهال اهتمام ويژه اي داشته و اين استان تبديل به بازار و نمايشگاه دائمي در كشور در اين بخش باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٣٣/%D٨%A٧%D9%٨١ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 /توليد و محصول سبزي و صيفي هاي نوين در مديريترقم جديد در کشت سبزي و صيفي/ عرضه روش 1۰معرفي 

 بندي مناسب راهكار مؤثر در کاهش ضايعاتسبزي و صيفي/ بستهدرصد  ۲۰ضايعات ساالنه 

خورشيدي  ١٣٣9تحقيقات مربوط به محصوالت سبزي و صيفي همزمان با ايجاد مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر در سال 

تحقيقات محصوالت  ١٣٥٠در سال هاي باغباني آغاز مي شود. با تغيير نام اين اداره به بخش تحقيقات باغباني در اداره كل بررسي

 ...بخش تحقيقاتي سبزي و صيفي در ١٣٥٧يابد. در سال سبزي و صيفي نيز در آن بخش ادامه مي

انا با وگو با خبرنگار ايمعاون پژوهشي پژوهشكده سبزي و صيفي مؤسسه تحقيقات علوم باغباني وزارت جهاد كشاورزي امروز در گفت

ن هاي مختلفي در ايكارگروه تحقيقات تخصصي سبزي و صيفي در اين پژوهشكده گفت: موضوعاشاره به برگزاري نشست اخير 

، هاي برگياعم از سبزي-هاي مختلف هاي مختلف محصولي سبزيهاي تحقيقاتي گروهها درباره برنامهنشست مطرح شد كه اهم آن

 طور كامل ارائه شد.تي اين پژوهشكده بههاي تحقيقابود كه برنامه -ايكدويان، حبوبات سبز و محصوالت گلخانه

هاي اصالحي محصوالت سبزي و صيفي و پالسمنژادي و تهيه ژرمها بههاي اين گروهفر با بيان اينكه اهم موضوعدكتر رامين حاجيان

والت هكار انتقال محصهاي راتوليد ارقام تجاري مناسب و مطلوب از نظر توليد، عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي بود، افزود: بررسي

 رود.شمار ميهاي تحقيقاتي پژوهشكده سبزي و صيفي بهسبزي و صيفي از فضاي باز به فضاي گلخانه از اولويت

ه بندي و انتقال بوي با اشاره به كاهش ضايعات و افزايش ماندگاري سبزيجات برگي از زمان توليد محصول در مزرعه تا زمان بسته

هاي مناسب، بهينه و مدرن توليدات محصوالت سبزي و كننده عنوان كرد: روشقرار گرفتن محصول توسط مصرفبازار و در اختيار 

وري بااليي با استفاده از حداقل ميزان آب دارند، خيلي اهميت دارد. با توجه به اينكه اخيراً كشور دچار نبود و كمبود صيفي كه بهره

 تواند با مديريت درست مصرف آب آبياري را كاهش دهد.ي و صيفي ميآب است و محصوالت كشاورزي و ازجمله سبز

 هاي نشست كارگروه تحقيقاتهاي تحقيقاتي به كشاورزان را از ديگر موضوعهاي ترويجي در انتقال يافتهفر انجام فعاليتحاجيان

گي ترويج نيز حضور داشت و قرار شد تخصصي سبزي و صيفي دانست و ادامه داد: خوشبختانه در اين نشست نماينده اداره هماهن

ور برسانيم ها را به منصه ظههاي تحقيقاتي كه بتواند به عرصه كشاورزي انتقال يابد با همكاري مروجان بتوانيم آنكه يكسري فعاليت

 هاي تحقيقاتي به كشاورزان كمك كند.تواند بر انتقال يافتهو نمايش دهيم. اين كار مي

د، وري توليد داشته باشسازي و افزايش بهرهتواند نقش مهمي در بهينهتوليد محصوالت سبزي و صيفي كه مي به گفته وي، مديريت

 از ديگر موضوع هايي بود كه در نشست كارگروه تحقيقات تخصصي سبزي و صيفي مورد بررسي قرار گرفت.

 هاي نوين در توليد محصوالت سبزي و صيفياستفاده از روش

هاي مناسب توليد محصوالت سبزي و صيفي بيان كرد: هشكده سبزي و صيفي با اشاره به استفاده از روشمعاون پژوهشي پژو

اري هاي مناسب آبيتواند هم درباره توليد از جنبه مصرف مناسب آب مطرح باشد؛ يعني سيستمهاي مختلفي مطرح است كه ميروش

وري را در واحد سطح باال ببرد. استفاده از روش آبياري ه باشيم كه بهرههاي مختلف توليد را داشتداشته باشيم و هم اينكه سيستم

وين هاي نتوان توليد را به سمت استفاده از سيستمتواند مطرح باشد. همچنين ميها براي تأمين رطوبت ميپاشاي و نيز مهقطره

به  هاي مجهزهاي فلزي، تهويه مناسب و سيستملتهاي چوبي به سمت اسكاي معمولي و اسكلتسوق داد؛ مثالً از توليدات گلخانه

بردار به همراه كننده و گرمايشي مناسب كه بتواند با كمترين ميزان انرژي باالترين بازده را براي توليدكننده و بهرههاي خنكسيستم

 داشته باشد، رفت.

 هاي کاهش ضايعات محصوالت سبزي و صيفيشيوه

http://awnrc.com/index.php


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

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

 

78 

طور كه قبالً اشاره شد از زمان ابتداي ي كاهش ضايعات محصوالت سبزي و صيفي اظهار كرد: همانهافر با اشاره به شيوهحاجيان

موقع تاريخ كاشت و تا زمان برداشت محصول طوري بايد تنظيم شود كه دچار مشكالت صدمه ديدن و توليد در مزرعه با تنظيم به

شود، طوري فرآوري حصول در سطح مزرعه يا گلخانه برداشت ميضايعات محصول در زمين در زمان برداشت نشويم. تا زماني كه م

 صورت زنده در اين محصول داشته باشد.صورت محيطي و هم بهو به بازار برسد كه كمترين ميزان ضايعات را هم به

 به کانال ايانا در تلگرام بپيونديد

هاي كاهش ضايعات اين محصوالت اعالم كرد و يادآور شد: بايد زي و صيفي را از ديگر شيوهبندي مناسب محصوالت سبوي بسته

رسد، ماندگاري آن در بازار باال رود. اين ماندگاري با آن ماندگاري كه بر اثر افزودن تدابيري انديشيد تا بتوان وقتي محصول به بازار مي

نوعي تنظيم و نوعي در محصول مديريت ايط مطرح است كه بايد شرايط را بهمواد شيميايي صورت مي گيرد، متفاوت است. بحث شر

رود و روي آن مشغول شمار ميكرد كه ميزان ضايعات محصول به حداقل برسد. اين موضوع در حال حاضر بحث جديدي در جهان به

 كار هستند كه ماندگاري سبزي را كه بيشتر قابليت فسادپذيري دارد، به حداقل رساند.

 درصد ضايعات محصوالت سبزي و صيفي

رسد ينظر مفر با بيان اينكه ميزان دقيق درصد ضايعات محصوالت سبزي و صيفي وجود ندارد، در عين حال تأكيد كرد: بهحاجيان

گيرد؛ درصد باشد كه بيشتر پس از برداشت محصول صورت مي ٢٠ضايعات در كل محصوالت سبزي و صيفي ساالنه رقمي حدود 

راين بايد خيلي سعي شود در حوزه سبزي و صيفي اين رقم ضايعات را از زمان توليد تا زمان راهيابي محصول به بازار با استفاده بناب

 هاي مناسب و با مديريت قوي و مناسب كاهش داد.از شيوه

 هاي ترويجي در افزايش توليد و کاهش ضايعات سبزي و صيفينقش فعاليت

زايش هاي ترويجي در افبزي و صيفي مؤسسه تحقيقات علوم باغباني وزارت جهاد كشاورزي نقش فعاليتمعاون پژوهشي پژوهشكده س

ال تواند در انتقهاي ترويجي راهكارهاي مختلفي ميتوليد و كاهش ضايعات سبزي و صيفي را مهم دانست و ادامه داد: درباره فعاليت

هاي الگويي با منطقه و كل كشور مؤثر باشد. اينكه بتوانيم مزرعه الگويي يا گلخانه برداران درهاي تحقيقاتي به كشاورزان و بهرهيافته

ب و هاي مناسهاي الگويي بتوانيم سيستمتواند خيلي مؤثر باشد تا در آن مزارع يا گلخانههمكاري اداره ترويج داشته باشيم مي

 هاي صحيح محصوالت سبزي و صيفي نمايش دهيم.مديريت

: مورد ديگر اينكه در صدد هستيم با همكاري اداره ترويج و حمايت شوراي تحقيقات كشاورزي سازمان تات يكسري وي اضافه كرد

تواند به مورد اجرا درآيد و دقيقاً مشكلي را از آن منطقه و آن محصول برطرف هايي كه تنها جنبه كاربردي داشته باشند، ميپروژه

 كند.

 و صيفي در کشور آمار و ارقام توليد محصوالت سبزي

ميليون تن از توليد محصوالت كشاورزي كشور اختصاص به توليد سبزي و صيفي  ٢٥فر با بيان اينكه در حال حاضر حدود حاجيان

تواند كننده نيازهاي غذايي مردم كشورمان، ميدارد، گفت: توليد محصوالت سبزي و صيفي عالوه بر از نظر اقتصادي و از لحاظ تأمين

هاي اخير شاهد صادرات محصوالت سبزي و صيفي به كشورهاي همسايه بوديم؛ صادرات بااليي نيز داشته باشد. البته طي سالارزش 

اما جاي كار زيادي در اين زمينه وجود دارد و كشور ما پتانسيل و ظرفيت خيلي خوبي در زمينه توليد محصول باكيفيت دارد و 

 د.تواند رونق بيشتري نيز داشته باشمي

 دستاوردهاي پژوهشكده سبزي و صيفي

http://awnrc.com/index.php
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هاي هاي اين پژوهشكده طي ساليان اخير افزود: تمركز پژوهشكده بيشتر روي توليد و معرفي ارقام و تودهوي با اشاره به فعاليت

اي و شههاي ريهاي برگي، كاهو، اسفناج، سبزيرقم از انواع مختلف سبزي ١٠داخلي كشور بوده است، حاصل آن تاكنون معرفي 

هاي مربوط به خانواده كدويان مثل خربزه، طالبي و... بوده است كه نشان از موفقيت محققان پژوهشكده اي بوده و همينطور سبزيغده

حققان فر در پايان تأكيد كرد: از طرف ديگر مدارد كه توانستند به اين ارقام بسيار مطلوب و باكيفت و عملكرد باال دست يابند.حاجيان

هاي اند و توانسته اند روشهاي مختلف محصوالت سبزي و صيفي به كار بردهباغي خوبي در حوزهزراعي و بههاي بهشكده روشپژوه

هاي محيطي و غيرزنده و زنده در شرايط داخلي كنترل شوند. توليد و مديريت محصولي معرفي كنند تا تنش نوين را در مديريت

و بسترهاي  هاهاي توليد محصوالت سبزي در محيطهاي توليد مانند سيستمهايي در زمينه سيستميتها، پژوهشكده موفقعالوه بر اين

 هاي زيادي داشته باشيم./هاي آينده موفقيتبدون خاک نيز داشته است. اميدواريم در سال

fa/news/http://www.iana.ir/4٨4٣٢/%D9%٨٥%D٨%B9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 فناوري هاي جديدي که کشاورزي را متحول کرده اند

معرفي فناوري كليك در گزارش زير به  .فناوري هاي جديد مي توانند صنعت كشاورزي را نيز مانند هر صنعت ديگري متحول كنند

هاي مرتبط با كشاورزي و كشت ارگانيك پرداخته و اين فناوري ها را در چهار بخش حسگرها، فناوري هاي مرتبط با توليد غذا، 

اتوماسيون سازي و مهندسي كشاورزي بررسي كرده است. فناوري هاي هر چهار بخش مذكور باعث تسريع در روند تغييرات شده 

ه كشاورزان در تمام مراحل توليد و آماده سازي محصوالت كشاورزي، تشخيص محصوالت، كنترل و نظارت حسگرها مي توانند ب.است

 .بر حيوانات مزرعه و وضعيت ماشين آالت كشاورزي كمك كنند

هاي  وريدر توليد مواد غذايي هم مي توان از فناوري هاي مرتبط با اصالح ژنيك بهره مند شد و حتي به صورت بالقوه مي توان از فنا

در مورد اتوماسيون سازي هم مي توان گفت اين فرايند مي تواند با .مرتبط با توليد گوشت در محيط آزمايشگاهي نيز استفاده كرد

مهندسي .استفاده از ربات هاي بسيار بزرگ و يا بسيار كوچك به منظور بررسي محصوالت كشاورزي يا نگه داري از آن ها، عملي شود

ناوري هايي در ارتباط است كه باعث مي شوند امكان استفاده از ابزار جديد در كشاورزي فراهم شود و كشاورزي به كشاورزي نيز با ف

جايگاه هاي جديدي دست پيدا مي كند و حتي در زمينه هاي مختلف اقتصادي نيز به رشد و شكوفايي خوبي برسد. يكي از زمينه 

مي شود، زيست شناسي مصنوعي است كه امكان برنامه ريزي مجدد به صورت  هايي كه در مهندسي كشاورزي به آن توجه زيادي

كارآمد براي توليد سوخت از موجودات تك سلولي، محصول جانبي )فراورده هايي كه در كنار محصول اصلي واكنش شيميايي به 

 .ندصورت ناخواسته توليد مي شوند( از شيمي آلي و همچنين توليد وسايل هوشمند را فراهم مي ك

در ادامه پيش بيني هايي بيان خواهد شد كه بر اساس گفتگو با متخصصان امر و نظر خواهي از آن ها انجام شده اند كه پيش بيني 

مي كنند كه هر يك از فناوري ها از نظر علمي چه زماني توسعه خواهند يافت )منظور فناوري هايي است كه توسط شركت هاي 

منظور زماني است كه )دانشگاه ها توسعه يافته است(، چه زماني توجه زيادي به آن ها خواهد شد  بزرگي همچون گوگل، دولت ها و

سرمايه گذاران خطر پذير و شركت هاي نوپا سرمايه هاي عظيمي را به اين فناوري ها اختصاص مي دهند( و چه زماني از نظر مالي 

براي جمع آوري كمك هاي مالي در  Kickstarterوري ها در سايت مي توانند منفعت بخش باشند )منظور زماني است كه اين فنا

 (دسترس باشند

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٣٨/%D9%٨١%D9%٨6%D٨ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 «تايمز»هاي موسسه آموزش عالي نشگاه ايراني در فهرست برتريندا 18نام 

موسسه ايراني را در فهرست  18منتشر شده است، نام  ٢٠١٧خود كه در سال  ٢٠١٨در ويرايش « تايمز»موسسه آموزش عالي 

 .مؤسسات برتر جهان منتشر كرده است

، «صنعتي نوشيرواني بابل»هاي ، دانشگاهپژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا( از

علوم »، «تهران»، «تبريز»، «صنعتي شريف»، «خواجه نصيرالدين طوسي»، «صنعتي اصفهان»، «علم وصنعت»، «صنعتي اميركبير»

« زنجان»، و «يزد»، «بيرجند»، «الزهرا»، «شيراز»، «شهيد بهشتي»، «اصفهان»، «گيالن»، «فردوسي مشهد»، «پزشكي تهران

موسسه هاي پيشرو جهان « تايمز»بندي جهاني آموزش عالي رتبه.اند به ترتيب در جايگاه نخست تا هجدهم ملي قرار گيرندتوانسته

 .كندسنجه كمي ارزيابي مي ١٣آمدهاي صنعتي، بر پايه انداز جهاني، پژوهش، استنادها، و درحوزه آموزش، چشم ٥را در 

موسسه  ١٣اند در حالي كه در ويرايش پيشين اين نظام موسسه برتر قرار گرفته ١٠٠٠موسسه ايراني در فهرست  ١٨موسسه از  14

سه از كشورهاي گوناگون موس ١٠٢رفته يك هزار و همروي« تايمز»بندي نظام رتبه ٢٠١٨در ويرايش .ايراني در اين فهرست بودند

هاي جهاني و امتياز كل موسسه هاي ايراني و در جدول دو امتياز آنها در شاخص در اين جدول، رتبه.اندبندي شدهارزيابي و رتبه

 گوناگون آمده است

. 
سسه هاي جهان داراي بيشترين امتياز و پيشگام مو« دانشگاه آكسفورد»، «تايمز»موسسه آموزش عالي  ٢٠١٧طبق گزارش سال 

 .است

http://awnrc.com/index.php
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 University of Cambridge» ،«California Institute of Technology» ،«Stanford»همچنين، پس از اين دانشگاه، 

University» ،«MIT» ،«Harvard University» ،«Princeton University» ،«Imperial College London-

ICL» ،«University of Chicago» ،«ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich» ( جايگاه

 .انددست آوردهبندي را بهجايگاه دوم تا دهم اين نظام رتبه («University of Pennsylvania» دهم مشترک با

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٥٠/%D9%٨6%D٨%A٧% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

هاي مطالعه فسيلي ايران/ مطالعه مشترک ايران و آذربايجان روي تعيين لرستان و آذربايجان غربي، بهترين سايت

 هامسير مهاجرت فيل

موزه تاريخ طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، لرستان و آذربايجان غربي بهترين به گفته رئيس گروه ديرينه شناسي دفتر 

زهرا اورک در گفتگو با خبرنگار ايانا بيان كرد: ايران با توجه به موقعيت خاصي كه دارد و از .هاي مطالعه فسيلي در ايران هستندسايت

 مطالعات ديرينه شناسي خواهد داشت.هاي مختلف زمين شناسي تشكيل شده است، وضعيت متنوعي براي بلوک

وي افزود: بسياري از كشورهاي ديگر از نظر وضعيت زمين شناسي، شرايط يكنواختي دارند اما ايران از چند قطعه زمين شناسي 

 مربوطهاي هاي خاص خود را داشته و فسيلتشكيل شده است. قطعه البرز، زاگرس، ايران مركزي، كپه داغ و غيره هر كدام ويژگي

شود.رئيس گروه ديرينه شناسي دفتر موزه تاريخ طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: به خود در اين قطعات يافت مي

هايي را مورد كاوش داران سايتشود اما براي مطالعه مهرهمهرگان، مهره داران و گياهان در همه جاي ايران يافت ميهاي بيفسيل

اي براي گوشتخواران و گياهخواران در اين مناطق وجود اهي براي حيوانات داشته باشد و حالت گلهدهيم كه حالت زيستگقرار مي

داشته باشد. در واقع زنجيره غذايي در آن منطقه شكل گرفته باشد.وي ادامه داد: در حال حاضر سايت موجود در آذربايجان غربي كه 

راي مطالعه ديرينه شناسي است. البته به صورت پراكنده در اطراف چابهار ها ببه سايت مراغه مشهور است و لرستان بهترين مكان

فسيل جمجمه يك نهنگ يافت شده است. فسيل گاو دريايي هم به صورت تك در چند استان پيدا شده است.به گفته اورک روزگاري 

لي زمين، ديگر اثري از اين حيوانات در پشم بوده است كه در جريان تكام، زرافه، فيل، خوک و ماموت بيايران محل حضور كرگدن

هاي مراغه و ايران باقي نمانده است. اين در حالي است كه زرافه نسل خود را در آفريقا حفظ كرده است.وي اضافه كرد: در حفاري

مرور زمان اين  هاي امروزي است شناسايي شده است كه بهها كه اجداد كل، بز، آهو و گوزنهايي از خانواده آنتيلوپلرستان اسب

حيوان تغيير فرم داده است.رئيس گروه ديرينه شناسي دفتر موزه تاريخ طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست همچنين از شناسايي 

 ها از حالتهاي سه انگشتي در شمال غرب ايران خبر داد و افزود: بر اساس سيستم تكاملي، اسبها يا همان اسبفسيل هيپاريون

اري تحليل هاي كنها داراي پنج انگشت بودند كه به مرور انگشتاند. يعني اجداد اسبمت سه انگشتي حركت كردهپنج انگشتي به س

هاي هاي سه انگشتي به مرور در جريان روند تكاملي تبديل به اجداد اسبرفته و سه انگشت وسط به صورت سم درآمده است. اسب

 اند.امروزي شده

 انقراض يک روند طبيعي

ل از ها سال قبهاي ايران، ميليونها و زرافهافتد. فيلگفته اورک، انقراض روندي طبيعي است و همواره با دخالت انسان اتفاق نميبه 

كردند ميليون سال قبل روي زمين زندگي مي 6٥تا  ٢٢٠اند.وي ادامه داد: دايناسورها كه از پيدايش انسان به روي زمين از بين رفته

اند.رئيس گروه ديرينه شناسي دفتر موزه تاريخ طبيعي سازمان ها و غيره به يكباره منقرض شدهآتشفشاني، سيلبه دليل فوران 

حفاظت محيط زيست افزود: در ايران هنوز فسيل دايناسور پيدا نشده بلكه فسيلي از اثر پاي اين حيوانات عظيم الجثه كشف شده 

ذر دهد ايران محل گدايناسور پَردار گوشتخوار را شناسايي كرده است. اين نشان مي است. اخيرا براي اولين بار دكتر عباسي ردپاي

تر متمركز هاي فسيلي جوانيا زندگي دايناسورها بوده است.وي عنوان كرد: مطالعات سازمان حفاظت محيط زيست بر روي نمونه

ميليون سال قدمت دارند. در حال حاضر  9تا  ٧ي هستند كه كند، مهره دارانهايي كه اين دفتر به روي آن ها كار ميشده است. نمونه

 هاي كشف شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست در حال انجام است.مطالعاتي براي تعيين دقيق سن فسيل

http://awnrc.com/index.php
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فهميم در گذشته چه اتفاقاتي افتاده است. داليل انقراض اورک گفت: اهميت مطالعات ديرينه شناسي از اين جهت است كه مي

 دهيم.كنيم و احتماالت آينده را هم مورد بررسي قرار ميوانات را شناسايي ميحي

اي هاي ايران و كشورهكنيم، تعيين اصالت بين نمونهوي افزود: يكي ديگر از مسايلي كه در موزه ديرينه شناسي به آن توجه مي

ان شناسايي شده است. با مطالعات ديرينه شناسي همجوار است. در حال حاضر فسيل قوچ ارمنستان و اوريكس در ايران و ارمنست

 خواهيم بدانيم كه اين گونه از ايران به سمت ارمنستان رفته است يا روند مهاجرت بر عكس بوده است.مي

رئيس گروه ديرينه شناسي دفتر موزه تاريخ طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست همچنين از مطالعه مشترک ايران و كشور آذربايجان 

دانيم مسير كنيم بروي تعيين مسير مهاجرت فيل خبر داد و افزود: در بيله سوار اردبيل فسيل فيل شناسايي شده است. تالش ميبه 

يز در هاي امروزي نمهاجرت اين گونه بين ايران و كشور آذربايجان چگونه بوده است.وي بيان كرد: تبارشناسي و تعيين اصالت گونه

شود. البته تبار شناسي اولويت دوم براي ديرينه شناسان است اما چون حفاظت محيط زيست انجام مي دفتر ديرينه شناسي سازمان

ي ها به آن پاي كه از مطالعه فسيلپردازيم.به گفته اورک مهمترين مسئلهكنيم به اين مسئله هم ميما در محيط زيست كار مي

 ديرينه آن است. بريم، كشف شرايط آب هوايي ديرينه زمين و جغرافياي مي

يابيم كه پوشش گياهي منطقه چگونه بوده است در همه جاي دنيا براي ها در مراغه در ميزرافه وي اضافه كرد: از مطالعه فسيل

فسيل شناسان بازسازي شرايط گذشته زمين بسيار مهم است.رئيس گروه ديرينه شناسي دفتر موزه تاريخ طبيعي سازمان حفاظت 

 اند.نيز علف خوار بوده  دهد كه برخي از آن ها برگ خوار و برخيهاي ايران نشان ميمطالعه فسيل فيلمحيط زيست گفت: 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٠4/%D9%٨4%D٨%B١%D٨%B٣% 
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 توليدات باغي
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

هزارتن سيب با مشروط شدن واردات موز/ باغداران نگران نباشند، ممنوعيت پرتقال و ساير  353توفيق در صادرات 
 ها پابرجاستميوه

كيلو موز با تعرفه بسيار كم به ازاي  معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي با يادآوري دستور وزير جهاد كشاورزي درباره واردات يك

هايي از اين دست را هزارتني سيب از كشور شد، اتخاذ سياست ٣٥٣كيلوگرم سيب در سال گذشته كه باعث صادرات  ١.٥صادرات 

دات وليگذاران به توسعه تاي راهگشا براي تشويق سرمايهشوند، تجربههايي كه در داخل توليد ميدر كنار ممنوعيت واردات ميوه

وگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: واردات ميوه همچنان ممنوع معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي امروز در گفت.باغباني عنوان كرد

 و فقط واردات چهار ميوه گرمسيري مثل انبه، آناناس، موز و نارگيل بر اساس تعرفه و رعايت ضوابط قرنطينه مجاز است.

هماسبي افزود: وزير جهاد كشاورزي سال گذشته براي حمايت از توليد داخل و به دليل توليد سيب مازاد در كشور محمدعلي ط

كيلوگرم سيب بتوانند يك كيلو موز با تعرفه بسيار پايين در حد صفر درصد وارد كنند، اين  ١.٥دستور داد تا تجار به ازاي صادرات 

درصد است؛ بنابراين سياست و دستورالعمل، مقرر شد سال گذشته  ٢6ن صادرات سيب در حالي است كه تعرفه واردات موز بدو

هزار تن سيب مازاد از كشور صادر شود.وي در پاسخ پرسش خبرنگار ايانا مبني بر ادعا و نگراني برخي باغداران از واردات  ٣٥٣حدود 

اري وارد كشور نشده و در صورت ورود، به احتمال زياد از اي در سال جپرتقال والنسياي مصري به كشور بيان كرد: هيچ نوع ميوه

 صورت قاچاق وارد كشور شده است.مبادي غيررسمي و به

هاي رسد و كل پرتقالهاي زودرس مثل مياگاوا و شينيتو در شهريورماه ميمعاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: پرتقال

ماه سال بعد روي درخت مانده و پس از آن وارد رس و ديررس مثل والنسيا تا فرورديننرس، ميامناطق جنوبي ازجمله انواع پيش

هاي مخصوص سرماخوردگي و داراي ويتامين شود. همچنين ميوهها چيده ميدليل سرما اين ميوهشود، اما در شمال كشور بهبازار مي

C شوند.ور به بعد وارد بازار ميهاي زمستاني مثل كيوي، مركبات و انگور ديررس از شهريو ميوه 

دليل توليد انبوه مركبات جوايز صادراتي وضع كرد، يادآور شد: سرماي آذرماه سال طهماسبي با اشاره به اينكه دولت سال گذشته به

م گذشته به بخشي از مركبات توليدي كشور آسيب رساند.وي تأكيد كرد: براي تنظيم ميوه شب عيد و پيشگيري از كمبود، اقال

ها پرمصرف كه به طور عمده از پرتقال و كيوي تشكيل شده به ميزان نياز وارد كشور شد كه تأثيري در كاهش يا افزايش قيمت

طور معمول ارديبهشت و رس و انگور بههاي پيشهاي فصلي مثل توت، ميوهنداشته است.طهماسبي در پايان با بيان اينكه ميوه

ها آنقدر پايين است كه براي توليدكننده صرفه اقتصادي نداشته و شود، عنوان كرد: قيمت اين ميوهيخردادماه هر سال وارد بازار م

 كننده وجود دارد./گاهي اوقات اختالف زيادي بين قيمت محصول در باغ و قيمت پرداخت شده توسط مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٣٣/%D٨%AA%D9%٨٨%D9%٨١%DB% 
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 ها در بازارنرخ جديد ميوه و صيفي اعالم شد/کاهش بي رويه قيمت سردرختي

 .از حد قيمت را رقم زد بار، كاهش بيشهاي سردرختي در ميدان ميوه و ترهصابري گفت: فراواني ميوه

گروه اقتصادي  صنعت،تجارت و كشاورزي حسن صابري رئيس اتحاديه صنف بارفروشان ميوه و تره بار تهران در گفتگو با خبرنگار

تا  4هزار ، انجير زرد  ١١تا  8ا اشاره به آخرين وضعيت بازار ميوه و تره بار اظهار كرد: اكنون هر كيلو انبه ب ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان است ٣تا  ٥٠٠هزار و انگور عسگري هزار و  ٥تا  ٥٠٠هزار و  انگور بي دانه هزار ، ٥تا  ٢هزار ، انجير سياه  ١٢

هزار ، پسته تازه  4تا  600 آلو شابلون تومان اعالم كرد و افزود: قيمت هر كيلو ٥٠٠زار و ه ٣تا  ٥٠٠وي نرخ هر كيلو آلو زرد را 

تا هزار  6٠٠هزار ، خيار رسمي  4تا  ٥٠٠هزار، شبرنگ  6تا  ٧٠٠هزار ، سيب گالب  ٢٥تا  ١٠هزار ، توت فرنگي گلخانه  ٢٣تا  ١٣

 روتيگالبي بيصابري با اشاره به نرخ ساير ميوه هاي تابستانه در بازار گفت: هر كيلو .هزار تومان است ٢تا  ٧٠٠و خيار گلخانه  ٨٠٠و 

 ٣٠٠هزار ، هندوانه  4تا  ٨٠٠هزار ، هلو زعفراني  ٥تا  500هزار ، هلو انجيري  ٨تا  ٥٠٠هزار ،گالبي شاه ميوه هزار و  ١٠تا  ٣با نرخ 

 6٠٠وي نرخ هر كيلو گوجه فرنگي نو را .تومان به فروش مي رسد ٨٠٠ر و تا هزا 6٠٠و خربزه  ٥٠٠تا هزار و  500، طالبي ٥٥٠تا 

،  ٧تا  4هزار ، فلفل دلمه رنگي  ٢تا  ٥٠٠گلخانه هزار و  گوجه فرنگيتومان اعالم كرد و افزود: قيمت هر كيلو  ٧٠٠هزار و  ٢تا 

تا هزار  ٨٠٠، پياز  ٢تا  ٢٠٠بادمجان گلخانه هزار و ،  ٥٠٠هزار و  ٢تا  ٨٠٠، بادمجان قلمي  ٥٠٠هزار و  ٢فلفل دلمه سبز هزار تا 

و سبزي  ٣٠٠تا هزار و  800 سبزي خوردنبه گفته صابري نرخ هر كيلو .تومان است 6٠٠تا هزار و  ٧٠٠، سيب زميني  ٥٠٠و 

 .تا هزار تومان است ٨٠٠جور)پلو،آش،قورمه( 

هاي سردرختي در ميدان ميوه و تره بار، كاهش بي رويه قيمت را ميوهرئيس اتحاديه صنف بارفروشان ميوه تهران ادامه داد: فراواني 

وي با اشاره به اينكه بازارميوه تابع عرضه و تقاضا است، تصريح كرد: .رقم زد به طوريكه نرخ هاي موجود جوابگوي هزينه توليد نيست

 .ي شود كه وضع بازار بهبود يابدروبه اتمام است از اين رو پيش بيني م هاي سردرختيميوهبا توجه به آنكه فصل 

 .به گفته صابري مركبات نوبرانه ظرف يك هفته آينده در بازار عرضه خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣69٠4/%D9%٨6%D٨%%D ٨%AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.yjc.ir/fa/news/6236904/%D9%86%D8%25%20%D8%AC


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

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

 

88 

 توليدات زراعي
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 ميليون تن گذشت/ خودکفايي درتوليد شكردردولت دوازدهم۹خريد گندم از مرز 

ميليون تن در سال زراعي 9معاون وزير جهاد كشاورزي در امور زراعت گفت: ميزان خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان از مرز  

 .در توليد گندم تكرار مي شودجاري گذشت و براساس پيش بيني ها امسال نيز خودكفايي 

عباس كشاورز روز پنجشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در ياسوج اظهار داشت: ارزش ريالي اين ميزان گندم خريداري 

تاكنون درصد مطالبات كشاورزان ٧٠ميليارد ريال است كه به گفته مسئوالن شركت بازرگاني دولتي ايران حدود  ١١٥شده افزون بر 

وي ادامه داد كه تاكنون استان هاي خوزستان، گلستان، فارس، كرمانشاه و كردستان به ترتيب بيشترين ميزان .پرداخت شده است

وي به ساير اقدام ها و دستاوردهاي دولت به ويژه در افزايش ميزان بهره وري .خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان را داشته اند

 .درصد به ميزان افزايش بهره وري آب اضافه شده است6تاكنون ساالنه  9٢ور اشاره كرد و گفت: از سال محصوالت زراعي در كش

از هر ميزان متر مكعب آب يك كيلوگرم محصول توليد مي شد كه ظرف چهار  9٢معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: در سال 

وي ابراز داشت: اين در حالي است كه .هر مترمكب آب رسيده است گرم به ازاي ٢٥٠سال گذشته اين ميزان به حدود يك كيلو و 

هزار هكتار كاهش  ١٠٠ميليون و  ٢هزار هكتار سطح زير كشت به  4٧٠ميليون و  ٢ميزان سطح زيركشت محصوالت كشاورزي از 

ي و مديريت بحران آب در كشور كشاورز بيان كرد: اين امر نشان دهنده توجه ويژه دولت به موضوع افزايش ميزان بهره ور.يافته است

معاون وزير جهاد كشاورزي يكي از راهبردها و برنامه هاي مهم وزارت جهاد كشاورزي در دولت دوازدهم را خودكفايي در توليد .است

درصد در كشور رسيده كه ظرف سه سال آينده مشكل كمبود  ٧٥وي گفت: هم اينك ميزان توليد اين محصول به باالي .شكر دانست

 .كر در كشور به طور كامل رفع و كشور در اين زمينه خودكفا خواهد شدش

حدود  9٢هزار ، سال  ١٨٠حدود  ٨٥وي افزود: با برنامه ريزي و بهره وري اصولي سطح كشت چغندر قند در كشور كه در سال 

 . هزار هكتار كاهش يافت ١١٠هزار هكتار بود و در سال زراعي گذشته به  190

 .ميليون تن ذكر كرد ٨٣ساالنه محصوالت زراعي در كشور را افزون بر  وي مزان توليد

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣6٥/%D٨%AE%D٨%B١ 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 ميزان نوسان قيمتي را داشتندذرت و جو داخلي بيشترين 

درصدي،  ٠.9درصد افزايش قيمت نسبت به مدت مشابه ماه قبل باالترين رشد قيمتي و جو داخلي باكاهش  4.٥ذرت داخلي با 

 .هاي زراعي مورد بررسي ايانا داشته استبيشترين كاهش قيمت را در ميان علوفه

ميانگين  96شهريورماه  ١9پشتيباني اموردام وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ  به گزارش خبرنگار ايانا، بر اساس آمار شركت سهامي

قيمت ذرت، جو و كنجاله سوياي داخلي، گندم و سبوس گندم نسبت به سه روز قبل از تاريخ فوق افزايش يافته و ميانگين قيمت 

 كنجاله تخم پنبه نسبت به سه روز قبل از تاريخ فوق تغييري نداشته است.

درصد و نسبت  ٠.٣، ميانگين قيمت ذرت داخلي نسبت به سه روز قبل از تاريخ فوق 96شهريورماه  ١9اين گزارش در تاريخ  بر اساس

درصد رشد داشته، ميانگين قيمت كنجاله سوياي داخلي و سبوس گندم نسبت به سه روز قبل از تاريخ  4.٥به مدت مشابه ماه قبل 

 رو شدند.درصد رشد روبه ٢.٨درصد و  ١.4دت مشابه ماه قبل به ترتيب با درصد رشد داشته، و نسبت به م ٠.١فوق 

درصد رشد داشته، اما  ٠.٥درصد و  ٠.١همچنين ميانگين قيمت جو داخلي و گندم نسبت به سه روز قبل از تاريخ فوق به ترتيب 

 درصد كاهش يافته است. ٠.٢درصد و  ٠.9نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ترتيب 

درصدي  ٠.6نجاله تخم پنبه نسبت به سه روز قبل از تاريخ فوق تغييري نداشته، اما نسبت به مدت مشابه ماه قبل كاهش قيمت ك

درصد افزايش قيمت نسبت به مدت مشابه ماه قبل باالترين رشد قيمتي و جو  4.٥دهد.در اين ميان؛ ذرت داخلي با را نشان مي

 هاي زراعي مورد بررسي ايانا داشته است.قيمت را در ميان علوفهدرصدي، بيشترين كاهش  ٠.9داخلي باكاهش 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨46٣/%D٨%B٠%D٨%B١ 
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 توليدات دام و طيور
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۵ : تاریخ

 شوند تخليه شكم مرغ مجهز مي هاي صنعتي طيور به دستگاهکشتارگاه
هاي صنعتي طيور بنا داريم تا طبق برنامه ششم توسعه كشتارگاه :مديركل نظارت بر بهداشت مواد غذايي سازمان دامپزشكي گفت

  .دست انجام شود هاي ذبح شده شوند تا اين كار بدون دخالتبراي تخليه امعاء و احشاي مرغ ٢مجهز به خط 

هاي طيور در كشور اظهار داشت: بيش ، در مورد بهسازي كشتارگاهخبرگزاري فارسوگو با خبرنگار كشاورزي حسن عباسي در گفت

راي صادرات محصوالت خود ب IR كشتارگاه داراي كد ٣٢كشتارگاه صنعتي طيور در كشور داريم كه از اين تعداد تنها  ٢4٠از 

هاي همچون آنفلوآنزاي پرندگان هاي اخير سازمان دامپزشكي براي جلوگيري از شيوع بيماريگيريوي با اشاره به سخت.هستند

شوند، تا سازي ميهاي حامل مرغ ضدعفوني و ايمنهاي حمل مرغ و قفسهاي صنعتي تمام ماشيندر كشتارگاه :خاطرنشان كرد

مديركل نظارت بر بهداشت مواد غذايي سازمان دامپزشكي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه در .جا نشودويروس جابههنگام تردد 

هاي اتوماتيك براي كاهش تردد نيروهاي انساني در ترجيحاً از دستگاه IR هاي صنعتي مجهز به كدهاي جديد كشتارگاهطرح

بندي گرم( براي دسته ١٨٠٠تا  ١٢٠٠ت: همچنين طرح سايز)وزن استاندارد مرغ عباسي گف.شودهاي پرورش مرغ استفاده ميسالن

گرم به باال براي صادرات به كشورهاي اطراف  ١٠٠شود، تا مرغ با وزن يك كيلو و ها اجرا ميمرغ با وزن پايين نيز در اين كشتارگاه

هاي ستوركار سازمان دامپزشكي قرار دارد كه اكثر كشتارگاهوي تأكيد كرد: در برنامه ششم توسعه اين رويكرد در د.سازي شودآماده

هاي كشتار شده بدون دخالت دست شوند؛ چراكه تخليه اين مواد با دست و احشاي مرغ براي تخليه امعاء 2صنعتي مجهز به خط 

 .معنا ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6١٥٠٠٠6٧9 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 مرغثبات قيمت لبنيات طي دو هفته گذشته/ روند کاهشي نرخ تخم

 .ها روندي كاهشي را تجربه كردفروشيخردهمرغ نيز در اي كه گذشت قيمت تمام اقالم لبني ثابت ماند و بهاي تخمدر هفته

نظر دنبال افزايش قيمت محصوالت خود بودند، اما هنوز بهبه گزارش خبرنگار ايانا، اگرچه صنايع لبني با برگزاري جلسات متعدد به

 ها در دو هفته گذشته دارد.هاي كنوني نشان از ثبات نرخرسد اين اتفاق در بازار نيفتاده و قيمتمي

درصد  ٠.٢مرداد ماه امسال، قيمت پنير غيرپاستوريزه  ٢٧طبق گزارش بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، در هفته منتهي به 

هاي منتهي به سه و درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش يافت. اين در حالي است كه در هفته 4.٥كاهش و بهاي كره پاستوريزه 

 ها قيمت شير پاستوريزه درمورد بررسي در حوزه لبنيات، ثابت ماند. بنابراين مطابق آخرين گزارش شهريور ماه، نرخ تمام اقالم ١٠

تومان  ١٠٨هزار و هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم، پنير پاستوريزه كيلويي پنج ٣٢تومان، كره پاستوريزه  9٠٣هر كيلوگرم دو هزار و 

 رسد.كننده ميطور متوسط به دست مصرفها بهفروشيكيلوگرم در خرده تومان در هر 4٧١هزار و و ماست پاستوريزه سه

هزار و  ١٢تومان به  ٣٢4هزار و  ١٣درصد كاهش نسبت به هفته قبل، از  ٣.٣مرداد با  ٢٧مرغ، اما در هفته منتهي به قيمت تخم

درصد ادامه داشت  ٣.٢م شهريورماه نيز با تومان به ازاي هر شانه رسيد. روند كاهشي نرخ اين محصول در هفته منتهي به سو ٨٧9

هزار  ١٢دار بود و روي مرغ ادامهشهريور سير نزولي بهاي تخم ١٠تومان در هر شانه افت كرد.در هفته منتهي به  466هزار و  ١٢و به 

ظيم ركزي ميهن، مبني بر تنرسد با توجه به تدابير انديشيده شده توسط اتحاديه منظر ميتومان به ازاي هر شانه ايستاد. به ١4٥و 

مرغ، سير نزولي قيمت اين محصول در هفته جاري نيز تداوم يابد. اين در حالي است كه طبق اخبار منتشر شده هنوز بازار تخم

 مرغ خوراكي از خارج به كشور وارد نشده است./تخم

w.iana.ir/fa/news/http://ww4٨٣٢٥/%D٨%AB%D٨%A٨ 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 کاهش سن کشتار مرغ، شايد وقتي ديگر/سهم ايران از بازار صادراتي مرغ چقدر است؟

ان ها به زمنوسان قيمت جوجه يكروزه و امتناع كشتارگاهآذرماه سال گذشته قرار بود طرح كاهش سن كشتار اجرا شود اما به دليل 

و وزن  کاهش سن کشتار طرح ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزي به گزارش خبرنگار.ديگري موكول شد

 .شد موكول ديگري زمان به ها كشتارگاه امتناع و يكروزه جوجه قيمت نوسان دليل به اما شود گذاشته اجرا به گذشته سال آذرماه بود قرار مرغ 

و حضور پررنگ و رقابت با ساير رقبا در بازارهاي هدف را به همراه دارد، اما به  صنعت طيوربا وجود آنكه اجراي اين طرح ارتقاي 

با تعادل قيمت جوجه يكروزه در بازار انتظار مي رود كه هر چه  .اي از ابهام قرار گرفته استدليل نبود زيرساخت هاي الزم در هاله

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي در گفتگو با  محمد يوسفي. سريع تر موانع پيش روي اجراي اين طرح برداشته شود

 .مانع اجراي كاهش سن كشتار شد جوجه يكروزه قيمتگفت: آذر ماه سال گذشته، باال بودن  صنعت،تجارت و كشاورزي خبرنگار

تومان است، براي سرشكن كردن هزينه هاي خود چاره اي جز  ٢٧٠٠تا  ٢٥٠٠وي افزود: مرغداران در مواقعي كه نرخ جوجه يكروزه 

يوسفي ادامه داد: در كشورهاي غربي، تقاضا براي مرغ با وزن .صورت توليد، صرفه اقتصادي نداردندارند، در غير اين وزن مرغافزايش 

 .ات داردتأثير بسزايي در ميزان صادر کاهش سن کشتار،هاي پايين باال است، از اين رو 

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي تصريح كرد: با اجراي كاهش سن كشتار و فعاليت تمامي پرورش دهندگان مرغ گوشتي، 

 .درصد توليد، فراهم است ٣٠امكان صادرات 

 سرشكن كردن قيمت بر روي وزن مرغ

بيان كرد: علي  صنعت،تجارت و كشاورزي خبرنگارمحمد علي كمالي سروستاني مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي در گفتگو با 

رغم برگزاري جلسات متعدد در زمينه كاهش سن كشتار، مرغداران به سبب باال بودن نرخ جوجه يكروزه تمايلي به اجراي اين امر 

چاره اي جز توليد  ،مرغ افزود: مرغداران براي سرشكن كردن قيمت جوجهوي با اشاره به موانع اجراي كاهش سن كشتار .نداشتند

به گفته كمالي مرغداران از ابتداي تابستان براي جلوگيري .مرغ با وزن باال ندارند، از طرفي كششِ بازار به سمت مرغ هاي سنگين است

، تمهيداتي  توجه به راه اندازي سامانه سراسري جوجه يكروزهوي ادامه داد: با .انداز تلفات اقدام به عرضه مرغ با وزن هاي پايين كرده

كمالي سروستاني .تر كاهش سن كشتار اجرا شود كه اين امر به نفع توليدكننده و مصرف كننده استانديشيده شده تا هر چه سريع

تصريح كرد: با توجه به آنكه تجار كشورهاي عربي و حاشيه خليج فارس  صادرات مرغدرباه تأثير اجراي كاهش سن كشتار در ميزان 

گرم هستند، از اين رو اجراي كاهش سن كشتار تأثير بسزايي در جذب مشتريان  ٣٠٠تا يك كيلو و  9٠٠به دنبال مرغ سايز با وزن 

  يكروزه جوجه قيمت كاهش سن كشتار به بهانه افزايش.دارد

اظهار كرد: باال بودن قيمت جوجه   صنعت،تجارت و كشاورزي مرغداران گوشتي در گفتگو با خبرنگارعظيم حجت عضو اتحاديه 

 .يكروزه عامل اصلي تأخير در اجراي كاهش سن كشتار بوده و براي توليد مرغ با وزن خاص به تعداد بيشتري جوجه نياز داريم

و تأمين هزينه هاي خود، چاره اي جز توليد مرغ با وزن هاي باال  نرخ جوجه يكروزه نوسانود: مرغداران گوشتي به دنبال وي افز

 .درصد هزينه تمام شده را پوشش دهد، كاهش سن كشتار قابليت اجرا دارد ١٢تا  ١١به گفته حجت اگر نرخ جوجه يكروزه .ندارند

ن كشتار منافع اقتصاد ملي را در بردارد،گفت: در صورت هزينه هاي مناسب، توليد و اجراي اين وي با اشاره به اينكه اجراي كاهش س

 با محل از ساالنه عضو اتحاديه مرغداران گوشتي در خاتمه يادآور شد: .طرح با قابليتِ رقابت در بازارهاي هدف، امكان پذير است

 .مازاد را صادر كرد گوشت مرغ هزارتن ٥٠٠ توان مي توليد تبديل ضريب بهبود

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣6964/%DA%A9%D٨%A٧%D9 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 ها اهميت دارددانند بافت خاک در موفقيت آنکشاورزان ميشناخت کشاورزان از خاک/ 

كشاورزان و باغ داران مي دانند كه بافت خاک آن ها مي تواند تفاوت بزرگي در موفقيت آن ها ايجاد كند. گياهان متفاوت، نيازهاي 

كنند، رساندن ميزان مناسب آب، كود يا متفاوتي به آب، مواد غذايي و هوا دارند. زماني كه آن ها در خاكي با بافت مناسب رشد مي 

براي  ، راه هاي سنتي"ساينس ديلي"به گزارش ايانا از سايت آفت كش به گياهان ساده تر است. بنابراين آن ها بهتر رشد مي كنند.

فه و قابل صرتجزيه و تحليل بافت خاک كند هستند. پژوهشگران دانماركي يك روش جديد با تكنولوژي باال را كه سريع، مقرون به 

جابه جايي است معرفي كرده اند. اين تكنيك مي تواند اطالع يافتن از بافت خاک در يك منطقه خاص يا حتي مناطق وسيع در 

سراسر جهان را بسيار آسان تر كند.بافت خاک يكي از پايه اي ترين ويژگي هاي خاک است كه ما مي توانيم آن را اندازه بگيريم. 

اي بسيار كوچك يا ذرات مواد معدني تشكيل شده است. خاک هم چنين مي تواند شامل ذرات مواد آلي گياهان خاک از تركيب تكه ه

 و حيوانات نيز بشود. ذرات آلي بر اساس اندازه خود در سه دسته گروه بندي مي شوند:

حي ر هستند. اين ذرات، سطكوچكترين ذرات تحت عنوان خاک رسي طبقه بندي مي شوند. اين ذرات ميكروسكپي كوچك شبيه پود

واكنش پذير دارند كه مي تواند آب، مواد غذايي و نمك را در خود نگه دارد. ذرات موجود در گروه بعدي، خاک الي دار نام دارند كه 

. دخيلي كوچك نيستند. آن ها همچنان شبيه پودر هستند اما به اندازه خاک رسي واكنش پذير نيستند. بزرگترين دانه ها شن هستن

شما مي توانيد ذرات شن را به صورت مجزا با چشم غير مسلح مشاهده كنيد. شن سطح واكنش پذيري ندارد، بنابراين هيچ آب يا 

مواد مغذي اي را جذب نمي كند.اينكه يك خاک چه ميزان رس، الي و يا شن دارد بافت آن را تعيين مي كند. اين مسئله تعيين 

شرده يا از هم گسسته است. اين مسئله هم چنين اينكه پس از بارش باران، آب با چه سرعتي به مي كند كه بافت خاک چه ميزان ف

درون خاک نفوذ مي كند، تحت تاثير قرار مي دهد. بعضي محصوالت كشاورزي ممكن است خاک هايي را كه عمدتا از شن تشكيل 

 رس را ترجيح دهند.شده اند ترجيح دهند. بعضي محصوالت كشاورزي ممكن است ميزان باالتر 

تيم پژوهش متشكل از دانشمنداني كه در بخش هاي مختلف علوم خاک تخصص دارند بود. فيزيك خاک و زمين شناسي راه هاي 

متفاوتي براي تعريف حد اندازه ذرات رس و الي دارند، به اين معني كه چه طيفي از اندازه ذرات، رس يا الي محسوب مي شوند. 

زماني كه اين علوم تالش مي كنند با يكديگر كار كنند اين مسئله مي تواند منجر » مند علوم خاک مي گويد سيسيل هرمانسن دانش

بنابراين اين پژوهشگران از مسيري رفته اند كه بر اين مشكل غلبه كنند. آن ها سعي كردند از يك تكنولوژي «. به سردرگمي شود

ک از آن استفاده مي شود بهره ببرند.طيف سنجي بازتاب منتشر شده در طيف كه در حال حاضر براي مطالعه ساير ويژگي هاي خا

نور مادون قرمزي كه قابل مشاهده است، راهي است براي اندازه گيري ميزان فعاليت در طيف قابل مشاهده خاک يا وراي آن. 

را پراكنده مي كنند نشان دهد. اين پژوهش  سنسورها در اين روش مي توانند تفاوت در اندازه ذرات را بر مبناي شكلي كه آن ها نور

دريافت كه اين روش مي تواند جزئياتي در مورد اندازه گيري بافت خاک فراهم كند كه به تعاريف متفاوتي كه دانشمندان براي 

باغداران  اورزان وتوصيف رس، الي و شن از آن استفاده مي كنند ربطي ندارد. برگرديم به اينكه چگونه تمام اين ها مي توانند به كش

كمك كنند. مقدار نسبي خاک رس، الي و شن موجود در خاک مي تواند بر روي يك قطعه زمين بسيار متفاوت باشد. با استفاده از 

سنسورهاي قابل جابه جايي در اين روش، هرمانسن مي گويد، چندين نمونه از خاک مي تواند گرفته شود و به سرعت تجزيه و تحليل 

مديران زمين ها ممكن است بخواهند تنوع وسيعي از گونه هاي مختلف گياهي "در خود زمين كشاورزي. او مي گويد: شود، درست 

نقشه اي كه تفاوت انواع مختلف خاک را نشان مي دهد مي تواند به باغداران كمك كند تا بهترين ". "را در سراسر يك محوطه بكارند

 ."زمين آن ها مناسب است بكارند گونه هاي گياهي را كه براي مناطق مختلف
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اندازه اين تكنولوژي هچنان در حال رشد است. روزي، سنسورهاي هوابرد و فضايي ممكن است بتوانند داده هايي براي ترسيم كردن 

 ويژگي هاي جزئي خاک از جمله بافت آن در سراسر دنيا توليد كنند.

انجمن ( همكاري كرد. كار آن ها در مجله Aalborg( و دانشگاه آلبورگ )Aarhusهرمانسن با تيمي از دانشمندان دانشگاه آروس )
 منتشر شده است.علوم خاک امريكا 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٨٨/%D٨%B4%D9% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

هاي هرز/ صندوق بيمه محصوالت کشاورزي حق مطلب ورزي حفاظتي، تاکتيک مؤثر مقابله با علفهاي خاکتكنيک

 کندرا ادا نمي

درصدي، بسيار  ١٠٠پرداخت خسارت بيمه محصوالت كشاورزي به كشاورزان با وجود تأييد كارشناس بيمه مبني بر پرداخت خسارت 

كشاورز نمونه كشور در توليد گندم به روش ديم )در مناطق .كندهاي كشاورزي ادا نميگيرد و حق مطلب را درباره هزينهيناچيز صورت م

ه هاي هرز مزرعوگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: با تكنيك خاک ورزي حفاظتي علفمتر( امروز در گفتميلي 4٠٠با بارندگي كمتر از 

ه استفاده پورتكانلو با اشاره به اينكپاشي و هزينه توليد و وجين كردن شد.صادق عباديبين برديم كه باعث كاهش تعداد دفعات سم گندم ديم را از

شود، افزود: با دو مرتبه هاي هرز ميورز حفاظتي قلمي در اواخر مهرماه منجر به حفظ رطوبت زمين در زمستان و ازبين رفتن بذور علفاز خاک

آالت برداشت فرسوده نظير هاي هرز مزرعه نابود شد.وي بيان كرد: استفاده از ماشيناي در اواخر بهار، علفورز حفاظتي پنجهه از خاکاستفاد

موقع و استفاده پورتكانلو كوددهي بهدهد.عباديدرصدي گندم شده و ضايعات اين محصول را افزايش مي 4٠هاي قديمي باعث ريزش كمباين

در  "سرداري و هما"شده و براي برداشت گندم را از داليل موفقيت در توليد گندم ديم دانست و ادامه داد: انتخاب ارقام گندم اصالحازكمباين ن

 ،افزايش عملكرد توليد اين محصول تأثير زيادي دارد، اما سال گذشته بارندگي كم و سرمازدگي باعث نابودي محصوالت بسياري از كشاورزان شد

رسيد و  9٥كيلوگرم در سال  ٨٠٠كيلوگرم در هر هكتار، به سه تن و  ٥٠٠از چهار تن و  94كه متوسط عملكرد گندم ديم طي سال طوريبه

 دليل رشد نامناسب گندم، محصول خود را با شخم برگردان به زمين بازگرداندند.بسياري از كشاورزان به

تضميني را دوران طاليي كشت گندم در اين دولت دانست و خواستار افزايش اين كشاورز مقيم آذربايجان شرقي، افزايش قيمت خريد 

مندي از شيوه و مقدار پرداخت خسارت بيمه محصوالت كشاورزي عنوان قيمت خريد تضميني متناسب با رشد تورم شد.وي با گاليه

 ١٠٠أييد كارشناس بيمه مبني برخسارت هزار تومان است، با وجود ت ٨٠٠كرد: در حالي كه هزينه كشت هر هكتار گندم ديم حدود 

 هزار تومان است! ٢٠٠دليل خشكسالي وسرمازدگي، در نهايت پرداخت خسارت به كشاورزان در هر هكتار حدود درصدي به

پورتكانلو با اشاره به اينكه نبود بيمه بازنشستگي براي كشاورزان از مشكالت ديگر فعاليت در اين بخش است، يادآور شد: عبادي

 نداشتن امنيت كاري و بيمه عمر از داليل مهاجرت روستاييان و كشاورزان به شهرهاست و نسل جوان تمايلي به كشاورزي ندارد.

ر به دليل كمبود نقدينگي مجبووي در پايان باال بودن نرخ سودبانكي را ازديگر مشكالت اين قشر دانست و اظهار كرد: كشاورزان به

شود؛ بنابراين از مسئوالن تقاضا داريم با كاهش نرخ درصد از متقاضيان اخذ مي ٢٧د باال هستند كه تا دريافت تسهيالت با نرخ سو

 سود بانكي از كشاورزان حمايت كنند./

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٠٧/%D٨%AA%DA%A9%D9%٨6%DB 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 سيما 1آزمايش خاک؛ موضوع مستند امروز باشگاه کشاورزان در شبكه 

 .مستند امروز يكشنبه باشگاه كشاورزان سيما به موضوع كشت و كار و فعاليت هاي كشاورزي يعني آزمايش خاک اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار ايانا، دكتر محمدي، مدير خدمات حمايتي كشاورزي استان گيالن در اين مستند ضمن توصيه به كشاورزان براي 

نمونه برداري از خاک مزرعه خود و آزمايش خاک بمنظور توليد محصول پر بار و با كيفيت توضيح مي دهد كه از طريق خدمات 

ورزان و شاليكاران در آزمايشگاه هاي مجهز طرف قرار داد مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرد حمايتي استان نمونه خاک مزارع كشا

و بدين طريق كشاورزان با آگاهي از ويژگي هاي خاک مزرعه خود مي توانند نتيجه بهتري از كار خود بگيرند همچنين محقق 

ورزان شهرستان الهيجان نيز در اين زمينه صحبت مي كنند. آزمايشگاه موسسه تحقيقات چاي در گيالن و يكي از پيمانكاران و كشا

اهلل ، مستند كوتاهي است كه در گروه نش و اقتصاد شبكه اول سيما با تهيه كنندگي و كارگرداني حبيب"باشگاه كشاورزان"برنامه 

 شود./شبكه اول سيما( پخش مي ١9انيسي توليد شده و هر روز از شنبه تا چهاشنبه )قبل از خبر ساعت 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4١٢/%D٨%A٢%D٨%B٢% 
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 خريد تضميني/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 درصد رشد کرد/ کلزا کمترين درصد افزايش را دارد + جدول 1۲۰۰دهه  3طول نرخ تضميني گندم در 

 فخر:وحيد زندي -خبرگزاري کشاورزي ايران )ايانا( 

درصد  ١٣٣٠هاي تضميني، نرخ گندم در طول سه دهه به ميزان در صورت پذيرش نرخ پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي براي قيمت

 رشد خواهد داشت.

