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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.

جوابگو خواهند بود 02188346720س و فاک  02188346726در این راستا تلفن    
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 لیتر 15کم آبی در روستاهای چابهار بیداد می کند/ سهم هر نفر 

بعداً متوجه شدیم که به کردیم مریضی جدیدی پیدا شده. اما شد. فکر میهای اینجا دهان و زبانشان سبز میمدتی بود که بچه»

 ...خاطر جلبک توی آب منبع است

 :مریم طالشی در روزنامه ایران نوشت

اند های ناشی از خشکسالی پوشاندهآب که کف آن را ترکدوند. هوتگ جلویی، خشک است؛ گودال وسیع بیمی« هوتگ»ها سمت بچه

عمق سبز رنگ که نوار باریکی از لجن لزج، دارد؛ حجم کمروشن به آن داده. هوتگ پشتی آب و سایه چند نخل، ظاهری سایه

 .اش را به محلی برای تجمع حشرات تبدیل کرده استحاشیه

محابا خودش را به شان بیهای حاشیه هوتگ، نشان دهند. یکیکنند وخامت وضعیت را با اشاره به انبوه مگسها سعی میبچه

کند، چیزهایی به زبان اش دور میها را از سر و صورتطور که با دست، مگسهمانرساند و ترین نقطه تجمع حشرات میپرازدحام

. اش جمع شودکنند تا موقع بارندگی، آب داخلها خودشان آن را حفر میشود که محلیگوید. هوتگ به گودالی گفته میبلوچی می

مواقعی که آب هوتگ تازه و تمیز باشد، از  .شودشده داخل هوتگ برای شست و شوی بدن، ظروف و لباس استفاده می از آب جمع

گوید. روستای جَنگارک از توابع دهستان پیرسهراب منطقه شود استفاده کرد. این را یکی از اهالی روستا میآن برای خوردن هم می

 .اندهاست با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجهدشتیاری چابهار؛ منطقه وسیعی که مردمش سال

اند. راضیه، دختری با شال نارنجی و لباس ساله 11، 10های بزرگ هستند. نهایتاً تگ، دخترها مشغول پر کردن قابلمهآن طرف هو 

 .بنفش، جلوتر از بقیه نشسته

 خوری؟برای خوردن چطور، از همین آب می -.دارم برای ظرف و لباسآب برمی -کنی؟داری چه کار میراضیه -

 .آره، اگر خیلی تشنه باشم -

چسبد درحالی که ته منبع، آنقدر آب نیست که عطش را فرو بنشاند. تانکرهای آبرسانی تشنگی یعنی، زبانی که به سقف دهان می

اند. آب را به مصرف آب نداشته، حاال خیران برایشان یک منبع گذاشته روستا قبالً منبعی برای ذخیره .آورندبرای روستا آب می

 کنند و روی سرشانها را پر میشود آشامید، غیراز وقتی که تشنگی امان ندهد. دخترها قابلمهوتگ را نمیرسانند. آب هآشامیدن می

شوند. روی ساز در چند نقطه روستا دیده میهای دستآالچیق.روندها میآیند و سمت خانهگذارند و از شیب دامنه هوتگ باال میمی

پوشانند تا کسی آن را کنند و رویش را میگویند آب را اینجا هم ذخیره میاند. میکردههای کوچک و بزرگ آب را جاساز آن دبه

نبرد. اینجا آب حکم طال را دارد. راضیه همان دختر کنار هوتگ، با یک کاسه استیل از داخل یک یخچال دستی یونولیتی کهنه که 

زند. آب دهد. آب زردرنگ ته یونولیت توی ذوق میای میساله دارد و به دختر بچه سه، چهارای قرار گرفته، آب برمیروی بشکه

کردیم مریضی شد. فکر میهای اینجا دهان و زبانشان سبز میمدتی بود که بچه».خوردنشان همین است. باید با احتیاط آب بنوشند

مان دائم به خاطر آب مریض هستند. هایجدیدی پیدا شده. اما بعداً متوجه شدیم که به خاطر جلبک توی آب منبع است. اینجا بچه

 «.های پوستی هستشوییم، آلوده است. اینجا کلی مریضیآبی که خودمان را با آن می

شود. باید روستاهای اینجا وضعشان همین است. آب پیدا نمی» :دهدگوید و ادامه میاین را مراد نوحانی، یکی از اهالی روستا می

مان هم این است که آب توی شود و غصهمان این است که هوتگ پر میبیاید، یک خوشحالی باران هم که.منتظر تانکر بمانیم

کند. گرما، فرصت لیوان آب روی سینی گلدار بهمان تعارف می 3یکی از اهالی «.بردمان را از بین میآید و زندگیهایمان میخانه

فهمم بعد اما اش را اول نمیشود. دلیل شادیاش از هم باز میدد. صورتخنکشم. مرد میگذارد. آب را الجرعه سر میتأمل باقی نمی
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کنند دارند چون فکر میدارند یا با اکراه برمیکنند، معموالً یا برنمیها آب تعارف میگویند اینجا وقتی به میهمانمی .شوممتوجه می

اش، های آب زیرزمینیسفره .رگترین روستاهای منطقه دشتیاریروستای بزرگی است. یکی از بز« عورکی».آب روستا حتماً آلوده است

 .استاش هم بیشتر از بقیه روستاهسبب شده تا کشاورزی در این روستا رونق بیشتری نسبت به سایر روستاها داشته باشد. جمعیت

شغل مردم اینجا کشاورزی »ند. ها مردم مشکل قطعی آب دارکشی دارد اما خیلی وقتنفر جمعیت دارد. آب لوله 800حدود هزار و 

های ما خشک شود، دیگر شوند. اگر زمینهای اطراف دارند خشک میشود. زمینبینیم که آب کمتر میاست. ما سال به سال می

 .االن فصل خشک است» :گویداین را محمد جدگال از اهالی روستا می« درآمدی نداریم.

های آب گویند آب را از چاهمی«.زندشود. همان هم کلی خسارت میرد، مثل استخر میدابارندگی که بشود، این منطقه را آب برمی

شرکت آب  .فروشند. البته قیمت فروش، کمتر از قیمت خرید استکشند و با تانکر به بقیه روستاها میمی« نگور»عورکی و روستای 

تومان  500خرد و آن را هر متر مکعب ردم این روستاها میتومان از م 800هزار و  2و فاضالب چابهار، هر متر مکعب آب را حدود 

وضعیت روستاهای عورکی و نگور البته بهتر است اما بیشتر روستاهای منطقه مشکل آب آشامیدنی .فروشدبه مردم روستاهای دیگر می

محمد کریم .شودی آلودگی آب میکه گاهی فرسودگی خودشان، عاملی برارسانند؛ تاکرهایی دارند. تانکرها، آب را به روستاها می

شغل ما کشاورزی است. موز و خرما و انبه »گوید: از دیگر روستاهای دشتیاری می« کلسکان»روستای  سفیدانعبدی، از ریش

 هزار تومان باید پرداخت کنیم. 500میلیون و  2موتور آب روی زمین داریم که برای هر کدام  5کاریم. جات هم میصیفی .کاریممی

شود. اینجا هیچ صنعت دیگری هم نیست. مشکل آب آشامیدنی هم که همیشه هست. نصف روز آب طوری کشاورزی تعطیل میاین

تمام مشکل اینجا مال همین سد است. قرار بود مشکل آب ما با این »گوید: عبداهلل بلوچ، از دیگر ساکنان روستا هم می«.قطع است

اند. کشاورزی و دامداری از بین رفته و مردم برای آب آشامیدنی هم باید روستاهای ما تشنهسد حل شود اما آب پشت سد مانده و 

دهد. این آب را هم باید خورد و هم با آن لیتر آبی که در روز برای هر نفر در نظر گرفته شده، جواب نمی 15مصیبت بکشند. سهمیه 

به  1390است. سد بتنی که سال « زیردان»زند، سد حرف میسدی که بلوچ از آن «.حمام رفت و هم به مصارف دیگر رساند

های مرکزی، پالن و دشتیاری شهرستان چابهار را مرتفع آبی بخشروستای گرفتار در معضل بی 440برداری رسید تا مشکل آب بهره

نیاز جمعیت چشمگیر این  ساخته شده، قرار بود« کاجو»و روی رودخانه « قصرقند»از توابع « ساربوک»کند. این سد که در بخش 

سال از افتتاح آن، مردم منطقه نه تنها سد زیردان را کمکی در جهت حل مشکل  6منطقه را برآورده کند، با این حال بعد از گذشت 

شود آب، پشت سد مانده و بخار می».کنندها عنوان میهای روان به هوتگدانند، بلکه آن را مانعی برای سرریز شدن آبخود نمی

رسد. رودخانه مان در بخش پایین دست است، نمیرسید. از این سد، سهمی به ما که روستایهای ما میدرحالی که قبالً به هوتگ

رسد، ایم اما چیزی که به ما میکاجو قبالً منبعی برای تأمین آب ما بود اما االن آن را هم نداریم. دائم از رهاسازی آب پشت سد شنیده

گوید. این درحالی است که به گفته یکی از کارشناسان آب و فاضالب این را یکی از اهالی روستای پیرسهراب می «عمالً هیچ است.

عبداللطیف .ماه تا یک سال مردم روستاهای تشنه را تأمین می کند 6میلیون مترمکعب از آب سد، نیاز  30منطقه، رهاسازی تنها 

که  درحالی»گوید: می« ایران»گو با وداند. او در گفتب را بزرگترین چالش چابهار میزاده بخشدار بخش مرکزی چابهار، تأمین آشیخ

رسد. حتی در کل استان سیستان و درصد می 21درصد است، این عدد در چابهار به  75مندی از آب سالم، در کل کشور میزان بهره

ز مندی اه بلوچستان و بویژه چابهار با افت شدید میزان بهرهمند هستند اما منطقدرصد مردم از آب لوله کشی بهره 80بلوچستان، 

بندی گیرد که آن هم سهمیهدرحال حاضر آبرسانی سیار به روستاهای بخش صورت می.آب سالم، معضل زیادی در این مورد دارد

ود که همان هم مرتب نیست؛ شآبرسانی سیار ماهانه انجام می .لیتر برای هر نفر سهمیه در نظر گرفته شده است 15است و روزی 

اند هایشان همیشه تشنههای دیگر، مشکل دارند. دامیک روز تانکر خراب است و یک روز راننده مریض. مردم برای آشامیدن و استفاده

آب خرند. هزار تومان می 200تا  100و شغل کشاورزی و دامداری در این مناطق درحال از بین رفتن است. مردم یک تانکر آب را 
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خورد. مردم ما واقعاً مشکل شود و به درد مردم نمیپشت سد زیردان ذخیره است اما چون شبکه انتقال آب ساخته نشده، تبخیر می

را در بخش مرکزی چابهار داریم که  «کمبل سلیمان»دهستان پیرسهراب، روستاهای لوله کشی شده دارد اما ما دهستان  .آب دارند

شود. شرایط آبرسانی و حتی یک روستای لوله کشی شده ندارد و کل آب آن به صورت سیار تأمین میهزار نفر جمعیت دارد  35

دخترهای کنار هوتگ با آن «.دهد، چه برای آشامیدن و چه برای مصارف دیگرسیار را هم که گفتم واقعاً کفاف نیاز مردم را نمی

به خاطر  «...به خاطر کوزه به سرها»اندازند و دیالوگی از آن: یی میمهرجو« پری»های بزرگ روی سرشان، آدم را یاد فیلم قابلمه

 های تشنه کرد.یکیهای خالی و لبهای روستاهای چابهار باید فکری به حال هوتگراضیه و زینب و ضحی و شیوا و به خاطر تمام بچه

اش ، پشت سر دخترهای قابلمه به سر، بازیچهکنداز پسرها چرخ کوچکی را سر یک تکه چوب زده و درحالی که آوازی را زمزمه می

صدایی  .زندگردد و لبخند میشان برمیهای بزرگ سرریز نشود. یکیروند تا قابلمهدهد. دخترها صاف راه میرا روی زمین هل می

 «...به خاطر کوزه به سرها»گوید: در سرم می

http://www.iana.ir/fa/news/49429/%DA%A9%D9%85%- 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 برداریهای بهرهدعوت از کشاورزان خراسان رضوی برای رعایت سهمیه پروانه

های کشاورزی برای برداشت آب طبق حجم برداران چاهای خراسان رضوی از کشاورزان و بهرهبرداری آب منطقهبهره معاون حفاظت و

، شروع فصل  97-96به گزارش ایانا از پاون، با توجه به شروع سال آبی .آب ساالنه تعیین شده در پروانه های بهره برداری دعوت کرد

این شرکت از کشاورزان،  "معاون حفاظت و بهره برداری"های آب کشاورزی بر روی چاهکشت پاییزه و نصب کنتورهای هوشمند 

باغداران و بهره برداران چاه های کشاورزی خواست طبق سهمیه و حجم آب ساالنه تعیین شده در پروانه های بهره برداری، برداشت 

و بهره برداران با توجه به میزان آب تعیین شده در و مصرف آب داشته باشند.محمدعلی نعمت نژاد گفت: ضروری است کشاورزان 

پروانه ها، ضمن صرفه جویی در میزان مصرف و استفاده بهینه از آب چاه ها، در مورد انتخاب الگوی کشت و هم چنین سطح زیر 

قطع آب چاه ها، متحمل کشت اراضی خود به نحوی برنامه ریزی نمایند که در اثر اتمام سهمیه مجاز آب تعیین شده در پروانه ها و 

ضرر و زیان احتمالی نشوند.وی افزود: چنانچه به دلیل عدم استفاده بهینه، حجم و سهمیه آب مندرج در هر یک از پروانه های صادره 

به اتمام برسد و از جهت قطع آب چاه ها به کشاورزان و بهره برداران محترم خسارت وارد شود، این شرکت مسئولیتی در خصوص 

 ات وارده ناشی از قطع آب نخواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده بهره برداران خواهد بود.خسار

http://www.iana.ir/fa/news/49395/%D8%AF%D8%B9%D9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه نوین آبیاری 680تجهیزیک میلیون و 

هزار هکتار از اراضی  680مدیرکل دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری و مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون یک میلیون و 

 .آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری تبدیل شده است

های نظام جمهوری اسالمی در زارع عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خرم آباد اظهار کرد: یکی از دغدغهبه گزارش ایرنا، عباس 

زایش رفت از این مشکل افهای برونرابطه با امنیت غذایی بوده و با توجه به اینکه در کشوری خشک و نیمه خشک هستیم یکی از راه

ره به اینکه یکی از راه هایی که می تواند در مدیریت مزرعه نقش مهمی داشته وی با اشا.بهره وری در مصرف بخش کشاورزی است

های خوبی خوشبختانه دولت تدبیر و امید حمایت  :های آبیاری سنتی به روش های نوین آبیاری است ادامه دادباشد ، تغییر روش

 300هزار و  31امسال  :زارع افزود.ی تبدیل شوندبینی کرده که به سامانه های نوین آبدر سطح کشور برای اراضی آبی کشور پیش

ینی شده است بمیلیارد ریال اعتبار در قانون بودجه سنواتی و صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشار یا سامانه نوین آبیاری پیش

 مقاومتی است که جهاد کشاورزی دار اقتصادهای نوین آبیاری یکی از طرح های اولویت و بر اساس طرح اقتصاد مقاومتی توسعه سامانه

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سیاست .هزار هکتار زمین زراعی را مجهز به این سامانه کند 250مکلف است ساالنه 

 وزارتخانه برای تخصیص اعتبار در زمینه ایجاد این سامانه بر اساس عملکرد بوده و هر میزان در استان اقدام شود تخصیص خواهد

 .درصد تخصیص داده شده است 32درصد بوده که برای استان لرستان حدود  20یافت گفت: این میزان در کشور حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/49299/%D8%AA%D8%AC%D9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 حرکت صنعت آب به تولید محصوالت برآمده از تحقیقات و توسعه

صنعت آب و  المللیالملل و پشتیبانی صنایع آب و برق در حاشیه بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بینقائم مقام وزیر نیرو در امور بین

 .جدیدی حاصل علم، تحقیقات و توسعه هستیم تاسیسات آب و فاضالب گفت: در حال ورود از تولیدات صنعتی به نسل

کشور جهان در نمایشگاه سیزدهم را نشان  20شرکت خارجی از  100به گزارش ایانا از پاون، علیرضا دائمی حضور گسترده بیش از 

ین ری هستیم و ااز اهمیت و حساسیت این نمایشگاه دانست و افزود: در نمایشگاه شاهد صنایع پیشرو همراه با انتقال دانش و فناو

موضوع نشان از آن دارد که در حال ورود از تولیدات صنعتی مورد نیاز و تجهیزات اندازه گیری به نسل جدیدی هستیم که نتیجه 

های خارجی در افزایش کیفیت تولیدات داخلی گفت: برای اینکه وی درباره تأثیر حضور شرکت.علم و تحقیقات و توسعه و تولید است

نظر در بین صنعتگران داخلی ایجاد شود، مدیران، تولیدکنندگان و دانش پژوهان داخلی مطلع باشند که بایستی شرایطی رقابت مورد 

های الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق همکاریمقام وزیر نیرو در امور بینقائم.ایجاد شود که قابل رقابت با تولیدات خارجی باشد

های المللی دانست و افزود: با همکاریهای بینو خارجی را یکی از اهداف برگزاری نمایشگاهمشترک بین تولیدکنندگان داخلی 

توان ضمن تبادل تکنولوژی و انتقال فناوری، به محصوالت مشترک با رتبه بندی کیفی باال، برای صدور کاالی مشترک مشترک می

 به سایر کشورها دست یافت

http://www.iana.ir/fa/news/49269/%D8%AD%D8%B1% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 فرصت کوتاه ایران برای احیای منابع آبی

بحران رسانده است. دیروز عیسی مصرف بیش از حد منابع آب در کشور و عدم توجه به توان زیستی، وضعیت آب ایران را به مرز 

ایم کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ایران را کشوری ورشکسته از نظر آب اعالم کرد. حال که به مرز ورشکستگی رسیده

 آبه آنها را استفادههایی که همواره حقدهیم، سهم بخشباید با بازتخصیص منابع آب، عالوه بر اینکه مصرف خود را کاهش می

 .ایم )یعنی سهم محیط زیست( را به آن بازگردانیم تا شاید بتوانیم تمدن چند هزار ساله ایران را از خطر انقراض نجات دهیمکرده

به گزارش خبرنگار ایانا، عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در همایش بررسی ساختار تشکیالتی مدیریت 

سال گذشته را عامل رسیدن ایران به ورشکستگی آبی اعالم کرد.  40های علمی در ان سکوت انجمنمنابع طبیعی و محیط زیست ایر

شود اما در ایران منابع تجدید ای از جهان بیش از منابع آب تجدیدشونده، حجم مصرف در نظر گرفته نمیبه گفته وی در هیچ نقطه

درصد استحصال از منابع آبی در  110مکعب است. بنابراین حدود میلیارد متر 97میلیارد مترمکعب و مصرف آن  88شونده آبی 

درصد از منابع تجدیدشونده آبی کشور مورد استفاده قرار گیرد.کالنتری با اشاره به  40که حداکثر باید شود در حالیکشور انجام می

محکوم کرد که با وجود اطالع از شرایط نیت خیر کسانی که به دنبال افزایش تولید بخش کشاورزی و خودکفایی بودند، گروهی را 

سال نسبت  36اند زیرا درآمدشان ازاین راه بوده است. وی گفت: معدود افرادی بودند که در این آینده، در استحصال آب پیشقدم شده

 ه راه درستیها و مجالس فکر کردند کهای علمی وابسته به آب سکوت کردند و دولتبه این موضوع اعتراض کردند و بقیه انجمن

 روند.می

 از دست رفتن ساالنه یک میلیون هکتار تاالب

رفتارهای غلط در مدیریت منابع آب منجر به این شد که سهم محیط زیست پیش خور شود. عدم توجه به توان زیستی کشور در 

ها، مراتع و آبخیزداری ئیس سازمان جنگلها را با بحران مواجه کرده است به طوری که خداکرم جاللی ربرداری از منابع آب، تاالببهره

، تاالب و هورهای کشور حدود یک میلیون هکتار کاهش یافته 95تا  80ای از سال کشور اعالم کرد: براساس نتایج پایش های ماهواره

های دها تومان صرف آبو تبدیل به کانون های تولید گرد و غبار شده است.وی افزود: از بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون میلیار

های زیر زمینی کمتر از نیم درصد بوده است سطحی کشور شده این در حالی است که مجموع اعتبارات در همین مدت برای سفره

ایم.جاللی ادامه داد: امروز شاهد فرونشست زمین در برخی نقاط هستیم درصد منابع آب هایمان را از منابع زیرزمینی گرفته 55اما 

های زیر زمینی و تعادل بخشی در این زمینه باشد.وی با اشاره به هد که باید رویکرد آب در کشور توجه به سفرهنشان می و این 

اینکه محیط زیست کشور نیازمند تقویت است، گفت: در برنامه ششم توسعه حداقل باید سالی سه میلیون هکتار آبخیزداری در کشور 

میلیون  99های زیر زمینی باید آبخیزداری صورت گیرد که از این رقم حدود برای تعادل سفره میلیون هکتار 125انجام شود. در 

سال زمان نیاز داریم تا این آبخیزداری به اتمام  100هکتار باقی مانده است و اگر با روش سالی یک میلیون هکتار پیش برویم حدود 

 برسد.

 ایران در مرز ورود به بحران بی بازگشت آب

های اخیر مورد توجه مجلس نیز قرار گرفته است. عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس بحرانی آب کشور در سال شرایط

توجهی مسئوالن نسبت به وضعیت منابع طبیعی کشور به ویژه آب گفت: تداوم این روند، محیط زیست کشور را وارد با انتقاد از بی

بر  زاده در گفت وگو خانه ملت، در واکنش نسبت به انتقاد برخی مبنیکند.عبدالکریم حسینناپذیر میبازگشت و جبرانمرحله بی

شده گفت: ما باید برای ممانعت از تخریب یا فرسودگی اکوسیستم، های مدیریتی برای مناطق طبیعی حفاظتعدم وجود طرح

http://awnrc.com/index.php
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شد، که موجب مداخله فیزیکی گسترده در سطح محیط زیست ای باانداز تعریف کنیم، البته اقدامات در این مورد باید به گونهچشم

لس رسد مسئوالن چه در مجنشود.وی با انتقاد از سوءمدیریتی که در حوزه منابع طبیعی کشور وجود دارد، تاکید کرد کرد: به نظر می

ه، و برای ممانعت از تخریب های اجرایی مرتبط، تاکنون به طور جدی به موضوع حفظ منابع طبیعی کشور نپرداختو چه سایر بخش

توجهی مسئوالن اند و این در حالی است که، اگر بیاکوسیستم و رفع بحران به حساسیت الزم نرسیده، و خطر را احساس نکرده

ود، قطعا گیری نشنسبت به حفظ محیط زیست به ویژه در رابطه با موضوع بحران آب تداوم یابد و برای حفظ منابع به سرعت تصمیم

اکنون مسئوالن فعال در تمام د دوران بی بازگشت و غیرقابل جبران خواهیم شد.این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: هموار

اندیشی به منظور رفع مشکالت زیست محیطی و بحران آب به سرعت وارد عمل شوند و با ارائه طرح جامع نهادها باید برای چاره

 70هایی که ارائه شده تاکنون بیش از ر سطح عموم را فراهم کنند، چراکه بر اساس گزارشمدیریت آب، بستر الزم جهت آموزش د

ها را مصرف درصد از این آب 8درصد از منابع آب زیرزمینی مصرف شده و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه تنها 

توجهی به مصرف طره انداخته است.وی یادآورشد: بیهای سطحی توسط کشاورزان نیز کشور را به مخاکنند، همچنین مصرف آبمی

خور کردن بخش اعظمی از این منابع، ای برای آینده نداریم، کما اینکه پیشدهد، ما در این حوزه برنامهمنابع آبی کشور نشان می

مینی و سطحی حرکت نکنیم های زیرزهای آینده را به خطر انداخته است، بنابراین اگر امروز در جهت مدیریت مصرف آبحیات نسل

شویم.عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس ریزی دقیق نشویم، با بحران غیرقابل جبران مواجه میو وارد چرخه برنامه

تواند عنوان کرد: مسئوالن باید به این نکته توجه کنند که مخاطره همیشه ناشی از جنگ یا وقایع کشورهای پیرامونی نیست، بلکه می

 ر پی سوءمدیریت در داخل کشور هم ایجاد شود، کما اینکه بزرگترین مخاطره کنونی کشور بحران آب است.د

http://www.iana.ir/fa/news/49227/%D9%81%D8%B 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 برگزاری دوره آموزشی مدیریت آب در مزرعه برای کارشناسان افغانستان

در دوره آموزشی مدیریت آب در مزرعه مباحث مختلف در حوزه مهندسی آبیاری و زهکشی توسط اعضای هیات علمی مؤسسه 

کشاورزی، دکتر فریبرز به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تدریس خواهد شد

عباسی رئیس این مؤسسه در ابتدای جلسه افتتاحیه دوره آموزشی مدیریت آب در مزرعه ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی به 

کارشناسان شرکت کننده و نیز مسئوالن جایکا، افزود: برنامه ریزی های اجرای دوره طوری انجام شده است که همکاران مؤسسه 

وهشی و اجرایی خود را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند. وی ضمن معرفی بخش های مختلف و رویکردها و بتوانند تجربیات پژ

مأموریت های اصلی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، گزارشی از امکانات، توانمندی ها و برخی از یافته ها و دستاوردهای 

را ارائه نمود. وی توضیحاتی نیز در خصوص مباحث کلی دوره و رئوس  پژوهشی در حوزه مهندسی آبیاری و زهکشی در مؤسسه

مطالب آن بیان کرد.رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در پایان یادآور شد: طی برگزاری دوره آموزشی مدیریت آب 

 خواهد شد. در مزرعه مباحث مختلف در حوزه مهندسی آبیاری و زهکشی توسط اعضای هیات علمی مؤسسه تدریس

براساس این گزارش، نماینده دفتر آژانس همکاری های بین المللی ژاپن نیز ضمن تشکر از مدیریت مؤسسه برای انجام هماهنگی ها 

و برنامه ریزی های دقیق انجام شده، ابراز امیدواری کرد که این دوره بتواند در ارتقاء سطح علمی و دانش کارشناسان افغانی مؤثر 

گفتنی است دوره آموزشی مدیریت آب در مزرعه که با همکاری آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( و توسط مؤسسه باشد. 

تحقیقات فنی و مهندسی اجرا می شود تا پنجم آبان ماه ادامه خواهد داشت. در جلسه افتتاحیه دوره آموزشی مدیریت آب در مزرعه 

)مدرسان دوره( مؤسسه، مسئول دفتر جایکا در ایران، مسئول ارشد برنامه های زراعت وزارت رئیس، معاونان و اعضای هیات علمی 

 تن از کارشناسان شرکت کننده در دوره از کشور افغانستان حضور داشتند. 15کشاورزی افغانستان و 

fa/news/http://www.iana.ir/49292/%D8%A8%D8%B1%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49292/%D8%A8%D8%B1%25D


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

11 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 تان را نفروشیدهای بانکیبانک مرکزی : سپرده

های برخی موسسات اعتباری و سوءاستفاده دالالن از این فضا، بانک مرکزی تأکید با تشدید جریان خرید و فروش سپرده |شهروند

خود از  هایگذاران برای جلوگیری از تضییع حقوق و داراییصرفا به بستگان درجه یک ممکن است و سپردهکرده که انتقال سپرده 

 های غیرقانونیهرگونه نقل و انتقال سپرده خارج از این، خودداری کنند. در غیراین صورت هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش

اه اخیر و با تغییر و تحوالتی که در وضع برخی موسسات اعتباری غیرمجاز به گزارش ایسنا، در چند م.برعهده شبکه بانکی نیست

ت گذاران و پرداخچندان مناسبی که برای تعیین وضع سپردهایجاد شده و در راستای ساماندهی قرار گرفتند، با توجه به اوضاع نه

ری طوکنند، بههای آنها اقدام میید و فروش سپردهگذاران نسبت به خروجوه آنها وجود دارد، برخی با سوءاستفاده از شرایط سپرده

درحالی راهکار قانونی تاکنون برای مقابله با  .تر از مبلغ اصلی هستندها با نرخی پایینکه با انتشار آگهی خواهان خرید این سپرده

طلوب دیده و به هر طریقی خواهان گذاران خود را در شرایط نامگری وجود ندارد که از سوی دیگر سپردهاستفادهچنین افراد سوء

 .روندکنند و به سمت فروش سپرده میها استقبال میبرگشت وجوه خود هستند و گاهی از این آگهی

گذاران داشته باشد، موضوعی است که پیگیری آن از تواند مجاز یا عواقبی برای سپردهکه خرید و فروش سپرده تا چه حد میاما این

بنابر اعالم بانک مرکزی، در نظام بانکی ایران که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون .حاتی همراه شده استبانک مرکزی با توضی

نک گذار به بادار رابطه وکالت است. بدین معنا که سپردهگذاری مدتهای سرمایهگذار و بانک در سپردهرباست، رابطه بین سپرده

ز طریق عقود مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار گیرد و منافع حاصل از آن را شده وی را ا دهد تا وجوه تودیعوکالت می

بر این اساس و با توجه به احکام ناظر بر عقد وکالت در قوانین موجود، .الوکاله، متناسب با مدت و مبلغ تسهیم کندپس از کسر حق

ه در کها به غیراز اینیگری منتقل کند، چرا که انتقال این سپردهگذاری خود را به شخص دتواند سپرده سرمایهگذار نمیسپرده

شورای پول و اعتبار  1381سال شود. البته در گذار میتعارض با ماهیت عقد وکالت است، موجب فسخ عقد وکالت بین بانک و سپرده

را قایل شد و مراتب را با درج در قراردادهای  درباره انتقال سپرده به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان استثنایی

دار گواهی سپرده مدت»عالوه بر این، نظر به لزوم وجود بستری امن برای انتقال سپرده بین اشخاص، .گذاری بالمانع اعالم کردسپرده

ذاران گل به غیر است و سپردهاز سوی شورای پول و اعتبار معرفی شد که وفق ضوابط مربوط به آن، قابل انتقا« گذاریسرمایه ویژه

توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه، در بازارهای ذیصالح معامله و حقوق خود را صلح کنند. در این حالت می

 .رابطه وکالت بین بانک یا موسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان پابرجا خواهد ماند

اول( شامل پدر، مادر، همسر  یک )از طبقه که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجهکید دارد با توجه به اینرو، بانک مرکزی تأاز این

های خود از هرگونه نقل و ها باید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و داراییدهنده ممکن است، مشتریان بانکو فرزندان انتقال

طورکلی نظام بانکی، هیچ مسئولیتی صورت، بانک مرکزی و بهدر غیر این .خودداری کننداستثنای افراد درجه یک انتقال سپرده به

 .گذار اصلی نداردها به اشخاصی غیر از سپردهدر قبال تضییع حقوق آنها و استرداد وجوه سپرده

http://www.iana.ir/fa/news/49233/%D8%A8%D8%A7%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 حرکت بازارها در مدار آرامش

گانه بورس، ارز و سکه برای دومین روز متوالی پس از سخنرانی ترامپ، روند متعادل خود را ادامه دادند. دنیای اقتصاد : بازارهای سه

تومان و  4008واحدی را تجربه کرد و دالر و سکه تمام با نوسانی محدود به ترتیب به نرخ  131در این میان، شاخص سهام رشد 

رسد فعاالن بازارها نوعی احتیاط نامحسوس را در دادوستدهای تومان معامله شدند. با این حال، به نظر می هزار 312یک میلیون و 

دهند و فعاالن ارزی نیز برای خرید در واردها اقبال نشان میبازان عموما به سهام بنیادی و تازهکه بورسطوریکنند؛ بهخود لحاظ می

 .کنندهای باال عجله نمینرخ

هزار واحدی 85درصد( مواجه شد و فاصله خود را با میانه کانال  0/ 15واحدی )معادل  131بورس تهران روز گذشته با رشد شاخص 

درصد رشد کرد. این در حالی بود که ارزش معامالت خرد سهام و حق  0/ 2وزن نیز روز گذشته تقریبا کاهش داد. شاخص کل هم

مان رسید. پس از اعالم موضع ترامپ درباره برجام، این دومین روزی است که بورس تهران میلیارد تو94تقدم در نمادهای عادی به 

درصد از کل  30شد. بیشترین ارزش معامالت )تقریبا کند. بازار روز گذشته در چند گروه خالصه میحجم رشد میبا معامالتی کم

سک ریای از تمایل فعاالن بازار به خرید سهام بنیادی و کمشانهتواند نمعامالت خرد دیروز( در گروه فلزات اساسی رقم خورد که می

رسد وارد قابل توجه است. در واقع به نظر میتر، توجه فعاالن بازار به نمادهای تازهتر و بنیادیریسکتلقی شود. در کنار نمادهای کم

 .کنندبازان هنوز محتاطانه بازار را دنبال میبورس

 های احتیاطنشانه

های شود. هفتهشود که سایه سنگین احتیاط همچنان بر سر بازار احساس میالت بورس تهران این روزها در حالی پیگیری میمعام

بب شد. همین عامل سگیری ترامپ نسبت به برجام عنوان میبینی بودن موضعترین ریسک بازار سهام غیرقابل پیشگذشته مهم

ها در بازار شد. طبیعی بود که فعاالن بازار ترجیح دهند تا جایی همچنین افت نسبی قیمت کاهش قابل توجه ارزش معامالت روزانه و

های مثبت تابلو خودداری کنند.این در حالی است که پیش از مطرح شدن ریسک کم در محدودهکه ممکن است از خرید سهام، دست

نوان عطور سنتی بهس فراهم شده بود. حتی در شهریورماه که بههای مناسبی برای رشد بوربرجام و انعکاس آن در بازار سهام، زمینه

سهامرشد مناسبی را تجربه کرد. در انتهای  شود، با وجود افت ارزش معامالت، قیمتترین دوره برای بورس شناخته میرونقکم

ادامه دادند. اما درست از ابتدای ها روند صعودی خود را طور همزمان هم ارزش معامالت رشد نشان داد و هم قیمتشهریورماه به

ای طالیی برای بازار سهام باشد، ریسک سیاسی فعاالن بازار را به هراس انداخت و احتیاط ناشی از رفت دورهمهرماه که انتظار می

هور ایاالت جماز ابتدای هفته جاری اما، پس از روشن شدن مواضع رئیس.رونق کردهای سیاسی روند بورس را کمدرنظر گرفتن ریسک

ها با شتاب معناداری رشد کردند. احتماال در شرایط فعلی استنباط فعاالن بورس این رفت قیمتمتحده، باز بر خالف آنچه انتظار می

ای روزه60اثر کند. عالوه بر آن، مدت احتماال تواند اقدامات احتمالی دولت آمریکا را بیهای اروپا و چین از برجام میاست که حمایت

ر ها و در نتیجه خرید سهام باشد.دتواند زمان خوبی برای نوسان مثبت قیمتتا اعالم نظر کنگره درباره برجام باقی مانده است که می

نتیجه بخشی از بدنه بازار از ابتدای هفته جاری اقدام به خرید سهام کرد و در کنار آن از پتانسیل عرضه سهام کاسته شد.بنابراین 

طور معناداری رشد کند. آنچه در این ها بهمیل به فروش سهام، تنها اندکی افزایش میل به خرید کافی بود تا قیمتهمزمان با افت 

رسد از طرفی ارزش پایین معامالت روزانه و از طرف دیگر انتقال مالکیت از سمت سهامداران کننده به نظر میشرایط تا حدودی نگران

طور سنتی مشارکت سهامداران حقیقی در معامالت و فعالیت آنان در سمت خرید ت. بهحقیقی به سمت سهامداران حقوقی اس

های اخیر فعاالن حقیقی بازار نقش بسزایی در مدت است. در سالها در کوتاهها و قیمتسیگنال مثبتی برای روند مثبت شاخص
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تواند الت هیجانی رواج بیشتری دارد که این موضوع میاند. اگرچه در میان اشخاص حقیقی معامگیری روندهای قیمتی ایفا کردهشکل

 .ندکتر و پرشورتر میهای مثبت و منفی قیمتی شود، اما حضور این فعاالن در بازار همواره معامالت را جذابمنجر به تشکیل حباب

ند ها بیشتر تالش داشتد. حقیقیشدناز ابتدای مهرماه تا کنون این اشخاص حقوقی بودند که بیشتر در مقام خریدار سهام ظاهر می

با فروش سهام از بازار خارج شوند. از ابتدای مهرماه تا چهارشنبه هفته گذشته، تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در معامالت خرد 

ه ارزش معامالت میلیارد تومان بود. در ابتدای هفته )روز شنبه( این روند تغییر کرد. در حالی ک200تقدم تقریبا به اندازه سهام و حق

رسید که این موضوع میلیارد تومان شد. به نظر می4ها بالغ بر میلیارد تومان بود، خالص خرید حقیقی74خرد روز شنبه تقریبا 

تواند شروعی دوباره برای حضور فعاالن حقیقی بازار در سمت تقاضا باشد. روز گذشته اما دوباره اشخاص حقیقی فروش سهام را می

ها میلیارد تومان از مالکیت سهامداران حقیقی کاسته شد و به حساب حقوقی 10ترجیح دادند.روز گذشته تقریبا به اندازه  به خرید آن

رفت. این موضوع نشان از آن دارد که فضای احتیاطی همچنان بر کلیت بازار )به ویژه در میان فعاالن حقیقی بازار( سایه افکنده 

 .است

 ریسکه سهام بنیادی و کمبازان بتوجه ویژه بورس 

از ابتدای تابستان سال جاری و همزمان با رشد  .درصد از ارزش معامالت به گروه فلزات اساسی اختصاص یافت 30روز گذشته تقریبا 

شد ر ها افزایش یافت و شاخص این گروه تا محدوده قله تاریخی خودقیمت فلزات در بازارهای جهانی، توجه فعاالن بازار به این گروه

عنوان یکی از عوامل پیشران بورس مطرح بود. در کنار آن عواملی از جمله رشد نرخ های جهانی بهکرد. در ابتدای پاییز هم قیمت

انداز تورمی مطرح بود. های بانکی و همچنین وجود چشمای، نرخ دالر آزاد، احتمال کاهش موثر و واقعی نرخ سود سپردهدالر مبادله

رض فحاال با تعیین تکلیف این ریسک سیاسی و با این پیش.یاسی از اوایل پاییز از اثر این عوامل بر بازار سهام کاستهای ساما ریسک

کند، دانند و ضمنا اینکه اروپا تمام قد از برجام حمایت میکه احتماال فعاالن بازار سهام حیات برجام را وابسته به تصمیم ترامپ نمی

بازان هنوز معامالت خود را اند. اما شواهد حکایت از آن دارد که بورسشین دوباره در بازار فعال شدههای پیقاعدتا همان محرک

های شود که به زعم بازار ریسک کمتری دارند.با توجه به آنکه قیمتکنند. رونق تنها در نمادهایی مشاهده میمحتاطانه پیگیری می

اند ها در نظر گرفته شدهعنوان مفروضات بودجه شرکتهایی که بهارند و با نرخجهانی فلزات همچنان در محدوده مطلوبی قرار د

 ریسک و دارای پتانسیل باال برای نوسانعنوان گروهی کمهای حاضر در گروه فلزات اساسی بهای نسبی دارد، سهام شرکتفاصله

میلیارد  94ت خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی به روز گذشته کل ارزش معامال.مثبت مورد توجه فعاالن بازار سهام قرار دارد

به معامالت گروه فلزات اساسی اختصاص یافت.  (میلیارد تومان 29درصد از این رقم ) 30طور که اشاره شده تومان رسید. همان

میلیارد تومان آن به معامالت سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق  10میلیارد تومان بود که  30ارزش معامالت خرد فرابورس نیز 

وارد فعال بودند. نمادهای اختصاص یافت. در واقع فعاالن بازار سهام بیشتر در نمادهای گروه فلزات اساسی و همچنین نمادهای تازه

ند، این روزها بیشتر مورد توجه بازار هستند. ریسک بین فعاالن بازار مطرح هستگذاری کمعنوان سرمایهتازه وارد به دلیل آنکه به

تر بیشترین سهم از ارزش معامالت را به خود اختصاص دهند؛ ریسکاحتیاط فعاالن بازار سهام باعث شده است که نمادهای کم

 .بازان محدود به دو جبهه فلزات اساسی و نمادهای تازه وارد شده استبنابراین فعالیت بورس

 امالت دیروزمروری بر آمار مع 

میلیون برگه  433رسید. سهامداران بورسی دیروز بیش از  395هزار و  85واحدی به رقم 131شاخص کل بورس روز گذشته با رشد 

طور که همان .میلیارد تومان بود 108های مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادالت بالغ بر سهم، حق تقدم و سایر دارایی

میلیارد تومان رسید که نسبت به ابتدای هفته رشد نسبی  94معامالت خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی به  اشاره شد ارزش

نمادهای فوالد مبارکه، پاالیش  .واحد رشد کردند 243و  100های بازار اول و دوم نیز به ترتیب همچنین شاخص .کندرا تجربه می
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ش نفت اصفهان و فوالد خوزستان با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص رشد این متغیر را رقم گهر، فوالد خراسان، پاالینفت تهران، گل

ی، های فلزات اساسزدند. این در حالی بود که دیروز آلومینیوم ایران بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت. همچنین گروه

 .های صنعت قرار گرفتندن گروهها با بیشترین حجم و ارزش معامالت در صدر برتریخودرو و شیمیایی

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سیمان داراب، مس شهید باهنر، کارتن ایران، قند شیرین خراسان، 

مینیوم وسازی نیرو محرکه، کربن ایران و تایدواتر خاورمیانه بود. همچنین بیشترین کاهش قیمت نیز در نمادهای لعابیران، آلماشین

المللی محصوالت پارس، قند ثابت خراسان و لبنیات پاک ثبت شد. در پایان معامالت دیروز ایران، قند مرودشت، کاشی سعدی، بین

سهام کارتن ایران، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، اوراق مشارکت رایان سایپا، سهام مس شهید باهنر، کنترل خوردگی تکین کو، 

های خرید مواجه شدند. این در حالی بود که در سوی دیگر بازار ترین صفسایپا و اوراق اجاره سایپا با سنگیناوراق صکوک مرابحه 

گذاری توسعه آذربایجان، صکوک اوراق مشارکت شهرداری مشهد، اوراق صکوک سایپا، سهام کارگزاران بورس اوراق بهادار، سرمایه

ها را داشتند. در پایان معامالت دیروز، فوالد مبارکه با معامله بلوکی سپهر بیشترین عرضهاجاره سایپا و واحدهای صندوق پارند پایدار 

 .میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معامالت را داشتند 9میلیون سهم به ارزش 45

http://www.iana.ir/fa/news/49222/%D8%AD%D8%B1%DA 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 ترین اقالم صادراتی ایران به اتریشروند / محصوالت کشاورزی مهمتجار ایرانی به اتریش می

های اقتصادی و برای توسعه همکاریاندرکاران صنایع مختلف را ماه هیات تجاری متشکل از دستاتاق بازرگانی تهران در آبان  

 اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد به دعوت اتاق بازرگانی وین یک هیات اقتصادی« ایسنا»به گزارش  .کندتجاری به کشور اتریش اعزام می

کل زرگانی تهران به همراه دبیررئیس اتاق باتجاری متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی را به سرپرستی عالء میرمحمدصادقی، نایب -

، «نساجی»های فعالیت هیات اعزامی، اعزام کند. زمینه اتریشماه امسال به کشور وششم آبانیکم تا بیستواتاق بازرگانی تهران از بیست

صنایع نیروگاهی »، «نفت و گاز»، «آالت معدنیمعدن و ماشین»، «قطعات خودرو»، «صنایع خودروسازی»، «الت و تجهیزات صنعتیآماشین»

امور مالی و »و « دارو و تجهیزات پزشکی»، «کشاورزی و صنایع غذایی»، «برق و الکترونیک»، «صنایع هوایی»، «های تجدیدپذیرو انرژی

بوده است. همچنین براساس این گزارش  یورومیلیون  377در سطح  2016بین دو کشور در سال  تجارتاست. گفتنی است حجم « بانکی

تاسیسات و »، «پزشکی»، «مهندسی»، «ای هوشمندهفناوری»، «زیستمحیط»های مختلفی همچون های این دو کشور در زمینههمکاری

ثبات »، «سطح باالی کیفیت زندگی»هایی مانند رو به گسترش است. وین نیز با داشتن ویژگی« آموزش میان دو کشور»ویژه و به« صنایع

ترین اقالم صادراتی ایران به مهم .شودکه یک چهارم تولید ناخالص اتریش را شامل می« میلیارد یورویی 72تولید ناخالص داخلی »، «سیاسی

و « گلیم»، «دستباففرش»، «داروهای گیاهی»، «سبزیجات»، «میوه»، «غالت»، «و مواد غذایی کشاورزیمحصوالت »اتریش نیز شامل 

، «خانگیلوازم»، «ایآالت صنعتی، برقی و رایانهماشین»از اتریش شامل  ایرانترین اقالم وارداتی است. این درحالی است که مهم« الیچهق»

 .است« دارو و تجهیزات پزشکی»و « مواد شیمیایی»، «آهنوسایل و تجهیزات راه»، «ریل»، «گیرنده و فرستندههای دستگاه»

http://www.iana.ir/fa/news/49302/%D8%AA%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 هادار بانکهای مدتسپردهشکاف حداکثری 

های کشور، درصد در بانک 15های بانک مرکزی حاکی از آن است که ماه قبل از اجرایی شدن نرخ سود رصد گزارش : دنیای اقتصاد

های سپرده دهد شکافگزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در مردادماه نشان می .ها از کمترین پایداری برخوردار بودمنابع بانک

مدت از بلندمدت به های کوتاههزار میلیارد تومانی سپرده 90/ 6ترین حالت خود رسیده است. سبقت مدت و بلندمدت در این ماه به عمیقکوتاه

؛ چراکه مواجه کندها را با معضل تنگنای منابع تواند بانکها به این شکل، میها است. آرایش سپردهمنزله یک نااطمینانی شدید در منابع بانک

تواند این گسل فعال را بلرزاند و منابع ناپایدار را به خروج از بانک ترغیب کند. بانک های سیاسی یا اقتصادی در بازارهای مالی دیگر، میشوک

گذاری بلندمدت را هروزه توانست مقداری از این ناپایداری را بکاهد و سهم سرمای 11مرکزی معتقد است با ابالغیه کاهش نرخ سود و مهلت 

 .منتظر ماند بانک مرکزیافزایش دهد. برای سنجش این ادعا باید تا گزارش بعدی 

 ها پیش از ابالغیه نرخ سودآرایش سپرده

ها داده شد روزه به بانک 11جاری به شبکه بانکی ابالغ شد و یک فرصت بندی بانک مرکزی در آخرین روز مردادماه سال 8ابالغیه 

شهریور موکول شد. 11درصدی در شبکه بانکی کشور به  15تا خود را با بخشنامه جدید تطبیق دهند. در عمل اجرای نرخ سود 

ها را به سوی خود بکشانند. در ها نرخ سود خود را در همین مدت ارتقا دهند تا سپردهی از بانکروزه کافی بود تا بسیار 11فرصت 

های خود با نرخ گذاران در پی تمدید سپردهشد. سپردهها دیده میها برای جذب سپردهآن ایام، جنب و جوش زیادی در شعب بانک

د. اما بازتاب این فعل و انفعاالت در گزارش اخیر بانک مرکزی منعکس نشده مدت به بلندمدت بودنسود باال یا تبدیل آنها از کوتاه

 مدت وهای کوتاهشود. از این رو تغییر چندانی در روند سپردهها تا پایان مردادماه را شامل میاست؛ چراکه گزارش اخیر رصد سپرده

گذاری بلندمدت به روند افزایشی خود ادامه داده و سرمایهمدت همچون قبل گذاری کوتاهشود. در واقع سرمایهبلندمدت مشاهده نمی

چار تغییر مدت و بلندمدت از دی پارسال دهای کوتاهسپرده رقابتداستان .ها را نداشته استمدتنیز توان حرکت پایاپای با کوتاه

مدت از بلندمدت پیشی گرفت. با این چرخش سهم آنها در بازار گذاری کوتاهها در سرمایهبود که میزان سپرده 95 دی ماهشد. در 

مردم را مانند یک آهنربا به سمت  پولها برای جذب سپرده نتیجه داده بود و ون و جذاب بانکهای گوناگپول افزایش پیدا کرد. طرح

ها به جز ود، در کل این ماهمدت زیر نظر گرفته شهای بلندمدت و کوتاه، تغییرات ماهانه حجم سپرده94کشید. اگر از سال خود می

گذاری ها در قالب سرمایهحجم سپرده 95و خرداد  94ای داشتند. تنها در بهمن مدت رشد قابل مالحظههای کوتاهدو ماه، سپرده

ای ویههای بلندمدت چنین رکه برای سپردهدرصد در هر ماه ثبت شده بود؛ درحالی 3ها رشد باالی مدت افت کرد. در اغلب ماهکوتاه

گذاری بلندمدت نزولی شده ماه از سال گذشته، حجم سرمایه 5شود. در دیده می 95ها در سال ترین حالت بلندمدتطی نشد. وخیم

مدت سال را با توپ پر گذاری کوتاهها ثبت شده بود. برعکس سرمایهکمتر از یک درصد برای بلندمدت رشدماه دیگر نیز  5بود. در 

درصد را در یک ماه ثبت کرده بودند. این حرکت معکوس موجب  3ها همواره رشد باالی مدتدر نیمه اول پارسال، کوتاه.کردطی می

بگیرد. پس از آن نیز این روند ادامه پیدا کرد های بلندمدت پیشی مدت در بازار پول از سپردههای کوتاهشد تا باالخره حجم سپرده

گذاری بلندمدت کمتر از جاری نیز تا خرداد ماه این روند ادامه پیدا کرد. رشد سرمایهگرفت. در سالو اختالف در هر ماه شدت می

ر تیرماه یک سکته خفیف در درصد را ثبت کرده بود. اما به نظر د 2/ 5مدت رشد ماهانه باالی گذاری کوتاهیک درصد بود و سرمایه

مدت در دو های کوتاهدرصد تنزل یافت. این عدد کمترین رشد ماهانه سپرده 1/ 1مدت به های کوتاهاین روند ایجاد شد. رشد سپرده

ی کرد، عددمدت در یک ماه رشد میگذاری کوتاهشد؛ البته در بازه اعداد مثبت. یعنی هر گاه حجم سرمایهسال اخیر محسوب می

ه ها در اولین ماای گرفت. بلندمدتگذاری بلندمدت نیز در تیر ماه نفس تازهدرصد ثبت شده بود. از طرف دیگر سرمایه 2باالتر از 
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گذاری بلندمدت هیچ گاه رشد باالی یک به این سو، سرمایه 95درصدی را در بازه ماهانه ثبت کردند. از خرداد  3تابستان رشد باالی 

 .درصد را هم حتی به خود ندید

 هاشکاف عمیق دو جنس از سپرده

مدت رشد گذاری کوتاهها نشد؛ چراکه در مردادماه، بار دیگر سرمایهها و بلندمدتمدتاما این سکته موجب ایست کامل روند کوتاه

درصد نگه دارند. در واقع  1/ 6های بلندمدت نیز توانستند میزان رشد ماهانه خود را باالی ر چند سپردهدرصد را ثبت کرد. ه 3باالی 

 هایمدت، سپردههای کوتاهمدت بود؛ چراکه با وجود رشد سپردههای بلندمدت و کوتاهمردادماه یک ماه خاکستری برای روند سپرده

 15ه ها بد تغییر عمده باید در شهریور اتفاق بیفتد؛ در ماهی که نرخ سود سپردهمالحظه کردند اما شایبلندمدت نیز رشدی قابل

های مدت دیده شود و از آن طرف رشدی مناسب در سپردههای کوتاهرود که افتی در رشد سپردهدرصد تقلیل یافته و انتظار می

بانک مرکزی درصدد بود تا درجه ماندگاری منابع  .دگذار پولی نیز همین بوهای سیاستبلندمدت رویت شود. در واقع یکی از هدف

مدت گذاری کوتاهای که اکنون بین سرمایهها باز پس گرفته شود. هر چند با توجه به فاصلهها را افزایش دهد و سهم بلندمدتبانک

گذاری ردادماه امسال، حجم سرمایهدر م.جا شودای نزدیک جایگاه آنها در بازار پول جابهو بلندمدت پدید آمده، بعید است در آینده

که حجم هزار میلیارد تومان رسید. درحالی 604 /6هزار میلیارد تومان برای اولین بار عبور کرد و به  600مدت از حد نصاب کوتاه

دت و بلندمدت مهای کوتاههزار میلیارد تومان گزارش شده؛ این یعنی اختالف بین سپرده 514گذاری بلندمدت در همین ماه، سرمایه

توان اند. به نوعی میها گرفتهها از بلندمدتمدتای است که کوتاههزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد، بیشترین فاصله 90به 

مدت اههای کوتها به سپردهها در میانه تابستان، در شرایط ناپایدار قرار گرفت؛ چراکه حجم اصلی منابع بانکگفت که منابع بانک

ها تواند این سپردهها به این جهت است که وقوع هر نوسانی در بازارهای دیگر مالی، میاختصاص پیدا کرده بود. سستی این سپرده

د دید رو کند. بایها را با مشکل جدی روبهسوی خود روانه کند. هر شوک سیاسی یا اقتصادی این قابلیت را دارد که منابع بانکرا به

مدت در شهریور باعث شده تا این وضعیت بهبود یابد یا خیر. برای پاسخ به این سوال باید تا گزارش های کوتاهپردهکه افت نرخ سود س

 .بعدی بانک مرکزی صبر کرد

 پرواز صندوق مسکن

های این صندوق، جاری رشد مضاعفی یافته است. در مردادماه میزان سپرده انداز مسکن در سالهای موجود در صندوق پسسپرده

انداز مسکن در مرداد انداز مردم در صندوق پسدرصدی را نسبت به مرداد سال گذشته ثبت کرده است. یعنی حدود پس 92رشد 

انداز مسکن، در هزار میلیارد تومان رسیده است. تزریق منابع به صندوق پس 6/ 8بر و عدد برا 2نسبت به سال گذشته به مرز  96

که این رشد درصد گزارش شده است. درحالی 22/ 8ماه نخست امسال،  5شود. رشد منابع صندوق در ماهه نیز تایید می 5مقیاس 

درصد بود. اعداد و آمار گویای آن است که استقبال از  20ماه نخست سال گذشته، عدد کمتری ثبت شده و در زیر بازه  5نیز در 

کند. در واقع اقبال به الحسنه به جز صندوق مسکن، روند دیگری را سپری میهای قرضسپرده.یکم، بیشتر شده است مسکنطرح 

درصد نسبت به  21/ 4، 96الحسنه در مرداد های قرضشود. سایر حسابالحسنه دیده نمیهای دیگر قرضمسکن در طرحصندوق 

که این عدد در سال گذشته بیشتر بود، یعنی میزان رشد ساالنه در ماه مشابه سال قبل عدد مرداد سال قبل رشد کردند. درحالی

های ماه نخست سال گذشته، سایر حساب 5کند. در ماهه، این کاهش رغبت کرد بیشتری پیدا می 5در مقیاس  .تری بودبزرگ

شود که در تر مشخص میدرصد رسید. با نگاهی دقیق 0/ 1جاری این رشد به درصد رشد کرده بودند، اما در سال2/ 6الحسنه قرض

 100ها به میزان تقریبی ه کاهش یافته است. این کوچ سپردهالحسنهای قرضها در سایر صندوقپنجمین ماه سال، میزان سپرده

 .میلیارد تومان ثبت شده است

http://www.iana.ir/fa/news/49301/%D8%B4% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 ی اقتصادی ایران و غنا برگزار می شودششمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری ها

 .ششمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و غنا آبان ماه سال جاری در اکرا برگزار می شود

 امور دفتر مدیرکل به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدارهربرت اددی نیتی کاردار سفارت غنا در تهران با هومن فتحی

 مورد اقتصادی مختلف های حوزه در جانبه دو های همکاری پیشرفت کشاورزی، جهاد وزارت تخصصی های سازمان و الملل بین

در این دیدار، ضمن بررسی روند اجرای تفاهمات پنجمین اجالس کمیسیون مشترک دو کشور که در تهران برگزار .گرفت قرار بررسی

برای برگزاری ششمین اجالس کمیسیون مشترک که آبان ماه سال جاری در اکرا شد، دو طرف در خصوص برنامه ریزی های الزم 

با توجه به ریاست محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بر کمیسیون مشترک .برگزار خواهد شد، به بحث و تبادل نظر پرداختند

رزی با نظارت بر پیگیری روند اجرای همکاری های اقتصادی ایران و غنا، دبیر خانه کمیسیون مشترک مستقر در وزارت جهاد کشاو

تفاهمات انجام شده بین دستگا های وزارت خانه های کشور مان با طرف غنایی به طرق مختلف از جمله برگزاری جلسات منظم با 

مقامات سیاسی و اقتصادی غنا، حل و فصل مسائل و موانع فرا روی بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، شرکت های تولیدی، 

 .یه گذاران و سایر فعاالن اقتصادی دو کشور مورد اهتمام ویژه قرار می دهدسرما

http://www.iana.ir/fa/news/49293/%D8%B4%D8%B4%D9%85% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 اندازهای بازار کشاورزی جهانچشم

شمار آورد توان گزاره مهمی در بازار محصوالت کشاورزی بهبهای گندم و سایر غالت را می :محمدحسین بابالو -دنیای اقتصاد

اواخر سال  ها و رشد نرخ در بازارهای جهانی مخصوصا ازتواند چهره مهمی از این بازار را ترسیم کند. نوسان جذاب قیمتکه می

کره شمالی، تشابه نوسان بهای غالت با قیمت کودهای ها در روزهای سرد سال در نیمبینی نسبی به تداوم رشد قیمت، خوش2016

توان های اخیر و جایگاه مهم غالت در تغذیه انسان را میشیمیایی همچون کود اوره، تقویت حجم تولید در بازارهای جهانی در سال

کند که نوسان قیمت غالت با محوریت گندم این شرایط در حالی اهمیت بیشتری پیدا می.شمار آوردمهم این بازار بههای از ویژگی

االیی های کشود تا این نرخ در شاخصاغلب با یک فاز تاخیر در مقایسه با سایر بازارهای کاالیی خودنمایی کرده که البته موجب می

دهد هنوز بهای گندم و سایر غالت به نسبت رشد ها در بازارهای جهانی نشان مینوسان قیمتاهمیت بیشتری پیدا کند. نگاهی به 

شده صورت کامل آزاد نهای رشد قیمتی در بازار گندم هنوز بهقیمتی در بازارهای کاالیی دیگر، ایفای نقش نکرده یعنی پتانسیل

دهد که در تخمین دورنمای این بازار موثر خواهد جهانی خبر میاست. این ویژگی ساده خود از پتانسیل رشد قیمتی در بازارهای 

 .رسدنظر میتر از چیزی است که بهبود اما رخدادهای بازارمحصوالت کشاورزی پیچیده

توان برتری عرضه بر هم ادامه دارد تا جایی که میصورت کلی حجم عرضه گندم در جهان افزایش یافته و این روند افزایشی بازبه

سال است که آمارها از برتری عرضه گندم در بازارهای جهانی  5تقاضا را تخمین زد. این شرایط به تازگی محقق نشده و نزدیک به 

خیر به های اها به تولید گندم در کشورهای متبوع خود نکته بسیار مهمی است که در سالد. توجه دولتبه نسبت تقاضا حکایت دار

درصد از گندم تولیدی در  25رشد حجم تولید و عرضه در بازارهای جهانی منجر شده و این مطلب تاکنون موجب شده که تنها 

گونه وقفه در های مختلف از هرهای گذشته در کنار نگرانیها در سالتگیرد.رشد قیمجهان، در بازارهای جهانی مورد معامله قرار 

شدت به سمت افزایش حجم تولید گندم و سایر محصوالت عرضه گندم در بازارهای داخلی در نهایت موجب شده کشورهای مختلف به

امنیت غذایی در جهان تقویت شده و از سوی دارند. این شرایط موجب شده تا از یکسو نیاز خود گام برکشاورزی و مواد غذایی مورد

دیگر حجم عرضه جهانی هم تقویت شود. خروجی این موارد در نهایت به باالبودن موجودی انبارها و برتری عرضه بر تقاضا منجر 

هایی عنی کشوروضعیت تولید محصوالت کشاورزی در تقارن باالیی با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی در جهان قرار دارد؛ ی.شده است

همچون روسیه، اوکراین، آمریکا و کانادا به سمت تولید گندم و جو متمایل شده و کشورهایی همچون برزیل و آرژانتین و حتی آمریکا 

بر تولید ذرت تمرکز دارند ولی این مطلب به معنی آن نیست که کشورهای دیگر تولید سایر محصوالت کشاورزی را رها کرده و در 

عنوان مثال چین و هند با فرض جمعیت باالی یک میلیارد به .کنندمشخص اقدام به کشت محصوالت کشاورزی مییک چارچوب 

نفر توجه بسیاری بر تولید اغلب محصوالت کشاورزی داشته یعنی در اغلب کشورها، تامین نیاز داخلی به یک رویکرد فراگیر تبدیل 

دهند. هنوز هم مشکالت آسیا بیشترین حجم تولید را به خود اختصاص میرقشده است. در تولید محصول برنج اغلب کشورهای ش

آید ولی در نهایت شاهد رشد حجم تولید شمار میهای آشیل بازار محصوالت کشاورزی بهآب و هوایی و میزان بارش یکی از پاشنه

 .ها رشد چندانی نداشته باشندشده قیمتکل در جهان هستیم که موجب

توان رفتار روسیه در تولید این محصول دانست زیرا تولید این کشور رشد سریعی را تجربه کرده جه در بازار گندم را میتونکته جالب

 شود. روسیه از زمانی کهترین صادرکننده گندم در جهان محسوب میسر گذاشتن آمریکا و کانادا، بزرگاکنون روسیه با پشتو هم

ه کرفت تا جاییواقعیت پیش روی خود حس کرد، به سرعت به سمت رشد تولید گندم پیش عنوان یکهای آمریکا را بهتحریم

 52/ 1در این کشور  2016ترین صادرکننده گندم را به خود اختصاص دهد. حجم تولید گندم در سال تواند لقب بزرگاکنون میهم

http://awnrc.com/index.php
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آمارهای  2016یافت. این در حالی است که برای سال میلیون تن افزایش  59/ 8به  2015میلیون تن بوده ولی این رقم در سال 

میلیون تن ذکر شده است که همگی از تقویت جایگاه این  73میلیون تن تا بیش از  60که از رقم شود تا جاییمختلفی عنوان می

میلیون تن گندم صادر  25دهد. احتماال روسیه برای سال زراعی جاری بتواند کشور در بازارهای جهانی محصوالت کشاورزی خبر می

کند.تقویت حجم تولید گندم در روسیه موجب شده تا بازارهای جهانی به افزایش عرضه این کشور وابسته شوند یعنی روسیه توانسته 

 سازی این کشور در بازارهایاست با حفظ سهم بازار خود، برتری عرضه بر تقاضا را در دست بگیرد که به معنی افزایش توان قیمت

 .هم ادامه خواهد داشتعمل آمده احتماال افزایش حجم تولید گندم در روسیه بازهای بهی است. با توجه به بررسیجهان

افزایش  .شودسیگنال در آینده بازار گندم محسوب می ترینرشد حجم تولید روسیه را باید با دقت بیشتری موشکافی کرد زیرا مهم

وسمی های مبار خواهد بود. افزایش بارانتری زیانسیاری از کشورها مفید و برای بخش بزرگدمای کره زمین واقعیتی است که برای ب

شدن بسیاری از ذخایر آبی و گسترش بیابان چهره غالب در های مخرب و بزرگ در حاشیه اقیانوس، خشکو فصلی، وقوع توفان

شوند. در کانادا افزایش دمای زمین موجب شده تا کشورهای مختلف است ولی برخی از مناطق زمین از این واقعیت منتفع می

استخراج و انتقال نفت خام با رونق بیشتری همراه شده و یخ زدن نفت در خطوط لوله در عمق زمین کمتر از قبل اتفاق بیفتد، اگرچه 

ب تغییرات آب و هواییوذو با فرض درجه زمین گرمایی )گراد ژئوترمال( خود محاسبات مختلفی دارد که جای این بحث نیست و البته

کند؛ ولی تاکنون استفاده چندانی از آن برده نشده است. های یخ زده به آرامی چهره دیگری از این کشور را ترسیم میشدن زمین

های قابل کشت ولی در روسیه وضعیت متفاوت است؛ زیرا گرم شدن زمین موجب شده تا نقاط یخ زده سیبری به آرامی به زمین

لی رو است؛ وبهتر راندمان تولید در نقاط سرد این کشور افزایش یابد. اگرچه این ادعا با اما و اگرهای فنی روود و از آن مهمتبدیل ش

های کشت پرحجم این کشور در همین نکته نهفته است. این وضعیت تاکنون به سود روسیه تمام شده و ادامه روند بخشی از واقعیت

شاید بتوان بیش از پیش به کشت فراسرزمینی .اند شرایط بهتری را برای این کشور به همراه داشته باشدتوافزایشی دمای زمین می

های حاصلخیز بسیاری را در روسیه امیدوار بود؛ زیرا مشکالت تامین منابع آبی در این حوزه مهم جغرافیایی کمرنگ بوده و زمین

درصد از اراضی زراعی جهان را تشکیل  6هکتار زمین قابل کشت در اختیار دارد که میلیون  79دهد روسیه دارد. آمارها نشان میبردر

روسیه و تحریم غرب تکانه بزرگی برای اقتصاد و صنعت  2014های سال رسد این رقم باز هم افزایش یابد. بحراندهد. به نظر میمی

خشی های فعلی بوجو کرد که موفقیتصوالت کشاورزی جستترین تاثیرپذیری آن را بتوان در بازار محاین کشور بود که شاید مهم

آید.با توجه به تمام این موارد در کنار باالبودن موجودی انبارها در چین و البته پایان فصل برداشت و آغاز روزهای از آن به شمار می

قطعی یا صورت مداوم رشد قیمتی بهتوان به تسرد سال باید گفت که بازاری شکننده برای گندم پیش روی ماست؛ یعنی اگرچه می

ها همراه شده ها با افول نرخحتی در میان مدت امیدوار بود؛ ولی این نوسان نرخ اغلب حالت رفت و برگشتی دارد یعنی رشد قیمت

به ثبت در بازار جو هم شرایط مشابهی .رسد که البته چندان هم قدرتمند نخواهد بوداما در نهایت جریانی افزایشی به ثبت می

رسد؛ ولی شتاب رشد قیمتی در این بازار بیش از بازار گندم بوده که البته افزایش بهایگوشت و محصوالت دامی در این بین اهمیت می

رسانی در بازار گندم ایفای نقش کند. در صورت ادامه این شرایط یعنی رشد بیشتر عنوان سوختتواند بهدارد که تجمیع این موارد می

تر به مصرف خوراک دام برسد که این سیگنال به محدود شدن رشد قیمت جو ممکن است بخشی از گندم با کیفیت پایینقیمت جو 

های مهمی بینیهای اخیر هنوز هم خوشهای جهانی گندم در سالشود. با توجه به نوسان قیمتو حمایت از بهای گندم منتهی می

های بازار همخوانی نخواهد داشت.نکته دیگر برای بازار گندم با واقعیت 2012ای سال هدر این بازار وجود دارد؛ ولی تجربه قیمت

ها رشد قیمتی، این بار وارد یک فاز وجو کرد که البته پس از مدتدرباره بازار غالت را باید در نوسان قیمت گوشت قرمز هم جست

 .الشعاع قرار دهداند بخشی از بازار غالت را تحتتوهاست که میکاهشی شده که حداقل خروجی آن عدم رشد محسوس قیمت
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ها در بازار اوره در توان سیگنال جدیدی را برای رشد قیمتبا توجه به رشد انتظاری بهای غالت در بازارهای جهانی، از هم اکنون می

اوره به شمار آورد. این در  صورت کلی رشد بهای گندم و سایر غالت سیگنال مهمی برای افزایش تقاضای کودنظر گرفت؛ زیرا به

حالی است که از یکسو بخشی از پتانسیل رشد قیمت کود اوره در بازار خنثی شده و البته پتانسیل رشد قیمت گندم هم چندان باال 

موارد ها در هر دو بازار وجود دارد.با توجه به تمام این دهد پتانسیل محدودی برای رشد قیمتنیست که تمامی این موارد نشان می

اگرچه دورنمای بهای غالت و حتی کود اوره در بازارهای جهانی مثبت است؛ ولی این روند افزایشی از توانمندی و فراگیری باالیی 

های رشد قیمت باید منتظر ماند تا روزهای سرد سال چه سرنوشتی در انتظار بازارها برخوردار نبوده و برای خودنمایی کامل پتانسیل

ازار مدت بتر آینده کوتاهمدت تا درازمدت امیدوار باشیم. به عبارت دقیقها در میانتوان به رشد قیمتاکنون میرا از همخواهد بود؛ زی

 .رودها به شمار میغالت افزایشی، میان مدت تثبیت نرخ و درازمدت همراه با افزایش قیمت

http://www.iana.ir/fa/news/49270/%DA%86%D8%B4%D9%85% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 ها در راه بازار سرمایه ایرانخارجی

روز در جزیره کیش،  4آبان ماه به مدت  8گذاری از روز دوشنبه المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایهچهارمین نمایشگاه بین : سنا

بازار سرمایه ایران، »المللی آبان ماه، همایش بزرگ بین 9شنبه برگزار خواهد شد.در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار روز سه

مقام ارشد اقتصادی، مالی، سیاسی و  45کند و میزبان را همزمان با این نمایشگاه برگزار می« ه باالتربازد –های بیشتر فرصت

با اظهار این مطلب به ارائه  سازمان بورس و اوراق بهاداردر این راستا یاسر فالح، مشاور رئیس  .کشور جهان است 16گذاران سرمایه

ودن ی و بکر بالمللهای بورس ایران، توسعه ابزارهای نوین مالی، بازده باال، تطابق با استانداردهای بینتوضیحات تکمیلی پرداخت و گفت: جذابیت

سیاسی و های اخیر بیش از پیش برجسته و با اهمیت ساخته و اکنون مقامات کشور جایگاه بورس اوراق بهادار را طی سال سرمایهبازار 

را در راستای  ایرانکشور را به جزیره کیش آورده است.وی در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان بورس همایش بزرگ بازار سرمایه  16 اقتصادی

گذاری بر پایه های این رویداد مهم را برشمرد و افزود: ارتقای فرهنگ سرمایهالمللی برگزار خواهد کرد، محورهای بینافزایش سطح همکاری

 از لیالملبین قوانین و هااستاندارد بیشتر درک و مالی نوین ابزارهای شناخت ایران، سرمایه بازار هایفرصت معرفی ایرانی، –های اسالمی ارزش

المللی بازار سرمایه های مختلف این همایش را تشریح و بیان کرد: همایش بینمشاور رئیس سازمان بورس بخش.اد استروید این اهداف جمله

ول سخنرانان داخلی و خارجی فعال در بازار سرمایه به ایراد سخن خواهند پرداخت و در بخش دوم، شود؛ در بخش اایران در دو بخش برگزار می

سازی و شناخت بیشتر بازار سرمایه ایران پیش بینی شده است. به گفته فالح، شاپور محمدی، رئیس برگزاری دو پنل تخصصی با هدف فرهنگ

دیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن قالیباف اصل، م

مشاور رئیس سازمان بورس با ذکر .عنوان مدیران ارشد بازار سرمایه ایران در این همایش حضور دارندو امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران به

ان در این کنندگشود، ملیت شرکتفت روادید ندارد و در نتیجه حضور میهمانان خارجی تسهیل میاین نکته که ورود به جزیره کیش نیاز به دریا

ن، ارویداد مهم بازار سرمایه را برشمرد و گفت:مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی آلمان، سوئیس، ترکیه، هند، کره جنوبی، لبنان، انگلستان، یون

ها و و اندونزی و چند مقام ارشد از نهادهای ناظر و فدراسیون جهانی بورس آفریقای جنوبیورگ، فرانسه، قزاقستان، پاکستان، بلژیک، لوکزامب

گذاران در این همایش حضور دارند و کیش پل ارتباطی سرمایه فرانسهاقتصادی سفارت  معاونو  ترکیهفیر همچنین سفیر کره جنوبی، س

اند یانگ، دهنده خدمات مالی همچون دیلویت، ارنستهای ارائهوی ادامه داد: موسسات مالی و شرکت.شودخارجی و فعاالن بازار سرمایه کشور می

های عالی رتبه از نهاد و هیات کره جنوبینفره  10بلک راک، کی پی ان جی، اولما فاند، تامین سرمایه اشنیگ آلمان، هیات عالی رتبه مالی 

 حفال. داشت خواهند حضور «باالتر بازده –های بیشتر بازار سرمایه ایران، فرصت»المللی در همایش بزرگ بین آلمانو  یونانناظر هند، ترکیه، 

های وفقیتگذاری تبدیل شده است، افزود: امروز اصل مه و شفاف سرمایهبازد پر هایفرصت از یکی به سرمایه بازار ایران در اینکه بیان ضمن

عنوان یک فرصت به ایران اقتصادوی با تاکید بر اینکه .المللی است و بازار سرمایه نیز از این امر مستثنی نیستهای بیناقتصادی ورود به عرصه

و جذب  اقتصادهای ورود به عرصه جهانی گذاران خارجی باشد، ادامه داد: یکی از دروازهتواند مورد توجه و مقصد سرمایهاقتصادی می

المللی بازار سرمایه ایران در المللی از جمله همایش بینهای تخصصی بینگذاری خارجی بازار سرمایه کشور است و برگزاری همایشسرمایه

الملل سازمان بورس در پایان با ذکر این نکته که این همایش و امور بین مدیر روابط عمومی .تواند راهگشای این مهم باشدجزیره کیش می

فعاالن بازار سرمایه کشور به شکل  برگزاری این رویداد، فرصتی است تا :المللی، بازار سرمایه ایران را به جهان معرفی خواهد کرد، ادامه دادبین

 .وگو کنندتعامل و گفت جهانکشور  16گذاران و مدیران ارشد اقتصادی مستقیم با صاحب نظران، سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/49251/%D8%AE%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 سوآپ ارزی بین ایران و ترکیه نهایی شد

عالم اروسای کل بانک های مرکزی ایران و ترکیه، نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه دو کشور برای سوآپ دوجانبه ریال و لیر را رسما 

در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری کشورمان به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر  .کردند

بانک مرکزی کشورمان و مراد چاتین کایا، رئیس بانک مرکزی ترکیه، سند نهایی در خصوص موضوع اهلل سیف، رئیس کلترکیه، ولی

پیش نویس این سند طی نشست هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد .یر را امضا کردندسوآپ دوجانبه ریال و ل

در اختیار بانک های عامل دو  -میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران  5بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان .توافق قرار گرفته بود

گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد برای یکدیگر تخصیص دادند که برای  -کشور 

و « تامین مالی تجارت»این موافقتنامه با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای .استفاده قرار خواهد گرفت

یران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر بین دو کشور انجام شده است و بر اساس آن، ریال ا« سرمایه گذاری مستقیم»

را خواهند داشت که به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقاالت وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای 

شده از ابزارهای پرداخت بین به عبارت دیگر بانک های عامل دو کشور می توانند براساس توافق انجام  .واسط، منجر خواهد شد

همچنین در این دیدار موضوع .المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند

اتصال سوییچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت 

های فنی و پیش بینی راهکارهای الزم در این خصوص، بین بخش های فناوری بانک های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت 

عالوه .تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد

رییس جمهور به ترکیه، مقرر شد بانک های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه ای در خصوص  بر این در جریان سفر معاون اول

ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که بر اساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین این دو بانک برقرار خواهد 

گفتنی است به دنبال سفر دو هفته گذشته رئیس جمهور .ه خواهد شدشد. این توافق زمینه ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکی

ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه های الزم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، مقدمات گسترش روابط بانکی ایران 

 .و ترکیه مورد تفاهم قرار گرفته بود

http://www.iana.ir/fa/news/49371/%D8%B3%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 حضور بانک کشاورزی در همایش بزرگ تجارت ایران و عراق

آغاز شد مشارکت مهر سال جاری در محل اجالس سران  23بانک کشاورزی در همایش بزرگ تجارت ایران و عراق که روز یکشنبه 

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، این همایش دو روزه با مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران و ستاد توسعه .کرد

اقتصادی ایران و عراق به عنوان بزرگ ترین رویداد اقتصادی و تجاری بین دو کشور توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار 

بانک کشاورزی در این همایش که با حضور مقامات دو کشور ایران و عراق برگزار شده، ضمن بهره برداری از فضای .شده است

 .تبلیغاتی، نسبت به استفاده از محتوای آموزشی کارگاه ها از طریق اعزام کارشناس اقدام کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/49206/%D8%AD%D8%B6%+D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت در بخش کشاورزی پرداخت می کند 10دولت ساالنه 

هزار میلیارد ریال بابت جبران خسارت در بخش کشاورزی از طریق  10قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت:دولت ساالنه بیش از 

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، طی نشستی با حضور حسن نژاد قائم مقام .نظام بیمه کشاورزی پرداخت می کند

ورزی و شماری از مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی، خاوازی معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشا

ستادی صندوق بیمه کشاورزی و معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محل ستاد صندوق بیمه کشاورزی 

برگزار شد، شرایط ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه، همکاری در ارائه و فرهنگ سازی طرح های بیمه ای، مشارکت در ارائه برنامه 

بلیغی و اطالع رسانی، کاهش ریسک های کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت های طرفین، رهیافت های مناسب برای ترویج های ت

 نژاد حسن  بر اساس این گزارش، در این جلسه.بیمه، آموزش مروجین و معرفی بیمه گذار نمونه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت

گرفته و تشریح وضعیت و جایگاه کنونی صندوق بیمه کشاورزی  صورت های تالش از دردانیق ضمن کشاورزی، بیمه صندوق مقام قائم

ایران، بر لزوم توجیه و تبیین مفاهیمی چون میزان ریسک، تعهد بیمه گر و ارتباط آن با محاسبه حق بیمه برای جامعه مخاطبان 

ه بیش از ده هزار میلیارد ریال بابت جبران خسارت در بخش وی با اعالم این که دولت با تمام مضایقی که دارد، ساالن.تأکید کرد

کشاورزی از طریق نظام بیمه کشاورزی پرداخت می کند، خواستار انجام اقداماتی برای افزایش آگاهی کشاورزان از خدمات بیمه 

موضوع که در اصول و مبانی قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان این .کشاورزی برای ارائه مطلوب تر و بهینه این خدمت شد

بیمه هیچ گاه سود تعریف نشده است، اجرای صحیح این تفاهم نامه را در راستای جلوگیری از بروز مخاطرات اخالقی ناشی از طرح 

حسن نژاد با اشاره به اجرای بیمه نوین پایه و تغییرات و بهبودی که در روند بیمه .نادرست بیمه در جامعه کشاورزی،خواستارشد

گری صورت گرفته آن را در راستای رضایت مندی بیشتر کشاورزان از راه کاهش چشمگیر حق بیمه و افزایش قابل مالحظه تعهد 

در ادامه خاوازی معاون ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی نیز ضمن تشریح .بیمه گر توصیف کرد

ردانی از تنظیم تفاهم نامه یادشده بر لزوم تشکیل کارگروه های تخصصی برای تسریع در سیاست ها و اقدامات حوزه تابعه، با قد

وی ضمن استقبال و اعالم آمادگی در زمینه انجام هرگونه حمایت از تولید .تدوین فرآیندها و شیوه نامه های اجرایی تاکید کرد

ش تولیدات بخش کشاورزی، آموزش و توانمندسازی محتوی با مشارکت صندوق بیمه کشاورزی در زمینه کاهش خسارت و افزای

مروجان مسؤول پهنه را از طریق مدرسان بیمه ای در فرهنگ سازی بیمه کشاورزی مؤثر دانست و از امکان معرفی بیمه گذار نمونه 

همکاری متقابل امضا این گزارش می افزاید در پایان این نشست، تفاهم نامه ای به عنوان سند .در جشنواره های ملی سخن گفت

 .شد

http://www.iana.ir/fa/news/49435/%D8%AF%D9%88%D9% 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49435/%D8%AF%D9%88%D9%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

26 

 اقتصاد کالن
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مهر / /  ۲۴دوشنبه , 

 ای با عرضه در بورسحذف معامالت چرتکه

نون شود، گفت: صادرات این کاال اکای، با عرضه پسته در بورس کاال حذف میکنندگان چرتکهبیان اینکه معاملهیک مقام مسئول، با 

خرید و فروش محصوالت و کاالها در دنیای دیجیتال امروز پا را فراتر نهاده و با گذر از حالت سنتی به سمت .در دست مافیا است

ت مانیتورهایی مملو از نمودارهای در نوسان، تبدیل شده است.محصوالت کشاورزی نیز کسب و کار از فاصله دور و اعتماد به صفحا

از این دوره گذار مستثنی نبوده و در حالت حرکت به سمت معامله در بازارهای نوین است. اما در این شرایط بازار برخی محصوالت 

محصول پسته نیز .رها را به کشاورزان و باغداران نمی دهدکشاورزی در اختیار دست های پشت پرده است که اجازه به روز شدن بازا

به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک کشور که نام ایران را در سطح جهان به عنوان تولیدکننده برتر مطرح می کند، یکی از 

ر فعاالن این حوزه، بدین ترتیب، طبق نظ.محصوالتی است که بازار صادرات سنتی آن در اختیار عده ای خاص قرار گرفته است

صادرات پسته ایران در انحصار مافیای ثروت و قدرت است؛ بطوریکه چند تن از بازرگانان ایرانی فعال در خارج از کشور ادعا می کنند 

 و که شرکت های مهم جهان که در کار پسته فعالیت دارند، فقط از طریق اعضای این مافیا قادرند معامالتی را در ایران انجام دهند

 .به دیگران اجازه داده نمی شود در این کار وارد شوند

 لزوم وجود یک متولی قوی در بازار

در همین زمینه، رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی و فعال بازار پسته با بیان اینکه محصول پسته هم 

اظهار کرد: برای محصوالت کشاورزی اگر متولی و یک اتحادیه  قابلیت تازه خوری دارد و هم به عنوان خشکبار محسوب می شود،

منسجم وجود نداشته باشد و یا شرکت های سهامی بازار را مدیریت نکنند، در فصل برداشت به دلیل عدم وجود امکان انبارداری 

ه و تعادل بازار به هم می ریزد. زیرا باغدار محصول برای همه کشاورزان و باغداران و نیاز آنها به منابع مالی، عرضه در بازار افزایش یافت

به انبار ذخیره محصول و منابع مالی نیاز دارد. بانک کشاورزی نیز می تواند به تأمین نقدینگی موردنیاز فعاالن این حوزه کمک کند 

ود بارانی افزود: به دلیل محم.تا باغداران نیز در طول سال هزینه های خود را پوشش دهند و مجبور به عرضه با هر قیمتی نباشند

اینکه در بازار پسته اکثراًخرده مالکین و تولیدکنندگان در سطح کوچک هستند، به دلیل مشکالت مالی محصول خود را به هر قیمتی 

ری اوی با بیان اینکه در دنیا عرضه و تقاضا تعیین کننده واقعی قیمت است، تأکید کرد: نیمه نخست سال ج.در بازار عرضه می کنند

با وجود تقاضا، متولی برای عرضه وجود نداشت به طوریکه برنامه ریزی الزم برای میزان تولید و تقاضای وجود ندارند و همین عدم 

این فعال بازار پسته در استان مرکزی ادامه داد: این در حالی است .برنامه ریزی باعث می شود تا در طول سال تعادل بازار بهم بخورد

به عنوان کشور رقیب ایران در تولید پسته، ظرفیت های بازار به خوبی شناسایی می شود و به همان میزان نیز عرضه  که در آمریکا

صورت می گیرد. این امر بر لزوم وجود یک متولی تأکید دارد و تأمین نقدینگی بخش کشاورزی را در دست بگیرد یا مدیریت آن را 

 .صل زحمت کشاورزان را به رایگان به دست نیاورندبه بورس کاال واگذار کند تا دالالن حا

 صادرات پسته در دست مافیا

به گفته وی در بازار محصوالت کشاورزی مافیا وجود دارد و بازار پسته که یک محصول استراتژیک برای کشور محسوب می شود، نیز 

درصد بازار پسته از تولید  100ی است، عنوان کرد: بارانی با بیان اینکه بازار پسته در دست بخش خصوص.از این امر مستثنی نیست

و فرآوری تا فروش و صادرات در دست بخش خصوصی است و رتبه اول صادرات بخش کشاورزی را در اختیار دارد. از این رو به لحاظ 

ازار داخلی را به اهمیت ارزآوری برای توسعه بخش کشاورزی، دولت باید زمینه صادرات هدفمند این محصول را فراهم کرده و ب

وی اظهار کرد: اما قیمت گذاری پسته کاری تخصصی است و مانند طال برحسب اونس و طبق ویژگی های .بازارهای جهانی وصل کند
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رئیس هیات مدیره تعاونی .ظاهری، رنگ، اندازه، طعم و کیفیت آن مطابق با سلیقه مشتری، تعیین می شود و بسیار پیچیده است

دالری پسته در بازارهای جهانی، گفت: با توجه به اینکه هزینه  10ه استان مرکزی ضمن اشاره به قیمت هشت تا تولیدکنندگان پست

تأمین مالی برای تولیدکننده از طریق شبکه بانکی باالست، باغداران در زمان برداشت محصول برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود 

بیش از یک میلیارد دالر تولید پسته داریم که باید به کمک صادرات فروخته شود. اما درفصل برداشت  .با هم رقابت منفی می کنند

اگر باغداری بخواهد محصول خود را نگه دارد تا به قیمت باالتری بفروشد، به صرفه تر است تا محصول خود را فروخته و با سپرده 

 .کردن پول خود از سود بانکی بهره ببرد

 عرضه در بورس کاالحذف معامالت چرتکه ای با 

وی با تأکید بر اینکه بورس کاال حتما باید برای کشف قیمت و برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار پسته وارد عمل شود، گفت: در 

دنیا دوره معامالت چرتکه ای و بازار سنتی به پایان رسیده و محصوالت مختلف باید با عرضه در بورس معامالت خود را انجام دهند 

این فعال بازار پسته در خصوص .تا ضمن شفافیت معامالتی، پول باغداران هم به موقع وصول شده و مشکل نقدینگی آنها حل شود

عرضه این محصول در بورس گفت: امروزه دنیای دیجیتال است و محصولی عرضه شده در یک کشور در کشوری دیگر خریداری شده 

ر بورس کاال گام مثبتی برای کمک به تولید کننده و همچنین صادرکنندگان البته به جز آن و پول آن انتقال می یابد. عرضه پسته د

عده محدود است؛ در این میان باید به صورت منظم اطالعات کافی و آموزش های الزم به باغداران نسبت به عرضه در بورس انجام 

صادرکنندگان از اتحادیه تولیدکنندگان پسته قدرت بیشتری دارد و  بارانی افزود: در ایران اتحادیه.شده و برای آن برنامه ریزی کرد

این امر موجب اعمال فشار به تولیدکننده برای فروش محصول به هر قیمتی می شود. از این رو الزم است بازار منسجم تر مدیریت 

 .می شود شود تا تعادل برقرار گردد و در این صورت، شکل گیری رقابت سالم در بازار باعث پیشرفت

http://iranecona.com/78469/%D8%AD%D8 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۷اریخ: 

 جزئیات بسته اعتباری برای فروشندگان و خریداران پسته در بورس کاال

های فعال در بورس کاالی ایران، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت، اعتباری برای گروهبرای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات 

 .ابالغ شد« بسته اعتباری و خدماتی بورس»صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی در قالب 

یداران کنندگان کاال و خربه عرضهنامه بر اساس این بسته اعتباری و خدماتی، ارائه انواع تسهیالت و صدور ضمانت« ایسنا»به گزارش 

مواد اولیه از بورس کاال برای تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود با توجه به ظرفیت فعالیت و برآورد هزینه انجام شده از سوی 

که در  اتی استآنها، در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب، برقراری تسهیالت سرمایه در گردش برای این گروه یکی از خدم

این بسته در نظر گرفته شده که براساس آن، حداکثر تسهیالت پرداختی و نرخ سود تسهیالت اعطایی مطابق جدول ذیل خواهد 

های بانکی در قبال تضامین مورد قبول بانک و گشایش اعتبارات اسنادی در قالب اعتبارات اسنادی دیداری همچنین، صدور انواع ضمانت نامه .بود

کنندگان فعال در بورس و براساس حجم فعالیت شرکت، در این بسته برابر سقف مجاز مدیریت برای خریداران و عرضه 1/ 5دت دار، معادل و م

صورت موردی و با اخذ مجوز از داخلی به نفع متقاضیان معتبر به LCحمایتی لحاظ شده است.افزون بر این، طبق این بسته حمایتی، برقراری 

گذاری امکان پذیر است. بخشنامه این بسته اعتباری و خدماتی بورس، در حالی صادر شده که چندی پیش عتبارات و هدایت سرمایهاداره کل ا

 .وعده داده بود بورس کاالای کشاورزان و باغداران را برای عرضه محصوالت در تهیه یک بسته حمایتی بر کشاورزیبانک 

این حوزه درخصوص اقدامات انجام شده برای حمایت  در همین ارتباط، مصطفی محمد باقری از کارشناسان بازار کشاورزی و مطلعان

کنندگان و خریداران فعال در بورس به ویژه محصول پسته و تسهیالتی که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است، از عرضه

کی اسی انجام گرفت؛ یبخشی و تقویت معامالت گواهی سپرده کاالیی پسته در بورس کاالی ایران، دو اقدام اسگفت: به منظور رونق

شود. مصطفی محمدباقری اندازی میراه ایرانتهیه بسته حمایتی و دیگری ایجاد صندوق کاالیی پسته که به زودی در بورس کاالی 

در بورس کاالی ایران و همچنین به منظور آغاز  محصوالت کشاورزیبخشی بازار مایتی برای رونقهای حافزود: در راستای سیاست

صورت ویژه بسته حمایتی و تشویقی مصوب و به شعب معین در مراکز تولید ابالغ شده است. وی افزود: در بورس به معامالت پسته

توانند با مراجعه به شعب در مراکز تولید یا از طریق معرفی کارگزاری بانک کنندگان پسته و خریداران میبراساس آن کلیه عرضه

د و پس از تشکیل پرونده اعتباری و طی مراحل دریافت اعتبار به شرط تمرکز کشاورزی درخواست تعیین سقف اعتباری کنن

این کارگزار اظهار کرد: عالوه بر اعطای اعتبار به فروشندگان .معامالتشان در بورس کاالی ایران، اعتبار مورد نیاز خود را دریافت کنند

بار خواهند اننامه بانکی برای پذیرش انباردارانی که میانتو خریداران پسته در بورس کاالی ایران خدمات دیگری همچون صدور ضم

خود را در بورس پذیرش کنند، در نظر گرفته شده و از این جهت نیز شرایط بسیار سهلی فراهم شده تا انباردارانی که انبار آنها مورد 

خود را پذیرش کنند. محمدباقری در بیان دیگر  نامه بانکی انبارهایتایید بورس کاالی ایران است، بتوانند به راحتی با اخذ ضمانت

خدماتی که به منظور حمایت از بازار پسته در بورس کاالی ایران ارائه خواهد شد، گفت: خدمت دیگری که در این رابطه در نظر 

دام به یانی که اقکنندگان پسته در بورس کاالی ایران است تا متقاضگرفته شده، گشایش اعتبارات اسنادی برای خریداران و صادر

مند شوند. وی در پایان گفت: برای اطالع از جزئیات و کنند، از این خدمات بهرهتمرکز معامالت پسته در بورس کاالی ایران می

 .استفاده از بسته حمایتی و تشویقی، متقاضیان باید به شعب بانک کشاورزی در مراکز تولید پسته مراجعه کنند

http://www.iana.ir/fa/news/49335/%D8%AC%D8%B2%D8% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 هزار تن گندم در تاالر معامالت 285هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی و  119عرضه 

هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی،  119مهرماه میزبان عرضه  25معدنی بورس کاالی ایران روز سه شنبه تاالر محصوالت صنعتی و 

 18به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران در این روز .هزار تن گندم است 285تن شکر، یک هزار تن کنجاله سویا و  225یک هزار و 

هزار قطعه جوجه  119این گزارش حاکی است، .تاالر صادراتی عرضه می شودتن قیر، عایق رطوبتی و لوب کات نیز در  910هزار و 

 عرضه کشاورزی محصوالت تاالر در  هزار تن گندم 285تن شکر، یک هزار تن کنجاله سویا و  225یک روزه گوشتی، یک هزار و 

 .ری، قیر، گوگرد و وکیوم باتوم استتن مواد پلیم 975هزار و  81تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه .شود می

تن ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز در بازار  362تن روغن کارکرده لوکوموتیو و  25بر اساس این گزارش 

 .فرعی بورس کاالی ایران عرضه می شود

iana.ir/fa/news/http://www.49268/%D8%B9%D8%B1 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 هزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر معامالت بورس کاال 90هزار تن گندم و  270عرضه 

تن شکر سفید، یک هزار تن شکر خام،  725هزار تن گندم،  270تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز یکشنبه عرضه 

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران روز یکشنبه .هزار قطعه جوجه یک روزه را تجربه می کند 90تن جو دامی و  300

تن کنسانتره فلزات  12تن سولفورمولیبدن،  140هزار تن مس کم عیار، 20مس کاتد وارداتی،  تن 600مهر ماه میزبان عرضه  23

تن انواع قیر،  600هزار و  6به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، .گران بها، یک هزار تن شمش و یک هزار تن بیلت آلومینیوم است

تن مواد پلیمری،  554هزار و  71این گزارش حاکی است، .عرضه می شود هزار تن گوگرد در تاالر صادراتی 5تن عایق رطوبتی و  700

تاالر محصوالت .مواد شیمیایی، قیر، وکیوم باتوم، گوگرد و لوب کات نیز در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود

تن جو  300، یک هزار تن شکر خام، تن شکر سفید 725هزار تن گندم،  270کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

تن متیلن دی فنیل دی  94بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه .هزار قطعه جوجه یک روزه را تجربه می کند 90دامی و 

  .ایزوسیانات است

http://www.iana.ir/fa/news/49184/%D8%B9%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۷/۳۰ : تاریخ

 های شمال/ایران شانزدهمین کشور جهان در حفاظت از جنگلهزار هکتاری جنگل 1۳۷افزایش 
  .هزار هکتاری جنگلهای شمال کشور با اجرای کاشت نهال در کوه و جنگل خبرداد 137معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش  

، خداکرم جاللی اظهار داشت: اطالعات نقشه های وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هکتار از جنگل های شمال  204هزار و  15سال گذشته مساحتی معادل  60دوره ای جنگل های شمال نشان می دهد در طول 

مجموع کاهش  94تا پایان سال  1334وی اضافه کرد: نقشه های دوره ای جنگل های شمال نشان می دهد از سال .ستکاسته شده ا

هکتار می  500هزار و  225هکتار و مجموع سطوح افزایش سطوح جنگلی معادل  704هزار و  240سطوح جنگلی در شمال کشور 

ی کشور، روند کاهشی سطوح جنگلی در کشور با تالش مجموعه منابع به گفته رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز دار.باشد

سال اخیر رسیده به طوری که بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( از وضعیت  10طبیعی به حداقل خود در 

میلیون هکتار بوده و این  13ل معاد 2010درصد در سال  5منابع جنگلی ایران، مساحت جنگل های ایران با تاج پوشش بیش از 

و  Yale وی افزود:از سوی دیگر در ارزیابی های دانشگاه.میلیون هکتار افزایش یافته است 14.3به عدد  2015میزان در سال 

در مورد بهبود شاخص های محیط زیست ایران، میزان تخریب ساالنه جنگل های کشور معادل یک دهم درصد محاسبه  Epl موسسه

 .را در زمینه بهبود عملکرد حفاظت از جنگل ها را کسب کرده است 16کشور جهان رتبه  137ران در میان شده و ای

، مساحت جنگل های شمال با انبوه 94جاللی گفت:بر اساس ارزیابی کمی جنگل های شمال کشور و نقشه های تولید شده در سال 

هزار و  73درصد در حوزه استحفاظی چهار اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، مازندران، نوشهر و گیالن دو میلیون و  5بیش از 

وی اضافه کرد:همچنین ارزیابی ها نشان می دهد مساحت حفره ها و اراضی فاقد پوشش محاط در جنگل .هکتار می باشد 386

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نتایج مطالعاتی مشترک .می دهد هکتار را نشان 516هزار و  151مساحتی معادل 

هزار هکتاری جنگل های شمال  300موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع با سازمان حفاظت محیط زیست را که حاکی از کاهش 

و استفاده از معیارهای متفاوت،غیر قابل قبول  است، رد کرده و آمار مربوط به این مطالعات را به دلیل بکارگیری روش های غیر دقیق

جاللی خاطرنشان کرد: در این روش مطالعه به دلیل ناهمگنی پوشش جنگلی در شمال کشور، تشخیص .و غیر قابل توجیه می داند

ه جنگلی ب محدوده های جنگلی توسط نرم افزار و رایانه در بسیاری نقاط دچار ضعف و فقدان شده و سطوح قابل توجهی از پوشش

وی یادآور شد:از سوی دیگر در این مطالعه درختان جنگلی با ارتفاع کمتر .دلیل عدم تشخیص سیستماتیک از آمار حذف شده است

جاللی .متر و یا درختچه های موجود نادیده گرفته شده در حالی که این عناصر جزء الینفک اکوسیستم هیرکانی هستند 5از 

در مناطق جنگلی استان های گلستان و گیالن که  70ابل توجهی از عرصه های جنگلکاری شده در دهه افزود:عاله بر این،مساحت ق

اکنون دارای پوشش مناسب است،در مطالعات و آمار ارائه شده توسط موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع مغفول مانده و محاسبه 

خریب در جنگل ها کامال متوقف شده بلکه بررسی های سوابق تصریح کرد: افزایش سطوح جنگلی بدان معنی نیست که ت.نشده است

اجرایی در جنگل های شمال نشان می دهد که سطوح عملیات حفاظتی و حجم عملیات احیایی و توسعه جنگل و جنگل کاری در 

خریبی، ازسازی اراضی تمقایسه با سطوح تخریب شده، افزایش یافته و سازمان جنگل های مراتع و آبخیزداری کشور تالش کرده تا با ب

 .کمیت جنگل های شمال را حفظ و تا حد امکان افزایش دهد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960730001909 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۹ : تاریخ

 هکتار زمین توسط یک خانواده جهادگر  100زدایی از بیابان
  .هکتار زمین توسط یک خانواده جهادگر خبر داد 100سازمان بسیج سازندگی از بیابان زدایی 

، عبداهلل یوسفی ساکن شهرستان زرین دشت از توابع استان بسیج سازندگیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مردی عاشق طبیعت است که دست به کاری خارق العاده و ارزشمند زده است. او با برگزاری اردوهای جهادی خانوادگی و با  فارس،

هکتار از زمین های شهرستان خود را با کاشت درختان مقاوم و مناسب  100سال نزدیک به  3استفاده از منابع مالی شخصی، ظرف 

دوست داشتم یک یادگاری جاودانه از خودم برجای بگذارم » :دش به عرصه بیابان زدایی، گفتوی درباره علت ورو.بیابان زدایی کند

ای درآمدزا صرف کنم، اما عشق به طبیعت و خدمتی به نسل آینده بکنم. من می توانستم این سرمایه زمانی و اقتصادی را در عرصه

در شروع »وی افزود: «.دم و از دولت و سایر نهادها هیچ انتظاری ندارماین حرف ها را نمی شناسد. با انجام این طرح با خدا معامله کر

ای که منشا بحران های زیست محیطی، فرسایش خاک، هدر رفت آب و ریزگردها هستند، کار به فکر افتادیم تا از اراضی بالاستفاده

زرین دشت اجرا کردیم و نتیجه مطلوبی هم از های شور شهرستان استفاده کنیم. در پی این تصمیم، طرح بیابان زدایی را در زمین

در ادامه به کارمان وسعت دادیم و  .این فعالیت حاصل شد. در ابتدا مساحت کوچکی را با یک حرکت جهادی خانوادگی احیا کردیم

دولت مسئول  یوسفی از رزمندگان دفاع مقدس است. او با بیان اینکه«.زمینهای زیادتری را برای اجرای این طرح انتخاب کردیم

متاسفانه دولت به دالیل گوناگون در بیابان زدایی موفق نبوده است. هدف ما از اجرای جهادی »بیابان زدایی در کشور است، می گوید: 

های کشور بود. در حال حاضر بیابان های استان زدایی، ترویج این شیوه از آبادسازی کشور در سایر استانو خودجوش طرح بیابان

وی خاطرنشان کرد: «.منشا اصلی ریزگردها در این استان هستند و این رفع معضل نیازمند حرکتی جهادی و مردمی است خوزستان

هکتار زمین توسط مردم و در قالب اردوی جهادی، لبیکی به فرمایش و خواسته مقام معظم  100اجرای پروژه بیابان زدایی از »

زدایی بود. امیدواریم مسئوالن اجرایی کشور نیز دست به کار شوند و برای مبارزه با  رهبری درباره حفاظت از محیط زیست و بیابان

تواند یاری دهنده طرح های اقتصاد مقاومتی در کشور باشد، چرا که اقتصاد مقاومتی بدون ریزگردها کمر همت ببندند. طرح ما می

ات و زندگی است و باید به آن اهمیت دهیم. بسیج که حمایت و توجه به محیط زیست امکان پذیر نیست. محیط زیست مقدمه حی

تواند از این ماموریت سربلند بیرون بیاید همچنان که در واکسیناسیون دام ها در کشور نمود مشارکتهای مردمی است به خوبی می

 «.میلیون قطعه دام و طیور را واکسیناسیون کردند 13روز،  10دیدیم که جهادگران بسیجی گل کاشتند و ظرف کمتر از 

کشور ما در منطقه ای خشک و کویری قرار گرفته و آمار »یوسفی با تاکید بر نقش رسانه ملی در بیابان زدایی، خاطرنشان می کند: 

لها را ا باال ببریم. ما باید جنگبیکاری و معضالت اجتماعی در آن باالست. ما می توانیم با احیای اراضی، اشتغالزایی کنیم و تولید ر