ريزي هاي حمايتي براي خريد انواع محصوالت مهم توليدشده در بخش كشاورزي برنامهدولت در قالب طرح 6٠اواخر دهه تقريباً از 

هاي تضميني بايد بر اساس نرخ تورم ساالنه و نيز تا پيش از شروع فصل پاييز اعالم كرده است. طبق قوانين موجود، هر ساله قيمت

هاي پيشنهادي خود را هر ساله نرخ كمتر از ميزان تورم بوده، اما وزارت جهاد كشاورزي قيمتها اين شود. اگرچه در برخي از سال

 كند.در زمان مقرر به دولت اعالم و تصميم نهايي را به سياستمداران مربوطه واگذار مي

محصول زراعي و باغي اعالم  ٢٥هاي دقيق توسط اعضاي شوراي اقتصاد، نرخ نهايي هاي به عمل آمده و كارشناسيكاريبعد از چكش

هاي مورد نظر را پيشنهاد داده و كشاورزان منتظر تصميم نهايي شود. امسال نيز وزارت جهاد كشاورزي در وقت تعيين شده قيمتمي

 تومان قيمت داشته ٨٣6هزار و هاي گذشته بيشترين نرخ مربوط به برنج گروه يك بوده و در آخرين وضعيت سهدولت هستند.در سال

آغاز شد. حبوبات )عدس( و پنبه نيز معموالً در رديف دوم و سوم قرار گرفته و  ١٣٧4است؛ محصولي كه خريد تضميني آن از سال 

 نشينند.هاي بعدي ميكلزا، آفتابگردان، سويا و گندم در رديف

ترين ميزان رشد را تجربه كرده است. بيش ١٣96تا  ١٣6٨درصد افزايش از سال  ٢9١٠در ميان اقالم نامبرده، قيمت تضميني سويا با 

تومان رسيده است. در صورتي كه قيمت پيشنهادي وزارت جهاد  469تومان به دوهزار و  ٨٢نرخ اين محصول طي سه دهه از 

درصد افزايش را  ٣٥4٧كشاورزي براي سال زراعي جديد از طرف شوراي اقتصاد تأييد شود، اين عدد در مقايسه با نخستين سال، 

تومان به ازاي هر كيلوگرم در سال  4٠٠هزار و دهد.كمترين درصد افزايش مربوط به كلزاست كه خريد آن با قيمت پايه يكمي نشان

 درصد رشد كرد. 9٨تومان رسيد و به عبارتي تنها  ٧٨٣آغاز و در سال گذشته به دوهزار و  ١٣٧٨

تومان( در هر كيلوگرم مربوط  ١٢ترين آن به چغندرقند )( و كم٣44به عدس ) 6٠بيشترين قيمت پايه خريد تضميني در دهه 

تومان در هر كيلوگرم قيمت داشت.  9٥٠( و تنها ١٣٧4به غير از كلزا، خريد تضميني برنج نيز آغاز شد )سال  ٧٠شود. در دهه مي

شنهادي وزارت جهاد كشاورزي، تومان صعود كرده و طبق قيمت پي ٣٠هزار و درصد افزايش به يك ١٠44اكنون اما نرخ اين محصول با 

تومان در هر كيلوگرم خريد  ١٠٠با قيمت  ١٣6٨تومان نيز برسد.گندم از سال  ١٣٣هزار و ممكن است اين مبلغ در سال آينده تا يك

ان تومان رسيد. با اين حال برخي كشاورز ٣٠٠هزار و درصد افزايش، به يك ١٢٠٠تضميني داشت. نرخ اين محصول در سال گذشته با 

 دانستند. اين در حالي استها و سود حداقلي توليد نميگذاري اين محصول ابراز نگراني كرده و آن را متناسب با هزينهاز نوع قيمت

تومان افزايش يابد.خريد تضميني محصول چغندرقند نيز  4٣٠هزار و درصد افزايش به يك ١٠كه قيمت تضميني امسال قرار است با 

رسيد و وزارت جهاد  96تومان در سال  ٣٠9درصدي به  ٢4٧٥تومان با رشد  ١٢آغاز شد از  ١٣6٨ر سال كه همراه با گندم د

 تومان را براي آن پيشنهاد داده است. ٣١٨كشاورزي نيز براي سال زراعي جديد قيمت 

درصدي  9ند؟ آيا تورم حدود چياي ميهاي پيشنهادي وزارتخانه چه نقشهحال بايد منتظر بود و ديد كه شوراي اقتصاد براي قيمت

 هاي تضميني مطابق قانون مربوطه نشان خواهد داد يا نه؟سال جاري، خود را در افزايش قيمت

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٣6/%D9%٨6%D٨% 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۵ : تاریخ

 همكاري وزارت جهاد و سازمان اقتصادي رضوي نامهتفاهم
  .گذاري در بخش كشاورزي تفاهم نامه همكاري امضا كردندوزارت جهاد كشاورزي و سازمان اقتصادي رضوي براي توسعه سرمايه 

ارت جهاد كشاورزي و سازمان اقتصادي ريزي و اقتصادي وزمعاونت برنامه وزارت جهاد كشاورزي،به نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

 .رضوي به منظور توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي تفاهم نامه همكاري امضا كردند

بر اساس اعالم دفتر امور اقتصادي اين وزارت خانه، به منظور توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با هدف ايجاد و توسعه اشتغال 

ن كشاورزي،تفاهم نامه همكاري مشترک بين معاونت برنامه و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان به ويژه براي دانش آموختگا

 .اقتصادي رضوي مبادله شد

اي ،ايجاد باغ هاي مدرن،توليد و فرآوري گياهان دارويي، ايجاد و توسعه واحدهاي براساس اين گزارش، توسعه اجراي طرح هاي گلخانه

 .گيري از نژادهاي جديد و پربازده از محورهاي اين تفاهم نامه استارزش و با بهره دامداري در قالب زنجيره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6١٥٠٠٠44٠ 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 سازيحمايت مؤسسه رازي براي حضور بخش خصوصي در حوزه واکسن

قائم مقام رئيس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در حوزه فناوري و تجاري سازي از امضاي تفاهم نامه انتقال دانش فني 

 .توليدات مصرف طيور اين مؤسسه با شركت كوثر از بخش خصوصي خبر داد

ايانا از مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، دكتر غالمرضا شكري با اشاره به امضاء تفاهم نامه بين اين مؤسسه و به گزارش 

شركتي از بخش خصوصي گفت: به منظور استفاده بهينه از تمام ظرفيت هاي موجود كشور در بخش هاي دولتي و خصوصي و در 

ان و با هدف اتكا به توليد داخل و جلوگيري از واردات واكسن و فرآورده هاي بيولوژيك، راستاي تحقق امر اقتصاد مقاومتي و دانش بني

سال گذشته به دستور وزير جهاد كشاورزي كميته اي سه نفره با عضويت رئيس مؤسسه رازي، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، 

 .آموزش و ترويج كشاورزي و يكي از مشاوران وزير تشكيل شد

از شكل گيري اين كميته را اجراي سند تجاري سازي توليدات مؤسسه رازي عنوان كرد و افزود: يكي از مصوبات اين كميته وي هدف 

 .ارائه دانش فني فرآورده هاي طيور مؤسسه رازي در قالب يك سبد فناوري به شركت هاي خصوصي است

ر اين اساس، مؤسسه رازي در عمل به تكاليف خود براي كمك قائم مقام رئيس مؤسسه رازي در حوزه فناوري و تجاري سازي گفت: ب

به توسعه صنعت واكسن سازي در بخش غيردولتي، چند ماه پيش با فراخوان سراسري از شركت هاي خصوصي متقاضي دانش فني 

م آمادگي كردند، شكري افزود: در ميان شركت هايي كه در اين فراخوان اعال.توليدات مصرف طيور اين مؤسسه دعوت به عمل آورد

وي با بيان اينكه تفاهم نامه .پس از انجام ارزيابي هاي الزم و توافقات اوليه، پيش نويس تفاهم نامه براي سه شركت تهيه و ارسال شد

با شركت كوثر به امضاء رئيس مؤسسه رازي و مديرعامل گروه اقتصادي كوثر رسيد، اضافه كرد: در مرحله بعد، پس از اينكه هر دو 

 .تفاهم نامه به مرحله عقد قرارداد مي رسد رف از مراجع باالدستي خود مجوز اجراي مصوبات را بگيرند،ط

قائم مقام رئيس مؤسسه رازي در حوزه فناوري و تجاري سازي يادآور شد: به موجب اين تفاهم نامه قرار است دانش فني فرآورده 

شركت قرار گيرد. استفاده از برند رازي براي بازار آينده محصوالت حوزه  مؤسسه رازي در اختيار اين QA و QC هاي طيور، خدمات

و تحقيقاتي مربوط به حوزه توليدات نيز از ديگر خدمات مؤسسه رازي به اين شركت است. در عين  R&D طيور و پشتيباني هاي

اني هاي ديگري داشته باشند كه مؤسسه حال مجموعه هاي شركت كننده در فراخوان ممكن است عالوه بر اين موارد، تقاضاي پشتيب

 .رازي براساس ابالغيه وزير مكلف است مطابق با مصوبات قانوني براي توسعه صنعت واكسن سازي در بخش خصوصي همكاري كند

بخش گذاري سرمايه :وي با اشاره به اينكه نيمي از بازار واكسن هاي طيور كشور در اختيار واكسن هاي وارداتي است، تأكيد كرد

خصوصي، در كنار توليدات مؤسسه رازي منجر به خروج از اين وضعيت و پوشش گسترده تر بازار طيور كشور با واكسن هاي داخلي 

شكري همچنين يادآور شد: ارزيابي شركت هايي كه در فراخوان اعالم آمادگي كردند در دو مرحله .و جلوگيري از واردات خواهد شد

با توجه به مستنداتي كه ارائه دادند، توسط گروه كارشناسان خبره مؤسسه رازي انجام شد. اين گروه  و براساس توانمندي شركت ها

 طبق مصوبه هيئت امناء مؤسسه وظيفه درجه بندي شركت ها را بر عهده دارند.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4١٣/%D٨%AD%D9%٨٥%D٨ 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 غرامت مرغداران پرداخت نشد/ناکارآمدي بيمه در صنعت طيور

درصد خسارت  4٠گذار گفت: در پي شيوع آنفوالنزا حاد پرندگان، صندوق بيمه حدود دبيركل كانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 .مرغداران را پرداخت نكرده است

گروه اقتصادي باشگاه  صنعت،تجارت و كشاورزي فرزاد طالكش دبيركل كانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار

تومان  ٣٠٠هزار و  4درب مرغداري  تخم مرغ از تعادل بازار تخم مرغ خبر داد و گفت: اكنون متوسط قيمت هركيلو،خبرنگاران جوان

وي نرخ تخم مرغ در ماه هاي آتي را پيش بيني كرد: در صورت .درصد نوسان داشته است ٣تا  ٢است و تنها در روزهاي اخير قيمت 

ها از در خرده فروشي  نرخ هر عدد تخم مرغ هاي گذشته در فصل سرما پيش بيني مي شود كهسال وقوع شيوع آنفوالنزا همانند

در پي شيوع آنفوالنزا حاد  :طالكش با انتقاد از عملكرد صندوق بيمه در پرداخت خسارت مرغداران افزود.تومان فراتر نرود 4٥٠

 براي خت نكرده است، كه اين امر با افزايش تقاضا در فصل پاييز درصد خسارت مرغداران را پردا 4٠پرندگان، صندوق بيمه حدود 

گذار با تأكيد براينكه دبيركل كانون پرورش دهندگان مرغ تخم.دارد همراه به را نقدينگي كمبود نظير مشكالتي مرغداران

مرغ به بازارهاي هدف صادر شده  هزارتن تخم ٣متوقف شده است، بيان كرد: از ابتداي سال تا كنون تنها   صادرات تخم مرغ عمالً

وي در خاتمه يادآور شد: سال گذشته در پي شيوع .و به سبب نبود مزيت قيمتي، امكان رقابت در بازارهاي صادراتي وجود ندارد

ت لشد و در صورت نبود حمايت هاي دو قيمت تخم مرغآنفوالنزا، مازاد توليد چنداني نداشتيم كه همين امر موجب باال رفتن پايه 

 .از صادركنندگان، بعيد است كه بتوانيم تا پايان سال، صادراتي داشته باشيم

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٧4١١/%D٨%BA%D٨%B١%D٨%A٧% 
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 روغنيدانه هاي 
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

هاي اضافه کردن سوياي تجاري به محصوالت در کشورهاي در حال توسعه/ به حداکثر رساندن سود سويا چالش
 هاي شيميايي استکشنيازمند به کاربردن کودها و آفت

كنترل آفات و علف هاي هرز دشوارتر  رشد سوياي تجاري در كشورهاي در حال توسعه با چالش هاي منحصر به فردي همراه است؛

 از كنترل آن ها در مزارع امريكا بوده و استفاده از مواد شيميايي اغلب براي كشاورزان ناآشنا است.

، بوم شناس كشاورزي دانشگاه ايلينويز، پيتر گلد اسميت مي گويد زماني كه آن ها تصميم مي "يوراكلرت"به گزارش ايانا از سايت 

محصوالتي تجاري شبيه سويا پرورش دهند، اين كار به احتمال زياد سود و توانايي آن ها براي پرداخت دستمزد باالتر به گيرند 

كارگران را افزايش خواهد داد، اما ممكن است نيازمند تغيير جهت بزرگي در مدل فكر كردن درباره رابطه توليد محصوالت و مديريت 

كردن كشاورزان در كشورهاي در حال توسعه براي پرورش سويا به عنوان يك محصول تجاري قانع "باشد.گلد اسميت مي گويد:

اين كار با كاري كه آن ها قبال انجام مي داده اند متفاوت خواهد بود. اين كار ممكن ". "مستلزم تغيير در نحوه ي كشاورزي آن هاست

ي كه تاكنون محصوالت عمده ي بومي مانند لوبيا چشم بلبلي را است نياز به تجهيزات و آموزش هاي جديد داشته باشد. كشاورزان

براي نسل ها كشت كرده اند، دانش ضمني اي درباره دانه ها، اين كه چگونه آن ها را انبار كنند يا اين كه سال ديگر آن ها را از كجا 

 ."بخرند، بهترين اندازه فضايي براي رديف ها و ساير جزئيات توليد دارند

با وجود سوياي تجاري، كه يك سرآغاز جديد است، بهترين منابع بذري تضمين مي شود. تهيه كنندگان قابل اطمينان "يد:او مي گو

دانه ها كه آن ها را به خوبي انبار مي كنند، مي توانند تضمين بهتري در رابطه با نرخ باالي جوانه زني بدهند، و بهبود در حوزه هاي 

ومت در مقابل بيماري و بازده باال را انعكاس دهند. اما برخالف لوبيا چشم بلبلي، تامين كنندگان گوناگون، سازگاري محلي، مقا

بذرهاي باكيفيت سويا بازرگان هستند، و لزوما منبع هميشگي كشاورز در روستاي كناري يا از انبارهاي ذخيره شده خودشان نيستند. 

د بخشي سويا در مناطق استوايي نيازمند مديريت كوددهي و آفات است كه شيوه هاي توليد براي به حداكثر رساندن بازده و سو

 ."شامل خريد تجاري و به كاربردن كودها و آفت كش هاي شيميايي است

گلد اسميت دريافته است كه افرادي نيز هستند كه ترجيح مي دهند از مواد شيمايي كمتري استفاده كنند يا اصال از آن ها استفاده 

اين واقعيت نيز وجود دارد كه رشد محصوالت تجاري سودآور براي افزايش سطح درآمد كشاورزان در كشورهاي درحال نكنند. اما 

توسعه نيازمند مواد شيميايي است تا از نظر اقتصادي با ثبات بمانند. او سوال مي كند، آيا ما مي توانيم آن را به شكلي متعادل و 

 هوشمندانه انجام دهيم؟

مجموعه داده را تحليل كرد تا نشان دهد كه چگونه استفاده از مواد شيميايي در توليد سويا درآمد اقتصادي را تحت  گلد اسميت سه

درصد از هزينه كل( و هزينه باالي ورودي ها باعث بازده باال مي 9در غرب مركزي برزيل، هزينه پايين كار )تنها · تاثير قرار مي دهد.

ر به ازاي هردالر كار است و پيامدهاي بزرگي براي افزايش دستمزد روستاييان دارد. اما اين نيز با يك دال 4،٠4شود. ميانگين درآمد 

 درصد كل هزينه هاي توليد است. 4٧بده بستان همراه است، ورودي هاي شيميايي 

ه در برزيل است. به دليل اينكه درصد كل هزينه هاي توليد است. بازده اين محصوالت يك پنجم بازد ٧٥در شمال غنا، كار نمايانگر · 

تقريبا از هيچ ماده شيميايي استفاده نمي كنند، اين مثال از نظر محيط زيستي بسيار سبز است اما با سود عملياتي صفر، بسيار 

قات مزرعه تحقي· ناپايدار است. اين كشاورزان پول خود را از دست داده اند و به اين ترتيب درآمد كمتري به دست آورده اند.

در نيانكپاالي غنا، راه ميانه را در پيش گرفته است.  USAID)آزمايشگاهي نوآوري سويا در آژانس توسعه بين المللي اياالت متحده )

نتايج حاصله از مديريت سويا و پژوهش و تكنولوژي مناسب در مزارع، نشان دهنده به كاربردن بعضي شيوه هاي پايه اي كشاورزي و 
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ي هايي است كه به صورت محلي در دسترس هستند و به طور فزاينده اي بازده محصوالت و سودبخشي را بهبود توليدي و تكنولوژ

درصد هم باالست، اما با وجود مواد شيميايي و كودها بازده محصول بيشتر مي شود و اين سود  ٥٥مي بخشد. هزينه كار همچنان در 

از نظر من، رويه ي "سنت سود به دست آيد.گلد اسميت مي گويد:  ٧9در كار، اجازه مي دهد تا به ازاي هر دالر سرمايه گذاري 

اينكه از كشاورزان بخواهيم بدون راهنمايي سويا بكارند مانند اين است ". "سنتي ورودي پايين در شمال غنا غيرقابل پذيرش است

حاصله بسيار بد خواهد بود. كشاورزان ناكام مي  كه به آن ها تراكتوري بدهيم كه سه چرخ دارد يا دستگاه پمپ بدون دسته. درآمد

.گلد اسميت مي گويد يافته هاي او "شوند، يك محصول مي كارند و بعد متوقف مي شود. اين كار هدر دادن دالرهاي اهدا شده است

يم كه واقع بين باش از سه رويه درباره كشت سويا در كشورهاي درحال توسعه بدبينانه نبوده است. در عوض، هشداري است براي اين

و به طور مناسب در اين سه برنامه سرمايه گذاري كنيم.گلد اسميت برخي تغييرات را كه نياز است براي تغيير جهت از پرورش گونه 

هاي بومي مانند لوبيا چشم بلبلي به توليد موفق و پايدار سويا در كشورهاي درحال توسعه به آن ها رسيدگي شود شناسايي كرده 

 فشار علف هاي هرز و آفات زياد است، بنابراين مواد شيميايي به همراه آموزش نظارت بر محيط زيست مورد نياز خواهد بود. ·است:

شيوه هاي سنتي انبار كردن دانه ها يا تهيه محلي ممكن است · كيفيت خاک بد است، بنابراين اصالح و كوددهي آن مهم است.· 

 اعتماد سويا شود، بنابراين كشاورزان نياز به دسترسي به تامين دانه هاي تاييد شده دارند.منجر به تامين دانه هاي غير قابل 

اگر تغييراتي شبيه اين مي تواند اجرا شود، محصوالت تجاري مانند سويا موقعيت هاي قابل توجه جديدي براي كاهش "او اضافه كرد: 

كنند، اما اين يك بده بستان است. آن ها به تغييرات در قواعد توليدات فقر، بهبود مواد غذايي، توسعه اقتصاد روستايي ارائه مي 

 ."كشاورزي سنتي نياز خواهند داشت

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٢٥/%DA%٨6%D٨%A٧%D9%٨ 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 هزارتن مي رسد 5۰۰ميليون دالر ارز شد/ توليد کلزا به  3۰۰افزايش توليد روغن، مانع خروج 

هاي داخلي تامين مي شود كه اين امر مانع درصد روغن مورد نياز كشور از ظرفيت ١٠مجري طرح دانه هاي روغني گفت:امسال 

صنعت،تجارت و عليرضا مهاجر مجري طرح دانه هاي روغني در گفتگو با خبرنگار .تميليون دالر ارز از كشور شده اس ٣٠٠خروج 

 ٥٥٠هزارتن كلزا با ارزش بالغ بر  ١٨٢ال از پايان فصل برداشت كلزا خبر داد و گفت: امس ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان كشاورزي

 .ميليارد تومان از كشاورزان خريداري شد كه اين ميزان بيانگر رشد سه برابري توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است

جديد و برنامه سال زراعي جديد پيش بيني مي شود كه توليد در سال   توسعه کشت کلزاوي افزود: با توجه به اهميت و ضرورت 

 کشت گلرنگ به داشت، آب به كمتري نياز كه مهاجر ادامه داد: امسال به دليل وقوع خشكسالي تمامي اراضي .هزارتن برسد ٥٠٠به 

هزارتن  ١٠ادامه دارد، بيان كرد: تاكنون بيش از  خريد گلرنگمشاور وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه فرآيند .اختصاص يافت

توليد مجري طرح دانه هاي روغني با اشاره به آخرين وضع .گلرنگ از كشاورزان خريداري شد كه وجه آن در حال پرداخت است

گي هاي مناسب، هزارهكتار برسد كه به دليل نبود بارند ٨٠بيش از  به  سويا كشت اظهار كرد: امسال پيش بيني مي شد كه  سويا

 .هزارتن خواهد رسيد 4٠٠به گفته وي امسال مجموع خريد دانه هاي روغني به .هزار هكتار كاهش يافت ٣٥سطح به 

مهاجر با اشاره به عوامل موثر در رشد توليد دانه هاي روغني گفت: وزارت جهاد كشاورزي بنا به تاكيد فرمايش مقام معظم رهبري 

محصوالت اساسي، اقداماتي از قبيل بيمه رايگان، خريد به موقع،پرداخت يارانه بذور و ادوات كشاورزي را در زمينه خوداتكايي توليد 

 .بيش از پيش افزايش يابد دانه هاي روغنيدر دستور كار خود قرار داده است كه انتظار مي رود با استمرار اين حمايت ها توليد 

کيفيت به ازاي هر گرم توليد دانه هاي روغني شاهد پايداري كشت گندم،افزايش  مجري طرح دانه هاي روغني در ادامه يادآور شد:

درصد  ١٠مشاور وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: با توجه به آنكه امسال .و خروج ساالنه ارز كمتري از كشور خواهيم بود روغن

 .شد خواهد خارج كشور از ريكمت ارز دالر ميليون ٣٠٠ حدود روغن مورد نياز از توليد داخل تامين مي شود 

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٨٥٣4/%D٨%A٧%D9%٨١%D٨%B٢ 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

  بازديد وزير جهاد کشاورزي از نخستين بانک زعفران ايران

حجتي وزير جهاد كشاورزي در سفر به استان خراسان رضوي،امروز پنج شنبه از اولين بانك زعفران ايران در شهرستان تربت محمود 

 .حيدريه بازديد كرد

 وزير جهاد كشاورزي از اولين بانك زعفران ايران در شهرستان تربت حيدريه بازديد كرد

 .اولين بانك زعفران ايران در شهرستان تربت حيدريه بازديد كرد وزير جهاد كشاورزي در سفر به استان خراسان رضوي، از

به گزارش ايانا از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، محمود حجتي در سفر به استان خراسان رضوي،امروز پنج شنبه از اولين 

 .بانك زعفران ايران در شهرستان تربت حيدريه بازديد كرد

در اين بازديد،اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت زرين .، بازاريابى و فروش زعفران ايجاد شده استاين بانك با هدف نگهدارى

همچنين، مديرعامل بانك زعفران و شركت زرين زعفران .زعفران از وضعيت بازار زعفران و محصوالت كشاورزى گزارشي ارائه كردند

 .حمايت از زعفران كاران شدخواستار يك خط اعتبارى تسهيالت در بانك كشاورزى جهت 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣6٣/%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨%B٢%D 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 هزار تومان ۷۰۰ميليون و  5تن طالي سرخ صادر شد/نرخ هر کيلو زعفران  58

 .ميليون دالر صادر شد ٧٥تن زعفران با ارزش بالغ بر  ٥٨نائب رئيس شوراي ملي زعفران گفت: در چهار ماه نخست سال 

گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و كشاورزي  غالمرضا ميري نائب رئيس شوراي ملي زعفران در گفتگو با خبرنگار

ميليون  ٧٥تن زعفران با ارزش بالغ بر  58، با اشاره به آخرين وضعيت صادرات طالي سرخ اظهار كرد: در چهار ماه نخست سال جوان

سال گذشته در  صادرات زعفرانبه گفته وي از آن جا كه آماري مبني بر .دالر به بازارهاي امارات، اسپانيا و هنگ كنگ صادر شد

ميري با اشاره به اينكه اوج صادرات محصول در شش ماه دوم .دسترس نيست، امكان مقايسه ميزان و ارزش صادراتي آن وجود ندارد

 .يان كرد:پيش بيني مي شود كه امسال صادرات طالي سرخ در مقايسه با سال گذشته افزايش يابدسال اتفاق مي افتد، ب

ميليون  3 نرخ هر کيلو طالي سرخرا عادي دانست و گفت: اكنون حداقل  بازار زعفران نائب رئيس شوراي ملي زعفران وضعيت

 .هزار تومان است 6٠٠ميليون و  ٥هزارتومان و حداكثر  9٠٠و 

 .ش عرضه نسبت به تقاضا را دليل اصلي نوسان قيمت زعفران در يك ماه اخير دانستوي كاه

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٢٠٢١/%DB%B٥%DB%B 
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 سالمت
 ۱۸:۳6ساعت  ۱۳۹6شهریور ماه  ۱۷جمعه 

 اين آجيل ضد آلزايمر است

مطالعه محققان آمريكايي نشان مي دهد كه رژيم غذايي سرشار از گردو مي تواند از ابتال به آلزايمر پيشگيري كند و يا  <مواد غذايي

تال به سرطان سينه پيش از اين مطالعات نشان داده بود كه مصرف گردو با كاهش خطر اب.روند پيشرفت اين بيماري را كاهش دهد

اكنون در اين مطالعه كه به تازگي توسط محققان آمريكايي انجام شده است نشان مي دهد كه .و تقويت باروري مردان ارتباط دارد

 .يك رژيم غذايي مملو از گردو مي تواند روند پيشرفت آلزايمر را كاهش دهد

يت در نيويورک كه رياست اين تيم را بر عهده داشت، گفت:در اين از موسسه تحقيقات پايه در رشد معلول« آبها چائوهان»دكتر 

 .تحقيق به بررسي اثر يك رژيم غذايي سرشار از گردو بر روند پيشرفت آلزايمر در موش ها پرداختيم

ژيم هاي غذايي ماه ر ١٠تا  9محققان در اين مطالعه موش هاي مبتال به آلزايمر را به دو گروه تقسيم كردند و به يك گروه براي مدت 

گرم( گردو در  4٢.٥٢گرم تا  ٢٨.٣٥اونس ) ١.٥در انسان ها اين ميزان با مصرف يك تا .درصد گردو بود 9دادند كه حاوي شش يا 

 .اما گروه دوم موش ها در مدت اين مطالعه رژيم هاي غذايي بدون گردو مصرف كردند.روز برابر است

ا از لحاظ توانايي هاي فراگيري، هماهنگي حركتي و رفتار مرتبط با تشويش مورد آزمايش محققان در پايان اين مطالعه همه موش ها ر

محققان متوجه شدند كه موش هاي آلزايمري كه رژيم هاي غذايي مملو از گردو داشتند نسبت به موش هايي كه رژيم .قرار دادند

 .ابل توجهي پيشرفت داشتندغذايي بدون گردو داشتند در تمامي حوزه هاي مورد آزمايش به اندازه ق

ميليمول در هر اونس است به پيشگيري از افت فعاليت مغزي  ٣.٧محققان مي گويند:محتواي باالي آنتي اكسيداني گردو كه حدود 

 نبيش از پنج ميليون آمريكايي به آلزايمر مبتال هستند و انتظار مي رود كه شمار افراد مبتال به اي.در اين موش ها كمك كرده است

 .منتشر شده است «Alzheimer's Disease» اين مطالعه در مجله.ميليون نفر برسد ١6سه برابر شود و به  ٢٠٥٠بيماري تا سال 

 .هزار ايراني از بيماري آلزايمر رنج مي برند 6٠٠تا  ٥٠٠بر اساس آمارهاي جهاني تخمين زده مي شود كه در حال حاضر 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٢6٣٢٨fe٥٢١9d4fc١ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۱۷جمعه 

 دسر مقوي مخصوص سالمندان

تركيبات مفيد براي سالمندان از جمله مبتاليان به آلزايمر مصرف دسر يك دستيار تخصصي طب سنتي ايران گفت: از  <غذا و تغذيه

 .شودانجير و گردو است؛ اين تركيب اثرات مثبتي در درمان بيماري دارد و باعث لينت مزاج و رفع يبوست مي

تواند به تشديد ي ميدار پوستهاي خارشعلي زارعيان درباره خواص متعدد انجير اظهار كرد: مصرف انجير خشك در بيماريمحمد

دهد و منافع آن را خورده همراه با گردوي تازه هم عوارض پوستي آن را كاهش ميبيماري منجر شود. خوردن انجير خشك خيس

ها و آدنوئيد مفيد است. وي افزود: مداومت غرغره با آبي كه در آن انجير پخته شده است براي تحليل ورم لوزه.كنددوچندان مي

 .هاي درماني مناسب در بيماران مبتال به كمردرد مزمن استخورده همراه با گردو از مكمله انجير خشك خيسمصرف روزان

 طرز دسري خوشمزه براي سالمندان

اين دستيار تخصصي طب سنتي ايران يادآور شد: از تركيبات مفيد براي سالمندان از جمله مبتاليان به آلزايمر مصرف دسر انجير و 

شود همچنين اين دسر براي حفظ ين تركيب اثرات مثبتي در درمان بيماري دارد و باعث لينت مزاج و رفع يبوست ميگردو است؛ ا

ميزان الزم انجير خشك. گردو و شير زارعيان عنوان كرد: براي تهيه اين دسر به.سالمت سالمندان و سردمزاجان نيز مناسب است

ند كنار يكديگر رديف كن "تابه"ر باز كرده و با گردوي خردشده پر كنند و در قابلمه يا مورد نياز است؛ بايد انجيرها را از قسمت س

ها را بپوشاند. سپس ظرف را سمت باال باشد. بعد از چيدن همه، روي آنها شير بريزيد تا جايي كه روي انجيرطوري كه سرشان بهبه

د. بعد از سرد شدن در يخچال بگذارند و بسته به اشتها، صبح ناشتا، قبل روي حرارت ماليم بگذارند تا شير كامالً به خورد انجيرها رو

 .هاي غذا و قبل از خواب بخورنداز وعده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=febac494٧9٥٧4feb٨aac٧ 
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 سيب زميني
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 شيالت
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 شير و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 هاي مختلف براي تسهيل صادرات لبنياتوظيفه ارگان

اما باز هم موانعي براي توسعه آن وجود دارد كه رشد هاي اخير به رشد قابل قبولي رسيده است، صادرات لبنيات اگرچه درسال

 .صادرات را به مراتب كندتر كرده است

نوع فرآورده لبني به چندين كشور جهان صادر شد كه رشدي  ٢٠هزار تن از  ٨٥٠به گزارش خبرنگار ايانا، در سال گذشته حداقل 

 ر را نصيب كشور كرد.ميليون دال ٢٠٠داشت و درآمدي بيش از  94درصدي نسبت به سال  ١٣

 9ميليون دالر از كشور صادر شده و با توجه به توليد ساالنه  ٣4٧هزار تن لبنيات به ارزش  4٠٠در چهار ماه نخست سال جاري نيز 

گذاري شده است.البته با توجه به در حوزه لبنيات هدف 96هزار تني شير، صادرات يك ميليارد دالري براي سال  6٠٠ميليون و 

ويند، اما گتوليد چه در صنعت دامپروري و چه در صنايع تبديلي، پتانسيل توليد بسيار بيش از مقداري است كه آمارها مي ظرفيت

ليلي هاي تحبراي دستيابي به حداكثر توليد نياز است كه موانع صادرات لبنيات به كشورهاي مختلف رفع شود.بر اساس گزارش

درصد و در غير اين صورت  ١٥هاي لبني ساالنه ها ادامه داشته باشد، صادرات فرآوردهريمسازمان توسعه تجارت، در صورتي كه تح

رسد سناريوي دوم دست نظر ميها، بهدرصد رشد خواهد داشت؛ بنابراين با توجه به اجراي برجام و تا حدودي رفع تحريم ٣٠ساالنه 

ازار عراق، گرايش ذائقه كشورهاي همسايه به لبنيات ايراني و كيفيت تر باشد. اگرچه دسترسي آسان و سهم باالي ايران در بيافتني

شود، اما بايد در عين حال نقاط ضعف مطلوب اين محصوالت در ايران از نقاط قوت عرصه صنايع تبديلي در حوزه شير محسوب مي

مركز باشند و از جهتي رعايت استاندارد كاالها ها قدم برداشت. اينكه تجار ايراني تنها روي بازار عراق مترا هم ديد و در جهت رفع آن

رو خواهد كرد. البته ويژه شملچه به حاشيه رفته و آن را ناديده بگيرند، به مرور زمان صادرات را با مشكل روبهدر مرزهاي خروجي به

ن تريها و خوراک دام از مهمنهاده از طرفي افزايش تعرفه واردات كاالهاي ايراني به عراق، كاهش توليد جو در كشور، باال رفتن قيمت

ير تواند قيمت ششوند.در اين مسير روزارت جهاد كشاورزي با اعمال مديريتي ميعنوان موانع داخلي شناخته ميعواملي هستند كه به

 ٢٠٠گذشته  هاي صادراتي را همچنان پيگيري كند. هرچند براي سالخام كشور را متناسب با بازارهاي جهاني تنظيم كرده و مشوق

ده نيز هاي آينطور كامل تخصيص داده نشد. با اين حال براي سالميليارد تومان براي اين منظور در نظر گرفته شد، اما اين مبلغ به

 بيني شده است.مشوق صادراتي پيش

براي اين كار را به حداقل برساند. گمرک جمهوري اسالمي ايران نيز بايد با تسهيل در فرآيند ورود موقت براي مواد اوليه، زمان الزم 

حمل سرد  هايهاي نامعتبر، باال بودن هزينهكيفيت توسط شركتجلوگيري از تخريب برند ايراني با توليد و صادرات محصوالت بي

لي، الملو بين هاي بانكيهاي انتقال ارز با وجود محدوديتمحصوالت، ناهماهنگي در باز يا بسته بودن مرزهاي عراق، باال بودن هزينه

 شود.عدم وجود خطوط منظم كشتيراني براي حمل و نقل دريايي از ديگر مشكالت و موانع صادرات محسوب مي

 كيفيت لبني جلوگيري كرده و كنترل بيشتري دردر اين راستا، سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت بايد از توليد محصوالت بي

تواند با اعطاي يارانه حمل اي و همچنين بانك توسعه صادرات ايران نيز مياهداري و حمل و نقل جادهاين باره داشته باشند. سازمان ر

د اي به فراينسره محصول و تقويت ناوگان حمل جادهقيمت به صادركنندگان و نيز تسهيل در حمل يكو تسهيالت بانكي ارزان

نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي لبني مؤثر در صادرات و حل  تواند با تأمينصادرات كمك كند. از طرفي بانك مركزي مي

مشكالت بانكي و مبادالت ارزي نقشي مؤثر در كاهش موانع صادراتي محصوالت لبني داشته باشد. ايجاد دروازه ويژه خروج محصوالت 

ت ناهماهنگي در مرزها را از بين شوند، مشكالغذايي ايران در مرزهاي گمركي كه سازمان راهداري و گمرک متولي آن محسوب مي

http://awnrc.com/index.php
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خواهد برد. در پايان سازمان بنادر و دريانوردي قادر است با ايجاد خطوط منظم حمل و نقل مستقيم دريايي مشكل انتقال محصوالت 

 لبني به كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند كويت، بحرين، قطر و عمان را حل كند./

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٢٧/%D9%٨٨%D٨%B٨%DB%٨C% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۸تاریخ: 

 مردم نسبت به مصرف لبنيات بدبين شدند/ سازمان استاندارد کجايي؟

كارشناسان مبني بر اجتناب استفاده از شيرهاي فله از يك سو و استفاده از پالم در محصوالت لبني از طرف ديگر مردم را هشدار 

رشد  ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزيبه گزارش خبرنگار . نسبت به مصرف لبنيات دچار ترديد كرده است

در شهرها و هشدار كارشناسان مبني بر اجتناب استفاده از شيرهاي فله و غير پاستوريزه از يك سو و استفاده  لبنيات سنتيقارچ گونه واحدهاي 

همچنين اظهارات اخير رئيس سازمان غذا و .ا نسبت به مصرف لبنيات دچار ترديد كرده استاز پالم در محصوالت لبني از طرف ديگر مردم ر

در واحدهاي سنتي، گرايش مردم نسبت به مصرف لبنيات را تحت تاثير خود قرار  کارخانه هاي لبنيدارو و تاييد استفاده از شيرهاي برگشتي 

سكوت اختيار كرده است و اقدامي نسبت  لبنيات سنتير صورت مشكل دار بودن حال جاي سوال است كه چرا سازمان استاندارد د.داده است

 استفاده از شیر برگشتی کارخانه ها در واحد های سنتی صحت دارد؟به برچيده شدن اين واحد ها انجام نمي دهد؟

با اشاره به اينكه ايراداتي به لبنيات سنتي مطرح  صنعت،تجارت و كشاورزيرضا باكري دبير انجمن صنايع لبني در گفتگو با خبرنگار  

توليدكنندگان لبنيات غير صنعتي نيز بايد اقدام به مصرف شير پاستوريزه كنند تا تمامي ابهام ها در زمينه مصرف  :است، اظهار كرد

به واحد هاي  شير خام دامداري هاوي افزود: انجمن صنايع لبني از مسئوالن امر تقاضا دارد كه ورود .ددلبنيات سنتي برطرف گر

 .لبنيات سنتي را ممنوع اعالم كند و سپس لبنيات سنتي مشمول استاندارهاي اجباري فرآوري لبني گردد

د براي تمامي محصوالت خود از سازمان ملي استاندارد مكلف به دريافت مهر استاندار لبنيات سنتي باكري ادامه داد: توليدكنندگان

دبيرانجمن صنايع لبني در پاسخ به اين سوال كه اظهاراتي مبني بر .هستند تا خطرهايي از اين حيث آحاد جامعه را تهديد نكند

د ها وجود ندارد، هر در واحد هاي سنتي مطرح است،تصريح كرد: از آن جا كه نظارتي بر اين واح شير برگشتي کارخانه هامصرف 

 .است ضروري امري خام شير از استفاده ممنوعيت رو اين از دهد رخ  اتفاقي ممكن است

 ضرورت استفاده از شير پاستوريزه در واحد هاي سنتي

گفت: تمامي واحدهاي سنتي  صنعت،تجارت و كشاورزي محمد رضا گنجي مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي لبني در گفتگو با خبرنگار

 .هستند تا مردم نسبت به مصرف اين محصوالت اطمينان خاطر داشته باشند شير پاستوريزه براي دريافت مجوز ملزم به مصرف

ارد، سازمان غذا و دارو بافرهنگ سازي مي تواند مردم را به خريد مشتريان خاص خود را د لبنيات سنتيوي افزود: از آن جا كه 

 اين  در واحدهاي سنتي شير برگشتي کارخانه ها مصرف از گنجي تصريح كرد: علي رغم برخي شنيده ها .كاالي سالم ترغيب كند

 .كرد تاييد توان نمي تمام قاطعيت با را امر

 ندارداستفاده از شير با بار ميكروبي باال صحت 

بيان كرد: با وجود آنكه رئيس   صنعت،تجارت و كشاورزيعلي رجبي رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات سنتي در گفتگو با خبرنگار

طرح كرد، منتظر ارائه اسناد در واحدهاي سنتي را م شير برگشتي کارخانه هاسابق سازمان غذا و دارو اظهاراتي مبني بر مصرف 

، شير برگشتي كارخانه ها مورد استفاده قرار نگرفته  واحدهاي سنتيوي افزود: تاكنون در هيچ يك از . مستند در اين زمينه هستيم

 .كرد خواهيم برخورد متخلف هاي واحد با مستند است كه در صورت ارائه اسناد و مدارک 

 .و بي كيفيت شايعه اي بيش نيست شير با بار ميكروبي باالرف به گفته رجبي در واحد هاي سنتي مص

  كاهش قدرت خريد مردم علت اصلي استفاده از لبنيات سنتي

گفت: طي سال هاي  صنعت،تجارت و كشاورزي محمدرضا اسماعيلي مديرعامل سابق اتحاديه تعاوني هاي لبني در گفتگو با خبرنگار

 .روي آورند سنتي لبنيات اخير كاهش قدرت خريد مردم موجب شد كه آنها به سمت مصرف
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ممنوع اعالم شد، اما در كشور ما واحدهاي سنتي  لبنيات سنتيوي افزود: علي رغم آنكه در بسياري از كشورهاي پيشرفته، مصرف 

و مطابقت آن با استاندارها  اسماعيلي تصريح كرد: در كارخانه هاي لبني پس از انجام آزمايش هاي الزم .رشد قارچ گونه اي داشتند

 .در صورت ايراد، شير از گردونه توليد خارج مي شود در حاليكه اين امر در مورد لبنيات سنتي صورت نمي گيرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٢9٨9٠/%D9%٨٥%D 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۸تاریخ: 

 مردم نسبت به مصرف لبنيات بدبين شدند/ سازمان استاندارد کجايي؟

يك سو و استفاده از پالم در محصوالت لبني از طرف ديگر مردم را هشدار كارشناسان مبني بر اجتناب استفاده از شيرهاي فله از 

رشد  ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادي باشگاه  صنعت،تجارت و كشاورزيبه گزارش خبرنگار . نسبت به مصرف لبنيات دچار ترديد كرده است

در شهرها و هشدار كارشناسان مبني بر اجتناب استفاده از شيرهاي فله و غير پاستوريزه از يك سو و استفاده  لبنيات سنتيقارچ گونه واحدهاي 

 .از پالم در محصوالت لبني از طرف ديگر مردم را نسبت به مصرف لبنيات دچار ترديد كرده است

در واحدهاي سنتي،  کارخانه هاي لبنييس سازمان غذا و دارو و تاييد استفاده از شيرهاي برگشتي همچنين اظهارات اخير رئ

 .گرايش مردم نسبت به مصرف لبنيات را تحت تاثير خود قرار داده است

بت نسسكوت اختيار كرده است و اقدامي  لبنيات سنتيحال جاي سوال است كه چرا سازمان استاندارد در صورت مشكل دار بودن 

 به برچيده شدن اين واحد ها انجام نمي دهد؟

 استفاده از شير برگشتي کارخانه ها در واحد هاي سنتي صحت دارد؟

به لبنيات سنتي مطرح  با اشاره به اينكه ايراداتي صنعت،تجارت و كشاورزيرضا باكري دبير انجمن صنايع لبني در گفتگو با خبرنگار  

توليدكنندگان لبنيات غير صنعتي نيز بايد اقدام به مصرف شير پاستوريزه كنند تا تمامي ابهام ها در زمينه مصرف  :است، اظهار كرد

به واحد هاي  شير خام دامداري هاوي افزود: انجمن صنايع لبني از مسئوالن امر تقاضا دارد كه ورود .لبنيات سنتي برطرف گردد

 .لبنيات سنتي را ممنوع اعالم كند و سپس لبنيات سنتي مشمول استاندارهاي اجباري فرآوري لبني گردد

مكلف به دريافت مهر استاندارد براي تمامي محصوالت خود از سازمان ملي استاندارد  لبنيات سنتي باكري ادامه داد: توليدكنندگان

دبيرانجمن صنايع لبني در پاسخ به اين سوال كه اظهاراتي مبني بر .جامعه را تهديد نكندهستند تا خطرهايي از اين حيث آحاد 

در واحد هاي سنتي مطرح است،تصريح كرد: از آن جا كه نظارتي بر اين واحد ها وجود ندارد، هر  شير برگشتي کارخانه هامصرف 

 .است ضروري مريا خام شير از استفاده ممنوعيت رو اين از دهد رخ  اتفاقي ممكن است

 ضرورت استفاده از شير پاستوريزه در واحد هاي سنتي

گفت: تمامي واحدهاي سنتي  صنعت،تجارت و كشاورزي محمد رضا گنجي مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي لبني در گفتگو با خبرنگار

 .هستند تا مردم نسبت به مصرف اين محصوالت اطمينان خاطر داشته باشند ير پاستوريزهش براي دريافت مجوز ملزم به مصرف

مشتريان خاص خود را دارد، سازمان غذا و دارو بافرهنگ سازي مي تواند مردم را به خريد  لبنيات سنتيوي افزود: از آن جا كه 

 اين  در واحدهاي سنتي شير برگشتي کارخانه ها مصرف از گنجي تصريح كرد: علي رغم برخي شنيده ها .كاالي سالم ترغيب كند

 .مي توان تاييد كردن تمام قاطعيت با را امر

 استفاده از شير با بار ميكروبي باال صحت ندارد

بيان كرد: با وجود آنكه رئيس   رت و كشاورزيصنعت،تجاعلي رجبي رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات سنتي در گفتگو با خبرنگار

در واحدهاي سنتي را مطرح كرد، منتظر ارائه اسناد  شير برگشتي کارخانه هاسابق سازمان غذا و دارو اظهاراتي مبني بر مصرف 

 . مستند در اين زمينه هستيم

ستفاده قرار نگرفته است كه در صورت ارائه ، شير برگشتي كارخانه ها مورد ا واحدهاي سنتيوي افزود: تاكنون در هيچ يك از 

 .ي متخلف برخورد خواهيم كردها واحد با مستند اسناد و مدارک 
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 .و بي كيفيت شايعه اي بيش نيست شير با بار ميكروبي باالبه گفته رجبي در واحد هاي سنتي مصرف 

  كاهش قدرت خريد مردم علت اصلي استفاده از لبنيات سنتي

گفت: طي سال هاي  صنعت،تجارت و كشاورزي مديرعامل سابق اتحاديه تعاوني هاي لبني در گفتگو با خبرنگار محمدرضا اسماعيلي

 .روي آورند سنتي لبنيات اخير كاهش قدرت خريد مردم موجب شد كه آنها به سمت مصرف

ممنوع اعالم شد، اما در كشور ما واحدهاي سنتي  لبنيات سنتيز كشورهاي پيشرفته، مصرف وي افزود: علي رغم آنكه در بسياري ا

و مطابقت آن با استاندارها  اسماعيلي تصريح كرد: در كارخانه هاي لبني پس از انجام آزمايش هاي الزم .رشد قارچ گونه اي داشتند

 .اين امر در مورد لبنيات سنتي صورت نمي گيرددر صورت ايراد، شير از گردونه توليد خارج مي شود در حاليكه 

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٢9٨9٠/%D9%٨٥%D٨%B١%D٨%AF% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۲ : تاریخ

 برنج و ذرت در صدر اقالم وارداتي قرار گرفتند/ رشد نجومي ورود شكر و روغن آفتابگردان 
ماه نخست سال جاري در صدر واردات قرار گرفته و واردات شكر و  ٥طبق آمار گمرک، محصوالت كشاورزي و كاالهاي اساسي در 

قلم عمده كاالي اساسي و خوراكي  ١٠، خبرگزاري فارس به گزارش خبرنگار اقتصادي .گير داشته استروغن آفتابگردان رشد چشم

 1500وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر  -٣ذرت دامي،  -٢برنج،  -١وارداتي در پنج ماه نخست سال جاري به ترتيب شامل 

وسايل نقليه با حجم  -٧شكر،  -6لوبياي سويا،  -٥سواري، قطعات منفصله جهت توليد خودروي  -4سي، سي ٢٠٠٠سي تا سي

قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل و كنجاله سويا بوده  -9روغن دانه آفتابگردان،  -٨سي، سي ٢٥٠٠سي تا هزار سي ٢سليندر 

  .شودالم مشاهده ميهاي دارويي و روغن پهاي بعدي، موز، ماژول نمايشگر، گوشت منجمد گاو، مكملهمچنين در رديف .است

درصد  ١٠٢به لحاظ ارزش  9٥براساس گزارش منتشر شده از سوي گمرک، واردات برنج در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال 

 ١٨6.9درصد، روغن دانه آفتابگردان  ١٧٧.4٣درصد، شكر  ٨9.٥١سي سي ٢٠٠٠تا  ١٥٠٠همچنين وسايل نقليه  .رشد داشته است

  .انددرصد رشد داشته

درصد  46.٨٥درصد و روغن پالم  4٠.٨٥درصد، موز  9٥.٧٠درصد  ٥٠همچنين براساس اين گزارش، قطعات منفصله با ساخت داخل 

  .رشد داشته است

 .دارد رشد درصد 49.٢١ هزار دالر  64٣ميليون و  ٢٠١ميليارد و  ٥قلم عمده كاال وارداتي به كشور بالغ بر  ١٥ارزش 

  .شوددرصد رشد مشاهده مي ١6.49هزار دالر بوده كه  6٠9ميليون و  44١ميليارد و  ١9پنج ماهه مجموع نيز جمع كل واردات 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢٢٠٠٠6٨9 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 تقويت صادرات محصوالت کشاورزي راهكاري براي افزايش درآمد کشاورزان

ورد، ها براي كشاورزان رقم بخدولت هند قصد دارد سياستي را براي تقويت صادرات محصوالت كشاورزي به كار گيرد تا بهترين قيمت

 .و برابر كننددرآمد خود را د ٢٠٢٢كه بتوانند تا سال طوريبه

شاورزان اگر ك"، وزير بازرگاني، سورش پرابهو، در دهمين نشست رهبري كشاورزي اظهار كرد: "تلگراف اينديا"به گزارش ايانا از سايت 

چيزي توليد مي كنند، بايد به بازار جهاني هم دسترسي داشته باشند و در عين حال به قيمت هاي بهتري دست يابند، درهمين 

با از بين بردن همه شيوه هاي محدود كننده "وزير افزود:  "ودي قرار است يك چارچوب سياست مناسب ايجاد كنيم.راستا به ز

 ."تجارت، بايد حق دسترسي به بازارهاي جهاني براي توليد محصوالت كشاورزي را ايجاد كنيم

ا دوبرابر كند و ميزان صادرات را از مقدار كنوني بخش كشاورزي كشور مي تواند درآمد كشاورزي ر ٢٠٢٢به گفته كارشناسان، تا سال 

ميليارد  ٣٣.٨٧به  ٢٠١4-٢٠١٣ميليارد دالر در سال  4٣.٢٣ميليارد دالر افزايش دهد.صادرات كشاورزي از  ١٠٠ميليارد دالر به  ٣4

ا محصوالت محلي در بازار ، كاهش يافته است چراكه قيمت پايين كاالها در بازار بين المللي باعث شده ت١٧- ٢٠١6دالر در سال 

 ٢٠٢٢گرادرهند(، دوبرابرشدن درآمد كشاورزان را تا سال )حزبي سياسيملي BJPصادرات غير رقابتي شوند.اين در حالي است كه 

هدف قرار داده است و براي رسيدن به اين هدف، برنامه ريزي براي تشويق به تنوع محصول، تمركز بر روي بخش هاي ماهيگيري و 

ري، فراوري مواد غذايي و بازارهاي جهاني را مد نظر دارد.براساس اطالعات منتشر شده توسط اداره توسعه صادرات محصوالت جنگلدا

، صادرات محصوالت كشاورزي مانند غالت، ميوه و سبزيجات، غذاهاي فرآوري و ١٧-٢٠١6كشاورزي و مواد غذايي فرآوري، در دوره 

ارد دالر بود.پرابهو اطمينان داد، وزارتخانه وي در زمينه توسعه زنجيره هاي عرضه جهاني براي ميلي ١6.٢٧محصوالت حيواني تقريبا 

وزارت بازرگاني اطمينان مي دهد كه به اين هدف دست خواهيم يافت به طوري "اين بخش كار خواهد كرد.اين مقام مسئول گفت: 

ما اطمينان مي دهيم كه زنجيره تامين » وزير بازرگاني، افزود: "د.كه بخش كشاورزي هند قادر به تغذيه صدها نفر ديگر هم خواهد ش

درحالي كه اين وزارتخانه همچنين قصد دارد تا پارک هاي كشاورزي را در كشور توسعه "جهاني توسعه يابد و قيمت ها بهبود يابند.

 دهد.

 "كشاورزي فكر نكنيم. ( وجود دارند پس چرا به خوشه هاي مختلف براي١اگر خوشه هاي صنعتي )"وي گفت: 

دستور كار ما بسيار "( ، در ماه دسامبر در آرژانتين گفت: WTOپرابهو با اشاره به برگزاري كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني )

تهاجمي خواهد بود. اين يك دور توسعه است ... ما در نظر داريم تا اطمينان حاصل كنيم كه كشاورزان هندي از طريق به دست 

آوردن قيمت بهتر در بازارهاي جهاني به درآمد بيشتري مي رسند، اين امر بسيار مهم است و اين بخشي از استراتژي براي افزايش 

ما براي تغذيه افراد با چالش "وي با يادآوري چالش هاي پيش روي بخش كشاورزي، افزود: "درآمد كشاورزان در هند خواهد بود.

 "رو به رشد، محدوديت منابع طبيعي )زمين و آب( وجود دارد.مواجه هستيم، با وجود جمعيت 

همچنين چالش تغييرات آب و هوا است كه تأثير منفي بر كشاورزي خواهد گذاشت ... و در نتيجه چگونگي "وزير بازرگاني گفت: 

يم ، ه اين موارد رسيدگي كنتغذيه جمعيت، مساله مي شود، تغيير عادت هاي تغذيه اي نيز به يك چالش بزرگ تبديل شده و بايد ب

 "در عين حال بايد از فناوري بهره بگيريم و بايد به گونه اي ديگر بينديشيم.