ساله حتی  10سال به جنگلهای شمال تنفس داده است، یعنی هیچ ظرف این مدت  10احیا کنیم. مجلس شورای اسالمی به مدت 

اند و از واردکنندگان چوب هیچ گمرکی دریافت نمی شود. از یک درخت هم نباید قطع شود و در مقابل واردات چوب را آزاد کرده

مدل قوانین باید به نفع بیابان زدایی و جنگل کاری هم تصویب شود. رسانه ملی باید به کمک بیابان زدایی بشتابد و با ساخت  این

این فعال جهادی با تاکید بر نقش بیابان زدایی در اشتغالزایی برای جوانان، «.مستندهای زیبا، فرهنگ بیابان زدایی را گسترش دهد

های اصلی برای اشتغالزایی جوانان است. استفاده از فرصتهای خدادای و بکرِ طبیعت به دایی یکی از زمینهطرح بیابان ز»می گوید: 

طور قطع می تواند راهگشا باشد. ما آب و زمین در اختیار داریم، کافی است مردم پای کار باشند و دولت از آن ها حمایت کند تا 

از سیاستهای اصلی نظام تبدیل شود و دوسوم از خاک کشور که بالاستفاده است با  مشکالت مرتفع شود. بیابان زدایی باید به یکی

بیابان زدایی جان بگیرد. تهدیدهای خطرناکی چون فرسایش خاک، ریزگردها، هدررفت آب، مهاجرت، گرما، سیالب و نشست زمین 
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http://sazandegi.ir/story/468/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-100-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82
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زدایی موجب تحول بنیادین و عظیمی در کشورمان  بیابان»وی افزود: «.به خاطر بی توجهی به طبیعت و بیابان زایی ایجاد شده است

بخش عمده ای از بارندگی در ایران به دلیل فقدان مدیریت، هدر  .خواهد شد. متاسفانه ایران یک سوم میانگین جهانی بارندگی دارد

 فاده کرده ایم و بسیاری ازمی رود و این اتفاقات وظیفه ما را سنگین تر می کند. ما بیشتر از حد مجاز از سفره های زیرزمینی است

میلیون حاشیه نشین داریم که یک خطر اجتماعی بزرگ به حساب می آید. خوشبختانه  15نزدیک به  .روستاها خالی از سکنه شده اند

 «.بسیج سازندگی تا حدی در این زمینه وارد عمل شده اما ادامه این حرکت نیازمند حمایت دولت در سطحی وسیع است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960729000574 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۷ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
متر در خلیج فارس از بعدازظهر جمعه تا یکشنبه هفته  2با ارتفاع  روز آینده/ تشکیل موج 3آفتابی در اغلب مناطق کشور تا  آسمان 

رسد، بنابراین توصیه متر می 2شود و ارتفاع موج تا آینده به سبب وزش باد شدید، مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج می

، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .سبک، احتیاط شودای تفریحی و شناورهای سبک و نیمههشود در تردد قایقمی

امروز در .براساس تحلیل آخرین اطالعات هواشناسی، در سه روز آینده آسمان در بیشتر مناطق کشور صاف و آفتابی خواهد بود

های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان کاهش نسبی دما و وزش باد شدید، و جنوب شرق کشور در استانهایی از شرق بخش

 .داشت خواهیم دما نسبی افزایش کشور شرق شمال در و شودمی بینیپیش گاهی همراه با گردوخاک

براساس تحلیل آخرین .دما خواهیم داشت فردا در نیمه شرقی کشور افزایش نسبی دما و روز شنبه در شمال شرق کشور کاهش نسبی

داده های هواشناسی، از بعدازظهر جمعه تا یکشنبه هفته آینده به سبب وزش باد شدید شمال غربی، مناطق مرکزی و شرقی خلیج 

های قایقشود طی این مدت جهت تردد ایمن توصیه میشود؛متر برآورد می 2و ارتفاع موج بین یک و نیم تا  بینیفارس مواج پیش

 و بیشینه شود؛می بینیپیش آسمان تهران در دو روز آینده صاف.تفریحی، شناورهای سبک و نیمه سنگین احتیاط الزم به عمل آید

ترین مراکز درجه باالی صفر گرم 36روز آینده اهواز و بوشهر با بیشینه دمای .بود خواهد درجه 11 و 22 تهران در فردا دما کمینه

 میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی.درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود 3د با کمینه دمای استان و شهرکر

 .متر بودمیلی 2متر ثبت شد؛ بارش در سال گذشته در این بازه زمانی میلی 5.8مهرماه سال جاری  14تا 

 .مشاهده کنند هواشناسی کشاورزی را از اینجا هفتگی خبرنامه توانندکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960727000738 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 سازندها در ایران سد می ایکره

سفیر کره جنوبی در ایران گفت: کره در طرح ساخت سد بختیاری بر روی رودخانه بختیاری از سرشاخه های رود دز، با ایران همکاری 

متر اگر بزرگ 300به گزارش صدا و سیما؛ کیم سونگ هو، سفیر کره جنوبی در ایران گفت: این سد با ارتفاع بیش از .خواهد کرد

  .ای در ایران ساخته می شودهای کرهترین سد دنیا نباشد، از سدهای بزرگ دنیا است که با همکاری شرکت

سدسازی با ایران است، گفت: این طرح دومین سد در ایران است که وی با بیان اینکه کره خواستار افزایش همکاری ها در زمینه 

کنند و ما از نظر تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و هم از نظر دانش فنی و تخصص، در این ای ها درساخت آن مشارکت میکره

ر همه زمینه ها است، گفت: به ایران سفیر کره با بیان اینکه کشورش عالقمند به همکاری با ایران د .پروژه مشارکت خواهیم کرد

 های سیاسی، فرهنگیهای دو کشور در همه زمینهفقط به عنوان یک بازار نگاه نمی کنیم، نگاه راهبردی داریم و عالقمندیم همکاری

اری های اقتصادی کیم سونگ هو در باره اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره برجام و تاثیر ان بر ادامه همک .و اجتماعی توسعه یابد

ایران وکره هم گفت : سخنان رئیس جمهور آمریکا در برابر توافق بزرگ و بین المللی برجام ، هیچ ارزشی ندارد و هیچ تاثیری در 

مندی مردم ایران از مزایای برجام نخواهد داشت؛ بر این اساس، مطمئن هستم وقتی ایرانی ها توانسته اند طرح بزرگی همچون بهره

 .را به سرانجام برسانند، قطعا برای برون رفت از این مسئله نیز راهکارهای مناسبی پیدا خواهند کردبرجام 

های رود دز است. این سد و به گزارش مهر، سد بختیاری یک سد قوسی در دست ساخت بر روی رودخانه بختیاری، از سرشاخه

 5متری و مخزنی با گنجایش  325د . این سد با توجه به ارتفاع شوآباد احداث میکیلومتری جنوب شرقی خرم 80نیروگاه ان در 

  .میلیون کیلووات ساعت برق هم تولید کند 3000تواند ساالنه میلیون مترمکعب می 159میلیارد و 

http://www.iana.ir/fa/news/49346/%DA%A9%D8%B1%D9% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 قحطی آب در کشور جدی گرفته شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سیستم صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی کشور گفت: پروژه 

ر های آن بر دوش سه استان یا به عبارت دیگباشد که متاسفانه بار هزینهکشور میهای ملی انتقال آب از خلیج فارس یکی از ابر پروژه

پور درباره خط انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی، گفت: کشور از نظر آب دچار به گزارش ایسنا، شهباز حسن.سه شرکت است

سال قبل  4پروژه انتقال آب از خلیج فارس از »ه کوی با بیان این.قحطی شده است و باید قحطی آب در کشور جدی گرفته شود

طول فاز اولیه انتقال آب دریای خلیج فارس به فالت مرکزی کشور « درصد پیشرفت فیزیکی دارد 30کلید خورد که تاکنون بیش از 

عه است، که قط« دمس سرچشمه و چادر ملوی یز -سیرجان -بندرعباس»کیلومتر دانست و بیان کرد: مسیر فاز اول این طرح  700را 

که وی با بیان این.کیلومتر از این خط انتقال لوله گذاری شده است 65اول این فاز تا شهرستان سیرجان می باشد که تاکنون 

اند و به دنبال گرفتن فاینانس و یا گرفتن وام از ها انجام شده اما هنوز خریداری نشدهکنمطالعات الزم در خصوص آب شیرین»

میلیارد تومان برآورد شده  400، اعالم کرد: پیش بینی اولیه سرمایه برای اجرای این پروژه یک هزار و «ملی هستیم صندوق توسعه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس .ها خواهیم بودبوده که با توجه به افزایش نرخ ارز شاهد افزایش چشمگیری در بحث هزینه

ترین موضوع میلیون تن فوالد در سیرجان اشاره کرد و افزود: آب اصلی 5حال احداث تولید  شورای اسالمی در ادامه به کارخانجات در

های هرمزگان، کرمان و یزد است و همچنین در دستور کار معاون اول رییس جمهور، وزارت نیرو و وزارت های استانهمه دستگاه

 .ها، این موضوع محقق شودهمدلی همه دستگاهصنعت و معدن نیز مهم قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری و 

سال آینده آب خلیج فارس به شهرستان سیرجان برسد، هرچند که کارشناسان  4بینی حاکی از آن است که ظرف وی ادامه داد: پیش

انکی و صندوق بهای دولتی و مشکالت سیستم کنند اما با توجه به شناختم نسبت به وضعیت بودجهاین زمان را زودتر پیش بینی می

 200وی اضافه کرد: حدود .تری برای اتمام این پروژه تا شهرستان سیرجان خواهد بودسال آینده زمان دقیق 4توسعه ملی، قطعا 

ری برداهای سیرجان، شهربابک، رفسنجان و استان یزد را تامین می کنند که اگر این پروژه به بهرهحلقه چاه آب شرب شهرستان

های های آینده در بحث مهار آبهای چاه از رده خارج می شوند که این مهم یک خدمت بزرگ تاریخی به نسلبرسد این حلقه

پور به انتقاداتی در خصوص پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس پرداخت و تصریح کرد: کم کاری یکی از حسن .زیرزمینی باشد

بایستی قراردادی در این زمینه  1396وریکه وزارت نیرو براساس برنامه بودجه طانتقاداتی است که به وزارت نیروی می توان گرفت، به

 .منعقد کند و مبلغی در این زمینه پیش پرداخت نماید

http://www.iana.ir/fa/news/49344/%D9%82%D8%AD%D8%B7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 میلیمتر رسید 8.6های جوی به ریزش

-97مهرماه سال آبی  29های مهرماه جاری نشان می دهد ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهرماه لغایت آخرین وضعیت بارش

آخرین آمار به ثبت رسیده و ارسالی از سوی شرکت مدیریت منابع به گزارش ایانا از پاون، براساس .میلیمتر بوده است 8.6بالغ بر  96

آب ایران، در مهرماه سالجاری همزمان با فعالیت سامانه های بارشی کشور و کاهش محسوس دما، میزان بارش های کشور در مقایسه 

یزش های جوی از اول مهرماه لغایت با مدت مشابه سنوات گذشته از افزایش خوبی برخوردار بوده است به گونه ای که ارتفاع کل ر

ابه های مشمیلیمتر بوده است.بنابراین گزارش، این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره 8.6بالغ بر  96-97مهرماه سال آبی  29

ایش را نشان درصد افز 115میلیمتر(  4درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )  28.4میلیمتر( برابر  6.7درازمدت ) 

 دهد.می

میلیمتر و  67این گزارش حکایت از آن دارد که؛ بیشترین حجم بارش های مهرماه سالجاری در حوضه آبریز اصلی دریای خزر با 

 میلیمتر اتفاق افتاده است. 2کمترین حجم بارش ها در حوضه های آبریز فالت مرکزی و قره قوم با 

 بهره ماندند.ها بیو مرزی شرق در این ماه، از وجود بارش های آبریز خلیج فارسگفتنی است، حوضه

 76درصد و در مقایسه با متوسط بلند مدت  103های خوب حوضه آبریز اصلی خزر در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته بارش

میلیمتر بارندگی داشته  8رومیه کند، در مهرماه سالجاری حوضه آبریز اصلی دریاچه ادرصد افزایش داشته است.این گزارش اضافه می

 و حوضه های آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان، و مرزی شرق فاقد بارش بوده اند.

این پراکندگی بارش سبب شده تا به رغم بارش های مناسب در این ماه، تاثیری مثبتی عاید منابع آبی حوضه خلیج فارس و دریای 

میلیمتر  572.5صفارود با  -این گزارش، بیشترین حجم بارش های کشور در ایستگاه رامسر عمان و مرزی شرق مشاهده نشود.بر پایه

و کمترین حجم بارش های کشور در مهرماه جاری در استان های کردستان، ایالم ، فارس ، خراسان جنوبی، خراسان رضوی با صفر 

 میلیمتر به ثبت رسیده است.

 میلیون مترمکعب بوده است. 173میلیارد و  14ه جاری معادل مهرما 29های اول مهر تا پایان حجم بارش

http://www.iana.ir/fa/news/49394/%D8%B1%D9%8A%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 تامین منافع پایدار مناطق هستیمدر سدسازی به دنبال 

سرپرست وزارت نیرو با تاکید بر اینکه سدسازی نباید عملی لوکس و خارج از نیاز تلقی شود، گفت: جهت سدسازی ما به سمت و 

 .سوی است که منافع پایداری را به برای مناطق مشخص شده داشته باشد و ضد توسعه نباشد

های نوسازی المللی رفتار بلندمدت و فناوریدی پیش از ظهر امروز در چهارمین کنفرانس بینگزارش ایانا از پاون، ستار محموبه

سازگار با محیط زیست سدها با تاکید بر اینکه سدسازی نباید عملی لوکس و خارج از نیاز تلقی شود، گفت: امروزه در دنیا ایران را 

وی با اشاره به اینکه علم سدسازی خاتمه بردار نیست، عنوان .ناسندشبه عنوان کشوری که در بتن دانش سدسازی قرار دارد، می

ای که در آن مشخصاتی و اهداف سازه گنجانده شده باشد تا مشخص شود این سد به کرد: سد باید دارای شناسنامه باشد. شناسنامه

محمودی در تکمیل .رسانی خواهد کردخدماتای وجود دارد و به چه کسانی چه منظور ساخته شده، ماقبل و بعد از آن چه زنجیره

دهند. با وجود اینکه این امر از این بخش از سخنان خود، گفت: متخصصان سدسازی عمدتا پایداری سازه را مورد توجه قرار می

ست وزارت نیرو سرپر.ها در کنار پایداری سد مورد توجه قرار بگیرداهمیت بسیار باالیی برخوردار است ولی بایستی تمامی این آیتم

سدسازی را عاملی برای توسعه برشمرد و افزود: جهت سدسازی ما به سمتی است که با رعایت مسائل محیط زیستی، منافع پایداری 

وی با تاکید بر اینکه در حوزه سدسازی مسائل محیط زیستی بایستی .را به برای مناطق مشخص شده داشته باشد و ضدتوسعه نباشد

لی دیده شود، افزود: در این زمینه باید مسائل اجتماعی نیز به دقت به عنوان یک پیوست قوی دیده شود تا پس به دقت و کمال او

محمودی با اشاره به اینکه در زمان ساخت سد باید مسائل مرتبط .ای احساس رضایت کنندبرداری مردم از وجود چنین سازهاز بهره

شود تا بتوانیم به اهداف توسعه پایدار دست پیدا کنیم، بیان کرد: در حوزه سدسازی  با باال دست و پایین دست آن به درستی دیده

تر شود تا بتوانیم با بررسی همه جانبه مسائل مرتبط با آن حوزه در راستای توسعه پایدار اجازه دهیم تا دوران مطالعات آن طوالنی

به میان آورد و افزود: مهندسان مشاور در زمان طراحی یک  سرپرست وزارت نیرو از مباحث مهم ایمنی سدها سخن.قدم برداریم

دستورالعمل برای طول عمر سد باید طراحی کنند تا رفتار سد در جوانی، میانسالی و سالمندی از ابتدا در آموزش افراد مرتبط مورد 

 توجه قرار بگیرد

ww.iana.ir/fa/news/http://w49278/%D8%AF% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 شکار پرندگان مهاجر وحشی تا اطالع ثانوی ممنوع است

زیست از ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر وحشی تا اطالع ثانوی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط

این اقدام برای تأمین سالمت عمومی و مقابله با شیوع احتمالی عامل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در »خبر داد و گفت: 

فته از گرهای صورتزیست )پام(، علی تیموری با اشاره به استعالمرسانی محیطبه گزارش پایگاه اطالع« شود.سراسر کشور اجرا می

ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر وحشی، با »جاری گفت: سال های شکار پرندگان وحشی درم دستورالعملها درخصوص تنظیدستگاه

زیست در آغاز فصل ساله سازمان حفاظت محیطهای همهریزیتوجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان وحشی به کشور و مطابق برنامه

که ورود پرندگان مهاجر چارچوب سازمان دامپزشکی با اشاره به این در این»او افزود: « شکار این پرندگان صورت پذیرفته است.

تواند سالمت و بهداشت وحشی به کشور، تهدید شیوع ویروس بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را به همراه دارد و این امر می

 «.گان را در سراسر کشور داردطور موکد درخواست ممنوعیت شکار این دسته از پرندشهروندان را به مخاطره افکند، به

http://www.iana.ir/fa/news/49342/%D8%B4%DA%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 ملی درشمال کشورزد و بند افراد سودجو برای تغییر کاربری اراضی 

های منابع طبیعی بدون رعایت سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ، گفت: هرگونه تغییر کاربری درعرصه

به گزارش ایانا از خانه ملت، علی محمد شاعری درخصوص .ظرفیت های زیست محیطی و طی مراحل قانونی خالف مقررات است

وسازهای غیرمجاز در مناطق شمالی کشور، گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز درمناطق شمالی کشور، روند رسیدگی به معضل ساخت 

درنوار ساحلی، درحاشیه شهرها، اراضی کشاورزی و جنگل ها درطی سالیان گذشته ادامه داشته است، متاسفانه ساخت و سازها باعث 

نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه درمجلس .غیرمجاز می باشدتغییر کاربری شدید اراضی شده و بسیاری از این ساخت و سازها 

شورای اسالمی افزود: درگام اول ساخت و سازها انجام می شود، سپس دراکثر موارد با روش های غیرمتعارف و غیرقانونی و با زد و 

ه ه و باید همچنان به عنوان یک منطقبند اقدام به تغییر کاربری می شود، عباس آباد یک منطقه بی بدیل، بکر و دست نخورده بود

وی تاکید کرد: هرگونه ساخت و ساز درمنطقه عباس آباد صورت گیرد، .گردشگری و طبیعت گردی با همین وضعیت فعلی حفظ شود

ضمن  ؛خالف مالحظات محیط زیستی و موازین توسعه پایدار است، بنابراین مراجع قانونی باید با متخلفان برخورد قانونی انجام دهند

اینکه مراجع قضایی باید اجازه ندهند که افراد سودجو نسبت به ایجاد ساخت و ساز دراینگونه مناطق به عنوان میراث فرهنگی و 

ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط زیست شاعری با بیان اینکه سازمان جنگل.طبیعی دخالت های مخرب انجام دهند

حفاظت از عرصه های طبیعی کشور شناخته می شوند،گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم می تواند  به عنوان متولیان اصلی

 .نسبت به هرگونه تخلف در این عرصه ها ورود کند، تا افراد سودجو، متخلف و مخرب محیط زیست نتوانند این حوادث را تکرار کنند

رخی افراد سودجو باروش های غیرقانونی و با استفاده از باندهای مافیایی در این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: ممکن است ب

کشور مجوزهای به ظاهر قانونی را دریافت کنند، اما هرگونه تغییر کاربری درعرصه های منابع طبیعی و محیط زیست بدون رعایت 

ست می شود، بنابراین باید عواملی که ظرفیت های محیطی و طی مراحل قانونی خالف مقررات بوده و موجب تخریب محیط زی

شاعری بیان کرد: بسیاری از افرادی .موجب گسترش تخریب محیط زیست می شوند را شناسایی و با آنها برخورد قانونی الزم را داشت

ی کنند، ده مکه دست به چنین اقداماتی می زنند از بهانه هایی مانند ایجاد اشتغال، گردشگری و توسعه فعالیت های تولیدی استفا

سخنگوی .اما در واقع به دنبال دستیابی به سودهای بادآورده و نجومی هستند که باید جلوی تعرض این افراد را به منابع طبیعی گرفت

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: عباس آباد یک یادگار بی بدیل از گذشتگان به نسل آینده است که باید از 

دادستان عمومی و .فعلی و آینده حفاظت کرد، نباید اجازه داد ساخت و سازهای غیرمجاز دراین عرصه ها انجام شودآن برای نسل 

انقالب مرکز استان مازندران از برخورد دستگاه قضایی با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در استان خبر داد و گفت: در این راستا، 

 اد شهرستان بهشهر نیز پیگیری و ساخت شهرک در مکان یاد شده فعالً منتفی شده است.ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه عباس آب

http://www.iana.ir/fa/news/49275/%D8%B2%D8%%D-AF 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 سازی، تأمین اعتبار و نیروی انسانینجات یوز ایرانی نیازمند شفاف

پروژه نجات یوزپلنگ ایرانی که به عنوان یک پروژه مستقل به دلیل اهمیت این گونه در سازمان حفاظت محیط زیست فعال شده 

المللی به فعالیت خود ادامه داده است اما هنوز این پروژه نتوانسته آمار دقیقی از جمعیت های بینکمکاست، تا کنون با استفاده از 

به گزارش خبرنگار ایانا، نفس یوزپلنگ ایرانی .های خطرساز برای حیات این گربه سان را ایمن کندیوزپلنگ ارائه داده و حتی جاده

های بدون صاحب حاشیه سمنان مشهد با ماشین تصادف نکند، ممکن است طعمه سگبه شماره افتاده است. یوزپلنگ اگر در جاده 

سانی است که تا انقراض کامل آن از پهنه های مناسب، از گرسنگی تلف شود. یوزپلنگ گربهشهرها شود یا به دلیل نبود طعمه

ام المللی به کار خود ادامه داده و تماعتبارات بینهای گذشته با جغرافیای ایران فقط یک قدم باقی مانده است. پروژه یوز که طی سال

تواند آمار دقیقی از جمعیت یوز ارائه دهد. گاهی این اعتبارات را صرف دوربین گذاری در زیستگاه یوزپلنگ کرده است، هنوز نمی

یم. گربه سان دلخوش باش رسد که تناسب جنسیتی جمعیت یوزپلنگ در ایران به هم خورده و باید به تکثیر در اسارت اینخبر می

شود و معلوم نیست نقش سازمان حفاظت محیط زیست گاهی هم گلریزانی برای خرید چند آغل توسط بازیگران سینما برگزار می

در حفاظت از این گونه چیست. نجات یوزپلنگ نیازمند شفاف سازی، تامین اعتبار و نیروی انسانی است. عضو کمیسیون کشاورزی 

د بر لزوم شفاف سازی در روند اجرای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، گفت: بهبود عملکرد این پروژه مستلزم تامین مجلس با تاکی

با هدف نجات  80اعتبارات الزم و رفع کمبود نیروی انسانی است. علی اکبری با بیان اینکه پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در سال 

اجرا شد بر لزوم شفاف سازی در روند اجرای این پروژه تأکید کرد و به خانه ملت گفت: دو ذخیرگاه یوزپلنگ های آسیایی باقی مانده 

خارتوران و کویر سمنان مهمترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی بوده و نیاز است حفاظت شدیدی از آنها به عمل آید زیرا نسل این گونه 

هتر است محیط زیست در روند اجرای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیاسی نادری جانوری به شدت در معرض تهدید است؛ از سویی ب

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه توسعه معادن، شهرها .شفاف سازی و اقدامات انجام شده را تشریح کند

عیت یوز آسیایی جوامع محلی باید در حفاظت و جاده ها محدود شدن مسیر حرکت یوز را به دنبال داشته است، افزود: برای بهبود وض

وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از یوز آسیایی با کمبود بودجه، امکانات .از آن با دولت همکاری کنند

چنین مشکالت بودجه و نیرو مواجه است، عنوان کرد: تا مادامی که زمینه حضور جوامع محلی برای حفاظت از یوز فراهم نشود و هم

ای و نیروی انسانی محیط زیست رفع نشود نمی توان امیدی به بهبود وضعیت این گونه در معرض انقراض به عنوان سرمایه ملی 

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم، با تاکید بر لزوم ایمن سازی محل تردد یوزپلنگ آسیایی، افزود: در این رابطه اقدامی .داشت

مشارکت جوامع محلی، سازمان جنگل ها و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود و بهبود وضعیت این گونه در معرض  چندجانبه با

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، .انقراض به تنهایی از عهده سازمان محیط زیست خارج است

یوز باید اقداماتی مانند فنس کشی، احداث روگذر و زیرگذر، نصب و تعبیه چراغ های محل تردد ادامه داد: برای ایمن سازی جاده

ها به قربانگاه این گونه نادر جانوری های چشمک زن و و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار گیرد زیرا برخی جاده

 تبدیل شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/49267/%D9%86%D8%AC%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 هزار هکتاری جنگل های شمال کشور/ ایران شانزدهمین کشور جهان در حفاظت از جنگل ها 1۳۷افزایش 

 94کرد: بر اساس اطالعات استخراج شده از تصاوی ماهواره ای در سال رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعالم 

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، خداکرم جاللی .هکتار بر سطوح جنگل های شمال کشور افزوده شده است 386هزار و  137حدود 

 204هزار و  15ه مساحتی معادل سال گذشت 60اطالعات نقشه های دوره ای جنگل های شمال نشان می دهد در طول  :اظهار کرد

تا  1334وی اضافه کرد: نقشه های دوره ای جنگل های شمال نشان می دهد از سال  .هکتار از جنگل های شمال کاسته شده است

هکتار و مجموع سطوح افزایش سطوح جنگلی معادل  704هزار و  240مجموع کاهش سطوح جنگلی در شمال کشور  94پایان سال 

به گفته رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور، روند کاهشی سطوح جنگلی در کشور  .هکتار می باشد 500هزار و  225

سال اخیر رسیده به طوری که بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی  10با تالش مجموعه منابع طبیعی به حداقل خود در 

 13معادل  2010درصد در سال  5، مساحت جنگل های ایران با تاج پوشش بیش از فائو( از وضعیت منابع جنگلی ایران)ملل متحد 

وی افزود:از سوی دیگر در ارزیابی  .میلیون هکتار افزایش یافته است 14.3به عدد  2015میلیون هکتار بوده و این میزان در سال 

میزان تخریب ساالنه جنگل های کشور معادل در مورد بهبود شاخص های محیط زیست ایران،  Epl و موسسه Yale های دانشگاه

را در زمینه بهبود عملکرد حفاظت از جنگل ها را کسب  16کشور جهان رتبه  137یک دهم درصد محاسبه شده و ایران در میان 

، مساحت جنگل های 94جاللی گفت: بر اساس ارزیابی کمی جنگل های شمال کشور و نقشه های تولید شده در سال  .کرده است

درصد در حوزه استحفاظی چهار اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، مازندران، نوشهر و گیالن دو میلیون  5شمال با انبوه بیش از 

وی اضافه کرد: همچنین ارزیابی ها نشان می دهد مساحت حفره ها و اراضی فاقد پوشش محاط در  .هکتار است 386هزار و  73و 

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نتایج پروژه  .هکتار را نشان می دهد 516و  هزار 151جنگل مساحتی معادل 

هزار هکتاری  300پژهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست را که حاکی از کاهش 

کارگیری روش های غیر دقیق و استفاده از معیارهای جنگل های شمال است، رد کرده و آمار مربوط به این مطالعات را به دلیل ب

جاللی خاطرنشان کرد: در این روش مطالعه به دلیل ناهمگنی پوشش جنگلی در  .متفاوت،غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه می داند

ی و سطوح قابل توجهشمال کشور، تشخیص محدوده های جنگلی توسط نرم افزار و رایانه در بسیاری نقاط دچار ضعف و فقدان شده 

وی یادآور شد: از سوی دیگر در این مطالعه درختان  .از پوشش جنگلی به دلیل عدم تشخیص سیستماتیک از آمار حذف شده است

متر و یا درختچه های موجود نادیده گرفته شده در حالی که این عناصر جزء الینفک اکوسیستم هیرکانی  5جنگلی با ارتفاع کمتر از 

در مناطق جنگلی استان های  70لی افزود: عاله بر این،مساحت قابل توجهی از عرصه های جنگلکاری شده در دهه جال .هستند

گلستان و گیالن که اکنون دارای پوشش مناسب است، در مطالعات و آمار ارائه شده توسط موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 

ایش سطوح جنگلی بدان معنی نیست که تخریب در جنگل ها کامال متوقف وی تصریح کرد: افز .مغفول مانده و محاسبه نشده است

شده بلکه بررسی های سوابق اجرایی در جنگل های شمال نشان می دهد که سطوح عملیات حفاظتی و حجم عملیات احیایی و 

 و آبخیزداری کشور تالشتوسعه جنگل و جنگل کاری در مقایسه با سطوح تخریب شده، افزایش یافته و سازمان جنگل های مراتع 

 .کرده تا با بازسازی اراضی تخریبی، کمیت جنگل های شمال را حفظ و تا حد امکان افزایش دهد

http://www.iana.ir/fa/news/49415/%D8%A7%D9%81%D8%B2 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 هکتار از اراضی ملی استان تهران رفع تصرف شد 62

هکتار اراضی ملی این شهرستان از ابتدای سال جاری به  62رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از رفع تصرف 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران علی خلیلی به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی .میلیارد تومان خبرداد 124ارزش 

با اعالم این خبر افزود: این اراضی که در پالکهای وادان، دهن، چشمه سبزی، کاجان، سرخده، زان و لونه واقع شده بود با هدف حفظ 

اری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و صیانت از عرصه های ملی و انفال و تالش بی وقفه عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و همک

این شهرستان از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردنده شد.وی گفت: با توجه به اهمیت عرصه های منابع طبیعی حفاظت از این 

با ای برخوردار است که در این خصوص ضرورت ایجاب می کند تا تمامی دستگاه ها در ارتباط عرصه ها برای ما از اولویت ویژه

حفاظت از این اراضی با مجموعه منابع طبیعی همکاری الزم را داشته باشند.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند 

ادامه داد: منابع طبیعی جزو سرمایه ملی و متعلق به همه نسل ها است که از این جهت همه مردم در حفظ و نگهداری از آن سهیم 

م درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تصرف و تخلف به عرصه های ملی مراتب را از طریق شماره هستند.وی از عموم مرد

 به یگان حفاظت منابع طبیعی اطالع دهند. 1504تلفن 

http://www.iana.ir/fa/news/49396/62%D-9%87%DA%A9%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 کندبرداری از جنگل های شمال کمک میتوسعه زراعت چوب به توقف بهره

صنوبرکار نمونه گیالنی وعضو کمیسیون مجمع ملی صنوبر ایران گفت: توسعه زراعت چوب و کاشت صنوبر قدمتی طوالنی در کشور 

بویژه در استان گیالن دارد و کشاورزان پر تالش گیالنی از اطراف شالیزارها تا کنار نهرها و باغات جالیز این درخت سرو قامت را می 

 .کارند و به دلیل سریع الرشد بودن و سازگاری با آب و هوای مرطوب می نواند به برداشت چوب از جنگل های شمال کمک بسیارنماید

میلیون  5.5درصد آن اختصاص به صنوبرکاری دارد،  50ها، گفت: ساالنه از زراعت چوب که حدود از سازمان جنگلبه گزارش ایانا 

وی با بیان اینکه نیازساالنه صنایع کشور .درصد چوب مصرفی کشور است 58آید که معادل متر مکعب چوب در کشور به دست می

: گسترش زراعت چوب می تواند در دستور کار دولت قرار گرفته و با اختصاص میلیون مترمکعب است، اعالم کرد 12به چوب بیش از 

این صنوبرکار نمونه با اشاره .تسهیالت ویژه به بخش جنگل های شمال سبب شود تا این سرمایه عظیم خدادادی کمتر مخروبه شود

و آتش سوزی از بین می رود، عنوان کرد: از  به اینکه ساالنه هزاران اصله درخت بر اثر خشکسالی و حوادث غیر مترقبه نظیر سیل

هم اکنون باید بفکر درختکاری باشیم تا مناطق چوب خیز کشور دچار حوادث تلخ و رقت بار خوزستان نشود که ریزگردها به این 

و چاره ای  وی افزود: ما سال به سال شاهد گرم شدن کره زمین هستیم و اکوسیسم فعلی در حال نقصان است.استان ها سرایت کند

جزء هویدا کردن جنگل های مخروبه و کاشت درختان زود بازده نداریم زیرا یکی از ثروت های ملی پس از نفت، جنگل های شمال 

به گفته موالیی این ظرفیت .کشور است که متاسفانه با برداشت بی رویه وعدم کاشت بموقع باعث شده که جنگل ها آسیب ببینند

د تا به کمک دولت و مردم زراعت چوب توسعه و گسترش پیدا کند زیرا واردات چوب از دیگر کشورها باعث در داخل کشور وجود دار

وی ادامه داد: بیشتر چوب های وارداتی کشور از روسیه، کانادا، ترکیه و آذربایجان .رکود اقتصادی و خروج ارز از کشور خواهد شد

ینه چوب های وارداتی را مهم دانست و افزود: کمبود اتاق قرنطینه سبب می این صنوبرکار نمونه موضوع قرنط.وارد کشورمی شود

 .ها کندشود تا آفت ها و شته ها وارد جنگل های شمال کشور شده و مشکالتی را دامنگیر جنگل

مال های شدر جنگلهای مختلف هنوز تاکنون نتوانستیم این آفات را از بین ببریم و کرم برگ خوار از گونه 82وی یادآور شد: از سال

 .ها و درختان شده استهای فراوا نی به گونه های جنگلی زده و باعث خشک شدن درختچهکشورآشکارا وجود دارد که آسیب

این صنوبر کارنمونه گیالنی همچنین ادامه داد: این موضوع را باید جدی بگیریم که محیط زیست و منابع طبیعی کشور روز به روز 

ها ود و اختصاص دو درصد از بودجه کالن کشور به منابع طبیعی باعث می گردد شکوفایی و ماندگاری جنگلپذیرتر می شآسیب

تن اکسیژن تولید  2.5وی گفت: جنگل ها ریه تنفسی زمین هستند وهرهکتار جنگل .حفظ و ذخایر جنگلی به حالت اولیه باز گردد

د: کمبود بارندگی و گرم شدن کره زمین و اتفاقات غیرمترقبه که شاهد آن موالیی افزو.نفر انسان است 10کند که مصرف ساالنه می

 .هستیم، در یک ثانیه به میزان یک زمین فوتبال جنگل های دنیا را تخریب و از بین می رود

، پالت سازی، هزار کارخانه وابسته به چوب اعم از کاغذ سازی، نئوپان فیبر، ام دی اف 5وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بیش از 

پوشال سازی و غیره که در ساخت و ساز و مبلمان و صنایع کشتی سازی از این گونه استفاده می کنند ضرورت دارد با اختصاص 

 .بودجه به منابع طبیعی جهت کاشت صنوبر نسبت به استراحت جنگل و بازپروری جنگل های مخروبه اقدام اساسی صورت گیرد

 بهره، غیرکشاورزی و بالاستفاده درهای بیهای مهم استفاده از زمینی تقویت صنوبرکاری را یکی از راهاین صنوبر کار نمونه گیالن

استان معرفی و تاکید کرد: اگر به بحث زراعت چوب دقت و توجه کافی نداشته باشیم در آینده با کمبود مواد سلولزی مواجه خواهیم 

وی می افزاید: یکی از اهداف .ختلف کشور نیازمند توسعه درختکاری هستیمشد، لذا جهت حفظ اکوسیستم های طبیعی مناطق م

 .مهم زراعت چوب با توجه به پتانسیل های بسیار باالی موجود در منطقه، عدم نیاز به واردات چوب به کشور است

http://awnrc.com/index.php
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ه به بحران ندی بسیار کم به آب )با توجموالیی عنوان کرد: صنوبرکاری عالوه بر فواید بسیار زیاد و تولید اکسیژن فراوان به دلیل نیازم

وی با اشاره به ابعاد بسیار خوب اقتصادی زراعت چوب و ایجاد بستر مناسب جهت .کم آبی درکشور( از اهمیت باالیی برخوردار است

سال  5در  اشتغال جوانان اذعان داشت: درآمد حاصل از صنوبر کاری باالتر از کاشت درختان جنگلی است و میانگین برداشت چوب

عضو مجمع عمومی کمیسیون ملی .میلیون تومان است 15متر مکعب است که دارای ارزش اقتصادی  25تا  20در هر هکتار بین 

صنوبر کشور هزینه اولیه نگهداری هرهکتار صنوبر کاری را ساالنه یک میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این میزان هزینه طی سنوات 

وی .ان تقلیل خواهد یافت و لذا در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی هزینه صنوبرکاری بسیار اندک استهزار توم 300بعد به 

ها سال زمان الزم دارد تا به مرحله برداشت چوب برسد که در مقایسه با متوسط عمر انسان، زمانی گفت: کاشت بیشتر درختان، ده

ه استفاده از گونه ها و روش هایی روی آورد که دوره برداشت را کوتاه تر کند طوالنی محسوب می شود. برای همین از دیرباز بشر ب

سال سابقه کشت چوب صنوبر در منطقه ضیابر شهرستان  30موالیی با .و صنوبر یکی از مهم ترین گونه ها برای تحقق این هدف است

ن مقامات کشوری به ویژه وزیر جهاد کشاورزی نشان صومعه سرا از صنوبر کاران نمونه کشوری است که تاکنون چندین مرتبه از دستا

هکتار زراعت چوب صنوبر در استان گیالن دارد و اکنون دانشجوی رشته حقوق  60وی در حال حاضر حدود .تقدیردریافت کرده است

 در دانشگاه استان گیالن است

w.iana.ir/fa/news/http://ww49271/%D8%AA%D9% 
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 انتصابات
 فارس- ۹۶/۰۷/۳۰ : تاریخ

 رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد
  .رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با حکم وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد 

محمود حجتی ، نیر اعظم خوش خلق سیما با حکم وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  فارسخبرگزاری به گزارش 

 .وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد

 96-4-25 مورخ مصوبه به توجه با: است آمده در این حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به نیراعظم خوش خلق سیما

رئیس پژوهشگاه »ن حکم سرکارعالی به سمت شورای آموزش عالی و ایجاد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، به موجب ای

 .منصوب می شوید« بیوتکنولوژی کشاورزی

های تخصصی وزارتخانه و سایر موسسات و امید است با هماهنگی و همکاری سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،معاونت

در رشد و توسعه فناوری نوین کشاورزی در کشور و ها، اندازی پژوهشکدهمراکز تحقیقاتی نسبت به تدوین اساسنامه پژوهشگاه و راه

 .ترویج آن گام های موثری بردارید

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که دوره کارشناسی مهندسی ( 22خانم دکتر خوش خلق سیما، عضو هیات علمی )دانشیار پایه 

و دکترای ( 1371ز دانشگاه هیروشیما، ژاپن )سال، کارشناسی ارشد تغذیه گیاهی را ا(1359کشاورزی را از دانشگاه ارومیه )سال

 .اخذ کرده است( 1377فیزیولوژی ملکولی گیاهان را از دانشگاه هیروشیما، ژاپن )سال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960730001916 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 به عنوان گزینه وزارت نیرو به مجلس معرفی شد "رضا اردکانیان"

های وزارت نیرو و وزارت علوم، ای رضا اردکانیان و منصور غالمی را برای اخذ رأی اعتماد جهت تصدی پسترییس جمهور طی نامه

 .المی معرفی کردتحقیقات و فناوری به مجلس شورای اس

به گزارش ایانا از پاون، حسن روحانی رییس جمهور کشورمان صبح امروز)شنبه( طی نامه ای رضا اردکانیان و منصور غالمی را تصدی 

های وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی به مجلس معرفی پست

 امه رییس جمهور به مجلس شورای اسالمی چنین آمده است؛کرد.در متن ن

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جناب آقای دکتر الریجانی

 رییس محترم مجلس شورای اسالمی

 با سالم

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به پیوست شرح حال و برنامه جناب آقای دکتر رضا اردکانیان و  133احتراما، در اجرای اصل 

آقای دکتر منصور غالمی برای اخذ رای اعتماد به ترتیب برای وزارتخانه های نیرو و علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای جناب 

 اسالمی معرفی می گردد.

 معرفی و پیشینه وزیر پیشنهادی نیرو

( 1362دانشگاه صنعتی شریف )در شهر یزد است. مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران از  1337اردکانیان متولد سال 

( و دکتری خود در زمینه مدیریت منابع آب را از دانشگاه مک مستر 1372و سپس مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی منابع آب )

های اجرایی او در سطح ملی شامل خدمت در وزارت کشور به عنوان معاون وزیر در هماهنگی امور فعالیت.( اخذ کرد1376کانادا )

-1380مقام وزیر نیرو )(، قائم1368-1369ریزی و امور اقتصادی )( و در وزارت نیرو به عنوان معاون برنامه1366-1368انی )عمر

( است.در دوره دوم فعالیت در وزارت نیرو نیز وی همچنین به عنوان مدیرعامل و 1380-1384( و معاون وزیر در امور آب )1377

های توسعه منابع آب و برداری از طرحابع آب ایران، دست اندر کار مدیریت ساخت و بهرهرییس هیات مدیره شرکت مدیریت من

 –المللی نیز شامل عضویت در هیات رییسه یونسکو های اجرایی او در سطح بینآبی بود.فعالیتهای برقنیروگاه

(، هیات مدیره انجمن 1382-1386) ( هیات مدیره این نهاد در دلفت هلند1379-1381( در پاریس )UNESCO-IHPآی.اچ.پی)

ای مدیریت آب شهری تحت های او تاسیس و اداره مرکز منطقه( است.از دیگر فعالیت1383-1385المللی برق آبی در لندن )بین

المللی اردکانیان به عنوان مدیر موسس برنامه دهه بین 1394تا  1386های ( است.در سال1381-1386پوشش یونسکو در تهران )

تا  1388های آب سازمان ملل به میزبانی دانشگاه سازمان ملل، در شهر بن آلمان مشغول به کار بود؛ وی همچنین در فاصله سال

، اردکانیان توسط رییس دانشگاه سازمان 1391به عنوان سرپرست معاونت دانشگاه سازمان ملل در اروپا فعالیت کرد.در سال  1389

سازمان به عنوان مدیر موسس انستیتو جدیدی از دانشگاه در زمینه مدیریت به هم پیوسته منابع ملل متحد و معاون دبیرکل آن 

های اداری زیست محیطی )آب، خاک و پسماند( در شهر درسدن آلمان برگزیده شد. از آن زمان، وی تحقیقات دانشگاهی و فعالیت

برنامه دکتری مشترک بین دانشگاه صنعتی درسدن و دانشگاه نیز با توجه  1393موسسه را راهبری و مدیریت کرده است.در سال 

سازمان ملل متحد، به عنوان استاد تمام منتخب دانشکده علوم محیط زیستی آن دانشگاه منصوب شد.مشاور ویژه معاون دبیرکل 

بین المللی آب،  (، هماهنگ کننده کارگروه برنامه ریزی و سازماندهی دهه جدید1391-1387سازمان ملل در آسیای مرکزی )

http://awnrc.com/index.php
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-1386در برنامه پژوهش تغییر اقلیم ) WMO(، عضویت کمیته علمی 1407-1397مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )

المللی اردکانیان های داخلی و بین( نیز بخش دیگری از فعالیت1384-1378( و عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف )1390

 بوده است.

http://www.iana.ir/fa/news/49393/%D8%B1%D8%B 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 تعیین شدند "شستا "اعضای هیات مدیره شرکت 

 .گذاری تامین اجتماعی )شستا( خبر دادمدیره شرکت سرمایهوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین اعضای هیات 

به گزارش ایانا از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 

ثابت، رستمی و فیاض بخش به عنوان اعضای اشاره به اینکه با تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی آقایان ترکان، لطفی، 

هیات مدیره شستا تعیین شدند، گفت: باید از اعضای هیات مدیره جدید شستا به ویژه مهندس ترکان بخاطر قبول این مسئولیت 

عضای جدید از اعضای هیات مدیره جدید شستا اظهار کرد: با توجه به این که ا  وی در ادامه با اشاره به انتظارات خود از.تشکر کنم

افراد توانمند ، متخصص و کارآمد هستند انتظار دارم ضمن صیانت از اموال بین النسلی کارگران و مستمری بگیران با مدیریت کارآمد 

 . منابع مالی تخصیص یافته، به دست آوردن ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی را پیگیری کنند

ب سرمایه، بین المللی کردن فعالیت ها ، همکاری با شرکت های بزرگ بین المللی، اجرای استراتژی شفافیت باال ربیعی افزود: جذ 

 توسعه از ممانعت ، ها شرکت کردن کوچک ها، مدیره  و نمونه ، استفاده از نیروهای جوان، زبده و نخبگان دانشگاهی در هیات

 از ادهاستف و عمومی افکار به پاسخگویی  اجتماعی ، ارتقای نظارت بر شرکت های تابعه ود ساختار برای نظارت شرکای ایجا عمودی،

 .باشد جدید مدیره هیات کار سرلوحه باید اجتماعی شرکای و نظران صاحب انتقادات و پیشنهادات نظریات،

 .ددر فعالیت های اقتصادی و بازرگانی باشوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: شستا باید پرچمدار شفافیت و فساد ستیزی  

ربیعی در پایان تصریح کرد: راهبرد اصلی این وزراتخانه خروج از بنگاه داری و حرکت به سمت بازار سرمایه است و براین اساس 

 .سیاست گذاری کارآمد اقتصادی درچارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظر هیات مدیره جدید خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/49279/%D8%A7%D8%B9% 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد

دکتر نیراعظم خوش خلق سیما به سمت رئیس پژوهشگاه در حکمی از سوی مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، 

 .بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد

 :به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی،در این حکم آمده است

 سرکار خانم دکتر نیراعظم خوش خلق سیما

موجب این حکم سرکارعالی به شورای آموزش عالی و ایجاد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی،به  96-4-25با توجه به مصوبه مورخ 

امید است با هماهنگی و همکاری سازمان تحقیقات،آموزش و .منصوب می شوید« رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی»سمت 

ترویج کشاورزی،معاونت های تخصصی وزارتخانه و سایر موسسات و مراکز تحقیقاتی نسبت به تدوین اساسنامه پژوهشگاه و راه اندازی 

توفیق سرکارعالی را از .ه ها،در رشد و توسعه فناوری های نوین کشاورزی در کشور و ترویج آن گام های موثری برداریدپژوهشکد

 .درگاه خداوند متعال خواستارم

 محمود حجتی

 وزیر جهاد کشاورزی

مهندسی کشاورزی را  ( پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که دوره کارشناسی22خوش خلق سیما، عضو هیات علمی )دانشیار پایه 

( و دکترای فیزیولوژی 1371سال) ژاپن هیروشیما، دانشگاه از ( ، کارشناسی ارشد تغذیه گیاهی را1359سال)از دانشگاه ارومیه 

وی پیش از این، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی .( اخذ کرده است1377سال)ملکولی گیاهان را از دانشگاه هیروشیما، ژاپن 

 .بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/49434/%D8%B1%D8%A6%DB%8C% 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 شدهای سازمان حفاظت محیط زیست الملل و کنوانسیونکاوه مدنی سرپرست مرکز امور بین

عیسی کالنتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حکمی کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش را با 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی .های این سازمان منصوب کردالملل و کنوانسیونحفظ سمت به سرپرستی مرکز امور بین

به سمت سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست در محیط زیست، انتصاب کاوه مدنی 

 المللی، فناوری و آموزشی صورت گرفته است.راستای ایجاد معاونت جدید با عنوان معاونت اجتماعی، بین

پیگیری تغییر معاونت  شهریور ماه سال جاری، 26در حکم کالنتری خطاب به کاوه مدنی به سمت معاون آموزش و پژوهش در 

 المللی، فناوری و آموزشی اولین ماموریت وی عنوان شده بود.آموزش و پژوهش به معاونت اجتماعی، بین

تهران، دانشمند، پژوهشگر و فعال محیط زیستی سرشناس و استاد دانشگاه خواجه نصیرطوسی است. کاوه  1360کاوه مدنی متولد 

مهندسی عمران از دانشگاه تبریز است. وی پس از آن برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی  مدنی فارغ التحصیل کارشناسی رشته

 التحصیل شد.در رشته منابع آب از دانشگاه لوند فارغ 1384ارشد به کشور سوئد رفت و در سال 

r/fa/news/http://www.iana.i49221/%DA%A9%D8%A7%D9%88% 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۶ : تاریخ

 ایمبینی کردهیمت اغلب محصوالت از قیمت تضمینی باالتر است/ تمهیداتی برای صادرات سیب پیشق
 ها درشود. در حال حاضر اغلب قیمتشود بلکه در بازار انجام میوزیر جهاد کشاورزی گفت: عرضه و تقاضا توسط دولت انجام نمی 

 وزیر د حجتی، محموخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار حوزه دولت  .ها از قیمت تضمینی باالتر است مثل سیببازار، قیمت آن

 شود. در حالشود بلکه در بازار انجام میگفت: عرضه و تقاضا توسط دولت انجام نمی میوه، تقاضای و عرضه مورد در کشاورزی جهاد

وی با بیان اینکه در ارتباط با سیب وضعیت خوبی  .ها از قیمت تضمینی باالتر است مثل سیبها در بازار، قیمت آنحاضر اغلب قیمت

ایم و بینی کردهجشن شکرگزاری برداشت سیب نیز در دماوند برگزار شد، اظهار داشت: تمهیداتی را برای صادرات نیز پیش داریم و

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت  .دولت به صادرکنندگان سیب این اجازه را داده است که با تعرفه ترجیحی موز وارد کنند

ای رد، بیان داشت: این حداقل قیمت است و قطعاً مورد رضایت تولیدکننده نیست. بازار باید به گونهبرای خرید تضمینی ورود خواهد ک

تواند خرید و فروش انجام دهد و در هیچ جای دنیا نیز این گونه باشد که کار به آنجا نرسد. در ارتباط با بازار و داللی دولت نمی

هستیم بحث زنجیره تولید از مزرعه تا سفره توسط خود تولیدکنندگان است و حجتی، افزود: موضوعی که ما به دنبال آن .نیست

 مکک نیز بازار و صادرکنندگان از و شودمی انجام تولیدکنندگان خود توسط نیز بازرگانی هایشرکت و هاتشکل ایجاد  همچنین

بار در شهرهای بزرگ هستیم که میوه و ترهوی اضافه کرد: با همکاری وزارت کشور و شهرداری به دنبال رفع مشکالت .گیرندمی

  .بتوانیم آنها را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960726000918 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 افزایش نرخ دالر گریبان گوشت را می گیرد/عرضه مرغ با قیمت کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار

 .در روزهای اخیر افزایش نرخ دالر و قاچاق دام، نگرانی هایی را ایجاد کرده در حالیکه مرغ به دور از این هیاهو با افت قیمت روبروست

 وضعیت بر مبنی مسووالن اذعان رغم علی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیارش خبرنگاربه گز

 .کرد ایجاد  بازار در هایی نگرانی دالر نرخ نوسان یکباره به اما  اوضاع بهبود برای تالش و واردات مناسب

ود دام باال می رود که کمب قاچاق دامرییس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است که با استمرار افزایش نرخ دالر انگیزه افراد برای 

 .د کشیدخواه چالش به را  زنده در میادین در کنار کاهش واردات مجددا بازار گوشت

 با  نماند که در این میان مرغ تنها محصولی است که با کاهش شدید قیمت روبرو شد به گونه ای که در شرایط کنونیالبته ناگفته 

 .است عرضه حال در بازار تنظیم ستاد مصوب نرخ از کمتر قیمت

به عنوان یکی از کاالهای اصلی سبد خانوار به کدام سمت و سو می رود،  قیمت گوشت قرمز و مرغحال باید منتظر ماند و دید که 

 هک شد خواهد نوساناتی دچار محصول این قیمت مرغ گوشت خرید برای تقاضا هجوم و  چرا که با افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز

 .داد نخواهد را پروتئینی محصوالت خرید کفاف کارگری ناچیز های حقوق

کاهش واردات گوشت از آسیای ،از  صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان یک تامین کننده دام و گوشت در گفتگو با خبرنگار   

میانه را باال برد که با  خبر داد و گفت: در روزهای اخیر افزایش نرخ دالر ، قیمت تمام شده واردات الشه گوسفندی از آسیای میانه

وی افزود: با توجه به نوسان نرخ دالر برخی واردکنندگان  .ندارد اقتصادی صرفه  وجود قیمت گذاری فعلی در بازار داخل، واردات

کردند که این امر به سبب عدم تعریف در قیمت گذاری تنظیم بازار موجب شد آنها با جریمه های  واردات گوشت میشاقدام به 

 .به گفته پوریان با وجود کاهش زایش دام در کشورها و نوسانات نرخ دالر، افزایش قیمت گوشت دور از انتظار نیست .رو شوندروب

 غیر در که چرا است بازار در گوشت قیمت نوسان از جلوگیری حل راه تنها واردات تنوع: داد ادامه گوشت و دام کننده تامین  این

 29وی نرخ تحویل هر کیلو الشه بره به توزیع کننده را  .شد خواهد آشفته گوشت بازار  ارز، نرخ پذیری تاثیر سبب به صورت این

 42تومان ، گرده ران و ران بسته بندی با نرخ  500هزار و  31با نرخ  شقه گوسفندیهزار تومان اعالم کرد و گفت: اکنون هر کیلو 

 .تری عرضه می شودمش به تومان هزار 28 نرخ با میش گوشت  یلوک هر  هزار تومان و در صورت تنوع واردات 43تا 

 پر و بال مرغ چیده شد*** 

تومانی نرخ مرغ  100از کاهش    صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

هزار و  5تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  200هزار و  4داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری در بازار خبر 

 .تومان است 350هزار و  6و خرده فروشی  750هزار و  5تومان، توزیع درب واحد های صنفی  600

 .تومان است 350هزار و  6دون کمر برابر با قیمت مرغ و ران مرغ ب 350هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  

فیله و  13هزار تومان، سینه بدون کتف  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف  

ه را دلیل اصلی روند نزولی رییس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش شدید تقاضا در برابر ازدیاد عرض .تومان است 500هزار و  14 مرغ

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار پیش بینی  قیمت مرغ وی .قیمت مرغ در بازار اعالم کرد

 .می شود که این روند کماکان ادامه بیابد

http://www.yjc.ir/fa/news/6282494/%D8%A7%D9% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 هزار تومانی شدن 8قیمت مرغ در آستانه 

 .تومان است 400هزار و  7رییس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در خرده فروشی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رییس 

، مرغ  600 و هزار 4 مرغداری درب زنده مرغ کیلو هر نرخ امروز  در بازار خبر داد و گفت: نرخ مرغتومانی  500از افزایش  ،جوان

 .تومان است 400هزار و  7و خرده فروشی  750هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 600هزار و  6آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 400هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  400هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی 

هزار و  12، سینه بدون کتف  500هزار و  11یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف  

رییس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش تقاضا در روزهای پایانی ماه و امتناع عرضه از  .تومان است 500هزار و  14و فیله مرغ  500

وی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت:  .سوی مرغداران را دلیل اصلی روند صعودی قیمت در روزهای اخیر دانست

به نرخ واقعی خود هستند که با وجود شرایط کنونی  افزایش قیمت مرغ مرغداران با کاهش عرضه مرغ به کشتارگاه ها درصدد

 .تومان افزایش یابد 300غ فردا پیش بینی می شود که قیمت هر کیلو مر

http://www.yjc.ir/fa/news/6289378/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

هکتار از اراضی کشور  522هزار و  256محمود حجتی/تعیین تکلیف احقاق حق تضییع شده کشاورزان در دستور کار 
 کندگذاری را تضمین می،امنیت سرمایه 54طی دو ماه/اجرای ماده 

مساله تغییر کاربری اراضی و تداخل در اراضی ملی به اندازه ای مهم است که در جزئیات ارائه برنامه محمود حجتی برای گرفتن رای 

اسالمی مطرح شد؛شکایاتی که از کشاورزان می شود دو نوع است؛ یکی بحث تغییر کاربری و ویالسازی در  اعتماددر مجلس شورای

منابع ملی است که وزیر جهاد کشاورزی در این موضوع راهکارهایی ارایه داده تا حجم شکایات آن کاهش یابد.همچنین نوع دیگر 

است که به ناحق و با سوءاستفاده از ناآگاهی کشاورزان اراضی مردم را که قانون منابع طبیعی  56شکایت از کشاورزان اعمال ماده 

مساله تغییر کاربری اراضی و تداخل خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( مژگان ستار: .سند داشته اند، سلب کرده و به نام دولت می زنند

رای گرفتن رای اعتماددر مجلس شورای اسالمی مطرح در اراضی ملی به اندازه ای مهم است که در جزئیات برنامه محمود حجتی ب

شد؛شکایاتی که از کشاورزان می شود دو نوع است؛ یکی بحث تغییر کاربری و ویالسازی در منابع ملی است که وزیر جهاد کشاورزی 

قانون  56اعمال ماده  در این موضوع راهکارهایی ارایه داده تا حجم شکایات آن کاهش یابد.همچنین نوع دیگر شکایت از کشاورزان

منابع طبیعی است که به ناحق و با سوءاستفاده از ناآگاهی کشاورزان اراضی مردم را که سند داشته اند، سلب کرده و به نام دولت 

با استفاده از بخشنامه های دولتی در حال رفع این مشکل بودیم که همزمان شد با "محمود حجتی در این باره می گوید: می زنند.