 ترجمه: فرحناز سپهري

 پي نوشت:

http://awnrc.com/index.php
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١- clusters for industry خوشه هاي صنعتي، به مجموعه اي از واحدهاي كسب و كار گفته مي شود كه در يك منطقه :

متمركز شده و با همكاري و تكميل فعاليت هاي يكديگر به توليد و عرضه تعدادي كاال و خدمات  جغرافيايي و يك گرايش صنعتي

ها و فرصت هاي مشترک برخوردار و از طريق روابط متراكم شبكه اي قادر به هم افزايي قابليت هاي مجموعه مي پردازند و از چالش

 هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣9٣/%D٨%AA%D9 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 ميليون دالري صادرات محصوالت کشاورزي و صنايع غذايي/ هندوانه سوم شد + جدول 851ارزآوري 

اي از اقالم صادراتي از ايران به كشورهاي مختلف، مربوط به بخش كشاورزي و صنايع غذايي عمدهدر پنج ماه ابتداي امسال، بخش 

مرداد سال جاري،  ٣١ماه تا به گزارش خبرنگار ايانا، از يكم فروردين.ميليون دالر درآمد ارزي را به همراه داشته است ٨٥١است كه بيش از 

هزار دالر ارز به كشور وارد كرده است. البته مجموع درآمدارزي از طريق صادرات  6٠٠ميليون و  ٨٥١صادرات انواع محصوالت غذايي و كشاورزي 

ميليون دالر برآورد  ١9٠ميليارد و  ١٧غيرنفتي در اين مقطع زماني با توجه به آمارهاي منتشر شده توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران، 

اهش داشته است؛ بنابراين ارزش صادرات محصوالت غذايي و كشاورزي در مجموع، درصد ك 4.9شود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، مي

دهد.مجموع تجارت كشور در پنج ماهه نخست سال جاري، حدود پنج درصد ارزش كل صادرات در پنج ماه نخست سال جاري را تشكيل مي

شود. بيشترين ارزش صادراتي، مربوط به ميعانات د برآورد ميدرص 46.9ميليارد دالر بوده و به اين ترتيب، سهم صادرات از كل تجارت،  ٣6.64

گيرد ميليون دالر است. پس از آن انواع محصوالت صنعتي به ترتيب ارزش صادراتي در جايگاه خود قرار مي 9٣4گازي با ارزآوري دو ميليارد و 

هاي ام بستني و ساير شربتيليون دالر و در رديف سيم ١٢6محصول عمده، در رديف بيست و ششم انواع پسته با ارزش صادراتي  ١١4و از 

خورد. بنابراين ميليون دالر به چشم مي 96نيز هندوانه تازه با ارزش صادراتي بيش از  ٣١ميليون دالر ارزآوري قرار دارد؛ در رديف  ١٠١زده با يخ

 ده است.هندوانه، سومين كاالي مربوط به بخش محصوالت خوراكي است كه از ايران صادر ش

هاي غذايي با ارزش افزوده باال چند محصول لبني شامل بستني، پنير، ماست، شيرخشك با درصد چربي مختلف، با در ميان فراورده

دالر در  4٠٠ميليون دالر حضور دارد كه ميانگين قيمت صادراتي اين اقالم بين يكهزار تا چهار هزار و  ٢٨١مجموع ارزش صادرات 

وه با فرنگي و كنسانتره ميترين محصوالت صنايع تبديلي بر پايه ميوه و سبزيجات نيز دو محصول رب گوجههمهر تن بوده است. م

ميليون دالر و سه محصول وابسته به صنايع شيريني و شكالت شامل شكالت با و بدون كاكائو و انواع بيسكويت  ١٠٧مجموع ارزشي 

 است.ميليون دالر  ١٠٥و ويفر با مجموع ارزش صادرات 

گرم، شيرخشك صنعتي، آبميوه تغليظ  ٣٠بندي بيش از فرنگي، شيريني بدون كاكائو، ماست، زعفران در بستهانواع پنير، رب گوجه

هاي كااليي هستند كه به ترتيب در رديف ١٠گرم و پوست گوسفند يا بره،  ٣٠تا  ١٠بندي شده، انواع شكالت، انواع زعفران در بسته

قلم عمده صادراتي در اين بخش، يونجه فشرده شده نيز با ارزش صادراتي سه ميليون دالر وجود  ٢٠گيرند. حتي از ميبعدي قرار 

 گيرد./درصد از كل ارزش صادرات كشور را دربر مي ٠.٠١درصد از ارزش صادراتي محصوالت كشاورزي و غذايي و  ٠.٣٥دارد كه 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣6٨/%D٨%A٧%D٨%B١%D٨%B٢%D٨% 
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 صادرات و واردات 
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

هزارتن سيب با مشروط شدن واردات موز/ باغداران نگران نباشند، ممنوعيت پرتقال و ساير  353توفيق در صادرات 

 ا پابرجاستهميوه

معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي با يادآوري دستور وزير جهاد كشاورزي درباره واردات يك كيلو موز با تعرفه بسيار كم به ازاي 

هايي از اين دست را هزارتني سيب از كشور شد، اتخاذ سياست ٣٥٣كيلوگرم سيب در سال گذشته كه باعث صادرات  ١.٥صادرات 

گذاران به توسعه توليدات اي راهگشا براي تشويق سرمايهشوند، تجربههايي كه در داخل توليد ميواردات ميوه در كنار ممنوعيت

وگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: واردات ميوه همچنان ممنوع معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي امروز در گفت.باغباني عنوان كرد

 گرمسيري مثل انبه، آناناس، موز و نارگيل بر اساس تعرفه و رعايت ضوابط قرنطينه مجاز است. و فقط واردات چهار ميوه

محمدعلي طهماسبي افزود: وزير جهاد كشاورزي سال گذشته براي حمايت از توليد داخل و به دليل توليد سيب مازاد در كشور 

كيلو موز با تعرفه بسيار پايين در حد صفر درصد وارد كنند، اين كيلوگرم سيب بتوانند يك  ١.٥دستور داد تا تجار به ازاي صادرات 

درصد است؛ بنابراين سياست و دستورالعمل، مقرر شد سال گذشته  ٢6در حالي است كه تعرفه واردات موز بدون صادرات سيب 

نگراني برخي باغداران از واردات  هزار تن سيب مازاد از كشور صادر شود.وي در پاسخ پرسش خبرنگار ايانا مبني بر ادعا و ٣٥٣حدود 

اي در سال جاري وارد كشور نشده و در صورت ورود، به احتمال زياد از پرتقال والنسياي مصري به كشور بيان كرد: هيچ نوع ميوه

 صورت قاچاق وارد كشور شده است.مبادي غيررسمي و به

هاي رسد و كل پرتقالس مثل مياگاوا و شينيتو در شهريورماه ميهاي زودرمعاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: پرتقال

ماه سال بعد روي درخت مانده و پس از آن وارد رس و ديررس مثل والنسيا تا فروردينرس، ميانمناطق جنوبي ازجمله انواع پيش

اي مخصوص سرماخوردگي و داراي ويتامين هشود. همچنين ميوهها چيده ميدليل سرما اين ميوهشود، اما در شمال كشور بهبازار مي

C شوند.هاي زمستاني مثل كيوي، مركبات و انگور ديررس از شهريور به بعد وارد بازار ميو ميوه 

دليل توليد انبوه مركبات جوايز صادراتي وضع كرد، يادآور شد: سرماي آذرماه سال طهماسبي با اشاره به اينكه دولت سال گذشته به

بخشي از مركبات توليدي كشور آسيب رساند.وي تأكيد كرد: براي تنظيم ميوه شب عيد و پيشگيري از كمبود، اقالم گذشته به 

ها پرمصرف كه به طور عمده از پرتقال و كيوي تشكيل شده به ميزان نياز وارد كشور شد كه تأثيري در كاهش يا افزايش قيمت

طور معمول ارديبهشت و رس و انگور بههاي پيشهاي فصلي مثل توت، ميوهيوهنداشته است.طهماسبي در پايان با بيان اينكه م

ها آنقدر پايين است كه براي توليدكننده صرفه اقتصادي نداشته و شود، عنوان كرد: قيمت اين ميوهخردادماه هر سال وارد بازار مي

 كننده وجود دارد./سط مصرفگاهي اوقات اختالف زيادي بين قيمت محصول در باغ و قيمت پرداخت شده تو

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٣٣/%D٨%AA%D9%٨٨%D9%٨١%DB% 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48333/%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

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

 

127 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۷تاریخ: 

 را مي بُرند؟کدام کشورها سر مرغ و خروس هاي ايراني 

 .تن مرغ وخروس ، از كشور صادر شده است ١4٣قريب به  ١٣96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 

در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق ، ه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانگرو صنعت،تجارت و كشاورزيبه گزارش خبرنگار 

 .، از كشور صادر شده است مرغ وخروستن  ١4٣قريب به  ١٣96چهار ماهه نخست سال 

 .بوده است ٢49١٢١١٧٥١٠و ارزش ريالي آن  767725 صادراتارزش دالري اين ميزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٠٧٢٨/%DA%A9% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 تن ذرت شيرين چقدر ارز از کشور خارج کرده است؟ ۲۷۰واردات 

 .ذرت شيرين نپخته يا پخته شده ، وارد كشور شده استتن  ٢6٨قريب به  ١٣96بر اساس آمار گمرک در تيرماه سال 

 ١٣96در تيرماه سال  آمار گمرکبر اساس  ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزيبه گزارش خبرنگار 

 .وارد كشور شده است ٢66٢٧9و ارزش دالري  ٨66٢١٨9٥4٥نپخته يا پخته شده ، به ارزش ريالي  ذرت شيرينتن  ٢6٨قريب به 

و همچنين كشور  ٢٢69٥٢و ارزش دالري  ٧٣٨٢٢999٢٠، با ارزش ريالي  ذرت شيرينتن  225 صادراتكشور تايلند با  

جزو كشورهايي هستند كه  ١٢٧9٨٨96٢٥و ارزش ريالي  ٣9٣٢٧، به ارزش دالري  ذرت شيرينن ت 4٣مجارستان با صادر كردن 

 .اين محصول را به ايران صادر مي كنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٠6٧4/%D9%٨٨%D٨% 
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 صنايع غذايي
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۰ : تاریخ

 بندي گوشت و مرغ تكذيب به کارگيري امعا و احشاء در توليد خمير مرغ/ تخلف در درج تاريخ آينده روي بسته
هاي سطح شهر از جمع آوري شبانه پوست و احشاي مرغ پاک شده براي توليد خمير مرغ خبر در حالي كه برخي از مرغ فروشي

استان تهران با رد اين موضوع گفت: خمير مرغ در واحدهاي صنعتي با نظارت فني بهداشتي توليد دهند، مديركل دامپزشكي مي

، در پاسخ به اين سؤال كه ديده شده روي برخي از خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي نژاد در گفتاصغر برائيعلي .شودمي

: دهيد، گفتبندي انجام ميبندي گوشت يا مرغ تاريخ توليد، روز آينده درج شده و چه نظارتي روي كاالهاي بستهمحصوالت بسته

شود و مواردي كه مشاهده ساعت ماندگاري دارد و درج تاريخ بيش از اين تخلف محسوب مي ٧٢بندي نهايت تا گوشت تازه بسته

هاي گوشت و مرغ را نيز تخلفي آشكار ي درج تاريخ توليد روزهاي آتي روي بستهو.كنيم، نسبت به ضبط محموله اقدام خواهيم كرد

بندي برچسب عنوان كرد و افزود: در صورت مشاهده چنين موضوعي برخورد خواهيم كرد اما محصولي كه در واحدهاي بسته

توانند موضوع را به اداره شهروندان مي خورند، از همان لحظه بايد تاريخ مصرف آغاز شود و اگر موردي خالف اين مشاهده شد،مي

مديركل دامپزشكي استان تهران در پاسخ به اين سؤال كه اخيراً سازمان استاندارد استفاده از .دامپزشكي منطقه خود گزارش كنند

 با خودروهاي وانت فروشيشود كه امعا و احشاي مرغ، مرغهاي غذايي مجاز اعالم كرده و مواردي گزارش ميخمير مرغ را در فرآورده

نژاد پاسخ داد: خمير مرغي كه در واحدهاي شود و چه نظارتي در اين مورد داريد كه برائيبراي تهيه خمير مرغ شبانه حمل مي

ها مسئوالن فني و بهداشتي مستقر شود، قطعاً استاندارد واحدهاي بهداشتي را دارد، چون ما در همه كشتارگاهصنعتي استفاده مي

 .و اگر ناظر حضور نداشته باشد، فعاليت عمالً امكانپذير نيستداريم 

نژاد تأكيد كرد: هيچ واحد فرآوري بدون حضور ناظر بهداشتي حق فعاليت ندارد و اگر گزارشي مبني بر اين كه شبانه امعا و برائي

ه گزارش خبرنگار فارس، اين در حالي است ب.شود، گزارش آن را بدهيد تا برخورد كنيمجا مياحشاي مرغ براي توليد خمير مرغ جابه

كه طي تهيه گزارش از وضعيت عرضه و قيمت مرغ در سطح شهر تهران، چند مرغ فروشي اذعان كردند كه هر شب آخر وقت فردي 

 .كندبا يك وانت مراجعه كرده و پوست مرغ و امعا و احشاي مرغ پاک شده را براي توليد خمير مرغ جمع آوري مي

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢٠٠٠٠٣٢٠ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

کاالهاي ايراني به زمان اعتمادي بازرگانان روسي به اند/ بيها صاحبان صنايع غذايي کوچک و ناکارآمد شدهبانک

 نمايي کردگردد/ نبايد در نقد کيفيت توليدات کشاورزان ايراني بزرگفروپاشي شوروي سابق برمي

مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران و مشاور صنف، عضو هيأتمديره تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي همرياست هيأت

ها و موانع توسعه صادرات توليدات صنايع غذايي وگويي تفصيلي با ايانا به چالشنظام، در گفتاقتصادي مجمع تشخيص مصلحت 

 .ايران به كشورهاي روسيه و قطر و همچنين بريخ مسائل مديريتي اين صنعت در كشور اشاره كرد

 عليرضا صفاخو: -خبرگزاري کشاورزي ايران )ايانا( 

نام در صنعت غذاست كه در تشخيص مصلحت نظام، مدير جوان يكي از برندهاي به تفرشي، مشاور اقتصادي مجمعمهدي كريمي

ها و كدبانوهاي ايراني است. او امروز به اين ها پاي ثابت سفرهها و حتي دهستانهاي كوچك و بزرگ شهرستانتك فروشگاهتك

هاي بازار كشورهاي زيادي در منطقه، اروپا و قفسهبالد كه دسترنج همكارانش در خطوط توليد و بخش ماركتينگ و بازاريابي به مي

اش و هم در طلبي مثبت به او اجازه نداده است كه هم در كسوت مدير مجموعه توليديآمريكاي شمالي راه يافته است، اما حس جاه

ن و تجارت جوانان مديره خانه صنعت، معدصنف و عضويت هيأتمديره تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي همكسوت رياست هيأت

 صنف نشود.تهران، پيگير رفع موانع راهيابي همكاران اش در ساير واحدهاي هم

هايي مانند بازارهاي مغضوب روسيه و قطر از ها و موانع استفاده از فرصتوگو، بر مبناي بررسي چالشاگرچه محور اصلي اين گفت

هايي از مصاحبه نيز فرصتي مغتنم پيش آمد انجام شد، اما در بخش سوي جمعي از كشورهاي اروپايي و حاشيه خليج هميشه پارس

 ها بايد پيگيري كنند. البته كريمي مؤلفبر گپ و گفت درباره مسائل مديريت داخلي صنعت غذا، برندسازي و وظايفي كه تشكل

اي مديريت حرفه"، "كارآفريني"، "ررمز و راز تغيي"، "گياهان دارويي"، "مدير موفق كيست"هاي چندين عنوان كتاب ازجمله كتاب

ا وي وگوي ايانا باي را نيز تقديم خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا( كرد... گفتنيز هست كه از هركدام نسخه "يك كسب و كار موفق

 خوانيد:را مي

*** 

ه حال ها باين تعدد تشكلکنند؟ آيا هاي موازي با آن نميکند که ساير تشكلصنف چه کار ميآقاي کريمي، تعاوني هم

صنعت غذا مفيد بوده يا بيشتر باعث تداخل مباحث و گمراه شدن اصل اهداف استراتژيک اين صنعت در سطح مديران 

 گير شده است؟تصميم

هاي صنفي متعدد اشكال دارد، چون به هر حال هريك به فراخور مشكالت بعضاً توان گفت كه وجود تشكلخب در اين باره نمي

كنند. ضمن آنكه اين مطالبات فقط هم در راستاي منافع مستقيم ها را پيگيري و مطالبه ميرک و مهم توليدكنندگان حقوق آنمشت

 صنايع غذايي نبايد باشد و منافع ملي را نيز بايد دربر بگيرد.

ل ذايي که تشكهاي صنفي صنايع غهاي مشترک با کانون انجمنصنف تاکنون همسو با سياستهاي هميعني تعاوني

 تري است، عمل کرده است؟بزرگ و به مراتب يكپارچه

نشود؛  دهد، انجامروم تا كاري كه تشكل ديگري انجام ميالبته من با تشكيالت تعاوني و از اين منظر نزد معاون وزارتخانه مربوطه مي

كند. ات صنفي، هزينه به صنايع غذايي تحميل ميها گاهي تا پنج برابر متحد بودن اين مطالبات و تحرككاريچرا كه هزينه موازي

 گاهي شايد منافع يك صنف خاص تأمين نشود، اما در واقع بايد منافع كلي صنايع غذايي را پيگيري كرد.

http://awnrc.com/index.php
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ترين چالش اساسي که مانع توسعه صنف، شاخصمديره تعاوني توليدکنندگان مواد غذايي هماز منظر رياست هيأت

 دانيد؟شود را چه مينام جهان ميبرندهاي صاحب صنايع غذايي به مانند

صنعت غذا يكي از صنايع مادر در كل كشورهاست و اين اهميت نيز از آنجا قابل دفاع است كه با سالمت جاني افراد تمام جوامع 

در ايران هم صنعت غذا  ها ارتباط مستقيم و اثرگذار دارد. حال از آنجا كهكنندگان روزمره خوراک در سفرهبشري و در واقع مصرف

ها به نسبت برخي صنايع در آن كمرنگ است، لذا وقتي به آيد و خوشبختانه حضور دولتيشمار ميترين صنايع بهازجمله خصوصي

هم  بينيم. در ايرانها كمتر بوده را بيشتر ميكنيم، موفقيت كشورهايي كه مداخله دولت در آناقتصاد كشورهاي پيشرو نگاه مي

گيري را به خود صنايع غذايي بسپارد، تا اگر ما هم به سازمان تجارت جهاني پيوستيم، امكان عرض رود تا دولت تصميمر ميانتظا

 اندام در بازار جهاني را داشته باشيم.

رسد صنايع غذايي ما هم خودشان متكي به مديريت روز و نوين نيستند و چشم به نظر ميالبته در اين زمينه به

 دوزند!ها مياي دولتهحمايت

گردد كه آفت روز نيستند، اما اين چالش به كمبود نقدينگي صنايع غذايي برميها بهببينيد. متأسفانه صنايع ما در تجهيز به فناوري

عنوان باني اصلي تأمين غذا و بانك هاي مركزي و كشاورزي درخواست دارم ها شده است. از وزارت جهاد كشاورزي بهبزرگ آن

دليل بيكاري جزو بزهكاران و افراد بسا بهها چهاند و نيروهاي آنهاي متروكي شدههاي زودبازده ديروزي را كه امروز كارخانهگاهبن

 تواند يكي از راهكارهاي حمايتي باشد.اند ميناهنجار در جامعه هم شده باشند، جدي بگيرند. تقسيط بدهي واحدهايي كه معلق شده

توانند كار اقتصادي و كارآمد انجام اند، اما چون نميها صاحبان صنايع غذايي كوچك شدهنجاست كه امروز بانكبار اينكته تأسف

 ها نيز جز زيان هيچ عايدي نداشته است!دهند، در نتيجه اين تملك براي خود آن

 بل مؤثر بوده است؟هاي گسترده قها تا چه اندازه در خروج صنايع غذايي از مشكالت دوران تحريمکاهش تحريم

ها كاهش يافته و حتي در مواردي نيز تحريمي نداريم، اما هنوز در بخش سوييفت يا درباره بخش صنعت غذا، اگرچه يكسري تحريم

 تر هستند، همچنان چالشهايي كه با آن كشور در تعامل خيلي نزديكهاي آمريكايي يا شركتسي، در تعامل با شركتگشايش ال

هاي خاص در آسيا نيستيم! اميدواريم موانع موجود بر خوب اينكه ديگر ما مانند گذشته، ملزم به خريد از برخي شركتداريم؛ اما خ

خواهيم جهت انجام كارايي باال راه توسعه هموار اي با جهان پيدا كنيم. ما فقط ميهم سريع برداشته شود تا تعامل طبيعي و گسترده

هاي د حرفانسازي در برخي صنايع توانستهاند و با بوميحريم طي چهار دهه گذشته، رشد خوبي داشتهشود. مديران ايراني در شرايط ت

 زيادي براي گفتن در جهان داشته باشند.

 هايي مانند صنعت غذا چيست؟گذاري خارجي در حوزهارزيابي شما از وضعيت سرمايه

جاد نشاط اقتصادي واحدهاي توليدي رفع و رجوع شود، ديگر ما براي گذاري براي ايبه باور اينجانب، اگر موانع موجود سرمايه

دار مقيم گذاري خارجي نخواهيم داشت. كافي است شرايط الزم براي امنيت ايرانيان سرمايهگذاري نياز به التماس براي سرمايهسرمايه

گذاري در ايران حل شود. االن در ود سرمايهتپد را فراهم كنيم تا مشكل كمبشان هم براي حمايت از كشورشان ميخارج كه قلب

ه اند پوست ليمو را بهاي يوناني اعالم آمادگي كردههاي ليمو را داريم، تا جايي كه شركتترين و بهترين درختاستان فارس بزرگ

ابود شد. ما رو و نزار روبهدليل عملكرد ضعيف در تنظيم بازار با انباشتگي در باكشورشان ببرند. يا مركبات شمال ايران كه تنها به

ند، چرا كخوبي استفاده كرد. وقتي هندوانه آب زياد مصرف ميالجيشي بهكشور چهار فصلي هستيم، لذا بايد از اين موقعيت سوق

 .شودهاي ما در حجم زيادي خوراک دام با مصرف آب باال توليد مينبايد هندوانه را از كشورهاي همسايه وارد كرد؟ يا در زمين
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 هايها نيز از طرح تفكيک مسئوليتبر خالف تصور ذهني قبل مواضع برخي فعاالن صنايع غذايي نشان داد که آن

 رسد منجر به تداومنظر ميکنند. دليل اين رويكرد که بهبازرگاني يا صنايع غذايي از وزارت جهاد کشاورزي دفاع نمي

 دانيد؟ثبات قانون قبل شد را چه مي

ايم، حتي زمزمه تفكيك دوباره اين وظايف و ايجاد وزارت بازرگاني اشتباه مهلكي است كه زينه باالي ادغام را دادهوقتي يك بار ه

ها، بيشتر نياز به وزيران و مديران چابك، مدبر و خالق داريم تا وزارت خوشبختانه منتفي شده است. در واقع بيش از اين قبيل اقدام

توانند هاي تجارت، معدن و صنعت ميشده در حوزهمقام كارآمد و با اختيارات تعريفنده سه قائمصنعت را اداره كند. به گمان ب

هاي پيش روي اين وزارتخانه را مديريت كنند. كمااينكه به اعتقاد اينجانب، وزارت جهاد كشاورزي در قياس با وزارت صنعت چالش

 دهند.ندگان نيز امروز وزارت جهاد كشاورزي را جهت تعامل ترجيح ميسيستم رواني در ارائه خدمات دارد و بسياري از توليدكن

شود که پيگير دريافت وام و تسهيالت با کمترين تضامين براي تأمين در بخشي از مطالبات واحدهاي توليدي ديده مي

، موانع بوده باشدهاي قبل يكي از همين مواد اوليه خطوط توليدشان هستند، در حالي که شايد نگراني از سرنوشت وام

ها باعث برخي ترديدها در ها به صنايع غذايي که شرايط مديريتي آنارزيابي شما از نگراني در اعطاي اين قبيل وام

 شود چيست؟مديران شده يا مي

ها دهد. وامرخ نميدهند، اتفاق دلخواه نيز ها قرار ميصورت يكجا و بدون پروپوزال مشخص در اختيار آنهاي ميلياردي را بهوقتي وام

هاي بزرگ داده شده است، بابت حفظ كارخانه بوده، نه افزايش گنجايش توليد و نوسازي خطوط توليد و حضور در اگر به كمپاني

بازار جهاني.البته در چهار سال گذشته وضعيت خيلي بهتر شده و توليدكنندگان نيز به مراتب در استفاده از تسهيالت واردات مواد 

شده روسيه و قطر نيز كه طي همين دوره زماني اتفاق افتاد، تجار ما در تر عمل كردند. درباره صادرات دو كشور تحريمراحتاوليه 

يه اند به روسجات توانستهسازي و دارويي يا غالت و ادويههاي لبني و شكالتسوزي شدند؛ اگرچه برخي كارخانهروسيه دچار فرصت

كلي عدد صادراتي پايين است و ارزش ارزي درخور نام ايران را ندارد. ما بايد سهم ايرادات دولتي و كاال صادر كنند، اما معدل 

 هاي بخش خصوصي را هم ببينيم.كاستي

 سوزي چه بوده است؟سهم دولت و مديران صنايع غذايي در اين فرصت

م، هزينه صدور من دو برابر كشور همسايه مثل كاستي دولت اين است كه اگر من توليدكننده بخواهم مركبات به روسيه صادر كن

موقع در اين باره انجام داده است، اما در مورد كاستي من توليدكننده هم بايد كاالهاي ما در كيفيتي تركيه است كه رايزني موفق و به

ي در نكردن بهتر از صادرات كاالتوليد شود كه در رقابت با كاالهاي مرغوب اروپايي هيچ كم و كاستي نداشته باشد. در واقع گاهي صا

 مدت است.نامرغوب جهت سودجويي كوتاه

 اند؟اعتماد شدهخواهيد بگوييد که بازرگانان روسي به کاالهاي ما بيدر واقع مي

گردد رميباعتمادي بازرگانان روسي به كاالهاي ايراني به زمان فروپاشي شوروي سابق اعتمادي اتفاق جديدي نيست. ديد بياين بي

هاي خود را به روي ايران باز كرده بودند، اما چه اتفاقي افتاد؟ جمعي تاجرنما كه در واقع كه تمام كشورهاي استقالل يافته دروازه

ها را به كشورهاي تشنه كاال كيفيت آنكردند، توليدات بيشده را اجاره ميهاي كوچك ورشكستگرهايي بودند كه كارخانهواسطه

 و در نتيجه اعتماد سلب شد كه متأسفانه تا امروز هم اين اعتماد به شكل دلخواه ما جلب نشده است. فرستادند

 در اين باره تدبير راهگايي از سوي دولت و صنايع اتخاذ نشده است؟
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كنند  بازبيني بست تا فقط متصديان دولتي روسيه مدارک حداقلي مستند الزم را "كريدور سبز"دولت ايران قراردادي را با عنوان 

كنيم، رخ نداده است. در واقع امروز بايد از سوي دليل همان ريشه بدبيني تا امروز كه ما با يكديگر صحبت ميكه اين اتفاق هم به

 ها زدوده شود.صنايع معتبر داراي احساس مسئوليت، كاالهاي برندهاي خوش نام ايراني صادر شود تا بدبيني گذشته از اذهان آن

 مايه تأسف است...!واقعاً 

ا سري كاالها بزدگي واحدهاي داخلي نشده است. يكالبته اگرچه حجم ارزشي باال نبوده، اما خوشبختانه باعث شرمندگي و خجالت

 توانند به بازار روسيه و ساير نقاط جهان راه پيدا كنند.المللي و داخلي مورد قبول مياستانداردهاي بين

تواند به نوعي سفير صلح كشورمان نيز باشد و اين ارزش آن را دارد كه نگاه بلندمدت هر كشور خارجي ميورود هر كاالي ايراني به 

ته ها برافراشهاي تجاري آنها و نمايشگاهو پايدار به اين موضوع داشته باشيم. با صادرات در واقع پرچم ايران با افتخار در فروشگاه

 خواهد بود.

 رابطه مورد پسند فعاالن بازار داخلي است؟ درباره قطر چطور؟ چقدر اين

قطر هم به محض اينكه مورد تحريم چند كشور قرار گرفت، بالفاصله تركيه بازار قطر را پر كرد، در حالي كه تازه ما يك تا دو هفته 

ر هم در بازارهاي قطكرديم! جالب اينكه حتي كشور عمان روي اين موضوع كه در قطر چه بايد كرد، فقط نشست مشترک برگزار مي

 قد علم كرد. با اين وجود امروز در مقايسه با روسيه كارنامه خوبي در بازار قطر داريم.

کنيد ادعاي شمال تواند باشد، محقق شده باشد. پس فكر نميرسد درباره قطر هم اين امر در حدي که مينظر نمياما به

 عارض باشد؟هايتان داراي تدر اين باره با بخش ديگري از گفته

دليل تعامل خوب مسئوالن و استقبال عاطفي مردم قطراز كاالهاي ايران كه شايد بخشي از آن متأثر از ببينيد، مدتي است كه به

ها بوده جبران شده است، اما خب بخشي از دليل برآورده نشدن حداكثر موضع ابراز همدردي مسئوالن ما با شرايط تحميلي به آن

هاي يارانه يا بيشتر از صادرات برگردد. براي اينكه كمي بيشتر به گنجايش بازار پي ي در قطر هم به لزوم حمايتآرزوي صنايع غذاي

ميليون  ١٨فقط  ٢٠١6كند كه در سال ببريد اجازه دهيد عرض كنم كه قطر در سال سه ميليارد دالر مواد غذايي از جهان وارد مي

 دالرآن سهم ايران بود.

 چقدر ناچيز بوده است.پس عنايت داريد 

تحقق رقم صدها ميليون دالري ارزآوري از قطر است و حتي معتقديم اين كشور حاشيه جنوبي خليج  ٢٠١٧بيني ما براي سال پيش

 توان دروازه ورود به ساير كشورهاي اسالمي منطقه هم كرد.فارس را مي

ها كه با توجه مراجعه ده ٢٠٢٢ام جهاني فوتبال در قطر در سال و البته فرصتي مانند برگزاري تورنمنت بزرگ ورزشي جهان يعني ج

توان به بازاريابي كاالهاي خوب ايراني به ملل ساير نقاط كشور جهان به اين كشور كوچك به لحاظ جغرافيايي مي ٣٢هزار گردشگر از 

هترين توان از فرصت بازار قطر به بطور بماند، ميهمينها تا آن روز دنيا هم مباردت ورزيد.دقيقاً نكته به جايي گفتيد. البته اگر تحريم

 وجه در طول تاريخ مراودات اقتصادي استفاده كرد.

 دانيد؟هاي صنايع غذايي در تصاحب اين دست از بازارها را چه ميسهم خود شرکت

طر هاي قند تا حتي روزي كه تحريمكنندگان كشورهاي هدف را مد نظر قرار دههاي ايراني بايد نيازهاي بازار و ساليق مصرفشركت

دليل نفوذ به دل مشتريان منطقه ماندگاري خود را حفظ كنند. كمااينكه نمايشگاه اگروفود ما استانداردهاي الزم را پايان يابد، اما به

د بيش از پيش كنند. پس بايهاي خارجي به محض پايان هر دوره نمايشگاه در دوره بعدي هم ثبت نام ميبه دست آورده و شركت

 به توسعه مراودات مالي و بازرگاني في مابين بها داد.
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اشاره به نمايشگاه اگروفود کرديد که انصافاً به نمايشگاه معتبر و با ثباتي در خاورميانه بدل شده است. اما يک پرسش 

انيان نمايش دهند، چرا هاي خود را به ايرتوانند تواناييهاي خارجي مياينجاست که وقتي با اين نمايشگاه شرکت

هاي بزرگ صنايع غذايي مانند آنوگاي آلمان جدي و اثر واحدهاي صنايع غذايي ايراني در حضور پررنگ در نمايشگاه

 کنند؟گذار شرکت نمي

 ببينيد در اين باره نقدينگي صنايع غذايي ايران براي حضور كمي و كيفي مناسب كافي نيست، ضمن اينكه برخي موانع اقتصادي

 كند.ها براي بيشتر واحدهاي صنايع غذايي ايران را مقدور نميگذاريموجود هنوز امكان جسارت اين قبيل سرمايه

ه ها در بازار نسبت بهاي تشويقي اعطاي جايزه صادراتي کشورهاي ديگر چگونه است که باعث حضور بهتر آنمكانيسم

 شود؟ما شده يا مي

شود. در نتيجه با كنند، به موازات آن جايزه صادراتي پرداخت ميماني كه كاالها از مرز عبور ميدر برخي كشورهاي همسايه ايران، ز

هاي بلندمدت براي توليد و دست كم حضور در ريزيكند و امكان برنامهها نيز كاهش پيدا ميهاي سربار آناين جوايز برخي هزينه

 شود.شان فراهم ميبازار منطقه براي

هاي جات درباره استفاده از تبليغات کاالها در رسانهبندي ادويهبرند در حوزه بستهيک شرکت صاحب عنوان مديربه

 کنيد؟المللي چه فكر ميبين

طور قطع در اين وادي ما بايد روي برندينگ متمركز شويم و صحبت كنيم كه شايد بحثي مفصل و جداگانه را بطلبد. امري كه به

ها به چشم آيند. توانند در قفسهمنطقه دارد كه در آن فقط برندها مي ٢٢ست. در حال حاضر تهران فقط مشمول بحث صادرات ني

كنند االن مردم براي خريد آبليمو جز به سه برند به ساير برندها حتي اگر محصول كيفي هم سطح برندها را داشته باشند، اعتماد نمي

بندم اولويت انتخاب شما در فروشگاه خارج كند و شرط مين سه برند تجاوز نمييا به فرض تن ماهي و ماكاروني كه باز هم از همي

د يا برن "بوکفيس"گويند برند شويم كه وقتي مياز اين سه برند نخواهد بود. در صادرات نيز ما در واقع وارد مجمعي جهاني مي

هاي توليدي و صادركننده به ه نوع رويكرد صادراتي شركتشود. اين امر در واقع نتيجگذاري مي، ميلياردها دالر ارزش"ب"و  "الف"

رود. در كانادا ايم كه در حال حاضر محصوالت ما به كانادا و استراليا هم ميبازار جهاني است. خب ما هم روي اين موضوع كار كرده

ها به محصول كيفي ميهن اصلي آنوطنان عزيز ايراني در كانادا و محبت موقعيت خوبي داريم كه شايد بخشي از آن به حضور هم

اند و از ها مشتري كاالهاي برند ما شدهها هم به واسطه همين حضور در فروشگاهها مرتبط باشد، اما از حق نگذريم خود كاناداييآن

بازار  ا بعد دربالم. پس ابتدا بايد در كشور خودمان برند معتبر و محبوبي شويم تاين موضوع به همكاران مجموعه توليدي خودم مي

جهاني هم برند شويم. ما به گرجستان و روسيه، قطر كانادا و استراليا، اروپاي شرقي و حتي فرانسه و اتريش هم صادرات داشتيم كه 

د. شتواند براي كاالهاي ايران داشته باالبته به لحاظ وزني راضي نيستيم. بازار آمريكا هم تابو شده، وگرنه بهترين بازار مصرف را مي

شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد يك بشكه زرشك ارزش افزوده هفت برابري نفت دارد، پس چرا نبايد براي توسعه اين قبيل 

عنوان فرد معتمد اعضاي تشكل تحت مديريتم، دنبال پيگيري اموري هاي جهاني همت جدي كرد.من بهبازارها در سطح ماركت

اي در قبال جامعه حل هستيم. بخش خصوصي و دولتي هر كدام رسالت اخالقي و حرفهراههستم كه حق صنعت غذاست. ما دنبال 

تواند داريم. خاويار، پسته و فرش و سبزيجات و گياهان دارويي ايران به واسطه حضور پرتعداد ايرانيان در آمريكا كه ميليوني است، مي

ايران را  ترين توليدكننده پسته است، اما پستهجود اينكه كاليفرنيا بزرگآيد با وبسيار توسعه يابد. وقتي هر آمريكايي به ايران مي

برد. كشاورزي ما هنوز ارگانيك است و ميزان توليدات تراريخته در بازار ايران بسيار ناچيز كند و سوغات ميدليل طعم انتخاب ميبه

 بي جهاني استفاده كرد.عنوان نقطه قوتي براي بازارياتوان بهاست، لذا از همين ويژگي هم مي
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توانند همان قدر که واردکننده و مشتري محصوالت چيني هستند، صادرات مشابه هاي ايراني نميو اما چين؟ چرا شرکت

 يا نزديک به آن را داشته باشند؟

ي بسيار ايي چينكنند، ضمن اينكه كيفيت توليدي مواد غذچين توليدكننده بسيار ارزان در دنياست. خودشان همه چيز توليد مي

كنند! كننده است و از كشورهاي ديگر وارد نميشناسيد، اما براي خودشان راضيپايين است. شما هم هيچ كاالي خوراكي چيني را نمي

 توانند حضور داشته باشند.اي ميهاي زنجيرهدر اين باره معموالً فقط برندهاي تحت قرارداد با فروشگاه

 کنند، تحليل شماها گاليه ميت کشاورزي از توليدکنندگان داخلي، برخي واحدها از واريتهدر خريد مواد اوليه محصوال

 در اين باره چيست؟

به باور من مشكل جدي نيست و موردي و محدود است. توليدكنندگان واحدهاي صنعت غذاي ايران نبايد در نقد كيفيت توليدات 

ت واحدهاي صنايع غذايي نيز براي واردات محصوالت كشاورزي دلخواه مانع نمايي كنند. ضمن اينكه دسكشاورزان ايراني بزرگ

 بزرگي وجود ندارد و امكان واردات آن براي صنعت وجود دارد. اگرچه اين را هم قبول دارم كه جاي بهتر شدن هست./

a/news/http://www.iana.ir/f4٨٣٣١/%D٨%A٨%D٨%A  
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

مخمر نان جايگزين مناسبي براي جوش شيرين/ افزايش پروتئين دانه گندم در مناطق گرم/ گلوتن وجه تمايز خمير 

 گندم با ساير غالت

ود شخوني ميها، اختالل در جذب آهن و ايجاد كمجلوگيري از جذب كلسيم، ويتاميناستفاده از جوش شيرين در توليد نان باعث 

عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد .كه براي حل شدن اين مشكل مخمر نان جايگزين مناسبي براي جوش شيرين است

دليل هها ببا بيان اينكه مصرف جوش شيرين در برخي از نانواييوگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا( اسالمي واحد رودهن در گفت

دستگاه گوارش، جلوگيري  pHدر توليد نان است، گفت: جوش شيرين باعث باال رفتن  CO2ايجاد بو، طعم و رنگ مطلوب و آزاد كردن آهسته 

خمير "و  "خمير مايه تر"ايه يا همان مخمر نان به دو فرم شود و خمير مخوني ميها، اختالل در جذب آهن و ايجاد كماز جذب كلسيم و ويتامين

و پودرهاي نانوايي جايگزين مناسبي براي جوش شيرين است.مهدي باقي با اشاره به اينكه درصد استخراج آرد گندم رابطه مستقيم  "مايه خشك

رصد ها، فيبر و اسيدفيتيك بيشتري باشد، دوتئين، امالح ويتامينتر، زبرتر و داراي پوسته، جوانه، پربا رنگ آرد دارد، بيان كرد: آرد هرچقدر تيره

 اي و درصد استخراج كمتر وتر و سفيدتر باشد داراي ارزش تغذيهشود، اما هر چقدر آرد نرمتر از آن توليد مياستخراج باالتري داشته و نان تيره

همچنين از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست.وي در پاسخ به اين  هاي حاصل از آن بيشتر از آردهاي تيره است،مدت ماندگاري فرآورده

دم صورت تركيبي با گنزميني، بهپرسش كه آيا امكان توليد نان از محصوالتي نظير جو، چاودار، يوالف، جو دوسر، آرد ذرت، برنج و پودر سيب

د دارد، اما محصول توليدشده كيفيت نان گندم را ندارد، جو و ذرت صورت تركيبي با محصوالت فوق وجووجود دارد، افزود: امكان توليد نان به

 براي استفاده در خوراک دام و برنج پخته شده براي تأمين نشاسته بدن انسان مناسب است.

 دليل مقاومت به سرماکشت چاودار در اروپا به

ا علت مقاومت بيشتر به سرما در شرق اروپ: چاودار بهشود، عنوان كردباقي با بيان اينكه در مناطق قابل كشت گندم چاودار كشت نمي

شود، در اين مناطق امكان خسارت در زمان يخبندان براي و كشورهايي نظير شوروي، لهستان، اوكراين و مناطق سرد ديگر كشت مي

سطح زيركشت كمي برخوردار كشت گندم وجود دارد، همچنين چاودار در كشورهاي فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و ساير مناطق معتدل از 

 است.

 تهيه نان از جو مخصوص دورديفه

ص مخصوي تركيبي هاننااع نوادي از اتهيه تعدعضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن درباره روش 

درصد آرد جو مخصوص است، اين آرد  ١٠درصد آرد گندم و  ١٣.٥درصد آرد چاودار و  ٧6.٥ادامه داد: نان جو مخصوص متشكل از 

شود، خمير طي چند مرحله ترش شده و پس از اضافه شدن مخصوص دورديفه تهيه ميجو مخصوص براساس روشي خاص از جو 

دليل شود. اين آرد جو بههاي نان يا بدون قالب پخت مياي جهت تخمير، در قالبدقيقه ٧٥تا  ٥٠آرد مخصوص به آن و استراحت 

ط آردهاي دار با كالري كم از مخلوكيد كرد: نان سبوسشود.وي تأانديس گاليسمي پايين و فيبر باال باعث سالمتي افراد در سنين مي

شود و حاوي مواد سلولزي زيادي است كه باعث تحريك روده شده و دفع را چاودار، آرد گندم با گلوتن زياد و سبوس گندم تهيه مي

ها از انرژي ه با ساير ناندرصد نشاسته )در ماده خشك( و در مقايس ١٥شده در تهيه اين نان حاوي كند، سبوس استفادهآسان مي

كمتري برخوردار است.باقي با اشاره به تيره رنگ بودن نان تهيه شده از آرد كامل بدون جوانه )نان سنتي آلمان( يادآور شد: اين نان 

عت در اتاق سا ١6شود، اين نان حداقل از آرد كامل )بدون جوانه(، آب، نمك، خمير ترش و در برخي موارد از مخمر نانوايي تهيه مي

شود.به گفته وي، پرورش نيافتن كادر متخصص و گراد پخت شده و پس از سرد شدن برش داده ميدرجه سانتي ١٠٠بخار با دماي 

هاي نانوا، آشنا نبودن نانوايان با تركيبات و خواص آردهاي توليدي در سطح كشور، ناهماهنگي در توليد آرد، يكنواخت نبودن نان

 ها و سنتي بودن سيستم پخت حرارتيور، كافي نبودن تحقيق و بررسي روي خواص آردها و بهبود كيفيت نانتوليدي در سطح كش
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شود.عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن ترين مشكالت توليد نان محسوب ميها از مهمنانوايي

هاي سنتي كشور است كه قسمت زياد آن به سيستم الت اساسي در زمينه ناناضافه كرد: بيات شدن و ضايعات زياد نان ازجمله مشك

شود.باقي خاطرنشان ساخت: گندم يكي هاي ايران مربوط ميحرارتي، شكل و فرم نان و مصرف نكردن مواد پخت در فرمول تهيه نان

دليل وجود نشاسته كند، بهايي را تأمين ميدرصد انرژي غذ ٧٠تا  6٠شود و حدود ترين غالت براي تغذيه انسان محسوب مياز مهم

 ٧٢تا  ٥٧زياد براي تغذيه دام و در صنعت براي توليد نشاسته به كار مي رود.وي اظهار كرد: قسمت بزرگ مواد غذايي دانه گندم )

ميكرون( در  ٢٨ - 4٠صورت ذرات ريزگرانول )درصد( مواد غيرازته و متشكل از نشاسته است كه طي مراحل رشد اين محصول به

دهد، همچنين مواد معدني بيشتر در سبوس و گياهك دانه وجود درصد آندوسپرم را تشكيل مي ٨٧.٥شود و حدود دانه ذخيره مي

 دارد و شامل پتاسيم، فسفر، آهن، گوگرد و منيزيم است.

 گلوتن وجه تمايز خمير گندم با ساير غالت

را وجه تمايز خمير گندم با ساير غالت دانست و گفت: گلوتن در صنعت پخت نان نقش  اي به نام گلوتناين استاد دانشگاه وجود ماده

اي دارد، افزايش به هم پيوستگي، ايجاد كشش، ايجاد االستيسيته، حفظ وضعيت و نگهداري گازهاي ناشي از فرآيند تخمير ويژه

انتقال آب از گلوتن به نشاسته و سفت شدن گلوتن در اثر  ازجمله موارد آبگيري از خمير در پخت نان و انعقاد گلوتن در اثر حرارت،

 گيري مغز نان است.انعقاد و ايجاد بافت نان ازجمله موارد شكل

 افزايش پروتئين دانه گندم در مناطق گرم

شده همين هاي كشتتر از دانهدرصد غني ٢٠باقي با بيان اينكه پروتئين دانه گندم در مناطقي با آب و هواي گرم بين هشت تا 

( قابل حل در الكل و Gliadinاي پروتئيني است و از گاليدين )محصول در مناطق سرد است، افزود: گلوتن در آندوسپرم دانه، ماده

( غير قابل حل در الكل تشكيل شده، اين دو ماده باعث حفاظت و نگهداري فضاهاي خالي ايجاد شده در خمير Gluteninگلوتنين )

شوند.وي بيان كرد: حجم گلوتن بر اساس خواص كلوئيدي، با جذب آب، زياد شده ه باعث متخلخل شدن نان مينان شده و در نتيج

شود، سپس ثبات و استحكام گلوتن در اثر افزودن كمي نمك طعام به خمير، زياد شده و تحمل خمير در هنگام مخلوط و متورم مي

 B2)تيامين(،  B1مانند  Bهاي هاي مختلفي نظير گروه ويتامينويتامين يابد.باقي ادامه داد: دانه غالت ازكردن افزايش مي

درصد  ٥٠)توكوفرول( تشكيل شده است.وي در پايان با بيان اينكه بيش از  E)پيري دوكسين( و ويتامين  B6)ريبوفالوين(، ويتامين 

بوس فسفر موجود در گندم به شكل اسيدفيتيك درسفسفر موجود در بذور بالغ گندم به شكل فيتين است، تأكيد كرد: مقدار زيادي از 

هد، دهاي كلسيم يا منيزيم، نمك نامحلولي به نام فيتين تشكيل مياين محصول وجود دارد كه پس از تركيب شدن با نمك

ياب ساسيدفيتيك ممكن است در سطح روده با كلسيم، آهن، روي و منگنز تركيب شده و قابليت جذب آنها را كاهش دهد كه با آ

 رود./كردن و تجزيه به وسيله آنزيم فيتاز طي انجام كامل عمل تخمير از بين مي

http://www.iana.ir/fa/news/4٧4٥4/%D9%٨٥%D٨%AE%D9% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

شرکت داخلي و  34۰شود/ حضور شهريورماه برگزار مي ۲۷تا  ۲4شانزدهمين نمايشگاه تخصصي شيريني و شكالت از 

 کشور جهان/ دفاع از طرح الزام برچسب قيمت به نفع شفافيت و حقوق توليدکنندگان ۲6شرکت خارجي از  68

صورت قانونمند را اقدامي مثبت و جسورانه به يمت بهدبير انجمن صنفي صنايع شيريني و شكالت طرح عدم التزام درج برچسب ق

لمللي ااي در جمع خبرنگاران به مناسبت برگزاري شانزدهمين نمايشگاه بينبه گزارش خبرنگار ايانا، جمشيد مغازه.سود توليدكنندگان دانست

والت شيريني و شكالت، گفت: شانزدهمين بندي محصشيرين و شكالت درباره نحوه اجراي بخشنامه دولت براي حذف قيمت از روي بسته

 ٣4٠شود كه در اين نمايشگاه، هاي تهران برگزار ميشهريورماه در محل دائمي نمايشگاه ٢٧تا  ٢4نمايشگاه تخصصي شيريني و شكالت از 

 شود.رگزار ميآالت، مواد اوليه و محصول بكشور دنيا حضور دارند و در سه بخش ماشين ٢6شركت خارجي از  6٨شركت داخلي و 

كشور جهان نظير فرانسه، آمريكا، امارات، تركيه، اسپانيا، آلمان، ايتاليا، اكراين،  ٢6وي با اشاره به اينكه در شانزدهمين نمايشگاه از 

مالزي و چين حضور دارند، بيان كرد: نمايندگان كشورهاي مذكور به همراه سه شركت آمريكايي با شش مهمان براي جانمايي غرفه

اند.دبير انجمن صنفي صنايع شيريني و شكالت افزود: اين نمايشگاه با هدف ارائه جديدترين دانش اكنون به كشورمان آمدهها هم

اي با اشاره به اينكه تعداد شود.مغازهآالت، مواد اوليه و نهايي برگزار ميهاي ماشينفني، تكنولوژي، دستاوردها و نوآوري

وجود اين  ن نمايشگاه در مقايسه با پارسال با افت شش درصدي همراه است، عنوان كرد: با اينكنندگان خارجي در ايشركت

دارد، فروشي وجود نرود.وي با بيان اينكه در اين نمايشگاه خردهشمار ميترين نمايشگاه تخصصي در خاورميانه بهها بزرگنمايشگاه

رود به روال همه آالتي هم كه فروش ميفروشي ندارند و ماشينشگاه، اجازه خردههاي حاضر در اين نمايكدام از شركتادامه داد: هيچ

المللي اي، شانزدهمين نمايشگاه بينهاي مشابه تا روز پاياني، اجازه خروج از محل نمايشگاه نخواهند داشت.به گفته مغازهنمايشگاه

شهريورماه به مدت چهار روز در محل دائمي  ٢٧تا  ٢4ز جمعه سالن از رو ١٢هزار مترمربع و  4٠شيريني و شكالت ايران در فضاي 

هاي خارجي كه سال گذشته در نمايشگاه حضور داشتند، المللي تهران برپا خواهد شد.وي اضافه كرد: تعداد شركتهاي بيننمايشگاه

 مسال كاهش يافته است.هاي خارجي حاضر در نمايشگاه ادليل برخي اتفاقات سياسي، تعداد شركتمورد بود، اما به ٧٢

ر هاي خارجي را دهاي تجاري و شركتدبير انجمن صنفي صنايع شيريني و شكالت يادآور شد: بعد از برجام، توفاني از حضور هيأت

رو هستيم. در اين بخشنامه بر هاي خارجي براي حضور در نمايشگاه روبهايران داشتيم، اما در حال حاضر با كاهش استقبال شركت

توان سود موجود را نصيب توليدكنندگان و الزام درج قيمت توسط توليدكنندگان تأكيد شده است كه با اجراي آن ميعدم 

دگان اي تأكيد كرد: البته توليدكننرود.مغازهكنندگان كاال ميكنندگان كرد زيرا در حال حاضر بيشترين سود به جيب توزيعمصرف

صورت قانوني از سوي دولت تعيين شده، شده محصوالتشان ارائه دهند و حاشيه سودي كه به بايد مستنداتي را در مورد بهاي تمام

ها لحاظ شود.به گفته وي، در حال حاضر ميزان عرضه محصوالت شيريني و شكالت بيشتر از تقاضا است كه بايد در اين در فروش آن

ايع شيريني و شكالت در عين حال با بيان اينكه ممكن است در زمينه بستر رقابت بيشتر در بازار ايجاد شود.دبير انجمن صنفي صن

هاي نخست اجراي اين بخشنامه مقداري هرج و مرج، اختالف قيمت و گراني اتفاق بيفتد، اظهار كرد: اين موضوع طي دو ماه ماه

ها اجراي بخشنامه همه شركت اي درباره چگونگي اين ساماندهي خاطرنشان ساخت: بر اساس نحوهآينده ساماندهي خواهد شد.مغازه

اهي هاي فروشگكننده نيز قيمت فروش كاالها در قفسهبايد قيمت را از روي محصوالتشان حذف كنند و در عين حال، نهادهاي كنترل

 گونه افزايش قيمتي در قالب بخشنامه دولت از سوي توليدكنندگان صورت نخواهدرا تحت كنترل خواهند داشت.وي بيان كرد: هيچ

هاي حمايت، اصناف و هاي مرتبط با بخشنامه دولت و مسئوالن سازماناي با اشاره به جلسه دو روز پيش بين انجمنگرفت.مغازه
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و  بندي خواهد شدتعزيرات، گفت: در اين جلسه پيشنهاداتي براي نحوه اجراي كيفي بخشنامه مطرح شد كه اين پيشنهادات جمع

 شود تا بر اساس آن عمل كنيم.يطي دو سه روز آينده نيز ابالغ م

 قاچاق محصوالت شيريني و شكالت

دبير انجمن صنفي صنايع شيريني و شكالت با اشاره به اينكه قاچاق محصوالت شيريني و شكالت از دو طريق به كشور صورت 

 د.گيربادي غيررسمي صورت ميشود و ديگري نيز از مافزود: يكي از طريق گمركات رسمي و به روش كم اظهاري انجام مي گيرد،مي

وي توضيح داد: براي جلوگيري از قاچاق اين محصوالت به دو روش گازانبري اقدام شده كه بر اين اساس طي جلساتي با مسئوالن 

سازي كنيم تا واردات شيريني و شكالت بر اساس اظهارات درست و با پرداخت حقوق و عوارض ها را شفافگمرک توانستيم قيمت

اي عنوان كرد: براي جلوگيري از واردات غيررسمي شيريني و شكالت نيز با ستاد مبارزه با قاچاق كاال و صورت گيرد.مغازه مناسب

هزار تني صنعت شيريني و شكالت  4٠٠داشتيم تا اين بخش نيز بيشتر كنترل شود.وي با اشاره به ظرفيت دو ميليون و  ارز جلسه

ميليون  6٠٠هزار تن از اين محصوالت به ارزش  ٢4٠هزار تن توليد داشتيم كه  ٧٠٠يك ميليون و  ادامه داد: سال گذشته در كشور،

كيلوگرم است كه نسبت به كشورهاي اروپايي  ٢١تا  ٢٠اي، مصرف سرانه شيريني و شكالت در ايران دالر صادر شد.به گفته مغازه

هاي مطرح شده مبني بر وجود مشروبات الكلي در برخي محصوالت حثتر است.وي در پايان درباره ادعاهاي بدرصد پايين 4٠تا  ٣٠

گردد، از الكل صورت قاچاق وارد ميدر برخي محصوالت خارجي معدود كه به شيريني و شكالت وارداتي به كشور نيز تأكيد كرد:

 شود./عنوان ماده نگهدارنده استفاده ميبه

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٨9/%D٨%B4%D٨%A٧%D 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 ميليون دالري صنايع شيريني و شكالت از گراني مواد اوليه داخلي ۲۰۰زيان 

روي مواد غذايي منتشر شد كه انجمن صنفي بيسكويت، شيريني و چندي پيش خبري مبني بر حذف قيمت مصرف كننده بر  

 همين پيرو. داد خبر 96 مهرماه در آن اجراي از و كرد استقبال طرح اين از كشور غذايي صنايع انجمن نخستين عنوان به  شكالت

 ميزگردي در "زسب اقتصاد"تخصصي ه ماهنام شكالت و شيريني الملليبين نمايشگاه شانزدهمين برگزاري مناسبت به همچنين و خبر

 انجمن، يردب ايمغازه جمشيد ،«عسلشيرين» مديره هيأت رييس و بنيانگذار انجمن، مديره هيأت عضو ژائله، يونس حضور با تخصصي

« كالتش رضوان» مديره هيأت رييس آذر، بايرامي ،داود«ما شكالت» مديره هيأت رييس و انجمن  مديره هيأت عضو  درودي، فريدون

، علي نجاتي، عضو هيأت مديره «شونيز»)باراكا(، پرويز بيوک، عضو هيأت مديره انجمن و مديرعامل شركت صنعتي داداش برادر 

 و حسين« غنچه پرور»، رحيم بنامواليي، رييس اتاق البرز، عضو هيأت مديره انجمن و مديرعامل شركت «آناتا»انجمن و مديرعامل 

به بررسي آخرين وضعيت صنعت پرداختيم كه ماحصل « شكوفه آذر تبريز»نجمن و مديرعامل شركت مخبري، عضو هيأت مديره ا

  :آيدآن در ادامه مي

نفر از فعاالن حوزه شيريني و شكالت آلمان  ٢٠المللي شيريني و شكالت گروهي نزديك به به مناسبت نمايشگاه بين :يونس ژائله

داران اين حوزه در كشور آلمان هستند. در اين رابطه ضروري است كه هيأت كه از كارخانهاند براي بازديد از نمايشگاه دعوت شده

اشد. طبق همراه داشته بمديره موقعيتي براي آشنايي با اين فعاالن فراهم كند و اين آشنايي نتايج مثبت و قابل قبولي را براي ما به

هاي داران تبريز آشنا شده و از كارخانهخواهند رفت و در ضيافتي با كارخانه هاي از پيش تعيين شده اين گروه آلماني به تبريزبرنامه

  .گذاري مشترک و همكاري با برندهاي معتبر آلماني نيز باشدساز سرمايهتواند زمينهها مياين برنامه .كننداين منطقه بازديد مي

 وضيحت دوازدهم دولت از شيريني و شكالت لطفا پيرامون آخرين وضعيت صنعت شيريني و شكالت و انتظارات صنعت 

 .دهيد

 زا يكي تواندمي تجارت و معدن صنعت، وزارت شده انجام  هاي ارزيابي شيريني و شكالت صنعت قدرتمندي است و طبق  : ژائله

ناهمخواني ميان  شكالت و شيريني حوزه در اهميت مورد موضوع. شود قلمداد كشور صادرات بخش براي باال افزوده ارزش با منابع

قيمت تمام شده دركشور ما با قيمت تمام شده در كشورهاي ديگر است كه ناشي از اجراي قانون انتزاع و اختياراتي است كه به وزارت 

ايم هزار تن صادرات در صنعت شيريني و شكالت داشته 6٠٠طور مثال، در سال گذشته نزديك به به .جهادكشاورزي داده شده است

ميليون دالر به صنعت فشار آورده  ٢٠٠مواد اوليه اين توليدات با قيمت جهاني تفاوت فاحشي دارد و از نظر ارزش بيش از كه قيمت 

است. اين ميزان از هزينه اگر در صنعت ذخيره شود در مسير توسعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولي در حال حاضر اين هزينه 

هزار تن آن شكر بوده كه  ٣٠٠هزار تن محصول صادر شده است،  6٠٠است. بر اين اساس اگر  بابت تفاوت قيمت شكر پرداخت شده

  .با نرخ باالتري به توليدكننده تحويل داده شده و قدرت رقابت را كاهش خواهد داد

طور به .المللي داشته باشدهاي بيناي بر قيمت مواد اوليه محصوالت صادراتي با توجه به نرخرو دولت دوازدهم بايد توجه ويژهاز اين

مثال صادرات سال گذشته را مالک قرار داده و معادل آن ميزان شكر يا روغن را تأمين كنند و يا اجازه ورود موقت بدون عوارض را 

اظ تأمين بُعد است كه يك بُعد آن تأمين مالي از لح ٢اي دارد و داراي صادر كنند. تأمين مالي نيز در صادرات نقش و جايگاه ويژه

و بُعد ديگر  .آالت قرار دهندروز رساني ماشيناي در اختيار صنعت براي توسعه و بهآالت است كه ارز را با قيمت مناسب مبادلهماشين

رسد و درصد مي ٥/٢تأمين ريالي يا همان ارزي كه امروزه شاهد منفي بودن نرخ ارز و بهره بانكي در دنيا هستيم كه در نهايت به 

ها بايد اين ارز را در اختيار صادر كننده قرار دهند، مانند بانك توسعه صادرات. در حقيقت هاي متخصص صادرات و اگزيم بانكبانك
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كه اين بانك سرمايه بسيار كمي در اختيار دارد اين بانك وظيفه دارد كه اين تأمين مالي را انجام دهد. در اين ميان با توجه به اين

گيرد كه هزار دالر تعلق مي ١٠٠ميليارد دالري بانك به هر متقاضي  ٢طور مثال از سرمايه اه خواهد داشت. بههمرمشكالتي نيز به

  .براي مجموعه بزرگ صنعتي كشور رقم ناچيزي است

ور طدر واقع ما انتظار داريم واحدهاي توليدي بدون هيچ اقدامي در راستاي بهبود وضعيت سرمايه درگردش توسعه پيدا كنند. به

درصد توليد را  ٢٥بايست به همان ميزان مواد اوليه بيشتر تهيه كرده و درصدي در توليد كاال ما مي ٢٥مثال براي افزايش توليد 

زو شود و جدرصد اعتبار بيشتر بپردازيم. اين ميزان از اعتبار در تمام دنيا از طريق بانك تأمين مي ٢٥افزايش دهيم و بر همان مبنا 

عنوان نمونه  شوند كه بهها محسوب ميپردازند و جزو توليدكنندهداري ميها اغلب به بنگاهدر حال حاضر بانك .باشديوظايفشان م

معناي رقابت بانك با بخش خصوصي و با سرمايه مردم است. طبق بخشنامه ساز شده و يا كارخانه آهن دارد. اين بهبانك بيسكويت

  .بايست نسبت به واگذاري واحدها اقدام كندداري بپردازد و ميرد كه به بنگاهبانك مركزي هيچ بانكي اجازه ندا

درصد  ٢١ها و در اختيار بخش صنعت بوده است و اين ميزان در حال حاضر به درصد از منابع كشور در بانك 36، 1386در سال 

زايي و صادرات در تناقض منابع با انتظار اشتغال درصد از منابع ما كاسته شده است. اين ميزان از كاهش ١٥رسيده است. در واقع 

عنوان سرمايه ميليارد دالر به ٣٠ميليارد دالري انجام شود، بايد حداقل  ١٠٠طور مثال درصورتي كه انتظار داريم صادرات به .است

كه يك ميليارد از آن به پست  ميليارد دالر دراختيار صنعت قرار گرفته ٢در گردش در اختيار صنعت قرار گيرد. اما در حال حاضر 

بانك تعلق دارد. در واقع بانك توسعه يك ميليارد از دو ميليارد دالري كه در اختيارش گذاشته شده بود را در اختيار پست بانك 

رار ندسي قگذاشته و در حال حاضر بانك توسعه يك ميليارد اعتبار دارد و در ادامه نيز نيمي از اين اعتبار در اختيار خدمات فني مه

نصيب خواهند ماند. در اين راستا توقع و تقاضا داريم كه جناب آقاي دكتر كرباسيان در وزارت كنندگان بيگيرد و باقي درخواستمي

اقتصاد و دارايي با سابقه موفقي كه در بخش گمركات دارد به اين نكته توجه كند كه ما )توليدكنندگان( معتقديم كه بايد تالش 

ن زايي خواهد بود و امكار را با درآمد حاصل از صادرات توسعه دهيم و به عبارتي صادرات است كه تضميني براي اشتغالكنيم و كشو

اي كه در اختيار بانك گذاشته شده عمالً كاري همراه خواهد داشت، اما با سرمايهمثبت شدن تراز تجاري و كاهش ارزش افزوده را به

  .بايست افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات باشداي در كشور ميولويت كارهاي توسعهاز پيش نخواهد رفت. در واقع ا

كنند موانعي است كه بر سر راه توليد قرار مسأله ديگري كه واحدهاي توليدي ما اغلب با آن مواجه هستند و دست و پنجه نرم مي

ران ها اغلب مديمسائل اصلي توليد و در اثناي پرداختن به حاشيهاي هستند تا دارد. در واقع واحدهاي توليدي درگير مسائل حاشيه

  .هاي مختلف باشند و با قوانين جديد آشنا شوندوپاگير سازمانبايست درگير قوانين دستمي

اي به يژهوبايست دولت توجه در شرايط كنوني و با توجه به فرمان رهبر معظم انقالب مبني بر اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال مي

گونه رغبت و تمايلي از سوي دولت در امر افزايش توليد مشاهده نشده است. بر اين مسأله توليد داشته باشد كه در حال حاضر هيچ

  .پذيردكس مسؤوليت كار را نمياي بودن دولت بزرگترين ضربه را به اقتصاد در كشور وارد كرده است و هيچاساس جزيره

هاي توليدي و عدم حمايت از دليل وضعيت نامساعد كارخانهگذاران خارجي دارد؛ اما بهشد نياز به سرمايهكشور براي توسعه و ر

بايست بسترسازي الزم در كشور انجام شود رو ميشود. از اينگذاري نميگذار خارجي حاضر به سرمايهواحدهاي توليدكننده، سرمايه

ظارات دور باشند و همچنين سطح توقع و انتها بهتوليد بپردازد و مديران توليدي از حاشيهتا توليدكننده با امنيت و رضايت به توسعه 

  .از واحدهاي توليدي و توسعه با منابع در اختيار توليدكننده مطابقت داده شود

د بوط به تفاوت بين خريصورت نادرستي در حال اجراست. اين قانون مرقانون ارزش افزوده قانون بسيار خوبي است، اما در كشور ما به

دليل شرايط نامساعد اقتصادي پرداخت ارزش افزوده بايست بپردازد. در كشور ما بهكننده ميو فروش است كه هزينه آن را مصرف

درصد ارزش افزوده براي مواد  9توان گفت پرداخت مواد غذايي از سوي مصرف كننده به دولت بسيار ناعادالنه است در واقع مي
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درصد  9طور مثال براي خريد ماست كه جزو نيازهاي اساسي هر خانواده است كار بسيار نامطلوبي است و جايز نيست. بهغذايي 

شود درصد ارزش افزوده از مصرف كننده دريافت مي 4٢طور كلي شود كه تنها مربوط به همان كاال نيست. بهارزش افزوده دريافت مي

 درصد ٢٢.٥ كلي افزوده ارزش دارايي وزارت آمار طبق كه دارد وجود دارايي و اقتصاد ي با وزارت كه البته در اين زمينه اختالف نظر

 دنش بزرگ با واقع در. داشت را صادرات افزايش و اشتغال بهبود و توسعه انتظار تواننمي مشكالتي چنين وجود با البته كه است

  .شود هزينه بيشتري پرداخت كندموظف مي خصوصي بخش اساس برهمين و يابدمي افزايش هاهزينه دولت

ماليات متوجه شديم كه درصورتي كه فشار بيشتري به واحدها وارد شود، خروج كارآفرينان و توليدكنندگان  امروزه در زمينه پرداخت

ا ها بكند، زيرا هزينهمييعني با افزايش فشار جهت دريافت ماليات انگيزه توليد كاهش پيدا  .كنداز چرخه توليد سرعت پيدا مي

ها قرار داده و با سود حاصل از آن دهند سرمايه خود را در اختيار بانككند و در نتيجه فعاالن اين حوزه ترجيح ميدرآمد برابري نمي

ت فراوان از دليل مشكالدرصد از واحدها فعال هستند و بسياري از واحدها به ٢٢به راحتي روزگار بگذرانند. در حال حاضر نزديك به 

رو برد و مدام با مشكالت و موانع مختلف روبهدر حال حاضر بخش خصوصي فعال در حاشيه به سر مي .اندمدار توليد خارج شده

اي از حاميان دولت كه ياراي اعالم شود و در مواقعي كه نياز است از كمبودها و موانع بر سرراه اين واحدها حرفي گفته شود، عدهمي

رو جاي وكيل المله روبهالدوله بهپردازند و به عبارتي ما امروزه با وكيلهاي مهم به اظهارنظر ميالف را ندارند بر روي كرسينظرات مخ

  .هستيم

صنعت شيريني و شكالت بسيار پويا و قدرتمند است؛ زيرا از ارزش افزوده بااليي برخوردار است و نسبت به صنايع  :ايجمشيد مغازه

اخير رشد چشمگيري داشته است. براساس  زايي باال، در دههارزآوري خوبي دارد. همچنين با تراز مثبت ساالنه، اشتغال غذايي ديگر

ميليون دالر رسيده است و  6٠٠ميليون دالر بوده است كه در حال حاضر به  4٠آمار ارايه شده كل صادرات اين صنعت درگذشته 

ميليارد  ١.٥ه بايست ببل قبولي نيست و از اين ميزان رضايت خاطر نداريم و طبق انتظاراتمان ميالبته براي ما توليدكنندگان ميزان قا

  .رسيديمدالر در سال مي

بايست ساختار نظام بانكي و امور مالياتي از سوي دولت اصالح شود و به حمايت از صنعت براي رسيدن به اين ميزان از صادرات مي

  .از اين اقدامات تحقق نيافته استيك و توليد بپردازد كه هيچ

با توجه به انتزاعي كه رخ داده است اختيارات بازار از وزارت صنعت معدن و تجارت ساقط شده و در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار 

شكالت است و ميليون تن مربوط به صنعت شيريني و  ٢.٥ميليون تن گندم موردنياز ساالنه كشور نيز نزديك به  ١6گرفته است. از 

هزار  ٢٠٠ميليون و  ٢همراه داشته است. در زمينه تهيه شكر كه از در اين راستا دو قيمتي بودن گندم مشكالتي را براي صنعت ما به

همراه دارد و اخيراً نيز در زمان هزار تن موردنياز صنعت شيريني و شكالت است كه مشكالتي را برايمان به 4٠٠تا  ٣٠٠تن حداقل 

گير توليدكنندگان اين حوزه شد. در زمينه تأمين روغن هم مباحثي كه در ليد و صادرات بحران حاصل از اين كمبودها گريباناوج تو

  .وجود آورده استرابطه با پالم مطرح شد مشكالتي براي توليدكنندگان به

ساالنه صنعت شيريني و  هد شد. گردش ماليكه مشكالت و موانع برطرف نشود انتظارات از توليدكنندگان نيز محقق نخواتا زماني

  .هزار تن بوده است ٥٨٠ميليون و  ١رسد و در سال گذشته كل توليد ما هزار ميليارد دالر ميشكالت به ده

ها ضروري است و هنوز هم ما ها و سرمايه در گردش در زمينه حل اين بحراندر واقع حمايت دولت با تامين نقدينگي شركت

جات پول داريم و براي همين نمايشگاه و با توجه به مهمانان خارجي از لهستان، كره و... از يك ماه گذشته در زمينه حواله مشكالتي را

شود به ارزش پول دولتي عبارتي پولي كه از كره براي ما حواله مي دست ما نرسيده است. بهمبالغي حواله شده كه متأسفانه هنوز به
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شود كه هزار دالر پول از كشور كره براي ما حواله مي ١٠طور مثال شود. يعني بهالتفاوت آن دريافت ميمابه شود وبا ما محاسبه مي

  .صورت يكجا به دولت بپردازيمشويم پول را نقد كرده در بانك امانت بگذاريم و بهشود و ما مجبور ميبا ارزش مبادالتي محاسبه مي

اي كه از وي داريم مطمئن هستيم كه راهكارهاي آمدن جناب آقاي شريعتمداري با شناخت ويژهدر حال حاضر و با توجه به روي كار

رسد كه بسياري از موانع حل و فصل شده و يا در ارتباط با مشكالتي كه با مناسبي در اين زمينه مطرح خواهد شد و به نظر مي

الت جديدي را شاهد باشيم. در واقع انتظارات ما خروج از حالت سازمان مالياتي مواجه هستيم و ماليات ارزش افزوده بتوانيم تحو

ميليون دالر ثابت شده و ما به پرش بزرگ نياز  6٠٠هاست كه صادرات ما در ركود است كه نياز به حركت بنيادي دارد، زيرا سال

زايي بااليي يني و شكالت كه اشتغالداريم كه در تهيه شكر و گندم با بحران مواجه نشويم و به طور اصولي عمل كنيم و صنعت شير

  .نيز ايجاد كرده مورد حمايت قرار گيرد

هاي گذشته در هر دوره، نمايشگاه المللي شيريني و شكالت برگزار خواهد شد. در سالجاري شانزدهمين دوره نمايشگاه بيندر سال

كشور در فضايي به مساحت  ٢٧شركت خارجي از  ٥٠شركت داخلي و  4٠٠درصدي مواجه بوده است. نزديك به  ١٥تا  ١٠با جهش 

سازي در نظر گرفته شده و سه گروه خارجي بازديدكننده از كشور سالن براي غرفه 12 .هزار مترمربع حضور خواهند داشت 44

در كلن است كه نمايشگاهي مشابه  ISM اند و رييس نمايشگاهازبكستان، عراق و آلمان هستند براي بازديد از نمايشگاه دعوت شده

  .رو باشيمدرصدي روبه ١4تا  ١٣رود با توسعه و پيشرفت نيز براي بازديد دعوت شده است و براساس اقدامات صورت گرفته انتظارمي

 هايي كه برايشوگو كند تا تصميمترين درخواست ما از دولت دوازدهم اين است كه صنعت بتواند با دولت گفتمهم :پرويز بيوک

شود هايي كه براي توليد گرفته ميهايش باشد، چرا كه تاكنون اكثر تصميمشود با مشورت تشكلهاي دولت گرفته ميهدر زيرمجموع

  .ناپذيري به توليد كشور زده استبدون توجه به عواقب آن براي صنعت بوده و عموماً لطمات جبران

ش خصوصي و بالعكس گره خورده، اما متأسفانه در شرايط كنوني بدون ترديد نبايد از نظر دور داشت كه اعتالي دولت به اعتالي بخ

د تبعات گيرهايي كه دولت براي توليد ميواسطه اين خأل عموماً تصميمشنوند و طبيعتاً بهها صداي همديگر را نميهيچكدام از بخش

هاي همكاران هيأت مديره بايد اضافه ون صحبتپيرام .كندعبارتي راه را براي قاچاق باز ميهمراه دارد و بهناگواري براي صنعت به

هاي انجام شده هنوز هم مواد اوليه موردنياز صنعت شيريني و شكالت تخصصي نيست و صنعت از اين رغم همه تالشكنم كه به

مام مينه هم اهترو است و شايسته است در اين زهايي روبهخصوص در رقابت كيفي با همتايانش در بازار جهاني با دشواريحيث هم به

ترين مانع توسعه صادرات شيريني و شكالت در زمينه صادرات هم بايد يادآور شوم هنوز هم به اعتقاد بنده مهم .الزم صورت پذيرد

هاي دولت است و اگر دولت اقتصاد اين بخش را تابعي از عرضه و تقاضا قيمت تمام شده باال است كه بخشي از آن ناشي از دخالت

  .ترين شيريني و شكالت و رقابت در بازارجهاني براي اين صنعت مهيا شده استتوليد كيفي فناوري شككند بي

هاي اداري براي صدور مجوز واردات موقت مواد اوليه براي صادرات است نكته ديگري كه بسيار حايز اهميت است موانع و بوروكراسي

اگر  تر شود كهص نيز اصالح گردد و سرعت انجام امور در گمرک نيز بيشكه به عبارتي بايد حقوق گمركي و مباحثي در اين خصو

  .اين نقيصه مرتفع شود يكي از موانع مهم توليد در صنعت شيريني و شكالت برداشته خواهد شد

سهيالت طور مثال مسأله تهاي در ارتباط با دولت است. بههاي دولتي و ارگانبزرگترين مشكل ما ناهماهنگي سازمان :دررودي

 شود و در نهايت تأسف، مبلغي كهكند و مصوبه به بانك ابالغ مياعطايي به صنايع كوچك و متوسط كه در دولت مراحلي را طي مي

 ها موظفند خارجشود. اين در حالي است كه بانكها پرداخت نميوزارت صنايع در كارگروه تخصصي خود مشخص كرده از سوي بانك

دون توجه به چك برگشتي و معوق بودن، تسهيالت را بپردازند؛ در واقع اين تسهيالت براي افرادي نيست از ضوابط معمول يعني ب

گزارشي  گيرد و دراند. در اين ميان نزديك به يك پنجم رقم تعيين شده در اختيار متقاضي قرار ميكه با هيچ مشكل مالي مواجه بوده
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عنوان سم اعالم شد و سپس اين چندي پيش پالم از سوي وزارت بهداشت به .شودميشود مبلغ سه برابري درج كه به بانك داده مي

ها نيز استفاده از روغن جايگزين را تقلب قلمداد كردند كه اثرات سوئي مسأله تكذيب شد، تبعات آن هنوز هم وجود دارد و رسانه

 هاييطور مثال تمام شركتجاي دنيا رواج دارد و بهدر همه همراه داشت. در واقع استفاده از محصول جايگزينها بهبراي توليدكننده

كنند و در اين زمينه هيچ تقلبي صورت نگرفته عنوان فرآورده كاكائويي معرفي ميكنند محصول خود را بهاستفاده مي CBS كه از

ن تقلب ساز شود و تعميم ايها مشكلها انجام شده نبايد براي كليه توليدكنندهتقلبي كه از سوي عده مشخصي از توليدكننده .است

كنند. بر اين اساس وزارت بهداشت، هاي توليدي از وزارت بهداشت پروانه ساخت دريافت ميشركت .به ضرر فعاالن اين بخش است

حق ندارد توليد اين شركت را مضر تشخيص دهد و يا پيشنهاد دهد كه محصول شركت توليدكننده درصورت پرداخت عوارض مشكلي 

در كشورهاي توسعه يافته اگر كااليي مضر تشخيص داده شود اجازه توليد نخواهد داشت. در واقع  .براي سالمتي نخواهد داشت

ها ايجاد خواهد كرد و بزرگترين شك را براي صادركنندگان هاي بسياري براي شركتگذاري محصوالت با چراغ راهنما هزينهعالمت

زيرا كه  بندي خواهند بود؛ان درصورت پيروي از چراغ راهنما مجبور به استفاده از دو نوع بستههمراه خواهد داشت. صادركنندگبه

همراه خواهد داشت. در پذيرد و اين اقدام هزينه سنگيني را براي صادرات بهبندي فاقد چاپ چراغ راهنما را نميوزارت بهداشت بسته

اند؛ اما در حوزه صادرات كار مشغول شدهگذاري و تجهيز بهركت و سرمايههاي جديد با ححال حاضر ما شاهد اين هستيم؛ شركت

سال پيش شروع  ١٥ريزي براي صادركننده نمونه شدن را از هاي بزرگي هم وجود دارند كه برنامهشركت .توانند فعاليت كنندنمي

 ها ايجاد نشودكه اين هماهنگيكند، تا زمانيميها بيشترين ضربه را به توليدكنندگان وارد عدم هماهنگي بين سازمان .اندكرده

درصدي صادرات مطرح شده كه شرايط آن از نظر  ٢٥در حال حاضر پيشنهاداتي براي افزايش  .افزايش توسعه را شاهد نخواهيم بود

ي اشي از عدم هماهنگسياسي و اقتصادي فراهم نشده است و ارتباطي بين بخش بازرگاني با ساير كشورها وجود ندارد. كه اين امر ن

ندگان روي توليدكنهايي كه وجود دارد با كوچكترين اقدام يا عملي برضد ايران تمامي بازارها بهدليل ناهماهنگيهاست. و بهبا سازمان

  .كه الزم است وزارت امور خارجه در اين موضوع ورود كند .ما بسته خواهد شد

حدودي رفع شد درخصوص تمديد پروانه ساخت است. وزارت بهداشت اعالم كرده  هاي دبير انجمن تامشكل ديگري كه با پيگيري

كه مواد غيرحاللي وجود ندارد قابل قبول كه واحدها بايد مجوز حالل دريافت كنند كه براي توليدكنندگان داخلي با توجه به اين

 هاي مختلف مدعي صدور مجوز حالل هستند؛ما ارگانحال تعريفي براي كارهاي حالل نداشته است انيست و البته هيچ سازماني تا به

اين قضيه منتفي است؛ اما كماكان يك سازمان براي مركز تحقيقات حالل كشور در  البته خوشبختانه انجمن دستور گرفته كه فعالً

يار ميزان روغن، شكر، رسان اظهارنظرهايي كرده و براساس معاخيراً وزارت بهداشت درخصوص كاالهاي آسيب .نظر گرفته شده است

رسان درصورت پرداخت بندي كرده ، اما آنچه جالب توجه است كاالهاي آسيبرساني كاالها را درجهنمك موجود در كاال آسيب

  .رسان بودن خارج خواهند شدعوارض از رده آسيب

هاي ،زيرا كشور ما داراي پتانسيل و ظرفيت رويه شيريني و شكالت بايد در اولويت قرار گيردجلوگيري از واردات بي :داود بايرامي

هاي خارجي از حضار در يكي از جلسات اتاق بازرگاني با بيسكويت متأسفانه اخيراً .مناسبي براي صادرات اين نوع محصوالت است

  .زادانه صورت گيرداي برخوردار است و نبايد قاچاق اين كاال آو توانايي بالقوه پذيرايي شد. صنعت شيريني و شكالت از ظرفيت

درصد عنوان شده است و اين  ١٨مشكل ديگري كه بر سر راه توليدكنندگان وجود دارد باال بودن بهره بانكي است كه در حال حاضر 

ها اي هستند. در اين فروشگاههاي زنجيرهيكي از عوامل كاهش سودآوري فروشگاه .درصورتي است كه توليد سودآوري آنچناني ندارد

م و ايهاي انجام شده به نتيجه مطلوبي نرسيدهشود كه با توجه به پيگيريدرصد از قيمت اجناس كاسته مي 4٥تا  4٠به  نزديك
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باشد. از سوي نبود جوايز صادراتي نيز باعث كاهش گري در كسب پول حاصل از صادرات نيز از مشكالت اين حوزه ميهمچنين واسطه

  .تانگيزه در فعاالن اين حوزه شده اس

ان هاي توليدكنندگترين درخواستكند يكي از مهمها ايفا ميگيريبدون شك ثبات مديريت كه نقش مهمي در تصميم :بنامواليي

تبع آن بخش خصوصي در طول گير در بدنه دولت و بهنكته مهم ديگر اين است كه تعدد مراجع تصميم .از دولت دوازدهم است

هاي فساد گسترش يافته كه بايستي دولتمردان تالش كنند اين مراكز را به حداقل رسانده ت اليههاي گذشته افزايش و در دولسال

خواهي و افتراق ها شاهد افزايش رانتدر بخش خصوصي هم با تعدد تشكل .سازي و كارشناسي باشنددنبال افزايش مراكز تصميمو به

هاي صنعت و... هستيم و شرايط ها، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، خانههاي صنفي، اتحاديهامروز شاهد تشكل .در اين بخش هستيم

  .اي رقم خورده كه بخش خصوصي همسويي و همگرايي خود را از دست داده استگونهبه

ستاي اها را ساماندهي كنند و حتي در رهاي بازرگاني تكليف شده كه تشكلقانون بهبود فضاي كسب و كار به اتاق ٥رو در ماده از اين

هاي هاي مردم باال رفته و خانهدر واقع امروز هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي هزينه .ها اقدام كنندادغام يا انحالل آن

  .گيري را كاهش دهندهاي ما از دولت دوازدهم اين است كه تعدد مراكز تصميمفساد افزايش يافته، بنابراين يكي از خواسته

 هاي دولتيشود. سازماناست كه شاهديم در جلسات اقتصاد مقاومتي اقدام به ارايه گزارش از مراكز دولتي ميمسأله مهم ديگر اين 

دهاي ها در فرآينگيرند و باالخره بايد كاري انجام بدهند، اين در حالي است كه انتظار ما اين است كه دوستان در اين جلسهحقوق مي

هاي گيرم كه طعم جديدي را در پودر ژله توليد كنم نبايد سازمانعنوان نمونه اگر من مجوزي ميبه .كاري اقدام به تجديدنظر كنند

عنوان نمونه توليد يك طعم جديد ژله كه نبايد به .نظارتي از توليدكننده تقاضاي دوباره كاري و صدور كليه مجوزها را داشته باشند

.. داشته باشد، در واقع اين نوع برخورد در سيستم دولتي موجب اتالف وقت زيست و.نيازي به اخذ موافقت اصولي، مجوز محيط

اي مجوزهاي مربوطه را گرفته براي توليد يك طعم جديد ديگر نبايد شود، چرا كه وقتي توليدكنندهها ميتوليدكننده و افزايش هزينه

  .دنبال اخذ يك مجوز جديد بدودماه به 6

بندي جديد بايد وجهي را بپردازند و مجوزهاي الزم را بگيرند كه ان صنايع غذايي براي هر نوع بستهاز سوي ديگر امروز توليدكنندگ

جاي آنكه در اي عمل كنند تا توليدكنندگان وقتشان را بهگونهخواهيم بهرو از دولت دوازدهم مياين امر هم زمانبر است و از اين

  .گرمي و... باشند ١٠٠گرمي،  ١٠دنبال اخذ مجوز براي بسته راستاي كاهش قيمت تمام شده صرف كنند، بايد به

  .بندي كنددر واقع توليد كننده پس از اخذ يك پروانه كلي بايد مجاز باشد با توجه به نياز بازار اقدام به تنوع بسته

  .هاي نظارتي شوداي عمل كردن سازماندرخواست بعدي ما اين است كه دولت دوازدهم مانع جزيره

هاي خودشان را قبول دارند و لذا توليدكننده براي هر حركتي بايد زيست هركدام فقط آزمايشگاهمروز استاندارد، بهداشت و محيطا

شويم كه يك كنيم متوجه ميكه وقتي بررسي ميهاي اين مراكز نمايد و از همه ناگواراتر اينچند ماهي را صرف اخذ تائيديه

  .كندهاي نظارتي ميهاي دستگاهميليون تومان فقط صرف اخذ تائيديه از آزمايشگاه ١٠٠د توليدكننده گاهي ساالنه حدو

گذاري محصوالت پرهيز انتظار ديگري كه از دولت دوازدهم داريم اين است كه دولت با توجه به قواعد اقتصاد آزاد از مداخله در قيمت

تواند تعيين كند، اعتقاد داريم كه قيمت را فقط مصرف كننده مي .كم شودبندي شده و بازار رقابتي حاكند و تالش شود توليد درجه

گذاري رو بايد پذيرفت هر نوع دخالت دولت در قيمتپردازد و از اينچرا كه مصرف كننده فقط براي محصول كيفي قيمت مناسب را مي

  .شودموجب افت كيفيت خواهد شد و در نهايت مصرف كننده متضرر مي

زاده در رابطه با حذف درج قيمت روي محصوالت شيريني و شكالت و سلولوزي اي از سوي مهندس نعمتنامهاخيراً بخش :ايمغازه

  .عنوان نمونه صادر شده است كه از ابتداي مهرماه اجرايي خواهد شدبه

http://awnrc.com/index.php
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 اساس ناي بر. شد ابالغ اند و اين بخشنامه پس از بخشنامه سال پيگيري و ممارست كردهدر اين زمينه اعضاي انجمن نزديك به يك

 و شوديم تعيين توليدكننده توسط تقاضا و عرضه براساس كاال قيمت نيست اساسي كاالهاي جزو صنعت اين محصوالت چون كه

طه منافع راب اين در معتقديم.داشت نخواهد اهميتي محصول سر بر قيمت درج شود تعيين تقاضا و عرضه براساس قيمت كه درصورتي

كننده نيز در نظر گرفته شده است چرا كه از نظر اعضاي انجمن عدم درج قيمت بر روي محصول اقدام ارزشمند و مثبتي است مصرف

هاي اين طرح مشكالت مربوط به كاهش قيمت در فروشگاهكه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه شده است. با اجراي 

  .اي نيز برطرف خواهد شدزنجيره

شود. مهندس كرباسيان پيش از اين تأكيد رسمي به شكل انبوه و كم اظهاري وارد كشور ميطور كلي از دو منبع غيركاالي قاچاق به

اين مشكل از طريق دفتر تعيين ارزش گمرک در  .شفاف ارايه شود بايست اظهارات روشن واظهاري ميداشتند كه براي مقابله با كم

ريزي براي از بين بردن قاچاق انجام هاي مثبتي در اين رابطه برداشته شده است و بر اين اساس برنامهحال حل و فصل است و قدم

 .شود خواهد شد كه از اين معضل بزرگ جلوگيري

گيرد كه ما با دنيا تعامل يك روابط ديپلماسي آرام با دنيا داريم. صادرات موقعي شكل ميدر زمينه صادرات ما نياز به  :بنامواليي

گذاري صورت گيرد و از سوي ديگر نخبگان وجود آورد تا سرمايهاعتقاد دارم هنر مديريت اين است كه بتواند امنيت به .داشته باشيم

شود تا كااليي كه مشابه گذاري اي تعرفهگونهتواند اين باشد كه بهمنيت ميهاي ايجاد ايكي از راه .درآن كشور بمانند و توليد كنند

  .اش انگيزه واردات نداشته باشدشود براي وارد كنندهآن در داخل توليد مي

  .ساالري در كشور در همه اركان رعايت شوداز طرف ديگر بايد تمام اركان كشور به نخبگان احترام بگذارند و شعار شايسته

توانند نقش حايز اهميتي ايفا كنند كه متأسفانه در موارد بسياري اين نقش ايفا ها ميشك سفارتخانهبراي توسعه صادرات بي

 در قانون بهبود كسب و كار صريحاً اشاره شده  .شودنمي

news/http://www.iana.ir/fa/4٨466/%D٨%B٢%DB%٨C%D٨% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 توليد شكالت با رنگ طبيعي صورتي، مرزهاي صنعت غذا را درنورديد

د، خوشاينهاي كوشند، عالوه بر توليد طعمساز جهان ميهاي بزرگ شكالتسازي وارد عصر جديدي شده است. شركتدنياي شكالت

 .هاي بيشتري را براي محصوالت جديد به ارمغان بياورندظاهر جذاب و سودمندي

 پرويز امانيان: -خبرگزاري کشاورزي ايران )ايانا(

دنياي شكالت سازي وارد عصر جديدي شده است. شركت هاي بزرگ شكالت ساز جهان مي كوشند، عالوه بر توليد طعم هاي 

 دي هاي بيشتري را براي محصوالت جديد به ارمغان بياورند.خوشايند، ظاهر جذاب و سودمن

در ايانا منتشر شد و متعاقب آن در هفته  نوآوري نستله در كاهش كالري شكر با حفظ طعم شيرينچندي پيش گزارش مبسوطي از 

.. به .همكاري يك شركت ايتاليايي و يك گروه از محققان براي افزودن روغن زيتون به شكالتگذشته نيز خبري منتشر شد مبني بر 

نظر مي رسد كه به تازگي، نوآوري در اين صنعت وارد فاز جديدي شده است، چراكه اين بار هم يك شكالت ساز سوئيسي قصد دارد، 

 ايي فراتر از رنگ هاي سفيد، شيري يا تيره رايج در بازار ببرد. صنايع توليد شكالت را به مرزه

( به عنوان بزرگ ترين شركت فرآوري كاكائو در جهان، شكالتي را با رنگ جديد Barry Callebaut AG« )بري كالبو»شركت 

شكالت  يا« رابي شكالت»م معرفي كرده است. اين شركت مستقر در زوريخ به توليد محصولي با رنگ صورتي و طعم ميوه اي به نا

ياقوتي اشاره كرده است.به گزارش واشنگتن پست، اين محصول جديد مي تواند به تقويت فروش در بازار جهاني پرچالش شكالت 

درصد از كاركنان را تعديل كند و نستله نيز در تالش براي فروش  ١٥مي خواهد « هرشي»كمك كند. در حالي كه شركت آمريكايي 

 اين امكان را دارد تا در ولنتاين بعدي با قلب هاي صورتي وارد قفسه فروشگاه ها شود.« رابي شكالت»ت در آمريكاست؛ تجارت شكال

مدير اجرايي اين شركت گفت: اين نوآوري بر پايه نوع ويژه و خاصي از دانه كاكائو بوده و بعد از يك دهه ها توسعه به دست آمده 

 كرد: اين شكالت رنگي، طبيعي و لذت بخش بوده و اصالت شكالت در آن حفظ شده است.  اظهار« آنتوان دوسن آفريك»است. 

وي افزود: اين محصول جديد براي مصرف كنندگان چيني )به عنوان بازاري تازه براي شكالت( جذاب بوده و در بريتانيا، آمريكا، چين 

پاسخ هاي بسيار خوبي ازكشورهايي كه آزمايش كرديم، گرفتيم،  و ژاپن آزمايش شده است.دوسن آفريك با بيان اينكه ما واكنش ها و

 اظهار كرد: در چين نيز كه مصرف شكالت زياد معمول نيست، پاسخ مناسبي دريافت كرديم.

به طور كلي نوآوري در شكالت به دليل ساختارهاي پيچيده و چالش حفظ طعم و بافت سال ها زمان مي برد. محققان نستله راهي 

 شكالتي را توليد مي كند كه در دماي باالتر پايدار مي ماند.« بري كالبو»درصدي شكر در شكالت پيدا كرده اند. 4٠كاهش را براي 

اين شركت اعالم كرده كه شكالت يادشده، طعم طبيعي مانند توت دارد كه كمي شيرين است. دو سن آفريك گفت: كاكائو مورد 

، اكوادور و برزيل مي آيد و رنگ هاي نادر از پودر استخراج شده در زمان فرآوري به دست استفاده براي شكالت ياقوتي از ساحل عاج

مي آيد. هيچ توت يا رنگي اضافه نمي شود و در حالي كه ديگر توليدكنندگان مانند كارگيل از قبل پودر قرمز كاكائو را توليد كرده 

گفت: شما مي توانيد رنگ و طعم را كپي كنيد، اما ساخت شكالت اند، اين نخستين رنگ طبيعي شكالتي مايل به قرمز است. وي 

 واقعي با مواد اوليه اي خارج از روال شكالت هاي معمولي و رنگ صورتي كاري فوق العاده دشوار است./ 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨44٣/%D٨%AA%D9% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 برپايي شانزدهمين نمايشگاه شيريني و شكالت اواخر شهريور/ با حذف برچسب قيمت اتفاق خاصي نمي افتد

 اجرايي مرحله به قانونمند صورت به قيمت برچسب درج عدم طرح كه صورتي در: گفت شكالت و شيريني صنايع صنفي دبير انجمن

گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و كشاورزيبه گزارش خبرنگار  . اق خاصي در بازار رخ نمي دهداتف برسد،

 و شيريني نمايشگاه شانزدهمين نمايشگاه خبري نشست در شكالت و شيريني بيسكويت، صنايع صنفي انجمن دبير ايمغازه جمشيد،جوان

 آلمان اسپانيا، تركيه، امارات، شامل دنيا كشور ٢6از خارجي شركت 6٨ و داخلي شركت ٣4٠ حضور با نمايشگاه گفت: اين دوره از  شكالت

 .شد خواهد برگزار ماه شهريور اواخر در آمريكا و چين مالزي، اكراين، فرانسه، ايتاليا،

 از كدامهيچ وي با اشاره به اينكه اين نمايشگاه يكي از بزرگترين نمايشگاه هاي تخصصي منطقه خاورميانه است، ادامه داد:

 فني دانش هانوآوري مغازه اي تصريح كرد: هدف از برگزاري اين نمايشگاه ارائه.نيستند نمايشگاه در فروشي خرده به مجاز ها شركت

 .است بخش اين به مربوط آالتماشين صوالت نهايي مواد اوليه ومح عرضه و دنيا زرو

 مقايسه در نمايشگاه اين در خارجي كنندگانشركت تعداد اينكه بابيان  صنايع بيسكويت، شيريني و شكالت صنفي دبير انجمن

همچنين ساير كشورها به ايران  و  كشور اين از مهمان 6 با آمريكايي شركت ٣ اكنون: داشته،گفت درصدي 6 تا ٥ افت قبل سال با

مغازه اي درخصوص ورود كاالهاي قاچاق خارجي به كشور اظهار كرد: كاالهاي .آمده اند و در حال جانمايي در غرفه هاي خود هستند

و ديگري ورود  قاچاق در اين صنف به دو صورت وارد كشور مي شود اولي به صورت غير رسمي بوده كه عموم با آن آشنا هستند

وي تصريح كرد: طبق برنامه ريزي ها و توافقاتي با گمرک انجام شد به سبب ارزش .است گمرک طريق از اظهاري كم با قانوني اما

گذاري بر كاالهاي وارداتي راه دوم ورود كاالهاي قاچاق كه از طريق گمرک انجام مي شد را كاهش داديم و براي كاهش و جلوگيري 

 تن هزار ٥٠٠ ميليون ٢ اي گفت:مغازه.كاالها به شكل غير رسمي با دستگاه هاي نظارتي نشست هايي برگزار شده استاز ورود 

 تن هزار ٧٠٠ و ميليون يك گذشته سال در اما دارد، وجود كشور در بيسكويت و آدامس تافي، شكالت، شيريني، انواع توليد ظرفيت

درج  عدم طرح كه صورتي در وي در پايان بيان كرد:.ليد فاصله داريمتو ظرفيت با تن هزار ٧٠٠ تا 6٠٠ حدود كه ايم داشته توليد

 اهم دو تا يك در است ممكن تنها و دهد نمي رخ خاصي اتفاق برسد اجرايي مرحله به قانونمند صورت به  برچسب قيمت بر روي کاال

 .شودمي رفع آتي هايماه در مشكالت اين اما باشيم داشته قيمت اختالف حتي و ومرجهرج كمي ابتدايي

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣96٠٥/%D٨%A٨%D٨%B١%D9%BE%D٨ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۲۰دو شنبه 

 ميليون دالري گراني مواد اوليه داخلي  ۲۰۰زيان 

ي بر حذف قيمت مصرف كننده بر روي مواد غذايي منتشر شد و انجمن صنفي بيسكويت، مبن خبري پيش چندي -اقتصاد سبز 

پيرو همين  خبر داد. 96غذايي كشور بود كه از اين طرح استقبال و از اجراي آن در مهرماه شيريني و شكالت نخستين انجمن صنايع

المللي شيريني و شكالت در ميزگردي تخصصي با حضور يونس ژائله، خبر و همچنين به بهانه برگزاري شانزدهمين نمايشگاه بين

 أتهي عضو اي دبير انجمن، فريدون درودي، ، جمشيد مغازه«عسلشيرين»عضو هيأت مديره انجمن، بنيانگذار و رييس هيأت مديره 

ا(، پرويز بيوک، عضو باراك)«شكالت رضوان» مديره هيأت رييس آذر، بايرامي ،داود«ما شكالت» مديره هيأت رييس و انجمن  مديره

، «آناتا»، علي نجاتي، عضو هيأت مديره انجمن و مديرعامل «شونيز»هيأت مديره انجمن و مديرعامل شركت صنعتي داداش برادر 

و حسين مخبري، عضو هيأت مديره « غنچه پرور»انجمن و مديرعامل شركت رحيم بنامواليي، رييس اتاق البرز، عضو هيأت مديره 

  :آيدبه بررسي آخرين وضعيت صنعت پرداختيم كه ماحصل آن در ادامه مي« شكوفه آذر تبريز»انجمن و مديرعامل شركت 

حوزه شيريني و شكالت آلمان  نفر از فعاالن ٢٠المللي شيريني و شكالت گروهي نزديك به به مناسبت نمايشگاه بين :يونس ژائله

داران اين حوزه در كشور آلمان هستند. در اين رابطه ضروري است كه هيأت اند كه از كارخانهبراي بازديد از نمايشگاه دعوت شده

باشد. طبق  ههمراه داشتمديره موقعيتي براي آشنايي با اين فعاالن فراهم كند و اين آشنايي نتايج مثبت و قابل قبولي را براي ما به

هاي داران تبريز آشنا شده و از كارخانههاي از پيش تعيين شده اين گروه آلماني به تبريز خواهند رفت و در ضيافتي با كارخانهبرنامه

  .گذاري مشترک و همكاري با برندهاي معتبر آلماني نيز باشدساز سرمايهتواند زمينهها مياين برنامه .كننداين منطقه بازديد مي

 وضيحت دوازدهم دولت از لطفا پيرامون آخرين وضعيت صنعت شيريني و شكالت و انتظارات صنعت شيريني و شكالت 

 .دهيد

 زا يكي تواندمي تجارت و معدن صنعت، وزارت شده انجام  هاي ارزيابي شيريني و شكالت صنعت قدرتمندي است و طبق  : ژائله

 يانم ناهمخواني شكالت و شيريني حوزه در اهميت مورد موضوع. شود قلمداد كشور صادرات بخش براي باال افزوده ارزش با منابع

قيمت تمام شده دركشور ما با قيمت تمام شده در كشورهاي ديگر است كه ناشي از اجراي قانون انتزاع و اختياراتي است كه به وزارت 

ايم هزار تن صادرات در صنعت شيريني و شكالت داشته 6٠٠به طور مثال، در سال گذشته نزديك به .جهادكشاورزي داده شده است

ميليون دالر به صنعت فشار آورده  ٢٠٠كه قيمت مواد اوليه اين توليدات با قيمت جهاني تفاوت فاحشي دارد و از نظر ارزش بيش از 

گرفت، ولي در حال حاضر اين هزينه  است. اين ميزان از هزينه اگر در صنعت ذخيره شود در مسير توسعه مورد استفاده قرار خواهد

هزار تن آن شكر بوده كه  ٣٠٠هزار تن محصول صادر شده است،  6٠٠بابت تفاوت قيمت شكر پرداخت شده است. بر اين اساس اگر 

اي بر هرو دولت دوازدهم بايد توجه ويژاز اين .با نرخ باالتري به توليدكننده تحويل داده شده و قدرت رقابت را كاهش خواهد داد

طور مثال صادرات سال گذشته را مالک قرار داده به .المللي داشته باشدهاي بينقيمت مواد اوليه محصوالت صادراتي با توجه به نرخ

و معادل آن ميزان شكر يا روغن را تأمين كنند و يا اجازه ورود موقت بدون عوارض را صادر كنند. تأمين مالي نيز در صادرات نقش 

آالت است كه ارز را با قيمت مناسب بُعد است كه يك بُعد آن تأمين مالي از لحاظ تأمين ماشين ٢اي دارد و داراي ويژهو جايگاه 

و بُعد ديگر تأمين ريالي يا همان ارزي كه امروزه شاهد  .آالت قرار دهندروز رساني ماشيناي در اختيار صنعت براي توسعه و بهمبادله

ها هاي متخصص صادرات و اگزيم بانكرسد و بانكدرصد مي ٥/٢هره بانكي در دنيا هستيم كه در نهايت به منفي بودن نرخ ارز و ب

بايد اين ارز را در اختيار صادر كننده قرار دهند، مانند بانك توسعه صادرات. در حقيقت اين بانك وظيفه دارد كه اين تأمين مالي را 

طور همراه خواهد داشت. بهكه اين بانك سرمايه بسيار كمي در اختيار دارد مشكالتي نيز بهانجام دهد. در اين ميان با توجه به اين
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گيرد كه براي مجموعه بزرگ صنعتي كشور رقم ناچيزي هزار دالر تعلق مي ١٠٠ميليارد دالري بانك به هر متقاضي  ٢مثال از سرمايه 

قدامي در راستاي بهبود وضعيت سرمايه درگردش توسعه پيدا كنند. در واقع ما انتظار داريم واحدهاي توليدي بدون هيچ ا .است

درصد توليد  ٢٥بايست به همان ميزان مواد اوليه بيشتر تهيه كرده و درصدي در توليد كاال ما مي ٢٥طور مثال براي افزايش توليد به

و جزو  شودعتبار در تمام دنيا از طريق بانك تأمين ميدرصد اعتبار بيشتر بپردازيم. اين ميزان از ا ٢٥را افزايش دهيم و بر همان مبنا 

عنوان نمونه  شوند كه بهها محسوب ميپردازند و جزو توليدكنندهداري ميها اغلب به بنگاهدر حال حاضر بانك .باشدوظايفشان مي

 ا سرمايه مردم است. طبق بخشنامهمعناي رقابت بانك با بخش خصوصي و بساز شده و يا كارخانه آهن دارد. اين بهبانك بيسكويت

  .بايست نسبت به واگذاري واحدها اقدام كندداري بپردازد و ميبانك مركزي هيچ بانكي اجازه ندارد كه به بنگاه

درصد  ٢١ها و در اختيار بخش صنعت بوده است و اين ميزان در حال حاضر به درصد از منابع كشور در بانك 36، 1386در سال 

زايي و صادرات در تناقض درصد از منابع ما كاسته شده است. اين ميزان از كاهش منابع با انتظار اشتغال ١٥در واقع  رسيده است.

عنوان سرمايه ميليارد دالر به ٣٠ميليارد دالري انجام شود، بايد حداقل  ١٠٠طور مثال درصورتي كه انتظار داريم صادرات به .است

ميليارد دالر دراختيار صنعت قرار گرفته كه يك ميليارد از آن به پست  ٢گيرد. اما در حال حاضر در گردش در اختيار صنعت قرار 

بانك تعلق دارد. در واقع بانك توسعه يك ميليارد از دو ميليارد دالري كه در اختيارش گذاشته شده بود را در اختيار پست بانك 

دارد و در ادامه نيز نيمي از اين اعتبار در اختيار خدمات فني مهندسي قرار گذاشته و در حال حاضر بانك توسعه يك ميليارد اعتبار 

نصيب خواهند ماند. در اين راستا توقع و تقاضا داريم كه جناب آقاي دكتر كرباسيان در وزارت كنندگان بيگيرد و باقي درخواستمي

توجه كند كه ما )توليدكنندگان( معتقديم كه بايد تالش اقتصاد و دارايي با سابقه موفقي كه در بخش گمركات دارد به اين نكته 

ن زايي خواهد بود و امكاكنيم و كشور را با درآمد حاصل از صادرات توسعه دهيم و به عبارتي صادرات است كه تضميني براي اشتغال

ختيار بانك گذاشته شده عمالً كاري اي كه در اهمراه خواهد داشت، اما با سرمايهمثبت شدن تراز تجاري و كاهش ارزش افزوده را به

  .بايست افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات باشداي در كشور مياز پيش نخواهد رفت. در واقع اولويت كارهاي توسعه

كنند موانعي است كه بر سر راه توليد قرار مسأله ديگري كه واحدهاي توليدي ما اغلب با آن مواجه هستند و دست و پنجه نرم مي

ران ها اغلب مدياي هستند تا مسائل اصلي توليد و در اثناي پرداختن به حاشيهارد. در واقع واحدهاي توليدي درگير مسائل حاشيهد

در شرايط كنوني و با توجه به فرمان  .هاي مختلف باشند و با قوانين جديد آشنا شوندوپاگير سازمانبايست درگير قوانين دستمي

ال اي به مسأله توليد داشته باشد كه در حبايست دولت توجه ويژهي بر اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال ميرهبر معظم انقالب مبن

ن اي بودن دولت بزرگتريگونه رغبت و تمايلي از سوي دولت در امر افزايش توليد مشاهده نشده است. بر اين اساس جزيرهحاضر هيچ

گذاران كشور براي توسعه و رشد نياز به سرمايه .پذيردكس مسؤوليت كار را نميو هيچ ضربه را به اقتصاد در كشور وارد كرده است

گذار خارجي حاضر به هاي توليدي و عدم حمايت از واحدهاي توليدكننده، سرمايهدليل وضعيت نامساعد كارخانهخارجي دارد؛ اما به

كشور انجام شود تا توليدكننده با امنيت و رضايت به توسعه توليد بايست بسترسازي الزم در رو ميشود. از اينگذاري نميسرمايه

دور باشند و همچنين سطح توقع و انتظارات از واحدهاي توليدي و توسعه با منابع در اختيار ها بهبپردازد و مديران توليدي از حاشيه

صورت نادرستي در حال اجراست. اين در كشور ما بهقانون ارزش افزوده قانون بسيار خوبي است، اما  .توليدكننده مطابقت داده شود

امساعد دليل شرايط نبايست بپردازد. در كشور ما بهكننده ميقانون مربوط به تفاوت بين خريد و فروش است كه هزينه آن را مصرف

 9توان گفت پرداخت مياقتصادي پرداخت ارزش افزوده مواد غذايي از سوي مصرف كننده به دولت بسيار ناعادالنه است در واقع 

طور مثال براي خريد ماست كه جزو نيازهاي اساسي درصد ارزش افزوده براي مواد غذايي كار بسيار نامطلوبي است و جايز نيست. به

درصد ارزش افزوده از  4٢طور كلي شود كه تنها مربوط به همان كاال نيست. بهدرصد ارزش افزوده دريافت مي 9هر خانواده است 

تصاد و دارايي وجود دارد كه طبق آمار وزارت دارايي اق شود كه البته در اين زمينه اختالف نظري با وزارت ف كننده دريافت ميمصر
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توان انتظار توسعه و بهبود اشتغال و افزايش صادرات را درصد است كه البته با وجود چنين مشكالتي نمي ٢٢.٥ارزش افزوده كلي 

شود هزينه بيشتري پرداخت يابد و برهمين اساس بخش خصوصي موظف ميها افزايش ميدن دولت هزينهداشت. در واقع با بزرگ ش

ماليات متوجه شديم كه درصورتي كه فشار بيشتري به واحدها وارد شود، خروج كارآفرينان و  امروزه در زمينه پرداخت .كند

را كند، زييش فشار جهت دريافت ماليات انگيزه توليد كاهش پيدا مييعني با افزا .كندتوليدكنندگان از چرخه توليد سرعت پيدا مي

ها قرار داده و با سود دهند سرمايه خود را در اختيار بانككند و در نتيجه فعاالن اين حوزه ترجيح ميها با درآمد برابري نميهزينه

دليل واحدها فعال هستند و بسياري از واحدها بهدرصد از  ٢٢حاصل از آن به راحتي روزگار بگذرانند. در حال حاضر نزديك به 

برد و مدام با مشكالت و موانع در حال حاضر بخش خصوصي فعال در حاشيه به سر مي .اندمشكالت فراوان از مدار توليد خارج شده

اي از حاميان دولت شود، عدهشود و در مواقعي كه نياز است از كمبودها و موانع بر سرراه اين واحدها حرفي گفته رو ميمختلف روبه

 جايالدوله بهپردازند و به عبارتي ما امروزه با وكيلهاي مهم به اظهارنظر ميكه ياراي اعالم نظرات مخالف را ندارند بر روي كرسي

  .رو هستيموكيل المله روبه

ع وده بااليي برخوردار است و نسبت به صنايصنعت شيريني و شكالت بسيار پويا و قدرتمند است؛ زيرا از ارزش افز :ايجمشيد مغازه

اخير رشد چشمگيري داشته است. براساس  زايي باال، در دههغذايي ديگر ارزآوري خوبي دارد. همچنين با تراز مثبت ساالنه، اشتغال

ر رسيده است و ميليون دال 6٠٠ميليون دالر بوده است كه در حال حاضر به  4٠آمار ارايه شده كل صادرات اين صنعت درگذشته 

ميليارد  ١.٥ه بايست بالبته براي ما توليدكنندگان ميزان قابل قبولي نيست و از اين ميزان رضايت خاطر نداريم و طبق انتظاراتمان مي

بايست ساختار نظام بانكي و امور مالياتي از سوي دولت اصالح براي رسيدن به اين ميزان از صادرات مي .رسيديمدالر در سال مي

با توجه به انتزاعي كه رخ داده است  .يك از اين اقدامات تحقق نيافته استشود و به حمايت از صنعت و توليد بپردازد كه هيچ

ميليون تن گندم  ١6اختيارات بازار از وزارت صنعت معدن و تجارت ساقط شده و در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار گرفته است. از 

ميليون تن مربوط به صنعت شيريني و شكالت است و در اين راستا دو قيمتي بودن گندم  ٢.٥ز نزديك به موردنياز ساالنه كشور ني

هزار تن  4٠٠تا  ٣٠٠هزار تن حداقل  ٢٠٠ميليون و  ٢همراه داشته است. در زمينه تهيه شكر كه از مشكالتي را براي صنعت ما به

همراه دارد و اخيراً نيز در زمان اوج توليد و صادرات بحران حاصل رايمان بهموردنياز صنعت شيريني و شكالت است كه مشكالتي را ب

گير توليدكنندگان اين حوزه شد. در زمينه تأمين روغن هم مباحثي كه در رابطه با پالم مطرح شد مشكالتي از اين كمبودها گريبان

طرف نشود انتظارات از توليدكنندگان نيز محقق نخواهد شد. كه مشكالت و موانع برتا زماني .وجود آورده استبراي توليدكنندگان به

هزار  ٥٨٠ميليون و  ١رسد و در سال گذشته كل توليد ما هزار ميليارد دالر ميساالنه صنعت شيريني و شكالت به ده گردش مالي

ها ضروري است و هنوز اين بحرانها و سرمايه در گردش در زمينه حل در واقع حمايت دولت با تامين نقدينگي شركت .تن بوده است

جات پول داريم و براي همين نمايشگاه و با توجه به مهمانان خارجي از لهستان، كره و... از يك ماه هم ما مشكالتي را در زمينه حواله

شود به ارزش پول ميعبارتي پولي كه از كره براي ما حواله  دست ما نرسيده است. بهگذشته مبالغي حواله شده كه متأسفانه هنوز به

هزار دالر پول از كشور كره براي ما حواله  ١٠طور مثال شود. يعني بهالتفاوت آن دريافت ميشود و مابهدولتي با ما محاسبه مي

لت وصورت يكجا به دشويم پول را نقد كرده در بانك امانت بگذاريم و بهشود و ما مجبور ميشود كه با ارزش مبادالتي محاسبه ميمي

اي كه از وي داريم مطمئن هستيم كه در حال حاضر و با توجه به روي كارآمدن جناب آقاي شريعتمداري با شناخت ويژه .بپردازيم

رسد كه بسياري از موانع حل و فصل شده و يا در ارتباط با مشكالتي راهكارهاي مناسبي در اين زمينه مطرح خواهد شد و به نظر مي

مواجه هستيم و ماليات ارزش افزوده بتوانيم تحوالت جديدي را شاهد باشيم. در واقع انتظارات ما خروج از  كه با سازمان مالياتي

ميليون دالر ثابت شده و ما به پرش بزرگ  6٠٠هاست كه صادرات ما در حالت ركود است كه نياز به حركت بنيادي دارد، زيرا سال
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زايي واجه نشويم و به طور اصولي عمل كنيم و صنعت شيريني و شكالت كه اشتغالنياز داريم كه در تهيه شكر و گندم با بحران م

المللي شيريني و شكالت برگزار خواهد جاري شانزدهمين دوره نمايشگاه بيندر سال .بااليي نيز ايجاد كرده مورد حمايت قرار گيرد

 ٥٠شركت داخلي و  4٠٠واجه بوده است. نزديك به درصدي م ١٥تا  ١٠هاي گذشته در هر دوره، نمايشگاه با جهش شد. در سال

سازي در نظر گرفته سالن براي غرفه 12 .هزار مترمربع حضور خواهند داشت 44كشور در فضايي به مساحت  ٢٧شركت خارجي از 

اند و رييس شده و سه گروه خارجي بازديدكننده از كشور ازبكستان، عراق و آلمان هستند براي بازديد از نمايشگاه دعوت شده

رود با كه نمايشگاهي مشابه در كلن است نيز براي بازديد دعوت شده است و براساس اقدامات صورت گرفته انتظارمي ISM نمايشگاه

 رو باشيمدرصدي روبه ١4تا  ١٣توسعه و پيشرفت 

هايي كه برايش وگو كند تا تصميمترين درخواست ما از دولت دوازدهم اين است كه صنعت بتواند با دولت گفتمهم :پرويز بيوک .

شود هايي كه براي توليد گرفته ميهايش باشد، چرا كه تاكنون اكثر تصميمشود با مشورت تشكلهاي دولت گرفته ميدر زيرمجموعه

  .ناپذيري به توليد كشور زده استبدون توجه به عواقب آن براي صنعت بوده و عموماً لطمات جبران

از نظر دور داشت كه اعتالي دولت به اعتالي بخش خصوصي و بالعكس گره خورده، اما متأسفانه در شرايط كنوني بدون ترديد نبايد 

د تبعات گيرهايي كه دولت براي توليد ميواسطه اين خأل عموماً تصميمشنوند و طبيعتاً بهها صداي همديگر را نميهيچكدام از بخش

  .كندعبارتي راه را براي قاچاق باز ميهمراه دارد و بهناگواري براي صنعت به

هاي انجام شده هنوز هم مواد اوليه موردنياز صنعت رغم همه تالشهاي همكاران هيأت مديره بايد اضافه كنم كه بهپيرامون صحبت

هايي واريشخصوص در رقابت كيفي با همتايانش در بازار جهاني با دشيريني و شكالت تخصصي نيست و صنعت از اين حيث هم به

  .رو است و شايسته است در اين زمينه هم اهتمام الزم صورت پذيردروبه

ترين مانع توسعه صادرات شيريني و شكالت قيمت تمام شده باال در زمينه صادرات هم بايد يادآور شوم هنوز هم به اعتقاد بنده مهم

 يشك فناوراد اين بخش را تابعي از عرضه و تقاضا كند بيهاي دولت است و اگر دولت اقتصاست كه بخشي از آن ناشي از دخالت

  .ترين شيريني و شكالت و رقابت در بازارجهاني براي اين صنعت مهيا شده استتوليد كيفي

هاي اداري براي صدور مجوز واردات موقت مواد اوليه براي صادرات است نكته ديگري كه بسيار حايز اهميت است موانع و بوروكراسي

اگر  تر شود كهبه عبارتي بايد حقوق گمركي و مباحثي در اين خصوص نيز اصالح گردد و سرعت انجام امور در گمرک نيز بيشكه 

  .اين نقيصه مرتفع شود يكي از موانع مهم توليد در صنعت شيريني و شكالت برداشته خواهد شد

طور مثال مسأله تسهيالت اي در ارتباط با دولت است. بهههاي دولتي و ارگانبزرگترين مشكل ما ناهماهنگي سازمان :دررودي

 شود و در نهايت تأسف، مبلغي كهكند و مصوبه به بانك ابالغ مياعطايي به صنايع كوچك و متوسط كه در دولت مراحلي را طي مي

 ها موظفند خارجكه بانك شود. اين در حالي استها پرداخت نميوزارت صنايع در كارگروه تخصصي خود مشخص كرده از سوي بانك

از ضوابط معمول يعني بدون توجه به چك برگشتي و معوق بودن، تسهيالت را بپردازند؛ در واقع اين تسهيالت براي افرادي نيست 

شي گزار گيرد و دراند. در اين ميان نزديك به يك پنجم رقم تعيين شده در اختيار متقاضي قرار ميكه با هيچ مشكل مالي مواجه بوده

عنوان سم اعالم شد و سپس اين چندي پيش پالم از سوي وزارت بهداشت به .شودشود مبلغ سه برابري درج ميكه به بانك داده مي

ها نيز استفاده از روغن جايگزين را تقلب قلمداد كردند كه اثرات سوئي مسأله تكذيب شد، تبعات آن هنوز هم وجود دارد و رسانه

 هاييطور مثال تمام شركتجاي دنيا رواج دارد و بههمراه داشت. در واقع استفاده از محصول جايگزين در همهها بهبراي توليدكننده

كنند و در اين زمينه هيچ تقلبي صورت نگرفته عنوان فرآورده كاكائويي معرفي ميكنند محصول خود را بهاستفاده مي CBS كه از

ن تقلب ساز شود و تعميم ايها مشكلها انجام شده نبايد براي كليه توليدكنندهكنندهتقلبي كه از سوي عده مشخصي از توليد .است
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كنند. بر اين اساس وزارت بهداشت، هاي توليدي از وزارت بهداشت پروانه ساخت دريافت ميشركت .به ضرر فعاالن اين بخش است

ول شركت توليدكننده درصورت پرداخت عوارض مشكلي حق ندارد توليد اين شركت را مضر تشخيص دهد و يا پيشنهاد دهد كه محص

در كشورهاي توسعه يافته اگر كااليي مضر تشخيص داده شود اجازه توليد نخواهد داشت. در واقع  .براي سالمتي نخواهد داشت

اي صادركنندگان ها ايجاد خواهد كرد و بزرگترين شك را برهاي بسياري براي شركتگذاري محصوالت با چراغ راهنما هزينهعالمت

زيرا كه  بندي خواهند بود؛همراه خواهد داشت. صادركنندگان درصورت پيروي از چراغ راهنما مجبور به استفاده از دو نوع بستهبه

همراه خواهد داشت. در پذيرد و اين اقدام هزينه سنگيني را براي صادرات بهبندي فاقد چاپ چراغ راهنما را نميوزارت بهداشت بسته

اند؛ اما در حوزه صادرات كار مشغول شدهگذاري و تجهيز بههاي جديد با حركت و سرمايهال حاضر ما شاهد اين هستيم؛ شركتح

سال پيش شروع  ١٥ريزي براي صادركننده نمونه شدن را از هاي بزرگي هم وجود دارند كه برنامهشركت .توانند فعاليت كنندنمي

 ها ايجاد نشودكه اين هماهنگيكند، تا زمانيها بيشترين ضربه را به توليدكنندگان وارد ميزمانعدم هماهنگي بين سا .اندكرده

درصدي صادرات مطرح شده كه شرايط آن از نظر  ٢٥در حال حاضر پيشنهاداتي براي افزايش  .افزايش توسعه را شاهد نخواهيم بود

رگاني با ساير كشورها وجود ندارد. كه اين امر ناشي از عدم هماهنگي سياسي و اقتصادي فراهم نشده است و ارتباطي بين بخش باز

ندگان روي توليدكنهايي كه وجود دارد با كوچكترين اقدام يا عملي برضد ايران تمامي بازارها بهدليل ناهماهنگيهاست. و بهبا سازمان

  .دكه الزم است وزارت امور خارجه در اين موضوع ورود كن .ما بسته خواهد شد

هاي دبير انجمن تا حدودي رفع شد درخصوص تمديد پروانه ساخت است. وزارت بهداشت اعالم كرده مشكل ديگري كه با پيگيري

كه مواد غيرحاللي وجود ندارد قابل قبول كه واحدها بايد مجوز حالل دريافت كنند كه براي توليدكنندگان داخلي با توجه به اين

 هاي مختلف مدعي صدور مجوز حالل هستند؛حال تعريفي براي كارهاي حالل نداشته است اما ارگانا بهنيست و البته هيچ سازماني ت

اين قضيه منتفي است؛ اما كماكان يك سازمان براي مركز تحقيقات حالل كشور در  البته خوشبختانه انجمن دستور گرفته كه فعالً

رسان اظهارنظرهايي كرده و براساس معيار ميزان روغن، شكر، الهاي آسيباخيراً وزارت بهداشت درخصوص كا .نظر گرفته شده است

رسان درصورت پرداخت بندي كرده ، اما آنچه جالب توجه است كاالهاي آسيبرساني كاالها را درجهنمك موجود در كاال آسيب

  .رسان بودن خارج خواهند شدعوارض از رده آسيب

هاي رويه شيريني و شكالت بايد در اولويت قرار گيرد ،زيرا كشور ما داراي پتانسيل و ظرفيتجلوگيري از واردات بي :داود بايرامي

هاي خارجي از حضار در يكي از جلسات اتاق بازرگاني با بيسكويت متأسفانه اخيراً .مناسبي براي صادرات اين نوع محصوالت است

  .اي برخوردار است و نبايد قاچاق اين كاال آزادانه صورت گيردلقوهو توانايي با پذيرايي شد. صنعت شيريني و شكالت از ظرفيت

درصد عنوان شده است و اين  ١٨مشكل ديگري كه بر سر راه توليدكنندگان وجود دارد باال بودن بهره بانكي است كه در حال حاضر 

ها اي هستند. در اين فروشگاههاي زنجيرهيكي از عوامل كاهش سودآوري فروشگاه .درصورتي است كه توليد سودآوري آنچناني ندارد

م و ايهاي انجام شده به نتيجه مطلوبي نرسيدهشود كه با توجه به پيگيريدرصد از قيمت اجناس كاسته مي 4٥تا  4٠نزديك به 

اهش يز باعث كباشد. از سوي نبود جوايز صادراتي نگري در كسب پول حاصل از صادرات نيز از مشكالت اين حوزه ميهمچنين واسطه

  .انگيزه در فعاالن اين حوزه شده است

ان هاي توليدكنندگترين درخواستكند يكي از مهمها ايفا ميگيريبدون شك ثبات مديريت كه نقش مهمي در تصميم :بنامواليي

بخش خصوصي در طول تبع آن گير در بدنه دولت و بهنكته مهم ديگر اين است كه تعدد مراجع تصميم .از دولت دوازدهم است

هاي فساد گسترش يافته كه بايستي دولتمردان تالش كنند اين مراكز را به حداقل رسانده هاي گذشته افزايش و در دولت اليهسال

خواهي و افتراق ها شاهد افزايش رانتدر بخش خصوصي هم با تعدد تشكل .سازي و كارشناسي باشنددنبال افزايش مراكز تصميمو به
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هاي صنعت و... هستيم و شرايط ها، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، خانههاي صنفي، اتحاديهامروز شاهد تشكل .بخش هستيم در اين

  .اي رقم خورده كه بخش خصوصي همسويي و همگرايي خود را از دست داده استگونهبه

ي ها را ساماندهي كنند و حتي در راستاليف شده كه تشكلهاي بازرگاني تكقانون بهبود فضاي كسب و كار به اتاق ٥رو در ماده از اين

هاي هاي مردم باال رفته و خانهدر واقع امروز هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي هزينه .ها اقدام كنندادغام يا انحالل آن

  .گيري را كاهش دهندتصميم هاي ما از دولت دوازدهم اين است كه تعدد مراكزفساد افزايش يافته، بنابراين يكي از خواسته

 هاي دولتيشود. سازمانمسأله مهم ديگر اين است كه شاهديم در جلسات اقتصاد مقاومتي اقدام به ارايه گزارش از مراكز دولتي مي

ندهاي فرآي ها درگيرند و باالخره بايد كاري انجام بدهند، اين در حالي است كه انتظار ما اين است كه دوستان در اين جلسهحقوق مي

هاي گيرم كه طعم جديدي را در پودر ژله توليد كنم نبايد سازمانعنوان نمونه اگر من مجوزي ميبه .كاري اقدام به تجديدنظر كنند

عنوان نمونه توليد يك طعم جديد ژله كه نبايد به .نظارتي از توليدكننده تقاضاي دوباره كاري و صدور كليه مجوزها را داشته باشند

زيست و... داشته باشد، در واقع اين نوع برخورد در سيستم دولتي موجب اتالف وقت ي به اخذ موافقت اصولي، مجوز محيطنياز

اي مجوزهاي مربوطه را گرفته براي توليد يك طعم جديد ديگر نبايد شود، چرا كه وقتي توليدكنندهها ميتوليدكننده و افزايش هزينه

بندي جديد بايد وجهي از سوي ديگر امروز توليدكنندگان صنايع غذايي براي هر نوع بسته .جديد بدوددنبال اخذ يك مجوز ماه به 6

اي عمل كنند تا گونهخواهيم بهرو از دولت دوازدهم ميرا بپردازند و مجوزهاي الزم را بگيرند كه اين امر هم زمانبر است و از اين

گرمي،  ١٠دنبال اخذ مجوز براي بسته اي كاهش قيمت تمام شده صرف كنند، بايد بهجاي آنكه در راستتوليدكنندگان وقتشان را به

بندي در واقع توليد كننده پس از اخذ يك پروانه كلي بايد مجاز باشد با توجه به نياز بازار اقدام به تنوع بسته .گرمي و... باشند ١٠٠

  .هاي نظارتي شوداي عمل كردن سازماندرخواست بعدي ما اين است كه دولت دوازدهم مانع جزيره .كند