قانون رفع موانع تولید این موضوع را حل  54الیحه رفع موانع تولید که توانستیم با یک پیشنهاد در این قانون و تصویب آن در ماده 

ن هستیم. کمیسیون های مربوطه در استان ها شامل سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد، کنیم و مرتبا در حال پیگیری آ

دادستانی، جهاد کشاورزی اسناد و سوابق را می بینند و مانند هیات منصفه قضاوت می کنند. سازمان ثبت موظف است بر اساس 

و به کشاورز منتقل کند البته به دلیل حجم بسیار زیاد این  قضاوت آنها و مصوبه این کمیسیون سندی که به اسم دولت خورده را لغو

 ".پرونده ها کار به کندی پیش می رود که تالش داریم در دولت دوازدهم این موضوع را به جد پیگیری کنیم

 درصد اراضی کشور  10انجام عملیات تولید محصوالت کشاورزی در 

ان امور اراضی کشور در خصوص شکایت هایی که از کشاورزان در عرصه های معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازم

اگر کشاورزان به مجوزهایی برای بهبود عملیات کشت و کار در اراضی باغی و "طبیعی می شود در گفت وگو با خبرنگار ایانا گفت: 

عت اقدامات الزم انجام شده حتی در صورت لزوم زراعی به عنوان مثال احداث استخر ذخیره آب در باغ خود نیاز داشته باشند ،به سر

مشاوره درخصوص مقدار عمق و یا ادوات مورد نیاز هم داده می شود که با توجه به آنکه این امر برای توسعه کار است با شکایت همرا 

انات وحشی نیز بال مانع سانتیمتری برای حفاظت باغ از گزند حیو 20ه نخواهد بود ؛انجام دیوار و فنس کشی تا ارتفاع یک مترو 

 " متری برای نگهداری از ادوات کار کشاورزی مشکل مجوز گرفتن ندارد 10است.مضافاً آنکه ساخت اتاقکی 

نفر که هرکسی بخواهد ویال سازی کرده و  10هکتاری به  10ها به عنوان مثال فروش اراضی نژاد آن بخش از فعالیتفرید صیدی

ی به دلیل کمی رسیدگ"ی تفریح در آن بگذراند را مصداق بارزشکایت از کشاورزان میداند و می افزاید: هفته ای یک تا دوروز را برا

به درختان و محصوالت از سوی صاحبان جدید، این باغها دیگر اقتصادی نیست و محصوالت ضعیفی خواهد داشت پس مسلم است 

الزم است برخورد قانونی از سوی مراجعی چون دادستانی انجام که هیچ مرجعی حاضر به مجوز دادن به موارد اینچنینی نیست و 

 ".شود که در نخستین مرحله اجرای قانون جمع آوری ادوات و تخریب دیوارکشی ها صورت خواهد گرفت

http://awnrc.com/index.php


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

57 

شتم به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی مصوبه ای در تاریخ ه"وی به راهکار ارایه شده وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرده و می گوید: 

شهریوماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید و در چهاردهم شهریو ماه امسال برای اجرا ابالغ شد که به موجب آن وزارت راه 

و شهرسازی مکلف شده با تصویب شورای عالی شهر سازی و معماری ایران نسبت به شناسایی،تصویب و اعالن عمومی اراضی ملی و 

های گردشگری در کل کشور هستندبا همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمانهای ه یا شهرکدولتی که مستعد احداث دهکد

با فراهم کردن زیر ساختهای عمومی در شهرکهای فوق ضمن "نژاد تاکید می کند:صیدی".مربوطه ظرف مدت شش ماه اقدام کنند

د ،از تخریب و از بین رفتن اراضی کشاورزی و جنگلی براثر آنکه اوقات فراغت و امکان تمدد اعصاب برای مردم جامعه فراهم می شو

درصد  10در حال حاضر در "کند: وی درباره عملیاتی که در این زمینه انجام شده تصریح می".شودویال سازی نیز جلو گیری می

ایجاد شهرکهای گردشگری  اراضی کشور عملیات تولید محصوالت کشاورزی انجام می شود و در سایر اراضی ملی و دولتی که امکان

وجود دارد، استفاده عمومی مردم فراهم است .درشرایط حاضر نیز شورای عالی شهر سازی به عنوان عالی ترین مرجع در این زمینه 

 ".ها مراتع و آبخیزداری کشور اقدامات الزم برای مکان یابی مناطق فوق را در دستور کار دارندبا همکاری سازمان جنگل

قانون رفع موانع تولیدکه به تصویب 54حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور درباره ماده معاون 

ی ورزبخش کشاقانون افزایش بهره وری  9برای اجرای این قانون، که در قالب یک تبصره به ماده "مجلس شورای اسالمی رسیده گفت:

های استانی تشکیل شده و اراضی ملی ومستثنیات پس از بررسی مشخص می شود تا بدین اضافه شده است،کارگروهمنابع طبیعی و 

قانون حفاظت و بهره برداری  56وی درباره اعمال ماده ".ترتیب اگر پرونده ای در این زمینه در مجامع قانونی وجود دارد مختومه شود

،بررسی های الزم را انجام می دهندتا مشخص شود عرصه ها ماموران تشخیص عرصه های فوق "از جنگل ها و مراتع نیز می گوید: 

 جزو اراضی مرتعی، ملی،یا قابل کشت و زرع است یا خیر. تا بدین ترتیب حقی از کسی ضایع نشود.

ناگزیر "سال پیش است، یکی از بزرگترین اشکاالت می داند و معتقد است: 50نژاد قدیمی بودن قانون فوق را که مربوط به صیدی

یم حتی اراضی را که شکایتی نیز ندارند، بررسی کنیم تا موجودیت واقعی آن مشخص شود تا تهیه نقشه های جدید برای طرح هست

 "کاداستر و سایر طرح ها مورد استفاده قرار گیرد.

 هکتار از اراضی رفع تداخل شده درکشور 522هزار و  256تشخیص

وگو با خبرنگار ایانا وجود برخی قوانین موازی را موجب به ضی کشور نیز در گفتمعاون ساماندهی و توسعه اراضی سازمان امور ارا

ها، قوانین اصالحات اراضی، ابطال وجود برخی قوانین چون ملی شدن جنگل"برداران برشمرد و گفت: وجود آمدن اعتراضاتی بین بهره

وسیله سازمان اران حق ایجاد شود و همزمان همان عرصه بهبرداسناد اراضی موات و... بر اراضی کشاورزی باعث شده که برای بهره

ود وجواسطه اجرای دو قانون رسمی کشور، این مسئله بهشود که در واقع بهها مراتع و آبخیزداری کشور اعالم منابع ملی میجنگل

دهند و گزارش کاملی را را انجام می های اولیههای شهرستانی بررسیکارگروه"افزاید: حسین امیرحیدری در این باره می"آمده است.

دیر ها، مدهند که پس از آن در کمیسیونی که مرکب از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استانهای استانی ارائه میبه کمیسیون

عی منابع طبی امور اراضی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل سازمان ثبت و اسناد، مدیرکل امور مالیاتی و معاون حفاظت امور اراضی و

های الزم انجام شده تا در نهایت روی عرصه فوق رأی صادر شود که مشخص شود عرصه فوق ملی است یا غیرملی استان است، بررسی

 "که اگر غیرملی تشخیص داده شود، باید مدارکی ارائه شود تا دولتی و غیردولتی بودن آن نیز محرز شود.

به  برداران بخش کشاورزیها و بهرهنیز برای آنکه اختالفات بین منابع طبیعی با سایر ارگانوزیر جهاد کشاورزی "کند: وی بیان می

های فوق را به سرعت تحت ها تشکیل و عرصههای مربوطه در استانها و کمیسیونسرعت حل و فصل شود، دستور داده تا کارگروه

ها، فقط چهار عرصه جنگل، مرتع، بیشه و قانون ملی شدن جنگل بر اساس ماده یک"دهد: امیرحیدری ادامه می"بررسی قرار دهند.
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شوند که اگر این مسئله ثابت شود که اراضی فوق جزو اراضی ملی نیستند، باید وضعیت اراضی جنگلی جزو اراضی ملی محسوب می

به اعتراضات مردمی به اجرای  در گذشته در کمیسیون ماده واحده"کند: وی عنوان می"ها به منابع طبیعی یا مردم مشخص شود.آن

مالک شکایت ها بود، یعنی حتماً باید شخصی اعتراض خود را به دعاوی  "محوریشخص"شد و مقررات ملی شدن، رسیدگی می

محوری رایج شده و نباید منتظر باشیم تا ارباب رجوعی قانون رفع موانع تولید، خوشبختانه پالک 54کرد، اما بر اساس ماده اعالم می

د ها وارهایی که اعتراضی بر آنپالک"معاون ساماندهی و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: "شکایت داشته باشد.

شوند تا یک بررسی میبههای مربوطه یکها برای محرز شدن وضعیتشان، توسط کمیسیونشود و سایر پالکاست، زودتر بررسی می

های رسیده، از زمان تأکید وزیر بر اساس گزارش"کند: امیرحیدری تأکید می"در این بین برطرف شود.اگر رفع تداخلی وجود دارد، 

جلسه در کارگروههای شهرستانی برگزار شد که موجب  701هزار و استان کشور سه 31جهاد کشاورزی طی دو ماه اخیر در کل 

پالک دارای نقشه تجمیعی در کمیسیون استانی بررسی شد  671و هزار پالک شد و عالوه بر آن تعداد پنج 762هزار و  18بررسی 

های مطروحه که جزو هکتار پالک 964هزار و  532پالک مطرح شد و در مجموع از سطح سه میلیون و  280هزار و که تعداد یک

ز اراضی جزو اراضی تثبیت هکتار ا 322هزار و  829اراضی ملی و غیرملی بررسی شده بود، بر اساس تصمیم کمیسیون دو میلیون و 

هزار  256هکتار از اراضی جزو اراضی تثبیت شده غیرملی بود ودر نهایت بر اساس تصمیم کمیسیون  644هزار و  703شده ملی و 

،امنیت  54ترتیب اجرای ماده بدین"وی خاطرنشان ساخت: " هکتار از اراضی کشور، رفع تداخل شده تشخیص داده شد 522و 

شود که شاهد کاهش دعاوی در محاکم قضایی باشیم و عالوه بر آن بتوانیم برنامه جامعی کند و باعث میرا تضمین میگذاری سرمایه

وزیر جهاد کشاورزی پس از انتصاب مجدد در سمت "امیرحیدری اضافه کرد: "برای توسعه کشاورزی و ایجاد الگوی کشت ارائه دهیم.

های الزم را در اراضی مختلف انجام دهند و نقشه کلی را ر بازه زمانی محدود، حدنگاریها را موظف کرده که دخود، تمامی ارگان

اگر اعتبارات مورد نیاز برای "وی گفت: "ها وجود دارد، رفع تداخل شود.ای که تداخالتی در آنترتیب اراضیتحویل دهند تا بدین

زمینه طرح کاداستر زودی تهیه شود و پیشهای ثبتی جدید بهشهزودی تأمین شود، شاهد خواهیم بود که نقانجام اقدامات فوق به

های اولیه، در حداقل بر اساس بررسی"کند: معاون ساماندهی و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور بیان می"برای اجرا آماده شود.

ظرف چند ماه آینده با بسیج نیروهای استانی  درصد از اراضی کشور یکی از موارد تداخل وجود دارد که امیدواریم بتوانیم 85تا  80

 "های فوق را پیش ببریم و تا پایان سال جاری گزارش مستندی از کل اراضی کشور در اختیار داشته باشیم.و شهرستانی، برنامه

 قانون قدیمی عامل اصلی بسیاری از مشکالت در عرصه های طبیعی

بیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایانا در این رییس گروه بازرسی و بررسی عملکرد امر منابع ط

قانون تعیین تکلیف "است که به عنوان  1340برخی از مشکالتی که در این حوزه وجود دارد مربوط به قانون سال "باره می گوید: 

است اما مواضع عرصه های طبیعی درآن مشخص نشده آمده  "قانون حفاظت وبهره برداری 56اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده 

 54شکایتهایی با موضوع تداخالت در عرصه های ملی منابع طبیعی کشور که قرار بود توسط ماده "اسماعیل نجات افزود: ".است

 "قانون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گیرد با دستورات ویژه وزیر جهاد کشاورزی در حال حل و فصل است.

ویال سازی در عرصه های طبیعی نیز قوانین خاص خود را دارد که پرونده های مربوط به آن توسط منابع طبیعی "وی تاکید کرد: 

خشک جهان قرار دارد با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه".استانهای مربوطه تشکیل و در مراجع قانونی بررسی می شود

سوم بارندگیهای جهان ومیزان تبخیر سه برابر میانگین جهان است بحران آب در کشور جدی تر از های کشوریک و میزان بارندگی

تصور است و وارد فاز جدیدی شده است اما با توسعه جنگل و افزایش پوشش گیاهی و انجام عملیات آبخیزداری می توان از خشکسالی 

برابر آن عرصه ای است که  18گل باشد میزان نفوذ آب در زمین و بحران آب در کشورعبور کرد زیرا درعرصه ای که درخت و جن

http://awnrc.com/index.php


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

59 

پوشش گیاهی آن ضعیف است دراین ارتباط کاشت بیش از پنج میلیون هکتار جنگل جدید در دستور کار سازمان جنگل ها مراتع و 

لی و حوزه منابع طبیعی است که آبخیزداری کشور است. اما مساله ای دیگر که به این بحران دامن میزند تغییر کاربری در اراضی م

براساس قانون هرگونه تغییر کاربری در اراضی که متعلق به مردم و جزو مستثنیات بوده ممنوع است ؛براین اساس هرگونه ساخت و 

یزحق ن ساز در جنگل ولو در موارد اضطراری، باید از کمیسیون مربوط به حفظ کاربری اراضی مجوز های الزم را بگیرد و مراجع ذیربط

ندارند مجوز ساخت و ساز را در عرصه های مربوط به جنگلها و مستثنیات مردم را صادر کنند و این اماکن باید به صورت باغ، زارعت 

به گفته خداکرم جاللی معاون وزیر جهادکشاورزی با وجود گستردگی عرصه های موجود در کشور که  .و دامداری باقی بماند

هزار پرونده تخلف در حوزه  30درصد زیرپوشش منابع طبیعی است، تخلفاتی می شود وساالنه  83دل میلیون هکتار آن معا135

منابع طبیعی کشور تشکیل می شود.امید می رود اجرای قوانین جدید که این روزها با دستور وزیر جهاد کشاورزی سرعت گرفته 

 است بتواند حجم بزرگی از پرونده های قضایی را پاسخ دهد.

http://www.iana.ir/fa/news/49280/%D8%A7%D8%AD%D9%82 
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 برنامه وسیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۲۳یک شنبه 

 بخشنامه گمرک در خصوص شرایط جدید واردات برنج + تصویر نامه

 به خطاب ای بخشنامه طی ایران اسالمی جمهوری گمرک ویژه و آزاد مناطق امور و واردات مرکز کل مدیر -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .صنعتی و ویژه اقتصادی شرایط جدید واردات برنج را اعالم کرد - تجاری آزاد مناطق در مستقر گمرکات کلیه

 :متن کامل نامه به شرح زیر استف «فود پرس»ب گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

با توجه به محدودیت های ابالغ شده نسبت به واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی مقتضی است دستور فرمایند در زمان 

محدودیت و عدم امکان ثبت سفارش و ورود برنج به قلمرو گمرکی؛ واردات برنج از طریق واحدهای بسته بندی مستقر در مناطق 

و ویژه اقتصادی به داخل کشور که صرفاً نسبت به ورود برنج به صورت فله به محدوده منطقه و سپس بسته بندی آن اقدام می  آزاد

ضمناً در ایام اعمال محدودیت، واردات برنج به سرزمین اصلی توسط .امکان پذیر نمی باشد« درصد مجاز قابل ورود»کنند در قالب 

مناطق مزبور، پس از انجام عملیات فرآوری و پردازش در منطقه و براساس مصوبات کمیسیون  واحدهای فرآوری برنج مستقر در

 .تعیین شده از سوی کمیسیون مزبور خواهد بود« درصد مجاز قابل ورود کاال»تعیین ارزش افزوده و به میزان 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=de1d05620b734e3eb9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

حضور نماینده کشاورزان، راهکار رفع ابهامات عیار چغندر/ کمبود نیرو، مانع نظارت کامل در تعیین عیار چغندر/ رفع 

 حضور نماینده در زمان تعیین عیار تشویش اذهان چغندرکاران با

عیار چغندر، معیار و اهرمی در دست کارخانجات قندوشکر است که کاهش آن به سود کارخانجات و ضرر کشاورزان است و تعیین 

اینده ای عیار بدون حضور چغندرکاران یا نمایندگانی از آن ها همواره نگرانی هایی را برای آن ها به وجود می آورد، با این وجود نم

ساعته را غیر ممکن  24از جهاد کشاورزی در زمان تعیین عیار چغندر در کارخانجات قند وجود دارد، اما کمبود نیرو امکان نظارت 

کرده، بنابراین حضور نمایندگانی از نظام های صنفی کشاورزی در زمان تعیین عیار، می تواند نگرانی کشاورزان در این باره را برطرف 

 .کند

  :پورحامد صفری -گزاری کشاورزی ایران )ایانا( خبر

از گذشته های دور حرف و حدیث های بسیاری در مورد تعیین عیار چغندر وجود داشته، چراکه این اندازه گیری توسط یکی از 

 طرفین ذی نفع یعنی همان کارخانجات انجام می شود.

کشاورزان است و باعث کاهش درآمد و انگیزه برای کشت مجدد این  از طرفی تعیین عیار پایین چغندر توسط کارخانجات، به ضرر

محصول می شود، از طرف دیگر هرچه میزان عیار، کمتر لحاظ شود کارخانه داران پول کمتری به کشاورزان پرداخت و سود بیشتری 

 انگیزه و تردید کشاورزان برای کسب می کنند.اعالم دیرهنگام قیمت تضمینی و عیارهای مختلف چغندرقند ، از دیگر دالیل کاهش

کشت این محصول است که به سریالی تکراری تبدیل شده و کشاورزان با وجود آغاز فصل زراعی، برای انتخاب نوع کشت مردد 

هستند.تعیین عیار پایین چغندر توسط کارخانجات، همواره این شبهه و پریشانی خاطر را در ذهن کشاورزان به وجود آورده که ممکن 

درباره مشکالت این بخش با دو نفر از چغندرکاران استان خراسان رضوی و برای رفع ، ست عیار واقعی چغندرقند لحاظ نشده باشدا

آشفتگی ذهن چغندرکاران و حل شدن معمای تعیین عیار با مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی این استان و دبیر انجمن صنفی 

 کردیم تا روند تعیین عیار چغندرقند مشخص و ابهامات بر طرف شود. کارخانجات قند و شکر ایران گفتگو 

 نارضایتی چغندرکاران از اختالف معنی دار عیار تعیین شده

ابوذر آریافر یکی از چغندرکاران استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اشاره به اینکه تعیین 

سط کارخانجات طی سال های گذشته یکی از دغدغه های چغندرکاران محسوب می شود، گفت: چغندرکاران عیار عیار چغندرقند تو

تعیین شده کارخانجات را غیرواقعی می دانند، چراکه بارها اتفاق افتاده، کارخانجات قندوشکر عیار چغندرهای تحویلی از یک زمین 

ی تحویلی از همان زمین را که خاک آن آزمایش شده و شرایط کشت و نوع بذر درصد تعیین کردند، اما عیار دیگر چغندرها 19را 

 درصد درنظر گرفتند که این موضوع باعث نارضایتی چغندرکاران شده است. 12آن یکسان بوده، 

سرمازده،  درصدی عیار را اعمال می کنند و برای دریافت چغندر 3وی افزود: کارخانجات حتی هنگام دریافت چغندرشسته شده، افت 

 درصد کاهش می دهند. 15درصد افت قیمت را افزایش و درصد عیار چغندر را حداقل 

درصد برای چغندر تحویلی کشاورزان توسط کارخانجات قندوشکر و قیمت درنظرگرفته شده برای  16آریافر عنوان کرد: تعیین عیار 

 این عیار، رضایت بخش نیست. 

 نده ای از کشاورزانتعیین عیار چغندر، بدون حضور نمای

همچنین میثم حسینی از دیگر چغندرکاران استان خراسان رضوی گفت: باتوجه به اینکه محصول چغندر به صورت تناژ تحویل 

 کارخانه می شود، تعیین عیار پایین برای چغندر، تاثیر بسزائی در کاهش درآمد کشاورزان دارد.
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ی تحویلی یک زمین زراعی توسط کارخانجات قند و شکر گزارش و تعیین می شود، وی با بیان اینکه عیارهای متفاوتی از چغندرها

 تصریح کرد: در تعیین عیار چغندر نظارت درستی صورت نمی گیرد و کشاورزان نماینده ای برای تعیین عیار چغندر ندارند.

کر حضور دارد، اما سوالی که در ذهن پیش می اگرچه در زمان تعیین عیار چغندر، نماینده ای از جهاد کشاورزی در کارخانه قند و ش

ای از طرف کشاورزان برای نظارت کافی در کارخانه وجود دارد؟ چون حضور نماینده ای از طرف کشاورزان، آید این است که آیا نماینده

 در زمان تعیین عیار چغندر در کارخانه می تواند کلیه ابهامات موجود در این خصوص را برطرف کند. 

پور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی این طور به پرسش خبرنگار ایانا پاسخ داد: کارشناسان رضا نیکعلی

جهاد کشاورزی در مراکز و کارخانه های تعیین عیار چغندر حضور دارند و درتمامی مراحل بر روند تعیین عیار این محصول نظارت 

ساعته وجود ندارد. وی در ادامه اضافه کرد: برای رفع این مشکل پیشنهادی به وزارت  24رو، نظارت می کنند، اما به دلیلی کمبود نی

نماینده از نظام های صنفی به عنوان کارشناس ناظر معرفی کنند تا  3تا  2جهاد کشاورزی ارائه کردیم که طبق آن کشاورزان باید 

ساعته نظارت شود.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان  24صورت  از طرف چغندرکاران بر روند تعیین عیار این محصول به

خراسان رضوی عنوان کرد: در صورت اعتراض هر چغندرکار نسبت به عیار تعیین شده توسط کارخانه، کمیته ای متشکل از نماینده 

کشاورز مربوطه را مورد بررسی قرار  های سازمان جهاد کشاورزی، کارخانه قند، سازمان تعزیرات و خود شاکی، تعیین عیار چغندر

پور با اشاره به اینکه دپو کردن و فشار بیش از حد روی محصول چغندر باعث پوسیدگی و ضایعات این محصول می می دهد.نیک

 شود، تصریح کرد: وجود گل و پوسیدگی چغندرهای انتهای بار به دلیل فشار بیش از حد، یکی از دالیل کاهش عیار چغندر است.

وی با بیان اینکه برای تعیین عیار چغندر، از هر بار تحویلی چند نمونه به صورت اتفاقی انتخاب می شود، افزود: چغندر های انتخاب 

 شده پس از شستشو و خرد کردن، تبدیل به خمیر و عیار آن با دستگاه عیارسنج )ساکاری متر( تعیین می شود.

 اردپوی چغندر از دالیل اختالف در تعیین عی

اما بهمن دانائی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران درباره تعیین عیار چغندرقند توسط کارخانجات قندوشکر نظر 

دیگری دارد و معتقد است: اختالف نظر درباره عیار چغندر از زمان های گذشته تاکنون وجود داشته، اما تفاوت معنی دار عیار تعیین 

 کارخانجات، به ندرت پیش می آید، این در حالی است که برخی افراد در این باره تحریک کننده هستند.شده چغندر توسط 

وی در پاسخ به ابهام برخی چغندرکاران درباره اختالف معنی دار عیار تعیین شده چغندرهای یک زمین توسط کارخانجات، عنوان 

اعی توسط کارخانجات، به وضعیت اراضی کشاورزی از لحاظ شیب یا کرد: اختالف زیاد عیار تعیین شده چغندرهای یک زمین زر

 دوری نسبت به ابتدای زمین و آبرسانی کمتر، فاصله مزرعه تا کارخانه قند، نحوه تابش خورشید و میزان آبیاری بستگی دارد.

آب چغندر و افزایش عیار آن می  دانائی در ادامه اضافه کرد: مدت نگهداری یا دپوی چغندر بعد از برداشت در زمین، باعث کاهش

 شود که مجموعه این مسائل در برخی موارد، باعث اختالف در تعیین عیار این محصول، توسط کارخانجات شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/49197/%D8%AD%D8% 
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 ست هابرنامه و سیا
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 استان کشور 11اجرای طرح استفاده از بقایای تولیدات کشاورزی در تغذیه دام ها در 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح استفاده از بقایای تولیدات کشاورزی در تغذیه دام ها 

گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، تورج صارمی اظهار کرد:با اجرای  به.استان کشور خبر داد 11در 

طرح بهبود مدیریت تغذیه دام با روش های خوراک دهی، ذخیره سازی خوراک و استفاده از انواع مواد علوفه ای، می توانیم راندمان 

درصد از هزینه های تولید مربوط به بخش تغذیه دام است، بنابراین  70تا  60ز وی افزود: بیش ا.تولید در واحدها را بهبود بخشیم

صارمی با بیان این که با بهبود تغذیه، .باید با استفاده از راهکارها و دستاوردهای روز دنیا به بهبود مدیریت تغذیه دام کمک کنیم

بته تمام این موضوعات وابسته به این است که ما در تنظیم درصد هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول کاهش می یابد، افزود: ال

و متوازن کردن جیره ها مطابق با استانداردهای روز عمل کنیم و استفاده از افزودنی و مکمل هایی که به بهبود راندمان تولید، بهبود 

بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور مدیرکل دفتر .سالمت دام و ارتقای کمی و کیفی تولید کمک می کند را مد نظر قرار دهیم

تولیدات دامی در خصوص سالمت دام گفت: در کنار ارتقای کمی و کیفی تولید، سالمت دام نیز موضوع بسیار مهمی است که با 

اش صادیل دوره اقتاستفاده از روش ها و استانداردهای روز دنیا باید بتوانیم شرایط الزم برای افزایش راندمان و کیفیت تولید دام در طو

وی اضافه کرد: این دفتر برنامه مدونی برای طرح بهبود تغذیه در واحدهای دامداری از جمله گاو شیری دارد تا زمینه .را فراهم کنیم

ارتباط دامداران با بخش خصوصی، مراکز علمی و دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی برای انتقال دانش روز دنیا را فراهم کند که از 

صارمی بر استفاده از ظرفیت بکارگیری بقایای تولیدات .له می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص اشاره کردجم

کشاورزی و کارخانه های صنایع غذایی در تغذیه دام تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت در تامین علوفه و آب مورد نیاز واحدهای 

 ی که در یکی دو سال اخیر توسط معاونت امور دام آغاز کرده ایم، استفاده از ضایعات خوراکی است.دامی، یکی از برنامه های

وی افزود: با همکاری موسسات تحقیقاتی از جمله موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در حال بررسی طرح های تحقیقاتی در زمینه 

این مسوول ادامه داد: در این راستا برای فرآوری .مل های اجرایی آن هستیماستفاده از بقایای مختلف در تغذیه دام و صدور دستور الع

های به گفته وی، در تالشیم در سال جاری با استفاده از دستورالعمل.بقایا در استان ها، مشوق هایی به این بخش اختصاص می یابد

از برداشت، سر شاخه خرما، کارخانه های تولید میوه  تحقیقاتی و اجرایی، امکان استفاده از بقایای پسته، سیب زمینی و نیشکر پس

 .استان کشور اجرایی کنیم 11و آبمیوه و کارخانه های تولید محصوالت رب را در تغذیه دام به صورت پایلوت در 

ن کند. ام را تامیصارمی تاکید کرد: این روش می تواند بخشی از نیاز تغذیه ای کشور در رابطه با تامین اقالم مورد نظر برای تغذیه د

 .همچنین می تواند برخی مشکالت مربوط به اثرات زیست محیطی که در اثر وجود ضایعات این بقایا بوجود می آورد را کاهش دهد

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی از تدوین دستورالعمل اجرایی استفاده از خوراک های کمتر رایج 

یه طیور در سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا برنامه ریزی شده است برای کم کردن حجم واردات محصوالتی همچون در تغذ

تری در تغذیه طیور استفاده شود.وی تصریح کرد: همچنین در سال های اخیر زمینه عملیاتی ذرت یا کنجاله سویا، از خوراک متنوع

ایگزین با نیاز آبی کم را فراهم کردیم و تالش می کنیم از علوفه هایی همچون سورگوم، تاج کردن امکان استفاده از علوفه های ج

صارمی ادامه داد: برای تحقق این .ای که به شرایط کم آبی و خشکسالی مقاومند را در تغذیه دام بکار گیریمخروس و چغندر علوفه

د مغذی علوفه های جایگزین در موسسات تحقیقاتی هستیم که امیدواریم امر، در حال انجام آزمایش های الزم برای بررسی ساختار موا

با تدوین دستورالعمل اجرایی برای مصرف این اقالم در تغذیه دام، انتقال تجربیات به دامداران توسط مراکز ترویجی و با همکاری 

فته این مسوول، با برگزاری کارگاه های به گ.معاونت زراعت در کاشت، داشت و برداشت این محصوالت جایگزین، موفق عمل کنیم
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آموزشی می توان زمینه انتقال موضوعات علمی و تحقیقاتی در زمینه پرورش دام و بهبود مدیریت تغذیه دام همگام با بخش خصوصی 

 و با استفاده از ظرفیت اساتید و محققان بین المللی را فراهم کرد

http://www.iana.ir/fa/news/49326/%D8%A7%D8%AC%D8%B1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49326/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

65 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 نفر ۳00برای  میلیون دالری ایران و فرانسه برای پرورش نژادهای خارجی / ایجاد اشتغال ۳0گذاری مشترک سرمایه

های مختلفی تدارک دیده که یکی از آنها واردات نژادهای وزارت جهاد کشاورزی برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور، برنامه

راس گوساله نژاد گوشتی شاروله از فرانسه وارد ایران شد.  310جدید دام سبک و سنگین است.به گزارش خبرنگار ایانا، دو روز پیش 

 کند. اما چرا نژاد شاروله؟با هدف کمک به تامین گوشت قرمز کشور صورت گرفته و هنوز مراحل نخستین خود را طی می این اقدام

کیلوگرم تا یک هزار و  900 ای به نام شارلز فرانسه شناخته شد. وزن آنها به طور متوسط بین سال قبل در منطقه 800نژاد شاروله 

های شاروله برای کشاورزان فرانسوی محسوب ید تا کرم بوده و اتفاقا همین رنگ، یکی از مزیترسد. رنگ آنها اغلب سفتن می 100

کند. شاروله با آب و هوا و اقلیم ایرلند سازگاری خوبی نشان داده و رشد قابل توجهی دارد. شود؛ زیرا شناسایی آنها را سهل میمی

واند کمی برای انسان خطرآفرین باشد.مزیت دیگر این نژاد، زایمان سهل و آسان تهای نر میالبته رفتار تهاجمی آنها به ویژه گوساله

شود. این در حالی است که امکان بروز برخی مشکالت مانند پروالپس )بیرون زدگی رحم( یا کمبود زایی میاست و کمتر دچار سخت

و عملکرد الشه این نژاد در جهان مثال زدنی است. ضمن ها بعد از زایمان در این دام وجود دارد. به هر حال، کیفیت برخی ویتامین

اینکه سرعت رشد و افزایش وزن آن به مقدار قابل توجهی باالست.اما برخی منابع موجود در ارتباط با خصوصیات شاروله، مناطق 

حصر به فردشان، ممکن دارای آفتاب بیش از حد را برای آن مضر دانسته و عالوه بر حساسیت آنها نسبت به سرطان چشم، رنگ من

است تحمل گرمای هوا را برای این نژاد طاقت فرسا کند. بنابراین احتمال پرورش شاروله در ایران که آب و هوای نسبتا گرمی داشته 

رسد.این در حالی است که رئیس هیات مدیره مجموعه زیاران، و در بیشتر روزهای سال آفتابی است، کمی چالش برانگیز به نظر می

های خشک، یکی از خصوصیات شاروله محسوب شده و در حقیقت امتحان خود را این ارتباط به ایانا گفت: اتفاقا سازگاری با اقلیم در

نظیر در برخی کشورهای آفریقایی که آب و هوای نسبتا گرمی دارند، پس داده است.محمد ابراهیم کاظمی، با اشاره به کیفیت بی

دهی با نژادهای محلی، ترکیبی و غیره که در ایران اال در این نژاد، افزود: شاروله از لحاظ بهرهگوشت و همچنین ضریب تبدیل ب

 کند.گرم گوشت تولید می 600یابند، قابل مقایسه نیست. زیرا به طور متوسط روزانه حدود یک کیلو و پرورش می

ها و اقالم خوراکی که بیشتر آنها وارداتی است، جلوگیری ایهبه گفته وی، با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی، باید از هدر رفت سرم

وری از مقدار خوراکی است که قرار است به محصوالت مختلفی های افزایش بهرهشود. بنابراین اقدام به پرورش این نژاد، یکی از راه

گیرد، الشه از کشورهای مختلف صورت می مانند گوشت تبدیل شود.کاظمی عنوان کرد: البته اکنون برای تامین کمبود گوشت، واردات

ساعته برای تحویل گوشت به مصرف کننده، این کار بسیار سخت و در برخی موارد  72اما با توجه به الزامات بهداشتی و فرصت 

را هر زیشود. ها محروم میکند از یک سری مزیتنشدنی است.وی متعقد است، عالوه بر مسائل گفته شده، کشوری که الشه وارد می

آید و ایجاد حیوان به طور ویژه دارای امعا و احشا، پوست و غیره بوده که به عنوان ارزش افزوده برای کشور فروشنده به حساب می

شود که همین هزینه برای دام سنگین شش برابر است. هزار تومان برآورد می 18کند. اکنون هزینه کشتار هر راس گوسفند ثروت می

کشورهای فروشنده برای پرداخت هزینه کشتار به شرط ارائه امعا و احشا به همراه الشه پیشنهاد داد، اما آنها نپذیرفتند، ایران حتی به 

 هزار تومان است. 100زیرا قیمت این مواد خام بیش از 

و اظهار کرد: تاکنون هزار راس عنوان  13رئیس هیات مدیره مجموعه زیاران، ظرفیت پرورش نژاد شاروله در این منطقه را حدود 

های هلشتاین در این مزرعه آورده شده تا در کنار شاروله پرورش یابند. این اقدام در راستای مقایسه دو راس از بهترین 200بیش از 

این  رهای اداری تسهیل شود، دگیرد. در نهایت اگر موانع غیرفنی مانند بروکراسیهای نژاد جدید صورت مینژاد و ارزیابی توانمندی

 رسد.میلیون دالر می 30ها انجام خواهد شد که مبلغ آن به بیش از گذاری مشترک با فرانسویراستا سرمایه
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شود، واردات نژادهای جدید گوسفند نیز در دستور کار وزارت کاظمی گفت: عالوه بر نژاد شاروله که در دام سنگین به آن پرداخته می

هزار راس از کشورهای مختلف مانند رومانی، اسپانیا، مولداوی و غیره. البته برای این  200قل جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ حدا

موضوع باید مجوزهای الزم اخذ شود.وی اضافه کرد: اگر مجموعه زیاران در پرورش دام سبک و سنگین به ظرفیت کامل برسد، میزان 

 نفر در این بخش مشغول به کار هستند. 100اکنون ر حالی است که همنفر افزایش خواهد یافت. این د 400اشتغال افراد در آن به 

تواند موثر باشد به سخنان رئیس هیات مدیره مجموعه زیاران در حالی است که به عقیده برخی کارشناسان، این اقدام بسیار می

مناطق گرم آفریقایی پرورش یافته و با شرطی که اصول پرورشی شاروله به درستی رعایت شود. به عنوان مثال، اگرچه این نژاد در 

آن اقلیم سازگاری داشته، اما باید دید که شرایط تغذیه و مدیریت جایگاه در آن مناطق چگونه اعمال شده است؟ بنابراین مدیریت 

 تواند تاثیر گذار باشد.پرورش و عوامل محیطی، از جمله مواردی است که در کنار ژنتیک می

http://www.iana.ir/fa/news/49234/%D8%B3%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 شود / مرغداران، مرغ را سنگین نکنندقراردادهای شرکت پشتیبانی بازبینی می

هایی را ترتیب داده که یکی از آنها اصالح قراردادهای شرکت پشتیبانی با کشاورزی برای حل مشکالت مرغداران، برنامهوزارت جهاد 

ای که با معاونان امور مرغداران است.به گزارش خبرنگار ایانا، روز گذشته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه

در "تر به مشکالت مرغداران رسیدگی شود. حسن رکنی در این جلسه گفته بود: تور داد تا هرچه سریعها برگزار کرد، دسدام استان

مقطع کنونی با توجه به کاهش تقاضا نسبت به عرضه مرغ، دولت از برنامه های حمایتی خود در جهت رفع مشکالت مرغداران 

خرید گوشت مرغ مازاد بر نیاز جامعه را در دستور کار قرار داده است  استفاده کرده و با اصالح در قرارداد شرکت پشتیبانی امور دام،

وگو با خبرنگار ایانا در همین راستا مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، امروز در گفت"تا مرغداران دچار زیان نشوند.

ئوالن بخش خصوصی داشت، تصمیماتی گرفته شد گفت: ساعاتی پیش، با دیداری که معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با مس

تواند اتفاقی مثبت برای این صنعت باشد.محمدعلی کمالی، با اشاره به اینکه خرید مرغ توسط شرکت که در صورت اجرا شدن، می

 قراردادهایی که اینرود، افزود: در حال حاضر مقرر شد پشتیبانی امور دام، یکی از موارد بحث برانگیز بازار این محصول به شمار می

بندد، مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفته و ایرادات آن از بین برود. به عبارتی این قراردادها باید به سمتی شرکت با مرغداران می

 کهدایت شود که روند خرید مرغ تسیهل شود.به گفته کمالی، همچنین در این جلسه مقرر شد که اتحادیه مرغداران تهران نیز با کم

ها نیز در های مورد نیاز، مرغ مازاد در میدان بهمن را جمع آوری کرده و زنجیرهشرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر واگذاری سردخانه

ها در مراکز تامین و توزیع این محصول، همکاری کنند.پشتیبانی از سامانه مدیریت صنعت طیور توسط تمام ذی راستای بهبود قیمت

های دولتی مربوط به این بخش، از دیگر تصمیماتی بود که مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ و دستگاهها نفعالن، تشکل

گوشتی به آن اشاره کرد.کمالی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه خرید مرغ سنگین برای شرکت پشتیبانی مقدور نیست، بنابراین 

 نکرده و بیش از پیش متضرر نشوند. شود تولیدکنندگان مرغ را سنگینتوصیه می

http://www.iana.ir/fa/news/49322/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 جزییات مصوبات شورای پول و اعتبار

های بانکی خبر داد و گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار نامه معاون نظارتی بانک مرکزی از بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک  .امروز، دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی، بازنگری و تصویب شد

مهرماه ( در محل  25ایان یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز )مرکزی، فرشاد حیدری در پ

بانک مرکزی تشکیل شد، تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی )ریالی( در سال های گذشته 

پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه و وجود برخی مشکالت در استفاده از این ابزار مهم و 

ها در محل صحیح آن، ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از 

وه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت وی در ادامه بیان کرد: انتظار می رود این اصالحیه عال  .مراجع مختلف اصالح شود

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان .نامه ها برای فعاالن اقتصادی، زمینه سواستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد

طابق از عدم ت اینکه یکی از مهمترین ریسک های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی

زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می تواند موسسات اعتباری را تا 

آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران های مالی اخیر بین المللی، ریسک 

نون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه تری در این خصوص وضع شده نقدینگی در کا

قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت  14ماده  2وی افزود: بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند .است

کرد که مجموعه   ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین

جرایی شدن این ضوابط در حیدری ابراز امیدواری کرد رهاورد ا.تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید

معاون نظارتی .شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد

 و بانک مرکزی دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه مهرایران با هدف انطباق آن با الزامات

 .قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد 30موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف ها در این خصوص به استناد بند)هـ( ماده 

http://www.iana.ir/fa/news/49303/%D8%AC%D8%B2%DB%8C 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 تشکیل کمیته نهال با مشارکت صندوق توسعه کشاورزی

 .صندوق نهال با مشارکت صندوق توسعه کشاورزی امروز با حضور نهال کاران تشکیل شد

مندی حداکثری از تشکل ها  برای بهره :شکراله حاجی وند، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک به خبرنگار ایانا گفت

ین اساس صندوق نهال امروز با مشارکت صندوق توسعه کشاورزی در وزارت جهاد ا بر که شود واگذار بخش این به  باید کلیه امور

وی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این صندوق را تولید نهال گواهی شده مورد نیاز کشور با مشارکت نهال .کشاورزی تشکیل شد

درصد  50ران عمده دانست و اظهار کرد: اعتباری برای این صندوق به صورت متمرکز داخلی در نظر گرفته شده که باید بیش از کا

ان یهزینه تولید را نهالکاران بپردازند و معاونت باغبانی توسط این صندوق سهم اندکی از اعتبار مورد نیاز تولید نهال را در اختیار متقاض

 .قرار می دهد

http://www.iana.ir/fa/news/49437/%D8%AA%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 امضای تفاهم نامه همکاری گسترش فرهنگ بیمه کشاورزی و کاهش ریسک های بخش کشاورزی

منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی مروجان و محققان پهنه های کشاورزی و کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی جهت ارتقای به 

 ای در بخشبرداران و ارتقای کمی و کیفی خدمات بیمهشاخص نفوذ بیمه در بخش کشاورزی، ترویج فرهنگ بیمه در بین بهره

 .ج سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی منعقد شدای بین معاونت ترویکشاورزی، تفاهم نامه

به گزارش ایانا از معاونت ترویج کشاورزی، براساس این تفاهم نامه که به مدت پنج سال اعتبار دارد، با تشکیل ستادهای هماهنگی 

شرو، رهبران محلی و ارایه برنامه های ترویجی،آموزشی در سطح استان ها برای برنامه ریزی مشترک با ایجاد ظرفیت در کشاورزان پی

و اطالع رسانی، اولین اقدامات اساسی جهت اشاعه فرهنگ بیمه و بازاریابی بیمه کشاورزی برای مدیریت ریسک و کاهش اثرات 

وسعه فرهنگ براساس این گزارش، همکاری در زمینه مطالعه راهکارهای ت.نامطلوب خسارات در بخش کشاورزی صورت می گیرد

بیمه، مدیریت ریسک و بهبود فنی واحدهای تولید در بخش کشاورزی با همکاری همه معاونت های وزارت جهاد کشاورزی برای 

معرفی مناسب ترین روش ها و رهیافت های ترویجی بیمه کشاورزی، متناسب با نیازهای آموزشی گروه های هدف و فرهنگ هر یک 

از دیگر برنامه هایی که در این تفاهم نامه به آن اشاره شده .گر مفاد این تفاهم نامه به شمار می روداز جوامع شناسایی شده؛ از دی

است که دو طرف این تفاهم نامه باهمکاری باید به آن اقدام کنند، می توان به همکاری در برگزاری همایش، سمینار، جشنواره و 

ه فرهنگ بیمه و مدیریت ریسک، برنامه ریزی برای تولید محتوی آموزشی دوره های مشترک برای گروه های هدف در زمینه اشاع

فیلم،بروشور،نرم افزار های کاربردی،جزوات آموزشی و ...، مشارکت در برنامه های تجلیل از کشاورزان،مروجان و بیمه گذاران نمونه 

 ه و بازاریابی بیمه کشاورزی اشاره کرد.و استفاده از ظرفیت شرکت های فنی مشاوره ای کشاورزی در جهت اشاعه فرهنگ بیم

گفتنی است این تفاهم با حضور دکتر کاظم خاوازی معاونت ترویج کشاورزی و مدیران کل این معاونت از یکسو و مهندس محمد 

 شد.ابراهیم حسن نژاد، قایم مقام و عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی و سایر مدیران این صندوق از سوی دیگر، منعقد 

http://www.iana.ir/fa/news/49392/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 زنان روستایی به منابع مالی و اعتباری هزار تسهیلگر روستایی و عشایری در کشور / دسترسی سخت 12فعالیت 

 .هزار تسهیلگر روستایی و عشایری در کشور خبر داد 12مدیرکل امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی از فعالیت 

 عشایری دربه گزارش ایانا، مدیرکل امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در همایش نقش آفرینی زنان روستایی و 

ها، اقدام به ایجاد ساختاری برای زنان روستایی کرد و در حال حاضر در سطح استان 72توسعه پایدار اظهار داشت: این وزارت از سال 

فروغ السادات بنی هاشم افزود: در سه بخش ساختار، بودجه و برنامه با .ها، مروجان در حال خدمت هستندها و دهستانشهرستان

ن بخش کشاورزی، تخصیص بودجه ملی و استانی و پیگیری برنامه پایلوتی از توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی آموزش مروجا