هاي خودشان را قبول دارند و لذا توليدكننده براي هر حركتي بايد زيست هركدام فقط آزمايشگاهامروز استاندارد، بهداشت و محيط

شويم كه يك ميكنيم متوجه كه وقتي بررسي ميهاي اين مراكز نمايد و از همه ناگواراتر اينچند ماهي را صرف اخذ تائيديه

  .كندهاي نظارتي ميهاي دستگاهميليون تومان فقط صرف اخذ تائيديه از آزمايشگاه ١٠٠توليدكننده گاهي ساالنه حدود 

گذاري محصوالت پرهيز انتظار ديگري كه از دولت دوازدهم داريم اين است كه دولت با توجه به قواعد اقتصاد آزاد از مداخله در قيمت

تواند تعيين كند، اعتقاد داريم كه قيمت را فقط مصرف كننده مي .بندي شده و بازار رقابتي حاكم شودود توليد درجهكند و تالش ش

گذاري رو بايد پذيرفت هر نوع دخالت دولت در قيمتپردازد و از اينچرا كه مصرف كننده فقط براي محصول كيفي قيمت مناسب را مي

  .شودايت مصرف كننده متضرر ميموجب افت كيفيت خواهد شد و در نه

زاده در رابطه با حذف درج قيمت روي محصوالت شيريني و شكالت و سلولوزي اي از سوي مهندس نعمتنامهاخيراً بخش :ايمغازه

  .عنوان نمونه صادر شده است كه از ابتداي مهرماه اجرايي خواهد شدبه

 اساس ناي بر. شد ابالغ اند و اين بخشنامه پس از بخشنامه ي و ممارست كردهسال پيگيردر اين زمينه اعضاي انجمن نزديك به يك

 و شوديم تعيين توليدكننده توسط تقاضا و عرضه براساس كاال قيمت نيست اساسي كاالهاي جزو صنعت اين محصوالت چون كه

 منافع طهراب اين در معتقديم.داشت نخواهد اهميتي محصول سر بر قيمت درج شود تعيين تقاضا و عرضه براساس قيمت كه درصورتي

كننده نيز در نظر گرفته شده است چرا كه از نظر اعضاي انجمن عدم درج قيمت بر روي محصول اقدام ارزشمند و مثبتي است فمصر

هاي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه شده است. با اجراي اين طرح مشكالت مربوط به كاهش قيمت در فروشگاه

شود. رسمي به شكل انبوه و كم اظهاري وارد كشور ميطور كلي از دو منبع غيركاالي قاچاق به .اي نيز برطرف خواهد شدزنجيره

  .بايست اظهارات روشن و شفاف ارايه شوداظهاري ميمهندس كرباسيان پيش از اين تأكيد داشتند كه براي مقابله با كم
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هاي مثبتي در اين رابطه برداشته شده است و بر اين ارزش گمرک در حال حل و فصل است و قدم اين مشكل از طريق دفتر تعيين

 ريزي براي از بين بردن قاچاق انجام خواهد شد كه از اين معضل بزرگ جلوگيرياساس برنامه

 .شود 

گيرد كه ما با دنيا تعامل موقعي شكل مي در زمينه صادرات ما نياز به يك روابط ديپلماسي آرام با دنيا داريم. صادرات :بنامواليي

گذاري صورت گيرد و از سوي ديگر نخبگان وجود آورد تا سرمايهاعتقاد دارم هنر مديريت اين است كه بتواند امنيت به .داشته باشيم

شود تا كااليي كه مشابه ذاري گاي تعرفهگونهتواند اين باشد كه بههاي ايجاد امنيت مييكي از راه .درآن كشور بمانند و توليد كنند

از طرف ديگر بايد تمام اركان كشور به نخبگان احترام  .اش انگيزه واردات نداشته باشدشود براي وارد كنندهآن در داخل توليد مي

نقش حايز  توانندها ميشك سفارتخانهبراي توسعه صادرات بي .ساالري در كشور در همه اركان رعايت شودبگذارند و شعار شايسته

ها در قانون بهبود كسب و كار صريحاً اشاره شده كه سفارتخانه .شوداهميتي ايفا كنند كه متأسفانه در موارد بسياري اين نقش ايفا نمي

 .هاي كشورمان در اين كشورها بايد اطالعات الزم را به تجار ايراني ارايه دهندو رايزن

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٣f٥٥9a٢٨٢٧db4cc٠9٧46٣ 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۷تاریخ: 

 در بازار« شبه عسل»پديده شوم 

ضه توليد عسل در كشور افزايش يابد، از عرنايب رئيس اتحاديه سراسري زنبورداران با بيان اينكه پيش بيني مي شود امسال ميزان 

به گزارش مهر، فرامرز حيدري درباره قيمت عسل طبيعي با بيان اينكه .چشمگير عسل هاي تقلبي و شبه عسل ها در بازار انتقاد كرد

د: متاسفانه حجم هزار تومان براي توليدكنندگان تمام مي شود، ادامه دا ٣٥تا  ٣٠كوچ بيش از  6قيمت هركيلوگرم عسل طبيعي با 

عرضه عسل هاي تقلبي و دست ساز كه بدون دخالت زنبور توليد مي شوند در بازار زياد است كه ما بايد اين عسل ها را از چرخه 

هزار تومان است نمي توانند طبيعي باشند اينها شبه عسل  ١٥تا  ١٠وي ادامه داد: عسل هايي كه قيمت آنها بين   .بازار خارج كنيم

مرداد ماه در كشور آغاز شده  ١٥حيدري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه برداشت عسل حدودا از   .از هستندو دست س

   .است، اظهارداشت: شرايط توليد بسته به مناطق مختلف، متفاوت است

 پيش بيني افزايش توليد عسل در سال جاري

ميزان توليد امسال نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كند، افزود: هنوز نمي وي با اشاره به اينكه پيش بيني مي شود به طور كلي 

درصد افزايش  ١٥تا  ١٠توان آمار دقيقي را در اين زمينه اشاره كرد اما در برخي استانها مانند استان لرستان توليد در سالجاري بين 

   .توليد مطلوب و با رشد همراه استدارد ضمن اينكه در استانهاي شمالي مانند مازندران نيز امسال وضعيت 

نايب رئيس اتحاديه سراسري زنبورداران ايران اضافه كرد: سال گذشته به دليل بروز پديده ريزگردها ما شرايط خوبي از نظر توليد 

   .نداشتيم همچنين سال قبل سال كم بارشي هم بود اما امسال چند بارش خوب داشتيم

بور و مرتع تعادل وجود ندارد و همچنين خشكسالي هاي پي در پي از جمله عوامل كاهش توليد حيدري گفت: به طور كلي بين زن

وي مشكالت پيش روي زنبورداران را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما ماشين هاي مخصوص حمل زنبور نداريم كه اين يكي   .هستند

نبورداران كشور بيماري هاي زنبور عسل در كشور را نيز مورد نايب رئيس اتحاديه سراسري ز  .از اصلي ترين مشكالت حوزه است

اشاره قرار داد و گفت: پيشنهاد بنده اين است كه در برابر بيماري هايي مانند كنه واروآ و نوزوما؛ بايد مبارزه همگاني صورت بگيرد 

اران استانهاي همجوار به صورت مشترک عليه روز تمام زنبوداران كشور يا زنبود ١٠يعني در فصل شيوع بيماري به مدت يك هفته يا 

   .اين بيماري اقدام به مبارزه كنند؛ بدين ترتيب شايد بتوانيم جواب خوبي بگيريم

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٧٥/%D9%BE%D٨ 
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 علوفه
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 گل و گياهان صنعتي
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 ميليون دالر صادرات بازار گياهان دارويي 35۰

مديركل دفتر توسعه كشت گياهان دارويي وزارت جهاد كشاورزي گفت: فرهنگسازي براي مصرف گياهان دارويي، توسعه كشت و 

آذر با بيان اينكه نخستين پيمان يوسفي .هاي وزارت جهاد كشاورزي استسياستترين كار، به روز كردن تكنولوژي و فرآوري از مهم

ميليون دالر صادرات شامل گل محمدي،  ٣٥٠در حال حاضر حدود  :سياست، افزايش صادرات و ورود به بازارهاي جهاني است، افزود

ملي گياهان دارويي وزارت جهاد كشاورزي معرفي گياهان ترين استراتژي مركز ها را داريم و مهمزعفران، آويشن و انواع و اقسام گونه

دارويي ايران به دنيا و برندسازي و توسعه صادرات است. توليد استاندارد مطابق با معيارهاي جهاني، افزايش تكنولوژي و به روز كردن 

ايران به دنيا از جمله ديگر تكنولوژي در زمينه كشت گياهان دارويي و تعريف محصوالت جديد و معرفي زعفران و گل محمدي 

 .هاي ما استسياست

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٠9/%D9%A٣%D9%A٥%D9 
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایران اکونا – ۱۳۹۶شهریور / /  ۱۵چهارشنبه , 

 ميليون دالر ارز آوري داشت 35۰صادرات گياهان دارويي براي کشور 

ميليون دالر صادرات شامل گل محمدي، زعفران،  ٣٥٠مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد گفت: در زمان حاضر، ساالنه حدود 

 .آويشن و انواع و اقسام گونه ها از كشور انجام مي شود

ترين براي مصرف گياهان دارويي، توسعه كشت و كار، به روز كردن تكنولوژي و فرآوري از مهمپيمان يوسفي آذر گفت: فرهنگسازي  

 .هاي وزارت جهاد كشاورزي استسياست

هاي كشت گياهان دارويي، نياز كم به منابع آبي است و با توجه به بحراني كه در اين خصوص در وي اظهار داشت: از جمله مزيت

 .كنداد كشاورزي با يك نرخ رشد آرام و منطقي كشت گياهان دارويي را دنبال ميكشور وجود دارد، وزارت جه

اين مقام مسئول افزود: مركز ملي گياهان دارويي آمادگي الزم را دارد تا اطالعات الزم را در اختيار كشاورزاني كه خواهان تغيير كشت 

 .هستند، قرار دهد

اي مانند مركز تحقيقات گياهان دارويي جهاد داراي مراكز علمي و تحقيقاتي برجستهيوسفي آذر ادامه داد: همچنين استان البرز 

 .توانند براي مشاوره و كسب اطالعات الزم، به آنها مراجعه نماينددانشگاهي است كه كشاورزان مي

 .مجري طرح ملي گياهان دارويي گفت: اين وزارتخانه براي همكاري در توسعه منطقي بازار، آماده است

هايي مانند نزديكي به پايتخت و برخورداري از فرودگاه باري براي صادرات گياهان دارويي است كه وي بيان داشت: البرز داراي مزيت

هاي تحقيقاتي منطقه در زمينه گياهان ي صادراتي را در استان البرز پايه گذاري كنيم، به طور قطع ظرفيتاگر ما بتوانيم پايانه

 .هد شددارويي متحول خوا

درصد مطرح است و با سرعت پيشرفتي كه  9يوسفي آذر اظهار داشت: گياهان دارويي در دنيا با يك اقتصاد نو ظهور با نرخ رشد 

 .هاي مهم در كشاورزي خواهد بوددارند در آينده نه چندان دور يكي از بخش

عه كشت و كار، به روز كردن تكنولوژي و فرآوري مجري طرح گياهان دارويي گفت: فرهنگ سازي براي مصرف گياهان دارويي، توس

 .كنيمهايي است كه ما دنبال ميترين سياستي بازار و ماركت از مهمدهد حلقهترين سياست ما را تشكيل ميو آخرين حلقه كه مهم

ن استراتژي ما معرفي گياهان تريوي اضافه كرد: ما معتقديم كه اولين سياست، افزايش صادرات و ورود به بازارهاي جهاني است و مهم

يوسفي آذر گفت: اگر صادرات اين بخش رونق بگيرد به طور قطع فرآوري، .ي صادرات استدارويي ايران به دنيا و برند سازي و توسعه

 .توليد و كسب و كار را رونق خواهد بخشيد

روز كردن فناوري در زمينه كشت گياهان دارويي و  وي افزود: توليد استاندارد مطابق با معيارهاي جهاني و افزايش تكنولوژي و به

وي اظهار اميدواري .هاي وزارت جهاد كشاورزي استتعريف محصوالت جديد، معرفي زعفران و گل محمدي ايران به دنيا از برنامه

زا و ارزآوري را در هاي مهم اشتغال هاي دولت در حوزه كسب و كار، بتوانيم با كشت گياهان دارويي، بخشكرد: با سياست گذاري

 .شودكشور پايه گذاري كنيم و حضور مؤثر در بازارهاي صادراتي از جمله مباحثي است كه در اين خصوص دنبال مي

http://iranecona.com/٧٧١44/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨%AF%D٨%B١% 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۰ : تاریخ

 کاراندرصد مطالبات گندم 6۷ميليون تن رسيد/ پرداخت  ۹خريد تضميني گندم به مرز 
هزار تن رسيده است، از واريز  ٨٥٠ميليون و  ٨مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه خريد تضميني گندم به بيش از  

  .حساب گندمكاران خبر داد ر بهميليارد ديگر طي روزهاي اخي 1000مبلغ 

به نقل از روابط عمومي شركت بازرگاني دولتي ايران، يزدان سيف گفت: مراكز خريد  خبرگزاري فارس به گزارش گروه اقتصادي

تن گندم را در قالب خريد تضميني  6٢٨هزار و  ٨٥٣ميليون و  ٨شركت بازرگاني دولتي در سراسر كشور از ابتداي سال جاري تاكنون 

 .اندتومان از كشاورزان تحويل گرفته ١٣٠٧و با ميانگين قيمتي هر كيلوگرم 

 ١١٥هاي تحويلي را مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه خريد گندم در كشور همچنان ادامه دارد، ارزش ريالي گندم

 كشاورزان حساببه هاگندم وجوه از( درصد 6٧ معادل)ريال ميليارد هزار ٧٧ حدود تاكنون اعالم كرد و افزود: ميليارد ريال ٧٠٠هزار و 

 .است ريال ميليارد ١٠٠٠ مبلغ به چهارشنبه روز به مربوط نيز پرداختي آخرين و است شده واريز

ها به كشاورزان انجام خواهد شد، از واريز پرداخت پول گندممحض تأمين و دريافت اعتبار از سوي دولت، سيف با تأكيد بر اينكه به

كاراني درصد پول گندم ١٠٠معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: .كاران تا پايان هفته جاري خبر دادبخش ديگري از مطالبات گندم

تا اين تاريخ محصول خود را تحويل  اند، پرداخت شده و تمامي كشاورزاني هم كهكه تا پايان خرداد محصول خود را تحويل داده

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران همچنين عنوان كرد: در .انددرصد بهاي گندم تحويلي را دريافت كرده ٥٠اند حداقل داده

فزود: وي ا.استان تحويل گرفته شده است ٣١هزار محموله گندم از كشاورزان در 4٢٥فصل خريد جاري تاكنون بيش از يك ميليون و 

تن، گلستان با يك ميليون  ٥٥6هزار و  ٣٥4هاي؛ خوزستان با يك ميليون و بيشترين مقدار گندم خريداري شده به ترتيب به استان

 .تن اختصاص دارد ١9٥هزار و  646تن و كرمانشاه با  6٥٧هزار و  9٠٠تن، فارس با  6١١هزار و  ١٠4و 

استان به ارزش بيش از  ٣١تن كلزا نيز در  ٨٨4هزار و  ١٨٠اشاره كرد و گفت: امسال ي روغني كلزا نيز سيف به خريد تضميني دانه

 .ميليارد ريال از كلزاكاران خريداري و تمامي پول آن نيز پرداخت شد 4٨4٢

 نهايي كه ايگردان و گلرنگ هم از چندي پيش در استانهاي روغني آفتابمعاون وزير جهاد كشاورزي گفت: خريد تضميني دانه

كنند، شروع شده و در حال حاضر مراكز تخصصي خريد تضميني مشغول تحويل اين دو محصول اساسي محصول را توليد مي

استان كشور آغاز شده و تا به امروز  6استان و خريد آفتابگردان در ٧وي افزود: در حال حاضر خريد دانه روغني گلرنگ در .هستند

تن آفتابگردان از  ٢٧٠٠تن گلرنگ و  ١٢٠هزار و١١رنگ و آفتابگردان شامل: مقدار هاي روغني گلتن دانه 13800در مجموع 

 هاي روغنيمديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با تأكيد بر اينكه تمامي مطالبات خريد دانه.كشاورزان تحويل گرفته شده است

تن مربوط به استان گلستان و  ١4٠4تن و  ٢١٥زار و ه ٥٠پرداخت شده است، بيشترين خريد كلزا و آفتابگردان را به ترتيب با 

 .تن اعالم كرد 9266بيشترين خريد دانه روغني گلرنگ را مربوط به استان فارس با 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢٠٠٠١٢9٧ 
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 مگند
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۸تاریخ: 

 قصه پرغصه گندم

 فاطمه پاسبان

 دكتر فاطمه پاسبان ، كارشناس كشاورزي

در تاريخ زراعت ايران گندم يكي از محصوالت عمده بوده كه منبع تغذيه و درآمدي و تامين زندگي بخشي از روستاييان كشورمان 

بوده است. توليد اين محصول در طول زمان دچار نوساناتي بوده است اما آنچه در حال حاضر بيش از همه در اخبار كشور ما و 

كند قصه پرغصه گندم است؛ غصه دولتمردان تامين بودجه و كسري ناسان و محققان جلب نظر مينظر مسووالن مختلف و كارشاظهار

اي اي از كارشناسان كمبود آب و حل بحران آب با واردات، غصه عدهبودجه و ناتواني خزانه دولت براي عمليات عمراني، غصه عده

رشناسان جذابيت باالي قيمت تضميني و گرايش به توليد اين هزينه فايده توليد گندم در داخل با قيمت جهاني، غصه برخي كا

اي مديريت ضايعات و هزاران غصه ديگر كه براي هر گروه يا فردي يك قصه هست. در اين ميان كمتر كسي به محصول، غصه عده

ولت داده تا نان سفره مردم قصه پر از درد يك گندمكار توجه كرده كه چطور گندم را با سختي و رنج فراوان توليد كرده و تحويل د

دهد تامين كند. در اين مبادله گندمكار پول كاالي توليدي خود را دريافت و هزاران فرآورده ديگر را كه غذاي مردم را تشكيل مي

رم والن محتكند. اگر همه مسوكرده )آن هم نه بالفاصله با تاخير( بدون هيچ اما و اگر و شرطي، دوباره تدارک توليد گندم را آغاز مي

و كارشناسان و محققان محترم روزي بدون هماهنگي با يك روستايي و فردي، سرزده به يك روستا بروند و از نزديك شرايط توليد 

و روستا و گندمكار را ببينند نوع نگاه آنان به موضوع و راهكارهايشان تغيير خواهد كرد. مشكل و آفت توسعه پايدار كشاورزي ما نبود 

علمي و كارشناسي بر موضوعات مختلف و از جمله گندم است. اين موضوع كه هر فرد كارشناس و محققي نظر متفاوت  يك اجماع

از ديگران داشته باشد امري طبيعي است اما اينكه بخواهيم راهكار يا راهكارهايي براي اصالح وضعيت موجود ارائه دهيم نيازمند 

گويند، گفته شده است( و در نهايت اجماع بر روي بهترين راهكارها و گمان يا اينكه مي گفتمان، كار كارشناسي علمي دقيق )نه حدس

و در نهايت اجرا كردن آنهاست كه متاسفانه اين اجماع در كشور ما در موضوعات مختلف و از جمله گندم شكل نگرفته است. از طرف 

ت است كه در توسعه پايدار آب و خاک مهم است و امنيت غذايي ها نبود نگرش توسعه پايدار است. درسديگر آفت مهم همه اين قصه

نگاهي شده هيچ نگاهي حتي نيمهاي گفتهجامعه، اما به همان اندازه رفاه و تامين اجتماعي كشاورز هم مهم است. در همه اين قصه

جهان منسوخ شده است. در ادبيات توسعه  بعدي دركننده و خانواده و تامين زندگي و رفاه آن نشده است، اين نگاه تكبه خود توليد

بعدي آفت توسعه پايدار كشور شوند. نگاه تكجانبه است كه هم منابع، محيط زيست و هم انسان با هم ديده ميپايدار توسعه همه

، استادمان كه آيد در كالس درس توسعهبينيم. يادم مياست و همه ما آثار اين نوع طرز تفكر و بينش را هم احساس كرده و هم مي

ا توسعه ب»باغيان بعد از تدريس همه نظريات توسعه رو به ما كردند و گفتند: يادش همواره گرامي و جاودان باشد، آقاي دكتر قره

سعه خوبي مشكل اصلي كشور در توحال بعد از گذشت ساليان متمادي به« يافته الزم دارد.شود، توسعه انسان توسعهنظريه ايجاد نمي

شود اين در حالي است كه در همه نظرات و راهكارهاي مرتبط به يافته حاصل نميدانم. توسعه بدون انسان توسعهين نكته ميرا هم

يافتگي آن نشده است. تغيير در اين نگرش و بينش دولتمردان و محققان و كارشناسان گرچه گندم هيچ توجهي به انسان و توسعه

ا از هرجايي بايد گرفت. به نظر نگارنده زمان آن فرارسيده كه فراخواني از سوي وزارت جهاد خيلي دير شده است اما جلوي ضرر ر

مساله و كشاورزي صورت گيرد تا همه محققان و كارشناسان و كاركنان دولتي مرتبط با گندم دور هم جمع شده و دوباره صورت

شود رفت از مشكالت ارائه شود. در اين نوشتار تالش ميبروندرخت مشكالت ترسيم و بر اساس مطالعات علمي و تجربي، راهكارهاي 

دوباره صورت مساله گندم بيان شود كه اصالً مساله چيست و دغدغه بر سر چيست؟ نگاهي گذرا بر صورت مساله، شفافيت موضوع 
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زاره به اجمال به آن صورت گكند. مطالعه نظرات مختلف در خصوص گندم چندين مساله را مطرح كرده است كه بهرا مشخص مي

 :شوداشاره مي

خريد تضميني گندم و محصوالت اساسي اجراي قانون است .« كنددولت تصميم به خريد گندم دارد و به خودكفايي افتخار مي» -1

با  ١٣6٨ از شهريورماه سال»نه انتخاب دولت. هر قانوني بايد اجرا شود و خريد گندم از سوي دولت هم طبق قانون انجام شده است. 

تي كارگيري يكي از ابزارهاي حمايتصويب قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي مشتمل بر يك ماده واحده و سه تبصره، به

از سوي دولت براي حمايت از كشاورزان قانونمند شد. مطابق با قانون به منظور حمايت از توليد محصوالت اساسي كشاورزي و ايجاد 

ساله خريد محصوالت ليد و جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف شد همهتعادل در نظام تو

زميني، پياز و حبوبات( را تضمين كرده هاي روغني، چاي، سيبوش، دانهاساسي كشاورزي )گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه

البته اين ماده قانوني نافي آن  «.ربط اقدام كنده خريد آنها از طريق واحدهاي ذيو حداقل قيمت خريد تضميني را اعالم و نسبت ب

 .نيست كه دولت بهترين شيوه، فرآيند و ابزار را انتخاب كند

 كنندهليدكنندگان. مثالً يك توكننده است مثل همه توليدكشاورز يك توليد« دهد.كننده يارانه ميدولت با خريد گندم، به توليد» -2

شود يارانه نيست يا كمك به فروشد. پولي كه از سوي خريدار پرداخت ميكند؟ كفش خود را توليد و در بازار ميكفش چه مي

كننده است )در شرايط معمول(. گندمكار هم به همين ترتيب كاالي خود را كننده بلكه اين مبلغ هزينه ساخت و سود توليدتوليد

ه توان گفت كه دولت يارانست و مبلغي كه از دولت دريافت كرده يارانه نيست. فقط در زماني ميتوليد كرده و به دولت فروخته ا

كننده داده باشد. يعني عالوه بر قيمت پرداخت كرده كه مازاد بر هزينه توليد و سود متعارف كشاورز، پرداخت مستقيم به توليد

اشد كه اين مورد اتفاق نيفتاده است. در حقيقت تفاوت قيمت تضميني و عنوان يارانه داده بتضميني مبلغي جداگانه به كشاورز به

 .كننده تا قيمت نان كاهش يابددهد نه توليدكننده مياي است كه دولت به مصرفقيمت جهاني يارانه

يني بر اساس مشده تضقيمت تعيين« كننده براي قيمت تضميني وضع كرده است.كننده براي توليددولت قيمت باال و تحريك» -3

قتصاد شده باالست به مديريت اشود. اينكه در كشور ما قيمت تمامكننده منظور ميعنوان سود متعارف توليدهزينه توليد و درصدي به

 ليدها افزايش يافته و هزينه توگردد نه به كشاورز و توليد گندم. اينكه به خاطر تورم مداوم قيمت نهادهميكالن و بخش كشاورزي بر

دهد به كشاورز ربطي ندارد، مديريت اقتصاد كشور مشكل هاي وارداتي را افزايش ميبرد يا به خاطر نرخ ارز قيمت نهادهرا باال مي

 6درصد، هزينه شخم تراكتور حدود  ٣٥كار حدود كار و تنكهزينه كارگر وجين 9٥دارد. بر اساس آمار پاييز مركز آمار ايران سال 

هاي توليد است اين تنها يك قلم از كل هزينه .افزايش داشته است 94صد براي آبي و ديم نسبت به پاييز سال در 4/ 9درصد و  ٥/

كننده كننده غالت يعني شاخص قيمت توليدقيمت توليد 94نسبت به پاييز سال  9٥كه افزايش قيمت داشته است. در پاييز سال 

ده است كننها كه تحميل هزينه به توليدداشته است. اين افزايش قيمت درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش ١٧حدود 

ي از پايين شده ناشكننده گندم ندارد. اينكه تحقيق علمي صورت نگرفته باشد كه چه ميزان از افزايش قيمت تمامارتباطي به توليد

، هاي دولت استز متغيرهاي كالن اقتصاد و سياستوري و چقدر ناشي از مديريت مزرعه گندمكار و چقدر ناشي ابودن عملكرد و بهره

شده را به كشاورز و توليد نسبت داد؟ اين نكته هم توجه شود كه از نظر قانوني افزايش قيمت توان اين افزايش قيمت تمامچطور مي

 .تضميني گندم حداقل بايستي به اندازه نرخ تورم كشور باشد

اينكه درآمد دولت محدود است و خزانه دولت توانايي .« مورد نياز براي خريد گندم است ناتواني خزانه دولت در تامين بودجه» -4

اي كشور را ندارد به توليد گندم ربطي ندارد. اين نيازمند آن است كه تحليل شود چرا و به چه پاسخ به همه وظايف قانوني و توسعه

شد؛ در فروخرد و بعد ميندم به اين نكته توجه شود كه دولت گندم را ميدليل اين اتفاق افتاده و دنبال راهكار بود. اما در خصوص گ

 ٥٠ميليارد تومان كه براي خريد گندم پرداخت كرده با فروش گندم حداقل  ٧٠٠هزار و  ١4گيرد. مبلغ حقيقت معامله صورت مي
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بنابراين اگر يك  .كننده پرداخت كرده استاي است كه دولت به مصرفگردد و مابقي يارانهدرصد آن دوباره به خزانه دولت برمي

شود و تا اواخر تابستان )در مناطق فرآيند بهينه تامين مالي در زمان خريد گندم كه از اوايل بهار )در مناطق گرمسيري( آغاز مي

كمترين بودجه  هاي مناسب خريد گندم باسردسيري( ادامه دارد، طراحي شود، با مديريت بهينه سرمايه در گردش و روش يا روش

 .توان ماده قانوني را اجرا كردمي

ه ام، همكرات به اين موضوع در نوشتارهاي خود اشاره داشتهبه نظر نگارنده كه به« بحران آب داريم گندم نكاريم وارد كنيم.» -5

كيلو  ن گفت براي توليد يكتواشوند نياز به آب دارند. اگر آب مصرفي مالک تعيين توليد محصول است ميكاالهايي كه توليد مي

مراتب آب مصرفي آن بيشتر از توليدات بخش كشاورزي است پس نبايد توليد شود، شود كه بهليتر آب مصرف مي ١٧١96شكالت 

اين يعني پاک كردن صورت مساله. در اين خصوص در وهله اول بايد اطالعات دقيق و علمي از ميزان آب مصرفي هر منطقه كشت 

 .درصد گندم توليدي كشور ديم است ٣٠بعد درصدد مديريت بهينه مصرف آب برآمد. از سوي ديگر حدود گندم داشت و 

تواند معيار تنهايي نميبه نظر نگارنده قيمت جهاني به« كننده گندم نسبت به قيمت جهاني باالست.قيمت پرداختي به توليد» -6

ها از توليد و عرضه آن محصول هايي است كه دولتآيند همه حمايتمناسبي براي مقايسه باشد به چند دليل. قيمت جهاني بر

كننده ميليون دالر و ميزان حمايت به درآمد توليد ٥١٧/ 4ميزان كل حمايت از گندم  ٢٠١4عنوان نمونه در تركيه در سال كنند. بهمي

ي شده واقعنيست و براي داشتن قيمت تمام شده واقعي توليدهاي تمامهاي جهاني قيمتدرصد بوده است. بنابراين قيمت 19/ ٨

هاي دولتي حذف شود هم براي توليد داخلي و هم خارجي و بعد مقايسه صورت گيرد كه قيمت ها و تمامي كمكالزم است يارانه

ب و ي آهاگندم توليد جهان كمتر است يا نه. نكته بعدي اين است كه برخي كشورها به دليل وضعيت آب و هوايي و بارش، هزينه

تامين آب براي توليد آنها بسيار پايين است در حالي كه كشورهاي با كمبود آب و بارش و خشكسالي قيمت اين نهاد و تامين آن 

باالتر است. بنابراين الزم است قيمت توليد گندم داخلي را با كشورهاي شبيه آب و هوايي ايران مقايسه كرد. سوم اينكه در بسياري 

عنوان كنند. بهها قيمتي باالتر از قيمت جهاني براي گندم پرداخت ميكننده دولتامنيت غذايي و حمايت از مصرفاز كشورها براي 

تا  ٢٠٠4كننده در تركيه با قيمت جهاني گندم حاكي از آن است كه همواره در طول دوره نمونه مقايسه قيمت پرداختي به توليد

درصد بيشتر از قيمت جهاني است.  ٣٧طور ميانگين نسبت به قيمت جهاني داشته و به كننده برتريقيمت وارداتي به توليد ٢٠١4

دالر براي هر تن بيشتر از قيمت جهاني است. بنابراين  95/ ٥درصد يعني  ٣9كننده در حدود قيمت پرداختي به توليد ٢٠١4در سال 

ذكر است در مورد گندم موضوعات مختلفي قابل بحث  البته قابل.شوداين موضوع عجيب نبوده و در كشورهاي مختلف اعمال مي

است و مسائل مختلفي قابل احصا. اما آنچه بيش از همه اهميت دارد اين مساله است كه چرا زنجيره عرضه و ارزش كارآمد گندم در 

ر توليد كنيم، با چه كشور وجود ندارد؟ اگر اين زنجيره كارآمد ايجاد شود بسياري از مشكالت موجود حل خواهد شد؛ اينكه چقد

ور باشد، چگونه و با چه سيستمي تقاضا و عرضه صورت گيرد، چطور پايداري توليد برقرار شود و بسياري موضوعات قيمتي، چگونه بهره

رسد و فقط در موضوعات نظارت و راهبري گيرد و دخالت دولت به حداقل ميديگر داخل زنجيره كه از سوي بازيگران آن صورت مي

اين موضوع كه آقاي دكتر روحاني رئيس .گيرند مساله اصلي ماستهاي كارآمد شكل نميشود. اينكه چرا اين زنجيرهه ميخالص

اندركاران با توجه به كمبود منابع مالي تمامي تالش خود را كرده تا ماده جمهور و مهندس حجتي وزير جهاد كشاورزي و همه دست

تي و هاي دولتنها دولت بلكه تمامي نهادها و سازمانانون باشند، قابل تقدير و تشكر است اما نهقانوني را اجرا كرده و پايبند به ق

كنون هاي مرتبط ضروري است به مساله اصلي ورود كنند و به دنبال پاسخ علمي براي اين سوال باشند كه چرا تادولتي و تشكلغير

 .ي قابل اجرا ارائه كنندهاي عرضه و ارزش گندم شكل نگرفته و راهكارهازنجيره

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٨٥/%D9%٨٢%D٨%B 
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 گوجه فرنگي
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 گوشت قرمز
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 هاداخلي به نرخ سابق در قصابيادامه روند واردات گوشت قرمز/عرضه گوشت 

 .رئيس شوراي تامين كنندگان دام زنده گفت: تا زماني كه بازار داخل به تعادل نرسد، واردات گوشت قرمز ادامه دارد

گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران  ت،تجارت و كشاورزيصنعمنصور پوريان رئيس شوراي تامين كنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار 

تن گوشت گرم وارداتي با نرخ مصوب در  ١٢٠تا  ١٠٠اظهار كرد: روزانه  واردات گوشت قرمزبا اشاره به آخرين وضعيت  ،جوان

 گوشت واردات تعادل، به داخل بازار رسيدن تا  وي با اشاره به اينكه.فروشگاه هاي زنجيره اي و ميدان ميوه و تره بار عرضه مي شود

 ران و سردستبه گفته پوريان هر كيلو .نداريم بازار در كمبودي وارداتي، گوشت عرضه افزايش به توجه با: دارد،افزود ادامه قرمز

وي گفت: با توجه به كاهش قدرت خريد .هزار تومان در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه مي شود 4٢وارداتي بسته بندي شده با نرخ 

رئيس شوراي تامين كنندگان دام زنده با انتقاد از وضع بازار گوشت .خانوار، ايجاد تنوع در سبد گوشت مصرفي امري ضروري است

ر به نرخ سابق د گوشت داخليداخل بيان كرد: علي رغم آنكه با توزيع مناسب گوشت هاي وارداتي بازار اشباع شده ،اما هم اكنون 

 .خرده فروشي ها عرضه مي شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٨٣١١/%D٨%A٧%D٨% 
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 گوشت مرغ
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 مكانيزاسيون/ماشين آالت
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 استفاده از صندوق مكانيزه فروش الزامي شد

هاي گذشته براي نصب صندوق مكانيزه مشمول ماليات ارزش افزوده در سالهاي گروه سازمان امور مالياتي كشور اعالم كرد: فراخوان

 .فروش ملزم به استفاده از صندوق بوده و بايد براي دريافت شناسه اقدام كنند

ز ابه گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا(، سازمان امور مالياتي اعالم كرد: مؤديان مالياتي فراخوان شده مشمول نصب و استفاده 

  .خورشيدي ملزم به استفاده از سامانه هستند 94و  9٣، 9٢هاي سامانه صندوق فروش براي سال

قانون برنامه  ١٢١هاي مستقيم، اشخاصي كه مطابق ماده اصالحي قانون ماليات ١69ماده  ٢آئين نامه اجرايي تبصره  ١٧برابر ماده 

شده سازمان امور مالياتي هاي تعييناتاق اصناف ايران و براساس اولويتپنجم توسعه و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

اند، همچنان ملزم به استفاده از سامانه فراخوان شده 94و  9٣، 9٢هاي كشور براي نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال

نامه نسبت به ثبت درخواست اين آئين 4اده مطابق م 96ماه سال همچنين اشخاص مذكور مكلفند تا پايان دي .ياد شده هستند

 9٧تخصيص شماره شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان امور مالياتي اقدام كنند و از ابتداي سال 

 نامه خواهند بود.مشمول مقررات اين آئين

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٠٢/%D٨%A٧%D٨%B٣%D 
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 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي "با  "مرکز توسعه مكانيزاسيون کشاورزي"ها بين نامه توسعه همكاريتفاهم
 "کشاورزي

توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي امروز در كرج به ها بين مركز نامه توسعه همكاريتفاهم

مكاري منظور ايجاد ارتباط و هبه"وگو با خبرنگار ايانا با اعالم اين خبر گفت: رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي امروز در گفت.امضا رسيد

هاي افزاري موجود در بخشافزاري و سختهاي نرمزي مناسب براي استفاده از تمامي ظرفيتشده و هدفمند در راستاي بسترساهاي سازماندهي

 اي بين مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزينامهتحقيقاتي و اجرايي وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور، تفاهم

 "رزي از سوي ديگر منعقد شد.سو و مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاوكشور از يك

مابين در سطح ستاد استان به هاي فينامه ضمن توجه به تقويت و توسعه ارتباطات و همكاريدر اين تفاهم"كامبيز عباسي افزود: 

هاي فني هاي ذي ربط اجرايي و تحقيقاتي جهت تهيه و تدوين دستورالعملهاي علمي و عملي موجود در بخشاستفاده از ظرفيت

 نامه با حضور رئيساين تفاهم"وي تأكيد كرد: "اي معطوف شده است.اي در زمينه مكانيزاسيون توجه ويژهمنطقه -صورت ملي هب

مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي و رئيس مركز توسعه مكاينزاسيون كشاورزي در روز جاري در محل مركز توسعه مكانيزاسيون در 

صصي و تخ -هاي فني نامه با اهدافي چون تهيه دستورالعملاين تفاهم"در پايان يادآور شد: عباسي "نشستي مشترک به امضا رسيد.

هاي سازي مصرف و كاربرد انرژي، توسعه فناورياي در زمينه مكانيزاسيون در فرايند توليد محصوالت كشاورزي، بهينهمنطقه -ملي 

 /"... به امضا رسيد.هاي كشاورزي ونوين، مديريت ضايعات، استانداردسازي ماشين

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٣٥/%D٨%AA%D9%٨١%D٨%A٧% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48435/%D8%AA%D9%81%D8%A7%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

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

 

169 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 شده، موضوع مستند امروز باشگاه کشاورزان از شبكه يک سيمابذر گواهي

شده شنبه باشگاه كشاورزان سيما به موضوع بذر اهميت بذر سالم و گواهي شده در كار كشاورزي و اقدامات انجاممستند امروز پنج

ترين نهاده توليد محصوالت زراعي، ارزشمندترين عنوان مهمبه گزارش خبرنگار ايانا، از آنجا كه بذر به.درباره تأمين و توزيع بذر اختصاص دارد

عامل مهمي در توسعه پايدار كشاورزي است. بعد از فراوري، بذر  -شود، لذا دسترسي به بذر داراي كيفيت مطلوب نژادي محسوب ميات بهتحقيق

هاي زوال بذر شود. ضرورت توجه و نگهداري اين بذرها و بررسي مكانيزمذخيره شده به طور معمول در انبار تا فصل كشت بعدي نگهداري مي

هاي دهند و به تنشزني بنيه خود را از دست ميكنند، طي جوانهشود. زماني كه بذرها طي نگهداري زوال پيدا مياحساس مي بيش از پيش

 اي كه طول عمر بذر را كنترلشوند.در اين ميان دانستن و درک خصوصيات پيچيدهزني نميشوند و سرانجام قادر به جوانهتر ميمحيطي حساس

ميت اكولوژيكي زراعي و اقتصادي است.در همين راستا و درباره كارهاي تحقيقاتي محصول برنج در استان گيالن و توليد بذر كنند، داراي اهمي

ين ابا كيفيت و گواهي شده، برنامه امروز باشگاه كشاورزان اختصاص دارد به مطالب مهمي در اين باره از زبان محققان و متخصصان مربوطه. در 

شده در كار كشاورزي و اقدامات محمدي، مدير خدمات حمايتي كشاورزي استان گيالن درباره اهميت بذر سالم و گواهي مستند كوتاه دكتر

 گويد.شده درباره تأمين و توزيع بذر سخن ميانجام

اهلل حبيب كارگرداني، مستند كوتاهي است كه در گروه دانش و اقتصاد شبكه اول سيما با تهيه كنندگي و "باشگاه كشاورزان"برنامه 

 شود./شبكه اول سيما( پخش مي ١9انيسي توليد شده و هر روز از شنبه تا چهاشنبه )قبل از خبر ساعت 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣6١/%D٨%A٨%D٨%B٠ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۷تاریخ: 

 دانستني کشاورزي که ممكن است شما را متعجب کند/المبورگيني تراکتور مي سازد 7

 هفت دانستني در كشاورزي كه شايد شما ندانيد و ممكن است باعث تعجب شما شود، در اينجا آورده شده است.

 ين قرار هستند:دانستني از ا ٧، اين "كمبريج نيوز"به گزارش ايانا از سايت 

 . المبورگيني ، فعاليت خود را به عنوان يک توليد کننده تراکتور آغاز کرد1

 (Ferruccio Lamborghiniتوسط فروچيو المبورگيني  ١94٨المبورگيني به عنوان يك توليد كننده ايتاليايي تراكتور در سال 

 تاسيس كرد. ١96٢المبورگيني را در سال ، GT 400( آغاز شد و پس از آن وي با ساخت مدل المبورگيني 

المبورگيني تكنولوژي هايي را براي صنعت كشاورزي توسعه داده است كه در حال حاضر در خودروهاي سوپر اسپرت بازتاب داده 

، اتومايزرهاي سوخت، موتورهاي خنك كننده با هوا ، سيستم هاي كنترل الكتريكي و Synchromeshشده است. چرخ دنده هاي 

 Lamborghiniبيشتر سيستم ها در صنعت خودرو در حال توسعه و تكامل است. اين درحالي است كه المبورگيني تراتوري )

Trattori  توليد كننده تراكتور المبورگيني( همچنان به تجارت ادامه مي دهد و هنوز هم جزو برترين توليد كنندگان ماشين آالت :

 كشاورزي در جهان به شمار مي رود.

 ميليون زمين فوتبال 3۰معادل  ميليون هكتار زمين کشاورزي وجود دارد؛ ۲۰. در انگلستان ۲

ميليون  ٣٠كه معادل  –ميليون هكتار زمين هاي انگلستان را پوشش مي دهند  ٢٠درصد و بيش از  64زمين هاي كشاورزي حدود 

كشاورزي در انگليس به رشد محصوالت كشاورزي اختصاص درصد از كل زمين هاي  ٢٥ميليون هكتار،  ٢٠زمين فوتبال است. از اين 

 دارد و عمده گياهان علفي براي خوراک دام و استفاده در كشاورزي لبني استفاده مي شود.

هكتار  44٧،٧9٠، حدود ٢٠١٠تا  ٢٠٠٠با اين حال، زمين هاي كشاورزي انگلستان در حال كاهش است. به طوري كه بين سال هاي 

 رک هاي تجاري و توسعه شهرها اختصاص يافته است.به خانه سازي، پا

اما عليرغم از دست دادن زمين ، پيشرفت هاي مداوم در زمينه كشاورزي در صنعت كشاورزي انگلستان در سه سال گذشته روي 

  درصدي، را نشان مي دهد. ١٠داده كه رشد 

 . گندم ، شايع ترين محصول در انگلستان است3

ا با سيب زميني، مي شناسند اما با اين وجود گندم شايع ترين محصول است به طوري كه كه بيش از دو ميليون در حالي كه بريتانيا ر

درصد  ٥٨هكتار در هر سال در مناطق شرقي انگلستان برداشت مي شود. منطقه ايست انگليا، جنوب شرقي و ميدلند شرقي، بيش از 

 خود اختصاص داده اند. از محصوالتي كه در انگلستان رشد مي كنند، را به

تن گندم در توليد  ٧.٨سال گذشته پيشرفت هاي زيادي در كيفيت گندم انگلستان صورت گرفته است، همچنين تقريبا  4٠در طول 

 نان انگلستان استفاده مي شود.

 . سيب زميني ، غذاي مورد عالقه انگليسي ها 4

زمين فوتبال  ١٢٠،٠٠٠زميني در سال توليد مي كنند. اين ميزان به اندازه مزارع در انگلستان ، بيش از پنج و نيم ميليون تن سيب 

 ميليون سيب زميني هم وارد مي كند. ١.٣است. عالوه بر اين، حدود 

سال پيش ميزان  ٥٠پنجاه و دو درصد سيب زميني در بريتانيا در ايست انگليا و يوركشاير توليد مي شود، اما اين ميزان در مقايسه با 

ست. چراكه از آن زمان منطقه اي كه سيب زميني برداشت شده ، به نصف كاهش يافته است و جاي تعجب نيست كه تقاضا كمي ا

 براي سيب زميني بيش از عرضه داخلي باشد.

http://awnrc.com/index.php
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را در ميان كشورهاي توليد كننده سيب زميني دارد، اين درحالي است كه كشاورزان  ١١با اين وجود ، انگلستان همچنان رتبه 

 گليسي هميشه با نرخ ثابت در سال اين محصول را توليد كرده اند.ان

 نژاد گوسفند درانگلستان ۹۰. 5

كه اين ميزان گوسفند بيش از ساير كشورهاي اروپايي است. اين درحالي  -ميليون گوسفند و بره در انگلستان وجود دارد  ٣٥بيش از 

مراتع محيطي مناسب براي پرورش گوسفند به شمار مي رود و به طوري كه توانسته است كه بريتانيا با داشتن تپه ها، كوهستان ها و 

 نژاد گوسفند را پرورش دهد. 9٠بيش از 

از زمان امپراطوري روم، گوسفند در انگلستان پرورش يافته و در اقتصاد و رفاه نقش مهمي داشته است. امروزه گوشت، محصول اصلي 

 شير نيز بازارهاي خود را دارند.گوسفند است، هرچند پوست، پشم و 

 (، توليد کننده عمده محصوالت بريتانيا 1. ايست انگليا)6

شما ممكن است ندانيد، اما كمبريج هسته توليدي كشاورزي در انگلستان به شمار مي رود. به دليل آب و هوا و خاک مناسب، منطقه 

  زک، سيب زميني و ساير محصوالت است.اي ايده ال براي پرورش توت فرنگي، چغندرقند، جو، هويج، را

 ميليون قرص نان استفاده مي شود. ٥٧٧4( آبجو و ميزان گندم براي توليد  ٢ميليون پينت ) ٢.٥همچنين ميزان جو ، براي 

 

به طور نفر  ٣9،٠٠٠اين درحالي است كه ، كشاورزي در ايست انگليا، بخش مهم نيروي كار را در اختيار دارد ، به طوري كه بيش از 

 مستقيم در بخش كشاورزي فعاليت مي كنند. همچنين سه چهارم زمين در ايست انگليا براي كشاورزي استفاده مي شود.

 . توليد گازهاي گلخانه اي از کشاورزي۷

ل وكشاورزي دومين توليد كننده گاز گلخانه اي در جهان است. به طوري كه كشت محصوالت كشاورزي، دامداري و جنگل زدايي مسئ

 اين پديده در سراسر جهان هستند.

درصد از مجموع انتشار گازهاي گلخانه اي در بريتانيا را به خود اختصاص داد و از آن  9، بخش كشاورزي انگليس، ٢٠١٠در سال 

 رد.زمان اين ميزان كاهش يافته است. با اين وجود، كشاورزي همچنان نقش مهمي درايجاد ردپاي كربن در انگلستان و جهان دا

 ترجمه: فرحناز سپهري

 پي نوشت:

١- East Anglia .بخشي از خاور انگلستان )شامل نورفوک، سافوک ، كمبريج شاير( است: 

٢- Pint برابر با حدود نيم ليتر است. ،:اندازه گيري حجم در سيستم هاي اندازه گيري اياالت متحده 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٧١/٧%D-٨%AF%D٨%A٧%D9 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان– ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 افزايش توليد ليموترش در راه است/ نيازي به واردات نداريم

كه امسال توليد اين محصول  هزار هكتار سطح زير كشت بارور ليمو ترش، پيش بيني مي شود ٢٨يك مقام مسئول گفت: از مجموع 

ابوالقاسم حسن پور مدير كل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي در گفتگو با .هزارتن برسد ٥٥٠به 

 ٣٢با اشاره به آخرين وضعيت توليد ليمو ترش اظهار كرد: از مجموع ،گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و كشاورزي  خبرنگار

 . هزار هكتار ناباور و در مرحله نهال است 4هزار هكتار آن بارور و  28 باغ هاي ليمو ترشهزار هكتار سطح زير كشت 

 .هزارتن برسد ٥٥٠هزارتن بود كه امسال برآورد مي شود اين رقم به  518 توليد ليمو ترشد: سال گذشته مجموع وي افزو

هزارتن ليمو ترش در داخل مصرف مي شود، گفت: براين اساس نياز كشور به طور  6٠٠تا  ٥٠٠حسن پور با اشاره به اينكه ساالنه 

 .اردات نداريم چرا كه كنترل آفت امري مصيبت زا استكامل از منابع داخلي تامين شده و نيازي به و

هزار  4٢با سطح زير كشت  ليمو ترش توليد ٨6مديركل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارتخانه ادامه داد: در سال 

 .ترش از بين رفتندهزارتن بود كه به سبب شيوع بيماري جاروک ناشي از واردات محصول بسياري از باغ هاي ليمو  6٠٠هكتار، 

به گفته وي با اصالح باغات، حذف باغ هاي آلوده ، توسعه سامانه آبياري تحت فشار و استفاده از ارقام مقاوم توانستيم عملكرد در 

در بازار تابع عرضه و تقاضاست، بيان كرد: اوج عرضه  نرخ ليمو ترش  اين مقام مسئول با اشاره به اينكه.هكتار را افزايش دهيم

حصول از اواخر شهريور ماه آغاز مي شود كه در اين بازه زماني مردم به ميزان مورد نياز مي توانند محصول را خريداري و نسبت به م

 و اهميت باالي ارزش غذايي ليمو ترشحسن پور تصريح كرد: با توجه به افزايش آگاهي مردم نسبت به .آب گيري آن اقدام كنند

 .است يافته افزايش آن صرفم  آن در سالمتي انسان ها،

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٠٠١١/%D٨%A٧%D9%٨١%D٨%B٢ 
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 مصاحبه، سخنراني، بازديدها
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۱ : تاریخ

 گره خوردهمنافع چه کساني با کشت و واردات محصوالت تراريخته 
تاييد محصوالت تراريخته با استناد به آزمايشاتي كه انجام نشده است بعد از رفتن معصومه ابتكار از سازمان حفاظت محيط زيست  

كرد، اين روزها عيسي كالنتري رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست ادعا ها در مقابل محصوالت تراريخته مقاومت ميكه سال

 بعد به نقل از پيك بامدادي راديو، خبرگزاري فارس - گروه اقتصادي .تراريخته براي سالمت انسان مضر نيست كند كه محصوالتمي

ازمان حفاظت محيط زيست در مورد استفاده از محصوالت تراريخته )دستكاري شده ژنتيكي( قرار است مجلس س نظر چرخش از

ها بعد از رفتن معصومه ابتكار از سازمان حفاظت محيط زيست كه سال .اي را در اين باره برگزار كنداسالمي جلسات محرمانهشوراي 

كرد، به يكباره نظر سازمان محيط زيست تغيير كرد و رئيس جديد سازمان حفاظت محيط در مقابل محصوالت تراريخته مقاومت مي

يشات جديد پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي يزد خبر دادند كه سالمت محصوالت دستكاري زيست و حتي وزارت بهداشت از آزما

ه دهد چنين آزمايشاتي در يزد انجام نشدهاي پيك بامدادي راديو نشان ميكند. اما بررسيشده ژنتيكي )برنج تراريخته( را تأييد مي

رد: وزارت بهداشت سالمت محصوالت دستكاري شده ژنتيك هاي عجيب اعالم كعيسي كالنتري در جمع خبرنگاران در صحبت.است

سال پيش به دانشگاه علوم پزشكي يزد مأموريت داده بود كه سالمت محصوالت  4او گفت: وزارت بهداشت از  .را تأييد كرده است

يزد سالمتي برنج تراريخته را ماه دانشگاه علوم پزشكي  ٧سال و  ٣تراريخته )برنج تراريخته( را بررسي كند و نظر بدهد بعد از حدود 

اين ادعا در حالي مطرح شد كه مركز تحقيقات غذا در دانشگاه علوم پزشكي يزد كمتر از دو سال است كه ايجاد شده و  .تأييد كرد

 .توانسته روي برنج تراريخته آزمايش كندسال پيش نمي 4اساساً از 

  .اشت جويا شديمبراي اطمينان از صحت اين ادعا موضوع را از وزارت بهد

هاي رئيس سازمان محيط زيست را تأييد كرد و گفت: مصرف هاي شخصي صحبتحريري سخنگوي وزارت بهداشت بر اساس شنيده

 .برنج تراريخته بر اساس آزمايشي كه در دانشگاه علوم پزشكي يزد انجام شده، بدون مشكل است

ه ام، مشكلي نداشتاش را داده و آن چيزي كه من شنيدهپزشكي يزد نتيجه وي افزود: يك آزمايشي انجام شده و حاال دانشگاه علوم

اما استناد به آزمايش دانشگاه علوم پزشكي يزد و دريافت مجوز استفاده از برنج تراريخته در .دهيمپرسيد و اطالع ميو جزئيات را مي

 .خبر استاين موضوع بي گيرد كه رئيس دانشگاه علوم پزشكي يزد تقريباً از جزئياتحالي صورت مي

اعت رساني شود. چند سگويد كه بايد اطالعاتي در اين زمينه كسب كند، تا در مورد آن اطالعدكتر ميرجليلي به خبرنگار راديو مي

ا فشود كه هيچ آزمايشي براي برنج تراريخته در اين دانشگاه انجام نشده است و صرگيرد، مشخص ميبعد كه خبرنگار با او تماس مي

 .!مقاله مروري تهيه شده كه به مقاالت تحقيقاتي كه در برخي كشورها روي برنج تراريخته انجام شده، استناد كرده است

اند، چرا كه اين آزمايشات امري كند كه اين مسأله فاز يك تحقيقات بوده و فاز دوم را هنوز انجام ندادهدكتر ميرجليلي تصريح مي

توان با كشت و صدور مجوز بردار نيست نميگار پيك بامدادي راديو،سالمت و امنيت غذايي مردم شوخيبه گزارش خبرن.بر استزمان

  .هاي آزمايشگاهي براي تأثير اين محصوالت استفاده كردمحصوالت تراريخته و ورود آن به بازار از مردم به عنوان نمونه

رده، مخصوص كشورهايي است كه فقط محصوالت تراريخته را براي گزارشي كه دانشگاه علوم پزشكي يزد به مقاالت آن استناد ك

هاي مجهز تأثير برنج تراريخته را الزم است متخصصان كشورمان در آزمايشگاه .كنندصادرات و نه مصرف داخلي خودشان كشت مي

ينان علمي در مورد واردات، به صورت علمي در مراحل حيواني، زيست محيطي و انساني آزمايش كنند، تا در نهايت بتوان با اطم

اين گفته هاي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در حالي از عدم صحت .كشت يا مصرف اين محصوالت نظر قطعي داده شود

شود كه بهزاد قره ياضي در سازمان حفاظت محيط زيست چه سمتي دارد برخوردار است كه در نشست خبري اخير از وي سوال مي

http://awnrc.com/index.php
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سازمان در برنامه شبكه خبر معرفي شد، اما كالنتري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ گفت: آقاي  كه به عنوان نماينده

 .قره ياضي هيچ سمتي در سازمان حفاظت محيط زيست ندارد و فقط پژوهشگر برنج تراريخته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢١٠٠٠٧٢٣ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۰ : تاریخ

 هشدار نسبت به ورود گندم تراريخته/ خطر شيوع سم آفالتوکسين در کمين سيلوهاي گندم
انند؛ بر بودن كشت نشود و گندم وارد كنيم، بدگويند گندم به دليل آبنايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: آنهايي كه مي 

  .دانيم تراريخته است يا آلوده خود يك دغدغه استواردات گندمي كه نمي

، در پاسخ به برخي منتقدان كشت گندم در كشور كه آن را به دليل خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار كشاورزي نظر افضلي در گفت

بر بودن گندم يك طرف قضيه است، اما طرف دوم امنيت غذايي كشور است. بايد ديد دانند، خاطرنشان كرد: آبآبي به صالح نميكم

  .زاد استشود، چه ميزان مصرف داخلي دارد و چه ميزان ماگندمي كه توليد مي

 خطر شيوع سم آفالتوكسين در كمين سيلوهاي گندم

ميليون تن نگه داريم، نياز  8توليد گندم را روي خط وي اضافه كرد: قبول دارم كه بايد به ميزان مصرف، توليد كنيم كه اگر 

بايد ديد شرايط نگهداري  ميليون تن به صورت خريد تضميني وارد سيلوها شد و ١4چرا كه سال گذشته  .کندکشور را تأمين مي

اي است، چرا كه با باال و پايين شدن رطوبت گندم ممكن است، حجم زيادي از محصول نگهداري شده به سم در سيلوها به چه شيوه

 .آفالتوكسين آلوده شود

 خواهيم گندم تراريخته وارد كنيمنمي

دانيم كه اگر بخواهيم گندم وارد كنيم ،كيفيت آن در گر نميبه گفته نماينده مردم نهبندان در مجلس شوراي اسالمي، از طرفي دي

چه سطحي است و آيا اين گندم تراريخته است يا خير. مضاف بر آنكه كشورهاي بزرگ توليد كننده گندم، با خودداري از صادرات 

 .گندم به راحتي مي توانند با امنيت غذايي ما بازي كند

در زنجيره صنايع تبديلي كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: يك زماني دغدغه توليد گندم و  افضلي همچنين با انتقاد از نواقصي كه

خودكفايي را داشتيم، ولي اكنون دغدغه فروش، بازار و تبديل آن را داريم، چرا كه كار نگهداري گندم در سيلوها امري پرزحمت 

يد اين موضوع كه ممكن است بخشي از گندم نگهداري شده در وگوي خود با خبرنگار فارس، با تأيوي در بخش ديگري از گفت.است

ي اگر در شود و حتسيلوها به سم آفالتوكسين آلوده شود، تصريح كرد: بر كسي پوشيده نيست كه اين سم سبب بروز سرطان مي

 .خوراک دام هم برود، از طريق شير دام قابل انتقال است

 آلودگي خوراک دام به انواع آفالتوكسين

اي كه لي كه خود به عنوان محقق خوراک طيور چند سالي روي سموم آفالتوكسين تحقيقات انجام داده تصريح كرد: حتي يونجهافض

بي آفالتوكسين در يونجه مجاز است، در پيپي ٥كنيم، در برخي موارد به سم آفالتوكسين آلوده است و در حالي كه نگهداري مي

  .اهده شده استبي مشپيپي ٢٠برخي آزمايشات تا 

 هزار تني ذرت آلوده/پشتيباني امور دام برخورد كرد 6٠ورود محموله 

هزار تني ذرت آلوده به بنادر كشور طي چند ماه گذشته خبر داد كه به سم آفالتوكسين آلوده  6٠وي همچنين از ورود يك محموله 

 .دانيم كه اين محموله ترخيص شد يا نها نميبود و افزود: شركت پشتيباني امور دام با اين موضوع برخورد كرد، ام

نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در پايان تأكيد كرد كه در كشت گندم عالوه بر آنكه بايد به فكر خودكفايي اين محصول در 

  .كشور باشيم، بايد به مسائل پس از برداشت هم دقت كنيم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢٠٠٠٠69٠ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۶/۱۶ : تاریخ

 المللي ميوه و سبزيجات در ازبكستان آغاز به کار کرد + تصاويرهاي ايراني دومين نمايشگاه بينبا حضور شرکت
 ازبكستان با حضور نمايندگان جمهوري اسالمي« اوزاكسپو مركز»المللي ميوه و سبزيجات در مركز نمايشگاهي دومين نمايشگاه بين 

  .ايران برپا شد

مللي الامروز در مركز نمايشگاهي بينالمللي ميوه و سبزيجات در تاشكند، دومين نمايشگاه بين خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار 

 .ازبكستان با حضور نمايندگان جمهوري اسالمي ايران آغاز شد« اوزاكسپومركز»

كشور  4٠هاي خارجي بيش از امسال در اين نمايشگاه بين المللي ميوه و سبزيجات عالوه بر توليدكنندگان داخلي نمايندگان شركت

 .جهان با توليدات خود حضور دارند

نايع، هاي بازرگاني و صالمللي، اتاقهاي تجارتي بينهاي توليدكننده و بازرگاني خارجي، سازماناين نمايشگاه نمايندگان شركت در

 .هاي لجستيكي نيز شركت دارندها و ادارات بخش كشاورزي، شركتوزارتخانه

هاي از برگزاري اين نمايشگاه آشنايي بيشتر شركت معاون نخست وزير ازبكستان در اين نمايشگاه گفت: هدف اصلي« زاير ميرزايف»

ي با كيفيت هاي كشاورزتوليدكننده و بازرگاني خارجي با پتانسيل منحصر بفرد ازبكستان در زمينه توليد ميوه و سبزيجات، فرآورده

ميليون  ١6ساالنه حدود  معاون نخست وزير ازبكستان افزود: در حال حاضر بخش كشاورزي اين جمهوري.ها استو تبديل صنعتي آن

ميليون تن  32برابر افزايش به  ٢ميالدي با  ٢٠٢٠شود اين شاخص تا سال ريزي ميكند كه برنامهتن ميوه و سبزيجات توليد مي

 ٨برابر، محصوالت جاليزي  ٥جات برابر، ميوه ٨هاي استقالل ميزان توليد سبزيجات در ازبكستان ميرزايف تاكيد كرد: در سال.برسد

واحد كشاورزي فعاليت و بازارهاي داخلي و  ١6٠اكنون در ازبكستان بيش از به گفته وي، هم.برابر افزايش يافته است 9برابر و انگور 

تاشكند در سال  :معاون نخست وزير ازبكستان همچنين خاطرنشان كرد.كنندرا با ميوه و سبزيجات با كيفيت تامين مي خارجي

هزار تن افزايش دهد كه اين نسبت به سال  ٢٧٠ي مي كند صادرات ميوه و سبزيجات را تا يك ميليون و ميالدي برنامه ريز ٢٠١٧

هزار تن  ٥9٠ميليون و  12ميالدي  ٢٠١٥قبال اعالم شده بود كه ازبكستان در سال .باشدبرابر بيشتر مي ١.٥٥ميالدي  ٢٠١6

 ٢هزار تن انگور و  ٥٥٠ر تن محصوالت جاليزي، يك ميليون و هزا 850زميني و همچنين يك ميليون و سبزيجات از جمله سيب

المللي نمايندگان بخش كشاورزي تمام مناطق ازبكستان در اين نمايشگاه بين.جات توليد كرده استهزار تن ميوه 730ميليون و 

 هايتوانند با فرآوردهخارجي مي هايهاي كشاورزي خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار داده است و نمايندگان شركتفرآورده

المللي دومين نمايشگاه بين .هاي اين كشور قراردادها انعقاد كنندكشاورزي توليد شده در ازبكستان آشنا و در خصوص واردات فرآورده

 ازبكستان، شركتگذاري و بازرگاني ميوه و سبزيجات با همكاري وزارت كشاورزي و منابع آب، وزارت روابط اقتصادي خارجي، سرمايه

شود و تا برگزار مي« اوزبك.آذق.آوقت.ذخيره»، اتحاديه «اوز.اگرو.اكسپورت»، شركت سهامي «ازبك.آذق.آوقت.هولدينگ»هولدينگ 

 .دهدشهريور( به كار خود ادامه مي ١٧آگوست ) ٨روز جمعه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6١٥٠٠١٢٠9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 بازديد حجتي از يک طرح مبتكرانه ايجاد گلخانه که براي نخستين بار در خاورميانه صورت مي گيرد

رت دودكش هاي واحد توليدي خود اقدام به ايجاد گلخانه كرده يك حركت حركت مبتكرانه و نوظهور كارخانه سيمان زاوه كه از حرا

  .اميدبخش است كه باعث افزايش عملكرد توليد مي شود

وزير جهاد كشاورزي گفت: توسعه كشت گلخانه اي از طرح هاي مهم در حوزه اقتصاد مقاومتي است و بنا داريم از طريق منابع 

 .ترين تسهيالت را در اختيار توليد كنندگان اين بخش قرار دهيم صندوق توسعه ملي و بانك ها، ارزان

به گزارش ايرنا، محمود حجتي پنجشنبه در حاشيه بازديد از طرح گلخانه هيدروپونيك شركت سيمان زاوه در گفت و گو با خبرنگاران 

  .انش روزآمد در سطح كشور گسترش دهيماظهار كرد: البته بايد تالش كنيم تا اين سياست را با استفاده از فناوري هاي نو و د

وي با تحسين ابتكار خالقانه كارخانه سيمان زاوه در راه اندازي اين گلخانه، افزود: حركت مبتكرانه و نوظهور كارخانه سيمان زاوه كه 

عملكرد توليد  از حرارت دودكش هاي واحد توليدي خود اقدام به ايجاد گلخانه كرده يك حركت اميدبخش است كه باعث افزايش

دودكش هاي حرارتي كه دائم در  :حجتي با تاكيد بر اينكه اين نوع فعاليت ها بايد در سطح كشور الگوسازي شود، گفت .مي شود

حال هدر رفتن سوخت و آلودگي محيط هستند ظرفيت بازيافتي دارند و با توجه به اينكه اغلب اين دودكش ها گاز كربنيك زيادي 

وي بيان داشت: اين نوع ابتكارات بايد با كمك توليد كنندگان  .درصد افزايش دهد ٣٠اند توليد كشت گلخانه اي را تا دارند، اين مي تو

و كارآفرينان به عنوان يك الگوي سازنده در سطح كشور مطرح شود تا شاهد صرفه جويي در بخش كالن كشور و بهره وري باال 

بدون خاک( با استفاده از بازيافت انرژي حرارتي گريت كولر )خنك كن( كارخانه  طرح ايجاد گلخانه هيدروپونيك )كشت .باشيم

اجراي اين طرح كه براي نخستين بار در خاورميانه با همكاري يك شركت هلندي صورت  .سيمان شهرستان زاوه در دست اجرا است

  .وليد و مصرف بهينه به كار گرفته مي شودمي گيرد مانع از هدر رفتن انرژي حرارتي از دودكش كارخانه شده و در فرايند ت

زده شد اما به دليل برخي مشكالت در  94مديرعامل كارخانه سيمان زاوه نيز به خبرنگاران گفت: كليد آغاز اين طرح از آذرماه 

مرحله نخست  محمدرضا توكلي افزود: در .تجهيز و به مرحله اجرا درآمد 9٥واگذاري تسهيالت و همچنين تجهيزات عمال، آذرماه 

ميليون ريال آن جذب شده و  ٥٠٠ميليارد و  ٧٧ميليارد ريال تسهيالت اجرايي شده كه تاكنون  ٨٣اين طرح در سطح سه هكتار با 

وي با بيان اينكه اين پروژه تا پايان آذرماه امسال به بهره برداري  .ميليارد ريال اعتبار است ١٨٠پيش بيني ما براي اتمام نهايي پروژه 

هكتار گلخانه را دارد و در آينده قصد توسعه اين  6رسد، افزود: بازيافت حرارتي دودكش كارخانه سيمان زاوه ظرفيت گرم كردن  مي

وزير جهاد كشاورزي در سفر يك روزه خود به منطقه تربت حيدريه پس از بازديد از چند طرح كشاورزي در جلگه  .پروژه را داريم

  .اين شهرستان به زاوه رفت و از گلخانه هيدروپونيك كارخانه سيمان اين شهرستان بازديد كردرخ و ديدار با زعفرانكاران 

  .كيلومتري مشهد واقع است ١٨٠هزار نفري زاوه در  ٨٠مركز شهرستان 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣64/%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨%B٢%D٨ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

کند/ از هر سه شغل رسمي در برزيل يكي با دامپروري مرتبط برزيل از کاالهاي کشاورزي باکيفيت ايران استقبال مي

 است

وري پرمعادن و كشاورزي ايران و معاون وزير كشاورزي، دامرئيس اتاق بازرگاني، صنايع، همايش تجاري ايران و برزيل با حضور نايب

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن به گزارش ايانا از اتاق ايران، همايش تجاري ايران و برزيل با حضور نايب.و غذاي برزيل برگزار شد

 .پروري و غذاي برزيل برگزار شدو كشاورزي ايران و معاون وزير كشاورزي، دام

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين همايش گفت: تراز تجاري ميان دو كشور اختالف جدي دارد و ما نايب

 .بايد براي صادرات بيشتر به برزيل تالش كنيم

 تأمين كرديم و اينها، نيازهاي كشاورزي خود را از برزيل هاي گذشته باوجود مشكالت ناشي از تحريمپدرام سلطاني افزود: در سال

ته توانند با كشور برزيل روابط اقتصادي داشاعتماد در فعاالن اقتصادي به وجود آمد كه بدون نگراني از مسائل و اختالفات سياسي مي

ري گذاگذاري مشترک ميان ايران و برزيل گفت: انتظار داريم در حوزه كشاورزي سرمايهسلطاني با تأكيد بر لزوم سرمايه.باشند

 .شترک ميان دو طرف انجام شود و همچنين بتوانيم در مسير صنعتي سازي كشاورزي از دانش برزيل استفاده كنيمم

ويژه در چند سال اخير شاهد نزديكي رئيس اتاق ايران تأكيد كرد: روابط ايران و برزيل همواره گرم و صميمانه بوده است و بهنايب

انكاري هاي غيرقابلاقتصادهاي بزرگ و رشد يافته جهان است و در ابعاد مختلف توانمنديايم. برزيل يكي از بيشتر دو كشور بوده

عنوان برزيل به :هاي اقتصادي برزيل گفتاو در مورد ظرفيت.شوددارد و براي فعاالن اقتصادي كشور ما شريك مهمي محسوب مي

توليد محصوالت صنعتي، معدن و  رح است و در زمينهترين توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزي مطيكي از بزرگ

 .تواند اقتصاد مكمل ايران باشدخوبي ميهاي زيادي دارد و بهنفت و گاز هم توانايي

مشترک با برخي  رئيس اتاق ايران با اشاره به آغاز فعاليت اتاق تازه تأسيس ايران و برزيل گفت: اتاق ايران قبل از تشكيل اتاقنايب

 .ي همسايه، به سراغ تشكيل اتاق مشترک با برزيل رفته است؛ اين موضوع نشان از اهميت اين كشور براي ايران داردكشورها

 برگزاري کميته مشورتي کشاورزي ايران و برزيل

اولين كميته  :پروري و غذاي برزيل با تأكيد بر تالش دولت برزيل براي بهبود و توسعه روابط دو كشور گفتمعاون وزير كشاورزي، دام

هاي بخش خصوصي شود و ما از شركتآذر( در برزيل برگزار مي ١آبان و  ٣٠نوامبر ) ٢٢و  ٢١مشورتي كشاورزي بين ايران و برزيل 

 .كنيمايران هم در كنار بخش دولتي براي حضور در اين نشست دعوت مي

قتصادي دو هاي ااقتصادي و براي تعيين نقشه راه همكاريبه گفته ائومار نواكي، اين نشست باهدف بررسي مسائل و مشكالت فعاالن 

پروري در اقتصاد برزيل تأكيد كرد و گفت: از هر سه شغل رسمي در برزيل يكي نواكي بر نقش كشاورزي و دام.شودطرف تشكيل مي

 .دهدميدرصد صادرات را بخش كشاورزي تشكيل  ٥٠درصد توليد ناخالص داخلي و  ٣٠پروري مرتبط است و با دام

 ٢٠كه كشاورزان تنها در طوريزيست براي ما خيلي مهم است بهاو افزود: البته ما قوانين محكمي در حوزه كشاورزي داريم و محيط

پروري و غذاي برزيل با تأكيد بر توانمندي دو معاون وزير كشاورزي، دام.توانند فعاليت كنندهاي آمازون ميهاي جنگلدرصد زمين

 .مكنيم آن را به جلو ببريوسعه روابط دوجانبه گفت: توافقي در زمينه همكاري كشاورزي با ايران داريم كه تالش ميكشور براي ت

ي كننده را براي توسعه روابط تجاري ميان فعاالن اقتصادها نقش تسهيلها در روابط اقتصادي گفت: دولتنواكي با تأكيد بر نقش دولت

او افزود: از موانع مهم در توسعه روابط دوجانبه مشكالت بانكي است و ما به دنبال حل اين .ش كننددارند و بايد در اين زمينه تال

http://awnrc.com/index.php


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

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

 

179 

 براي هاي زيادي نواكي با اشاره به سخنان سلطاني براي توازن بخشيدن به تعامالت تجاري ايران و برزيل گفت: راه.موضوع هستيم

 .كند تغيير زيادي ميزان به كشور دو تجاري تراتز كه بود اميدوار تواننمي چند هر دارد وجود برزيل بازار به ايران ورود

كه باكيفيت و باقيمت رقابتي توليد شوند در بازار پروري و غذاي برزيل افزود: كاالهاي ايراني درصورتيمعاون وزير كشاورزي، دام

ر اين زمينه بايد به اقتصاد مكمل دو كشور توجه كنيم. برزيل كنند و ما هم معتقديم كه بازار بايد دوطرفه باشد و دبرزيل جا باز مي

سال گذشته توليدات خود را سه برابر كرده است گفت:  4٠نواكي بابيان اينكه برزيل در .كنداز كاالي باكيفيت ايراني استقبال مي

 .ويژه تجربيات مراكز تحقيقاتي را به ايران منتقل كنيممنديم تجربيات خود، بهعالقه

 مشكل بانكي، سد راه تقويت تعامل تجاري

ي ويژه در حوزه كشاورزهاي بسيار در توسعه روابط ايران و برزيل بههمچنين رئيس اتاق مشترک ايران و برزيل با اشاره به ظرفيت

 .ترين مشكل در توسعه روابط دو كشور مشكالت بانكي و مالي استگفت: مهم

هاي زيادي در روابط دو طرف هاي زيادي كه دو كشور دارند در صورت رفع اين مشكل جهشتكاوه زرگران افزود: با توجه به ظرفي

 .در حوزه صادرات و واردات ايجاد خواهد شد

 .هاي كشاورزي براي توسعه روابط دو كشور ارائه كردزرگران در اين نشست گزارشي در مورد اقتصاد ايران و ظرفيت

 انكي تفاهم ايران و برزيل بر سر مسائل ب

ي هاي خوبترين نگراني دو طرف را مشكالت بانكي دانست و گفت: براي حل مشكالت بانكي قدمسفير برزيل در ايران هم مهم

 .شده است و در ماه گذشته هياتي از بانك مركزي ايران به برزيل آمده و مشكالت مالي و بانكي را بررسي كردندبرداشته

بخش بوده اند كه نتيجهاي براي كار مشترک امضا كردهنامههاي ايراني و برزيلي تفاهمعضي بانكرودريگو دي آزردو سانتوس افزود: ب

ر هاي ايراني، دنوعي متعهد شده كه در صورت ضمانت بانكآزردو سانتوس گفت: بانك توسعه اقتصادي و اجتماعي برزيل به.است

 .سال امكان عملي شدن اين برنامه فراهم شودكنم تا پايان ها مشاركت كند كه فكر ميتأمين مالي پروژه

خش كننده روابط باو بر برگزاري جلسات مشترک ميان فعاالن اقتصادي دو كشور را مهم ارزيابي كرد و گفت: اين ارتباطات تسهيل

 .خصوصي دو كشور است و در رشد روابط سياسي دو كشور نيز موثر خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٥6/%D٨%A٨%D٨%B١%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 شودبرگزار مي (IMBC) ششمين کنفرانس ملي ارتباطات يكپارچه بازاريابي و برند

در شهر شيراز و با حضور بزرگان و  1396در بيستم مهرماه  (IMBC) يكپارچه بازاريابي و برندششمين كنفرانس ملي ارتباطات 

 به گزارش ايانا، پس از برگزاري موفقيتشودهاي شاخص در حوزه، برندينگ، بازاريابي و تبليغات، فروش و مديريت ايران برگزار ميچهره

نفر از مديران، كارآفرينان و  ٣٠٠٠براي بيش از  "كشتي مذاكره"و سمينار مديريتي  دوره تور ٣و  IMBC دوره مجموعه كنفرانس هاي ٥آميز 

اين كنفرانس .شودهاي فرهنگي و رفاهي دانشگاه شيراز برگزار ميدر سالن همايش IMBC صاحبان برند در سال جاري ششمين كنفرانس ملي

هاي شاخص در حوزه ، برندينگ، بازاريابي و تبليغات، فروش ضور بزرگان و چهرهبا ح "اشتغال -اقتصاد مقاومتي، توليد "روزه در راستاي سال يك

چون دكتر محمود محمديان )مشاور ارشد بازاريابي، برند و ارتباطات يكپارچه بازاريابي و مشاور ارشد بازاريابي و پژوهش بازار بانك و مديريت، هم

هدايتگر و استراتژيست كمپين هاي برندينگ(، دكتر يحيي علوي )مشاور ارشد بازاريابي و ملت(، دكتر بهنود اهلل وردي نيك )مشاور ارشد برند، 

فروش و تنها سخنران بين المللي حرفه اي ايران(، مهندس نيما حكيمي مقدم )مشاور و استراتژيست بازاريابي و برند(، سخنراني ويژه يك 

نفر از مديران، صاحبان برند، كارآفرينان و عالقه مندان اين حوزه در شهر شيراز  ٥٠٠كارآفرين نمونه ملي در حوزه كارآفريني، ميزبان بيش از 

چنين براي اولين بار در جنوب كشور دبيرخانه كنفرانس اقدام به ارزيابي و تقدير از برندهاي محبوب داخلي در حوزه هاي مختلف هم. خواهد بود

 IMBC معرفي اين برندهاي محبوب و اهداي لوح تقدير و يا تنديس ويژه كنفرانسدر سطح استان فارس و جنوب كشور خواهد كرد كه شامل 

شود و ثبت نام رسمي اين كنفرانس اعطا مي IMBC كنندگان در اين كنفرانس گواهينامه معتبر از سوي دبيرخانهبه شركت.در روز برگزاري است

گفتني است برگزار كنندگان اين كنفرانس گروه آموزشي انديشه گستر با .داشتادامه خواهد  ١٣96آغاز و تا بيستم مهرماه  ١٣96از يكم تيرماه 

 .همكاري نمايندگي انحصاري پيام هاي بازرگاني صدا و سيماي استان فارس هستند

توانند براي کسب اطالعات بيشتر و ثبت نام در اين کنفرانس به وبسايت رسمي آن به مندان ميعالقه

مسئول دبيرخانه  ۰۹1۷4۰5۹۰۰۲/  ۰۷136۲41۹۷۹هاي مراجعه و يا با شماره تلفنwww.imbcgroup.comنشاني

 تماس بگيرند

http://www.iana.ir/fa/news/4٨449/%D٨%B4%D٨%B4% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

هاي تحقيقاتي به يافته قابل ترويج/ الزام مؤسسه 15۰انداز چهار سال آينده سازمان تات/ توليد ساالنه تدوين چشم

 ارائه برنامه همكاري با بخش خصوصي

گفت: هدف از ارائه اين مدل آشنايي  GOCOرئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با اشاره به لزوم استفاده از مدل 

هاي تحقيقاتي تابعه سازمان ملزم هستند در هاي متنوع مشاركت با بخش خصوصي است و كليه مؤسسهها با مدلرؤساي مؤسسه

 .مكاري با بخش خصوصي مؤسسه خود را نهايي ساخته، آن را به سازمان ارائه كنندفرصت سه ماهه سوم سال جاري برنامه ه

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دكتر اسكندر زند در نشست شوراي تحقيقات كشاورزي با اشاره به به گزارش ايانا از 

مدل هاي متنوع مشاركت با بخش خصوصي  با گفت: هدف از ارائه اين مدل آشنايي رؤساي موسسه ها GOCOلزوم استفاده مدل

است و كليه مؤسسه هاي تحقيقاتي تابعه سازمان ملزم هستند در فرصت سه ماهه سوم سال جاري برنامه همكاري با بخش خصوصي 

يافته هاي قابل وي با اشاره به اينكه سازمان با تاكيد بر اهميت گردآوري .مؤسسه خود را نهايي ساخته و آن را به سازمان ارائه كنند

ترويج سازمان طي سال هاي گذشته به اصالح آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي پرداخته است، افزود: در آئين نامه جديد، جايگاه 

 .يافته هاي قابل ترويج در نظر گرفته شده و ارتقاء علمي اعضاي هيأت علمي از اين طريق امكان پذير است ويژه اي براي

ئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي تعداد يافته هاي قابل ترويج اين سازمان را ساالنه به طور متوسط معاون وزير و ر

سال گذشته احصاء شده است و  ١٥يافته برشمرد و بيان داشت: تعداد مقاالت و فناوري هاي تجاري شده سازمان طي  ١٥٠ -١٢٠

ا همكاري كليه مؤسسه ها يافته هاي قابل ترويج سازمان را نيز كه تاكنون به صورت آمار دقيقي از آن موجود است ولي ضرورت دارد ب

موضوعي آمار آن را در اختيار داشته ايم، به صورت يك جا گردآوري كنيم تا بتوانيم تحليل صحيحي از ميزان نفوذپذيري يافته هاي 

اي تحقيقاتي به عرصه را ذيل پروژه ابالغي اقتصاد مقاومتي از زند توجه به ضرروت انتقال يافته ه.قابل ترويج سازمان داشته باشيم

سوي وزير جهادكشاورزي مهم دانست و تصريح كرد: به زودي چشم انداز چهار سال آينده سازمان با استخراج تراز هر مؤسسه در 

 .ارتباط با ارتقاي دانش بهره برداران تدوين خواهد شد

طرح تحليل و بررسي جامع دستاوردهاي قابل "كشاورزي سازمان تات گزارشي از اجراي گفتني است در در نشست شوراي تحقيقات 

از سوي قائم مقام معاونت پژوهشي اين سازمان ارائه و اقدام هاي صورت گرفته به منظور رفع نيازهاي پژوهشي بانك كشاورزي  "ترويج

 در همكاري با سازمان، توسط دبير شوراي تحقيقات ارائه شد

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٢٣/%D٨%AA%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۴تاریخ: 

 شودنخستين همايش ملي شورورزي يكم آذرماه در يزد برگزار مي

جهي با مشاركت تعداد قابل تو "برداري پايدار و اقتصادي از منابع شور؛ توليد و اشتغالبهره"با شعار نخستين همايش ملي شورورزي 

هاي خصوصي در مركز ملي تحقيقات شوري طي روزهاي يكم و دوم آذرماه در يزد برگزار هاي تحقيقاتي و بخشها، مؤسسهاز دانشگاه

ها منظور جلوگيري از تداخل اين همايش با برخي همايشبرگزاري همايش ملي شورورزي بهبه گزارش خبرنگار ايانا، كميته .خواهد شد

 هاي داخلي و خارجي با تغيير تاريخ برگزاري همايش ملي شورورزي موافقت كرد.و كنفرانس

سال جاري در يزد  بر اساس اين گزارش، با تغيير زمان برگزاري همايش ملي شورورزي، اين همايش در روزهاي يكم و دوم آذرماه

 "بهره برداري پايدار و اقتصادي از منابع شور؛ توليد و اشتغال"برگزار خواهد شد.گفتني است، نخستين همايش ملي شورورزي با شعار 

هاي خصوصي در مركز ملي تحقيقات شوري يزد برگزار هاي تحقيقاتي و بخشها، مؤسسهبا مشاركت تعداد قابل توجهي از دانشگاه

 شد.خواهد 

 محورهاي همايش

 هاي شورورزي شامل: آب، خاک، گياه، دام و آبزيانشناسايي و معرفي منابع اكوسيستم -١

 منظور توسعه شورورزي؛بندي منابع آب و خاک كشور بهپهنه -

 هاي شورورزي؛هاي گياهي تجاري مناسب اگرواكوسيستممعرفي گونه -

 ها و...؛آبزيان، جلبكهاي جانوري تجاري مناسب دام، معرفي گونه -

 كشاورزي با آب دريا. -

 ها و الگوهاي موفق شورورزي و تجارب كشت گياهان شورزي در ايران و جهانمعرفي فناوري -٢

 معرفي مراكز علمي و اجرايي شورورزي در جهان؛ -

 هاي زيستي و غيرزيستي مرتبط با شورورزي به كشور.سنجي انتقال فناوريامكان -

 ي اقتصادي و اجتماعي شورورزيهاجنبه -٣

 توليد اقتصادي و پايدار؛ -

 تكميل زنجيره توليد )صنايع تبديلي، تكميلي، آرايشي، خوراک دام و بازار(. -

 محيطي استفاده از منابع آب و خاک شورهاي زيستجنبه -4

 هاي اجرايي شورورزي؛محيطي و لحاظ كردن آن در پروژهشناسايي اثرات زيست -

 اده از فناوري شورورزي در راستاي بهبود محيط زيست و كنترل ريزگردها.استف -

 الزامات توسعه شورورزي -٥

 هاي مورد نياز؛توليد دانش فني و فناوري -

 هاي تيپ؛هاي الزم و تدوين پروژهفراهم كردن زيرساخت -

 بنيان؛دانشهاي ويژه شركتها به بخش خصوصي بهمعرفي و واگذاري اجراي پروژه -

 هاي فني و تسهيالت در راستاي اجراي بهينه پروژه.هاي حقوقي، كمكحمايت -

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٢٨9/%D9%٨6%D٨%AE%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 محيطي زنگنهدستور زيست

گيري برداري نفت از جمله بهرههاي حفاري و بهرهوزير نفت به مديرعامل شركت ملي نفت ابالغ كرد: از ابتداي مهرماه در همه فعاليت

غيه به گزارش وزارت نفت، در ابال .جلوگيري شود (Burn Pit) هاي سوختاز دستگاه فراورش سيار، از سوزاندن نفت خام در گودال

مسئوالن استاني از سوزاندن نفت توليدي  ١٣96به علي كاردر آمده است: در سفر اخير به خوزستان در اول شهريور « بيژن زنگنه»

ويژه منطقه اهواز شكايت داشتند. وزير هاي سوخت با توجه به وضع محيط زيست استان و بهشده جديد در گودالهاي حفارياز چاه

هاي توليدي تابعه دستور جانبه وزارت نفت در حوزه محيط زيست، الزم است به همه شركتامه اقدامات همهنفت تأكيد كرد: در اد

خيز جنوب، متن، برداري نفت )شامل اقدامات مناطق نفتهاي حفاري و بهرهداده شود كه از ابتداي مهرماه امسال در همه فعاليت

هاي ر صورت نياز اجاره( دستگاه فراورش سيار، از سوزاندن نفت خام در گودالگيري )و دمناطق مركزي و اروندان( از جمله بهره

ها بايد شود، اين گودالهاي سوخت استفاده ميسوخت پيشگيري شود. زنگنه يادآور شده است: در موارد بسيار اضطراري كه از گودال

 وپاش در محيطنها، امكان نفوذ نفت به خاک، ريختبراساس استانداردهاي ابالغي طراحي شده باشند كه در صورت تجمع نفت در آ

  .اطراف و ايجاد آلودگي به حداقل ممكن برسد

http://www.iana.ir/fa/news/4٨46٨/%D٨%AF%D٨%B٣%D٨ 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۶تاریخ: 

 نهادسازي محصوالت کشاورزي از برنامه هاي اصلي وزارتخانه است

وزير جهاد كشاورزي گفت: نهادسازي محصوالت كشاورزي توسط توليد كنندگان و عرضه به بازارهاي هدف با پشتيباني دولت از  

كرده، روز پنجشنبه در حاشيه به گزارش ايرنا محمود حجتي كه به تربت حيدريه سفر .برنامه هاي بلندمدت اين وزارتخانه است

ما در برنامه داريم كه براي تثبيت و احقاق حقوق  :بازديد از چند طرح كشاورزي در بخش جلگه رخ اين شهرستان به خبرنگاران گفت

توليد كنندگان بخش كشاورزي در فصل برداشت محصول، نهادهاي عمومي مانند تعاون روستايي و سازمان هاي مرتبط با پشتيباني 

بانك كشاورزي حضور داشته و با كمك توليد كننده عرضه و تقاضا را تعادل ببخشند تا از سوءاستفاده دالالن و اجحاف به كشاورزان 

  .جلوگيري شود

رويكرد پيش بيني شده، افزود: اولين برنامه خريد و فروش تفاهمي محصوالت است اما در رويكرد  ٢وي با بيان اينكه براي اين اقدام 

قرار است با مشاركت توليد كننده موسساتي راه اندازي شود تا با قيمت توافقي محصوالت كشاورزان را نگهداري و در زمان دوم 

وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: البته در اين طرح در همان ابتدا درصدي از پول محصول به كشاورز  .مناسب به بازار عرضه كنند

خود دچار مشكل نشود تا زماني كه محصول وي در زمان مساعد به بازار عرضه شود، در غير اين  پرداخت مي شود تا براي ارتزاق

  .صورت به همان قيمت تفاهم شده محصول خود را به بانك به فروش برساند

د وز نيز بايحجتي در خصوص طرح احيا و اليروبي قنوات نيز گفت: ايران در طول تاريخ خود با كمبود منابع آبي مواجه بوده و امر

  .خودمان را با همين منابع محدود تطبيق داده و در راستاي بهره وري كامل از آن تالش كنيم

وي افزود: ساختار قنات، بر پايه بهره وري بهينه از سفره هاي زيرزميني به صورت پايدار و با رعايت مسائل زيست محيطي بوده كه 

  .ما به عنوان وارثان اين ميراث گرانبها بايد از آن صيانت كنيم در دهه هاي گذشته توجه چنداني به آن نشده و

حجتي گفت: به همين منظور اعتباراتي از سوي دولت براي نگهداري و احياي قناتها اختصاص يافته و تالش خواهيم كرد تا با استفاده 

به به منظور بازديد از چند طرح دامداري و وزير جهاد كشاورزي روز پنجشن .از منابعي كه در اختيار داريم قنوات را حفظ كنيم

محمود حجتي در سفر يكروزه خود به تربت حيدريه  .كشاورزي به شهرستان تربت حيدريه در جنوب خراسان رضوي سفر كرده است

هكتاري گل  ٣٥هكتاري زعفران، گلستان  ٥٠راسي، كشت مكانيزه  ١٥٠٠هزار راسي، دام سنگين  ١٠از طرح پرورش دام سبك 

هكتاري و نيز بانك زعفران اين شهرستان ديدن كرده و با زعفرانكاران اين شهرستان نشست  ٢4٠حمدي، طرح آبياري تحت فشار م

هزار هكتار  9٠منطقه تربت حيدريه به عنوان قطب توليد زعفران كشور و يكي از مراكز اصلي كشاورزي خراسان،  .خواهد داشت

  .عرصه زراعي و باغي دارد

  .گونه باغي به ترتيب رتبه پنجم و سوم را در خراسان رضوي دارد ٣١نوع محصول زراعي و ٣٧ان با توليد اين شهرست

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣6٢/%D9%٨6%D9%٨٧%D٨ 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 هاي هرز ناکارآمد استصورت گردشي، در برابر مقاومت علفها بهکشاستفاده از علف

علف هاي هرز براي نسل ها يك شيوه معمول براي بيشتر اين اوقات گردشي كردن آفت كش هاي مختلف در هر فصل بوده است. 

ل ها افزايش يافته است، بعضي گونه هاي علف اما باوجود بهترين تالش هاي كشاورزان، مقاومت در مقابل علف كش ها در طول سا

 .ها نشان داده اند كه نه تنها در مقابل يك نوع علف كش بلكه در مقابل چهار يا پنج نوع علف كش متفاوت مقاوم هستند

ت كش ها آف ، يك مطالعه جديد در دانشگاه ايلينويز توضيح مي دهد كه چرا استفاده گردشي از"يوراكلرت"سايت  از ايانا گزارش به 

اري اگر شما از كشاورزان بپرسيد كه تنها ك"پات ترانل استاد در دپارتمان علوم كشاورزي در دانشگاه ايلينويز مي گويد:  موثر نيست.

كه مي توانيد براي به تاخير انداختن افزايش مقاومت علف هاي هرز انجام دهيد چيست، آن ها خواهند گفت استفاده گردشي از علف 

.مقاومت در مقابل علف كش ها در نتيجه جهش ژنتيكي تصادفي است "اين مطالعه نشان مي دهد اين مسئله صحيح نيستكش ها. 

كه از آسيب ديدن علف هاي هرز توسط يك نوع آفت كش محافظت مي كند. زماني كه كشاورزان به طور مداوم يك نوع آفت كش 

)ژن كنترل كننده يك صفت( مقاوم گفته مي شود،  "آلل"اند كه به آنها  را در هر سال اسپري مي كنند، آن هايي كه جهش يافته

زنده مي مانند و بازتوليد مي شوند. در طول زمان، درصد گياهان با آلل هاي مقاوم افزايش مي يابد.تفكر سنتي مي گويد كه هر نوع 

صرفه باشد. اين ويژگي بايد به خوبي از گياه در  بايد براي گياه مقرون به -در اين مورد مقاومت در مقابل آفت كش -ويژگي دفاعي

مقابل علف كش محافظت كند، اما نبايد باعث بلندتر شدن گياه يا گل دادن زود هنگام آن شود. زماني كه اين ويژگي، خروجي 

 ( مي گويند.fitness costبازتوليد گياه را كاهش مي دهد، به آن هزينه تناسب اندام )

اي مقاومت در مقابل آفت كش بايد در ساال هايي كه علف كش هاي جايگزين مورد استفاده قرار مي گيرند هزينه تناسب اندام بر

براي مثال اسپري  D-2,4اگر گياهان در مقابل علف كش گليفوزات مقاوم باشند، اما به آنها علف كش "آشكار شوند. ترانل مي گويد: 

درصد علف هاي هرز را  ١٠٠مقاوم نيستند. اما هيچ علف كشي  D-2,4در مقابل  شود، بيشتر آن گياهان خواهند مرد به دليل اينكه

 ."شما بايد به درصد كوچكي كه زنده مي مانند فكر كنيد". "نمي كشد چه مقاوم باشند چه نباشند

وچك ده مي مانند كاگر هزينه تناسب اندام بااليي براي آلل مقاوم در مقابل گليفوزات وجود داشته باشد، بيشتر گياهاني كه زن"

خواهند ماند و دير هنگام گل خواهند داد و دانه هاي زيادي توليد نخواهند كرد. اما اگر هزينه تناسب اندام كم باشد، اين گياهان به 

اندازه ي گياهي كه آلل ندارد دانه توليد خواهند كرد. استفاده گردشي از علف كش ها بر اين فرض استوار است كه هزينه تناسب 

.براي آزمون كردن اين فرضيه، ترانل و تيم پژوهشي او يك آزمايش ساده و زمان بر را طراحي كردند. آنها نوع ماده "ندام زياد استا

( را كه هيچ آلل مقاومي نداشتند انتخاب كردند و به آنها اجازه دادند خود را با گياهاني كه نسبت به waterhempگياه واترهمپ )

قاوم هستند بازتوليد كنند. به دليل اينكه گياهان واترهمپ ماده مي توانند ميليون ها دانه توليد كنند، بسيار پنج علف كش متفاوت م

 هزار دانه مورد نياز را براي شروع كردن پژوهش به دست آورند. 4٥آسان بود كه آن ها 

كنند. زماني كه گياهان ماده شروع به توليد دانه آن ها دانه ها را بر سطج خاک گلخانه پراكندند و به آن ها اجازه دادند كه رشد 

كردند، آنها را براي توليد نسل بعدي جمع آوري كردند. دانشمندان تمام گياهان ديگر موجود بين اين دو نسل را پاک كردند و 

 ت.مطمئن شدند كه هيچ دانه اي در خاک باقي نمانده است. اين چرخه در طول سه سال و براي شش نسل ادامه ياف

اين مطالعه چگونه مي تواند كارايي استفاده گردشي از علف كش ها را آزمايش كند اگر هيچ علف كشي اسپري نشود؟ اين مسئله به 

هزينه تناسب اندام برمي گردد. به ياد داشته باشيد، فرض اين است كه بدون علف كش، آلل هاي مقاوم هيچ سودي به گياهان نمي 

هزينه كنند. اين پژوهشگران فرصتي به اين هزينه هاي تناسب اندام دادند تا در طول اين مطالعه نقش ايفا  رسانند و مي توانند ايجاد

http://awnrc.com/index.php
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اگر آلل هاي مقاوم هزينه تناسب اندام بااليي داشته باشند، ما شاهد اين خواهيم بود كه فراواني آنها در طول "كنند.ترانل مي گويد: 

. اما در عوض، آلل هاي كه در مقابل پنج نوع علف كش مقاوم هستند اساسا "د مي شوندشش نسل، كاهش مي يابد يا اينكه ناپدي

مي شد از نظر آماري بعد از شش نسل كاهش  ALSبدون تغيير ماندند.آللي كه باعث ايجاد مقاومت در مقابل علف كش مهار كننده 

اين فراواني كمتر از ده درصد در هر سال كاهش مي ": يافت، اما كاهش آن در مقايسه با تعداد واقعي اندک بود. ترانل مي گويد

با اين نرخ كاهش، حتي اگر يك كشاورز به مدت نه سال از علف كش هاي جايگزين استفاده كند، فراواني مقاومت نسبت ". "يافت

ي گليفوزات دو .گياه واترهمپ براي خنثي كردن علف كش هاي با پايه "تنها به نصف كاهش مي يافت ALSبه مهار كننده هاي 

 استراتژي شناخته شده دارد و پژوهشگران فراواني را در هر دو مورد آزمايش كردند.

گياهان با مكانيزم مقاومت در مقابل يك نوع گليفوزات، چندين كپي از منطقه هدف گليفوزات مي سازند، ژني كه "ترانل مي گويد: 

در هر  EPSPSبه پيش رفت؛ درصدي از گياهان با چندين كپي از ژن مي گويند. و بدين شكل آنچه يافته بوديم  EPSPSبه آن 

اما من مي خواهم بر نكته اي تاكيد كنم: حتي اگر ميزان كاهش آن كم باشد، ناپديد نمي ". "درصد كاهش يافتند ١٥نسل حدود 

بين استفاده از آن شش سال صبر  شود. اگر شما از گليفوزات استفاده مي كنيد، اين مكانيزم مقاومت باز مي گردد، حتي اگر شما

است كه  EPSPS.مكانيزم ديگر مقاومت در مقابل گليفوزات شامل همان ژن مي شود. اين بار، اين يك جهش خاص در ژن "كنيد

در واقع در هر نسل ده  EPSPSاز گياه در مقابل اثرات گليفوزات محافظت مي كند. اين پژوهشگران دريافتند كه جهش در ژن 

ايش مي يابد. ترانل فكر مي كند كه براي يك مكانيزم آسان تر اين است كه جايگزين يك مكانيزم ديگر شود زيرا هردوي درصد افز

اين مطالعه به ما مي گويد كه هزينه تناسب اندام به منظور مقاومت در مقابل علف كش ها  "آنها ژن يكساني دارند.ترانل مي گويد: 

ت من به كشاورزان مي گويم اگر شما مقاوم". "راين حتي دوره گردشي طوالني نيز مثمر ثمر نيستكمك زيادي به شما نمي كند، بناب

را تجربه كرديد، براي هميشه گرفتار آن هستيد. اين آگاهي به ما انگيزه بيشتري مي دهد كه كارهاي مناسبي براي جلوگيري از 

لف كش استفاده كنيم، از روش هاي پيشگيري و نگه داري پس از آن مقاومت در وهله اول انجام دهيم. به اين معنا كه از چندين ع

استفاده كنيم. اگر شما فضايي داريد از تراكتور خود پياده شويد و از شر آنها خالص شويد قبل ازينكه دانه بدهند. به دليل اينكه اگر 

 ."صفت مقاومت را براي كل زندگي خود خواهيد داشتآن ها دانه هاي مقاوم را توليد كنند، اين مطالعه به شما مي گويد كه شما اين 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٢١/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨%AA% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۸تاریخ: 

 ثبت رسيدبرند سموم کشاورزي به  1۲۰۰

برند سموم كشاورزي در  ١٢٠٠وري ثبت معاونت كنترل آفات سازمان حفظ نباتات گفت: طي سه سال اخير در راستاي ارتقاي بهره

گروه اقتصادي باشگاه  ت،تجارت و كشاورزيصنع يحيي ابطالي معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار .كشور انجام شد

ت محصوال، با اشاره به اقدامات سازمان براي كاهش مصرف سموم در توليد محصوالت كشاورزي اظهار كرد: در دنيا براي توليد خبرنگاران جوان

 .گرم ماده مؤثره است ٧٠٠تا  ٥٥٠ود، در حاليكه اين ميزان در ايران به ازاي هر هكتار به ازاي هر هكتار يك كيلو سم مصرف مي ش کشاورزي

ابطالي ادامه داد: .هزارتن سم مورد استفاده قرار مي گيرد ٢٧معادل  تكنيكال سمومهزارتن  ١٢تا  ١٠به گفته وي ساالنه حدود 

برند نيز در دست بررسي  6٨٠كشاورزي در كشور انجام شد و برند سموم  ١٢٠٠وري ثبت طي سه سال اخير در راستاي ارتقاي بهره

 9٢درصد سال  ٥از  سموم اورجينالوي تصريح كرد: با فراهم كردن تسهيالت براي شركت هاي بين المللي سهم .قرار گرفته است

گفت : طي سه سال اخير  سم جديد در دنيا خبر داد و 6٠معاون فني سازمان حفظ نباتات از ثبت بيش از .درصد ارتقا يافت ١٧به 

 .از چرخه حذف خواهد شد 9٨مورد آن عملياتي و مابقي تا پايان سال  ٢١را حذف كرديم كه  سموم پرخطرمورد  ٢٣

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٢٧٠١٢/%DB%B١%DB%B٢% 
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 نوغان
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 گزارشات جهاني
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۱ : تاریخ

 ها زنبور عسل را در کانادا نابود کردذرت تراريخته ميليون
ها زنبور عسل در اين كشور از بين رفتند، سموم استفاده شده در تراريخته وارد شهد و پس از كشت ذرت تراريخته در كانادا ميليون 

 .انگليس و فرانسه استفاده از اين سموم را ممنوع كردند ايتاليا، برد، كشورهاي اتحاديه اروپا،گرده گلها شده و زنبورها را از بين مي

، به نقل از وان كليك چك،تنها چند هفته پس از آنكه كشت محصول تراريخته خبرگزاري فارسالملل گروه اقتصاد بين به گزارش

  .ها زنبور عسل از بين رفتندذرت در اونتاريوي كانادا آغاز شد، ميليون

  .ميليون زنبور خود را از دست داد ٣٧ دهنده زنبور عسل در اين منطقهداو شوئيت پرورش

شوئيت گفت: پس از آنكه كشت محصول تراريخته ذرت در اين منطقه آغاز شد، زنبورها از بين رفتند. در اين ميان بسياري از 

ها عنوان رشود( را عامل از بين رفتن زنبونيكوتيني )سمومي كه باعث اختالل عصبي در حشرات ميزنبورداران استفاده از سموم شبه

هاي كشهاي زنبور عسل، بسياري از كشورها در منطقه اتحاديه اروپا استفاده از حشرهبه دليل از بين رفتن كلوني .كنندمي

شود كه هم در در محصوالت تراريخته كه معموالً مقاوم هستند، سموم بيشتري استفاده مي .نيكوتيني را ممنوع اعالم كردندشبه

  .كندگذارد و هم اينكه به گياهان ديگر آسيب وارد ميمانده بيش از حد مجاز باقي ميباقيخود گياه تراريخته 

ها وارد شده و زماني كه زنبور عسل و ديگر هاي گلشود به اينكه اين گونه سموم به گردهعامل از بين رفتن زنبورها مربوط مي

  .دبركند، آنها را از بين ميحشرات مفيد از آنها استفاده مي

ين شود و باعث از بها و شهد گلها وارد مياست، در گرده« باير»دو سم ايميداكلوپرايد و كلوتيانيدين كه از سموم پرفروش شركت 

  .شودرفتن حشرات مفيد از جمله زنبورعسل مي

بازاريابي اين نوع سموم، بسيار ها زنبورعسل با دهد كه در بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكا، مرگ ميليونها نشان ميبررسي

گويد: پس از سمپاشي اين نوع سموم متوجه شده است كه جمعيت ناتان كري يكي ديگر از كشاورزان محلي مي .مرتبط بوده است

ين ااي در از بين رفتن زنبورها و استفاده از اش به شدت كاهش يافته و به اين نتيجه رسيده كه ارتباط بسيار قويزنبورهاي مزرعه

اند. در گذشته، بسياري از دانشمندان در پي يافتن دليل اصلي از بين رفتن تعداد انبوهي از حشرات بوده .ها وجود داردكشحشره

سال متوالي جمعيت  ٧در كشور آمريكا براي  .معروف بود« هاي زنبورعسلاختالالت از بين رفتن كلوني»اين پديده موسوم به 

هاي آنها هاي زنبورعسل، موم و گردهكش مختلف را در نمونهآفت ١٢١دانشمندان آمريكايي  .ش بودزنبورهاي عسل در حال كاه

جفري پتيس از  .ها استكشپيدا كرده بودند و به اين نتيجه رسيدند كه عامل اصلي از بين رفتن جمعيت زنبورها همين آفت

بين رفتن  هاي محيطي در ازها و تنشكشار نزديكي بين تغذيه، آفتباور داريم كه ارتباط بسي»آزمايشگاه تحقيقات زنبورعسل گفت: 

اين فروپاشي در جمعيت زنبورهاي عسل در گستره جهاني، يك تهديد اصلي براي توليد محصوالت «. هاي زنبورعسل وجود داردكلوني

افشاني زنبورهاي عسل است. مفهوم آن دهكنند، وابسته به گرها مصرف ميسوم هر آنچه كه انسانشود يككشاورزي است. برآورد مي

« نشنال آكادمي آف ساينس»يك مطالعه جديدي كه در ژورنال  .ميليارد سهم دارند ٣٠اين است كه زنبورهاي عسل در اقتصاد جهان 

برند( ن ميهايي كه از طريق اختالل اعصاب حشرات آنها را از بيكشنيكوتيني )آفتهاي شبهكشدهد كه آفتمنتشر شد، نشان مي

گزارش .دها ناتوان باشنها و باكتريشود آنها در مبارزه با بيماريبرند و باعث ميبا نابود كردن سيستم ايمني زنبورها آنها را از بين مي

تي انابودي در سطح گسترده زنبوران عسل، پس از مصرف سم ايميداكلوپرايد، استفاده از اين سم در ذرت و آفتابگردان به رغم اعتراض

هاي يك اقدام مشابه و هوشمندانه ديگري را كشور فرانسه انجام داد و سفارش .كه شركت باير)توليد كننده سم( داشت، ممنوع شد

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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همچنين پس از شكستن  .سم كلوتيانيدين را لغو كرد و ديگر كشورها نظير ايتاليا هم استفاده از سموم شبه نيكوتيني را ممنوع كردند

  .نئونيكوتينويد( را ممنوع كرد)كش عسل در انگلستان، اتحاديه اروپا استفاده از چندين سم از جمله آفت ركورد مرگ زنبوران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢١٠٠٠٧4١ 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۰ : تاریخ

 زا بودن محصوالت تراريخته را اثبات کردمطالعات آزمايشگاهي سرطان
  .زا بودن محصوالت تراريخته و سم رانداپ را اثبات كردنتيجه مطالعات چندين ساله يك بيولوژيست فرانسوي سرطان 

سرانيلي بيولوژيست مولكولي در فرانسه چند سال پيش به نقل از اوائو، آقاي اريك خبرگزاري فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بين

غذا و »مقاله ايشان تحت عنوان  ٢٠١٢تحقيقاتي را در زمينه محصوالت تراريخته )دستكاري شده ژنتيكي( انجام داد و در نوامبر 

مطالعات دو ساله اين دانشمند فرانسوي نشان داد كه تومورهاي .اين مقاله واكنش بسياري را برانگيخت  .منتشر شد« سموم شيميايي

هاي صحرايي كه محصوالت تراريخته استفاده كرده بودند به شدت رشد كرده و نتيجه گرفتند كه محصوالت سرطاني در موش

سرانيلي صدها مقاله منتشر كرده .رد بر جامعه انساني هم بسيار خطرناک باشدتراريخته باعث ايجاد سرطان در موش شده و امكان دا

كش است كه بخش زيادي از اينها در حوزه مهندسي ژنتيك است و تقريبا همه اين مطالعات روي خطر محصوالت تراريخته و نيز علف

 .شيميايي رانداپ بر روي انسان متمركز شده است

انتقادات زيادي را برانگيخت. اين مقاله باعث شد « كش رانداپ و ارتباط آن با ذرت تراريختهايدار و علفسموم پ»اي با عنوان در مقاله

كه كشور كنيا همان سال مصرف محصوالت تراريخته را در اين كشور ممنوع كند، يك سال بعد به دليل انتقادات بسياري كه انجام 

نگار مطالعات اين بيولوژيست فرانسوي را يك فريب علمي يك روزنامه .ف شداز اين مقاله حذ« غذا و سموم شيميايي»شد عنوان 

 تمام آنها نفع به سال سه از پس آن نتيجه كه كردند ارائه دادگاه به دادخواستي همراه تيم و سرانيلي آقاي خواند و در پاسخ 

كردند مطالعه و مدت زمان آن بود به ويژه مطرح ميشد بيشتر در زمينه روش انتقاداتي كه به اين بيولوژيست فرانسوي وارد مي.شد

آقاي سرانيلي نتيجه مطالعاتش را در ژورنال اروپايي علوم محيطي  ٢٠١4در ژوئن سال  .ها بسيار گسترده و بزرگ نبوده استكه نمونه

يزيوني هم قرار دهند. آنها به دنبال خواهند اطالعاتشان را در اختيار مخاطبان راديو و تلومنتشر كرد. آقاي سرانيلي و تيم همراه مي

 .مند شونداين هستند كه از نتايج مطالعاتشان جامعه انساني بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣96٠6٢٠٠٠٠٨١٠ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

پاکستان راه افتاد/ افزايش درآمد،  -جمعيت چين متقاضي محصوالت کشاورزي کيفي؛ کريدور اقتصادي چين 

 ها را خوش سليقه کردچيني

دور يهاي صنايع و بازرگاني پاكستان، گفت كه كراي بخش صادرات محصوالت باغباني در فدراسيون اتاقاحمد جواد، رئيس منطقه

 .شودچين، باعث خشنودي پاكستان براي افزايش صادرات كشاورزي به چين مي -اقتصادي پاكستان 

وارد  چين، بزرگترين"اگريكالچر اين نيوز، وي در بيانيه اي كه روز جمعه گذشته منتشر شد اظهار داشت: "به گزارش ايانا از سايت 

 (FTA)٣قابل توجهي از سهم خود را از بازرسي توافقنامه تجارت آزاد  كننده محصوالت كشاورزي در جهان است و ما بايد بخش

ميليارد دالر واردات محصوالت  ١6٠، چين ٢٠١٥جواد گفت كه در سال  "ميان دو كشور كه براي ما اجباري است جذب كنيم.

كشاورزي و مرز مشترک با چين، بسيار كشاورزي داشته است. به هر حال، سهم پاكستان در صادرات به چين با وجود پايگاه بزرگ 

ميليارد نفري، مواد غذايي به ارزش بيش از يك تريليون دالر در  ١.٣ناچيز است )كمتر از نيم درصد(. وي گفت كه چين با جمعيت 

اضا براي قسال مصرف مي كند و اضافه كرد كه با افزايش شهرنشيني و باالرفتن درآمدها، الگوي مصرف در چين نيز تغيير كرده و ت

 واردات مواد غذايي با كيفيت با سرعتي بيشتر از افزايش جمعيت رو به ازدياد است.

 ميليارد دالر افزايش مي يابد.  ٥٠٠سال آينده تا  ١٠همچنين وي گفت مصرف داخلي تا 

تغذيه متوسط مردم به طبق اعالم رسمي اف پي سي سي آي، در اياالت متحده امريكا، حدود يك هكتار از زمين هاي زراعي براي 

هكتار است كه با توجه به تقاضاي رو به رشد آينده، كمتر از  ٠.٢كار مي رود. در چين، با رشد جمعيت، سرانه زمين براي هر نفر، 

حد مجاز است. جواد گفت كه بنابراين، جهان، مشتاق تمركز بر چين و شركت هاي بزرگ بين المللي و غول هاي مواد غذايي است 

ي پروژه هاي طوالني مدت در چين برنامه ريزي كرده اند. آن ها انتظار دارند كه آن كشور باالترين رشد پيشرونده را در آينده كه برا

، چين بزرگترين واردكننده سبزيجات در دنياست كه نيمي از اين مقدار را از امريكا و برزيل تأمين مي كند. در داشته باشد.به عالوه

مللي، كوتاه شدن مسافت ها مي تواند مزاياي استراتژيكي را با كاهش هزينه هاي حمل و نقل فراهم كند. اما دنياي تجارت بين ال

چنين نزديكي براي اقالم فاسد شدني مانند مواد غذايي، مي تواند به لبه ديگري نيز بدل شود. در جا به جايي هاي انجام شده در 

غذايي بيشتر مي شود. به همين دليل، هزينه هاي اضافي براي حفظ و بسته بندي  مسافت هاي طوالني، خطر فساد و آلودگي اقالم

اين مواد صرف مي شود و اكثر صادركنندگان مجبور به استفاده از مقادير فراواني از آفت كش ها براي افزايش طول عمر مواد غذايي 

 پاكستان با اين كشور همسايه مي شود و بنابراين،كند. گذاري در چين فراهم مي سي پي اي سي، فرصت بي نظيري براي سرمايهاند. 

از مزاياي بي همتاي آن بسيار بهره مي برد. عالوه بر اين، جواد ذكر كرد كه توسعه كشاورزي يكي از بخش هاي هفتگانه همكاري در 

كارآمد و زيرساخت هاي پس سي پي اي سي است، جايي كه چين به طور خاص، به كشف زمينه هايي مانند بهره وري پنبه، آبياري 

از برداشت در طول مسير اين كريدور اقتصادي مي پردازد. بخش خصوصي و كارآفرينان كشاورزي بايد ادامه دهنده اين راه باشند و 

 كشف فرصت هاي حياتي در بازار چين را آغاز كنند و بر روي پايه گذاري همكاري با شركت هاي بين المللي كار كنند. 

١ .Federation of Pakistan Chambers of Commerce & Industry 

٢ .China Pakistan Economic Corridor 

٣ .Free Trade Agreement 

 ترجمه: مهشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٥9/%D٨%AA%D9%٨٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 کشاورزي، پربارترين بخش اقتصاد برزيل است/ برزيل در صدر توليد کنندگان محصوالت کشاورزي قرار گرفته است

طرح جامع برداشت كه با ابزارهاي حمايتي و توسعه اي دولت همراه شده است، ركوردي از ثروت را براي بخش كشاورزي و دامداري 

درصد رشد و بيش  ١٠.٧4مطالعات نشان داده است كه احتماالً، اين بخش در سال جاري حدود  .ثبت مي كند ٢٠١٧برزيل در سال 

 .ميليارد دالر به توليد ناخالص ملي اضافه مي كند ٣٠از 

دامداري  طرح جامع برداشت كه با ابزارهاي حمايتي و توسعه اي دولت همراه شده است، ركوردي از ثروت را براي بخش كشاورزي و

درصد رشد و بيش  ١٠.٧4ثبت مي كند. مطالعات نشان داده است كه احتماالً، اين بخش در سال جاري حدود  ٢٠١٧برزيل در سال 

 ميليارد دالر به توليد ناخالص ملي اضافه مي كند. ٣٠از 

مركزي اين كشور و مؤسسه آمار ، بانك (Conab)١، داده هاي شركت ملي عرضه غذايي برزيل"مركوپرس"به گزارش ايانا از سايت 

نشان داده است كه كشاورزي پربارترين بخش اقتصاد برزيل مي شود. اين بخش، بدون افزايش هزينه  (IBGE)٢و جغرافياي برزيل

 هاي عمومي، با همان مقدار زمين موجود، توليدات بيشتري خواهد داشت. 

درصد باال  ٢٢.٨درصد افزايش يافت؛ بهره وري مزارع تا  4، ٢٠١6-١٧در حالي كه ميزان برداشت بر حسب وسعت زمين در سال 

كيلو دانه هاي بيشتر در هر هكتار است. در نتيجه، كشور برزيل در باالترين رده بهره وري در ميان  ٧٢٧.9رفت كه به معناي توليد 

 تر مي رود. پربارترين كشاورزي هاي جهان قرار مي گيرد و حتي از قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان فرا

در فهرستي كه بخشي از مطالعه مجمل تهيه شده توسط وزارتخانه هاي كشاورزي اياالت متحده آمريكا و برزيل است، برزيل در صدر 

 قرار گرفته و پس از آن به ترتيب چين، شيلي، ژاپن، آرژانتين، اندونزي، آمريكا و مكزيك قرار دارند. 

، اين كشور باالترين رتبه را در ميان توليدكنندگان و (Embrapa)٣ات كشاورزي برزيلهمچنين، در برآورد شركت دولتي تحقيق

صادركنندگان پروتئين حيواني در جهان دارد. به ويژه در توليد مرغ، برزيل و آمريكا، به عنوان برترين توليدكنندگان جهاني با يكديگر 

 ٢.9ميليون تن در سال، در حالي كه آمريكا  4.١ن الويت دارد: همخواني دارند. در بخش صادرات نيز، محصوالت برزيلي در جها

 ميليون تن در سال صادرات دارد. 

 پانوشت: 

١ .National Food Supply Company 

٢ .Brazilian Institute of Geography and Statistics 

٣ .Brazilian Agricultural Research Corporation 

 ترجمه: مهشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٥٠/%DA%A9%D٨%B4%D٨%A٧ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 اروپا، سهماستوني بر موفقيت سياست مشترک کشاورزي در اروپا تأکيد دارد/سياست مشترک کشاورزي اتحاديه 

 مهي در توليد مواد غذايي دارد

، رئيس اتاق بازرگاني و كشاورزي استوني، در همايشي درباره آينده سياست كشاورزي (Roomet Sormus)رومت سورموس 

سياست مشترک كشاورزي "برگزار شد، گفت:  (Tallinn)صندوق استوني براي طبيعت كه اول سپتامبر امسال در شهر تالين 

 "، سهم بسيار مهي در توسعه كشاورزي و توليد مواد غذايي دارد.(CAP)١اروپااتحاديه 

، مهمترين خدمت سياست مشترک كشاورزي آن است كه دسترسي به مواد غذايي "اگريكالچر اين نيوز"به گزارش ايانا از سايت 

 ٢٠٠4كپ از سال "محلي با قيمت در نظر گرفته شده منطقي براي تعدادي از مصرف كنندگان را تضمين مي كند. سورموس گفت: 

ي كشاروزي كاشته نشده را مجدداً مورد استفاده قرار داده؛ اين كشور را به صادركننده در استوني اجرا شده و تعدادي از زمين ها

قابل توجهي در برخي زمينه هاي كشاورزي تبديل كرده؛ به توسعه توليد مواد غذايي دوستدار محيط زيست كمك كرده؛ و حركت 

كه همچنان بزرگترين تنگنا، تفاوت هاي بسيار زياد براي وي گفت "قاطعانه اي در زمينه توسعه كشاورزي ارگانيك انجام داده است. 

كمك مستقيم به كشاورزي در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست كه مانع رقابت كشاورزي استوني شده است. بنابراين، تقاضاي 

توليد مواد غذايي خوب و  اصلي ما در سال هاي آينده، هماهنگ كردن كمك مستقيم است تا بتوانيم به طور كامل از مزاياي آن در

بخش اقتصاد زيستي، كه پايه افزايش ارزش منابع تجديدپذير "ديگر انواع مواد زيستي خام استفاده كنيم. سورموس اضافه كرد: 

يي، در كشاورزي استونيا "داخلي توسط صنايع داخلي است، مي تواند مشاركت بسيار مهمي در توسعه اقتصاد استوني داشته باشد.

اورزان كش"اتحاديه اروپا براي شيوه هاي توليدي كه به محيط زيست اطراف احترام مي گذارد، برجسته است. سورموس گفت: چارچوب

ما آمادگي دارند كه انتظارات جامعه از توسعه توليدات دوستدار محيط زيست را در نظر بگيرند؛ اما در حال حاضر، قيمتي براي اجراي 

وجود دارد كه به نوعي خط قرمز آن هاست و همچنان به دليل اجراي الزامات جديد براي آنان مغلوب تمامي الزامات و تجربياتشان 

كننده شده و بار مسئوليتي است كه مانع از توسعه مشاغل و دولت مي شود. چالش مهم، چگونگي برآورده كردن نيازهاي روزافزون 

به طور جدي در چارچوب آينده بودجه اتجاديه اروپا درباره آن  جامعه در شرايطي است كه منابع بودجه در حال كاهش است كه

ما در آينده به معيارهاي مديريت "همچنين، وي بر آموخته هاي دردناک بحران هاي گذشته تأكيد كرد. او گفت:  "بحث مي شود.