وی پروژه انتخاب و آموزش تسهیلگران زن  .و محیط زیستی در بخش کشاورزی، در توانمندسازی زنان روستایی تالش شده است

تماعی زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر های مهم توسعه اجروستایی را از جمله برنامه

مشاور وزیر جهاد کشاورزی، تشکیل و فعالیت .کنندها در کشور فعالیت میهزار تسهیلگر روستایی و عشایری از افراد بومی استان 12

های سریع، کوچک و آسان برای زنان روستایی برشمرد و ه وامهای موفق در ارایصندوق ملی اعتبارات خرد زنان روستایی را از پروژه

اند و به لحاظ اقتصادی جهش های شهرستانی، زنان وارد حوزه رسمی و قانونی شدهها و تشکیل صندوقسازی صندوقافزود: با شبکه

نج برابر و تعداد اعضای آن دو ها پها و سرمایه آن ایجاد شده به طوری که در حال حاضر سرمایه صندوقخوبی در وضعیت صندوق

ها هستند، همه مشغول به کارند و پنج هزار نفر اشتغال پایدار و دائم به گفته وی، از هشت هزار نفر که عضو صندوق.برابر شده است

ند مدیرکل امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: پروژه مدیریت پسما.در این بخش ایجاد شده است

خانگی و تولید کودهای آلی برای استفاده در بخش کشاورزی در ترویج فرهنگ محیط زیست و حفظ منابع پایه آب و خاک بسیار 

وی از اجرای پروژه تولید محصول سالم با همکاری معاونت امور زنان، سازمان ملی استاندارد، دفتر محیط زیست و .موفق بوده است

 .هزار نفر از زنان تحت پوشش این پروژه قرار دارند 20گفت: در حال حاضر بیش از  سازمان حفظ نباتات خبر داد و

های اخیر با های مهم ماست که در جهت مدیریت آب و خاک در سالای از دیگر پروژههای گلخانههاشم ادامه داد: اجرای کشتبنی

لی و سراسری از نقش زنان در بخش کشاورزی، دسترسی وی در پایان نبود آمار م.توجه به سیاست وزراتخانه، توسعه یافته است

های پیش روی زنان در سخت زنان به منابع مالی و اعتباری و عرضه محصوالت کشاورزی به صورت غیربهداشتی از جمله چالش

 بخش کشاورزی عنوان کرد

.iana.ir/fa/news/http://www49236/%D9%81%D8%B9%D8%A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49236/%D9%81%D8%B9%D8%25A


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

72 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 میلیارد دالری صندوق توسعه برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شود 1.5نامه سهم زنان روستایی در آیین

میلیارد دالری از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی  1.5نامه آئینمعاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورگفت: امروز در دولت، 

سازی خوبی که در بخش زنان روستایی و عشایری شده است، بینی شده که امروز نهایی می شود و امیدواریم با توجه به ظرفیتپیش

 .نامه در نظر گرفته شودسهم زنان روستایی در این آیین

آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار گفت: امروزه هم در ه ابتکار در نخستین همایش نقشبه گزارش ایانا، دکتر معصوم

مند شویم. نفود اینترنت در های نوین بهرهوری بخش کشاورزی و هم در حفاظت از محیط زیست باید بتوانیم از فناوریارتقای بهره

افزایی و بازاریابی است که امیدواریم در این راستا برای آموزش بیشتر، توانکشور، ابزاری نوین در دست روستاییان تحصیل کرده 

 .بتوانیم در قالب اقتصاد مقاومتی سازوکار اقتصادی برای تولیدات و چرخه فروش و صادرات کاالهای روستایی فراهم کنیم

های نوین را در خصوص استفاده از فناوریوی افزود: مرکز امور زنان ریاست جمهوری آمادگی همکاری با وزارت جهاد کشاورزی 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این که مسئله مهاجرت از روستا به شهر، یک مسئله جهانی است، تصریح .دارد

و با استفاده  یابدایش میافزایی زنان افزهای آنان، توانکرد: با توجه ویژه به زنان روستایی و عشایری، اشتغال و ارتقای کیفیت فعالیت

وی خاطرنشان کرد: برای معیشت زنان روستایی باید با رویکردی توأم با .توان به کاهش مهاجرت کمک کرد، میاز شرایط موجود

این مسئول ادامه داد: امروز در  .های خرد گام اول استریزی کنیم که در این راستا، تشکیل صندوقمشارکت جوامع محلی، برنامه

بینی شده که امروز نهایی می شود و امیدواریم با میلیارد دالری از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی پیش 1.5نامه لت، آئیندو

ه نامه در نظر گرفتسازی خوبی که در بخش زنان روستایی و عشایری شده است، سهم زنان روستایی در این آیینتوجه به ظرفیت

های آنان در توسعه پایدار و در ط خاص فرهنگی و اجتماعی و نقش زنان روستایی و عشایری و خانوادهابتکار با اشاره به شرای.شود

به گفته وی، زنان روستایی و عشایری حافظان .ترویج فرهنگ و هویت ملی، بر توجه کامل به زنان روستایی و عشایری تاکید کرد

یه ملی باید تالش کنیم تا عالوه بر تبیین انسجام فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ و هویت ملی کشورمان هستند و برای ترویج این سرما

های اجتماعی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری زنان را به عنوان سرمایه.بحث گردشگری در روستاها را نیز توسعه دهیم

ها برای تأمین معیشت پایدار و زندگی سالم مورد ها و نیازبرشمرد و افزود: زنان باید متناسب با تحصیالت، شرایط اجتماعی، ضرورت

وی افزود: سهم زنان روستایی و عشایری در اقتصاد ملی و تولیدات کشاورزی سهم چشمگیر و قابل توجهی است و .توجه قرار گیرند

تولیدات  وری بیشتر از آب وبا توجه به تحصیالت روزافزون این قشر، باید بتوانیم با مشارکت آنان به کشاورزی سازگار با اقلیم، بهره

ها را از دیگر موضوعات مهم روستاهای کشور خواند ابتکار، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از منابع آب و قنات.کشور دست یابیم

کوشا  تاهاتوانند در جلوگیری از بحران پسماند، بحران کمبود آب و ... در روسهای سبز میو افزود: زنان با فعالیت در مشاغل و فناوری

باشند.نخستین همایش  نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار با حضور وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، 

در محل وزارت جهاد کشاورزی  -یکشنبه  -معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز 

 برگزار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/49210/%D8%B3%D9%87% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 ویراست دوم منشور حقوق دانشجویان ابالغ شد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف آگاه شدن دانشجویان ویراست دوم منشور حقوق دانشجویی توسط معاونت فرهنگی اجتماعی 

 سرپرست هاشمی ضیاء سید امضای به که منشور مقدمه در علوم، وزارت از ایانا  به گزارش.از حقوق خود به دانشگاه ها ابالغ شد

 فعلبال هایظرفیت همۀ از علوم وزارت قوانین، و ضوابط جزئیات با آشنایی و بیشتر آگاهی منظوربه: است آمده رسیده، علوم وزارت

گرایی و فرهنگ بهره خواهد برد و از این منظر ترویج قانون خود حقوق به نسبت دانشجویان آگاهی افزایش برای خود بالقوۀ و

ق و اه به حقومدار و آگکند. به عبارت دیگر، تربیت دانشجویانی قانونمداری را جزء وظایف فرهنگی و اجتماعی خود قلمداد میقانون

بدیهی است تحقق .مند در قبال جامعه، از کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نهاد علم کشور استپذیر و دغدغهتکالیف خود و مسئولیت

ی های فرهنگهای علمی، کانونویژه مجامع دانشجویی از قبیل انجمناین امر خطیر مستلزم مشارکت داوطلبانۀ همه دانشگاهیان به

رو، این وزارتخانه از همۀ دانشگاهیان هاست. ازاینهای دانشجویی و همچنین همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاهلو هنری، تشک

ها و پیشنهادهایشان ما را در سهم خود در ترویج و آموزش حقوق دانشجویی مشارکت جویند و با بیان دیدگاهدرخواست دارد تا به

فرهنگی، اجتماعی و »، «آموزشی و پژوهشی»حقوق دانشجویی در چهار محور .اری رسانندهای حقوقی دانشجویان یارتقای آگاهی

بندی مبتنی بر معیار موضوعی بوده و با ساختار اداری و سامان یافته است. این تقسیم« انضباطی»و « صنفی و رفاهی»، «سیاسی

گنجانده شده تا دانشجویان با حقوق اساسی « اساسی حقوق»در ابتدای منشور، فصلی با عنوان .تشکیالتی وزارت علوم منطبق است

ماده تشکیل شده است که فصل ششم آن به  68فصل و  6این منشور از .شهروندی، که متکی بر قانون اساسی است، آشنا شوند

ه در درصورتی که دانشجو مرتکب یکی از تخلفات پیش بینی شد:حقوق انضباطی دانشجویان اختصاص دارد که به شرح زیر است

 :آیین نامه انضباطی شود، از حقوق زیر برخوردار است

 حق رسیدگی به تخلفات دانشجویی درشوراهای انضباطی 

یگانه مرجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویان، شوراهای انضباطی است و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در این امر را ندارد. 

دانشگاه )شورای انضباطی بدوی و شورای انضباطی تجدیدنظر( که در دانشگاه ها شوراهای انضباطی عبارتند از شوراهای انضباطی 

 .مستقر است و شورای انضباطی مرکزی که در وزارت علوم مستقر است

 حق تفهیم برخورداری از حقوق انضباطی و مفاد آن ها

 .تفهیم شودقبل از تفهیم اتهام به دانشجو، باید حقوق انضباطی نام برده به صورت شفاهی به وی 

 حق اطالع از اتهام

تخلفاتی که دانشجو به آنها متهم است، باید در اولین فرصت به وی تفهیم شود. دعوت از دانشجو باید به صورت کتبی و رسمی انجام 

نشجو چنانچه دا .شود. چنانچه دانشجو پس از دعوت اول، در دبیرخانه حاضر نشود، باید مجدداً به صورت کتبی و رسمی دعوت شود

مجدداً حاضر نشود، دعوت نامه سوم به آدرس محل سکونت وی ارسال می شود. تفهیم تخلفاتی که دانشجو به آن متهم است، باید 

 .شفاف باشد

 حق برخورداری از اصل برائت

ست. تفهیم اتهام آیین نامه انضباطی مجاز ا 6اصل بر برائت دانشجوست. دعوت و تفهیم اتهام دانشجو فقط در موارد مندرج در ماده 

به دانشجو باید با ذکر دالیل و مستنداتی انجام شود که بر مبنای آن ها دانشجو به تخلف متهم می شود. دانشجو حق رؤیت مستندات 
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 .را دارد. متهم برای اثبات بی گناهی خود درصورت عدم دالیل کافی بر احراز و انتساب تخلف، نیاز به ارائه هیچگونه دلیلی ندارد

 دفاع حق 

دانشجو حق دارد در برابر اتهام وارده، از خود دفاع کند. دفاعیات دانشجو پس از انجام مصاحبه حضوری با وی به صورت کتبی، اخذ 

 .و صورت جلسه می شود

 حق استماع دفاعیه 

 .عضای شورا برسانددانشجو حق دارد در جلسه شورای انضباطی دانشگاه حاضر شود و به صورت شفاهی، دفاعیات خود را به سمع ا

 حق اطالع از حکم

حکم شورای انضباطی باید به صورت کتبی به دانشجو ابالغ شود. رئیس یا دبیر شورای انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکثر 

کم اعالم رؤیت ح تا یک ماه پس از صدور، به دانشجوی متهم ابالغ و رسید دریافت کند. در صورتی که دانشجو به دالیل غیر موجه، از

اولیه خودداری کند، حکم اولیه عیناً قطعی محسوب می شود. احکام از طریق دبیرخانه با امضای رئیس شورا به دانشجو ابالغ می 

 .شود؛ احکام شورای تجدیدنظر و مرکزی انضباطی در صورت تفویض اختیار، توسط دبیر این شوراها نیز می تواند امضا شود

 سیدگی سریع و منصفانهحق برخورداری از ر

رسیدگی به تخلفات دانشجو با رعایت حقوق وی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود. در صورت عدم رعایت این حق و ورود  .الف

 .خسارت به دانشجو، دانشگاه باید به نحوی که منافی مصالح کلی دانشگاه و سایر دانشجویان نباشد، به جبران آن اقدام کند

انشجویان در هر مقطع تحصیلی، در برابر آیین نامه و شیوه نامه برابرند. هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبان، ب. تمام د

قومیت، مذهب، تابعیت و امثال آن ممنوع است. شوراها در فرایند تصمیم گیری باید بی طرفی را رعایت کنند. صدور رأی براساس 

پ. در موارد ضروری از جمله تخلفات .موضوع غیر مرتبط به تخلف مورد بررسی، ممنوع استمالحظات سیاسی یا حزبی یا هرگونه 

 .اخالقی، اخذ نظر مرکز مشاوره الزم است

 حق تجدیدنظرخواهی 

دانشجو حق دارد پس از دریافت حکم، درخواست تجدیدنظر کند. این حق هم شامل احکام شورای انضباطی بدوی و هم شورای 

بند از سبک به سنگین  20ر است. با توجه به اینکه تنبیه های پیش بینی شده برای تخلفات دانشجویی، طی انضباطی تجدیدنظ

متناسب با هریک از تنبیه ها به .طبقه بندی شده و موارد متنوعی را شامل می شود، مراجع تجدیدنظر خواهی آنها نیز متفاوت است

شیوه نامه،  3تا  1احکام صادره از شورای انضباطی بدوی مشتمل بر تنبیه های بند  -1:شرح زیر، امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد

در این مورد، الیحه تجدیدنظر .روز اداری از تاریخ رؤیت حکم، قابل اعتراض در همان شورای انضباطی بدوی است 10ظرف مدت 

از شورای انضباطی بدوی مشتمل بر تنبیه های بند احکام صادره  -2.خواهی و دفاعیات دانشجو تحویل دبیرخانه همان شورا می شود

 .روز اداری از تار یخ رؤیت حکم قابل اعتراض در شورای انضباطی تجدیدنظر است 10شیوه نامه، ظرف مدت  12تا  3

 .در این مورد، الیحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیات دانشجو، تحویل دبیرخانه شورای انضباطی تجدیدنظر می شود

شیوه نامه، ظرف مدت یک ماه از تاریخ رؤیت حکم  12تا  6ره از شورای انضباطی تجدیدنظر مشتمل بر تنبیه های بند احکام صاد -3

قابل اعتراض در شورای انضباطی مرکزی است. دراین مورد، الیحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیات دانشجو تحویل دبیرخانه شورای 

راهای انضباطی دانشگاه ها و شورای انضباطی مرکزی قابل اعتراض در دیوان تمام احکام قطعی شو -4.انضباطی مرکزی می شود

 .عدالت اداری است

 حق رسیدگی دو مرحله ای در شورای انضباطی مرکزی 
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صدور تنبیه هایی که ناظر بر محرومیت سه ترم تحصیلی و باالتر است، فقط در صالحیت شورای انضباطی مرکزی است. در موارد 

باطی مرکزی ابتدا باید حکم اولیه را صادر و به دانشجو ابالغ کند. دانشجو ظرف مدت دو هفته پس از ابالغ حکم، فوق، شورای انض

باید دفاعیه خود را به شورای مرکزی تسلیم کند. شورای مرکزی پس از مالحظه دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف مدت یک ماه، حکم 

 .قطعی را صادر می کند

 ت دانشگاه و خوابگاه در طول زمان رسیدگیحق استفاده از امکانا

در طول زمان رسیدگی به تخلفات دانشجو، وی حق ورود به دانشگاه و خوابگاه و استفاده از امکانات آن را دارد، مگر در مورد محدودیت 

 .یک ماهه و دوماهه ای که برابر آیین نامه به دستور رئیس دانشگاه ایجاد می شود

 حق حفظ حریم خصوصی 

 .عضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نیستندا

 حق حفظ اسرار 

اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی موظف اند کلیه اطالعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی و از افشای آن 

الح دانشجو( خودداری کنند. اعالم سوابق انضباطی به مراجع ذی صالح فقط از طریق شورای )به جز نزد همسر و والدین با رعایت مص

 .انضباطی دانشگاه انجام می شود

 حق درخواست تعلیق و تخفیف 

دانشجو حق دارد برای احکام خود، تقاضای تعلیق و تخفیف کند که اعمال آن منوط به موافقت شورای انضباطی است. در جریان 

ه پرونده های انضباطی از بدو تا پایان رسیدگی، اخذ تعهد بنا بر صالحدید هریک از شوراها مجاز است و می تواند به عنوان رسیدگی ب

منظور از تعلیق، تعلیق در اجرای .عامل تخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده بدون درج در سوابق انضباطی لحاظ شود

 .جوست، مشروط بر اینکه در این مدت، دانشجو مرتکب تخلف جدید نشودحکم تا پایان مدت تحصیل دانش

 حق امحای سوابق

دانشجو حق دارد در حین تحصیل یا پس از فارغ التحصیلی، تقاضا کند سوابق انضباطی اش امحا شود. احکام منطبق برتنبیه های 

خود امحا می شوند و امحای آنها نیاز به موافقت شوراهای و آثار آنها و نیز احکام تعلیقی، در پایان تحصیل، خود به  3تا  1بند 

منوط به موافقت شورای انضباطی تجدیدنظر  11تا  4انضباطی ندارد. امحای سوابق پس از تقاضای دانشجو در مورد تنبیه های بند 

صدم  25حکم قطعی درج نمره امحای اثر در مورد .منوط به موافقت شورای انضباطی مرکزی است 20تا  12و در مورد تنبیهات بند 

از پرونده آموزشی صورت نمی پذیرد، اما سایر آثار آن در صورت موافقت شورای انضباطی امحا می شود. آثار تنبیهات قطعی برای 

تخلفات انضباطی دارای بعد مجرمانه که با صدور حکم قضایی اثبات شده باشد، بعد از رفع اثر قضایی از جرم، با موافقت شورای 

 .نضباطی مربوطه قابل امحا استا

 حق شکایت 

کارکنان و اعضای شوراهای انضباطی حق تجسس در زندگی خصوصی دانشجو و افشای اطالعات مربوط به تخلف او را ندارند، در غیر 

 .این صورت، دانشجو حق دارد موضوع را از طریق شورای تجدیدنظر یا شورای انضباطی مرکزی پیگیری کند

http://www.iana.ir/fa/news/49286/%D9%88%DB%8C%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 اعتراض ایران به ساخت سد ایلیسو ترکیه

اعتراض خود را به ترکیه درباره احداث سد بزرگ ایلیسو در آن رحیم میدانی معاون وزیر نیرو اعالم کرد که این وزارتخانه مراتب 

کشور به وزارت امور خارجه ایران ارایه کرد، بنابراین این موضوع در جریان است که باید مراحل آن طی و مورد ارزیابی قرار گیرد؛ 

که مشکل اصلی آب کشور چیست، ص اینمیدانی درخصو .ها و ریزگردها تأثیر منفی داردچراکه ساخت سد ایلیسو قطعا روی تاالب

 .شودگفت: دلیل اصلی مشکالت آب کشور این است که بیش از توان و ظرفیت کشور آب مصرف می

او افزود: همین مسأله باعث شده است که تمام متخصصان و دلسوزان نگران آب شوند، چراکه کشور یک ظرفیت مشخصی دارد و تا 

قدام روز افارس در شبانهستفاده کرد. به گفته معاون وزیر نیرو درحال حاضر کشورهای حاشیه خلیجتوان از منابع آب آن ایک حد می

 .کنندمیلیون مترمکعب آب دریا می25سازی به شیرین

http://www.iana.ir/fa/news/49341/%D8%A7%D8%B9%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 تفویض اختیار حداکثری به مدیران استانی محیط زیست

بند اختیارات جدیدی را به  29ای به مدیران کل استانی این سازمان، در نامهشرق: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش

نامه خطاب به مدیران کل استانی ضمن تأکید بر ضرورت جلوگیری از اتالف وقت در عیسی کالنتری در این بخش .آنها تفویض کرد

گیری در مواجهه با مسائل و موضوعات مرتبط با اختیارات و وظایف سازمانی محیطی و تصمیمهای زیستگویی به استعالمپاسخ

جمهور، مدیران براساس بخشنامه معاون رئیس .را به مدیران استانی تفویض کرد مورد از اختیارات خود 29براساس قوانین و مقررات، 

ا هر هایی که در ارتباط بهای موجود یا دستورالعملها با این اختیارات و قبول مسئولیت طبق موازین قانونی و دستورالعملکل استان

لیت خواهند کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این شود، قاطعانه فعایک از بندهای اختیارات تفویضی از مرکز ابالغ می

گیری در استان بنا بر دالیلی ازجمله عدم تعامل و تفاهم با مسئوالن استانی با مانع بخشنامه تصریح کرده است: در مواقعی که تصمیم

 .شود، باید در اسرع وقت مراتب برای رفع مشکل و اقدام الزم اطالع داده شودمواجه می

http://www.iana.ir/fa/news/49253/%D8%AA%D9%81% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 دالیل تغییر موضع سازمان محیط زیست با محصوالت تراریخته

مندی از محصوالت تراریخته در کشاورزی به طور حتم ما را به زیست، بهرهبیوتکنولوژی سازمان حفاظت محیط به اعتقاد مشاور 

 .تر خواهد کردکشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست نزدیک

تغییر مدیریتی  ای شده است.های رسانههای اخیر، بیش از آنکه در فضای علمی مطرح باشد، درگیر بحثنگاه به تراریخته طی سال

در سازمان حفاظت محیط زیست زمینه تغییر رویکردی در این سازمان نسبت به محصوالت تراریخته را فراهم کرده است. اینکه 

کند یا خیانت، هنوز محل بحث بسیاری از مختصصان بیوتکنولوژی است اما آنچه تا امروز مورد تراریخته به محیط زیست خدمت می

خالفان است، ضرورت نگاه علمی به این فناوری است. عالوه بر این این تغییر رویکرد در سازمان حفاظت محیط توافق موافقان و م

ای در این سازمان شده و عیسی کالنتری رییس سازمان محیط زیست به تازگی نیره اعظم زیست باعث ایجاد یک سمت مشاوره

 .ی خود در سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرده استآوری و بیوتکنولوژخوش خلق سیما را به عنوان مشاور فن

دانش یار و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دارای دکترای فیزیولوژی گیاهی است.ایسنا، در گفت  -نیره خوش خلق سیما 

ته این محصوالت پرداخهای تراریخته همچنین دالیل تغییر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت و گو با او به خدمات و چالش

 .است

 :وگو به شرح زیر استمشروح گفت

آید تغییر رویکرد سازمان محیط زیست نسبت به محصوالت یکی از نکاتی که به تازگی و بیش از پیش به چشم می -

النتری کتراریخته با روی کار آمدن مدیریت جدید است، پیش از این خانم ابتکار مخالف این محصوالت بودند و حاال آقای 

 کند، علت این تغییر دیدگاه چیست؟گوید که این محصوالت به محیط زیست کشور کمک میمی

تندرو  هایهای گذشته تحت تاثیر مستقیم جریانهای سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه درباره مهندسی ژنتیک در دورهسیاست

اشته است. رفت و آمد مسئول کمپین مبارزه با مهندسی ژنتیک محیطی در جهان مانند صلح سبز و دوستداران زمین قرار دزیست

در خاورمیانه به نام آندرئاس فرایمولر از صلح سبز به سازمان حفاظت محیط زیست و برگزاری کنگره صلح سبز در ایران و دعوت از 

ه برای آزادی چند خرابکار صلح سبز در های قبل، صدور بیانیکینگ در دورهچیوانادانا شیوا یکی از رهبران صلح سبز هند و یا لیم

های روسیه و بازنشر مطالب دوستداران زمین از سوی مدیریت سابق سازمان حفاظت محیط زیست، نشان دهنده نفوذ باالی این جریان

ریان در جهان کینگ از رهبران مؤثر این جچیهای گذشته در سازمان است. وانادانا شیوا و لیمبازدارنده و فناوری هراس در دوره

 ند.کنهای ضد فناوری تالش میهستند و با سرمایه بنیادهای غربی به کشورهای مختلف جهان سوم سفر و برای تقویت جنبش

های با ارسال ایمیل به یکی از مدیران سازمان ضمن ابراز رضایت از همکاری 1386اردیبهشت  31جالب اینکه فرایمولر در تاریخ 

دهد از امکانات صلح سبز برای ریشه کن کردن کشت تراریخته در ایران استفاده کند. فرایمولر در جلسات یقبلی به وی پیشنهاد م

صورت شخصی با برخی اشخاص و مسئوالن این سازمان کشور مالقات و موارد الزم را به  سازمان حفاظت محیط زیست شرکت و به

المللی صلح سبز در تهران با مشارکت با برگزاری کنگره بین 1394در آذر  ها منتقل کرد. دور جدید هجمه علیه این فناوری نیزآن

المللی و استعماری مذکور با اشاعه سازمان سابق محیط زیست و برخی ان.جی.او های عامل صلح سبز در ایران آغاز شد.جریان بین

ها و ان.جی.او.های ان حفاظت محیط زیست، رسانهای را سامان داده است که سازمای فضاسازی رسانهمطالب کذب و غیرعلمی به گونه

که عزم تولید ملی این محصوالت شکل گرفت  1394و  1383های های گذشته تنها در دو مقطع در سالتحت حمایت آن در دوره

ی آن، هیچ نگران کنندهاند و ما مصرفها تولیدکننده این محصوالت بودهسال گذشته که امریکایی 15اوج گرفته و در سایر مقاطع در 
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ای سال توقف تولید برنج تراریخته تحت فشارهای رسانه) 1384شد. جالب آنکه مطابق آمار گمرک کشور از سال ها دیده نمیدر رسانه

درصدی واردات کل کشور، واردات محصوالت اساسی )که بیشتر آن از نوع تراریخته  27با وجود رشد  1391غیرکارشناسی( تا سال 

ای و احتماال هدف از آن افزایش میلیارد دالر( رشد داشت بنابراین، حاصل این جریان رسانه 12.8به  2.4درصد )از  530 بوده است(

 فناوری کشاورزی و تهدید امنیت غذایی بوده است.ساز زیستهای بسیار مهم و سرنوشتشدید وابستگی کشور در یکی از شاخه

المللی و طور سنتی حضور فعالی در مجامع بینللی ضد مهندسی ژنتیک را برعهده دارد، بهالمبنیاد صلح سبز که رهبری جریان بین

های حفاظت محیط زیست و ان.جی.او.های المللی با سازمانهای مرتبط داشته و ضمن تاثیرگذاری بر مقررات بینتدوین کنوانسیون

ای صلح سبز از طریق جلب توجه مردم با برد. درآمد افسانهمیکشورها ارتباط دارد و اهداف خود را از این طریق در کشورها پیش 

 شود. بنیادهای صهیونیستیهای تجاری و بنیادها تامین میانتشار مطالب جنجالی و خالف واقع و همچنین جذب کمک برخی شرکت

محصوالت تراریخته که سازمان  زاییکنند.سرطانبزرگی همچون ترنر، واالس، راسموسن و راکفلر از این جریان پشتیبانی مالی می

نمایی حفاظت محیط زیست در گذشته آن را با تشریفات خاص و یک کنفرانس با مشارکت یک سازمان مردم نهاد ضد فناوری بزرگ

ای جعلی و مخدوش بود که با پشتیبانی مالی صلح سبز و چند شرکت مدعی صنعت ارگانیک توسط سرالینی کرد، حاصل مطالعه

ود. برخی مطالعات ادعایی دیگر علیه محصوالت تراریخته نیز با پشتیبانی مالی صلح سبز صورت گرفته و محتواهای انجام شده ب

المللی به وفور در داخل کشور توسط عوامل مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست ترجمه و منتشر تولیدی این بنیاد ثروتمند بین

نند کتوان در آثاری که صلح سبز و جریان همسو با آن منتشر میداخل کشور را میشد.منبع بسیاری از مطالب منتشر شده در می

یافت. جستجوی کلمه تراریخته در سایت سازمان حفاظت محیط زیست و جزواتی که برای مراکز حساس نظام مانند دفتر مقام معظم 

ینکه سازمان حفاظت محیط زیست صالحیت کرد گویای این ارتباط است. جالب ارهبری و شورای عالی امنیت ملی ارسال می

تواند در مورد مسایل زیست محیطی نظر دهد اما همه وقت خود را اظهارنظر در مورد سالمت محصوالت غذایی را ندارد و تنها می

 برای اظهارنظر خارج از حیطه خود صرف کرده است. خوشبختانه پاسخ همه این موارد توسط جامعه علمی و دانشگاهی کشور و

 ای باقی نمانده است.های علمی مربوطه ارائه شده و شبههانجمن

 هایی دارد؟در رابطه با این محصوالت سازمان محیط زیست چه مسئولیت -

مجلس شورای اسالمی، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از مراجع  1388بر اساس قانون ملی ایمنی زیستی مصوب سال 

است. مدارک « سی ارزیابی احتمال خطر زیست محیطی محصول تراریخته ارائه شده توسط متقاضیبرر»ذی صالح ملی، مسئول 

محیطی محصول تراریخته که متقاضی صدور مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است، در کمیته مربوط به ارزیابی احتمال خطر زیست

رسی به کمیته صدور مجوز وزارت جهاد کشاورزی و در ایمنی زیستی این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج این بر

گیری نهایی در مورد آن محصول صورت گیرد. الزم مواردی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد شد تا تصمیم

جود تقاضا به ذکر است که این سازمان مسئول صدور مجوز موجود زنده تراریخته در حوزه حیات وحش نیز هست که در صورت و

 مورد بررسی قرار خود گرفت.

محصوالت تراریخته چه مزایایی برای محیط زیست دارند که آقای کالنتری موافقت صریح خود را با این محصوالت  -

 اند؟اعالم کرده

شده  بط بیانهای علمی مرتمواضع جناب آقای دکتر کالنتری با آگاهی از نظرات کارشناسی جامعه علمی و دانشگاهی کشور و انجمن

 مندی از این فناوری در کشاورزی بهشود صحیح نیست بلکه بهرهاست. نه تنها مطالب خالف واقع که بر ضد این فناوری منتشر می

تر خواهد کرد. از جمله اهمیت و کاربرد محصوالت تراریخته برای طور حتم ما را به کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست نزدیک
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توان به موارد زیر اشاره کرد:کاهش مصرف سموم: برای تولید محصوالت تراریخته مقاوم به آفات نیازی به استفاده میمحیط زیست 

. شودتر مورد تایید سازمان بهداشت جهانی استفاده میها هم از نوع بسیار کم زیاناز سموم شیمیایی نیست. در مورد علف کش

میلیون کیلوگرم شده و از این طریق  584ها به مقدار کشمصرف سبب کاهش مصرف آفتسال سابقه  20فناوری تراریخته در طول 

مقاله علمی معتبر ثابت شده است که فن آوری محصوالت  147ای با بررسی به حفظ محیط زیست کمک کرده است. در مطالعه

.امکانپذیری کشاورزی در شرایط سخت درصد کاهش داده است 37های شیمیایی را کشحاصل از مهندسی ژنتیک استفاده از آفت

ای که بتوانند شرایط سخت و شوری خاک و آب را تحمل کرده یا متحمل به )کم آبیاری، شورورزی(: استفاده از گیاهان تراریخته

طور هبکند. پذیر میهای شور و شرایط محیطی سخت را برای تولید محصوالت کشاوری امکانآبی باشند امکان استفاده از زمینکم

دون تواند بویژه در کشور ما که با کمبود آب مواجه هستیم استفاده از محصوالت تراریخته متحمل به خشکی مانند برنجی که می

تواند نیاز به غرقابی کشت شود بسیار حائز اهمیت است. مهندسی ساختار ریشه در گیاهان تراریخته نیز در دستور کار است که می

اند مانند توجهت تولید گیاهان متحمل به خشکی برای تهدید کم آبی آینده کشورها باشد و در واقع ایران می انقالب سبز دیگری در

کشور هند از تراریخته به عنوان راه نجات برای مقابله با کم آبی در حوزه کشاورزی استفاده کند.حفظ تنوع زیستی: این فناوری با 

شده است.  2014تا  1996های میلیون هکتار بین سال 152ر زمین مصرفی به میزان جویی دافزایش بازدهی کشاورزی موجب صرفه

های کشاورزی به حفظ تنوع زیستی کمک کرده است. حفظ های بکر به زمیناین امر از طریق جلوگیری از تبدیل بیشتر زمین

ری برای کمک به تنوع زیستی است روند مصداق دیگکش همگی از بین میموجودات مفید و غیرهدفی که با مصرف سموم آفت

یری کارگهای خاصی از تولید خارج شده بودند و یا بهسازی ارقام با ارزشی که به علت حساسیت به آفات و بیماریهمچنین با مقاوم

نها در ت یابد.کاهش گاز کربنیک: این محصوالتهای وحشی برای تولید گیاهان برتر، تنوع ژنتیک افزایش میپتانسیل ژنتیکی گونه

 12اند که معادل خروج میلیون تن( شده 27میلیارد کیلوگرم ) 27باعث کاهش تولید گازدی اکسید کربن به مقدار  2014سال 

های منقرض شده نیز از دیگر کابردهای های در حال انقراض و احیای گونهها به مدت یک سال بود.نجات گونهمیلیون خودرو از جاده

 برای محیط زیست حائز اهمیت باالیی خواهد بود. مهندسی ژنتیک است که

آیا آقای کالنتری صالحیت الزم را برای اظهار نظر راجع به فناوری تراریخته دارد؟ آیا او در اظهار نظرهای خود از نظر -

 کارشناسان استفاده کرده است ؟

هداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد بر اساس قانون ملی ایمنی زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست به همراه وزارت ب

بررسی ارزیابی احتمال »کشاورزی، از مراجع ذی صالح صدور مجوز در رابطه با محصوالت تراریخته )حوزه حیات وحش( و مسئول 

طی این یهای زیست محنیز است بنابراین پشتوانه قانونی اظهارنظر در حوزه ارزیابی« خطر زیست محیطی انجام شده توسط متقاضی

گیری او با آگاهی از نظرات کارشناسی بوده است که مراجع رسمی متولی این حوزه در از نظر محتوایی نیز موضع محصوالت را دارد.

کمپین از سوی  ای و راه اندازیهای سیاسی و رسانهاند. اگرچه مخالفتجهان درباره سالمت این محصوالت به اجماع بیان کرده

مرکز  200توان آن را در برابر اجماع بیش از هایی همراه است اما نمینماییدفناوری مانند صلح سبز گاه با بزرگهای تندرو ضجریان

 .های محیط زیست و غذا و داروی کشورها قرار دادعلمی جهان و مراجع رسمی مانند سازمان جهانی بهداشت، فائو و سازمان

 ایسازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ جایگاه خود موظف به اجرای تکالیف قانونی خویش است و نه اظهارات سیاسی و رسانه

های کلی و بلندمدت جمهوری اسالمی ایران )مصوب گیرد. سیاستهای مختلف که بر اساس منافع شخصی و گروهی صورت میطیف

و قانون ملی ( 1386) فرهنگی انقالب عالی شورای  راهبردهای اجرایی آن مصوبو ( 1384، سند ملی زیست فناوری )(79/11/3

مندی از این فناوری، تولید محصوالت اصالح شده ژنتیک و تراریخته با تایید سالمت و تاکید بر ضرورت بهره( 2ایمنی زیستی )ماده 
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زاده، دکتر پزشکیان و دکتر لنکرانی و ت دکتر ملکاند همچنین مقامات وزارت بهداشت و حتی وزرای سابق بهداشرا تکلیف کرده

مراجع رسمی دیگرهمچون ستاد توسعه زیست فناوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی، مرجع ملی ایمنی 

بر سالمت  عاتهای علمی بیوتکنولوژی، ژنتیک، اصالح نباتات و ایمنی زیستی همواره با رد شایزیستی، مراکز پژوهشی ملی و انجمن

این فناوری و استفاده از ظرفیت آن برای حل معضالتی چون بحران آب کشاورزی، حذف سموم شیمیایی و افزایش کمیت و کیفیت 

 اند.محصول تأکید کرده

شود تولید این محصوالت برخالف قانون است و برنامه ششم توسعه نیز تولید این محصوالت را ممنوع کرده گفته می -

 کنید؟ت این ادعا را تایید میاست. صح

های ایمنی زیستی تاکید داشته است و این موضوع نیز مسئله جدیدی نیست و خیر. قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم انجام ارزیابی

« وسعهتممنوعیت تراریخته در برنامه ششم »در قانون ملی ایمنی زیستی نیز بر این موضوع تاکید شده بود. این جریان در حالی از 

جی ای وجود خارعنوان یکی از مستندات خود در نقد موضع سازمان حفاظت محیط زیست سخن گفته است که اساسا چنین مصوبهبه

است که بر رعایت قانون ایمنی زیستی و  41ای که در این باره در برنامه ششم توسعه موجود است، بند ز ماده ندارد. تنها مصوبه

، دولت را 2تراریخته تاکید کرده است. قانون ملی ایمنی زیستی )مورد تاکید در ماده مذکور( در ماده  صدور مجوز برای محصوالت

تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، »مکلف کرده است تمهیدات الزم را برای تسهیل 

د طور که گفته شفراهم آورد. همان« ژنتیکی با رعایت مفاد این قانونیافتهفروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل

کشور  طور حتم مراجع قانونیفناوری کشاورزی و تولید محصوالت تراریخته در اسناد باالدستی دیگر نیز مورد تاکید است و بهزیست

زمان حفاظت محیط زیست در دفاع از علم و فناوری موضع قاطع رئیس سا پردازی را تحمل نخواهند کرد.این حجم از جعل و دروغ

نیز با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد باالدستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رسمی متولی امر بیان 

صادی خود را دنبال هایی را از سوی کسانی که منافع شخصی، سیاسی و اقتای بر آن وارد نیست؛ اگرچه مخالفتشده و خدشه

 کنند برانگیخته است.می

 دالیل محدودیت هایی که در برخی کشورها برای تولید و مصرف این محصوالت تعریف شده چیست ؟ -

اند البته در حوزه کشت آنچه روشن است هیچ یک از کشورهای پیشرفته مصرف و واردات محصوالت تراریخته را ممنوع نکرده

ی کنند دالیل مختلفکنند و اینکه دیگر کشورها کشت نمیکشور جهان به کشت این محصوالت مبادرت می 28محصوالت تراریخته 

دارد که هیچ یک از این دالیل به بحث سالمت این محصوالت مرتبط نیست. برای مثال ژاپن با وجود صدور مجوز برای کشت و 

واند تم رونق کشاورزی در این کشور معموال این محصوالت را نمیمحصول تراریخته به دلیل شرایط اقلیمی و عد 300مصرف بیش از 

کشت کند. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان و تولیدکنندگان بذر در این کشور تقاضای صدور مجوز کشت را اساسا مطرح 

ته این محصوالت نیز در ژاپن کنند. برای مثال ژاپن به هیچ وجه امکان کشت سویا و ذرت را ندارد. به همین دلیل غیر تراریخنمی

شود و عدم مشاهده کشت محصوالت تراریخته در ژاپن به همین دلیل است. از سوی دیگر ژاپن یکی از تولیدکنندگان گل کشت نمی

شود.یک بحث عمده از سوی جریان مقابله با در جهان است به همین دلیل محصوالتی مانند گل رز تراریخته در ژاپن کشت می

های نتیک این است که کشورهای اروپایی کشت و مصرف محصوالت تراریخته را به دلیل عوارضی چون سرطان و بیماریمهندسی ژ

های بیش از حد در حوزه صدور مجوز این گیریها با وجود انجام آزمایشات طوالنی و دقیق و سختاند. اروپاییمشابه ممنوع کرده

اند و مجوزهای تولید و مصرف از سوی اداره ایمنی غذایی اتحادیه اروپا مشاهده نکرده محصوالت هیچ عوارضی را برای این محصوالت

این مجوزها در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعتبار دارند. سویا و ذرت تراریخته در حجم  شود.بر همین اساس صادر شده و می
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صورت  2015خته در برخی از این کشورها نیز بر اساس قانون شود. عدم کشت محصوالت تراریباالیی به اروپا وارد و مصرف می

شود.بحث ممنوعیت کشت و مصرف در های کشاورزی میگیرد که به تصریح این قانون شامل دالیل سیاسی، اقتصادی و سیاستمی

 فحه اتاق تهاتر ایمنیهای موجود در صمورد سایر کشورهای اروپایی مانند سوییس نیز مطرح شده است. سوییس نیز بر اساس داده

زیستی این کشور برای محصوالت تراریخته مختلف مجوز مصرف انسانی و دامی صادر کرده است بنابراین ممنوعیت مصرف تراریخته 

در سوییس خالف واقع است. عدم کشت محصوالت تراریخته در سوییس نیز مانند ژاپن عمدتا به دلیل عدم امکان کشت محصوالت 

ها پروژه تحقیقاتی را درباره سازی مردم دهدر بازار یعنی سویا، ذرت، کلزا و پنبه است. دولت این کشور برای آگاه تراریخته موجود

سالمت محصوالت تراریخته از طریق مراکز علمی این کشور سامان داد تا نظر کارشناسی و رسمی خود را در این باره به عموم و 

پروژه تحقیقاتی  30پس از چهار سال تحقیقات فشرده پرحجم منتشر شد. گزارش مذکور شامل  ها ابراز کند. در نهایت گزارشیرسانه

بندی ادبیات علمی و مقاالت موجود از همه مطالعات انجام شده در جهان درباره آثار محصوالت میدانی و یک متاآنالیز برای جمع

منتشر شده است. نتیجه نهایی این گزارش این بوده که هیچ خطر مقاله علمی  70های میدانی در قالب تراریخته بود. نتیجه پروژه

های تعریف سالمتی و زیست محیطی برای محصوالت تراریخته وجود ندارد.در بخشی از گزارش نهایی این پروژه آمده است: پروژه

آثار بر موجودات غیر هدف  شده به تاثیرات کشت محصوالت تراریخته در حوزه اکولوژی خاک، تنوع زیستی، شار )انتقال( ژنی و

محیطی خاصی را در ارتباط با مهندسی ژنتیک سبز و یا خطراتی های تحقیقاتی مذکور خطرات زیستپرداخته است. هیچ یک از پروژه

 یکه مختص شرایط داخلی سوییس باشد نشان نداد. این نتایج با بیش از هزار مطالعه انجام شده در جهان که در این پروژه نیز بررس

اند هماهنگ است. سران جریان ضد این فناوری در کشور با زیرکی و بدون اشاره به اینکه هیچ یک از مراجع رسمی کشورها آثار شده

کنند مردم را این گونه فریب دهند که مراجع پردازند و تالش میاند به بحث کشت و عدم کشت میجانبی ادعایی را تایید نکرده

دانند. در حالی که کشورها با توجه به دالیل مختلف مانند ط زیست در کشورها این فناوری را مردود میرسمی متولی سالمت و محی

 های کشاورزی و غیره نیز ممکن است محصولی را کشت نکنند یا نتوانند کشت کنند.آب و هوا و سیاست

ana.ir/fa/news/http://www.i49348/%D8%AF%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 سازمان جنگل ها و نیروی انتظامی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 .امضا کردندسازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت مهندسی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی تفاهم نامه همکاری 

به گزارش ایانا از سازمان جنگل ها، در این مراسم سردار محمودزاده معاون مهندسی ناجا گفت: عرصه هایی که در اختیار نیروی 

انتظامی است برای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز نیازمند آموزش از سوی منابع طبیعی است، از این رو همکاری های دوجانبه 

وی افزود: با توجه به گستردگی عرصه های منابع .سازی حفظ منابع طبیعی و فضای سبز بسیار موثر خواهد بود در زمینه فرهنگ

سردار محمود زاده پیشنهاد کرد: تفاهم نامه .طبیعی حوادث مختلفی آن را تهدید می کند که نیازمند همکاری های مشترک است

د و پس از ارزیابی نتایج و بازخورد الزم ، سر انجام به امضای وزیر جهاد ایجاد شده بصورت آزمایشی به مدت یک سال پیگیری شو

تفاهم نامه همکاری با نیروی انتظامی راهگشاه استرییس سازمان جنگل ها،مراتع و .کشاورزی و فرمانده نیروی انتظامی برسد

نابع طبیعی ابراز خشنودی کرد و گفت: آبخیزداری کشور از امضای تفاهم نامه همکاری با نیروی انتظامی جهت حفظ و گسترش م

خداکرم جاللی گفت: چندین سال است که فعالیت های ناجا را در .این همکاری مشترک می تواند برای منابع طبیعی راهگشاه باشد

تان  زمینه نهال کاری، حفاظت و اطفای حریق جنگل ها و مراتع شاهد هستیم و جا دارد که به خاطر این توجه و تالش از زحمات

خداکرم جاللی تاکید کرد ناجا در کوران همکاری مشترک مشکالت و مسایل فی مابین را بر اساس اولویت به سازمان .شکرنمایم

 جنگل ها اعالم نمایند تا موانع همکاری برطرف شود

 نیروی انتظامی موفق ترین دستگاه نهضت سبز است .