  "بحران مؤثرتري براي پايداري كشاورزي مان در موقعيت هاي بسيار متغير بازارها نيازمنديم.

 سپتامبر در شهر تالين برگزار شد.  ٣-٥همچنين مديريت بحران، موضوع اصلي نشست وزراي كشاورزي اتحاديه بود كه 

 پانوشت: 

١ .Common Agricultural Policy 

 ترجمه: مهشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/4٨44٨/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 بالدبه واقعيت پيوست/ کمپين صادرات صنعت باغباني به اهداف بزرگ خود مي "طعم استراليايي"روياها در توليد 

 .طعم استراليايي را راه اندازي كرد"با نام تجاري جديد صنعت باغباني استراليا هفته گذشته، رويكرد رؤيايي بزرگ 

، روز سه شنبه گذشته در شهر سيدني، با نوآوري صنعت باغباني استراليا، كمپين طعم استراليايي "فارم آنالين"به گزارش ايانا از سايت 

ي در طول سال آينده و در جهت تحقيق و ميليون دالر براي فعاليت هاي تجار ١٠.٥راه اندازي شد. آن ها متعهد شده اند بيش از 

، به (HIA)١توسعه رشد دسترسي به بازار و افزايش پشتيباني از صادركنندگان مشتاق حال حاضر بپردازند. انجمن صنعت باغباني

ده، يد در آينعنوان بخشي از فشار وارده بر صادرات، در زمينه راه اندازي اهداف تجاري توسعه يافته با توجه به پيش بيني هاي تول

 ظرفيت سازي اين صنعت و رشد طبقه متوسط در سراسر قاره آسيا كار مي كند. 

 تصوير فوري از اين اهداف عبارتند از:

از طريق ايجاد روابط و كار با صنعت براي آماده سازي  ٢٠٢٠درصد تا سال  4٠ميليون دالر و يا  ٣١٥ارزش صادرات سبزيجات تا · 

 ٣١.4٨سرمايه گذاري تخميني به ارزش · اي زنجيره تأمين و فعاليت هاي خارج از كشور افزايش مي يابد. صادرات، تقويت كارآيي ه

ميليون دالر دارد. تا سال  ٢١٢ميليون دالر بر روي تحقيق توسعه ميوه آواكادو در طول پنج سال آينده كه اثرات بالقوه اي به ارزش 

ادر مي شود كه به پرداخت پول براي آواكادوهاي تازه و با كيفيت استراليايي تمايل درصد توليد به بازارهايي ص ١٠، بيش از ٢٠٢١

درصد افزايش خواهد داشت؛ اين ميزان  ٣4٠بيش از  ٢٠١٥كه نسبت به سال  ٢٠٢٠-٢١هزار تن گيالس تا سال ١٢صادرات · دارند.

گزارش مي دهد كه حجم وسيعي از اين توسعه در  درصد رشد ساليانه در طول يك دوره پنج ساله است. بخش صنعت ١6.٥برابر با 

به  ٢٠١6هزار تن در سال 64فروش صادارت بادام از · اتفاق خواهد افتاد. (Victoria)و ويكتوريا  (Tasmania)جزاير تاسمانيا 

افزايش خواهد يافت. اين امر با توسعه فنون بهبود يافته برداشت و مديريت آفات، فنّاوري جديد براي  ٢٠٢٢هزار تن در سال ١١٠

ت هاي بازار صادراتي روغن در مورد زيتون، حمايت از راه اندازي و رشد فرص· كاهش هزينه نيروي كار و ساير موارد صورت مي گيرد. 

ميليون دالر در طول پنج سال آينده براي فعاليت هاي اضافي و تحقيق  ٢.٧٥زيتون با حاشيه باال در چين و آسيا از طريق پيش بيني 

زايش درصد اف ٨به حداكثر  4، ميزان صادارت حجمي از توليد ملي توت فرنگي استراليا از ٢٠٢١تا سال · و توسعه ادامه مي يابد. 

 مي يابد. اين امر در بازارهاي انتخابي رخ مي دهد كه ظرفيت و تمايل به پرداخت براي ميوه هاي با كيفيت و تازه را دارند. 

 Asia Fruit)٢نمايشگاه بين المللي آسيا فروت لوجستيكارا در  صنعت بزرگ جهاني، براي اولين بار نام تجاري طعم استراليايي

Logisticaتن از نمايندگان اين صنعت در شهر هنگ كنگ در ماه آينده است.  ٢٠٠ه محل گردهمايي ( خواهد ديد ك 

 برخي اصول برندسازي در كمپين طعم استراليايي، ادغام درخواست طبيعت با دقت علم براي جلب مصرف كنندگان خارجي است. 

امروز "ر تجاري را راه انداخت. خانم راستون گفت: ، معاون وزير كشاورزي و منابع آب استراليا، فشا(Anne Ruston)آنه راستون 

  "صنعت باغباني ما بيانيه برجسته اي درباره قصدش از تصاحب فرصت هاي عرضه و تقاضاي جهاني مواد غذايي دارد.

 است.  ٢٠٥٠درصد افزايش در توليد مواد غذايي جهاني تا سال  ٧٥، تقاضاي جهاني غذا تنها نيازمند ٢٠٠٧در مقايسه با سال 

بيش از دو برابر خواهد شد. باالترين تقاضا در اين  ٢٠٥٠تا  ٢٠٠٧پيش بيني شده است كه در چين، مصرف مواد غذايي از سال 

ش شناخته شده استراليايي است. طعم استراليايي نام تجاري جديد و كمپيني است كه صادارت بخش براي توليدات باكيفيت و باارز

توليدات تازه استراليايي در خارج از كشور را ترويج مي دهد. اين نام تجاري، شهرت قديمي و بلندمدت توليدات باكيفيت را گسترش 

مي سازد و در زنجيره تأمين بازرگاني و امنيت زيستي اعتماد مي دهد، محيط زيست را پاكسازي مي كند، سبك زندگي را مطلوب 

، مدير اجرايي اين كمپين گفت كه او بسيار عالقمند است نقش اين ابتكار (Ian Harrison)را جايگزين مي كند. ايان هاريسون 

http://awnrc.com/index.php
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الت خود را، در داخل و يا خارج جديد در نام گذاري يكپارچه بازارهاي صاداراتي را ببيند. وي گفت كه كسب و كار قصد دارد محصو

قه رويكرد مشترک و يكپارچه نام گذاري منط"از كشور، با نام استراليايي بفروشد و ثبات در اين زمينه اصل است.آقاي هاريسون گفت:

لوگو  يك "اي و كشوري، براي تمامي دسته هاي محصوالت استراليايي، به خوبي به كشاورزان و توليدكنندگان ما خدمت خواهد كرد.

 واحد، هويت ملي براي تمامي محصوالت استراليايي و گام مهمي به سوي راهكاري مؤثر براي نام گذاري تجاري استراليايي است. 

در سطح  "توليدشده در استراليا"و يا  "ساخت استراليا"در حال حاضر، هزاران نفر از كشاورزان و توليدكنندگان استراليايي از لوگو 

 مي كنند و بنابراين آنان به اين نتيجه رسيده اند كه ارزش نام تجاري را به صورت جمعي بكار برند.  جهاني استفاده

، مدير كل تجاري اچ آي آ، گفت كه نام تجاري طعم استراليايي مخصوص مواد غذايي استراليايي (Michael Rogers)مايكل روگرز 

ا هماهنگي در راهنماي پيام رساني غذاي تازه توسط كميسيون تجارت پيشرفت موقعيت صنعت باغباني ب"است. آقاي روگرز گفت:

توسعه يافته كه سازماني براي ارتقاء صادرات دولت استراليا است و همكاري با بازارهاي خارج از كشور در  (Austrade)استراليا 

يت باال شناخته شده است، زيرا از عهده استراليا به علت تحويل محصوالتي با كيف "بخش گوشت و لبنيات استراليا را مي آموزد.

بازرسي هاي دقيق سالمت غذايي در طول تمامي زنجيره هاي تأمين بر مي آيد. تحقيقات به ما مي گويد كه بايد بر آن ها تكيه كنيم. 

ندازهاي و چشم ا طعم استراليايي بر اين نكته تأكيد دارد كه چگونه سبك زندگي اين كشور با آفتاب درخشان، مزارع جذاب، سواحل

آنان مي خواهند به مصرف كنندگان جهاني شان اين احساس را بدهند كه در هر زماني با خريد و خوردن "زيبا شناخته شده است. 

، مدير ارشد اجرايي آيوساويج (James Whiteside)جيمز وايت سايد  "ميوه ها، سبزيجات و آجيل استراليايي در اين كشور اند.

(Ausavage)پس حمايت از اين كمپين قرار دارد و او گفت كه كمپين طعم استراليايي، وضعيت توليد سبزيجات تازه استراليايي  ، در

استراليا شهرتي بين المللي دارد كه از لحاظ طبيعي، آب و هوايي "در بازارهاي خارجي را مستحكم مي كند. آقاي وايت سايد گفت:

طعم استراليايي ابتكاري ارزشمند است و اين تصوري ملي است كه داستان منحصر "يابد. تماشايي و چشم اندازهايي زيبا، بركت مي

به فردي را به توليدكنندگان مان بگويم تا به مصرف كنندگان خارج از كشور، با خوردن هر تكه از محصوالت ما، احساس بودن در 

بازارهاي توسعه يافته بهترين محصوالت تازه داراي موقعيت استراليا را بدهند. صنعت سبزيجات استراليا، براي سرمايه گذاري در 

عالي است؛ از جمله طبقه متوسط جنوب شرق آسيا و خاورميانه و آنان به دنبال ادامه كار با توليدكنندگان براي افزايش آمادگي 

 صادارت در اين صنعت اند. 

 پانوشت:

١ .Horticulture Industry Association 

تجاري بين المللي در زمينه ميوه و سبزيجات تازه كه منحصراً با تمركز بر بخش توليد تازه و زنجيره هاي ارزش  تنها نمايشگاه. ٢

 مرتبط با آن به صورت ساليانه در آسيا برگزار مي شود.

 ترجمه: مهشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4١٥/%D٨%B١%D9%٨٨%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۷تاریخ: 

 محصول کشاورزي مي شود 4محققان مي گويند: گرم شدن جهان باعث کاهش اين 

ترين محصوالت كشاورزي شده مورد از محبوب 4طبق مطالعات جديد يك تيم تحقيقاتي، گرم شدن جهان باعث كاهش برداشت 

 4به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنيك، طبق مطالعات جديد يك تيم تحقيقاتي، گرم شدن جهان باعث كاهش برداشت .است

 تترين محصوالت كشاورزي شده است. پروفسور سنتهولد اسنگ به اسپاتنيك گفت كه محصول گندم، برنج و ذرمورد از محبوب

دهد، در برخي كشورها وهوايي به تاثير مخرب خود بر توليد محصوالت كشاورزي ادامه ميكاهش يافته است و اگرچه تغييرات آب

اسنگ گفت: در در اين مطالعه به خصوص، ما به تاثير افزايش دما بر محصوالت اصلي .ممكن است باعث افزايش محصوالت شود

ه سويا، توجه كرديم و دريافتيم كه هرگونه تغيير و افزايش دما باعث افت شديد بازده اين كشاورزي مثل گندم، برنج، ذرت و دان

درصد از محصول ذرت  ١٠تر شدن دماي جهان، حدود درجه گرم ١اين پروفسور گفت: به ازاي هر .محصوالت كشاورزي خواهد شد

ث افزايش محصول خواهد شد؛ در شمال چين به ازاي هر از سوي ديگر در برخي كشورها افزايش دما باع.آمريكا از دست خواهد رفت

درصد افزايش محصول  4درصد به بازده محصول اضافه شد و به همين ترتيب در مورد برنج و ذرت فرانسه هم با  ٢درجه افزايش دما 

 4درصدي بازده اين  ٢٥ درجه باال برود در كل شاهد افت 4با اين حال اين پروفسور ادامه داد: اگر دماي جهان .شويممواجه مي

   .محصول مهم خواهيم بود

 .دهندمحصول درحال حاضر دو سوم غذاي جهان را تشكيل مي 4اين 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٧٧/%D9%٨٥%D٨%AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48377/%D9%85%D8%AD


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

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

 

198 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 ردپاسيفيک وجود دا -اختالل در پيشرفت براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار/شكاف اطالعاتي در کشورهاي آسيا 

( روشن است، اما در ١( ) (SDGهدف جهاني توسعه پايدار  ١٧بر اساس گزارش سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد )فائو(، اگر چه 

پاسيفيك( ، ميزان پيشرفت براي دستيابي به اين اهداف، به چالش تبديل شده است.به گزارش  -و اقيانوس آرام )آسيا منطقه آسيا 

، در نظرسنجي اخير در منطقه آسيا و اقيانوس آرام، فائو شكاف قابل توجهي را در زمينه پيشرفت "فار ايسترن اگريكالچر"ايانا از سايت 

شده بين المللي در جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آماري پيدا كرده است. در همين راستا ، اجراي استانداردهاي پذيرفته 

كشور در سراسر منطقه فرستاده شد، به طوري كه تنها دو سوم ، هم خواني با اطالعات توسعه پايدار)  ٢٠پرسشنامه اي به بيش از 

SDG طالعات مورد نياز پيشرفت زيادي نداشتند.موكش سريواستاوا، مسئول ( را نشان مي داد و در حالي كه برخي در جمع آوري ا

 ٥٠تا  ٢٥به طور متوسط، كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه تنها قادر به انجام "پاسيفيك گفت:  -ارشد آمار فائو در منطقه آسيا 

 "ود هستند.درصد داده هاي مورد نياز براي برآورده كردن چارچوب نظارتي بين المللي از منابع خ

را تاسيس كرده  SDGبا اين وجود، اكثريت كشورهاي آسيا و اقيانوس آرام، به طور رسمي آژانس هاي هماهنگ كننده "وي افزود: 

 "اند و اكثر آن ها فعاليت هايي را براي دستيابي به برنامه هاي توسعه پايدار جزو برنامه توسعه ملي شان قرار داده اند.

ائو، برگزاري نشست منطقه اي از آمارگيران و برنامه ريزان براي نظارت بر پيشرفت اهداف توسعه پايدار در اين درحالي است كه ف

منطقه را درخواست كرده است. طبق گزارش فائو، گروه در حال بررسي استفاده از شاخص ها و روش هاي جهاني براي دستيابي به 

 ظرفيت و ارائه راه هايي براي پر كردن آن ها در سطح كشور تمركز دارد. اهئاف توسعه پايدار است. همچنين بر شناسايي شكاف

دست يابد. در  SDGفائو متعهد است تا با كشورهاي عضو كار كند تا بتواند به اهداف "پيترو گناري، متخصص آمار ارشد فائو گفت:

گفتني است ، رويداد منطقه اي "مهم است.اين مسير آمار دقيق و صحيح توليد شده توسط كشورها براي هدايت تصميمات بسيار 

 Royal Orchidدر هتل  ٢٠١٧سپتامبر  ٨براي نظارت بر اهداف توسعه پايدار مربوط به بخش مواد غذايي و كشاورزي در تاريخ 

Sheraton  عه توسدر بانكوک برگزار شد. به طوري كه اين رويداد شامل يك كارگاهي درباره ابزارهاي مانيتورينگ براي هدف دوم

 ، بود.« پايان دادن به گرسنگي، دستيابي به امنيت غذايي و بهبود تغذيه و ترويج كشاورزي پايدار»( ،  SDG 2پايدار)

 ترجمه: فرحناز سپهري

 پي نوشت:

( :اهداف اعالم شده توسط سازمان ملل را گويند به SDGs) Sustainable Development Goalsاهداف توسعه پايدار)-١

، تمام كشورهاي عضو سازمان ملل بايد تالش كنند كه به اهداف و شاخص هاي توسعه پايدار با ٢٠٣٠تا ٢٠١٥سال  طوري كه از

همكاري و تعامل يكديگر درسه سطح ملي، منطقه اي وبين المللي دست يابند و در همين راستا سازمان ملل متحد براي رسيدن به 

 هدف كالن را تعيين و تصويب كرده است. ١٧اهداف توسعه پايدار، 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٨٣/%D٨%A٧%D٨%AE 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

مالكان تريليون شيلينگي کنيا را تصاحب کردند/ خرده 1۰۰مالكان کشاورز آفريقايي، بازار غذا صاحبان مشاغل و خره

 هاي غذايي کردند تا رشد اقتصادي آغاز شودمواد معدني را جايگزين وعده

تريليون شيلينگ كنيا را تصاحب كردند. همچنين آنان مواد  ١٠٠صاحبان مشاغل و خره مالكان كشاورز آفريقايي، بازار غذا به ارزش 

 .هاي غذايي كردند تا رشد اقتصادي مجدداً آغاز شودمعدني را جايگزين وعده 

، قدرت كارآفرينان و بازار آزاد با توليد مواد غذايي، سبب پيشبرد رشد اقتصادي آفريقا "اگريكالچر اين نيوز"به گزارش ايانا از سايت 

، هر ٢٠٣٠وند و ممكن است تا سال مي شود؛ زيرا صاحبان مشاغل از فرصت هاي رشد سريع بازار مواد غذايي در آفريقا مطلع مي ش

تريليون شيلينگ كنيا( مواد غذايي باارزش توليدي در آفريقا جايگزين واردات  ١٠٠سال، مبلغي بيش از يك تريليون دالر )بالغ بر

نه است كه ديروز در جلسه مجمع ساال (AASR)١شود. آنچه در باال گفته شد، نتيجه اصلي آخرين گزارش وضعيت كشاورزي آفريقا

در ساحل عاج ارائه شد. طبق اين گزارش، كشاورزي، انقالبي آرام در آفريقا با تمركز بر كارآفرينان  (AGRF)٢انقالب سبز آفريقا

كوچك تا متوسط و خرده مالكان كشاورز خواهد بود كه مشاغلي با بازده باال و رشد اقتصادي پايدار را به وجود مي آورد و از مادي 

درصد جمعيتي كه در حال حاضر در شهرها زندگي مي كنند،  ٣٧افزايش شهرنشيني اجتناب مي كند. با وجود  شدن ذخاير معدني و

اكثر مشاغل ايجاد شده درآمد كمتر و خدمات كم بازدهي در مقايسه با صنعت دارند كه اين بخش از خدمات بيش از نيمي از توليد 

مه ريزي صحيح سرمايه گذاري هوشمند در سيستم غذايي، اين تصوير وحشتناک ناخالص داخلي اين قاره را در بر مي گيرد. با برنا

، رئيس مجمع انقالب سبز آفريقا و مأمور اين گزارش، درباره يافته هاي (Agnes Kalibata)تغيير مي كند. دكتر آگنس كاليباتا 

يري است كه خارج از مزرعه به كسب و كار گزارش مذكور به مان نشان مي دهد كشاورزي شامل تحول فراگ"امسال آن اظهار داشت:

 "كشاورزي مي پردازد و مطمئن ترين و سريع ترين راه براي رسيدن به سطح جديدي از رفاه در آفريقاست.

آفريقا داراي منابع طبيعي نهفته، مهارت ها، ظرفيت انساني و زميني است كه تعادل پرداخت ها و حركت از واردكننده به "وي گفت:

براي دستيابي به موفقيت، انقالب كشاورزي آفريقا بايد  "ه را با خوردن مواد غذاي توليدي خودشان به وجود مي آورد.صادركنند

بسيار متفاوت از ساير نقاط جهان باشد. اين امر، نيازمند رويكردي فراگير است كه ميليون ها خرده كشاورز را به مشاغل كشاورزي 

گسترده اي را به وجود آورد و فرصت هاي شغلي براي ميليون ها نفر، از جمله كساني كه از  متصل كند، زنجيره هاي تأمين غذاي

كشاورزي مي روند فراهم كند. اين روش، با مدل موجود در اغلب مناطق دنيا، حركت به سمت كشاورزي تجاري در مقياس بزرگ و 

 ند و به سطوح باالي سرمايه نياز دارد، در تضاد است. فرآوري مواد غذايي كه تعداد افراد كمتري را استخدام استخدام مي ك

همچنين اين گزارش، فرصت هاي آفريقا براي تغذيه اين قاره با مواد غذايي توليدي خود كه مطابق با تقاضاي رو به رشد ثروتمندان 

 باال هستند را برجسته مي كند. و رشد سريع جمعيت شهري در قاره اي است كه به دنبال غذاهاي نيمه آماده و فرآوري شده با ارزش

عالوه بر اين، گزارش مورد نظر مي گويد كه بايد از فرصت هاي پيش آمده براي خرده كشاورزان اين قاره حمايت كرد. در حال حاضر، 

كنيا( در سال تريليون شيلينگ  ٣.6ميليارد دالر ) ٣٥بخشي از تقاضاي رو به رشد غذا در آفريقا با واردات مواجه است. اين مبلغ به 

تريليون شيلينگ كنيا( هزينه خواهد شد، مگر آنكه بهره وري و رقابت  ١١.4ميليارد دالر ) ١١٠نيز  ٢٠٥٠خواهد رسيد و تا سال 

 جهاني در مشاغل كشاورزي و بخش كشاورزي خود را بهبود بخشند. 

 ظ كرده است. اين گزارش اذعان دارد كه تا كنون بخش خصوصي، كليد تحول سيستم غذايي را حف

ارزش افزوده قابل توجه و اشتغال ايجاد شده توسط كارآفرينان كوچك تا "، مدير فني گزارش گفت:(Peter Hazell)پيتر هازل 

متوسط در طول زنجيره هاي ارزش؛ تجارت كشاورزي، خدمات مزارع، فرآوري كشاورزي، خرده فروشي شهري و خدمات غذايي را 

http://awnrc.com/index.php
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كشاورزي مانند شركت هاي توليد بذر و فرآوري محصوالت كشاورزي و سوپرماركت ها نقش مهمي  افزايش مي دهد. مشاغل بزرگ

در زنجيره ارزش غذايي بسياري از مناطق دارند. به هر حال، گزارش مجمع به وضوح نشان مي دهد كه اگر بخش خصوصي تنها 

سياري از خرده كشاورزان و كارآفرينان كوچك تا گذاشته شود، سيستم غذايي كشاورزي به سرعت رشد نخواهد كرد و به نفع ب

 متوسط نيز نخواهد بود. 

 حمايت دولت براي برانگيختن و هدايت اين تحول الزم است

درصدي توليد ١٠دولت ها به عنوان الويتي مهم، به ايجاد محيط كسب و كار توانمند و به ويژه، رسيدن به اهداف سرمايه گذاري 

بود كه در اجالس  (CAADP)٣نيازمند. اين موضوع بخشي از برنامه جامع توسعه كشاورزي آفريقا ناخالص داخلي در كشاورزي

با آن موافقت شد. همچنين گزارش از دولت ها خواست تا رقابت جهاني در بخش توليد غذايي را  ٢٠٠٣در سال  سران اتحاديه آفريقا

هاي شهرهاي كوچك و بزرگ، بهبود كارآيي ذخاير انرژي و آب، به كمك اقداماتي از جمله افزايش سرمايه گذاري در زيرساخت 

ساخت بيشترين فضاهاي بازار عمده فروشي، ترويج تجارت آزاد منطقه اي، شناسايي و سرمايه گذاري بر روي اولين محصوالت 

ولت ها درخواست مي كشاورزي و معرفي استانداردهاي دقيق غذاهاي ايمن و با كيفيت پرورش دند. نويسندگان اين گزارش از د

كنند تا همكاري هاي جديد ميان بخش دولتي و خصوصي براي سرمايه گذاري هاي خالقانه تر و ارائه بيمه را برانگيزند تا انعطاف 

 ٢ميليارد شغل را بيمه مي كند، آفريقا در كمتر از  ٢پذيري كشاورزان و خانواده هايشان افزايش يابد. در حالي كه كشاورزي جهاني 

صد اين بازار نقش دارد. از ساير اقدامات محرک مالي در اين زمينه مي توان به بهبود مقررات سرمايه گذاري، توسعه فرآيندهاي در

گزارشگري اعتباري بهتر، بازگشايي مناطقويژه اقتصادي، حمايت از سامانه هاي رسيد انبارداري ديجيتال، و بحران اشتراک با وام 

عتبار و تطبيق وجوه اشاره كرد. گزارش مذكور، به ساير فرصت هاي جديد با هدف حمايت هاي ارائه شده دهندگان از طريق تضمين ا

فنّاوري هاي پيشرفته مانند داده هاي بزرگ و رديابي ماهواره اي نيز اشاره مي كند. اين فنّاوري ها در دستيابي به مناطق ارزشمند و 

و سياست هاي امنيت غذايي؛ به ويژه، در مواجه با تغييرات اقليمي كمك مي  كشاورزي، سرمايه گذاري هوشمند-جديد اقتصادي

كند. پشتيباني هوشمند به اندازه مقياس پشتيباني از گروه هاي بسيار متنوع كشاورزان و مشاغل كشاورزي اهميت دارد. دكتر كاليباتا 

ي ظاهري از همه، به كمك شايسته گروه هاي مجزا و ماندني براي راه اندازي اين برنامه، بنگاه هاي اقتصادي به جاي پيشتيبان"گفت:

كشاورزان كوچك و مشاغل كشاورزي در مراحل مختلف توسعه نياز دارند. نويسندگان گزارش نتيجه گيري مي كنند با اينكه پيشرفت 

با مواد غذايي توليدي در اين  در حال انجام است، آفريقا بايد براي رقابت جهاني سرعت خود را افزايش دهد و با تغذيه مردم خود

قاره، از وارد كننده به صادركننده تبديل شود. پيتر هازل گفت: اميدوارم جايزه رشد سريع و بازار باارزش مواد غذايي توليدي در 

 نآفريقا، موجب آزادي هاي سياسي گسترده تر و جذب بهترين استعدادهاي كسب و كار براي ساخت بخش مواد غذايي با باالتري

ارزش شود. چنين همكاري ميان بخش دولتي و خصوصي، براي ايجاد سه گانه اي شغلي با باالترين كارآيي، رشد اقتصادي پايدار و 

 مواد غذايي توليد شده در آفريقا براي مردمان اين قاره و سراسر جهان ضروري خواهد بود. 

 پانوشت:

١ .Africa Agriculture Status Report 

٢ .African Green Revolution Forum 

٣ .Comprehensive Africa Agriculture Development Programme 

 ترجمه: مهشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٨٢/%D٨%B٥%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

تريليون از  3ساله شيالت آماده کرد/ هر ساله با ماهيگيري غيرقانوني، حدود  1۰کشاورزي فيليپين نقشه راه وزارت 

 دست مي رود

خبر  ساله توسعه ماهيگيري و آبزي پروري در راستاي نيازها و اولويت هاي صنعت  ١٠وزارت كشاورزي فيليپين از آماده شدن نقشه 

، امانوئل پينول، وزير كشاورزي فيليپين، به تازگي در فيس بوک خود، اعالم كرد ، نقشه "سان استار"داد.به گزارش ايانا از سايت 

( در شهر جنرال سانتوس پيشنهاد داد، مشكالت  19th Tuna Festivalراهي كه در مراسم افتتاحيه نوزدهمين جشنواره ماهي تُن )

 شناسايي خواهد كرد.و چالش هاي صنعت و همچنين مداخالت مربوط به دولت را 

كيلومتر ، دارد،  ٣9،٢٨4در حالي كه فيليپين رتبه نخست را در بين كشورهاي جهان با طوالني ترين خطوط ساحلي، "وي افزود: 

 "اما همچنان براي برآورده كردن نيازهاي بازار محلي وابسته به واردات محصوالت دريابي است.

شيرين به دليل ماهيگيري بيش از حد و شيوه هاي نامناسب صيد به عنوان يكي از وزير كشاورزي به كمبود منابع ماهيان آب 

هر ساله به دليل ماهيگيري غيرقانوني، از جمله ناوگان ماهيگيري خارجي  "بزرگترين مشكالت موجود در صنعت اشاره كرد و افزود:

ه ، مكان هاي مناسب ماهيگيري كشور را براي ايجاد نقشه را "پينول گفت :"تريليون پزو از دست مي دهد.  ٣و مدرن، كشور حدود 

امكانات پس از برداشت همچون كارخانه هاي منجمد سازي و ذخيره سازي سرد ، شناسايي كرده است درحالي كه اين امكانات در 

ين كنوانسيون، از در طي ا "وي يادآور شد:"درصدي از ماهيان صيد شده مي شود. 4٠بسياري از مناطق وجود ندارند و باعث تلفات 

ذينفعان خواسته شده تا اقدامات الزم را در راستاي حفاظت از ماهيگيري كشور و جلوگيري از ماهيگيري غيرقانوني در درياي فيليپين 

 "غربي و منطقه فيليپين رايز، به عنوان دو منبع صيد ماهيان، انجام دهند.

هاي دريايي نيز شناسايي خواهد شد و ماهيگيران كوچك نيز از سوي  پينيول همچنين اظهار داشت ، در عين حال ساير پتانسيل

 دولت در تالش براي مقابله با فقر در اين بخش حمايت خواهند شد.

ساله براي بخش ماهيگيري و آبزيان تكميل شود، همانند ديگر برنامه هاي توسعه براي ساير  ١٠هنگامي كه نقشه راه "وي افزود: 

 "(به رييس جمهور ارائه خواهد شد.١اكائو، انبه و آباكا )كاالها مانند قهوه، ك

 ترجمه: فرحناز سپهري

 پي نوشت:

 گونه اي موز بومي فيليپين است كه به عنوان يك محصول تجاري در فيليپين، اكوادور و كاستاريكا رشد مي كند. -١

.iana.ir/fa/news/http://www4٨4٨٧/%D9%٨٨%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 تغييرات اقليمي توفان هاروي را مرگبار تر کرد

هاي زيادي مطرح شده است. با آنكه درباره هاروي در هوستون، صحبت سابقه توفاندرباره علت وقوع و پيامدهاي فاجعه بار و بي

توان ها اختالف نظر وجود دارد اما درباره برخي عوامل مرتبط با تغييرات اقليمي كه باعث تشديد سيل شدند، مياين استداللبعضي از 

، در چند دهه گذشته، افزايش سطح آب دريا در خليج مكزيك كه به خاطر تغييرات اقليمي و گاردينبه گزارش ايانا از .با قاطعيت سخن گفت

سانتي متر بر آورد  ١٥هاي نفت( بوده، در حدود هاي انساني همچون حفاري چاهمقداري از آن ناشي از فرونشت مناطق ساحلي ) بر اثر فعاليت

سانتي متر بلندتر شده كه به معناي سيل و تخريب  ١٥ي ناشي از توفان هاروي نسبت به يك دهه قبل هاشده است. اين بدان معناست كه موج

درجه  ٣٠بيشتر است.عالوه بر اين، دماي سطحي در اين منطقه در چند دهه گذشته، در حدود نيم درجه سلسيوس افزايش داشته يعني از 

يك رابطه ساده ترموديناميكي به نام معادله طحي آب دريا كمك كرده است. تر شدن دماي سدرجه رسيده كه به گرم ٣٠.٥سلسيوس به 

گويد كه به ازاي هر نيم درجه گرمايش بيشتر، وجود دارد كه به ما مي (Clausius-Clapeyron equation) كالپيرون-كالزيوس

توفان هاروي نيم تا يك درجه سلسيوس يابد. دماي سطحي دريا در منطقه وقوع درصد افزايش مي ٣ميانگين رطوبت جوي در حدود 

تر از ميانگين دما در چند دهه گذشته درجه سلسيوس گرماي بيش ١.٥تا  ١تر از ميانگين دماي اين روزها بوده كه به معناي گرم

يشتر را به وجود هاي باين ميزان بسيار زياد رطوبت، قابليت بارندگي و سيل.درصد رطوبت بيشتر در جو است ٥تا  ٣است. اين به معناي 

ج هاي سطحي در خليهاي ساحلي و بارندگي شديد، عامل سيل ويرانگري بود كه در هوستون روي داد.هم اكنون نه تنها آبآورد. تركيب سيلمي

ساحل  بهسابقه تر است بلكه يك اليه عميق از آب گرم وجود دارد كه هاروي توانست ضمن اينكه با سرعتي بيمكزيك به طور غير عادي گرم

 تري از آب گرم در اينهاي عميقشد از آن تغذيه كند؛ گرماي حاصل از فعاليت انساني به اقيانوس نفوذ كرده است. بدون شك اليهنزديك مي

خليج و جاهاي ديگر وجود دارد.ترديدي نيست كه هاروي بسيار شديدتر از حالتي كه گرماي حاصل از اقدامات انساني وجود نداشت به وقوع 

ن تر ناشي از توفان پديد آمده است. ما براي تشريح فرايند ايهاي بزرگپيوسته كه اين يعني به خاطر گرما، بادهايي شديدتر، ويراني بيشتر و موج

 هاي بلند در شهر نيويورک شده كه احتمال وقوع پيامدهاي مخربيايم كه تغييرات اقليمي منجر به افزايش شديد خطر موجامر، نشان داده

تر آب و هوايي هم بايد مورد توجه قرار گيرد؛ بخشي از آنچه كه تر اما مرتبطهمچون توفان سندي را باالتر برده است.در نهايت عوامل ضعيف

پايان مدتي طوالني در هاي بيتوفان هاروي را چنين مخرب ساخته است، شيوه ماندن آن در نزديكي ساحل است. اين توفان همراه با سيل

سانتي متر( بارندگي به همراه داشته است.ثابت  ١٢٢فوت ) 4و مناطق مجاور ادامه داشته و احتماال در طي يك شبانه روز در حدود  هوستون

لو جبودن اين وضعيت به خاطر وجود بادهاي بسيار ضعيف بوده كه قادر نبودند توفان را از دريا برانند و به آن اجازه دهند كه به سمت عقب و 

ر است، هاي اياالت متحده مستقاي بسيار گسترده كه هم اكنون در بيشتر بخشاين الگو به نوبه خود با سيستم پرفشار نيمه حاره حركت كند.

بيني شده هاي شبيه سازي شده تغييرات اقليمي ناشي از فعاليت انساني پيشمرتبط است. اين الگوي گسترش جبهه هواي نيمه گرم، در مدل

ار رسد تغييرات اقليمي ناشي از فعاليت انساني به الگوهاي بسيار ماندگاما مرتبط با اين قضيه اين واقعيت است كه به نظر ميتر است.نكته ظريف

هاي آب و هوايي )هم در مناطق پر فشار گرم و خشك و هم مناطق كم فشار و تقريبا ثابت هواي تابستاني از اين نوع كه طي آن، ناهنجاري

 Scientificاي را در مجله علمي كند. ما اخيرا درباره اين پديده، مقالهمانند، كمك ميراي چند روز در يك منطقه ثابت ميباراني/ توفاني( ب

Reports ن تغييرات، توانيم بگوييم ايتوانيم بگوييم تغييرات اقليمي عامل توفان هاروي بوده است اما ميايم.در نتيجه با آنكه نميمنتشر كرده

اي كه شديدا قدرت تخريبي و كشنده آن را افزايش داده است؛ در واقع، تغييرات اقليمي تاثيرات گي اين توفان را تشديد كرده به گونهچندين ويژ

 توفان هاروي را تشديد كرده است.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٠٠/%D٨%AA%D٨%BA%DB 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

اجراي برنامه آموزش کشاورزي براي کودکان دبستاني/ ترويج امنيت غذايي در جامعه با اجراي برنامه آموزش 

 کشاورزي

منيت غذايي در جوامع معدني ، برنامه (، در تالش هاي خود براي ادامه حمايت از ا٢( در پاپوآ گينه نو)١شركتي در زمينه معدن )

، اين پروژه كه "emtv "به گزارش ايانا از سايت جديدي را جهت توسعه عالقه به كشاورزي در ميان جوانان معرفي كرده است.

Agrikids  ناميده مي شود، توسط بخش توسعه جامعه شركتBarrick Niugini Limited .هماهنگ شده است 

اين درحالي است كه بخش توسعه جامعه اين شركت، هفته گذشته، مدرسه ابتدايي ائومبي را در راستاي برنامه آموزش در زمينه 

كمپوست، به عنوا پايلوت اين برنامه ، انتخاب كرده است.آموزش كمپوست يك روش بهبود زراعي است كه با همكاري شركت سرمايه 

(، با جوامع محلي به منظور  Barrick Niugini Limitedشركاي سرمايه گذار شركت )از  Pogera Joint Ventureگذاري 

 Pogera( PJVافزايش باروري خاک براي توليد محصوالت با كيفيت باالتر انجام مي شود.پتر تامون، مدير اجرايي برنامه توسعه)

Joint Venture : ت هاي مربوط به كشاورزي از سنين كودكي يك سرمايه پايدار است و مهم است كه مهار يكشاورز "، گفت

به خاطر اين ابتكار عمل ، براي  PJVمعلم مدرسه ابتدايي ائومبي ، ديويد ايسارا و مدير مدرسه، پ ار. وانپيس، از "اموزش داده شود.

ومبي، براي ساخت ، همچنين به مدرسه ابتدايي ائPJVارتقاي چنين مهارت هاي حياتي نزد جوانان ، قدرداني كردند.گفتني است، 

مواد الزم سيني هاي نشائي و دانه ها، كمك مي كند.همچنين تيم توسعه جامعه بازديد هاي منظم و مشاوره فني و حمايت ها را 

 براي تعامل با ديگر مدارس ابتدايي در جوامع مربوط به معدن ، انجام خواهد داد.

 ترجمه: فرحناز سپهري

 پي نوشت:

١- Barrick Niugini Limited :.شركتي است كه در گينه نو پاپوآ گينه در زمينه معادن طال فعاليت مي كند 

٢-Papua New Guinea كشوري است واقع در اقيانوس آرام و قاره اقيانوسيه، شمال استراليا و شرق اندونزي. پايتخت آنپورت :

اين كشور در زمره  .خيز قرار داردو زلزلهاي آتشفشاني جزيره تشكيل شده و بخش اعظم آن روي جزيره 6٠٠از  .مورسبياست

هاي رايج در ميان كشورهاي جهان را داراست و برپايه چنين بيشترين تعداد زبانكشورهاي جهان قرار دارد ، هم "ترينچندفرهنگي"

هاي صادراتي اين فرآورده .اندها منقرض شدهتا از اين زبان ١١اينك زبانگوناگون وجود دارد كه هم٨4١ها در اين كشور آخرين داده

 هاي شيرين )كري فيش( و ميگو است.كشور شامل نفت، طال، سنگ مس، كنده درخت، روغن خرما، قهوه، كاكائو، خرچنگ آب

http://www.iana.ir/fa/news/4٨44٢/%D٨%A٧%D٨%AC%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

بخش خصوصي کليد رسيدگي به کشاورزي است/ توجه کارگاه سياست جديد توسعه  /روزيکارگاه آموزشي نيم

 فيجي در رسيدگي به امنيت غذايي و تغذيه بود

 .شامل كشاورزان و كارآفرينان جوامع استتوجه بيشتر به كشاورزي تغذيه اي، نيازمند مشاركت گسترده تر بخش خصوصي فيجي، 

( PIPSO)١اقيانوسيه-اين موضوع، اساس گفت وگوها در كارگاه آموزشي نيم روزي بود كه سازمان بخش خصوصي جزاير منطقه آسيا

 ، پايتخت فيجي، برگزار كرد. (Suva)هفته گذشته در شهر سووآ 

بود كه با حمايت مركز فنّي كشاورزي و همكاري  (PIPSO)ي پيپ سو اين كارگاه، بخشي از پروژه ترويج سيستم هاي غذاي مغذ

 برپا شد.  (IFAD)٣و صندوق بين المللي توسعه كشاورزي (CTA)٢هاي مشترک روستايي

در اين برنامه، بخش خصوصي و دانشگاهي گرد هم آمدند تا به مجموعه اي از مسائل اصلي سياست جديد توسعه فيجي در رسيدگي 

 ايي و تغذيه، به عنوان بخشي از چارچوب مشاوره اي و سياست وزارت بهداشت، تغذيه و امنيت غذايي فيجي توجه كنند. به امنيت غذ

وزارت خانه هاي كشاورزي و بهداشت فيجي سياست ها و چارچوب هاي جديدي را با رويكرد چندبخشي و چندرشته اي براي توجه 

بخش خصوصي را به عنوان شريك اصلي در اين زمينه به رسميت مي شناسند.  بيشتر به كشاورزي تغذيه اي توسعه مي دهند و

، مدير عامل اجرايي پيپ سو و رئيس تيم كاري اين پروژه، در بيانيه اي گفت كه ما مشتاقانه منتظريم (Alisi Tuqa)آليسي توكا 

 تا نقش هاي بيشتري را تعريف كنيم و از حمايت هاي بيشتر طرفداري كنيم. 

، نماينده سازمان فائو در فيجي، بر عملياتي شدن طرح هاي توسعه در زمينه (Tim Martyn)تاحيه اين كارگاه، تيم مارتين در افت

بهبود همكاري ها و كار با بخش خصوصي، بر نياز بيشتر به تمركز بر امنيت زياد تغذيه تأكيد كرد. همچنين وي با توجه به اهميت 

 اد مغذي تأكيد كرد. غذايي و مقرون به صرفه بودن مو

بايد نقش قوي تر بخش خصوصي را به رسميت بشناسيم و خدمات بيشتري را به آنها تحويل دهيم. اين امر "آقاي مارتين گفت:

  "اقيانوسيه است.-تغييري بزرگ و خالقانه در منطقه آسيا

، فيجي، جمهوري (Kiribati)اقيانوسيه شامل كيريباتي -پروژه ترويج سيستم هاي غذاي مغذي پيپ سو، در هفت كشور منطقه آسيا

متمركز شده است. هدف پروژه، تقويت  (Vanuata)و وانوآتا  (Tonga)، جزاير سليمان، تونگا (Samoa)جزاير مارشال، ساموآ 

ه؛ كشاورزان و سازمان هاي بخش خصوصي؛ مؤسسات فرعي منطقه اي و برنامه ها و راهكارهاي اقيانوسي-ظرفيت دولت هاي جزاير آسيا

 توسعه اي است كه منابع مالي را جمع آوري كنند تا به طور مؤثرتري دسترسي مردم به غذاي سالم و مغذي افزايش يابد. 

 پانوشت: 

١ .Pacific Islands Private Sector Organisation 

٢ .Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation 

٣ .International Fund for Agricultural Development 

 ترجمه: مهشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4١9/%DA%A9%D٨%A٧%D٨%B١%DA%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 هاي استراتژيک در زمينه بهبود معيشت روستاييامضاي يادداشت تفاهم تقويت همكاري

(، يادداشت تفاهمي را در راستاي مشاركت استراتژيك ٢( و آژانس بين المللي بشردوستانه )١موسسه بين المللي كشاورزي گرمسيري )

خود ، به منظور استفاده از نقاط قوت مكمل شان، براي رسيدن به اهداف مشترک از جمله توانمند سازي مردم فقير و آسيب مداوم 

، اين درحالي است كه اين دو سازمان با هدف مشترک در زمينه توانمند سازي " IITA "به گزارش ايانا از سايت پذير امضا كردند.

اه حل هايي كه سالمت، رفاه و معيشت خانواده ها و جوامع را تقويت مي كند، سال ها با هم كار مردم فقير و آسيب پذير از طريق ر

 كرده اند و شيوه هاي جديدي از تعامل را توسعه داده اند.

ق تحقياين دو سازمان اخيرا يك يادداشت تفاهم را امضا كردند تا اين همكاري را رسميت دهند و به طور مداوم و موثر با استفاده از 

 و توسعه كنار يكديگر كار كنند.

به طوري كه ، اين دو سازمان، برنامه ريزي مؤثرتري از پروژه ها را در طيف وسيعي از مناطق آفريقا و موضوعاتي مربوط به جوامع 

 IITAري )كشاورزي كوچك، توسعه داده اند. در حالي كه از طرف دو سازمان، معاون مديركل موسسه بين المللي كشاورزي گرمسي

 (، شانون سنفد، اين تفاهم نامه را امضا كردند. CRS(، كنتون دشيل و معاون رئيس آژانس بين المللي بشردوستانه )

از طريق اين تفاهم نامه، دو سازمان ياد شده، طيف وسيعي از زمينه هاي بالقوه براي همكاري را شناسايي كرده اند كه اين شامل 

يريت آب و خاک، سازگاري با تغييرات اقليمي و استفاده از ارقام مقاوم به خشكسالي و مديريت زنجيره چشم انداز هاي پايدار / مد

عرضه، پرداخت براي خدمات زيست محيطي، ارزيابي تاثيرات، مديريت دانش و توسعه ظرفيت، دسترسي به بازار و مدل هاي كسب 

 صل خشك مي شود.و كار فراگير، تغذيه، لوبيا و كاساوا ، و ارقام علوفه ف

به خوبي مي توانند دانش و بينش از طيف  CRSو  IITAبا رسميت دادن به اين همكاري، "براساس اين تفاهم نامه عنوان شد، 

يك  IITAو  CRSوسيعي از رشته ها، از جمله علوم طبيعي را براي حل چالش هاي پيچيده جوامع فقير به كار ببرند. همچنين 

رابطه ويژه اي خواهند داشت تا از طريق تحقيق و توسعه بتوانند اقدامات موثر را براي فقيران روستايي در آفريقا تحقق بخشند. ما به 

 "طور مداوم به دنبال فرصت هايي براي همكاري در زمينه پيشبرد برنامه هاي مشتركمان و هم افزايي ظرفيت هاي مان هستيم. 

مبتني بر رويكرد تركيبي بين تحقيق و توسعه است. در اين رويكرد، يافته هاي  IITAو  CRSمشاركت بين  اين درحالي است كه

تحقيقاتي و ظرفيت ها به شيوه اي عملي با نيازهاي توسعه سازگار مي شوند؛ بازيگران تحقيق و توسعه همكاري مي كنند تا سند و 

همه شركت كنندگان در مورد اقدامات موثر براي فراهم كردن معيشت روستايي بازتاب ها را در پيشرفت ها نشان دهند؛ و در كل، 

 پايدار براي فقرا روستايي ، مطالبي ياد مي گيرند.

همچنين، در اين تفاهم نامه، توافق شد تا انتظارات دو سازمان و هر گونه نيازهاي اهدا يي، شرايط مالي، شرايط مالكيت معنوي، و يا 

 كه براي يك تالش مشترک خاص مورد استفاده قرار مي گيرند، به طور واضح بيان شود. ساير شرايط سازماني

 ترجمه: فرحناز سپهري

 پي نوشت:

1- The International Institute of Tropical Agriculture (IITA)  ،سازمان پيشرو در ارائه راه حل براي گرسنگي :

با شركاي بين المللي و ملي براي بهبود معيشت، افزايش امنيت  IITA، ١96٧ل فقر و تخريب منابع طبيعي در آفريقا است. از سا

 غذايي و تغذيه، افزايش اشتغال و حفظ يكپارچگي منابع طبيعي، مشغول به كار بوده است. 

http://awnrc.com/index.php
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٢- Catholic Relief Services (CRS) و در اياالت متحده تاسيس شد  ١94٣: آژانس بين المللي بشردوستانه ، كه در سال

كشور و مناطق در آفريقا، آسيا، آمريكاي التين، خاور ميانه و اروپاي شرقي كمك  9٠ميليون نفر در بيش از  ١٣٠اين سازمان به 

 هاي بشر دوستانه ارائه مي د هد.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٣٠/%D٨%A٧%D9%٨٥% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 هزار نفر در برنامه کشاورزي حمايت از جوانان ثبت نام کردند 11

جلب نسل  هاي دولت برايعنوان بخشي از تالشپروي جوانان، بههزار كشاورز جوان در سراسر غنا، در برنامه كشاورزي و آبزي 11

 .جوان به اين بخش، ثبت نام كردند

اين برنامه بخشي از ابتكار عمل كاشت براي غذا و شغل از سوي دولت است كه به دنبال مبارزه با چالش امنيت غذايي و اشتغالزايي 

غذايي خانواده هاي  است. همچنين اين برنامه امكان توسعه توليدات كشاورزان در فصل كاشت را فراهم مي كند و درآمد و نيازهاي

، معاون وزير غذا و كشاورزي و مسئول بخش كاشت، اين (Sagre Bangbangi)شان را افزايش مي دهد.دكتر ساگر بنگبنگي 

هزار شغل براي كشاورزان، نمايندگان خريد و  ٧٥٠مسئله را آشكار كرد كه اين كمپين انتظار داشت به طور مستقيم و غيرمستقيم، 

 نباردارها و ساير كاركنان در زنجيره ارزش كشاورزي به وجود آورد. فروش، دستياران ا

در منطقه غرب باال را بررسي كرد، به پيشرفت اين ابتكار  (Sissala)وي گفت هنگامي كه او برخي مزارع در بخش غربي سيساال 

 عمل در منطقه مذكور دست يافت. 

 ميليون كشاورز جوان تا چهار سال آينده است.  ٥از معاون وزير اضافه كرد كه هدف اين پروژه، مشاركت بيش 

 مأموران توسعه کشاورزي

نفر از مأموران توسعه كشاورزي براي افزايش تعداد نفرات موجود در اين بخش را كامل  ٢٠٠همچنين آنان فرآيند مشاركت يكهزار و 

 كشاورزان كمك كنند.  كرده اند تا با ارائه بهترين شيوه هاي براي بهينه سازي بازده محصوالت به

دكتر بنگبنگي، كه سخنران اصول كشاورزي نيز است، رضايت خود از شيوه هاي كشاورزي اعمال شده در مزارع مورد بازديد را اعالم 

  كرد و اصرار داشت كه مداخالت دولت، كميت و كيفيت ورودي ها و افزايش توان بالقوه بازده كشاورزان را تحت تأثير قرار داده است.

سال( ابراز خوشحالي كرد و آنان را تشويق كرد كه عالقه خود به كشاورزي  4٥تا  ٢٥وي از همراهي جوانان كشاورز )با ميانگين سني 

 را حفظ كنند تا به درآمدهاي بيشتري دست يابند. 

 توصيفات کشاورزان پروژه ماسارا

، سرمايه گذار تجاري كشاورزي و يكي از اعضاي (Masara N’Arziki)برنامه جوانان در كشاورزي و آبزي پروري، با ماسارا نارزيكي 

 Klutse)اجراي اين پروژه، در منطقه غرب باال مشاركت كرد. طبق اعالم هماهنگ كننده ملي اين برنامه، آقاي كلوتز كودومور 

Kudomor)بلي شان گسترش دادند. در ، كشاورزان پروژه ماسارا وسعت مزارع خود را تا هفت برابر نسبت به زمان توليدات ق

هكتار زمين ١٠، گفت كه او در مقايسه با سال گذشته كه (Zakariya Inusah)حقيقت، يكي از اين كشاورزان به نام ذكريا اينوساه 

ساله ديگري به نام آكاري ايدريسو  ٢6هكتار مزرعه ذرت داشته است. كشاورز  ٣٠را به زير كشت برده بود، در فصل زراعي جاري 

(Bakari Iddrisu) ٥٠هكتار مزرعه ذرت داشته و امسال به  ١٥دبيرستان را ترک كرد، گفت كه سال گذشته  ٢٠١4، كه در سال 

هزار ١٢هكتار مزرعه ذرت دست يافته است. پروژه ماسارا ورودي هاي موردنياز از جمله بذر و مواد شيمايي كشاورزي را براي بيش از 

فراهم مي كند و كشاورزان تصميم گيري مي كنند كه اقساط خود را در بيش از يك كشاورزي كه در اين برنامه ثبت نام كرده اند، 

 دوره زماني بپردازند. 

١ .Youth In Agriculture and Aquaculture Programme 

 ترجمه: مهشيد جالليان

http://www.iana.ir/fa/news/٣٢٢4٨/١١%D-9%٨٧%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 ها منابع ماليدهنده کشاورزي پيشرفته در چين/ دولت براي حمايت از تعاونيهاي تخصصي کشاورزان، ترويجتعاوني

 دهدبيشتري اختصاص مي

 ١٠٠هاي تخصصي كشاورزان با مشاركت بيش از تعاونيميليون  ١.9٣طبق اعالم سازمان دولتي صنعت و بازرگاني، در كشور چين، 

هاي ، معاون وزير كشاوزي چين، در همايشي درباره قانون تعاوني(Ye Zhenqin)يه ژنكين .ميليون خانوار روستايي وجود دارد

درصد از  46.٨هاي تخصصي با مشاركت سال پيش در اين كشور به تصويب رسيد( گفت كه اين تعاوني ١٠كه تخصصي كشاورزان )

كه اين قانون به  ٢٠٠٧از سال "، ژنكين گفت: "اگريكالچر اين نيوز"روستائيان چيني بسيار شهرت يافته اند. به گزارش ايانا از سايت 

هاي مديريت كشاورزي و تقويت كشاورزي پيشرفته داشته تصويب رسيد، نقش مهمي در افزايش درآمد روستائيان، ارتقاء سيستم

ل اين تعاوني ها، كشاورزان در توليد همان نوع محصوالتي مشاركت مي كنند كه قادرند منابع آن را جمع آوري كنند با تشكي "است.

و بهره وري آن ها را افزايش دهند. بنابراين امسال، دولت هاي مركزي و محلي براي حمايت از اين تعاوني ها و تقويت رقابت پذيري 

 ميليون دالر( به آنان پرداخت كردند.  ٧٣6ميليارد يوان ) 4.٨رابر خطرات، مبلغ ميان آن ها و كمك به ايستادگي در ب

وي گفت كه دولت سياست هاي آشكار بيشتري را براي حمايت از تعاوني ها در زمينه احداث زيرساخت ها، تأمين منابع مالي، بيمه، 

 بازاريابي و آموزش كاركنان آن ها اجرا خواهد كرد. 