نگل ها در نشست امضای تفاهم نامه مشترک همکاری گفت: نیروی مدیرکل ترویج، آموزش و مشارکت های مردمی سازمان ج

غالمرضا هادربادی افزود:   .انتظامی از موفق ترین دستگاه نهضت سبز است که در هفته منابع طبیعی نقش و مشارکت اثرگذار دارد

ی موجود با همکاری فی مابین نیروی انتظامی در سراسر کشوراز گستردگی زیادی برخوردار است و می توان از فضا و ظرفیت ها

وی گفت: در سال جاری دو دوره کارگاه آموزشی از سوی سازمان برای دستگاه های نهضت سبز در نظر گرفته شده که .استفاده کرد

هادری بادی تصریح کرد: همکاری سازمان .یک دوره آن در شش ماهه اول سال برگزار شده و دوره دیگر تا پایان سال برگزار می شود

جنگل ها و نیروی انتظامی در زمینه حفظ و احیای منابع طبیعی چندین سال سابقه دارد اما این تفاهم نامه به این همکاری قوت 

مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها همچنین ابراز داشت: نیروی انتظامی در .بیشتری می بخشد

هزار اصله نهال  95عرصه هایی که در اختیار دارد افزایش خواهد داد و ناجا سال گذشته درصد فضای سبز را در 10سال جاری 

هائربادی اوج همکاری سازمان جنگل ها با نیروی انتظامی را در هفته منابع طبیعی .درعرصه های تحت نظارت غرس کرده است

  .تبرشمرد و افزود: ناجا بین دستگاهای مشارکت کننده نهضت سبز موثرترین اس

 منابع طبیعی و ناجا باید فعالیت ها را گسترش دهند

مهندس اسدی مدیر کل نت ناجا گفت: نیروی انتظامی در زمینه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی فعال است اما باید این فعالیت ها 

ل کنیم. خاطر نشان کرد: این اسدی با بیان اینکه در زمینه حفظ منابع طبیعی و فرهنگ سازی می توانیم فعال عم.را گسترش داد

  .ظرفیت در ناجا وجود دارد که در طرح احیای جنگل ها نقش آفرینی و مشارکت فعال داشته باشد

 میلیون هکتار منابع طبیعی نیازمند همکاری سایر دستگاه هاست 1۳5مدیریت 

میلیون هکتار از منابع طبیعی کشور  135گفت: فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور نیز در این نشست 

 .تحت مدیریت سازمان جنگل ها قرار دارد و این سازمان برای حفظ و نگهداشت آن نیازمند همکاری سایر دستگاه هاست

http://awnrc.com/index.php
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 سرهنگ قاسم سبزعلی تصریح کرد:سازمان جنگل ها تمامی تخلفاتی که در این عرصه ها اتفاق می افتد رصد می کند و با تشکیل

وی یادآور شد: سازمان جنگل ها .پرونده آن را در اختیار بخش قضایی قرار می دهد تا به تخلفات و تخریب و تصرفات رسیدگی شود

برای حفاظت از جنگل ها و مراتع با مشکالت زیادی مواجه است که حریق جنگل ها و مراتع، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق 

وجود در این بخش است که این تفاهم نامه می تواند به همکاری های بین دو دستگاه قوام چوب و زغال بخشی از چالش های م

سبزعلی خاطر نشان کرد: ما برای مدیریت زمین و جنگل باید با بسیاری از دستگاه های مرتبط تعامل داشته باشیم .بیشتری ببخشد

از تغییرات اقلیمی، بیابان زایی و کمبود آب شیرین به عنوان در مقدمه این تفاهم نامه .تا میزان خسارت به طبیعت را کاهش دهیم

سه چالش عمده بشر در قرن بیست و یکم یاد شده که یکی از راه های کنترل آن حفظ و احیای منابع طبیعی است که اساس 

و تولید هوای سالم همچنین دراین تفاهم نامه اشاره شده، منابع طبیعی ضمن حفظ آب و خاک .پایدارهر کشور به حساب می آید

درصد مساحت کشورایران را عرصه های منابع طبیعی تشکیل 80نقش اساسی در امنیت غذایی کشور دارد و در حال حاضر بیش از 

می دهد و برای رسیدن به این مهم تفاهم نامه موجود بین معاونت مهندسی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی با سازمان جنگل ها، 

موضوع تفاهم نامه مزبور ارتقای فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی با بهره گیری از .ی کشور منعقد شده استمراتع و آبخیزدار

 .ظرفیت گسترده نیروی انتظامی و توسعه فضای سبز در عرصه های نیروی انتظامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است

تقویت روحیه تعاون و همکاری مشترک ناجا و سازمان جنگل ها،  ارتقای سطح دانش فنی نیروهای ناجا در زمینه منابع طبیعی،

همکاری در زمینه تولید نهال و کاشت گونه های مناسب در اراضی ناجا و همکاری نیروی انتظامی با سازمان جنگل ها در زمینه 

بر اساس این .دنبال می شوداطفای حریق و جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه 

گزارش، در تفاهم نامه مشترک همکاری به تعهدات طرفین در قبال هم اشاره شده است که تعهدات سازمان جنگل ها درزمینه تامین 

نهال ، نظارت فنی بر حسن اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی، آموزش تخصصی نیروی معرفی شده ناجا در خصوص حفاظت و 

های منابع طبیعی ، تقدیر از واحد برتر ناجا درزمینه کاشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در هفته منابع طبیعی احیای عرصه 

و صدور کارت همیار طبیعت برای نیروهای داو طلب ناجا است و در مقابل معاونت مهندسی ناجا نیز تعهداتی نظیر؛ ساماندهی نیروها 

، تالش در جهت ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین رده های مختلف ناجا،همکاری و مشارکت در در انجام پروژه های منابع طبیعی

برگزاری هفته منابع طبیعی، اطالع رسانی،جذب و اعالم پرسنل داوطلب به عنوان همیار طبیعت و انجام تبلیغات مناسب در خصوص 

این تفاهم نامه عصر سه شنبه بیست ششم مهر در محل سازمان .ستمعرفی فعالیت های ناجا در هفته منابع طبیعی را برعهده گرفته ا

جنگل ها به امضای خداکرم جاللی به عنوان رییس سازمان و سردار یحیی محمود زاده به عنوان معاون مهندسی نیروی انتظامی 

 .رسیده است

ana.ir/fa/news/http://www.i49327/%D8%B3%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 استان کشور 11اجرای طرح استفاده از بقایای تولیدات کشاورزی در تغذیه دام ها در 

بقایای تولیدات کشاورزی در تغذیه دام ها مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح استفاده از 

 تورج  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش.استان کشور خبر داد 11در 

 ای، علوفه مواد انواع از استفاده و خوراک سازی ذخیره دهی، خوراک های روش با دام ذیهتغ مدیریت بهبود طرح اجرای با:داشت اظهار صارمی

درصد از هزینه های تولید مربوط به بخش تغذیه دام است،  70تا  60وی افزود:بیش از .راندمان تولید در واحدها را بهبود بخشیم توانیم می

صارمی با بیان این که با بهبود تغذیه، درصد .روز دنیا به بهبود مدیریت تغذیه دام کمک کنیم بنابراین باید با استفاده از راهکارها و دستاوردهای

هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول کاهش می یابد، افزود: البته تمام این موضوعات وابسته به این است که ما در تنظیم و متوازن کردن 

کمی  و ارتقای بهبود سالمت داماستفاده از افزودنی و مکمل هایی که به بهبود راندمان تولید،  جیره ها مطابق با استانداردهای روز عمل کنیم و

 .و کیفی تولید کمک می کند را مد نظر قرار دهیم

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی در خصوص سالمت دام گفت: در کنار ارتقای کمی و کیفی تولید، 

دام نیز موضوع بسیار مهمی است که با استفاده از روش ها و استانداردهای روز دنیا باید بتوانیم شرایط الزم برای افزایش  سالمت

 .راندمان و کیفیت تولید دام در طول دوره اقتصادی اش را فراهم کنیم

از جمله گاو شیری دارد تا زمینه ارتباط  وی خاطرنشان کرد: این دفتر برنامه مدونی برای طرح بهبود تغذیه در واحدهای دامداری

دامداران با بخش خصوصی، مراکز علمی و دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی برای انتقال دانش روز دنیا را فراهم کند که از جمله می 

 .توان به برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص اشاره کرد

لیدات کشاورزی و کارخانه های صنایع غذایی در تغذیه دام تاکید کرد و گفت: با صارمی بر استفاده از ظرفیت بکارگیری بقایای تو

توجه به محدودیت در تامین علوفه و آب مورد نیاز واحدهای دامی، یکی از برنامه هایی که در یکی دو سال اخیر توسط معاونت امور 

 .است استفاده از ضایعات خوراکیدام آغاز کرده ایم، 

همکاری موسسات تحقیقاتی از جمله موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در حال بررسی طرح های تحقیقاتی در زمینه وی افزود: با 

این مسوول ادامه داد: در این راستا برای فرآوری .استفاده از بقایای مختلف در تغذیه دام و صدور دستور العمل های اجرایی آن هستیم

 .ن بخش اختصاص می یابدبقایا در استان ها، مشوق هایی به ای

به گفته وی، در سال جاری با استفاده از دستورالعمل های تحقیقاتی و اجرایی، امکان استفاده از بقایای پسته، سیب زمینی و نیشکر 

 .استان کشور اجرایی کنیم 11پس از برداشت، سر شاخه خرما را در تغذیه دام به صورت پایلوت در 

ی تواند بخشی از نیاز تغذیه ای کشور در رابطه با تامین اقالم مورد نظر برای تغذیه دام را تامین کند. صارمی تاکید کرد: این روش م

که در اثر وجود ضایعات این بقایا بوجود می آورد را کاهش  اثرات زیست محیطیهمچنین می تواند برخی مشکالت مربوط به 

ر تولیدات دامی از تدوین دستورالعمل اجرایی استفاده از خوراک های کمتر مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امو.دهد

رایج در تغذیه طیور در سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا برنامه ریزی شده است برای کم کردن حجم واردات محصوالتی 

 .همچون ذرت یا کنجاله سویا، از خوراک متنوع تری در تغذیه طیور استفاده شود

 با نیاز آبی کم را فراهم استفاده از علوفه های جایگزینصریح کرد: همچنین در سال های اخیر زمینه عملیاتی کردن امکان وی ت

کردیم و تالش می کنیم از علوفه هایی همچون سورگوم، تاج خروس و چغندر علوفه ای که به شرایط کم آبی و خشکسالی مقاومند 

ادامه داد: برای تحقق این امر، در حال انجام آزمایش های الزم برای بررسی ساختار مواد مغذی صارمی .را در تغذیه دام بکار گیریم
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علوفه های جایگزین در موسسات تحقیقاتی هستیم که امیدواریم با تدوین دستورالعمل اجرایی برای مصرف این اقالم در تغذیه دام، 

کاری معاونت زراعت در کاشت، داشت و برداشت این محصوالت جایگزین، انتقال تجربیات به دامداران توسط مراکز ترویجی و با هم

 زمینه در تحقیقاتی و علمی موضوعات انتقال زمینه توان می آموزشی های کارگاه برگزاری با  وی تصریح کرد:.موفق عمل کنیم

 .کرد مفراه را المللی بین محققان و اساتید ظرفیت از استفاده با و خصوصی بخش با همگام دام تغذیه مدیریت بهبود و دام پرورش

http://www.yjc.ir/fa/news/6286738/%D8%A7%D8%AC%D8 
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 برنج
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مهر / /  ۲۶چهارشنبه , 

 !ماه پارسال 12واردات پنج ماهه برنج بیشتر از 

تنی برنج که  8000هزار تنی برنج در کشور و واردات بیش از یک میلیون و  300با توجه به رکوردشکنی تولید حدود دو میلیون و 

درصدی مواجه شده است، به گفته معاون وزیر کشاورزی دیگر نیازی به واردات این محصول  79در پنج ماهه امسال با افزایش حدود 

 300های گذشته با افزایش نسبی به حدود دو میلیون و امسال تولید برنج نسبت به سال.که بیش از حد نیاز هم وارد شده، نداریم

های گذشته ای را در دههسابقهرکورد بی -در امور زراعت  معاون وزیر جهاد کشاورزی -هزار تن رسید و به گفته عباس کشاورز 

های شمالی و وضعیت تولید مساعد این اتفاق افتاد به حدی شکست که به دلیل شرایط جوی بسیار مناسب برای شالیزارهای استان

دران و گیالن انجام دادند که های شمالی مازنهزار هکتار کشت دوم و راتون در استان 140ای حدود که شالیکاران در حد گسترده

 .پیش از این سابقه نداشت

گرم در  105کند که به حدود کیلوگرم برنج مصرف می 38چرا که به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هر ایرانی ساالنه حدود 

 .رسدها در هر سال به حدود سه میلیون تن میرسد و بر این اساس میزان مصرف برنج ایرانیروز می

هزار تن برنج سفید تولید کرده ایم و به قولی رکورد  300گوید وقتی دو میلیون و در چنین شرایطی حساب و کتابی ساده به ما می

تن که تاریخ  8000هزار تن است نه یک میلیون و  800تا  700ایم نهایتا میزان نیاز و در واقع وابستگی ما به واردات حدودو شکسته

 .آورداب را به خاطر میواردات بی حساب و کت

های سرسام آور باعث واردات بی رویه شده بودند، میزان های ابتدایی دولت یازدهم که ثبت سفارشتر اینکه به غیر از سالجالب

شده است، چرا که میزان واردات برنج طی  1394و  1395های ماهه سال 12واردات برنج در پنج ماهه امسال بیش از میزان آن در 

 .های میلیونی برنج وارداتی داشتهزار تن بود که روند نزولی قابل توجهی نسبت به سال 746و  840سال اخیر به ترتیب حدود دو 

های نچندان دور دولت گذشته افزایش بی رویه و اعداد و ارقام نجومی در واردات محصوالت کشاورزی البته یکی از دالیلی که در سال

رسید، این بود که بین دو وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی وقت سر نند برنج رایج و معمول به نظر میبه ویژه کاالهای اساسی ما

همین سرانه مصرف ایرانیان اختالف نظرهای فاحش وجود داشت و همین مناقشه با توجه به اینکه وزارت بازرگانی خود تنها متولی 

 دو واردات باعث نظر اختالف همین دلیل به و گیرد قرار لوگرمی مدنظر کی 47شد تا مصرف ها بود، سبب میتجارت در همه بخش

 .شدمی برنج تنی هزار صد چند و میلیون

قانون تمرکز وظایف بازرگانی  "که بعدها و با واگذار شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تحت عنوان 

 "جهاد کشاورزی"همه وظایف تنظیم بازار داخلی و خارجی، بازرگانی، قیمت گذاری، تجارت و... این بخش به  "بخش کشاورزی

های دولت گذشته با یلوگرم سابق شد و میزان نیاز نیز بر همان اساس تنظیم شد که طی سالک 38واگذار شد و نهایتا مالک همان 

 .ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات گندم تا حد بسیار زیادی کنترل شد

دایی، های ابتهاما با وجود اینکه این مقام مسئول تاکید کرد که با توجه به تولید مناسب برنج در سال جاری و واردات انجام شده در ما

رسد نیاز چندانی به واردات برنج نداریم و باید به تناسب تولید و نیاز داخلی واردات صورت گیرد، طی پنج ماهه امسال به نظر می

تنها بیش از نیاز یکساله ایران برنج به کشور وارد شده است، بلکه این نخست امسال نیز که آمارها منتشر شده و در دسترس است، نه

 .درصد نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است 102.4درصد و از نظر ارزشی  78.97زان واردات از نظر وزنی می

http://awnrc.com/index.php
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ه رسد این وزارتخانه ببینی و برآورد وزارت جهاد کشاورزی به نظر میحال با توجه به واردات بیش از حد برنج و تولید بیش از پیش

صوالت کشاورزی به ویژه محصوالت اساسی بهتر است که جلوی واردات برنج را در ادامه بگیرد تا امسال عنوان متولی تنظیم بازار مح

 .های نه چندان دور در دولت گذشته شاهد اعداد و ارقام نجومی و بی حساب و کتاب در واردات برنج نباشیممانند سال

http://iranecona.com/78530/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

هزارتنی  19واحد فرآوری پسته در کرمان/ صادرات  20تدوین و ابالغ دستورالعمل تغذیه پسته در هفته جاری/ احداث 
 پسته ایران تا پایان مردادماه سال جاری

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: دستورالعمل تغذیه پسته سه شنبه هفته جاری تدوین 

اعتباری  و برای باغداران ارسال می شود، همچنینبا قرار گرفتن احداث، تجهیز و نوسازی واحدهای فرآوری پسته در خطوط

 .ماه گذشته در استان کرمان احداث شد 2واحد فرآوری پسته طی  20مکانیزاسیون 

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( به بویین زهرا، شکراله حاجی وند، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری 

هکتاری یکی از باغداران نمونه پسته در استان قزوین گفت:  400و خشک وزارت جهاد کشاورزی طی بازدید خبرنگاران از مزرعه 

 .پسته یکی از محصوالت اصلی کشور است که با مزیت نسبی باال مقاومت بیشتری نسبت به کم آبی و شوری دارد

وجه به قرار با توی با بیان اینکه پسته همیشه اولویت نخست در برنامه کشت جایگزین قرار دارد، تصریح کرد: توسعه باغات پسته 

میلی متر، در مناطق بدون محدودیت آب، اراضی شیبدار و دارای آب  240گرفتن ایران در منطقه گرم و خشک با میانگین بارندگی

رقیب اصلی پسته ایران در جهان محسوب می شوند، تصریح کرد:  2حاجی وند با اشاره به اینکه آمریکا و ترکیه .بز صورت می گیرد

 .نخست ایران در بخش عملکرد در واحد سطح و ترکیه رقیب دوم ایران در بخش گسترش و توسعه در واحد سطح استآمریکا رقیب 

برابر در زمان کنونی رسیده، عنوان کرد: بر اساس  4به  2013هزار هکتاری پسته ترکیه در سال  54وی با بیان اینکه سطح زیر کشت 

کیلوگرم در  600هزار و 2هزار تن با میانگین عملکرد  233  ،2014ا آمریکا طی سال گزارش فائو، میزان تولید پسته در کالیفرنی

 850هزار هکتار با میانگین عملکرد  357، 95هکتار گزارش شده، این در حالی است که سطح زیر کشت پسته در ایران طی سال 

پسته در جهان در ادامه اضافه کرد: عملکرد باغداران  وی با اشاره به رتبه نخست ایران از نظر سطح زیر کشت.کیلوگرم در هکتار است

 .تن در هکتار رسیده است 10 از بیش به رضوی خراسان و فارس مرکزی، کرمان، های استان در نمونه و پیشرو پسته

 قرار محصول  هزارتنی پسته در سال جاری در رتبه نخست تولید این 304حاجی وند با بیان اینکه ایران بر اساس پیش بینی تولید 

 138،  95هزار تن و در سال  130،  94هزارتن بوده و در سال  300 از کمتر گذشته سال طی کشور در پسته تولید: افزود دارد،

هزارتن پسته از کشور صادر شده که صادرات این محصول طی سال جاری افزایش می یابد.،همچنین صادرات پسته ایران تا پایان 

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری وخشک معاونت باغبانی وزارت جهاد .هزارتن رسیده است 19حدود مردادماه سال جاری به 

دالر است، تصریح کرد: عمده صادرات پسته  9.2کشاورزی با اشاره به اینکه میانگین قیمت هرکیلو پسته ایران در بازارهای جهانی 

پسته  "سال نیاوری"وی برداشت در زمان نا مناسب را از دالیل .ایران به هنگ کنگ، ویتنام، امارات، هند و آلمان صورت می گیرد

ه ورالعمل تغذینخستین دستور العمل برداشت پسته در زمان مناسب تدوین و برای باغداران ارسال شده و دست :دانست و اظهار کرد

حاجی وند با بیان اینکه احداث تجهیز و نوسازی ترمینال های فر .پسته سه شنبه هفته جاری تدوین و برای باغداران ارسال می شود

ماه  2واحد فرآوری پسته طی  20در استان کرمان  :آوری پسته طی سال جاری در خطوط اعتباری مکانیزاسیون قرار گرفته، گفت

 /.کنند اقدام  ه که متقاضیان می توانند برای احداث، تجهیز و نوسازی واحدهای فرآوری پستهگذشته احداث شد

http://www.iana.ir/fa/news/49436/%D8%AA%D8%AF% 
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 پسته 
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 فروشندگان و خریداران پسته در بورس کاال جزئیات بسته اعتباری برای

های فعال در بورس کاالی ایران، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت، برای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات اعتباری برای گروه

 .ابالغ شد« بسته اعتباری و خدماتی بورس»صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی در قالب 

یداران کنندگان کاال و خرنامه به عرضهبر اساس این بسته اعتباری و خدماتی، ارائه انواع تسهیالت و صدور ضمانت «ایسنا»به گزارش 

مواد اولیه از بورس کاال برای تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود با توجه به ظرفیت فعالیت و برآورد هزینه انجام شده از سوی 

است. به این ترتیب، برقراری تسهیالت سرمایه در گردش برای این گروه یکی از خدماتی است که در آنها، در دستور کار قرار گرفته 

این بسته در نظر گرفته شده که براساس آن، حداکثر تسهیالت پرداختی و نرخ سود تسهیالت اعطایی مطابق جدول ذیل خواهد 

مورد قبول بانک و گشایش اعتبارات اسنادی در قالب اعتبارات اسنادی دیداری  های بانکی در قبال تضامینهمچنین، صدور انواع ضمانت نامه .بود

کنندگان فعال در بورس و براساس حجم فعالیت شرکت، در این بسته برابر سقف مجاز مدیریت برای خریداران و عرضه 1/ 5و مدت دار، معادل 

صورت موردی و با اخذ مجوز از داخلی به نفع متقاضیان معتبر به LCی حمایتی لحاظ شده است.افزون بر این، طبق این بسته حمایتی، برقرار

گذاری امکان پذیر است. بخشنامه این بسته اعتباری و خدماتی بورس، در حالی صادر شده که چندی پیش اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه

 .بود وعده داده بورس کاالتهیه یک بسته حمایتی برای کشاورزان و باغداران را برای عرضه محصوالت در  کشاورزیبانک 

در همین ارتباط، مصطفی محمد باقری از کارشناسان بازار کشاورزی و مطلعان این حوزه درخصوص اقدامات انجام شده برای حمایت 

کنندگان و خریداران فعال در بورس به ویژه محصول پسته و تسهیالتی که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است، از عرضه

ی و تقویت معامالت گواهی سپرده کاالیی پسته در بورس کاالی ایران، دو اقدام اساسی انجام گرفت؛ یکی بخشگفت: به منظور رونق

شود. مصطفی محمدباقری اندازی میراه ایرانتهیه بسته حمایتی و دیگری ایجاد صندوق کاالیی پسته که به زودی در بورس کاالی 

در بورس کاالی ایران و همچنین به منظور آغاز  محصوالت کشاورزیبخشی بازار های حمایتی برای رونقافزود: در راستای سیاست

صورت ویژه بسته حمایتی و تشویقی مصوب و به شعب معین در مراکز تولید ابالغ شده است. وی افزود: معامالت پسته در بورس به

تولید یا از طریق معرفی کارگزاری بانک توانند با مراجعه به شعب در مراکز کنندگان پسته و خریداران میبراساس آن کلیه عرضه

کشاورزی درخواست تعیین سقف اعتباری کنند و پس از تشکیل پرونده اعتباری و طی مراحل دریافت اعتبار به شرط تمرکز 

به فروشندگان این کارگزار اظهار کرد: عالوه بر اعطای اعتبار .معامالتشان در بورس کاالی ایران، اعتبار مورد نیاز خود را دریافت کنند

بار خواهند اننامه بانکی برای پذیرش انباردارانی که میو خریداران پسته در بورس کاالی ایران خدمات دیگری همچون صدور ضمانت

خود را در بورس پذیرش کنند، در نظر گرفته شده و از این جهت نیز شرایط بسیار سهلی فراهم شده تا انباردارانی که انبار آنها مورد 

نامه بانکی انبارهای خود را پذیرش کنند. محمدباقری در بیان دیگر ید بورس کاالی ایران است، بتوانند به راحتی با اخذ ضمانتتای

خدماتی که به منظور حمایت از بازار پسته در بورس کاالی ایران ارائه خواهد شد، گفت: خدمت دیگری که در این رابطه در نظر 

کنندگان پسته در بورس کاالی ایران است تا متقاضیانی که اقدام به اسنادی برای خریداران و صادر گرفته شده، گشایش اعتبارات

مند شوند. وی در پایان گفت: برای اطالع از جزئیات و کنند، از این خدمات بهرهتمرکز معامالت پسته در بورس کاالی ایران می

 .شعب بانک کشاورزی در مراکز تولید پسته مراجعه کنند استفاده از بسته حمایتی و تشویقی، متقاضیان باید به

http://www.iana.ir/fa/news/49335/%D8%AC%D8%B2%D8% 

 

http://awnrc.com/index.php
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/news/49335/%D8%AC%D8%B2%D8%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

91 

 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 یافته به نام بورس پستهبازاری سازمان

ها را به هر سمت و های بازار پسته در ایران با سوءاستفاده از مشکالت نقدینگی کشاورزان و باغداران، روند قیمتواسطهدالالن و 

ت ها را مدیریگذاریدهند و کشاورز به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف که فرآیند قیمتخواهند سوق میسویی که خود می

 .ها بفروشدبه قیمت و شرایط دلخواه واسطهکند، ناگزیر است محصول خود را 

 ایران کاالی بورس مدیرعامل نژاد،*دکتر حامد سلطانی

قانون افزایش  6ماده  4های ابتدایی دولت دوازدهم را پشت سر میگذاریم که عالوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره در حالی ماه

زار ها و ایجاد تعادل در باکنندگان و شفافیت قیمتبرداران و مصرفت از بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که برای حمایبهره

ها و محصوالت تولیدی کشاورزی را از طریق بورس محصوالت و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده است خرید و فروش نهاده

های گسترش بورس کاالهای کشاورزی به محصوالت قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه 19کاال انجام دهد، ماده 

های کاالیی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کاالهای پذیرفته شده در بورس 17دامی را فراهم کند. ماده 

ری مناقصه یا مزایده و تشریفات های اجرایی را از برگزاهای دولتی و عمومی و دستگاهها، نهادها و دستگاهها، سازمانتوسط وزارتخانه

قانون برنامه ششم توسعه ابالغ شده است که به دولت اجازه  32بند قانونی دیگری در قالب ماده .مربوط به آنها معاف کرده است

یران در وزارت گیری از بسترهای بورس کاالی ادهد با استفاده از ابزارهای مالی بازارهای کاالیی را تنظیم کند. در ادامه راه بهرهمی

جمهوری جهاد کشاورزی عالوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به صورت صریح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رییس

رای تواند بستر مناسبی بدهد بورس کاالی ایران میاند که بررسی آنها نشان میهایی را در حکم وزیر مشخص کردهمحترم نیز اولویت

در همین حال ایران و به ویژه استان کرمان که روزگاری پایتخت پسته دنیا بود، به دلیل ساختار سنتی، .تکالیف باشداجرای این 

یافته و منسجم در امر صادرات با های نادرست در حمایت از صنعت کشاورزی، خشکسالی و عدم وجود بازاری سازمانبرخی سیاست

از ارزآوری خود را از این محل به دیگر کشورهای رقیب از جمله امریکا واگذار کرده  کاهش تولیدات مواجه شده و در نتیجه بخشی

هایی که منافع خود را از حاصل شدت از سوی دالالن و واسطهضمن اینکه این بازار به دلیل مدیریت سنتی حاکم بر آن به.است

های بازار پسته در ایران با سوءاستفاده از ه دالالن و واسطهک کنند، آسیب دیده است؛ بطوریدسترنج کشاورزان و باغداران تامین می

دهند و کشاورز به دلیل خواهند سوق میها را به هر سمت و سویی که خود میمشکالت نقدینگی کشاورزان و باغداران، روند قیمت

صول خود را به قیمت و شرایط دلخواه ها را مدیریت کند، ناگزیر است محگذاریعدم وجود یک بازار منسجم و شفاف که فرآیند قیمت

 توان با رفع مشکل نقدینگی باغدارانهایی که میهای کارشناسانه، یکی از بهترین راهدر این شرایط و پس از بررسی.ها بفروشدواسطه

در تولید پسته  ها و افراد خاص، ایران را به جایگاه اصلی خودها و سوءاستفاده گروهپسته، ضمن جلوگیری از کاهش کاذب قیمت

ها افتاده و در دستور کار مسووالن قرار گرفته اندازی بورس پسته بر سر زباناندازی بورس پسته است. در واقع راهجهان بازگرداند، راه

از دیگر سو با توجه به افزایش کاشت و برداشت .تا خأل کمبود نقدینگی را پرکرده و از تحمیل زیان به تولیدکننده ممانعت کند

های مناسب، زمینه رشد شمار خریداران پسته نیز فراهم شود. افزون بر لزوم در نظر ریزیطلبد با برنامهمحصول در سال جاری، می

کاران و تجار این محصول، معرفی انبارهای مناسب و دارای استانداردهای حداقلی گرفتن خطوط اعتباری جدید برای حمایت از پسته

ها بیانگر آن است که آغاز به کار این انبارها با ظرفیتی حداقل به اندازه باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی برای پذیرش در بورس نیز

های استانداردتر پسته و همچنین کمک به فروش خرده مالکان این درصد برداشت انتظاری امسال، جهت توسعه تجارت گونه10

 «اوراق بهادار مبتنی بر کاال». این نوع معامالت از این جهت که معامالت رسدمحصوالت و کشف مستمر قیمت، ضروری به نظر می

http://awnrc.com/index.php
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گذاری کاالیی را نیز دارند، از اهمیت های سرمایهگذاری از جمله صندوقهای سرمایهمحسوب شده و قابلیت معامله توسط صندوق

های مختلف پسته جهت عرضه در بورس است که نهاندازی بورس پسته، توسعه استاندارد گونکته دیگر در راه.زیادی برخوردار است

قوچی های انواع احمد آقایی، اکبری و کلههایی به ویژه پسته دهن بست و همچنین پستهدراین رابطه، تعریف استانداردها برای گونه

ل است، انواع مختلف پسته قاب اهمیت باالیی دارد. نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران الزم

عرضه باشد؛ این در حالی است که با وجود تقاضای بورس کاالی ایران و تایید ستاد عالی پسته، اما صرفا تاکنون دو نوع از پسته 

س اندازی بوراز دیگر موارد اساسی در راه.هایی که در سال جاری محصول زیادی ندارند به بورس معرفی شده استفندقی با انس

توان به تسریع در معرفی مباشرین عرضه محصول کشاورزان در بورس اشاره کرد. مباشرین عرضه همان نمایندگان کشاورزان پسته می

جهت عرضه در بورس هستند که در بازار فیزیکی بورس کاال به نمایندگی از کشاورزان اما به نام خود اقدام به عرضه و پس از دریافت 

های استاندارد پرمحصول نیستند، هایی که جزو گونهکنند. وجود این بستر در خصوص پستهه با کشاورزان میوجوه، اقدام به تسوی

اندازی معامالت پسته در بورس باید به آن رسد. بحث دیگری که در خصوص راهبرای اجرایی شدن این نوع تجارت الزامی به نظر می

کننده در بورس به عنوان مودی ممتاز مالیاتی کاری و تلقی عرضهالعملسر مالیات حقاشاره کرد، توافق با سازمان امور مالیاتی بر 

رود؛ زیرا تفاهم بر سرتعامل است که این موضوع از موارد بسیار کلیدی در موفقیت این مدل از طریق مباشرین عرضه به شمار می

 .در ترغیب آنها به عرضه در بورس موثر است کار هستند، بسیارالعملممیزین مالیاتی با این گروه که به واقع حق

ضمن اینکه، توافق با گمرک بر سر پذیرش معامالت بورسی به عنوان اسناد معتبر گمرکی جهت صادرات و کاهش تشریفات گمرکی 

 بستر شفاف وتواند کمک شایانی به صادرکنندگان در استفاده از برای معامالت انجام شده از بورس از دیگر مواردی است که می

شود تفاهمی بین بورس کاالی ایران و گمرک جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد رقابتی بورس کاال باشد. در این رابطه پیشنهاد می

دست آخر اینکه با توجه به وجود مشکل جدی از جانب برخی .تا صادرکنندگان نسبت به استفاده از این مسیر تجارت ترغیب شوند

کنند، ساماندهی این وضعیت که در اکثر ار که غالبا با مقادیر کم نسبت به حضور در بازارهای صادراتی اقدام میتجار بعضا تازه ک

بازارهای هدف ایجاد مشکل کرده و منجر به بدنامی و از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است، از ضروریات است. شرایط ذکر شده 

های گیری بازار پسته در بورس کاالی ایران است و بدون تحقق آن با وجود مقاومتدر یادداشت حاضر جزو ملزومات اساسی شکل

سازی بازار این محصول استراتژیک، تعریف سازوکار موثر در بورس کاالی ایران با ابهامات اساسی مواجه خواهد زیاد در برابر شفاف

 موثری را در برآورده کردن این الزامات ایفا کنندرود که همه فعاالن این حوزه با ترجیح منافع ملی نقش شد. امید می

http://www.iana.ir/fa/news/49386/%D8%A8%D8%A7% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 سرخشکیدگی درختان پستهدرصدی محصول پسته در رفسنجان / شدت بیماری  ۳5پوکی 

در نشست شورای تحقیقات پژوهشکده پسته چالش های پیش روی تولید پسته و پوکی باالی این محصول در سال جاری با حضور 

 .رئیس این پژوهشکده و مدیران بخش کشاورزی در استان کرمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زرند در   علوم باغبانی وزارت جهادکشاورزی، به گزارش ایانا از پژوهشکده پسته مؤسسه تحقیقات

نشست شورای تحقیقات این پژوهشکده با اشاره به چالش های تولید پسته در این شهرستان، موانع و مشکالت پسته کاری در زرند 

هی الزم کشاورزان در مواجهه با آفات و را نبود سم با کیفیت، شدت بیماری سرخشکیدگی درختان پسته، زردی درختان، عدم آگا

 .از محققان حاضر در این نشست برای فائق آمدن بر این مشکالت تقاضای کمک و همکاری کرد علی زارعیبیماری ها برشمرد.

براساس این گزارش، همچنین در این نشست بحث و تبادل نظر در زمینه وضعیت محصول پسته در سال جاری و خسارت های وارد 

ه به آن در استان کرمان صورت گرفت و حسین رضایی رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان آماری از میزان پوکی پسته سال جاری آمد

 درصد است. 35ارائه کرد و گفت: در بعضی ارقام پسته حتی میزان پوکی باالی 

ana.ir/fa/news/http://www.i49382/%D9%BE%D9%88%DA% 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 تعرفه واردات پنبه به ازای خرید پنبه داخلی کاهش یابد

لستان و گروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه برداشت پنبه از مزارع استان های « ابراهیم هزارجریبی»

درصد به پنج درصد  10مازندران آغاز شده است، افزود: به تازگی وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد کاهش تعرفه واردات پنبه از 

به گفته وی، طبق سیاست های حمایتی دولت  .را به دولت ارایه کرده است که به طور قطع به ازای آن، خرید داخلی انجام شود

وی پیشنهاد داد: در ابتدای فصل برداشت پنبه هستیم در  .تعرفه واردات لطمه ای به تولید داخلی وارد کند دوازدهم نباید کاهش

صورتی که طی حداقل دو ماه پنبه داخلی خریداری شد، مجوز واردات پنبه صادر شود تا با واردات پنبه خارجی اختاللی در پنبه 

اردات بی رویه و خارج از تعرفه داشته باشیم، به طور حتم برنامه خوداتکایی پنبه وی اضافه کرد: اگر بخواهیم و.داخلی صورت نگیرد

 110درصد پنبه مورد نیاز کشور در داخل تامین می شود وی نیاز پنبه مورد نیاز کشور را ساالنه  50 ** .با مشکل مواجه می شود

 ولیدات داخلی و بقیه از محل واردات تامین می شوددرصد پنبه مورد نیاز کشور از ت 50هزارتن عنوان کرد و افزود: نزدیک 

هزارتن پنبه است، تولید  60هزارتن وشم که یک سوم آن یعنی  180مجری طرح پنبه وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرد، امسال 

هزارتن پنبه  60تا  50هزارجریبی اضافه کرد: برای تامین نیاز داخلی امکان واردات .درصد نسبت به پارسال افزایش دارد 12شود که 

هزارتن مهلوج پنبه را داریم اما باید برای حمایت از  180وی اظهارداشت: البته بخش صنعت ادعا دارد ما ظرفیت واردات  .را داریم

هزارجریبی پنبه را گیاهی راهبردی در بخش زراعی دانست و افزود: دولت مجری طرح .تولید داخلی خرید داخلی پنبه انجام شود

  .اقتصاد مقاومتی است و پنبه نیز جز محصوالت اقتصاد مقاومتی به شمار می رودهای 

 درصدی سطح زیرکشت پنبه در سالجاری 6رشد  **

وی افزود:  .استان گرم و معتدل شمال کشور است 19هزار هکتار در  75این مقام مسئول گفت: اکنون سطح زیرکشت پنبه در کشور 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش سطح داشتیم که برای  6ح زیرکشت پنبه بودیم اما امسال طی سالهای گذشته شاهد کاهش سط

خورشیدی سابقه خوداتکایی و صادرات پنبه را  80تا  50هزارجریبی یادآورشد: ایران از دهه .توسعه کشت پنبه امیدوارکننده است

ه، افزایش هزینه های کارگری، جایگزینی تولید برنج به جای به بعد به دلیل پایین بودن قیمت پنب 1380داشتیم اما پس از سال 

وی تصریح کرد: می خواهیم موضوع بازرگانی پنبه  .پنبه در استان گلستان و مسائل بازرگانی با کاهش سطح زیرکشت مواجه شدیم

 .نیز جزو سیاست های حمایتی قرار گیرد تا بار دیگر به خوداتکایی در این بخش برسیم

 هزارریال 32ینی پنبه هرکیلوگرم خرید تضم**

وی اظهارداشت: درصورتی که بخش خصوصی خرید پنبه به قیمت مناسب انجام ندهد، دولت هرکیلوگرم پنبه را به طور میانگین به 

  .ریال بوده است 640هزار و  29به گفته وی، سال گذشته قیمت خرید تضمینی پنبه  .هزارریال خریداری می کند 32قیمت 

 امکان دستیابی به خوداتکایی پنبه تا پایان برنامه ششم توسعه  **

را در دستور کار داریم، زیرا  1404هزارجریبی گفت: طبق سیاست وزارت جهادکشاورزی برنامه طرح خوداتکایی پنبه تا افق ایران 

سیاست های حمایتی دولت سریعتر وی افزود: اما اگر .این محصول نسبت به چغندر بهاره، برنج و یونجه کمتر آب مصرف می کند

  .صورت بگیرد، ما تا پایان برنامه ششم به خوداتکایی در پنبه می رسیم

http://www.iana.ir/fa/news/49257/%D8%AA%D8 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۵ : تاریخ

 درصدی کشت گندم  ۳0بینی کاهش کاران از دولت/ پیشهزار میلیارد تومانی گندم ۳طلب 
دن کاران از محصول سال گذشته و اعالم نشکاران گفت: با توجه به پرداخت نشدن مطالبات گندمرئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم

  .درصد کاهش داشته است 40تا  30قبل  دهد که سطح کشت گندم نسبت به سالنرخ خرید تضمینی، برآوردها نشان می

رید کاران که از خ، در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیقلی ایمانی در گفت

میلیارد تومان به طور متوسط از آخرین تحویل گندم  90هزار و  3 تضمینی سال زراعی گذشته همچنان باقی مانده، اظهار داشت:

ریزی دستور پرداخت آن را داده و بانک ایم، سازمان مدیریت و برنامهکه انجام داده کشاورزان به طور معوق باقی مانده، اما با پیگیری

 .ین اعتبار هستندمرکزی نیز در بخش تأمین اعتبار دستورات الزم را به خزانه دولت داده است و منتظر تأم

خردادماه  23خاطرنشان کرد: خود بنده که های داده شده حاکی از پرداخت مطالبات تا پایان مهرماه است،وی با اشاره به اینکه قول

گوید، یک هفته ام، در حالی که قانون خرید تضمینی میدرصد از پول گندم را گرفته 50ام تنها آخرین محموله گندم را تحویل داده

کاران در پاسخ به اینکه قرار بود تا رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم.کاران پرداخت شودتا یک ماه پس از تحویل باید پول گندم

 کاران پرداخت شود، تصریح کرد: تا کنون که چنیندر صورت تأخیر بیش از یک ماه سود دیرکرد متناسب با نرخ سود بانکی به گندم

ندم کاران حتی راضی هستند که اصل پول گای باشد، مضاف بر آنکه گندمدانم امسال هم چنین مسئلهبعید می اتفاقی نیفتاده است و

به گفته ایمانی، امسال به دلیل پرداخت نشدن معوقات و مشخص نبودن نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی  .را دریافت کنند

درصد کاهش  40تا  30شت گندم در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته دهد که سطح زیر کرو برآوردهای ما نشان میپیش

البته اگر معوقات کشاورزان پرداخت شود ممکن است این نقیصه کاهش سطح نماینده کشاورزان در حوزه کشت گندم گفت:.دارد

ز طرف دیگر در مناطق سردسیر که ها ندارند و ازیرکشت جبران شود، چرا که بسیاری از کشاورزان اکنون پولی برای خرید نهاده

طبق جلساتی که با سازمان مدیریت و  وی گفت:.کنند، هنوز فرصت برای کشت وجود داردزودتر کشت را آغاز و دیرتر برداشت می

های ریزی داشتیم احتمال افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به توجه به سخنان آقای نوبخت صفر است و از طرف دیگر هجمهبرنامه

گندم تولید داخل وجود دارد با این بهانه که قیمت گندم داخلی گران بوده و کیفیت آن پایین   زیادی از سوی واردکنندگان برای

های ایمانی تأکید کرد: ظاهراً واردکنندگان در حال مدیریت موضوع هستند و نامهربانی .تر استاست و واردات گندم مقرون به صرفه

شود، علیرغم آنکه مقام معظم رهبری بارها و بارها بر حمایت از تولید داخل به ویژه کاالهای ه تولید کشور میزیادی از جهات مختلف ب

به دلیل کاهش قیمت جهانی گندم برخی از مسئوالن در بدنه دولت و برخی از  به گزارش خبرنگار فارس،.استراتژیک تأکید داشتند

حصول ای برای کشت نکردن این مبر بودن و کیفیت پایین را بهانهه صرفه ندانسته و آبواردکنندگان کشت گندم در داخل را مقرون ب

تومان است، در حالی که نرخ خرید تضمینی این محصول در  650کنند. از طرف دیگر قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم عنوان می

لت علیرغم اینکه طبق قانون باید نرخ تورم را در رسد امسال دوتومان است که به نظر می 1350داخل توسط دولت برای هر کیلو 

از آنجایی که کشورهایی همچون روسیه و آمریکا قطب تولید گندم  .ای به افزایش قیمت گندم نداردخرید تضمینی لحاظ کند، عالقه

ای را آغاز کنند، شوند و ممکن است با نفروختن این محصول به کشورهایی همچون ایران جنگ اقتصادی تازهدر دنیا محسوب می

مقام معظم رهبری از چند سال گذشته تولید کاالهای استراتژیک از جمله گندم را در کشور بسیار توصیه کردند، تا حدی که در سال 

  .گذشته به خودکفایی گندم رسیدیم

s.com/newstext.php?nn=http://www.farsnew13960725000913 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۳ : تاریخ

 درصد  6تا  4نامه وام مشاغل روستایی امروز در هیأت دولت/ وام روستایی با کارمزد تصویب آیین
هزار میلیارد تومانی که از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار در روستاها  11جمهور در مورد وام معاون توسعه روستایی رئیس

  .درصد است 6تا  4شود که کارمزد آن بین نامه امروز در هیأت دولت تصویب میاختصاص یافته خبر داد و گفت: این آیین

یی و آفرینی زنان روستا، ابوالفضل رضوی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش نقشفارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار میلیارد  11نامه استفاده از وام عشایری در توسعه پایدار به اهمیت دولت برای توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: امروز آیین

وی در مورد کارمزد این وام، گفت: متوسط  .شودت تصویب میتومانی که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته در هیأت دول

های پایدارتری مانند کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، دوخت لباس یا صنایع فرآوری درصد خواهد بود که به شغل 6کارمزد 

 التحصیالنتاها مرزی و فارغهایی مانند روسرضوی به این نکته هم اشاره کرد که کارمزد این وام برای بخش.یابدمعدنی اختصاص می

آفرینی روستاها معاون توسعه روستایی رئیس جمهور به نقش.درصد خواهد بود 4کارشناسی ارشد و دکترا که در روستاها اقامت کنند 

لیل د برای توسعه و اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: اکنون روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که جهانی شده است و آن هم به

شود، لباس لویی هفدهم برگرفته از لباس زنان روستایی سیستان نظیر است و حتی گفته میدوخت لباس محلی است که در دنیا بی

ای کرد و عشایری در شهرهای کشور هم اشاره -های روستایی ها و جشنوارهوی همچنین به برگزاری نمایشگاه .و بلوچستان است

کنند که تنوع غذایی در روستاها و عشایر ها اذعان میها پس از بازدید از این نمایشگاهشینان و خارجیخاطرنشان ساخت: تمام شهرن

های رضوی همچنین بازار مصرف را یکی دیگر از دغدغه.های شهری با کیفیت باالتر استبه مراتب بیشتر از تنوع شهرها و رستوران

استان کشور با هماهنگی انجمن قماش ایران بازار  10فکری شده و افزود: اکنون در تولیدکنندگان روستایی دانست که برای آن هم 

ایم که در صورت تولید لباس روستایی مطابق با استانداردهای این انجمن تمام محصوالت خریداری خواهد مصرف لباس تعیین کرده

 وسمعک مهاجرت شاهد شودمی انجام لباس دوخت که اییروستاه تمام در اینکه به اشاره  معاون توسعه روستایی رئیس جمهور با.شد

ست که البته باید ا داده رخ اتفاق این مرزی هایاستان حتی و سمنان مرکزی، همدان، مانند هاییاستان در: کرد تصریح ایم،بوده

برای مشارکت در کارها  وی خطاب به زنان روستایی خاطرنشان کرد: باید مردان را.بندی را هم حمایت کنیمبحث آموزش و بسته

 .تشویق کنیم، چرا که توسعه مشاغل در روستاها به کاهش فقر و توسعه کشور کمک شایانی خواهد کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960723000685 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960723000685


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

97 

 منابع مالیتامین 
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 گندمکارانی که بهای محصول خود را کامل نگرفته اند، حواله خرید بذر و کود می گیرند

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: کشاورزانی که بهای گندم خود را کامل دریافت نکرده اند، حواله 

 دریافت می کنند خرید بذر و کود شیمیایی

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به تاخبری که در پرداخت بخشی از بهای گندم خریداری شده 

در قالب خرید تضمینی از کشاورزان عزیز بوجود آمده اظهار کرد: با فرا رسیدن فصل کشت های پاییزه، از آنجایی که کشاورزان برای 

نهاده های کشت جدید نیاز به تامین نقدینگی دارند، در جلسه امروز با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور  خرید

زراعت و مدیرعامل بانک کشاورزی مقرر شد تا کشاورزانی که بهای گندم خود را کامل دریافت نکرده اند بتوانند با مراجعه به بانک 

 .ید بذر و کود شیمیایی مورد نیاز خود، حواله خرید بدون دریافت وجه دریافت کنندکشاورزی منطقه خود برای خر

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بدیهی است پس از تامین طلب این کشاورزان از دولت، معادل حواله پرداختی از طلب 

 /.آن ها کسر خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/49399/%DA%AF%D9%86%D8%AF% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 ایرانیاختصاص دو میلیارد دالر اعتبار برای کشورهای وارد کننده کاالی 

تصویب شد، به صندوق توسعه ملی تکلیف کردیم دو میلیارد  96معاون اول رییس جمهوری گفت: در بسته حمایتی که برای سال 

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در بیست و یکمین سالروز  .دالر اعتبار به کشورهایی بدهند که کاالی ایرانی می خرند

اجالس برگزار شد، افزود: البته دوستان پیشنهاد کردند که غیر از اعتبار به خریدار به فروشنده هم اعتبار ملی صادرات که سالن 

بدهیم که البته این هم پیشنهادی است که اگر استدالل منطقی پشت آن باشد و به صادرات کشور کمک کند، حتما از این طرح و 

ود با رهبرمعظم انقالب در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در هفته دولت در وی در ادامه به دیدار خ.پیشنهاد حمایت خواهد شد

خدمت رهبری بودیم که فرمودند با تمام دنیا روابطمان را گسترش دهیم که البته به استثنای یک کشور و یک رژیم که موضوع 

ی یادآور شد: البته از آن دو، یکی را اصال معاون اول رییس جمهور.خاصی دارد؛ ما با هیچ کشوری مشکلی برای توسعه روابط نداریم

جهانگیری ادامه داد آمریکایی ها خودشان، خودشان را از .به رسمیت نمی شناسیم و دیگری که خود نیامده با اقتصاد ایران کار کند

داد: این مقامات آمریکایی  وی ادامه.اقتصاد ایران محروم کردند و ما هیچوقت به آمریکایی ها نگفتیم که در اقتصاد ایران وارد نشوند

معاون اول رییس جمهوری .بودند که با سیاست های ناصحیحی که در پیش گرفتند شرکت های خود را از کار با ایران محروم کردند

خاطرنشان کرد: ایرانی هایی که می خواهند در بازار ایران کار کنند برای کار اقتصادی با هیچ کشوری در چارچوب سیاست های 

 .ن محدودیتی برای آن ها وجود نداردایرا

http://www.iana.ir/fa/news/49384/%D8%A7%D8%AE% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 های بخش کشاورزی در نیمه اول اسفند برگزار می شودرسانهاپلیکیشن بخش کشاورزی / نهمین جشنواره  100تولید 

اپلیکیشن بخش کشاورزی همزمان  100های ترویجی معاونت ترویج جهادکشاورزی از رونمایی از تولید سرپرست شبکه دانش و رسانه

به گزارش ایانا از دفتر شبکه دانش و .های بخش کشاورزی یادواره شهید آوینی خبر دادبا برگزاری نهمین جشنواره دوساالنه رسانه

اندیشی تولید سرافرازی سرپرست این دفتر در آغاز نشست هم علی مرادهای ترویجی معاونت ترویج وزارت جهادکشاورزی، رسانه

ه در کهای بخش کشاورزی یادواره شهید آوینی های بخش کشاورزی با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره دوساالنه رسانهاپلیکیشن

اپلیکیشن بخش کشاورزی  100زمان با این مراسم رونمایی از تولید شود، گفت: همنیمه اول اسفند سال جاری در مشهد برگزار می

ساز در های اپمابین محققان مراکز و مؤسسات تحقیقاتی با شرکتشود. بر اساس آمار موجود، غالب کارها با همکاری فیانجام می

افزود: برای نخستین بار است که این حجم تولیددر دستور کار دفتر قرار گرفته است و محققان مراکز و  ویحال پیشرفت است.

ر را ساز برای تکمیل پروژه تولید اپلیکیشن، این دفتهای اپمؤسسات تحقیقاتی باید با تسریع در کار و همکاری با نمایندگان شرکت

های ترویجی با بیان اینکه برنامه تولید اپلیکیشن طوری تنظیم ه دانش و رسانهسرپرست شبک.برای رسیدن به این هدف یاری کنند

های خانه و معاونتهای وزارتدرصد کار را پیش برده باشیم، یادآور شد: بر اساس اولویت 50روز بتوانیم  45شده است که تا مدت 

توان متصور شد که افت و خیز و حجم باالی کار می ایمهایی که از مراکز جهاد کشاورزی دهستان دریافت کردهتخصصی و پرسش

های کشاورزی گفت: هدف اول ما این بود سرافرازی با تشریح اهداف تولید اپلیکیشن.این برنامه نسبت به سال گذشته بیشتر باشد

هانی زیرا بازار کار ج هایی که در فضای دیگر در حال ساخت اپلیکیشن هستند، با حوزه کار در بخش کشاورزی آشنا شوند؛که شرکت

 .های زیاد در حال انجام استدر تولید اپ کشاورزی با صرف هزینه

های ترویجی به کشاورزان کمک زیادی کند و دلیل آن نسل نو کشاورزان هستند تواند نسبت به سایر رسانهوی گفت: اپلیکیشن می

همراه هوشمند دسترسی  رت مستقیم یا از طریق فرزندانشان به تلفنصوها بهدرصد از آن 97ها در ارتباط هستیم و حدود که ما با آن

های ترویجی سرپرست شبکه دانش و رسانه.دارند و این آماری است که از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کسب شده است

ن قرار دهیم. با توجه به دانشی که از طریق برداراای است تا ما دانش پنهان محقق را در اختیار بهرهافزود: اپلیکیشن بهترین وسیله

ها نیاز دارند ایم، فضا برای کار بسیار است و باور داشته باشید که کشاورزان ما به این اپلیکیشنمحققان بخش کشاورزی کسب کرده

ی کشاورزی را آشنایی هاوی هدف دیگر دفتر در تولید اپلیکیشن.های سال است که از دسترسی به این امکانات محروم هستندو سال

های نوشتاری، دیداری و شنیداری محققان با این وسیله مؤثر دانست و خاطرنشان ساخت: جدای از انتشار مقاالت علمی و سایر رسانه

های کشاورزی گفت: از سرافرازی با اعالم آمار مراحل تولید اپلیکیشن.تواند یک کار لذت بخش برای محققان ما باشدتولید اپ می

در اختیار  (demo) عنوان نسخه آزمایشی 11عنوان طراحی و انتقال داده انجام شده است، تعداد  62اپلیکیشن، تعداد  102عداد ت

تر عنوان هنوز اطالعاتی از طرف محققان ارسال نشده است که در این راه، با مؤسساتی که در این زمینه عقب 23داریم و برای 

اندیشی تولید سومین نشست هم.ساز برگزار شده استهای اپدر کار و انتقال داده به شرکتهایی برای تسریع هستند، جلسه

رویجی، های تبا حضور سرافرازی سرپرست دفتر شبکه دانش و رسانه "ایدورهگزارش میان "های بخش کشاورزی با موضوع اپلیکیشن

ساز و جمعی از کارشناسان ستاد معاونت های اپگان شرکتسیداسحقی معاون دفتر، محققان مراکز و مؤسسات تحقیقاتی، نمایند

 .ترویج در سالن کنفرانس شهید مطهری مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( کرج برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/49328/%D8%AA%D9%88%D9%84% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 گشایش بزرگترین بانک ژن گیاهی خاورمیانه درکرج

بهزاد سرخی رئیس بانک ژن گیاهی ملی ایران در حاشیه این آئین به خبرنگار ایرنا گفت: این سردخانه چند منظوره دارای ظرفیت 

ژن گیاهی ملی ایران منحصر به فرد ترین و بزرگ ترین بانک ژن گیاهی وی افزود: بانک  .نگهداری یک میلیون الین زراعی است

 17وی اضافه کرد: اکنون حدود  .خاورمیانه به لحاظ محصوالت زراعی است که بزرگترین کلکسیون آن نیز کلکسیون گندم است

تاکنون ما موفق شدیم بذرها  55ر از ال نمونه منحصر به فرد ژن گیاهی در سردخانه این بانک وجود دارد و برای اولین با 800هزار و 

سرخی گفت: نمونه های ژن گیاهی تنها ذخیره امنیت غذایی  .را از حالت انباشتگی به یک محیط ایمن برای نگهداری منتقل کنیم

نش هایی ا و تکشور هستند بلکه برای دنیا نیز نمونه های منحصر به فردی هستند که ژن هایشان با توجه به انواع و اقسام بیماری ه

وی خاطر نشان کرد: همچنین تعداد ژن های مفید که ممکن است برای آینده  .که با تغییر اقلیم بوجود آمده قابل استحصال هستند

باشند نیز در این سردخانه وجود دارد به عنوان مثال بیماری هایی گندمی داریم که در ایران نیستند اما ژن های مقاوم به این بیماری 

  . این سردخانه بانک ژن گیاهی ملی ایران نگهداری می شود و به همین دلیل نمونه های ما برای کل دنیا حایز اهمیت است ها در

وی ادامه داد: حتی نمونه های گندمی که در کانادا ، مکزیک و اروپا مصرف می شود نیازمند این هستند که از مواد ژنتیکی کشورهای 

رئیس بانک ژن گیاهی ملی ایران گفت: در این سردخانه تجهیزاتی استفاده شده که منحصر  .تفاده کننددیگر از جمله کشور ما که اس

وی در بخش دیگری از سخنان خود  .به فرد و کنترل سرمایش و نگهداری دما برای مدت طوالنی مدت طبق استانداردهای فائو است

ریاست جمهوری و معاونت وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون در حال پیگیری  به راه اندازی نسخه پشتیبانی اشاره و افزود: ستاد توسعه

  .هستند تا نسخه پشتیبانی راه اندازی و نمونه ها در محل ایمن نگهداری شوند

http://www.iana.ir/fa/news/49307/%DA%AF%D8%B4%D8%A7 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 کتاب ارقام باغی منتشر شد

های باغبانی اعم از ارقام برتر تجاریِ سازگار، ارقام کتاب ارقام باغی )گذشته، آینده( به بیان خصوصیات و مشخصات ارقام/ ژنوتیپ

پردازد. این ارقام حاصل انجام اند، مینشده تحقیقاتی را گذرانده ولی هنوز وارد عرصهشده و ارقام تجاریِ که مراحل ثبت یا معرفی

تحقیقات گسترده در طی سالیان گذشته بوده است که با تالش و همت محققان باغبانی و در راستای تداوم یک حرکت مستمر علمی 

ه و های زندمعرفی ارقام جدید باغبانی متحمل/ مقاوم به تنش به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی،.در حال انجام است

هوایی، همواره مورد توجه محققین و پژوهشگران علم باغبانی در ایران قرار داشته و از و های متفاوت آب زنده و سازگار با محیطغیر

های های کالسیک و روشنمایند تا با تلفیق تکنیکنژادگران تالش میهای اصالحی برخوردار بوده است. بهای در فعالیتاولویت ویژه

 پیشرفته و نوین اصالحی بر سرعت روند معرفی ارقام جدید بیافزایند.