 ليانترجمه: مهشيد جال

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٢٠/%D٨%AA%D٨%B9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

ميليارددالري فلوريدا/ نابودي درختان  8به کشاورزي آمريكا/ خسارت به اقتصاد کشاورزي « ايرما»حمله سهمگين 

 مرکبات، نيشكر، محصوالت پنبه و سبزيجات

در شيكاگو پيش بيني كرد، درختان مركبات، نيشكر قند، محصوالت پنبه و سبزيجات فلوريدا از بروز  "فيوچرز اينترنشنال"كارگزاري 

فيوچرز »از كارگزاري « تدي رايلي»)ايانا( از اگري ماني ، به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران .توفان ايرما آسيب جدي ببيند

 .در شيكاگو پيش بيني كرد، درختان مركبات، نيشكر قند، محصوالت پنبه و سبزيجات فلوريدا آسيب جدي ببيند« اينترنشنال

  .ب ميانه به ارمغان مي آوردوي افزود: عبور مخروط توفان اخير، باران هاي گسترده اي را براي مناطق دلتا، جنوب شرق و پايين غر

ترس توليدكنندگان پرتقال در فلوريدا، فقط مربوط به خسارت آني توفان نيست، بلكه هر درخت براي توليد كامل هفت سال طول 

ي بهترين قرارداد معامله شده آب پرتقال برا.زمان الزم دارد و بسياري از كشاورزان ديگر محصوالت زراعي را جايگزين خواهند كرد

سپتامبر( در بورس نيويورک  ٨سنت به ازاي هر پوند در معامالت بعدازظهر جمعه ) ١٥٢.٨درصدي به  4.4تحويل نوامبر با رشد 

، پيش بيني ها نشان مي دهد «گروه كااليي رز»از « لوييز رز»به گفته .درصدي مواجه شد ١.٣رسيد. پنبه معامله شده نيز با رشد 

ع تري از اراضي پنبه در آالباما، فلوريدا و جنوب شرقي جرجيا بگذرد و خطر از دست رفتن كيفي و كمي كه توفان اخير از نواحي وسي

پيش بيني هاي اخير نشان مي دهد كه باران و سيل مرتبط با اين توفان به ناحيه شمالي رودخانه مي سي سي .محصوالت وجود دارد

 .سيدگي در شرايط خيسي را داشته باشدپي برسد و با توجه به زمان باز شدن غوزه ها، خطر پو

در سال در شيكاگو، وزارت كشاورزي آمريكا هم برآورد كرد كه « فيوچرز اينترنشنال»به گزارش ايانا، همزمان با پيش بيني كارگزاري 

دادي از ميوه ها بلكه تعگذشته ايالت فلوريدا به عنوان توليد كننده برتر اياالت متحده، نه تنها در توليد محصوالت پرتقال و نيشكر، 

هزار مزرعه تجاري  4٧با توجه به وجود و سبزيجات ديگر شامل گريپ فروت، هندوانه، گوجه فرنگي و خيار نيز پيشرو بوده است؛ لذا 

هم م ميليارد دالر، مي توان چنين پيش بيني كرد كه خسارت توفان ايرما به اقتصاد كشاورزي اين ايالت ٨در ايالت فلوريدا به ارزش 

 /.در كشاورزي آمريكا سنگين بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٠٣/%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۷تاریخ: 

 افتدها در پسابرگزيت به خطر ميامنيت غذايي بريتانيايي

شود و تعلل مقامات بريتانيا در انجام توافقات الزم با اتحاديه نيمي از مواد غذايي مصرفي در بريتانيا از طريق واردات تأمين ميحدود 

 .اروپا بر سر مسائل گمركي پس از برگزيت، امنيت غذايي شهروندان اين كشور را در معرض خطر قرار خواهد داد

اند در مورد مسائل گمركي پس از خروج كشورشان از اتحاديه اروپا، با رهبران لندن هنوز نتوانسته به گزارش ايانا از اتاق ايران، مقامات

فروشان بريتانيا اخيراً به دولت اين كشور هشدار داده است كه اگر توافقات الزم در اين اين اتحاديه به توافق برسند. انجمن خرده

كنندگان بريتانيايي ديگر نتوانند ( مصرف٢٠١9رگزيت )نهايتاً تا پايان مارس خصوص صورت نگيرد، ممكن است پس از اجراي كامل ب

 .به اندازه گذشته به محصوالت غذايي پرطرفداري مانند پرتقال اسپانيايي يا گوشت تازه ايرلندي دسترسي داشته باشند

 آن رد اسپنسر اند ماركز و تسكو قبيل از معروفي فروشيخرده هايشركت كه–فروشان بريتانيا بر اساس گزارش اخير انجمن خرده

 هاي مشمول كنترل گمركيتواند تعداد محمولهروپا بدون حصول توافقات گمركي الزم ميا اتحاديه از بريتانيا خروج -دارند عضويت

ا مجبور خواهد شد ميليون محموله در سال برساند. اين بدان معناست كه بريتاني ٢٥٥را با افزايش چهار برابري مواجه نموده و به 

هاي هنگفتي را براي توسعه راه ها و بنادر خود صرف ها به بازار مصرف، هزينهبراي جلوگيري از تأخير مضاعف در رسيدن محموله

فروشان بريتانيا، در گزارشي كه اخيراً از طرف اين انجمن به دولت ارائه شده، تصريح كرده هلن ديكنسون، رئيس انجمن خرده.كند

خواهيم با همكاري دولت، تنهايي مشكل تأخير در ترخيص كاالها را حل كند. ما ميتواند بهوجود يك اتحاديه گمركي نمي»است: 

رون كنندگان به كاالهاي باكيفيت و مقكنندگان را تأمين كند. دسترسي مصرفاندازي كنيم كه منافع مصرفاي را طراحي و راهسامانه

 .«هيچ تفاوتي با قبل از آن داشته باشد به صرفه، نبايد پس از برگزيت

شود و دو طرف بايد در خصوص مسائل ديگري، گذاري محدود نميمذاكرات گمركي بين بريتانيا و اتحاديه اروپا تنها به مقوله تعرفه

ر به كيفي كاالها، با يكديگهاي گمركي در مبداً و نيز استانداردهاي افزوده گرفته تا نحوه انجام كنترلونقل و ماليات بر ارزشاز حمل

وجود، كندي روند مذاكرات موجب شده است تا خطر عدم حصول توافقات گمركي الزم بين دو طرف قبل از خروج توافق برسند. بااين

امات از طرفي ژان كلود يونكر، رئيس كميسيون اروپا، به مق.، بيش از هميشه احساس شود٢٠١9كامل بريتانيا از اتحاديه اروپا در سال 

ز توافق اند و قبل اشده از سوي آنها براي تكميل فرآيند برگزيت، ابهامات متعددي داشتهلندن هشدار داده است كه اسناد كتبي ارائه

بر اساس آمارهاي وزارت محيط زيست، غذا و امور روستايي بريتانيا، .بر سر اين اسناد، مسائل تجاري مورد بحث قرار نخواهند گرفت

ميليارد  ٢٢.4مجموعاً  ٢٠١6بريتانيا در سال  .ز مواد غذايي موردنياز مردم اين كشور، از ساير كشورها تأمين شده استحدود نيمي ا

 .ميليارد دالر( انواع مواد غذايي شامل گوشت، ميوه و سبزيجات، ماهي و محصوالت لبني، وارد كرده است ٢9پوند )

ر نتوانيم اگ»گويد: هاي اين انجمن از وضعيت كنوني ميانيا، در خصوص نگرانينيگل جني، رئيس انجمن محصوالت غذايي تازه بريت

توجهي را در ترخيص كاالها شاهد خواهيم بود و اين دردسر با اتحاديه اروپا دست پيدا كنيم، تأخيرهاي قابلبه يك توافق گمركي بي

 .«ندهاي گزافي را به صنعت مواد غذايي تازه وارد كتواند هزينهمسئله مي

هاي خود از عدم حصول توافق گمركي بين كشورشان و اتحاديه كنند كمتر در مورد نگرانيفروشان بريتانيايي سعي ميالبته خرده 

وجه هاي منفي برگزيت تكنندگان بيش از پيش به جنبهها باعث شود مصرفاروپا صحبت كنند، زيرا ممكن است بيان اين نگراني

 .نشان دهند

 غذاييبهداشت مواد 
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 اي به مسئلهفروشان بريتانيا از مقامات اين كشور خواسته است در مذاكرات گمركي خود با اتحاديه اروپا، توجه ويژهانجمن خرده

هاي دامپزشكي در مبدأ )كشورهاي صادركننده( داشته باشند. در حال حاضر اين روند بهداشت و سالمت مواد غذايي و صدور تأييديه

گونه كنترلي بر بهداشت مواد غذايي وارداتي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعمال مبادي ورودي گمرک بريتانيا هيچبرقرار است و در 

درصد  ٥٠كم المللي گوشت، دستطبق آمارهاي انجمن بين.شود، اما پس از اجراي كامل برگزيت ممكن است وضعيت فرق كندنمي

اي انواع گوشت قرمز وارداتي از كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا، در مبادي ورودي هدرصد از محموله 20هاي طيور و از محموله

گيرند. اگر بريتانيا بدون حصول توافقات گمركي، اتحاديه اروپا را ترک كند، كاالهاي گمرک بريتانيا مورد بازرسي بهداشتي قرار مي

ها، زمان ترخيص كاالهاي فاسدشدني خواهند شد. اين بازرسي وارداتي از كشورهاي عضو اين اتحاديه نيز مشمول بازرسي بهداشتي

فروشان مجبور ونقل و انبارداري خواهد افزود. در چنين شرايطي خردههاي حملرا بين دو تا سه روز افزايش خواهد داد و بر هزينه

محدود بودن توليد و عرضه داخلي، راهي  خواهند شد كمبود مواد غذايي وارداتي را با مواد غذايي داخلي جبران كنند كه با توجه به

الملل و بررسي برگزيت در اتحاديه البته به گفته نيك وان وستنهولز، مدير بخش تجارت بين.ها باقي نخواهد ماندجز افزايش قيمتبه

توليد  نظور افزايش ظرفيتمها در مقياس گسترده بهملي كشاورزان بريتانيا، يك راهكار ديگر نيز وجود دارد و آن تغيير كاربري زمين

 .مدت بتوان روي آن حساب كردرسد حداقل در كوتاهمواد غذايي در بريتانيا است؛ راهكاري كه به نظر نمي

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٨٠/%D٨%A٧%D9%٨٥%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 ها/ ملخ صحرايي خطر جديد در پرتو تغييرات آب و هوايي استسازي يک استراتژي پيشگيرانه در مبارزه با ملخپياده

ا ت تقريبملخ صحرايي يك آفت بزرگ در محصوالت كشاورزي و چراگاه هاي متعدد است كه سراسر منطقه ي گسترده اي به وسع

مانند ساير  .ميليون كيلومتردر طول آفريقا، شمال استوا، خاور نزديك، شبه جزيره عربستان و شبه قاره هند را پوشش مي دهد ٣٠

ملخ ها، ملخ صحرايي مي تواند از فاز انفرادي با تراكم جمعيت كم در طي دوران كسادي )دوره هاي آرام( به يك فاز گروهي با تراكم 

 .در طول دوره هجوم تغيير كند؛ زماني كه دسته ها و انبوده ملخ ها مي توانند كشاورزي را ويران كنندجمعيت باال 

، اهميت اين آفت، پياده سازي يك استراتژي پيش گيرانه به سرپرستي مراكز نظارت و كنترل "يوراكلرت"به گزارش ايانا از سايت 

سطح جهاني، آن مراكز توسط فائو در شهر روم هماهنگ مي شوند كه داراي ملي در كشورهاي آسيب ديده را ضروري كرده است. در 

يك سرويس اطالعاتي مسئول نظارت بر وضعيت در سراسر مناطقي كه حشرات وجود دارند و پيش بيني خطرات شيوع و تهاجم 

 بوده است. است. اين هشدار و سيستم جلوگيري اوليه در كاهش وسعت تخريب ها در بيشتر مناطق كشاورزي موفق

 خطر جديد در آفريقاي جنوبي به عنوان نتيجه تغييرات آب و هوايي

تغييرات آب و هوايي فعلي و آينده مي تواند خطر ملخ را در درجات مختلف تحت تاثير قرار دهد. اين، شرايط آب و هوايي مطلوب 

ست كه تكامل احتمالي اين آفت كشاورزي است كه موجب تهاجم در مناطق محدود شده در صحراها مي شود. بنابراين واجب ا

هاي ضروري براي استراتژي هاي فعلي جلوگيري در زمان مناسب انجام شود. به لطف داده هاي تاريخي كه   ارزيابي شود تا تنظيم

توانستند اكوسيستم و  INRA/CIRADتوسط سرويس اطالعات ملخ صحرايي فائو به اشتراک گذاشته شده، يك تيم مشترک 

آب و هوايي گونه ها را در طي دوران ركود مطالعه كنند و تاثيرات تغييرات آب و هوايي محتمل بين زمتن حال و تا سال  توزيع

را مطابق با دو سناريو در مورد آب و هواي آينده پيش بيني كنند.ملخ صحرايي دو زيرگونه دارد، يكي )كه از منظر  ٢٠9٠و  ٢٠٥٠

است( شمال استوا و ديگري )كمتر شناخته شده( در جنوب آفريقاست. نتايج اين پژوهش  كشاورزي در حال حاضر خطرناک ترين

نشان مي دهد كه اگرچه اين دو زيرگروه مناطق آب و هوايي متفاوتي را در مناطق راكد مربوطه تصرف مي كنند، آنها در طول تكامل 

يستگاه نشان مي دهد كه هرچه آب و هواي جنوب آفريقا خود مناطق زيستگاهي اصلي خود را نيز حفظ مي كنند. اين حفظ كردن ز

بيشتر شبيه به شمال آن شود، زيرگونه هاي جنوب مي توانند به خطرناكي آنهايي باشند كه در شمال هستند. عالوه بر اين در پرتو 

دارد كه گسترش تغييرات آب و هوايي پيش بيني هاي بزرگ مقياس در دسترس نشان مي دهد كه زيرگونه هاي جنوب امكان 

يابند.زيرگونه هاي شمال، به اين واسطه، به احتمال زياد با شرايط خشكسالي شديد مواجه مي شوند كه مي تواند توزيع كلي آنها را 

در منطقه در طول دوره بهبودي كاهش دهد. با اين حال، اين كاهش در درجه اول قلب به شدت خشك صحراي بزرگ آفريقا را 

و نه شيوع ملخ هاي صحرايي منطقه را، كه از تله ها و بندهاي ملخ ها آغاز مي شود. يكي ديگر از پيامد هاي نگران نگران خواهد كرد 

 كننده تر تغييرات آب و هوايي، احتمال گسترش محلي آن در حاشيه مناطق توزيع جغرافيايي فعلي مانند سواحل جنوب است.

 هشيار بودن نسبت به خطرات تهاجم

پژوهشگران مسئول اين مطالعه نتيجه گرفته اند كه شيوه هاي نظارت و مديريت فعلي در رابطه با ملخ ها و ظرفيت ها در شمال 

آفريقا بايد حفظ شوند و مراقبت بيشتري در مناطق حاشيه اي شمال و جنوب مناطق آلوده فعلي توصيه مي شود. در آفريقاي جنوبي، 

تبديل به يك تهديد بزرگتر براي كشاورزي شود بايد به خوبي و با دقت و با توجه به ظرفيت گرسنگي احتمال اينكه زيرگونه جنوبي 

آنها تحت شرايط آب و هوايي جديد مراقبت شود.وراي عدم اطمينان هاي مربوط به مدل سازي مناطق آلوده به يك گونه خاص، اين 

آفت بزرگ قابل تغيير نيست. اين مسئله بايد به طور دائمي بررسي شود  مطالعه نشان داد كه استراتژي مديريت پيشگيرانه براي اين
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تا نه تنها تغييرات احتمالي و قابل پيش بيني آب و هوا بلكه تغييرات در زمينه هاي اجتماعي اقتصادي نيز مورد توجه قرار گيرد. تيم 

ار آن و در نظر گرفتن آن به عنوان يك سيستم با هدف بهبود مديريت اين آفت با در نظر گرفت جنبه هاي بسي CIRADپژوهشي 

 سازگار شوده پيچيده كار خود بر روي ملخ صحرايي ادامه مي دهند.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨49٠/%D9%BE%DB%٨C%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 طراحي کردند "کوددهي هوشمند"جديدترين حوزه پژوهشي در زمينه کشاورزي/ دانشمندان 

، توسعه ksc طبقه گفته هاي سرپرست تحقيق تاتيانا وولووا، استاد دانشگاه فدرال سيبري و رئيس آزمايشگاه در موسسه بيوفيزيك

داروها با استفاده از مواد زيستي تجزيه پذير كه تحت تاثير فلور ميكروبي به محصوالت بي ضرر تجزيه مي شوند و نسل جديدي از 

 .يك رها شدن تدريجي در اجزاء فعال درون خاک ايجاد مي كنند، جديدترين حوزه پژوهشي در زمينه كشاورزي است

، توسعه kscطبقه گفته هاي سرپرست تحقيق تاتيانا وولووا، استاد دانشگاه فدرال سيبري و رئيس آزمايشگاه در موسسه بيوفيزيك 

نسل جديدي از داروها با استفاده از مواد زيستي تجزيه پذير كه تحت تاثير فلور ميكروبي به محصوالت بي ضرر تجزيه مي شوند و 

 ء فعال درون خاک ايجاد مي كنند، جديدترين حوزه پژوهشي در زمينه كشاورزي است.يك رها شدن تدريجي در اجزا

به گزارش ايانا از سايت يوراكلرت، براي مثال، نيتروژن يكي از عناصر است كه كمبود آن اغلب براي رشد و توسعه گياهان ديده مي 

وه بر اين، اجزاي آن از نظر شيميايي بسيار جابه جا شود. نيتروژن موجود در خاک در دسترس براي گياهان معموال كم است. عال

شونده هستند و به آساني از روي خاک شسته مي شوند. در اين رابطه، ريسكي در توسعه چنين اشكالي از كوددهي نيتروژني كه 

 موجب آزاد شدن آرام نيتروژن و ثبات غلظت آن در خاک مي شود وجود دارد.

ه كليدي براي توسعه چنين داروهايي وجود مواد ايمن و زيستي تجزيه پذير در محيط زيست است. ما نقط"تاتيانا وولووا مي گويد: 

اين تكنولوژي را براي تركيب كردن پلي استرهاي زيستي تجزيه پذير با منشاء ميكروبيولوژيكي كه به عنوان يك ماده براي توليدات 

و اجرا كرديم، و همچنين الگوهاي تجزيه آن ها در خاک و ساير محيط  ابزارهاي كاربردي زيست پزشكي موثر هستند توسعه داديم

.اين پژوهشگران براي ايجاد سازه هايي كه به آرامي تجزيه مي شوند از يك پليمر قابل تجزيه زيستي به نام "ها را كشف كرديم

poly-3-hydroxybutyrate و نيترات آمونيوم مخلوط كردند. جرم  استفاده كردند. دانشمندان پودر اين بيوپليمر را با آرد چوب

حاصله به قرص هاي به هم فشرده تبديل شد و براي آزمايشي كه به شكل تجزيه اين قرص هاي قابل تجزيه زيستي به همراه نيترات 

ندم ار گآمونيوم اضافه بود بر روي گندم، انجام شد.براي كوددهي گياهان اين روش به چندين شكل مورد آزمايش قرار گرفت. يك ب

ها بدون وجود كود پرورش داده شدند، بار ديگر با اضافه كردن آمونيوم نيترات خالص، و هم چنين با به كار بردن حب ها يا قرص 

هاي فشرده شده، كه عمدتا با يك اليه فيلم بيوپليمر پوشش داده شده بودند. بهترين نتيجه زماني بدست آمد كه كوددهي در اليه 

ته بندي شد، زماني كه مركز قرص كه شامل كود و پليمر نامبرده است ) و در بعضي موارد آرد چوب( با پليمر حفاظتي دواليه بس

فيلم پوشانده مي شد. در اين مورد به دليل تجزيه آهسته فيلم و قرص، كود در مدت دو ماه به ميزان نسبتا ثابت به خاک تحويل 

كود به شدت بسته بندي شده بود باالترين و تقريبا يك چهارم بيش از زيست  داده مي شد.زيست توده هاي گندم در آزمايشي كه

 توده گندمي بود كه با افزودن كود طبيعي رشد مي كند.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٣4/%D٨%AC%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 دهند؟هاي پاراگوئه واکنش نشان مياي اروپايي نسبت به تخريب جنگلهاي زنجيرهآيا فروشگاه

گزارش داده است كه  Earthsight سابقه در حال نابودي است. سازمان مردم نهاداي چاكو در پاراگوئه با سرعتي بيهاي حارهجنگل

شود و خواستار حذف محصوالت مرتبط اي اروپايي فروخته ميهاي زنجيرهجنگلي چاكو در فروشگاههاي حاصل از چوب منطقه زغال

 -اي جهانهاي حاره، هيچ يك از جنگلگاردينبه گزارش ايانا از .اي اروپا شده استهاي زنجيرههاي پاراگوئه از فروشگاهبا تخريب جنگل

به سرعت منطقه جنگلي چاكو در نوار مرزي آرژانتين، بوليوي و  -هاي اندونزي، مالزي و نه جمهوري دموكراتيك كنگونه آمازون، نه جنگل

در دانشگاه مريلند انجام شده، اوضاع اينچنين است؛ اين تخريب  ٢٠١٣اي كه در سال . حداقل بر اساس مطالعهپاراگوئه در حال تخريب نيست

آخرين "شود: گونه آغاز مي، گزارشي منتشر كرد كه اين Earthsightگسترده امروز هم ادامه دارد.در ماه جوالي، سازمان مردم نهاد انگليسي

دهد كه ميزان پاكسازي جنگل از شود نشان ميرا هم شامل مي ٢٠١٧كه ژانويه  Guyraاي هاد پاراگوئهتحليل موجود توسط سازمان مردم ن

هاي خود در هزار هكتار از جنگل ٢٠٠زمان انتشار مقاله دانشگاه مريلند، به سرعت ادامه دارد. منطقه چاكو در پاراگوئه در آستانه از دست دادن 

ن تري. بر اساس گزارش ارث سايت، مهم"رودهاي اين منطقه از بين مياي به مساحت منهتن، از جنگلمنطقهسال جاري است: يعني هر دو هفته، 

شود؛ عامل مشوق ديگر كه در اين گزارش به آن پرداخته شده هاي اين منطقه، پرورش گاو براي گوشت است كه صادر ميعامل نابودي جنگل

زغال مشوق سودآور ديگري براي تخريب باقيمانده "شود. در گزارش ارث سايت آمده است: مي است، توليد زغال است كه بخش عمده آن صادر

كنند، هاي پاكسازي جنگل براي دامداري، جبران شود. چوب سخت درختان چاكو كه با سرعت كمي رشد ميكند هزينهچاكو است و كمك مي

 quebracho blancoترين گونه زغال مربوط به درخت سوزد. پرفروشكم مي كند كه با گرماي زياد و دودزغال بسيار با كيفيتي توليد مي

ها براي قبايل بومي مانند آيورئو كه از كندوهاي ساخته شده در باالي رود؛ اين درختاست كه جزء بلندترين درختان منطقه به شمار مي

سايت، پاراگوئه يكي از پنج كشور اول صادر كننده زغال دنياست و كنند، اهميت دارد.بنا بر گزارش ارث هاي اين درختان عسل تهيه ميشاخه

ترين بازارهاي آن هستند. اين گزارش بر روي شركت اتحاديه اروپا با فاصله زياد، بزرگترين مقصد صادراتي آن است كه آلمان و انگلستان مهم

متمركز شده است. ارث سايت ادعا  ٢٠١٧اگوئه از اتحاديه اروپا در سال درصد از واردات پار 4٠ترين صادر كننده پاراگوئه و منبع بريكاپار، بزرگ

كند و قسمتي از محصوالت آن به اي غير پايدار از بين برده شده، زغال توليد مياي در چاكو كه جنگل به گونهكند كه بريكاپار از منطقهمي

 شود. در اسپانيا و آلمان فروخته مي Aldiو  Lidlدر اسپانيا و  Carrefourاي در اتحاديه اروپا و آمريكا از جمله هاي زنجيرهسوپرماركت

ت مدير اين ساي"اند. در گزارش آنها آمده است: هاي بريكاپار در چاكو ديدن كردهطور ناشناس از يكي از كارگاهبه ارث سايتمحققان 

و گفت كند. ادر صحبت با محققان تاييد كرد كه بريكاپار مالك اين كارگاه است و زغال را براي صادرات به اروپا و آمريكا توليد مي

 ."دهندشود زيرا خريداران اروپايي اين گونه را ترجيج ميزغال تهيه مي quebracho blancoكه تنها از چوب درختان 

 Ibecosolگويد كه مدير كل شركت هاي پاراگوئه را در انگلستان رديابي كرده است. اين گزارش ميارث سايت همچنين زغال جنگل

 "بخش رستورن و هتل در انگلستان"هاي چاكو به زغال جنگل كند، به ارث سايت گفته استكه بازار بريكاپار را در اروپا اداره مي

در هزاران فروشگاه مستقل و از طريق پمپ  Dolimexشود در حالي كه زغال ديگر صادر كننده معروف پاراگوئه يعني فروخته مي

 از جمله از بين رفتن تنوع زداييترين تاثيرات جنگل.اين گزارش، مهم"رسداي در سراسر انگليس به فروش ميهاي زنجيرهبنزين

را  هاي بوميزيستي، افزايش فشار بر منابع آبي، تهديد گرسنگي براي حيوانات بزرگ مثل پوماها و جگوارها و خطر انقراض گونه

هاي هاي جنگل چاكو در پاراگوئه قلمرو اجدادي گروهكند كه تقريبا تمام قسمتبرشمرده است. به عالوه، اين گزارش اشاره مي

ها تا غرب قلمرو تر از همه قبيله آيورئو است. در حالي كه گزارش، بر مساله زغال توليدي از بخشي از زمينختلف بومي و مهمم

كند كه احتماال بريكاپار، اخيرا بخشي از زغال خود را از يك منطقه وسيع تازه يعني طرف ديگر تاريخي آيورئو متمركز است، بيان مي

راسر زدايي در سكند كه جنگلكند.ارث سايت همچنين تاكيد ميهاي قبيله آيورئو تهيه ميو و در درون زمينبزرگراه عبوري از چاك

http://awnrc.com/index.php
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ا به گزارش گذارد. بنكنند و هيچ ارتباطي با ديگران ندارند، تاثير منفي ميچاكو، بر زندگي افراد قبيله آيورئو كه در انزوا زندگي مي

سال است براي حفظ  ٢٥هاي قبيله آيورئو كه ، يكي از زير گروهSurvival Internationalسازمان مردم نهاد ديگر انگليسي 

ه به جبا تو –گيري شده است كه اروپا اند. در گزارش ارث سايت، نتيجهكنند، اخيرا با دولت وارد مذاكره شدهسرزمين خود تالش مي

كرشده هاي ذدر نابودي جنگل چاكو با دولت پاراگوئه همدست است. توصيه -نياز به زغال پاراگوئه و نيز گوشت گاو و چرم اين كشور

توجهي كرده است در اين گزارش روشن است: اتحاديه اروپا بايد خالهاي موجود در قوانين زيست محيطي خود كه به زغال چوب بي

 اي بزرگ هم بايدهاي زنجيرههاي گاو وارداتي حساس باشد. فروشگاهه بر اين بايد نسبت به سرمنشا گوشترا اصالح كند و عالو

تري داشته باشند و نسبت به ادعاهاي توليد كنندگان مبني بر رعايت اصول زيست درباره منبع اصلي اين محصوالت تحقيقات جامع

هاي متعهد به حذف محصوالتي كه منجر اي بايد به فهرست شركتزنجيره هايمحيطي با دقت بيشتري تحقيق كنند.اين فروشگاه

 Rainforest Rescueشود، بپيوندند. انتشار اين گزارش بالفاصله منجر به درخواست سازمان مردم نهاد آلماني زدايي ميبه جنگل

اي الدي، ليدل و كرفور درخواست كرد براي اطمينان از عدم فروش زغال حاصل از تخريب جنگل هاي زنجيرهشد كه از فروشگاه

اي كرفورد در پاسخ به اين به عمل آورند.به گزارش سازمان مردم نهاد ارث سايت، فروشگاه زنجيره "اقدام فوري"در پاراگوئه  چاكو

نهاد گفته است: تحقيقات درباره اين موضوع را آغاز كرده و موقتا خريد محصوالت بيشتر از پاراگوئه را متوقف كرده است. آلدي نورد 

بوده و امسال از اين شركت خريد  ٢٠١6كرده اما آخرين خريد، مربوط به سال ود را از بريكاپار خريداري ميتاييد كرده كه زغال خ

گيرد و امسال، محصوالت مرتبط اي به گاردين گفته است كه گزارش ارث سايت را بسيار جدي مينخواهد كرد. اين فروشگاه زنجيره

د كرد.شركت ليدل در اسپانيا به گاردين گفت كه در همه شرايط تجارت خود، بر هاي پاراگوئه را خريداري نخواهبا تخريب جنگل

 ما مطمئن خواهيم شد كه شركت"گويد اصرار دارد. اين كمپاني مي "استانداردهاي دقيق حفاظت پايدار از محيط زيست"رعايت 

Ibecosol رعايت اصول زيست محيطي از جمله اسناد مربوط هاي الزم براي اطمينان يافتن از تهيه كننده اجناس ما، تمام تاييديه

 كند. به تاييديه زيست محيطي سرمنشا مواد خام را اخذ مي

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٢6/%D٨%A٢%DB%٨C 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۱تاریخ: 

 هاي دريايي در سراسر جهان آلوده به ذرات پالستيک استنمک

هاي اياالت متحده، اروپا و چين، آلوده به در تحقيقات تازه مشخص شد كه ذرات پالستيك در نمك دريايي به دست آمده از آب

 .ا سر جهان استميكرو ذرات پالستيكي است كه نشان دهنده فراگير بودن بحران آلودگي پالستيك در سر

ها از هاي پالستيكي در نمك دريايي در سراسر جهان به نگرانيجديد درباره وجود آالينده ، نتايج مطالعاتگاردينبه گزارش ايانا از 

 هاي پالستيكي و آلوده شدن زنجيره غذايي انسان به ميكرو ذرات پالستيكي دامن زده است.ابعاد بحران زيست محيطي ناشي از زباله

كشي، مطالعات جديد نشان داده است ودگي پالستيكي در آب لولهدر پي افشاگري هفته گذشته گاردين درباره وجود سطوحي از آل

ريايي هاي دهاي دريايي در انگليس، فرانسه، اسپانيا و چين وجود دارد؛ اكنون وجود اين آلودگي در نمكذرات ريز پالستيك، در نمك

هاي هاي يك بار مصرف مانند بطريستيكمحققان معتقدند بيشتر اين آلودگي از ميكروفيبرها و پال.در آمريكا نيز ثابت شده است

دهند. بر اساس اعالم سازمان ملل، هر سال تا دوازده ميليون و آيد كه بخش اعظم ضايعات پالستيكي را تشكيل ميوجود ميآب به

قيقه در هر د شود كه اين مقدار، معادل وارد شدن يك كاميون زباله پالستيكيهاي جهان ميهفتصد هزار تن پالستيك وارد اقيانوس

شري ميسون، استاد دانشگاه ايالتي نيويورک در فلوريدا كه مديريت جديدترين تحقيقات درباره آلودگي نمك به .ها استبه اقيانوس

پالستيك نه تنها به سبب استفاده روزمره در سطح جامعه ما وجود دارد بلكه به صورت "گويد: ذرات پالستيك را به عهده داشته مي

خوريم و نمكي كه استفاده خورد. پالستيك همه جا در هوا، آب، غذاهاي دريايي كه ميمحيط زيست هم به چشم مي گسترده در

.ميسون با همكاري محققان دانشگاه مينه سوتا درباره وجود ذرات "خوردشود؛ در همه جا پالستيك به چشم ميكنيم پيدا ميمي

نوع نمك دريايي( كه  ١٠ست. در اين مطالعه، دوازده نوع مختلف نمك) از جمله پالستيك در نمك و آب آشاميدني مطالعه كرده ا

شود، بررسي شده است. گاردين نتايج اين بررسي را كه به زودي منتشر هاي آمريكايي در سراسر جهان فروخته ميدر سوپر ماركت

هاي پزشكي مسئوالن بهداشت و درمان به توصيه هاميسون دريافت كه اگر آمريكايي.شود، به صورت اختصاصي دريافت كرده استمي

ها كنند. با اين حال، بيشتر آمريكاييذره پالستيك در سال وارد بدن خود مي 66٠گرم نمك در روز عمل كنند،  ٢.٣مبني بر خوردن 

ش از حد مجاز نمك ها بيكنند. مسئوالن بهداشت و درمان معتقدند، نود درصد آمريكايياحتماال مقادير بيشتري نمك مصرف مي

دن اند تاثيرات پالستيك بر بتاثير وارد شدن پالستيك در بدن مشخص نيست. دانشمندان به سختي تالش كرده.كننداستفاده مي

انسان را بررسي كنند زيرا نتوانستند گروهي از افراد را پيدا كنند كه در معرض مصرف نمك آلوده نبوده باشند تا آنها را به عنوان 

در مقاله  ٢٠١٣محققان دانشكده بهداشت عمومي جان هاپكينز و دانشگاه ايالتي آريزونا در سال .نترل مورد مطالعه قرار دهندگروه ك

همه افراد از گهواره تا گور، در معرض ميزاني از آلودگي ذرات پالستيكي هستند. سطوح قابل كشف ذرات پالستيك "اي نوشتند: 

.اين تحقيق همچنين "درصد از افراد بزرگسال در اياالت متحده يافت شده است 9٥هاي ادرار در نمونه bisphenol Aموسوم به

ه شود و اينكص شد، هر دقيقه يك ميليون بطري پالستيكي فروخته ميگيرد كه در بررسي گاردين مشخپس از آن صورت مي

 ٢٠٥٠هاي پالستيكي تا سال شود ميزان توليد بطريبيني ميها از سرعت توليد آنها كمتر است. پيشها براي بازيافت بطريتالش

ن، اند.تحقيقات ميسواقليمي دانسته هاي پالستيكي را معادل تغييراتبرخي متخصصان محيط زيست، خطر زباله .چهار برابر شود

 كند.ديگر مطالعات مربوط به وجود ذرات پالستيك در نمك دريايي در كشورهاي اسپانيا و چين را تكميل مي

به دنبال چاپ تحقيقي در مجله نيچر، درباره وجود ريز ذرات پالستيك در طبيعت، در ماه آگوست، محققان اسپانيايي به اين نتيجه 

نوع نمك خوراكي را آزمايش كردند و در  ٢١. سپس دانشمندان "محصوالت دريايي آلوده به ميكروپالستيك هستند" رسيدند كه

هاي طرياي است كه در ساخت بهمه آنها پالستيك پيدا كردند. بيشترين نوع پالستيكي كه يافت شد، پلي اتيلن ترفتاالت، ماده

http://awnrc.com/index.php
https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/08/sea-salt-around-world-contaminated-by-plastic-studies
https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/08/sea-salt-around-world-contaminated-by-plastic-studies
https://www.theguardian.com/society/2017/jun/16/eu-moves-to-restrict-hormone-disrupting-chemical-found-in-plastics
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كشور را آزمايش كردند.  ٨نوع نمك از  ١٧از دانشمندان از فرانسه، انگليس و مالزي،  شود. بهار امسال، گروهيپالستيكي استفاده مي

لن و پلي ها، از نوع پلي اتيجز يكي، پالستيك پيدا كردند و دريافتند كه بيشتر پالستيك موجود در اين نمكها بهآنها در همه نمونه

ت پالستيك را در نمك در چين يافتند. ذرات ميكروسكوپي پالستيك ، ذرا٢٠١٥پروپيلن بوده است.دانشمندان نخستين بار در سال 

هاي چين به فروش محصولي كه در آنها نمك استفاده شده بود و در فروشگاه ١٥هاي هاي صورت، مواد آرايشي و در نمونهدر اسكراب

 وليد آن يعني فرآيند دهيدراسيون آبرسيد، يافت شد.برخي محققان مانند ميسون، اكنون معتقدند نمك دريايي به خاطر روش تمي

هاي دريايي در آمريكا هاي دريايي در چين بدتر از نمكنمك"گويد: دريا، بيشتر در معرض آلودگي به پالستيك قرار دارد.ميسون مي

ند: كاضافه مي. او "گيرند و اين يك معضل فراگير استاند زيرا از يك منبع واحد سرچشمه ميهاي دريايي آلودهنيست؛ همه نمك

 ."ما بايد بر روي گسترش بيش از حد استفاده از پالستيك در جامعه خود بينديشيم و مواد ديگري را جايگزين آن كنيم"

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4٨١/%D9%٨6%D9%٨٥% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۲۰تاریخ: 

 تاالب بزرگ در اکوادور سرانجام تحت حفاظت قرار گرفت

ياسوني در اكوادور و با حمايت صندوق جهاني حيات  -الگارتوكوچا-به دنبال راه افتادن كمپيني در حمايت از تاالب بزرگ كويابنو

 .رود، تحت پوشش كنوانسيون رامسر قرار گرفتاكوادور به شمار ميوحش، اين تاالب كه بزرگترين تاالب 

 المللي از بزرگترين تاالب اكوادور،به گزارش ايانا از صندوق جهاني حيات وحش، سه سال پس از آغاز كمپيني براي جلب حمايت بين

هاي لي به رسميت شناخته شد و در فهرست تاالبالملياسوني، به عنوان تاالبي با اهميت بين -الگارتوكوچا-مجموعه معروف به كويابنو

هزار هكتار قرار دارد، سه  ٧٧٠اي به وسعت تحت پوشش كنوانسيون رامسر قرار گرفت. اين تاالب جديد كه در منطقه حفاظت شده

كنوانسيون در  هاي تحت اينتاالب مشمول كنوانسيون رامسر در اكوادور است و مجموع مساحت تاالب ١9تر از مجموع برابر بزرگ

 المللي صندوق حياتهاي بيندهد. دنيس لندنبرگ، مدير حمايت از تاالباين كشور را به بيش از يك ميليون هكتار افزايش مي

العاده مهم، يك هاي اكوادور و جوامع و حيات وحش وابسته به اين مناطق فوقاين امر براي حفاظت از تاالب"گويد: وحش مي

ها يك اليه حمايتي مضاعف ها و مردابشود. كنوانسيون رامسر براي اين شبكه بسيار ارزشمند از رودخانهب ميدستاورد بزرگ محسو

 گاه حيات وحش كويابنو و پارک. اين سايت جديد، دو منطقه بسيار مهم به لحاظ تنوع زيستي در اكوادور يعني ذخيره"كندايجاد مي

هاي آگواريكو، الگارتوكوچا، ناپو و ياسوني را به هم رهاي مهمي كه حوضه آبريز رودخانهگيرد و از كريدوملي ياسوني را در بر مي

وجود آمده، پويا است و كند، حفاظت خواهد كرد. سيستم آبي مرتبط به هم كه توسط صدها رودخانه، مرداب و تاالب بهمتصل مي

ستي اين هاي زيترين گونهآورد؛ از جمله مهمي باال را پديد ميبسته به شرايط آب و هوايي نوسان دارد كه اكوسيستمي با تنوع زيست

ها مانند نوع پستاندار اشاره كرد.بسياري از اين گونه ١6٨گونه پرنده و  6٠٠گونه دوزيست و خزنده،  ٢٠٠توان به وجود منطقه مي

 هاي صورتي زيبا، سمورهاي آبي غول پيكر و گاوهاي دريايي در معرض خطر هستند.دلفين

(، بخش اساسي رژيم (paicheهاي ماهيان هنوز مشخص نشده، برخي از آنها مثل گربه ماهي و ماهي زيباي پيچ با آنكه تعداد گونه

رويد منبع مهمي براي مردم دهند.در همين حال، نخل موريچ )درخت زندگي( كه در مناطق سيالبي ميجوامع محلي را تشكيل مي

هاي متعدد نيز مسافران خارجي را قادر كنند تا با ديگر جوامع داد و ستد كنند. آبراههعبور ميمحلي است كه با قايق از تاالب 

ن آيد، برسند.اما مهمترين نقش ايهاي برتر توريستي اين كشور به شمار ميسازد كه به اين مقاصد شگفت انگيز كه جزء جاذبهمي

. آب كنندها نقش مهمي در تنظيم آب و هوا ايفا ميشود زيرا اين تاالبياكوسيستم، در مناطقي بسيار فراتر از اطراف آن احساس م

آيد و به جريان رودخانه در حوضه وسيع آمازون شود كه به صورت باران فرود مياين منطقه تبخير و به ارتفاعات اكوادور منتقل مي

ا وزارت محيط زيست اين كشور را آغاز كرد تا ، صندوق جهاني حيات وحش در اكوادور، همكاري خود ب٢٠١4كند.در سال كمك مي

ياسوني جلب كند. اما گردآوري  -الگارتوكوچا -حمايت جوامع محلي و صندوق جهاني حيات وحش شعبه آلمان را از سايت كويابنو

وست امسال كه اين آگ ٢4اطالعات الزم از منطقه وسيعي به بزرگي اين، مستلزم زمان و تالش و تعهد بسياري بود و اين امر تنها در 

اين فرايندي طوالني بود اما ارزش آن همه تالش را داشت كه "گويد: سايت به رسميت شناخته شد، به ثمر نشست.لندنبرگ مي

از اين  كنيم دولت در آينده هم به حفاظتبيني ميببينيم اين سايت بسيار مهم به فهرست كنوانسيون رامسر اضافه شده است. پيش

 . "اشد زيرا پيوستن به فهرست كنوانسيون تنها گام اول است و بايد حمايت عملي و مستمر انجام شودمنطقه متعهد ب

http://www.iana.ir/fa/news/4٨44٥/%D٨%AA%D٨%A٧%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 هفته بدون زباله در انگلستان

سال قبل در اين كشور يك  ١٠ها در انگلستان همچون بسياري از ديگر نقاط جهان به مرز بحران رسيده است؛ از معضل دفن زباله

 .اند تا توجه عمومي بيشتر به ابعاد خطرناک اين معضل جلب شودنامگذاري كرده "هفته بدون زباله"هفته را به عنوان 

، ميزان زباله توليدي در انگلستان، بسياري را نگران كرده است. با توجه به بحران جهاني آلودگي درياها و ارث تايمزش ايانا از به گزار

هفته بدون زباله نامگذاري شده است. در كشورهاي مختلف سراسر  هاي پالستيكي، هفته جاري در انگلستاننيز معضل جهاني زباله

ها اند كه از حجم انبوه زبالهدرصد از شهروندان انگليسي اظهار كرده ٧هاي بدون زباله وجود دارد. در يك نظرسنجي، جهان، هفته

ع زباله از جمله دفن در زمين و ديگر هاي مختلف دفنگراني ندارند؛ شايد اكنون زمان مناسبي باشد كه توجه عمومي را به روش

ها را در زير زمين يكي از جزاير كه به جزيره نااميدي معروف است عنوان مثال در مجمع الجزاير مالديو، زبالهها جلب كنيم. بهروش

برداشت كه در آن آمده سال قبل، از تحقيقي پرده  ١٠كنند. اما در بريتانيا، راشل اشتراوس بنيانگذار هفته بدون زباله در دفن مي

ها شود، نگران هستند. امسال ميليوناي كه در زير زمين يا كف اقيانوس دفن ميطور روزافزون از ميزان زبالهمردم انگليس به"است: 

حياتي  ها بكاهند. اين امرهايي مثل استفاده مجدد و بازيافت، از حجم زبالهشوند تا از طريق راهصدا مي نفر در سراسر جهان، يك

 «.ها، از انفجار بمب ساعتي زباله هاي خانگي جلوگيري كننداست كه شهروندان، صاحبان كسب و كار و دولت

اند و مردم شمال شرق كشور، سال به باال بوده 6٥در اين تحقيق مشخص شده كه بيشتر افراد طرفدار محيط زيست در انگليس، 

هاي دوستدار كند كه بيشتر هتلادعا مي،  Trip Advisor respondentsنگراني كمتري نسبت به اين معضل دارند.وب سايت 

درصد از  9٠محيط زيست در سوئيس هستند كه داراي سيستم بازيافت گرما، خشكشويي سبز و بسياري امكانات ديگرند كه تا 

در  "مناطق دفن زباله"زنيم شود اما حدس مياند كه در سوئيس چه مقدار زباله دفن ميكند. آنها ذكر نكردهها را بازيافت ميزباله

هستند، اينكه هر دو در مساحت  همه اين كشورهاي كوچك به مرز اشباع رسيده باشد. انگلستان و سوئيس از يك نظر شبيه به هم

ستند كه در بندي انجام شده در اروپا، هلسينكي و لوكزامبورگ دو شهري هاند.بر اساس ردهكوچكي، جمعيت زيادي را جاي داده

كنند و حسگرهاي ها، كمترين كربن را آزاد ميهاي گرمايشي و سرمايشي هتل، قرار دارند. سيستمTrip Advisorباالي فهرست 

حرارتي تعبيه شده كه در هنگامي كه از اتاق استفاده نمي شود، دماي هوا را تنظيم مي كند. همچنين در فنالند، از غذاهاي دريايي 

د كنند، بايشود. وقتي آنها تا حد امكان از مصرف روغن پالم خودداري ميزند، استفاده ميت دريايي آسيب نميكه به محيط زيس

 پرسيد چرا ما نتوانيم مصرف چنين محصول مخرب براي محيط زيست را در همه كشورها ممنوع كنيم.

هاي برتر اروپا جاي شهر داراي هتل ١٠ن كشور، در بين خبر ناراحت كننده مربوط به معضل زباله در بريتانيا اينكه تنها يك شهر اي

ها براي كنترل را در اختيار دارد زيرا در آنجا از كفش دوزک ١٠دارد و آن شهر هم در انگليس نيست! دوبلين در ايرلند، جايگاه شماره 

نيازي به دعوتنامه ندارند. همين هتل در  ها،ها و باغچههاي آمريكايي براي اقامت گزيدن در باغشود؛ كفش دوزکآفات استفاده مي

دهد كه فكر بسيار خوبي است؛ اين كار حداقل دوبلين به مهماناني كه خودشان، داوطلبانه نظافت اتاق خود را انجام دهند، جايزه مي

 شروع خوبي براي مسيري طوالني است كه بايد در جهت كاهش همه انواع زباله طي كنيم.

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4١٧/%D9%٨٧%D9%٨١%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۵تاریخ: 

 کنندگيري دستي آلودگي هوا استفاده ميشهروندان انگليسي از ابزار اندازه

د؛ اين كننگيري آلودگي هوا، براي پايش كيفيت هوا در محالت خود استفاده مياندازههاي هم اكنون هزاران نفر در انگلستان از كيت

شهروندان معتقدند تعداد مراكز سنجش كيفيت هوا در سطح شهرها كافي نيست و مسئوالن، اطالعات درستي از سطوح خطرناک 

 .دهندآلودگي هوا به مردم نمي

اي از شهروندان انگليسي، از بيم آنكه در آمارهاي رسمي، سطوح خطرناک آلودگي اعالم ، تعداد فزايندهگاردينبه گزارش ايانا از 

) Friends of theپردازند.خيريه زيست محيطي دوستان زمين و كار خود ميشود، شخصا به پايش كيفيت هواي محل زندگي نمي

)Earth هكنند و شاهد افزايش چشمگير افرادي هستيم كهاي خود استفاده ميهاي محلي، هم اكنون از كيت، اعالم كرده كه گروه 

ما از تعداد زياد متقاضيان "گويد: ابزار پايش كيفيت هوا را در دست دارند.اوليور هايس يكي از اعضاي كمپين دوستان زمين مي

اند كه ها استفاده كردهنفر در كمتر از يك سال از اين كيت 4٠٠٠هاي پايش كيفيت هواي خود شگفت زده شديم. استفاده از كيت

. قابل درک است كه بيشتر مردم "مردم از آلودگي هوا هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي استنشان دهنده نگراني زياد 

گروه محلي از  ٧٠عالقمند باشند درباره كيفيت هواي محل زندگي، كار يا مدرسه كودكان خود اطالعاتي داشته باشند؛ اما بيش از 

راي به دست آوردن تصويري دقيق تر از آلودگي و اغلب در جاهايي كه هاي تست چندگانه باعضاي كمپين دوستان زمين، از كيت

اند.دكتر بنجامين برت استاد علوم كيفيت هوا در كينگز كالج لندن هاي رسمي كنترل كيفيت هوا وجود ندارد، استفاده كردهايستگاه

آلودگي هوا از يك دغدغه زيست "گويد: ت. او ميها افزايش يافته اسكند كه تعداد افراد استفاده كننده از اين كيتنيز تاييد مي

اي بهداشتي تبديل شده اما البته هر دو دغدغه در جاي خود قابل توجه و مهم است. مردم از نظر سالمتي بيشتر محيطي به دغدغه

ن داليل، شخصا اقدام به هاي خود هستند و از همين رو اين امر منجر به افزايش تعداد كساني شده كه به اينگران خانواده و همسايه

كند و  گيران كمكاميدوار است اگر اقدامات محلي به درستي انجام شود، بتواند به تصميم"گويد: . او مي"كنندپايش كيفيت هوا مي

در بريستول كه به پايش كيفيت هواي  Air Apparent UK. پروژه "شواهد الزم درباره شرايط محلي را در اختيار آنها بگذارد

هاي اين پروژه براي مشاهده دهد؛ دادهانجام مي  Luftdaten website پردازد، كار خود را از طريق پايگاه اينترنتيقه ميمنط

هاي ت كه يافتهدهد و براي آنها اين امكان را فراهم كرده اسها اطالعات ميعمومي آزاد است و به مردم درباره چگونگي خريد كيت

گويد در حال حاضر سه سايت اينترنتي در انگليس در ساله از بريستول مي ٣٨خود را به صورت آنالين بارگذاري كنند.سم پرينس 

شوند و يكي از شهروندان ليدز هم در حال اين زمينه فعال هستند اما او شش سايت ديگر هم ساخته است كه به زودي فعال مي

 هاي آينده اضافه خواهد شد. ت كه در ماهساخت نمايشگري اس

تعداد روزافزوني از مردم در حال انجام اين كار هستند كه ضرورتا روش كارشان مثل هم نيست. من شخصي "كند: پرينس اضافه مي

دهد در ازه ميدالر خريداري كرده كه به او اج ٢٠٠شناسم كه يك مونيتور قابل پوشيدن را از امريكا به قيمت را در بريستول مي

بريستول با دوچرخه حركت كند و ميزان آلودگي را نشان دهد. ممكن است فكر كنيد در يك كشور جهان اول، حسگرهاي پايش 

متر  ٣٠٠آلودگي هوا در همه جا هستند اما در واقع چنين نيست. ممكن است در جايي كه من هستم آلودگي هوا كم باشد اما 

كنند فايده است؛ بنابر اين مردم سعي ميتا جايي كه به من مربوط است، اطالعات دولتي بي"گويد: .او مي"تر شديد باشدپايين

 اي است كه ميزاناطالعات بيشتري به دست آورند كه معضل بزرگ آلودگي هوا را نشان دهد. چيزي كه من قصد دارم بسازم، نقشه

ناطق ها يا مرويد، از عبور از برخي خيابانال اگر با دوچرخه به محل كار ميآلودگي هوا را در سراسر بريستول نشان دهد تا بتوانيد مث

در ساسكس  Clean Air Eastbourneاند عبارتند از .گروه هاي محلي ديگري كه شروع به پايش كيفيت هوا كرده"خودداري كنيد

http://awnrc.com/index.php
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ت كنند تا از كيفيز با هم همكاري ميدر لنكشاير. ساكنان لنسينگ و شورهم و ساسكس غربي ني Clean Air Chorleyشرقي و 

گويند نتايج سيستم خود را راه اندازي كردند و مي ٢٠١٧هواي منطقه خود مطلع شوند.گروه فعال ديگري از اهالي كتفورد در جوالي 

 است. "خطرناک"دهد كه ميزان آلودگي در اين منطقه، پايش آنها نشان مي

گويد آنها دريافتند كه ميزان آلودگي هوا در برخي جاهاي اين منطقه از جمله در نزديكي مي Clean Air Catfordتد بروک از 

ما متوجه ميزان خطرناک آلودگي هوا در برخي مناطق شديم. "گويد: تعدادي از مدارس ابتدايي دو برابر اندازه مجاز است. بروک مي

اند خواهيم با آنها كار كنيم و درباره كارهايي كه قبال انجام دادهد؛ ما ميخواهيم كه اين مشكل را برطرف كنناكنون از شوراي شهر مي

ترين گويد ما دريافتيم كه شهرمان يكي از آلوده.رابرت پرايس يكي از ساكنان محلي در ايستبورن مي"چيزهاي بيشتري بدانيم

خواستم كه اطالعات مخصوص به خودم من مي"يد: گوشهرهاي كشور است كه اين امر باعث شد به پايش كيفيت هوا بپردازيم.او مي

كنم و كنم خوب است يا بد. اكنون يك ماه است كه از اين سيستم استفاده ميرا داشته باشم تا ببينم آيا هواي جايي كه زندگي مي

 ."ستهاي سازمان جهاني بهداشت همخواني داشته اكيفيت هوا تنها در سه روز از هفت روز گذشته با دستورالعمل

هاي اجتماعي با من در كنم، افراد زيادي از طريق رسانهاز زمان آغاز پايش كيفيت هوا در جايي كه زندگي مي"كند: او اضافه مي

را راه انداختم و  Clean Air Eastbourneاند. من كمپين تماس بوده و از من درباره چگونگي مشاركت در اين كار سوال كرده

 ."هفت سنسور ديگر خريداري كنيم تا در اطراف شهر كار گذارده شوداند كه اعضا كمك كرده

اطالعاتي  ما به"كند: داد، نگراني از تاثير آلودگي هوا بر خانواده او و سالمت آنان بود. او اضافه ميگويد آنچه به او انگيزه ميپرايس مي

يم كه آيا توانيم بفهمها پيگيري نشود، چگونه مياين داده كنيم چگونه است. اگرنياز داريم تا بدانيم كيفيت هوايي كه تنفس مي

كند اين اطالعات را به دست آوريم. اين امر اهميت حياتي مشكلي وجود دارد يا خير؟ ساخت و استفاده از حسگرها به ما كمك مي

 . "دارد و اگر دولت به درستي اين امر را انجام ندهد، ما بايد اين كار را بكنيم

 سن حداديترجمه: مح

http://www.iana.ir/fa/news/4٨٣٣٢/%D٨%B4%D9%٨٧%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۱۹تاریخ: 

 403درصدي تجارت جهاني غالت به ميزان  ۲کند/ افزايش فائو: توليد جهاني غالت رکورد تاريخي جديدي ثبت مي

 ميليون تن ۷1۹ميليون تن و ذخاير جهاني به ميزان 

شهريور(  9مرداد تا  ١٠انداز برداشت انبوه غالت و باال رفتن ذخاير جهاني اين محصول كاهش بهاي مواد غذايي در ماه آگوست )چشم

 .را در پي داشت

ايانا از دفتر نمايندگي سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( در ايران، شاخص بهاي  -به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

مرداد( به رقم  9تير تا  ١٠درصدي نسبت به ماه جوالي ) ١.٣شهريور( با كاهش  9مرداد تا  10)مواد غذايي فائو در ماه آگوست 

درصدي شاخص بهاي غالت فائو است. با توجه به بهبود  ٥.4اين افت قيمت عمدتا ناشي از كاهش .واحد رسيد ١٧6.6متوسط 

بيني خود درباره توليد جهاني غالت فائو پيش.انداز توليد در منطقه درياي سياه بهاي گندم به ميزان زيادي كاهش يافته استچشم

افزايش داد كه باالترين حجم توليد اين محصول در تاريخ است. بر اساس گزارش عرضه و تقاضاي ميليون تن  6١١ميليارد و  ٢را به 

هاي جديد اين تخمين.به باالترين ميزان خود برسد ٢٠١٨رود ذخاير جهاني غالت نيز در پايان فصل زراعي سال غالت فائو انتظار مي

 ها درباره كاهش توليد در كانادا وبينيبيشتر در فدراسيون روسيه، پيش انداز توليدگندم است. چشم منعكس كننده افزايش برداشت

بيني فائو همچنين پيش .توليد ذرت و جو در برزيل و فدراسيون روسيه نيز روند رو به رشدي داشته است .كندآمريكا را جبران مي

ک در شاخص بهاي غذاي فائو در ماه آگوست به كاهش اند.نيز به باالترين ميزان برسد ٢٠١٧كند توليد جهاني برنج در سال مي

افزايش متوالي در سه ماه پيش از آن پايان داد. اما شاخص بهاي مواد غذايي فائو كه در پنج گروه اصلي كاالي غذايي را بر اساس 

شاخص بهاي گوشت .استدرصد باالتر از اوايل سال جاري ميالدي  6كند، المللي به صورت ماهيانه رصد ميوزن تجاري بازارهاي بين

انداز مساعد برداشت نيشكر در كشورهاي اصلي درصد كاهش داشت. شاخص بهاي شكر نيز با توجه به چشم ١.٢فائو در ماه آگوست 

 ز جانب چين وهاي باالتر االمللي به دليل اعمال تعرفهتر در بازارهاي بينتوليد كننده يعني برزيل، تايلند و هند و نيز تقاضاي ضعيف

اما شاخص بهاي روغن نباتي فائو با توجه به افزايش قيمت روغن پالم، سويا، كلزا و آفتابگردان .افت داشته است ١.٧هند، به ميزان 

درصد باال رفت. شاخص بهاي لبنيات فائو نيز با افزايش تقاضا براي روغن حيواني در اروپا و آمريكاي شمالي رشدي  ٢.٥به ميزان 

 روديم انتظار كه حالي در است برنج و گندم ويژه به  بيني جديد فائو حاكي از افزايش مصرف غالتپيش.دهددرصدي نشان مي 4.١

سابقه بر اساس برآورد فائو، ذخاير جهاني غالت به مقدار بي.برسد خود ميزان باالترين به دام تغذيه براي درشت هايدانه از استفاده

رود ذخاير انبارهاي بيشتر از برآوردهاي ابتداي فصل جاري زراعي است. همچنين انتظار ميدرصد  ٢ميليون تن خواهد رسيد كه  ٧١9

شود تجارت جهاني غالت نيز با بيني ميپيش.گندم در فدراسيون روسيه و انبارهاي ذرت در برزيل افزايش چشمگيري داشته باشند

ر جاي بگذارد. جديدترين گزارش فائو حاكي از اين است كه ميليون تن رسيده و ركوردي جديد از خود ب 4٠٣درصدي به  ٢افزايش 

 .ميليون تن بيشتر از برآوردهاي اوليه خواهد بود ٨تقاضاي واردات در چين، برزيل، اتحاديه اروپا، ايران و مكزيك 

http://www.iana.ir/fa/news/4٨4١١/%D9%٨١% 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶شهریور  ۱۷تاریخ: 

 محصول پرمصرف دنيا 4گرم شدن جهان واقعي است/کاهش برداشت 

ترين محصوالت كشاورزي شده مورد از محبوب 4طبق مطالعات جديد يك تيم تحقيقاتي، گرم شدن جهان باعث كاهش برداشت 

باعث كاهش  گرم شدن جهان ، طبق مطالعات جديد يك تيم تحقيقاتي، گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش.است

ترين محصوالت كشاورزي شده است. پروفسور سنتهولد اسنگ گفت: محصول گندم، برنج و ذرت كاهش مورد از محبوب 4برداشت 

دهد، در برخي كشورها ممكن وهوايي به تاثير مخرب خود بر توليد محصوالت كشاورزي ادامه ميو اگرچه تغييرات آبيافته است 

مثل  محصوالت اصلي کشاورزياسنگ گفت: در در اين مطالعه به خصوص، ما به تاثير افزايش دما بر .است باعث افزايش محصوالت شود

 .م و دريافتيم كه هرگونه تغيير و افزايش دما باعث افت شديد بازده اين محصوالت كشاورزي خواهد شدگندم، برنج، ذرت و دانه سويا، توجه كردي

 .از دست خواهد رفت محصول ذرت آمريكادرصد از  ١٠تر شدن دماي جهان، حدود درجه گرم ١اين پروفسور گفت: به ازاي هر 

درصد  ٢از سوي ديگر در برخي كشورها افزايش دما باعث افزايش محصول خواهد شد؛ در شمال چين به ازاي هر درجه افزايش دما 

 .شويمدرصد افزايش محصول مواجه مي 4به بازده محصول اضافه شد و به همين ترتيب در مورد برنج و ذرت فرانسه هم با 

محصول مهم خواهيم  4درصدي بازده اين  ٢٥درجه باال برود در كل شاهد افت  4دماي جهان  با اين حال اين پروفسور ادامه داد: اگر

 .دهندمحصول درحال حاضر دو سوم غذاي جهان را تشكيل مي 4اين .بود

http://www.yjc.ir/fa/news/6٢٣٥٣6٠F%D/%DA%A٨%B١%D9%٨٥%D- 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۱۹یک شنبه 

 قوانين سفت و سخت چين براي فروش برخي مواد غذايي

گزارش ها حاكي از آن است كه مقامات بهداشت مواد غذايي چين، واردات طيفي از پنير هاي فرانسوي از جمله بري، كاممرت و 

 .همچنين فروش بيكينگ پودر و سوپ هاي كنسروي در اين كشور ممنوع شده است .)بلوچيز( را متوقف كرده اندراكفورت 

، گفته مي شود كه محصوالت حاوي باكتري هايي كه در پوست هاي بري و Russia Today به گزارش تابناک اقتصادي به نقل از

 .ر بلوچيز استفاده مي شود، تحت اين ممنوعيت قرار دارندكاممرت يافت مي شوند و باكتري هايي كه براي توليد پني

 قوانين سفت و سخت چين براي فروش مواد غذايي

ما "واقع در شانگهاي مي گويد: Cheese Republic خبرگزاري فرانسه به نقل از وينسنت ماريون، يكي از بنيانگذاران پنير فروشي

مشتريانمان نمي باشيم. تامين كنندگان پنير مي گويند كه مقامات بهداشت به مدت سه هفته است كه قادر به دريافت سفارش از 

 ".مواد غذايي، قوانين خود را سختتر كرده اند

 .طبق گفته ماريون، در حال حاضر خرده فروشي ها فقط مي توانند پنير هاي سفت مانند چدار، كومته و مانچگو را به فروش برساند

 
CNNMoney گلتون، سخنگوي نمايندگي اتحاديه اروپا در چين،، گفته است: اين دقيقا به اين معني است كه به نقل از ويليام فين

چين فروش پنيرهاي معروف و سنتي اروپا كه طي دهه ها با خيال راحت در چين وارد و مصرف مي شده است را ممنوع كرده. هيچ 

 .پنير در چين توليد شود، چين آن را سالم مي داند دليل خوبي براي اين ممنوعيت وجود ندارد، زيرا در صورتي كه همان

فينگلتون تأكيد كرده است كه توليدكنندگان اروپايي از اين معيار سفت و سخت بسيار نگرانند، چرا كه اين مقررات ممكن است به 

اشت مواد غذايي كشورشان، فروش رسانه هاي چيني گزارش كرده اند كه مقامات بهد.طور بالقوه بر ساير انواع پنيرها نيز تاثير بگذارد

 .سوپ هاي كنسرو شده و بيكينگ پودر را نيز ممنوع كرده اند

دولت چين معتقد است كه ماده مضري داخل بيكينگ پودر است و از "يكي از منابع بي نام به وبسايت آخر هفته چين گفته است:

ي در جهان نيز براي پخت و پز از اين ماده استفاده مي كند و اين درحالي ست كه هركس ديگر .اينرو واردات آن را ممنوع كرده اند

 ".آن را مي خورد
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6شهریور ماه  ۱۸شنبه 

 رکورد شكني روسيه در صادرات گندم

رونق بخش كشاورزي روسيه موجب جذب مشتري هاي جديد براي محصوالت كشاورزي اين كشور شده است. چين و ونزوئال قصد 

يزاني اين كشور انتظار دارد كه ميزان توليد دانه هاي غالت در سال جاري بيش از م .دارند واردات گندم از روسيه را افزايش دهند

 تن هزار چهار اكتبر  ١٠، تا Russia Today به گزارش تابناک اقتصادي به نقل از.به بعد برداشت شده است ١9٧٨باشد كه از سال 

داشت شده از منطقه نووسيبيرسك روسيه به چين تحويل داده خواهد شد. اين اولين محموله گندم است كه توسط بر بهار فصل گندم

 .خريداري شده است COFCO مواد غذايي چينبزرگترين توليد كننده 

 شكندامسال صادرات گندم روسيه رکورد قبلي خود را مي

COFCO  شركت بزرگ جهاني است و آماده واردات دو ميليون تن دانه روسي است كه البته ميزان واردات اين شركت،  ٥٠٠يكي از

ر دارد، واردات گندم از روسيه را افزايش دهد. رئيس جمهور ونزوئال، ونزوئال نيز انتظا.ميليون تن افزايش خواهد يافت ٥تدريجا به 

 .نيكوالس مادورو مي گويد كه قصد دارد با والديمير پوتين، همتاي روسي خود در مورد اين موضوع گفتگو كند

 .هار كرده اندعربستان سعودي، ايران و مصر نيز عالقه مندي خود به خريد غالت بيشتر از روسيه، از جمله گندم، را اظ

 .شد جهان غالت برتر كننده صادر به تبديل ميليون تن برداشتش،  ١١9ميليون تن از  ٣4سال گذشته، روسيه پس از صادرات 

درصد بيشتر  ٢.6ميليون تن غالت برداشت كند. اين مقدار  ١٣٠.٧به گفته مقامات رسمي، انتظار مي رود كه روسيه در سال جاري 

 .و قبل از جنگ شوروي و افغانستان است ١9٧٨از ركورد قبلي روسيه در سال 

 .بعد از نفت و گاز، محصوالت كشاورزي بيشترين كااليي ست كه از روسيه به ساير نقاط جهان صادر مي گردد

است كه روسيه پيشرفت قابل توجهي ، گفته (FAO) مديركل سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد "خوزه گرازيانو داسيلوا"

 .در توسعه بخش كشاورزي اش داشته و اكنون نقش عمده اي در بازار جهاني محصوالت كشاورزي برعهده دارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٣4d444٨a٠٠٥ 
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