های باغبانی اعم از ارقام برتر تجاریِ سازگار، ارقام کتاب ارقام باغی )گذشته، آینده( به بیان خصوصیات و مشخصات ارقام/ ژنوتیپ

پردازد. این ارقام حاصل انجام اند، مینشده تجاریِ که مراحل تحقیقاتی را گذرانده ولی هنوز وارد عرصهشده و ارقام ثبت یا معرفی

تحقیقات گسترده در طی سالیان گذشته بوده است که با تالش و همت محققان باغبانی و در راستای تداوم یک حرکت مستمر علمی 

های تابعه مؤسسه تحقیقات علوم های تحقیقاتی پژوهشکدهبخشی که در برنامهدر حال انجام است.همچنین در این کتاب ارقام امید

 اند.در مرحله ارزیابی و معرفی هستند، فهرست شده 1404باغبانی تا افق 

گفتنی است کتاب ارقام باغی )گذشته و آینده( برای استفاده عالقه مندان در بخش دستاوردهای سایت مؤسسه تحقیقات علوم 

 ار داده شده است.باغبانی قر

http://www.iana.ir/fa/news/49282/%DA%A9%D8%AA%D8%A7 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 گیاهانی که نمک را تاب می آورندنخستین قدم ها برای کشت گیاه در زمین های شور/ کشت 

فرسایش خاک مشکلی محسوب می شود که مواد مغذی مورد مصرف انسان ها را به خطر می اندازد. یکی از ابعاد آن نمکی شدن 

خاک است که به ویژه مناطق خشک زمین را تحت تاثیر قرار می دهد، جایی که کشاورزان مجبورند زمین های خود را به شدت 

کنند. مقدار زیاد نمک حل نشده در آب، مانند سدیم و کلوراید در خاک پخش می شوند و بعد ازاینکه آب تبخیر می شود آبیاری 

 همانجا باقی می مانند. نمک جلو رشد محصوالت را می گیرد و حتی در طوالنی مدت می تواند خاک را غیر بارور کند.

( JMUراینر هدریک، دانشمند گیاهان در دانشگاه جولیوس ماکسیمیلیانوس )، پروفسور "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

تمام رویکردهای مربوط به کشت گیاهان تحمل کننده ی نمک تا امروز، باید کمابیش به عنوان "وورزبورگ در بایرن آلمان می گوید: 

ایی گونه های های پرورشی تحمل کننده . هدف تمام آنها ایجاد رشد گیاهان در خاک شور و شناس"شکست در نظر گرفته شوند

ت محصوال"نمک در این فرآیند بود. اما این رویکرد نمی تواند کارگر باشد.هدریک توضیح می دهد که دلیل آن تا امروز این است: 

 حفظ کردهکشاورزی ما نتیجه هزاران سال کشت هستند. در طول این زمان، انسان آن ها را از تقریبا تمام تاثیرات محیطی منفی 

به محض این که این گونه های نخبه با ". "است، در نتیجه آن ها بسیاری از انعطاف پذیری های طبیعی خود را از دست داده اند

 ."نمک بسیار زیاد در تماس قرار گیرند، معموال می میرند

 گیاهان مقاوم در مقابل نمک به عنوان مدل استفاده می شوند

همراه پروفسور سرگئی شاباال )دانشگاه تاسمانیا( برای توسعه ی یک استرتژی جدید شروع به کار کردند. بنابراین راینر هدریک، به 

این دو دانشمند بر روی گیاهانی که به طور طبیعی نمک را تحمل می کنند کار کردند.یکی از این گیاهان کوینوال است. از کوه های 

استفاده می کردند. در این میان، دانه های این شبه غله ی آمریکای جنوبی که  7000آند می آید، جایی که آن را به عنوان غذا برای 

گلوتن ندارد و غنی از ویتامین هاست، راه خود را به قفسه های سوپر مارکت اروپایی یافته است.این گیاه نمک را از خاک جذب می 

این کار از فرآیندهای متابولیکی حساس به نمک محافظت  کند و آن را در سلول های بادکنکی شکل در سطح برگ ها ذخیره می کند.

 می کند و گیاه می تواند حتی در خاک های شور به خوبی رشد کند.

 بدون وجود سلول های بادکنکی، کوینوال از فشار نمک رنج خواهد برد.

یاه در مقابل نمک را تضمین می این پژوهشگران راهی آسان برای اثبات اینکه این واقعا سلول های بادکنکی هستند که تحمل گ

کشیدن تنها چند برس نرم بر روی برگ های کوینوال باعث می شود سلول های بادکنکی »کنند یاقته اند. پروفسور شاباال می گوید 

هایی  هبا از بین بردن سلول های بادکنکی نگه دارنده نمک آنها، این گیاهان در خاک های غیر شور درست مانند گون«. از بین بروند

که سلول های آنها از بین نرفته است رشد می کنند. اما قرار گرفتن در معرض نمک معمولی، جلوی رشد آنها را به طور قابل توجهی 

می گیرد.دور سلول های بیضی بادکنکی شکل کوینوال قطری حدود نیم میلی متر دارد. آنها در پادشاهی گیاهان، غول های واقعی 

وانند با چشم غیر مسلح دیده شوند. گنجایش ظرفیت آنها تا هزار برابر بیشتر از هر نوع سلول نرمال بر روی هستند و معموال می ت

 سطح برگ است.

 قیمت دفع نمک، شکر است

ژو )دانشگاه  کانگ-کوینوال و سلول های بادکنکی آن، کار گروهی پروفسور ژیان "سیستم عامل"برای بدست آوردن بینشی نسبت به 

این غله ی کوه های آند رمزگشایی کرد. سپس تیم پروفسور هدریک ژن های فعال برگ ها و سلول های  DNA( از شانگ های

بادکنکی را با هم مقایسه کردند. تحلیل های بیوانفورماتیک ضروری توسط متخصصان دانشگاه شانگهای و تیم جورج هربر از مرکز 

http://awnrc.com/index.php
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از بین بردن نمک، ژن هایی وجود دارند که در سلول های بادکنکی کار می کنند هلموهولتز در مونیخ انجام شد. نتیجه: حتی بدون 

که در گونه های دیگر تنها زمانی فعال می شوند که گیاه تحت فشار باشد. آنها شامل انتقال دهندگانی می شوند که یون های سدیم 

فعال شدن ژن های بیشتر مورد نیاز برای حفظ مسیر  و کلوراید را به سلول های بادکنکی می برند. برانگیخته شدن با نمک، موجب

ذخیره کردن نمک انرژی می برد. این انرژی توسط سلول "می شود.هدریک توضیح می دهد: ABAسیگنالی برای هورمون استرس 

 ای بادکنکیهای بادکنکی از مولکول های شکر تولید می شود که آنها به این منظور به طور ویژه از برگ وارد می شوند. سلول ه

 ."انرژی مورد نیاز را از برگ می گیرند و با جذب نمک سمی معامله به مثل می کنند

 پیوند زدن گیاهان تحمل کننده نمک به محصوالت کشاورزی

چاپ شده است. آنها قرار است در طوالنی مدت برای پرورش گیاهان تحمل کننده  گزارش سلولیاین یافته های جدید در مجله ی 

ما اکنون از ترکیبی از ژنتیک های در حال توسعه ". "اولین قدم برداشته شده است"فاده شوند. پروفسور هدریک می گوید:نمک است

و تحلیل کارکردی پروتئین های حمل کننده نمک استفاده می کنیم تا مکانیزم های مولکولی را که تحمل نمک را در کوینوال ایجاد 

می خواست گونه های کوینوال را که مجهز به تعداد بسیار زیاد یا بسیار کم  JMUدانشگاه  .تیم پژوهشی"و حفظ می کنند بفهمیم

گونه های وحشی و کشت شده از گیاهانی  2000سلول های بادکنکی هستند کشف کند. این دانشگاه یک استخر بزرگ دارد: حدود 

می تواند نه تنها کشت گونه های کوینوال با تحمل نمک حتی از کوه های آند که تاکنون شناخته شده اند. آخرین نتایج از کار آنها 

 بیشتر باشد بلکه همچنین پیوند ژن های تحمل کننده نمک به محصوالت کشاورزی خویشاوند مانند چغندر قند و اسفناج باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/49248/%D9E%D8%B3%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

اهمیت معرفی کاشت و استفاده از ارزن و سورگوم به جامعه و کشاورزان / مزیت های اقتصادی و ارزش غذایی و 

 زیست محیطی ارزن و سورگوم

تحقیقات گیاهی و مناطق نیمه خشک گرمسیری )ایکریسات( گفت: درایران پتانسیل بالقوه المللی الملل مؤسسه بینمدیر روابط بین

 .ای در زمینه همکاری های کشاورزی در زمینه محصوالت مناطق نیمه خشک و گرمسیری مانند اَرزن و سُورگوم وجود دارد

سه المللی بازاریابی، استراتژیک مؤسپوتاکا مدیر روابط بینبه گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جوانا کانه 

بین المللی تحقیقات گیاهی  و مناطق نیمه خشک گرمسیری درخصوص فعالیت های تحقیقاتی در ایران و اهداف تحقیقات در حوزه 

می دهیم، ما در زمینه مناطق نیمه خشک و گرمسیری از سوی ایکریسات اظهار داشت: ما تحقیق را صرفاً برای تحقیق انجام ن

تحقیقات کشاورزی کار می کنیم تا دستاوردهایی داشته باشیم و از طرفی مطمئن شویم که این دستاوردهای تحقیقاتی به دست 

کشاورزان برسد و کشاورزان و  خانواده آنان در جهت بهبود وضعیت خود از آن بهره ببرند. از زمانی که تحقیقات روی گیاه برای تولید 

ام زراعی مناسب شروع می شود، برای بهبود شرایط کشاورز تمام مراحل به دقت مورد توجه قرار می گیرد و تا زمانی که محصول ارق

تولید و جامعه از آن بهره مند شود، این دقت ها ادامه دارد. ما پتانسیل خیلی زیاد و بالقوه ای را در ایران در زمینه همکاری های 

تنها در بحث علمی و تحقیقات کشاورزی بلکه حتی در بازار برای به بازار رساندن محصوالت جدیدی که به کشاورزی دیده ایم، نه 

 .سالمت مصرف کننده کمک می کند و می تواند باعث بهبود وضعیت زندگی کشاورزان شود

که در اکثرکشورها از اَرزن و سُورگوم  وی با اشاره به شرائط تولید محصوالت مختلف ازجمله اَرزن و سُورگوم در ایران افزود: درحالی

به عنوان مواد غذایی استفاده می کنند؛ اما در رژیم غذایی ایران این محصوالت جایگاهی ندارد و صرفاً برای دام ها و یا طیور مورد 

یادی شتغال زایی زاستفاده قرار می گیرد. باید توجه داشت که ارزن خیلی می تواند به سالمت مصرف کننده کمک کند و همچنین ا

هم دارد و در بازار هم  دارای ارزش افزوده بسیار باالیی است. درضمن این محصوالت به گیاهان هوشمند نیز معروف هستند و 

المللی تحقیقات گیاهی  و مناطق نیمه الملل مؤسسه بینمدیر روابط بین.خصوصیات برجسته ای دارند، بخصوص از نظر موادغذایی

با اشاره به مزیت های اقتصادی و ارزش غذایی و زیست محیطی ارزن و سورگوم  بیان داشت: ارزن و  ایکریسات(خشک گرمسیری )

سورگوم دارای ترکیبات خیلی باالیی هستند. بخصوص میکرونیرترویین، دارای انرژی و کالری بسیار باال و خوبی برای کودکان و بانوان  

یار کمی که به آب دارند، برای محیط زیست هم بسیار مناسب هستند. عالوه بر این که  بر شیرده است. این گیاهان به دلیل نیازبس

محیط زیست اثرات مخرب بسیار کمی دارند، بلکه در جذب کربن و گرم شدن زمین اثرات کمتری خواهند داشت. برای کشاورزان 

رز کمک می کند تا در شرائط سخت محیطی بتواند تولید ازجمله از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار است. همچنین به خانواده کشاو

داشته باشد و بتواند از آن  فرآورده های جانبی  تولید کند. برای مثال کشاورزی که ارزن تولید می کند، می تواند آن را ارزان تر 

ری تواند در بازار درآمد بیشتت و میبفروشد ولی اگر تبدیل به فرآورده های دیگری شود، برایش ارزش افزوده بسیار زیادی خواهد داش

کانه پوتاکا با اشاره به اهمیت و میزان ارزش غذایی ارزن و سورگوم یادآور شد: در بازارهای اروپایی و یا آمریکایی چون . داشته باشد

ل رشد، نوجوانان در حال سالمت افراد بسیار مهم است، ما اهمیت اینها را که در سالمت انسان برای مادران شیر ده و نوزادان در حا

بلوغ و کسانی که از بیماری های مختلف رنج می برند، مثالً از کلسترول باال و یا دیابت ناراحت هستند، اطالع رسانی می کنیم؛ چرا 

برند. را ب که در سالمت آنها بسیار مفید است. ما به آنها نشان می دهیم به جای اینکه دارو مصرف کنند، از این غذاها نهایت استفاده

بنابراین بحث حفظ سالمتی در ارزش غذایی بسیار مهم است و این کاری است که ما برای سالمتی می توانیم در بازار انجام دهیم. 

ممکن است کسی نداند ارزن انگشتی سه برابر شیر کلسیوم دارد و خیلی از کشاورزان وقتی آن را برای صبحانه استفاده کنند، هم 
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ز بدن و هم مواد غذایی شان را تأمین می کند. وی خاطرنشان ساخت: نوع دیگری از ارزن وجود دارد که عناصر کلسیم مورد نیا

غذایی مثل آهن و روی در آن بسیار باال است و نیازی به مکمل های غذایی ندارد. اینها مطالبی است که ما باید به جامعه ارائه کنیم. 

ارزن مرواریدی ارائه می شود و خیلی فرآورده های دیگر در بازار است که مردم به آن عالقه  مثالً در آلمان آب سیب و گالبی با آب

کنند. ارزن و سورگوم و یک سری حبوبات دیگر هم دارای خصوصیات و ارزش غذایی بسیارباالیی هستند داشته و از آن استفاده می

یات برتری که دارند، قرارمی گیرند. غذاهای هوشمند از نظر تغذیه که آنها درجایگاه غذاهای اسمارت فود یا هوشمند به خاطر خصوص

ای ارزش غذایی باالتری نسبت به گندم، برنج و ذرت دارند. در مقایسه ارزن با برنج، برنج موادی دارد که  در برخی از افراد دیابت را 

بیشتر متحمل و مقاوم به  آفات و بیماری ها تشدید می کند. از نظر زیست محیطی هم نظر به شرائط سخت محیطی، این گیاهان  

هستند، بنابراین از سموم شیمایی بسیارکمتری استفاده خواهد شد؛ زیرا نیاز غذایی کمتری به آب دارند و با محصوالت دیگر مانند 

الملل مؤسسه ط بینبرابر کمتر آب می خواهد. مدیر رواب 10برنج و ذرت قابل مقایسه نیستند؛ چون از ذرت سه برابر و از برنج 

سال است تأسیس شده است  و در  45گفتایکریسات  : المللی تحقیقات گیاهی و مناطق نیمه خشک گرمسیری )ایکریسات(بین

تمام این مدت در زمینه منطقه نیمه خشک گرمسیری فعالیت های علمی و تحقیقاتی صورت می گیرد. االن حرکت جهانی گسترده 

دارند می روند به سمت این غذاها به عنوان غذاهای سودمند با ارزش تغذیه ای باال که برای محیط زیست ای در دنیا شروع شده که 

مفید است و این یک حرکت جهانی است، هرچند هنوز در مراحل اولیه هستیم؛ اما الزم است ضرورت و اهمیت کاشت و استفاده از 

 .ارزن و سورگوم به جامعه و کشاورزان معرفی شود

 http://www.iana.ir/fa/news/49238/%D8%A7%D9%87%D9%85 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 مختلف کشاورزیالمللی در حوزه کاربرد نانو در زمینه های تدوین استانداردهای ملی و بین

عضو کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال با تعامل با کمیته استانداردسازی ستاد نانو در صدد مشارکت در تدوین 

 .استانداردهای ملی و بین المللی در حوزه کاربرد نانو در زمینه های مختلف کشاورزی هستیم

ترویج کشاورزی، دکتر مریم هاشمی، عضو کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی و  به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و

رئیس بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان این مطلب  اظهار داشت: براساس سند راهبردی دهه 

داف مشخصی دست یابد. برای تحقق این اهداف، چند به اه 1404دوم کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی، این کمیته باید تا 

مولفه نیاز است که تعریف پروژه های کاربردی، تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، تعریف فرایند بررسی مستندات و صدور مجوز 

وی افزود: برای هر .لفه هاستبرای محصوالت نانویی، ارتباطات بین المللی و انجام پروژه بر مبنای نیاز بخش صنعت از جمله این مو

یک از این مولفه ها، برنامه ای درنظر گرفته شده است؛ به گونه ای که امسال با تعامل با کمیته استانداردسازی ستاد نانو در صدد 

وع ضمشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در حوزه کاربرد نانو در زمینه های مختلف کشاورزی هستیم. همچنین مو

 .استفاده از فرصت های بین المللی و سوق دادن پروژه های پژوهشی به سمت پروژه های تقاضامحور، مطرح است

عضو کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به  پروژه های عرضه شده در دهمین نمایشگاه و جشنواره فناوری نانو، خاطر 

اده از سامانه نانوکویتاسیون را برای پاستوریزاسیون سرد شیر مطرح کردیم که با هزینه نشان کرد: از حدود دو سال گذشته، استف

ستاد در اختیار ما قرار داده شد. ما پروژه ای را تعریف کردیم و بر اساس نتایجی که گرفتیم ایرادات این سامانه، مرتفع و اصالحات 

 .ریزاسیون شیر خام با این سامانه فراهم گردیده استآن انجام شد و به شرایط بهینه ای رسیدیم که امکان پاستو

وی افزود: همچنین سال گذشته در نمایشگاه، درخواستی از مجموعه کشت و صنعت مغان در خصوص واحدهای پرورش گوساله 

هال و ونی، اسداشتیم. بر این اساس، در دو ماه نخست که گوساله ها صرفا از شیر تغذیه می کنند، ریسک ابتال به بیماری های عف

مرگ و میر باالست،  از این رو پیشنهاد استفاده از این سیستم متحرک  مطرح شد و بعد از انتقال سیستم به مجموعه کشت و صنعت 

مغان، تأثیر آن بر روی مرگ و میر گوساله ها  مورد ارزیابی قرار گرفت و  در همین ارتباط یک تیم از این مجموعه برای بررسی نتایج 

روژه در نمایشگاه امسال حضور یافتند که خوشبختانه در مجموع تأثیر مثبت اپلیکیشن ها در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی این پ

 را از ابتدای یک اقدام پژوهشی تا مرحله نتیجه گیری شاهد بودیم.

r/fa/news/http://www.iana.i49237/%D8%AA%D8%AF%D9%88 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

احداث پایانه صادراتی سیب در دماوند به سهامداری باغداران/ پیوستن ایران به بازار اوراسیا برای توسعه صادرات 
 محصوالت کشاورزی

برابر متوسط ملی و جهانی سیب تولید  2محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم جشن سیب خبر داد: دماوندی ها بیش از 

 .می کنند، با این وجود احداث پایانه صادراتی سیب در این منطقه ضروری است

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( به شهرستان دماوند، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم جشن 

سیب وزارت جهاد کشاورزی که امروز سه شنبه برگزار شد، گفت: دماوند سرآمد تولید سیب در کشور است و تولید این محصول در 

 .تن است 33تن و در دماوند 15ی و جهانی است، به طوری که عملکرد در واحد سطح سیب در دنیا برابر متوسط مل 2این شهرستان 

وی به باغداران توصیه کرد خیلی به دولتی ها دل نبندند، چرا که با وجود تمایل دولت برای کمک به تولیدکنندگان، نمی توان به 

 .دلیل امکانات محدود دولتی به طور کامل حمایت کرد

ا اشاره به اینکه زنجیره تولید و تشکل ها در کشورهای توسعه یافته اروپای غربی مانند فرانسه و ایتالیا تثبیت شده، تصریح حجتی ب

کرد: کشاورزان و تولیدکنندگان در این کشورها به صورت غیر مستقیم سهامدار شرکت های تعاونی هستند به همین دلیل نگرانی 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان و باغداران با سختی های فراوان و کم آبی محصوالت .ندارند بابت تولید و فروش محصوالت خود

مختلفی تولید می کنند، اما سود اصلی نصیب دالالن می شود و زمانی که بار روی دست باغداران مانده با قیمت پایین )بز خری( 

درصد  40ل زنجیره تولید دانست و افزود: در بخش مرغداری وی حل این مشکل را مستلزم تشکی.سود کالنی به جیب می زنند

مرغداران در زنجیره تولید قرار گرفتند، اما باقی مرغداران هنوز وارد زنجیره تولید نشده اند که باعث شده دان مرغ و جوجه یک روزه 

حجتی با بیان اینکه کشاورزی از مزرعه .با هر قیمتی به مرغداران به فروش برسد و محصول آن ها با قیمت پایین به فروش می رسد

تا سفره ادامه دارد عنوان کرد: دماوند با وجود تولید سیب با عملکرد باال، چرا نباید پایانه صادراتی برای این محصول داشته باشد، 

 .د سهامدار آن هستندبرای تحقق این امر باید افراد مجرب استخدام شوند تا سیب تولیدی باغداران از پایانه ای صادر شود که خو

کشور است، گفت: ایران یکی از کشورهای عمده  12وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید و صادرات عمده سیب در دنیا در دست 

تولید سیب در جهان است و با توجه به سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران در آینده نزدیک و باز شدن بازارهای شمال کشور، 

 .ی برای صادرات سیب به این کشور استفرصت مناسب

وی با بیان اینکه در جریان سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران برای پیوستن ایران به اوراسیا صحبت و مذاکره خواهد شد گفت: در 

ی یجاد مخصوص پیوستن به اوراسیا مذاکراتی انجام شده که تحقق آن تحول بزرگی در بازار صادراتی محصوالت کشاورزی ایران ا

 کند، البته بازارهای سنتی صادراتی مثل عراق و پاکستان پایدار نیست.

http://www.iana.ir/fa/news/49295/%D8%A7%D8%AD%D 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 بین باغداران و صادرکنندگان سیب/ قرارداد باغداران دماوندی با صادرکنندگان ایجاد تشکل زنجیره ای جدید

یکی از باغداران نمونه سیب استان تهران به منظور آفات سیببه به کاهش مصرف سموم شیمیایی، خواستار فراهم کردن ابزارهای 

 .الزم برای مبارزه بیولوژیک با آفات این محصول از وزیر جهاد کشاورزی شد

رمضان علی یحیی آبادی، باغدار نمونه سیب استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: برگزاری دوره های آموزشی مدرسه در 

هکتار از باغات  400، منجر به تشکیل تعاونی تولید محصول سالم در شهرستان دماوند شده و حدود IPMمزرعه و روش های 

تحت نظارت این تعاونی قرار گرفته است. وی از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد تا  شهرستان فوق برای تولید محصول سالم،

ابزارهای الزم برای مبارزه بیولوژیک با آفات کلیدی سیب مثل کرم سیب، الرو ها و کنه ها در اختیار باغداران قرار گیرد تا سموم 

عمده باغداران در بخش فروش محصول است، بیان کرد: محصول شیمیایی کمتر استفاده شود.یحیی آبادی با اشاره به اینکه مشکل 

 سیب روی دست باغداران مانده و برای رفع این مشکل نیاز به صادرات انبوه است.

پای صادرکنندگان به شهرستان دماوند باز شد و باغداران بابت فروش محصول  1385تا  1370این باغدار نمونه گفت: طی سال های 

به بعد محصول باغداران تا قبل از زمان فروش، در سردخانه ها نگهداری می شود  85نگرانی نداشتند، اما از سال  خود در آن سال ها

که حل این مشکل نیازمند رونق صادراتی در این بخش است. یحیی آبادی باغدار نمونه سیب استان تهران از ایجاد یک تشکل زنجیره 

شهرستان دماوند خبر داد و اظهار کرد: در اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند اتاقی  ای جدید بین باغداران و صادرکنندگان در

برای این کار در نظر گرفته شده و باغداران می توانند با مراجعه و ثبت نام در این تشکل زنجیره ای، برای فروش محصول خود با 

اصله نهال پایه  300ایجاد و در هر هکتار  1349ر دماوند از سال صادر کنندگان قرارداد ببندند.وی عنوان کرد: باغات تجاری سیب د

 تن سیب در هکتار بود. 30تا  20بذری سیب کشت شد که عملکرد این ارقام بین 

یحیی آبادی با بیان اینکه با حمایت وزارت جهاد کشاورزی پایه های مالینگ سیب وارد کشور شد، تصریح کرد: میزان باردهی این 

 تن درهکتار رسید. 100به ارقام پایه بذری سیب بیشتر بود به طوری که عملکرد ارقام پایه مالینگ سیب به ارقام نسبت 

این باغدار نمونه با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی طی سال های اخیر اقدامات مناسبی در راستای آموزش باغداران و بکارگیری روش 

ودهای ورمی کمپوست و حیوانی پوسیده، هرس کردن به موقع، استفاده از ریز مغذی ها، های مدرن انجام داده، افزود: استفاده از ک

و مدرسه در مزرعه،  IPMکاهش سم پاشی و مصرف شموم شیمیایی با بکارگیری راه های مبارزه، روش های تلفیقی، روش های 

ت شهرستان دماوند از جمله اقدامات مناسبی است درصد باغا 90تغییر روش آبیاری از سنتی به مدرن با اجرای آبیاری قطره ای در 

 که منجر به افزایش عملکرد سیب در شهرستان دماوند شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/49385/%D8%A7%DB%8C%D8%AC% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 اجرای پروژه های تحقیقاتی محصوالت گلخانه ای سبزی و صیفی در مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

ژنوتیپ گوجه فرنگی گلخانه ای، چهار ژنوتیپ فلفل، شش ژنوتیپ  30طی اجرای پروژه های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی 

گلخانه ای از نظر سازگاری با تولید در شرایط گلخانه و در بستر کشت خاکی مورد ارزیابی الین اصالحی ملون های  60بادمجان و 

گیرند. پس از انجام بررسی های مربوط به صفات کمی و کیفی، ارقام و الین های دارای خصوصیات مناسب و عملکرد باال قرار می

 .انتخاب خواهند شد

نی، با تشکیل و راه اندازی گلخانه های تحقیقاتی پژوهشکده سبزی و صیفی در ابتدای به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم باغبا

سال جاری، پروژه های مصوب کاربردی و تقاضا محور در زمینه محصوالت گلخانه ای میوه ای سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی 

 این محصوالت در شرایط گلخانه به اجرا درآمد. )معمولی و گیالسی(، خربزه و طالبی، فلفل و بادمجان، با هدف تنوع بخشی به 

ژنوتیپ گوجه فرنگی گلخانه ای، چهار ژنوتیپ فلفل، شش ژنوتیپ  30براساس این گزارش، طی اجرای این پروژه های تحقیقاتی 

ی مورد ارزیاب الین اصالحی ملون های گلخانه ای از نظر سازگاری با تولید در شرایط گلخانه و در بستر کشت خاکی 60بادمجان و 

قرار می گیرند. پس از انجام بررسی های مربوط به صفات کمی و کیفی، ارقام و الین های دارای خصوصیات مناسب و عملکرد باال 

 انتخاب خواهند شد

http://www.iana.ir/fa/news/49276/%D8%A7%D8%%DAC 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 های ممنوعه از سکه افتادقیمت انار و لیموترش سر به فلک کشید/بازار میوه

 .نرخ اقالمی نظیر لیموترش و انار در مقایسه هفته های اخیر با افزایش قیمت روبرو شده است

در مقایسه با  بار تره و  قیمت انواع میوه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه بود و تنها در اقالمی نظیر لیمو ترش و انار با افزایش سرسام آوری در بازار روبرو

 500ر و هزا 4هزار، لیموشیرین  6تا  4هزار، نارنگی  9تا  6آخرین بررسی ها از بازار میوه حاکی از آن است که نرخ هر کیلو انار  .شد

هزار تومان  15تا  11هزار، لیمو ریز آبگیری  4تا  2هزار، پرتقال شمال  10تا  8هزار، پرتقال جنوب  4تا  2، خرمالو 500هزار و  6تا 

 .طی روزهای اخیر در بازار می داند ترش لیمو و انار غیرمنطقی افزایش اصلی دلیل را عرضه کمبود یکی از مغازه داران  .است

و دردست گرفتن و عرضه لیموترش از سوی عده ای خاص  سرمازدگی باغات انار یکی از فعاالن این صنف می گوید؛مهرآبادی  

ارت صنعت،تج حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار. نوسان قیمت این محصوالت در میدان را رقم زد

از کمبود عرضه انار و افزایش سرسام آور قیمت خبر داد و گفت: سرمازدگی و کم بار بودن باغات دلیل اصلی افزایش   و کشاورزی

تا  500هزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو نارنگی هزار و  7تا  500هزار و  2را  نرخ هر کیلو اناروی  .قیمت انار در میدان است

 500هزار و  3تا  500هزار و  2هزار ، لیمو شیرین  8تا  500هزار و  7پرتقال مجلسی جنوب  هزار ، 3پرتقال شمال  ،500هزار و  4

هزارتومان است،  140تا  130مهاجران با بیان اینکه قیمت هر کارتن آناناس  .تومان است 500هزار و  2تا  500و خرمالو هزار و 

 تازه پسته ،500هزار و  2تا  200، انگور مهری هزار و 500هزار و  3تا  500هزار و  2گفت: اکنون هر کیلو انگور بی دانه قرمز با نرخ 

 .شود می عرضه میدان در تومان 500 و هزار 4 تا 500 و هزار 3 تازه گردو و  هزار 4 تا هزار لبنان سیب ، هزار 19 تا 15

،گالبی بیروتی 800هزار ، شلیل شبرنگ هزار تا هزار و  17تا  8 توت فرنگی کیلو هر قیمت رییس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد:  

 تومان 500 و هزار 3 تا 3 موز و  هزار 3، هلو انجیری هزار تا 500هزار و  8تا  500هزار و  2هزار ،گالبی شاه میوه  8تا  500هزار و  3

با نرخ هزار و  خیار گلخانهتومان است، افزود: هر کیلو  800تا هزار و  200وی با بیان اینکه نرخ هر کیلو خیار رسمی هزار و  .است

تا  800هزار ، سیب زمینی  2تا  500، گوجه فرنگی گلخانه هزار و 600تا هزار و  200،گوجه فرنگی نو هزار و  800تا هزار و  400

 .هزار تومان است 6تا  5هزار و لیمو ترش سنگی  13تا  7، لیمو ترش ریز 500، پیاز هزار تا هزار و 200هزار و 

 .تومان است 500ر و تا هزا 800و سبزی جور )پلو،آش،قورمه(  100تا هزار و  900 نرخ هر کیلو سبزی خوردنبه گفته مهاجران  

رییس اتحادیه میوه و سبزی از رکود حاکم بر بازار میوه و تره بار خبر داد و گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار نمی توان پیش  

 .بینی خاصی از وضعیت قیمت ها داشت و تنها قیمت انار به سبب کمبود عرضه در بازار دستخوش تحوالتی قرار خواهد گرفت

 ممنوعه در بازار رنگ باختندمیوه های 

 از کمرنگ شدن عرضه صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نایب رییس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

سیاسی یاد می شود که می تواند به تولید و اقتدار ملی  در بازار خبر داد و گفت: اگرچه قاچاق میوه به عنوان بحث میوه های قاچاق

 .کنندلطمه وارد کند اما همیشه برخی افراد سودجو برای کسب درآمد هنگفت، اقدام به توزیع قاچاق میوه در بازار می

 .عرصه را برای توزیع میوه های قاچاق تنگ کرده است افزایش تولید محصوالت باغی به گفته وی 
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تحادیه باغداران با بیان اینکه کاهش عرضه میوه های قاچاق شفافیت بازار را به همراه دارد، تاکید کرد: مناسب بودن نایب رییس ا

در بازار کمرنگ شود ، در غیر این  میوه های ممنوعهقیمت تولیدات داخل و به صرفه نبودن قاچاق موجب شد که زمینه عرضه این 

 .ضه این میوه ها غنیمت می شماردندصورت قاچاقچیان هر فرصتی را برای عر

http://www.yjc.ir/fa/news/6285593/%D9%82%DB%8C% 
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 تولیدات زراعی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

114 

 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 صدور دستور رسیدگی فوری به مشکالت مرغداران

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از صدور دستور رسیدگی فوری به مشکالت مرغداران در خصوص قرارداد خرید 

 .شرکت پشتیبانی امور دام کشور خبر داد

به نقل از وزارت جهادکشاورزی، حسن رکنی در حاشیه نشست با معاونین امور دام  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ا توجه کنونی باستان های کشور با تاکید بر اجرای برنامه ریزی مناسب برای جلوگیری از آسیب به مرغداران کشور گفت: در مقطع 

به کاهش تقاضا نسبت به عرصه مرغ، دولت از برنامه های حمایتی خود در جهت رفع مشکالت مرغداران استفاده کرده و با اصالح در 

 .قرارداد شرکت پشتیبانی امور دام، خرید گوشت مرغ مازاد بر نیاز جامعه را در دستور کار قرار داده است تا مرغداران دچار زیان نشوند

سراسر کشور در دستور کار قرار  تا یک هزار تن خرید گوشت مرغ از مرغداران 800بین ی افزود: در این راستا در حال حاضر و

رکنی خاطرنشان کرد: تولید مرغ به صورت مستمر ادامه دارد ولی تقاضای مرغ ممکن است در مقاطع مختلف سال نوساناتی .دارد

ستمرار در تولید مرغ به شکل اقتصادی در کشور ادامه یابد، در وهله اول باید این تولید برای داشته باشد، بنابراین اگر بخواهیم ا

 .مرغدار و تولید کننده اقتصادی باشد

 ضرورت اختصاص مشوق های صادراتی برای حمایت از تولید

مرغ گفت: با توجه به زیرساخت های  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم افزایش امکان صادرات گوشت

 .موجود در کشور، دولت باید بسته های تشویقی برای صادرات گوشت مرغ در نظر گیرد

وی افزود: اگر بتوانیم مشوق های صادراتی برای این بخش داشته باشیم، می توانیم در مواقعی که تولید مازاد بر نیاز جامعه داریم، 

 .کنیماین محصول را به سادگی صادر 

رکنی با بیان این که در بحث صادرات باید برنامه بلندمدت داشته باشیم، اذعان داشت: براساس این برنامه، باید تولیدات گزینشی 

 .برای صادرات متناسب با خواسته های بازار صادراتی به لحاظ سایز، نوع بسته بندی، تفکیک قطعات الشه و... داشته باشیم

 ت طیور کشورراه اندازی سامانه صنع

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی سامانه ای در صنعت طیور از ابتدای مهر ماه امسال خبر داد و گفت: با 

وی افزود: در این سامانه مواردی همچون افزایش میزان .استفاده از این سامانه، بخش زیادی از مشکالت صنعت طیور بهبود می یابد

، تعدیل تولید به تناسب نیاز بازار، عملکرد مدیریتی مثل ضریب تبدیل، تولید مرغ سایز و مباحث بهداشتی و... به طور کامل تولید

این مقام مسوول ادامه داد: همچنین لینک بین این نرم افزار و نرم افزار سازمان دامپزشکی به زودی عملیاتی خواهد .دیده شده است

 .آینده نشست مشترکی با سازمان دامپزشکی در خصوص این موضوع خواهیم داشت شد که در این راستا هفته

رکنی با بیان این که تشکل ها نیز می توانند در تنظیم بازار به ما کمک کنند، تصریح کرد: تشکل ها با رفع نیاز نقدینگی خود، می 

نیز در مواقع لزوم می توانیم ظرفیت سردخانه پشتیبانی را همکاری کنند و ما  طرح و برنامه در موضوع تنظیم بازارتوانند با ارایه 

 .به صورت رایگان در اختیارشان قرار دهیم

وی خاطرنشان کرد: ما در کنار تولیدکنندگان هستیم و تا جایی که بتوانیم در چارچوب وظیفه سازمانی خود در جهت رفع آسیب به 

 .این بخش اقدامات الزم را اجرا خواهیم کرد
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بیان این که تولیدات دامی در سبد غذایی مردم دارای اهمیت باالیی است، افزود: همان طور که ما انتظار داریم استمرار تولید  رکنی با

در طول سال به بهترین شکل ادامه یابد، باید در مواقع لزوم بیشترین حمایت را از تولید کنندگان داشته باشیم بنابراین مکلف به 

 .ید کنندگان زحمتکش کشور هستیمحمایت های جدی از تول

http://www.yjc.ir/fa/news/6285236/%D8%B5%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 ها یکی پس از دیگریشماره افتاد/ تعطیلی مرغداریهای صنعت طیور به نفس

دردسرهای مرغداران تمامی ندارد، چرا که طی یک ماه اخیر قیمت مرغ دستخوش تحوالتی شده که صنعت طیور را به شدت متضرر 

انگار دردسرهای مرغداران تمامی ندارد،چرا که طی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.کرد

 .دت متضرر کردش به را طیور صنعت دستخوش تحوالتی شده که  قیمت مرغیک ماه اخیر 

زار مرغ اشباع شده که با ادامه این روند شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و روند مناسب تولید با

کشور با ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه خرید  تولیدکننده مرغ براین اساس دو تشکل.مرغداری ها خواهیم بود

 .این محصول در بازار گالیه های دارند مرغ مازاد مرغداران برای تنظیم بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام و قیمت کم

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی معتقد است که افزایش قیمت با واکنش شدید مسووالن تنظیم بازار روبرو می شود در 

را  در خرده فروشی ها نرخ هر کیلو مرغهفته گذشته ستاد تنظیم بازار .حالیکه با افت قیمت کسی به فریاد مرغداران نمی رسد

 .تومان اعالم کرد که با وجود نرخ فعلی قیمت مرغ در بازار انتظار می رود که به وضعیت کنونی رسیدگی شود 7800تا  7100

اظهار کرد: علی  شاورزی،صنعت،تجارت و کمحمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار  

در مهر ماه روبروهستیم که مرغداران نسبت به این امر گالیه کاهش قیمت مرغ  رغم وضعیت مناسب تولید، طبق روال همه ساله با

ا بوی با انتقاد از نحوه خرید مازاد مرغ مرغداران از سوی شرکت پشتیبانی امور دام افزود: نوع قرارداد شرکت پشتیبانی .هایی دارند

اتحادیه ها و تشکل ها یک طرفه است، چرا که مرغداران عالوه بر تحویل مرغ مازاد باید ضمانت نامه بانکی پرداخت کنند که این امر 

پرداخت می  مرغداراندرصد پول مرغ را پس از فروش به  10کمالی سروستانی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام .عقالیی نیست

 .مر در حفظ و افزایش قیمت تاثیری نداردکند که درنهایت این ا

به گفته وی انعقاد قرارداد مستقیم شرکت پشتیبانی امور دام با کشتارگاه ها، کاهش بیش از حد قیمت مرغ زنده را به همراه دارد که 

 7800تا  7100به طبخ را کمالی سروستانی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلو مرغ آماده .این امر به نفع مرغداران نیست

، مرغداران متحمل ضرر و قیمت کنونی مرغ زنده تومان مصوب کرده بود، گفت: با توجه به افزایش برخی اقالم نهاده های دامی و

 .زیان هستند که انتظار می رود شرکت پشتیبانی با خرید مستقیم مرغ از تشکل ها از استمرار ضرر و زیان مرغداران جلوگیری کند

 کسی به فریاد مرغداران نمی رسد**

گفت: امروز نرخ هر کیلو  صنعت،تجارت و کشاورزی،محمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان و غرفه های میدان  5ه طبخ میدان بهمن تومان، مرغ آماده ب 500هزار و  3درب مرغداری به صورت نقدی  مرغ زنده

هزارتومان کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم  2وی با اشاره به اینکه هر کیلو مرغ .تومان است 750هزار و  5میوه و تره بار سطح شهر 

انتظار می رود پرورش دهندگان  بازار در بازار عرضه می شود، افزود: با استمرار این روند تمامی مرغداران ورشکسته خواهند شد که

بیان کرد:  صادرات مرغیوسفی با اشاره به آخرین وضع .مرغ گوشتی در خرید جوجه و جوجه ریزی واحدهای خود تجدید نظر کنند

رغداران مبا توجه به آنکه بازارهای صادراتی خواهان مرغ با وزن پایین هستند از این رو توفیق چندانی در امر صادرات نداشتیم، چرا که 

به گفته این مقام مسوول پیش بینی می شود که وضعیت .برای جبران هزینه های خود چاره ای جز افزایش وزن مرغ خود را ندارند

 .کنونی قیمت مرغ تا پایان آذر ماه در بازار ادامه یابد
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غ مازاد مرغداران تنها حاضر به رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید مر

درصد پول مرغداران پس  10خریداری مرغ با سایز های مخصوصی است که این امر در کنار دریافت ضمانت نامه بانکی و پرداخت 

 .از فروش موجب شده که آنها تمایل چندانی به تحویل مرغ مازاد خود به پشتیبانی امور دام را نداشته باشند

 .رت استمرار روند کاهش قیمت، مرغداران به صورت دسته جمعی خود را باید در دریا غرق کنندبه گفته وی در صو

افزایش قیمت مرغ با واکنش شدید مسووالن تنظیم بازار  :یوسفی با بیان اینکه مسووالن به فریاد مرغداران نمی رسند، تصریح کرد

 .هزار تومان در میدان بهمن کسی به فریاد مرغداران نمی رسد 5روبرو می شود در حالیکه با استمرار کاهش قیمت مرغ به مرز 

 محدودیتی در خرید مرغ مازاد مرغداران نیست***

شرکت پشتیبانی بیان کرد:   صنعت،تجارت و کشاورزی،یوسف جلوخانی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

مازاد مرغداران  خرید مرغامور دام و آن اداره کل استان تهران به منظور تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان آمادگی خود جهت 

 وی افزود: با توجه به انعقاد قرارداد با زنجیره های تولید و تشکل های صنعتی انتظار می رود که طرف های قرارداد.را اعالم کرده است

جلوخانی با اشاره به اینکه دریافت چندانی از سوی زنجیره ها نداشتیم، بیان کرد: این امر .نسبت به تحویل مرغ مازاد خود اقدام کنند

این مقام مسوول ادامه داد: شرکت .بدان معناست که نرخ مرغ در بازار آزاد برای زنجیره های تولید از صرفه اقتصادی بیشتری دارد

هزار و  6کیلو خط یک) مرغ در کشتارگاه به صورت دستی پاک شده( را  2تا  200دام مرغ سایز با وزن یک کیلو و پشتیبانی امور 

به گفته وی علی رغم آنکه محدودیتی در تحویل .تومان خریداری می کند 950هزار و  6تومان و خط دو) پاک شده مکانیزه( را  600

 .ن رقم تحویلی از تشکل ها چشمگیر نیستوجود ندارد اما تا کنو مرغدارانمرغ مازاد 

http://www.yjc.ir/fa/news/6281611/%D9%86%D9%81% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 مازاد از بازارجمع آوری روزانه هزارتن مرغ 

یک مقام مسوول گفت:شرکت پشتیبانی امور دام برای کاهش ضرر و زیان مرغداران، روزانه هزارتن مرغ مازاد را از بازار جمع آوری 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،تجارت و کشاورزیصنعت علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار.کندمی

به تمامی استان ها ابالغ شده است، اظهار کرد: با توجه به کاهش تقاضا نسبت به عرضه مرغ  خرید مازاد گوشت مرغبا بیان اینکه دستورالعمل 

وی افزود: شرکت پشتیبانی .، شرکت پشتیبانی امور دام خرید گوشت مرغ مازاد مرغداران در سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده است

هزار  6را با نرخ  (هزار تن مرغ مازاد خط یک ) مرغ در کشتارگاه به صورت دستی پاک شدهروزانه  مرغدارانامور دام برای کاهش ضرر و زیان 

 .کندتومان خریداری می 950هزار و  6و خط دو )پاک شده مکانیزه( را  600و 

فی های صنتشکل مازاد مرغداران وجود ندارد، گفت: از طریق تمامی اتحادیه ها، تعاونی و خرید مرغولی با بیان اینکه محدودیتی در 

در سطح گسترده به صورت شبانه روزی، آماده خریداری مرغ مازاد مرغداران هستیم که در صورت عدم همکاری زنجیره های صنفی 

 فروش از پس مرغ وجه درصد 10 تسویه بر مبنی مرغداران وی در خصوص گالیه های .ناگریزیم خرید را از کشتارگاه ها انجام دهیم

درصد مبلغ را پس از فروش محصول پرداخت  10تواند قانون تجارت هر پیمانکاری می براساس: کرد بیان ، دام مورا پشتیبانی شرکت

 .کند و این مشکل ارتباطی به شرکت پشتیبانی امور دام ندارد

 پشتیبانی  بیان اینکه شرکتاین مقام مسوول با  .به گفته ولی، مابقی مبلغ خرید مرغ مازاد مرغداران با نهاده های دامی تهاتر می شود 

است،  وزارت جهاد کشاورزی های سیاست از یکی سایز مرغ خرید: کرد تصریح کند،می خریداری را مرغداران مازاد سایز مرغ تنها

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام یادآور شد:  .کندکه براین اساس این شرکت تنها اقدام به خرید جنس خوب و با کیفیت می

 .کندکیلو می 2تا  1.200با وزن  خرید مرغ سایزشرکت پشتیبانی امور دام براساس استانداردهای سازمان دامپزشکی اقدام به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6285836/%D8%AC%D9%85 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 مرغ متوقف استگالیه های مرغداران از شرایط بازار/ صادرات تخم

 .مرغ در بازار گالیه مند هستندها، مرغداران نسبت به قیمت تخمیک مقام مسوول گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگارناصر نبی پور رییس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 900هزار و  3در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ثبات نرخ تخم مرغاز  ،باشگاه خبرنگاران جوان

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها، مرغداران  .تومان است 270هزارتومان و دانه ای  8هزار تومان معادل هر شانه  4تا 

تومان  300هزار و  4کنونی نرخ محصول نباید کمتر از  در بازار گالیه مند هستند، چراکه در شرایط قیمت تخم مرغ نسبت به

تن تخم مرغ  400تا  300متوقف است، گفت: روزانه مقدار ناچیزی در حدود  صادرات تخم مرغنبی پور با بیان اینکه عمال  .باشد

 7تا  6د: از ابتدای سال تنها این مقام مسوول ادامه دا .شود که نمی توان آن را جز آمار صادرات محسوب کردبه افغانستان صادر می

هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد که در صورت نبود جایزه صادراتی و رقابت با سایر رقبا میزان صادرات تا پایان سال 

که هزارتنی تخم مرغ روبرو هستیم  140تا  100به گفته وی با توجه به شرایط مساعد جوجه ریزی با مازاد  .چشمگیر نخواهد بود

گذار با اشاره به آخرین وضع رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم.در صورت عدم حمایت های دولت این رقم افزایش خواهد یافت

کند که در صورت شیوع شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان یادآور شد: با وجود فصل سرما، آنفوالنزا حادپرندگان مرغداران را تهدید می

گذار و کاهش عرضه تخم مرغ ، قیمت محصول در بازار افزایش معدوم سازی مقدار قابل توجهی مرغ تخمهمانند سال گذشته و 

 .خواهد یافت

http://www.yjc.ir/fa/news/6282382/%DA%AF%D9 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 مهرماه ۳0پایان خرید تضمینی برگ سبز چای فرا رسید؛ یکشنبه زمان 

سازمان چای کشور اعالم کرد که سی ام مهرماه جاری، پایان زمان خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار استان های 

برگ سبز چای از چایکاران استان مهرماه پایان زمان خرید تضمینی  30به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان چای، .شمالی است

سبز خود تا تاریخ مذکور اقدام کنند و منتظر تمدید  های شمالی است و از کشاورزان خواسته شده در برداشت هرچه سریع تر برگ

 نیسازمان چای کشور اعالم کرده که به عنوان متولی خرید برگ سبز چای، تاکنون هیچگونه اطالعیه ای مب.زمان یاد شده نباشند

محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور نیز بیان داشته که .سبز چای صادر نکرده استبر تمدید زمان خرید تضمینی برگ 

میلیون تومان از مطالبات کشاورزان چایکار استان های گیالن و مازندران به حساب عابر بانک سپه آنان واریز  461میلیارد و  2مبلغ 

میلیون تومان از مطالبات کشاورزان چایکار به حساب آنان  34میلیارد و  126که در مجموع تاکنون  وی خاطرنشان کرد.شده است

درصد این باغ ها در استان گیالن  90هزار هکتار باغ چای دارند که  28تا  25استان های گیالن و مازندران بین .پرداخت شده است

در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از برداشت برگ سبز چای از باغ های شمال کشور .واقع است

  .اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور و مهرماه انجام می شود

 242هزار و  26غ ، مبل 96از سوی شورای عالی اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در سال زراعی 

تن برگ سبز  228هزار و  139سال گذشته  .ریال تعیین شده است 695هزار و  14،  2ریال و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه 

  .هزار تن چای خشک بدست آمد 31درصد درجه یک، از باغ های گیالن و مازندران برداشت شد که از این میزان،  29چای شامل 

http://www.iana.ir/fa/news/49319/%D8%B2%D9 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 مها نداریارائه تسهیالت به گلخانهمکانیسم بورس کاال سبب شفافیت قیمت خرما می شود/ هیچ محدودیتی برای 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی از تولید، فراوری و بازرگانی خرما حمایت می 

ان بعد از کنندگکند، گفت: به دو صورت وام به افرادی که در این زمینه فعالیت کنند تعلق می گیرد؛ یک راه این است که به صادر 

 .ساعت وام داده می شود و راه دوم بورس کاال است که سبب شفافیت قیمت خواهد شد 48آنکه اهلیت آنها تایید شد ظرف 

های کشاورزی خبر داد و گفت: برای میلیارد تومان اعتبار جهت آبیاری تحت فشار باغ 3000 تخصیص از کشاورزی جهاد وزیر معاون 

 گیرد.میلیون تومان تسهیالت با سود شش درصد وام تعلق می 100های کوچک تا سقف ایجاد گلخانه

 تمشکال هوشمند صورت به تجمیع طرح اجرای با: گفت طهماسبی محمدعلی ، کاال بورس رسانی اطالع پایگاه از ایانا گزارش به  

برکات  و کشاورزان آمدن گرده سبب طرح این و باشد کارا تواند می سیستم این مالکیت تنوع به توجه با و یابد می کاهش اجتماعی

وی با اشاره به اینکه نگهداری و آموزش بهره برداران سیستم های آبیاری نوین مسئله مهمی است، افزود: امسال .زیادی می شود

 .میلیارد تومان اعتبارات جهت آبیاری تحت فشار تخصیص یافت که از این فرصت باید استفاده شود 3000

هزار هکتار از باغات کشور هم اکنون به صورت سنتی  900معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در رابطه با اصالح باغات گفت: 

وی افزود: خیلی از باغات هم سوء تغذیه داشته و هم کانون .یجی انجام می شوداداره می شوند که باید اصالح شوند و این اصالح تدر

 .آفت شده اند که درآمد کمی دارند و هزینه نگهداری آنهازیاد است که باید اصالح شوند

 ها نداریمهیچ محدودیتی برای ارائه تسهیالت به گلخانه

طهماسبی با اشاره به اینکه در رابطه با ایجاد گلخانه ها هیچ محدودیتی برای ارائه تسهیالت وجود ندارد، اظهار کرد: برای ایجاد 

 .میلیون تومان تسهیالت با سود شش درصد از طریق صندوق کار آفرینی امید، وام تعلق می گیرد 100های کوچک تا سقف گلخانه

در امور باغبانی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی از تولید، فراوری و بازرگانی خرما حمایت می معاون وزیر جهاد کشاورزی 

کند، گفت: به دو صورت وام به افرادی که در این زمینه فعالیت کنند تعلق می گیرد؛ یک راه این است که به صادر کنندگان بعد از 

 .ده می شود و راه دوم بورس کاال است که سبب شفافیت قیمت خواهد شدساعت وام دا 48آنکه اهلیت آنها تایید شد ظرف 

 –طهماسبی اظهار کرد: طرح های مناسبی جهت مبارزه با زنجیره تولید خرما انجام شده و برای خشکیدگی خرما نیز طرح تحقیقی 

 .جی ظرف سه سال انجام شده که به زودی نتایج آن منتشر می شودتروی

های زمستانه استفاده شود که اگر نیزاسیون نیز تسهیالت مناسبی وجود دارد و آب قنوات می تواند برای کشتوی افزود: برای مکا

 زمین کم دارند می توانیم زمین مناسب در اختیار شان قرار دهیم

http://www.iana.ir/fa/news/49249/%D9%85%D 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 کتاب تخصصی راهنمای کاشت، داشت و برداشت خرما منتشر شد

برداران حوزه نخیالت های علمی و فنی به بهرهکتاب تخصصی راهنمای کاشت، داشت و برداشت خرما با هدف ارائه آخرین یافته

 180بر ای بالغاستفاده از منابع جهانی مطرح در حوزه نخیالت، از مجموعهکشور تدوین شده است. در نگارش این مجموعه ضمن 

نشریه و دستورالعمل فنی و همچنین مقاالت کلیدی مطرح در زمینه نخیالت که زیر نظر اعضای هیات  50پروژه تحقیقاتی، بیش از 

به گزارش ایانا از پژوهشکده خرما .شده استهای گرمسیری گزینش و تنظیم گردیده، استفاده علمی مجرب پژوهشکده خرما و میوه

به همت اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، « راهنمای کاشت، داشت و برداشت خرما»های گرمسیری، کتاب و میوه

مار می شهای گرمسیری منتشر شد.در پیشگفتار کتاب آمده است: نخل خرما یکی از گیاهان بومی کشور به پژوهشکده خرما و میوه

های مختلف بر اهمیت آن افزوده شده است. بنا بر آخرین آمار سازمان رود که از دیرباز در سبد صادراتی کشور جای دارد و در برهه

المللی خرمای جهان به کشور ایران اختصاص دارد و از درصد حجم تجارت بین 20طور میانگین جهانی خواروبار کشاورزی )فائو(، به

های برتر سطح نخیالت، میزان تولید و حجم صادرات خرمای جهان های تولید، همواره در رتبهعنوان یکی از کانونن بهاین نظر ایرا

وری به شمار های بهرهترین شاخصوجود، متوسط عملکرد نخیالت و ارزش واحد خرمای صادراتی کشور که از مهمجای دارد.با این 

های ست و شایسته صنعت گسترده و استراتژیک خرمای ایران نیست. این امر معلول چالشتر از متوسط جهانی اآیند، پایینمی

برداری، سهم باالی ارقام غیرتجاری و توان به ساختار سنتی و فرسودگی نخیالت، نظام خرده مالکی بهرهمتعددی است که می

های ... اشاره کرد. تغییرات شرایط اقلیمی و بروز پدیدهبرداران و غیراقتصادی، عملیات نامناسب تولید، سطح پایین دانش فنی بهره

نوظهور همچون خشکیدگی خوشه و برگ و تغییر در فرهنگ کار در مناطق تولید خرما، شرایط سختی را برای این صنعت به وجود 

ربردی حوزه نخیالت با رسالت توسعه دانش کا 1376های گرمسیری که در سال آورده است.بر همین اساس پژوهشکده خرما و میوه

های مبتالبه یادشده اجرا کرده و در قالب های تحقیقاتی متعددی در زمینهتأسیس شده است، طی قریب به دو دهه فعالیت، پروژه

های مختلفت ترویجی به اشاعه دانش نوین و بومی تولید خرما اهتمام ورزیده است.مجموعه حاضر در همین راستا و با هدف برنامه

برداران حوزه نخیالت کشور تدوین شده است. در نگارش این مجموعه ضمن استفاده از های علمی و فنی به بهرهرین یافتهارائه آخ

نشریه و دستورالعمل فنی و همچنین  50پروژه تحقیقاتی، بیش از  180بر ای بالغمنابع جهانی مطرح در حوزه نخیالت، از مجموعه

های گرمسیری گزینش و تنظیم ت که زیر نظر اعضای هیاتعلمی مجرب پژوهشکده خرما و میوهمقاالت کلیدی مطرح در زمینه نخیال

شده، استفاده شده است.امید است مطالب این مجموعه بتواند زمینه گسترش دانش بومی تولید خرما و رشد و اعتالی این صنعت 

 استراتژیک کشور را فراهم سازد.

http://www.iana.ir/fa/news/49418/%DA%A9%D8%AA%D8% 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 رسدامسال، تولید خرما به بیش از یک میلیون تن می

ید شود که امسال میزان تولز لحاظ زراعی در شرایط مناسبی بوده و پیش بینی میرییس انجمن ملی خرما گفت: نخلستانهای خرما ا

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محسن رشید فرخی رییس انجمن ملی خرما در گفتگو با خبرنگار.هزارتن برسد 200به یک میلیون و 

اظهار کرد: سال گذشته از سازمان تعاون روستایی تقاضا کردیم که  خرید تضمینی خرما، با اظهار نگرانی از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .ندو مصرف کننده رضایت نسبی از شرایط بازار داشت در خرید تضمینی خرما دخالتی نکنند، که البته با همکاری های صورت گرفته، تولیدکننده

تابع عرضه و تقاضاست، افزود: خرید توافقی خرما به دلیل نبود زیرساخت های الزم می تواند لطمه  نرخ خرماوی با اشاره به اینکه  

 .نشویم روبرو انبارها در خرما دپوی با تا شود تکذیب دولت سوی از امر این رود می انتظار  جدی به تولید و صادرات وارد کند و

رشید فرخی ادامه داد: با توجه به فساد پذیر بودن خرما، عرضه آن در بورس کاال باید کارشناسی باشد، در غیر این صورت نمی تواند،  

بی مناس رییس انجمن ملی خرما با بیان اینکه بخش دولتی و خصوصی با مشارکت یکدیگر به فرمول.شفافیتی در بازار ایجاد کند

بنابرگفته معاون امور باغبانی وزارت جهاد طرح های مناسبی جهت مبارزه با  :جهت ایجاد زنجیره تولید خواهند رسید ، تصریح کرد

 مساعدی شرایط از خرما به گفته وی با توجه به آنکه امسال از لحاظ زراعی نخلستانهای. انجام شده است زنجیره تولید خرما

 .هزارتن برسد 200 و میلیون یک به تولید میزان که شود می بینی پیش است، برخوردار

http://www.yjc.ir/fa/news/6289183/%D8%A7%D9%85% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 تضمینی خواهد شد قیمت تضمینی جایگزین خرید

توانند محصوالت خود را بدون یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با ایجاد یک سامانه ثبت، کشاورزان می

شود. از این طریق قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی واسطه به کارخانجات بفروشند و بوروکراسی دولتی از میان برداشته می

سال گذشته قریب  میلیارد تومان به کشاورزان وجه پرداخت کردیم. در600هزارو 3نزدیک به  91سال ادامه داد: ما در او .خواهد شد

 .میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کردیم500هزار و 14به 

s/http://www.iana.ir/fa/new49403/%D9%82%DB%8C% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 روز از آخرین مهلت گذشت 2۳بازهم تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم/ 

 .روز از آغاز کشت پاییزه، هنوز اقدامی از سوی دولت برای اعالم قیمت خرید تضمینی گندم انجام نشده است 23با گذشت 

 خرید قیمت اعالم ، داستان تکراری و مهم رنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خب صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

 از اقدامی هنوز اما پاییزه کشت آغاز از روز 23 گذشت با اکنون که شود می مطرح جدید زراعی سال ابتدای در ساله هر تضمینی

یکی از مهم ترین محصوالتی که اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی برای کشاورزان اهمیت باالیی  گندم.است نشده انجام دولت سوی

 .کنندبرخوردار است، چراکه خانوارهای متعددی از این طریق امرار معاش می

واند خودکفایی تیو پرداخت مطالبات محصوالت استراتژیکی نظیر گندم، م نرخ خرید تضمینی البته ناگفته نماند که تاخیر در اعالم

 .را تحت تاثیر خود قرار دهد و در پی دلسردی کشاورزان دوباره واردات را در بر داشته باشد

ندارد،  97 -96در سال زراعی  نرخ خرید تضمینی گندمشنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش 

ند روز گذشته مطرح کرد که قیمت پیشنهادی گندم بر حسب نرخ تورم ساالنه در حالیکه عباس کشاورز معاونت امور زراعت در چ

 .به شورای اقتصاد داده شد که انتظار می رود قیمت براین حسب تعیین شود

با اشاره   صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار  

براساس قانون خرید تضمینی دولت مکلف است که نرخ محصوالت  :به بالتکلیفی گندمکاران در آغاز سال زراعی جدید، اظهار کرد

 .است اعالم نشدهاستراتژیک از جمله گندم را به موقع اعالم کند که اکنون با گذشت بیست و سه روز از آغاز کشت پاییزه، این نرخ 

را دچار سردرگمی کرده است، افزود: ادامه این روند خودکفایی  گندمکارانوی با بیان اینکه تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی 

 نیم،ک گندم واردات به اقدام باید آینده سال ها تحریم و مشکالت وجود با ای که گندم را دستخوش تحوالتی قرار خواهد داد، به گونه

ملک زاده ادامه داد: دولت تا پایان شهریور ماه، براساس هزینه تمام شده تولید و .فی در تولید خواهد گذاشتمن تبعات امر این که

تورم ساالنه باید اقدام به افزایش قیمت محصوالت کشاورزی از جمله استراتژیک کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات الزم راجع به 

ییس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با آغاز سال زراعی جدید گندمکاران با کمبود نقدینگی روبرو ر.نوع کشت را اتخاذ کنند

، تولیدکنندگان عالوه بر بدهی به فروشگاه های نهاده های کشاورزی مطالبات گندمکارانهستند، گفت: با توجه به تأخیر بخشی از 

روبرو هستند که درنهایت چاره ای جز انصراف از کشت ندارند و این امر می  و بانک ها با کمبود نقدینگی برای هزینه کشت پاییزه

این مقام مسوول با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تصریح کرد: با .تواند به ضرر جامعه کشاورزی و کشور تمام شود

البات گندمکاران مناطق سردسیری پرداخت نشده درصد مط 30توجه به فرا رسیدن کشت پاییزه و مشکالت اعتباری دولت، حداقل 

 .سردرگم کرده است 97 -96در سال زراعی  گندماست که این امر کشاورزان را برای کشت پاییزه 

 نرخ خرید تضمینی بر حسب کیفیت تعیین شود

اظهار کرد: در جلسه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

در اسرع وقت داده شد، در حالیکه  مطالبات گندمکاراناخیر کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی قول پرداخت 

ولت، گندمکاران تا حدی مالحظه ما را کنند، چراکه پرداخت اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر آن بود که به سبب مشکالت اعتباری د

نرخ خرید وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصاد مجلس برنامه ای برای افزایش .مابقی مطالبات حداقل تا دو ماه دیگر زمان نیاز دارد

تومانی گندم انتظار می رود  1300در سال زراعی جدید را ندارد، افزود: با توجه به تاکید سخنگوی دولت بر نرخ  تضمینی گندم
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مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: البته پیشنهاداتی .یابد افزایش گندم تضمینی خرید نرخ درصد  3الی  2حداقل نرخ 

 ترغب تولید تکیفی افزایش به نسبت گندمکاران تا شد داده اقتصاد کمیسیون به  مبنی بر خرید تضمینی گندم بر حسب کیفیت

تومان باشد، گفت:  1400خان محمدی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید حداقل باید .باشند داشته

 گندم میلیون تن 3.5دهد، به طوریکه کاهش تولید تاخیر و ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، تولید پایدار را تحت تاثیر خود قرار می

 .امسال ناشی از تأخیر در اعالم نرخ سال گذشته بوده است

http://www.yjc.ir/fa/news/6279461/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 ها مرهمی بر عطش زمینهای زیرزمینی به صدا درآمد/ توسعه کشت گلخانهآبزنگ خطر اُفت 

 .های زیرزمینی، زنگ خطر را به صدا درآورده و همگان را درباره آینده زمینِ بدون آب، نگران کرده استاُفت آب

افت آب های زیر زمینی زنگ خطر را به صدا  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و  به گزارش خبرنگار

توسعه کشت محصوالت گلخانه براین اساس مسووالن وزارت جهاد با  .درآورد و همگان را درباره آینده زمین بدون آب نگران کرد

البته ناگفته نماند که بسیاری از  .از روش های نوین کشاورزی درصدد کاهش مصرف آب در این بخش هستندو استفاده  ای

حداث ا سوی و سمت به حرکت و ندارند مناسبی وضعیت استاندارد و تکنولوژی لحاظ از موجود های گلخانه که معتقدند کارشناسان 

ها را یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد مجری طرح توسعه گلخانهسید پور  .دانندرا امری ضروری می های مدرنگلخانه

هکتار  1220تا کنون بالغ بر  96داند که بدین منظور از ابتدای سال ها میکشاورزی به منظور صرفه جویی آب در توسعه گلخانه

های مدرن ای را به منظور توسعه گلخانههای گلخانهوی تدوین استاندارد سازه .متقاضی احداث گلخانه به بانک عامل معرفی شدند

را بر مبنای استاندارد کشورهای پیشرو  های گلخانه ایاستاندارد سازهضروری دانست و تاکید کرد: پیش نویس مشخصات فنی 

کشاورزی  های بخشمسعود اسدی رییس تشکل. ها به ثبت برسدآماده کرده ایم که انتظار می رود تا پایان سال، استاندارد این سازه

بحران منابع  با انتقاد از وضعیت نامناسب توسعه گلخانه ها یادآور شد: با توجه به صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار 

از لحاظ تکنولوژی و استاندارد وضعیت  وی افزود: امروزه گلخانه های کشور .، توسعه گلخانه های مدرن تعریف چندانی نداردآبی

به گفته اسدی اکنون در گلخانه های کشور به ازای هر هکتار بیش از  .های کشور سنتی هستنداسفناکی دارند، چرا که اکثر گلخانه

بخش رییس تشکل های  .تن می رسد 600تن محصول تولید نمی شود، در حالیکه این رقم در گلخانه های اروپا به  60تا  50

کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه میزان محدودی گلخانه مدرن با سرمایه گذاری دولت احداث شده اما در هیچ جای دنیا به عنوان 

به فضای گلخانه بیان کرد:  کشت محصوالت سبزی و صیفیوی با اشاره به ضرورت انتقال  .گلخانه مدرن از آن استفاده نمی شود

یمی و بحران منابع آبی، راهی جز انتقال محصوالت سبزی و صیفی به فضای گلخانه وجود ندارد چرا که مسئله با توجه به شرایط اقل

اسدی تصریح کرد: ترغیب کشاورزان در انتقال کشت قرقابی و فضای باز محصوالت  .آب به یک مقوله امنیت ملی تبدیل شده است

خارجی در این بخش را به همراه خواهد داشت، چراکه گلخانه های موجود گذاری آب بر به داخل گلخانه های مدرن، جذب سرمایه

 .با استاندارد فاصله معناداری دارد

  توسعه گلخانه ها بدون بازاریابی به شکست منجر می شود

گفت: قبل از توسعه گلخانه ها باید   صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

باید به فکر صادرات  ،ها و افزایش تولید محصوالت کشاورزیوی افزود: با توسعه گلخانه .بازاریابی مناسبی برای محصوالت گلخانه ای داشته باشیم

خان محمدی با اشاره  .قبل از کشت، ثبت سفارش از بازارهای هدف صورت گیرد تا براساس آن به تولید محصوالت بپردازیمای که باشیم به گونه

 باید التمحصو تولید و عرضه در الزم ساختارهای ایجاد: کرد تصریح شد، خواهد منجر شکست به بازاریابی بدون ها گلخانه توسعه  به اینکه طرح

 به که شود می تولید کشور در کشاورزی محصوالت انواع میلیون 115 ساالنه  مدیرعامل مجمع ملی نخبگان ادامه داد: .گیرد قرار اولویت جز

 فاجعه یک امر این که رود می هدر به محصوالت این درصد 30 تا 25 نقل و حمل مناسب های ساخت زیر و تکمیلی و تبدیلی صنایع نبود سبب

مسائلی نظیر افزایش بهره وری،توسعه  وزارت جهاد کشاورزی :اینکه توسعه گلخانه ها تنها مالک نیست، گفتوی در خاتمه با بیان  .است

 .صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد توجه قرار دهد تا انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/6284816/%D8%B2%D9%86%%-DA%AF 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 + جدول "روغن پالم"درصدی واردات  ۳8رشد 

میلیون دالر وارد کشور شده است.  170پالم به ارزش  هزار تن ورغن 216بر اساس آمار گمرک، در شش ماهه نخست سال بیش از  

هزار تن و ارزش  177این حجم واردات روغن پالم در حالی انجام شده است که میزان واردات این محصول مدت مشابه سال قبل تنها 

 .رصدی رو به رو بوده استد 38لیتری با رشد  200بر این اساس واردات روغن پالم در ظروف  .میلیون دالر بوده است 122ارزی آن 

روغن خام مورد نیاز کشور از دو منبع سویا) کشورهای برزیل و آرژانتین( و پالم ) کشورهای مالزی و اندونزی( تامین می شود. در 

کیلوگرم رسیده که حداقل هفت کیلوگرم بیش از سرانه مصرف جهانی است. مطابق  20حال حاضر سرانه مصرف روغن در ایران به 

تواند از انواع روغن پالم باشد و باتوجه به میزان کل واردات روغن درصد روغن وارداتی کشور می 30ه ستاد تنظیم بازار حداکثر مصوب

 ساخته پالم روغن واردات هرچند است، اولئین پالم  روغن، واردات نوع این از درصد  44.5 و هزار تن بوده 957خام آمده به کشور که 

 .است یافته کاهش شده

http://www.iana.ir/fa/news/49360/%D8%B1%D8%B4 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 مسووالن بر طبل گرانی زعفران نکوبند/حداقل و حداکثر نرخ طالی سرخ در بازار

 .بندگرانی این محصول نکوگفت: مسووالن به قیمت تمام شده، کیفیت و نرخ منطقی زعفران در بازار توجه کرده و بر طبلحسینی 

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

 بازار از دقیقی ارزیابی توان نمی  در چند روز آینده، برداشت زعفران اشاره به آخرین وضعیت بازار زعفران اظهار کرد: تا زمان

به نرخ باال، توقع از دست دادن بازارهای صادراتی دور از ذهن نیست، افزود: با افزایش  عرضه زعفرانوی با بیان اینکه با .داشت

 .تولید در واحد سطح و باالبردن کیفیت باید قیمت در بازار را مدیریت کرد تا بتوان به تولید و تجارت ادامه داد

 هستند باید به واقعیت هایی ازار طالی سرخ ایرانیبها و تولیدکنندگان که نگران حسینی ادامه داد: تمامی مسووالن امر، تشکل

گرانی محصول نکوبند، چراکه این امر به قیمت از دست نظیر قیمت تمام شده، نرخ منطقی عرضه و کیفیت توجه کنند و بر طبل

 .دادن بازار تمام می شود

 .هزارتومان اعالم کرد 100میلیون و  5و حداکثر  800میلیون و  3را  نرخ هر کیلو زعفرانعضو شورای ملی زعفران حداقل 

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: تا عرضه زعفران نو، تقاضای چندانی در بازار داخلی و خارجی وجود ندارد ، با  قیمت زعفرانوی 

 .این وجود پیش بینی می شود که نرخ زعفران با روند کاهشی روبرو شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6272261/%D9%85%D8%B3%D9%88% 
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 زیتون
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 های زیتونپای غصه

 سایهباد خبر خوب است. هر چه که با خودش بیاورد، مال کسی نیست، مال همه است. خورشید در  |شهروند . شادی خوشکار

بعد از تمام شدن هر باد شدیدی و قبل از روشن شدن هوا از »اش را: آورد بادهای پاییزی جوانیها نشسته است و به یاد میدرخت

کردیم. بادِ زِ حالل است. یعنی زیتونی که باد با خودش آمدیم، با فانوس، هر جا که زیتون ریخته بود، جمع میخانه بیرون می

های کارگران باالی کنند و گاهی مثل چوبهای رودبار ادامه پیدا میکنار منجیل است، شهر بادها. بادها تا دامنهرودبار « آورد.می

های تیره کوچک. سبزی های باریک سخت و برگاند، با شاخهها در دامنه کوه ایستادهدرخت.ریزندها را به زمین میدرخت، زیتون

های جوان خواهند بارشان را به زمین بریزند. از نهالهایشان خم شده و میتازه اول پاییز شاخهها از درختانی است که تیره کوهپایه

ها ریزند. باغخورند و باران زیتون روی سر کشاورزان میهای پیر که چوب مییکی با دست چید تا درختشان را یکیکه باید میوه

ها باالی درختان مرد .ها پهن شده. زیر پای درختان زیراندازی برای زیتونزندهای زیتون آفتاب را پس میاند، سایه درختتاریک

ها را ها زیتونشود، زنزنند. کار درخت که تمام میشده میهای خمهای پرزیتون و شاخههایی نازک به برگروند و با چوببلند می

اند و اوایل ای دادههای خوشهها در اردیبهشت گلدرخت.کنند. فصل چیدن زیتون رودبار است. زِ یا زیاز روی رواندازها جمع می

ها تون یا زیَستان )زیتونستان( بار درخترود: زیَسهای زیتونش میای سراغ باغاند. هر خانوادههای سبز به بار نشستهپاییز دانه

وغن زیتون، سیا زِ )زیتون سیاه روغنی( . زیتون کند. مارِ زِ )زیتون ماری(، گردِ زِ یا زردِ زِ: مخصوص کنسرو و رشان را عوض میرنگ

زنند و آوازهای ها به شالیزار میچیدن زیتون کاری خانوادگی است، نه مثل برداشت برنج که زن.نوبرانه هر سال، زیتون ماری است

های رودبار ت که زیتوناند. نخستین سالی اسهاست و باری که آوردهها در زیستان به شاخهخوانند. چشمشاد و غمگین محلی می

سال است آفتی به اسم مگس زیتون منتشر کرده، گفته یک 83سال سال آفت ندارند. جهاد کشاورزی گیالن در آماری که 14بعد از 

گویند به خاطر ها هم میها را از بین برد، بعضیدرصدشان آسیب رسانده است. امسال سرمای هوا مگس65ها زده و به به زیتون

ردند. ها آویزان کها آورد و به شاخهدولت فقط از این برچسب»پاشی نبوده: ت که دیگر آفتی نیست. اما هرچه هست، تأثیر سمگرماس

ه پاشی کند و باغ همسایه نکند، فایده ندارد. تنها کمکی ککه یک نفر باغش را سمپاشی باید کلی باشد، اینهم تأثیری ندارد. سم آن

هایی که از عراق یا ترکیه ها از زیتونآورند که آفتفروشان رودباری به یاد میکشاورزان و زیتون «.مین استخواهیم هاز دولت می

هزار هکتار از باغات زیتون 2، 92سال به گفته مدیر جهاد کشاورزی گیالن در  .های قرمزهایی در گونیوارد شدند، سرایت کرد: زیتون

ها( را یادشان است. تا قبل از )دوا زن« دِوازِنون»مردم رودبار .زیتون دچار آسیب شدید شدندشهرستان رودبار در اثر آفات مگس 

شان، چیزی مثل آبپاش به های کوچکگاههای مخصوص و با دستشد، مامورانی با لباسانقالب فصل برداشت زیتون که تمام می

رفتند خانه و از ترس درها را زدند: دوازنون اومدن، میویدند و داد میدها میها در کوچهکردند. بچهپاشی میآمدند و سمها میباغ

گویند کمی که بگذرد ها میها ریزترند اما بار زیاد شده و آفتی نیست. بعضیامسال زیتون.گرفتندها آفت نمیبستند. آن زمان باغمی

نشسته است. با  د چادرش را به کمر بسته و زیر درختها را باید زود از درخت بچینیم. خورشیدهد، زیتونآفت خود را نشان می

االن که فصل زیتون نیست. »ریزد: دارد و درون سطل میها را از روی گونی سفید برمیمشت زیتونهای پیر و پرچروک مشتدست

ای ان که بود با بچهخورشید جو« شد.ماند که درشت و رسیده و چرب میقدر سر درخت میرسید. آنها زمستان میزیتون آن وقت

ها را کم همه جا را سفید کرد. مجبور شدند زیتونکرد، برف آمد، کمها زیتون جمع میکه با چادر به کمرش بسته بود زیر درخت

های ریخته روی زمین را جمع کردند. نه خراب شده بودند ها آب شد، برگشتند و زیتونبگذارند و برگردند خانه. چند روز بعد که برف

گویند کردهای سوریه ها میگویند زیتون را مسافرانی از سوریه با خود به رودبار آوردند. بعضیمی.و نه کسی دست بهشان زده بود
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گویند زیتون از لبنان به رودبار رسیده. رودبار شهر سفیدرود، ها هم میاند، بعضیآمده (ها از شام )سوریهآوردند و اصال خود رودباری

روی آن تصویر دو گاو  جام مارلیک کشف شد، 1340سال های تلخ و سبز. ای میزبانی برای زیتونشبیه مناطق مدیترانه وهواییبا آب

گویند االن دیگر قم و شیراز های رودبار میفروشزیتون.سال قدمت دارد3500روند. جامی که بالدار بود که از درخت زیتونی باال می

دولت طرحی به نام طوبا برای تولید  80اوایل دهه « شان دو برابر زیتون رودبار است اما خشک است.هایزیتون» :کارندهم زیتون می

 :داد تا در زیتون به خودکفایی برسیمساله به باغداران شهرهای دیگر می99های زیادی را به شکل بیشتر زیتون گذاشت. زمین

استان کشور کشت کردند و به این منطقه هم  13عداد کمی یونانی بودند که در ها نژادهای زیتون اسپانیایی و تبخشی از این زیتون»

ها کیلویی توانند با زیتون رودبار رقابت کنند. اگر آن زیتونها نمیگویند، ولی این زیتونگرایش پیدا کرد. به این نوع زیتون مانزالیا می

ها زیتون« مان است. بهترین نوع زیتون منطقه هم، زیتون ماری و زرده است.هزار تو18هزار تومان باشد، زیتون رودبار کیلویی 10تا  8

 .طارم بیشتر زیتون دارد، اما رودبار شهر زیتون است»آیند: به رودبار می  هرکجا که باشند، در کرمانشاه، شیراز و قم برای فروش

ها زیتون آن درشت» :اندهای سبز ریز چیده شدهر زیتونهای زیتون سیاه درشت کنادر فروشگاه شیشه«.های رودبار فرق دارندزیتون

 «.کردیم ولی آن زمان گذشتهکنیم. یک زمانی صادر میاسپانیا و یونان است. از ترکیه و سوریه هم زیتون وارد می

ها از همان جا تأمین زیتونکند. در قدیم آبیاری ها را سرسبز میها سرازیر شده، دامنهرودبار در دامنه کوه بنا شده، آبی که از کوه

دهند و ها کم بار میسال است درخت4-5 .آید کم شدهها میزمانی سفیدرود خروشان بود. االن آب ندارد. آبی که از کوه»شد. می

های این منطقه سنتی نگه زیتون سیاه هم بستگی به آب و خاک و داشت دارد. تمام درخت .چربشان ریز است و کمهایزیتون

روز  15های زیتون باید هر بارد، باغهایی که باران نمیدر فصل«.شان هم هنوز به همان روش قدیم استشوند و برداشتشته میدا

ها را آب دادیم. بار زیتون 3ماه فقط  6در »گوید: فروشی دارد، میمغازه زیتون 5-6یک بار آبیاری شوند. اما احمد که در راسته رودبار 

 150ها به سمت اتوبانی است که فقط روی مغازهروبه«.کننداند، اما روشن نمیسال است ساخته10شهر هست که پمپاژی در وسط 

شدن نیمه اتوبان، سهم جاده قدیم ای که با ساختهمغازه 40متر آن مانده تا کامل شود و رودبار را از یاد مسافران گذری، ببرد. مثل 

وکور آباد سوتهای رستمفروشها را پایین کشیدند و راسته زیتونآباد کرکرهای که در رستممغازه 30-40رودبار و متروکه شدند و آن 

آباد نابود شد، منجیل و دهیم. از اولی که اتوبان را ساختند، رستمبرای ما فرقی ندارد، تغییر شغل می»گوید: شد. احمد می

رودبار بزرگترین شهرستان استان گیالن است که یکی از مهمترین « هایش هم نابود شدند، حاال نوبت رودبار است.غذاخوری

 .میلیارد تومان بود2هایم فقط از فروش کلوچه یک پنجشنبه جمعه تابستان، درآمد مغازه»های این استان را دارد: زیتون. سرمایه

 -خرند؟جا کلوچه میچرا از این -«.نقدی زیتون بودمیلیون تومان فقط درآمد 25ها برابر کلوچه درآمد دارد. از یکی از مغازه 2زیتون 

ت، آیند، مسیرشان الهیجان نیسشهر بزرگی است، ترافیک زیاد ندارد، آنهایی که از غرب گیالن مثل آستانه و آستارا یا از اردبیل می

سال  رودی، مجری طرح زیتونانی ملکرمض.ای ندارند، اتوبان را کامل کنندخرند. خدا را شکر فعال بودجهکلوچه را هم از رودبار می

درصد آن در 80شود که حدود زیتون در داخل تولید میهزار تن روغن4ساالنه حدود »گذشته درباره تولید زیتون رودبار گفته است: 

همین بازارها به درصد آن در 80شود و باز هزار تن کنسرو زیتون در کشور تولید می50رسد. همچنین بازارهای رودبار به فروش می

ها را باید از زمستان شخم بزنند، هرس کنند و کود بدهند تا اواخر شهریور که زیتون روزیدرختروز کار شبانه 45«.رسدفروش می

رسد و فصل ماه میشان دیگر تا آبانها فرق دارد اما همهزمان، روستا به روستا و شهر به شهر زمان رسیدن زیتون رسد. از آنمی

های بزرگ خودشان بخش فرآوری زیتون دارند که از پای دارها همین زمان است. فروشگاهاوج کار برای زیتون.شودون تمام میزیت

اند و از شیرین کردن فروشی مانده است. دو مرد آمدهآباد، فقط چند زیتوندر رستم .دهندبندی و فروش را انجام میدرخت تا بسته

ن کنیم، من االزیتون کنسروی کار سختیه، ما تناژ باال درست می»گوید این کار شما نیست: ر جوان میداپرسند. مغازهزیتون می

اند، هرکدام با های مختلف کنار همها در ظرفدر پیشخوان زیتون« دانم اندازه نمک و آب و سود برای مقدار کم چقدر است.نمی
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 اینها همه غیر از زیتون ماری،»، زیتون کنسروی، زیتون ویژه و سوپرویژه: هستههای کوچک. زیتون شکسته ماری، زیتون بیتفاوت

ورند، خجا زیتون شکسته میهای اینهسته مال مسافرهاست. محلیشان با هم فرق دارد. زیتون کنسروی و بیهاییک نوع است. اندازه

های بزرگ کند منبعشود که تا چشم کار میاز میدر پشتی مغازه به حیاطی ب«.آیدشان نمیتر است و بقیه خوشچون طعمش تلخ

را در  گیرد. دستششود و در مخازن پر از آب نمک و سرکه قرار میپالستیکی سفید است. همه پر از زیتون. زیتون سبز شکسته می

عصر در حیاط خبری  اند.مخزن سفید بزرگ را پرکرده 100های امسال حدود دهد. زیتونهای سبز را نشان میبرد و زیتونآب می

اه این دستگ»کنند: ها کار میآید. فقط یکی از دستگاههای فرآوری از زیرزمین دفتر مرکزی میاز کارگرها نیست. صدای دستگاه

ها وشو از صافیها بعد از شستریزند و زیتونها را در دستگاه میدو کارگر از یک طرف زیتون« هاست.وشو و جداسازی زیتونشست

جداسازی هسته زیتون  شوند. دستگاههای مخزن سرازیر میهای ریز، متوسط و درشت هرکدام در یکی از سطلشوند، زیتونیرد م

یاورند. اند سر باغ که بار باالن زیتون تازه نداریم، کارگرها رفته»اند: کشی و عصاره برگ زیتون خاموششکنی و روغنو دستگاه زیتون

شوند. کارگرهایی که روی بیشتر کارگرها روزمزدند، بیمه نمی«.شودرسیده، اوایل آبان تازه شروع میکشی هم هنوز نفصل روغن

نهارشان را هم »تومان درآمد دارند:  40کنند، روزی ها را جمع میها که زیتونگیرند و زنتومان می 80روند روزی درخت می

تومان  700تا  650مان معموال در ماه حدود کارگرهای»کنند: روزی کار میمهرماه زمان کار است. گاهی کارگرها شبانه« دهیم. می

ها با اضافه کار گیرند. بعضیتومان می 450کنند، ماهی شان را جدا میکنند و هستههایی که زیتون را پاک میدرآمد دارند. زن

روز  45« گیرند.تومان می 100کنند و هر روز زی کار میرورسد. االن دو تا کارگر داریم که شبانهمیلیون میدرآمدشان به ماهی یک

دهیم. صبحانه هم به این کارگرها می»کنند: ها را عوض میشوند و آب زیتونشب بیدار می 12سال کارشان فشرده است. ساعت  از

د باشد، روی درخت همان طوری شود و زمانی که محصول زیاکه چیده میخریم. گاهی بعد از اینمان را سر باغ میبیشتر محصوالت

کنند وهوا دارد، اگر فصل گرم باشد، زود رشد میخریم، بستگی به آبمهرماه زیتون می 15-20شهریور تا  10از  .کنیمخریداری می

 های شکسته هیچشدن زیتون کنسروی و زیتون شکسته فرق دارد. زیتونشیرین«.و سرد باشد، زیتون باید بیشتر روی درخت بماند

 های کنسرویرود و زمان طوالنی نیاز دارند، اما به زیتونشان میبار که آبشان عوض شود، تلخیخواهند. چندینمواد شیمیایی نمی

ها ماند، بعد به زیتونساعت سود در آب می 12ریزیم. معموال کیلو سود می 3لیتر آب و سرکه و نمک،  200در »زنند: می« سود»

کنیم. البته این زمان به هوا و دما هم بستگی دارد. اگر دوسوم داخل زیتون نفوذ کرده باشد، آب را عوض میزنیم اگر تا سوزن می

 .نمک بخوابانند تا له نشوندها که شیرین شدند، باید آنها را در آبزیتون« داریم.تر باشد، زودتر سود را برمیهوا گرم

ها را سرما زد. زیتون در دمای منفی دبار و گرگان و طارم و حاشیه سفیدرود، زیتوندارها نبود، در روپارسال فصل خوبی برای زیتون

آید. تن زیتون به این شرکت فرآوری می 20ها پربارترند. هر شب حدود شود. امسال درختدرجه به پایین دچار سرمازدگی می 10

که هایی که لگیرند و زیتونها را میها و دمکنند، برگپاک میها را دانه زیتوننشینند و دانهها میکردن زیتونزن در بخش پاک 20

اهی کنی نشسته و با دستگبعدازظهر. زنی در کارگاه نیست و تنها یک زن در اتاق تاریک زیتون پاک 6صبح تا  8کنند. از دارند، جدا می

ها خاموش بودند و این خانوم را آوردیم ت. دستگاهاین زیتون مقدارش کم است و برای آشناس»شکند: دانه میها را دانهسنتی زیتون

 «.های دیگر بیایند و زیتون پاک کنندها در آب نمک سرکه است و آماده نشده است که خانمکه بشکند. االن زیتون

شکند و کشد طرف خودش، میمشت میهای یک طرف زیرانداز را مشتخورشید سنگی گرد به دست گرفته است، کوه زیتون

 «.شکنهاش نیک جوری باید بزنی که هسته»شکنند: یکی زیر ضربه سنگ سیاه خورشید میها یکیذارد گوشه دیگر. زیتونگمی

شکنی نرم و لطیف های خورشید بعد از یک روز زیتوندست .ریزد روی زیراندازشود، روغن میشان مثل پسته باز میها دهانزیتون

های پالستیکی آبی، آنها را شکنند و در دبهمردم محلی حجم کم زیتون را به این شکل می زیتون. هنوز همشود، خاصیت روغنمی

ها را ها زیتون الزم باشد هستهدارند تا نرم نشوند. وقتی که در فروشگاهها را در آب نمک و سرکه، تلخ نگه میزیتون.کنندشیرین می
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هایی که االن در فروشگاه دیدید، زیتون پارسال همه زیتون»ا شیرین شود: کنند تگیرند و در آب معمولی چند بار تعویض آب میمی

یرین کنیم و شبار تعویض آب میهسته و چندینشود. به اندازه نیازمان بیاست. هسته زیتون که دربیاید مقاومت کم و سریع له می

 «خواهد.یض آب کار راحتی نیست و دقت خاصی میاش است. تعودارد، تلخیدهیم به بازار. چیزی که زیتون را نگه میکه شد می

قاعده دارد. اگر آب زیاد تعویض »شان عوض نشود: شوند، فقط یک روز وقت دارند تا رنگها از زمانی که از درخت چیده میزیتون

 هایزن بزرگ در بشکههای پمپاژ از مخاکردن با دستگاهها را وقت شیرینزیتون« ماند.اش میشود و کم باشد، تلخیشود، له می

زمین کارگاه خیس و نمناک « ریزند.شود و آب تازه میها یک توری دارد که آب از آن خالی میریزند. روی بشکهکوچک آبی می

های واحدهای فرآوری های زیرزمینی رودبار به دلیل پسابزیست رودبار به تازگی از آلودگی آبرئیس اداره حفاظت محیط.است

اند، اخطاریه شان اقدامی نکردههایواحد فرآوری زیتون که برای کنترل پساب 25آژ حدود است. به گفته بهروزاده زیتون خبر د

های زیتون بگوییددر حیاط کارخانه از غصه.های چند واحد هم به واحد قضائی ارجاع داده شده استاند و پروندهدریافت کرده

رسد، تازه آسفالت شده. ها میشود. راهی که از بزرگراه به کارخانهباد منجیل گم میشان در دوند و صدایها میکشی سگروغن

ای از حیاط یک کارگر پای دستگاه وکور است، فقط در گوشهدارها به این جاده نرسیده است. کارخانه سوتامسال هنوز مسیر باغ

افتد: کشی به راه میشوند و دستگاه روغنروز دیگر سیاه می 10 ها تاهسته ایستاده و کنارش یک فرغون هسته زیتون. زیتونزیتون بی

تر شود و در دستگاه دکانسوشو و آسیاب میزیتون شست»کشی را به کارگاه فرآوری زیتون اضافه کرده است: سال است بخش روغن3

گیری هم به رودبار ها حتی برای روغننوزیت .کندشود روغن آن بیرون بیاید. در بخش دیگر هم آب و روغن را جدا میفشار باعث می

جا برای هر کیلو شود، ولی اینتومان می 700 -800گیری باالست و هر کیلو زیتون چون در شهرهای دیگر دستمزد روغن»آیند: می

 .دهدتن روغن می 200 -300تن زیتون،  1000هر  «.های بهتری داردگیریم. طارم زیتونتومان می200زیتون 

های هایی شبیه سنگکردند و با کمک سنگهای بزرگ سرخ میها را در تابهها، مردم به شکل سنتی زیتونل از آمدن دستگاهتا قب

زیتون ما به اندازه مصرف داخلی است، اگر هم صادر کنیم به کشورهای »گرفتند: شان را میای طوالنی و سخت، روغنآسیاب در پروسه

اوایل  .آیدرود ولی پولش نمیگردد. بار میرود، برنمیمان که بیرون می. مشکل این است که سرمایهضعیف است، مثل عراق و سوریه

نفر در کارگاه مشغولند  5 -6« توانیم پولش را بگیریم.گیریم اما نمیکردیم، االن چک هم میفرستادیم و فقط با طرف توافق میبار می

دهند. کار هرچند بندی انجام میکارگر ثابت کار بسته 2 -3رسند. نفر هم می 10 -15حدود ها که راه بیفتند کارگرها به اما دستگاه

ی یککشی باید کامال سیاه شوند، کارگرها آنها را یکیها برای روغنزیتون.شودسال در جریان است اما کمتر و بیشتر میفصل  4در هر 

ها زیتون در ایران خیلی کم است و بسیاری از شرکتتولید روغن»یفتد: با دست از درخت بچینند. زیتون روغنی نباید به زمین ب

های دیگر زیتون استان .زیتون را از کشورهایی مثل اسپانیا وارد کنند، تولید رودبار به اندازه کل کشور نیستشوند روغنمجبور می

طور مستقیم بر د، اما خشکسالی و ترسالی بهآورزیتون پرتحمل است، خشکی هوا و شوری خاک را تاب می«.روغن زیادی ندارند

تن  200هزار و 6ترسالی بود و بیشترین میزان تولید زیتون در این مدت بوده.  72 -73های گذارد. سالمیزان محصول تأثیر می

طح زیر کشت افزایش که میانگین سخشکسالی بود و با این 86 -87های هکتار باغ به دست آمد. در مقابل سال149هزار و 2زیتون از 

تن زیتون رسید )پژوهش بررسی تأثیر خشکسالی بر تغییر بازدهی محصول  294هزار و 3هکتار باغ به  270هزار و 6پیداکرد، محصول 

. گویند، بگویید به داد ما برسندکاران رودباری میزیتون.آوردزیتون را پایین میزیتون در شهرستان رودبار( دمای باال کیفیت روغن

شان را عاصی کرده، توسعه هایآبی خیلیشان را نابود کرد. کمها زندگی و سرمایهآفتی که امسال دست از سرشان برداشته، سال

« هادوازن»سال است که خبری از سال در کار فروش زیتون بودند، ورشکست کرد و خیلی 40 -50بزرگراه کسانی را که بیش از 

 گوید؟های زیتون نمیی از غصهگویند چرا کسنیست. آنها می

http://www.iana.ir/fa/news/49256/%D9%BE%D8%A7%DB% 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49256/%D9%BE%D8%A7%DB%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

137 

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۲۷پنج شنبه 

 رژیم غذایی متعادل چیست؟

 .دهداطالعات و عناصری را که برای کارکرد مطلوب آنها نیاز داریم، ارائه میخوریم به اندام ما غذایی که می <مواد غذایی

ود. اگر شبیند و سالمت بدن ما دچار افت میاگر از نظر غذایی اطالعات درستی به اندام منتقل نشود، روند متابولیسم ما آسیب می 

شویم و در معرض خطر رات اشتباهی را منتقل کند، چاق میما غذای زیادی دریافت کنیم یا غذایی را بخوریم که به اندام ما دستو

  .گیریمهای قلبی و عروقی قرار میو بیماری (Diabetes)ها و شرایطی نظیر گرفتگی عروق، دیابتبیماری

تحرک دهد. غذا به ما انرژی موردنیاز برای رشد، سالمت بدن، فعال بودن، غذا همچنین بخش مهمی از زندگی همگان را تشکیل می

دهد. بدن ما به دریافت موادی نظیر پروتئین، کربوهیدرات، چربی، ویتامین و موادمعدنی از کافی، فکر کردن و آموزش دیدن را می

 .خوریم، نیاز دارد تا سالمت و مولد باقی بماندطریق مواد غذایی که می

واد ها غالباً در ماندام بدن مورد نیاز هستند. پروتئین ها و سایرها برای ساخت و حفظ عضالت بدن، خون، پوست و استخوانپروتئین

ند. کنترین منبع انرژی را برای بدن فراهم میها اصلیشوند. کربوهیدراتمرغ، لبنیات و ماهی یافت میغذایی نظیر گوشت، تخم

ها، عسل، ته هستند. میوهزمینی سرشار از نشاسها و شکرها. برنج، ذرت، گندم و سیبنوع هستند: نشاسته2ها کربوهیدرات

  .اند. چربی، دومین منبع انرژی برای بدن استهای شکالت هم از مواد غذایی سرشار از شکر تولید شدهجات و تختهشیرینی

کند اما سوزاندن چربی طور معمول انرژی بیشتری به مقیاس کالری در گرم نسبت به هر نوع مواد غذایی دیگر فراهم میچربی به

ها، کره، شیر، پنیر و برخی از مواد گوشتی. بدن به میزان بسیار کمی از شوار است. مواد سرشار از چربی عبارتند از: روغنبسیار د

ها و مواد معدنی نامند. ویتامینها و مواد معدنی را مواد مغذی نیز میها و مواد معدنی نیاز دارد. در برخی از مواقع ویتامینویتامین

ها )کلسیم( هایی از بدن نظیر استخوانتوانند به ساختن بافتطور اخص میکنند. مواد معدنی بهای بدن را کنترل میهخیلی از فعالیت

 .کمک کنند. عالوه بر این موادغذایی یک رژیم غذایی مناسب و مطلوب برای بدن مورد نیاز است (و خون )آهن

از داریم که باید از آنها به میزانی صحیح استفاده کنیم. این چیزی است که تنها به این مواد مغذی ذکرشده نیبرای سالمت بدن ما نه

شمار است؛ اگر به اندازه کافی پروتئین نخورید، اگر در گوییم. عواقب نداشتن یک رژیم متعادل بیما به آن رژیم غذایی متعادل می

مرغ، کربوهیدرات از مواد غذایی حاوی انرژیک نظیر تخم اگر به میزان کافی .سن رشد قرار داشته باشید، رشد کاملی نخواهید داشت

را در پی  (Obesity)زا، چاقیو چربی استفاده نکنید، احساس خستگی خواهید کرد. همچنین مصرف زیاد از حد مواد غذایی انرژی

های اشباع شده مصرف بییافته و تعدادی از کشورهای در حال توسعه چرخواهد آورد. امروزه خیلی از افراد در کشورهای توسعه

یافته و ای که امروز کشورهای توسعهشود؛ مسئلهاستفاده از موادغذایی چرب اشباع شده باعث چاقی یا چاقی مفرط می .کنندمی

ن یآورد؛ از جمله اینکه اای با آن مواجه هستند. چاقی و چاقی مفرط مشکالت زیادی را برای افراد پدید میطور ویژهدرحال توسعه به

ها قرار های ناگهانی یا انواع سرطانباال، سکته (blood pressure)افراد بیشتر در معرض خطر عوارض قلبی، دیابت، فشار خون

تر ند یا پایینکنتر از حد مورد نیاز برای بدن نیز روی دیگر سکه است. به افرادی که بد تغذیه میگیرند. گرسنگی و تغذیه پایینمی

گویند. افرادی که به میزان کمتری عبارت دیگر دارای سوءتغذیه مییا به« بد تغذیه شده»خورند در اصطالح میاز حد نرمال غذا 

 .شوندکنند، دچار تغذیه بد هستند؛ این افراد اغلب دچار عفونت و ضعف بدن میزا مصرف میپروتئین و مواد غذایی انرژی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a896f6952cd54031ac7d 
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 سوز فصل پاییز را بشناسیدمیوه چربی

شیرین معتدل است.  انارترش طبع سرد و خشک دارد و انار .العاده استهای فراوان و طعمی فوقای با خاصیتانار میوه <غذا و تغذیه

 .تواند توان جنسی را تقویت کندبخشد و حتی میآب انار برای پیشگیری از سرطان مفید است، سالمت قلب را بهبود می

و مردان چاق  (Women)های اطراف معده و شکم را در زنانتواند چربیمتخصصان تغذیه تاکید کرده اند که آب انار همچنین می

کنند، کاهش های چربی در اطراف شکم در افرادی که آب انار مصرف میبت کردند، میزان تشکیل سلولکاهش دهد. متخصصان ثا

آید و بنابراین خطر بروز حمالت قلبی و سکته مغزی و بیماری کلیوی نوشند، فشار خونشان پایین مییابد.کسانی که آب انار میمی

 .کنددر این اشخاص نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می

تواند مقدار اسید چرب موجود در خون موسوم به اسید چرب را کاهش دهد. آزمایشات معتقدند که آب انار می (physicians)پزشکان

قبلی که روی انسان و حیوانات انجام گرفته، نشان داده است که مقدار زیادی از این اسید چرب، ذخیره چربی را در اطراف شکم 

 .شودمی2یجه سبب تشدید احتمال ابتال به بیماری قلبی و دیابت نوعدهد و در نتافزایش می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ff41cb41d09c4e69aabec 
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 سفارش نان برشته ندهید

ت. اس« ترس از آکریالمید»یکی از موضوعاتی که این روزها بحث داغ اکثر رسانه های روز کشورهای اروپایی و آمریکایی شده است 

آکریالمید یک ماده اسیدی سرطان زاست که هنگام سوختن، برشته شدن یا پختن مواد کربوهیدراتی غالت در درجه حرارت باال در 

 تی چون نان، بیسکویت، کلوچه، برنج و سیب زمینی ایجاد می شود.نان برشتهمحصوال

 100طبق پژوهش دانشمندان، آکریالمید در مقایسه با دیگر مواد سمی شناخته شده در غذاهای مختلف می تواند برای انسان ها تا 

ت، اما در کشور ما بیشترین نگرانی از حجم برابر خطرناک تر باشد. مقدار این ماده در سیب زمینی سرخ شده و چیپس بیشتر اس

آکریالمید در نان زمانی خود را نمایان می کند که نان بر اثر حرارت زیاد و مستقیم تغییر .تولید و مصرف آکریالمید در نان است

ر در تنور تهیه و دحالت داده و به رنگ قهوه ای یا سیاه درآید و این مشکل اصلی نان های مصرفی ماست که اغلب به صورت سنتی 

مشکل دیگر برخی تنورهای نانوایی آن است که به علت نیاز به تعمیر یا عدم نظافت دیواره .حرارت زیاد و مستقیم پخته می شوند

تنور از خمیر به جای مانده از پخت قبلی، سطح زیرین نان های جدید سوخته و سمی می شوند یا آن که به دلیل عدم تنظیم حرارت 

ت هایی از نان سوخته و لکه های سیاه رنگی پدیدار می شود که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مصرف کنندگان به وجود تنور قسم

از طرف دیگر برخی افراد هم هستند که برای .ترکیبات خطرناک آکریالمیدی در نان سوخته، این قسمت ها نیز مصرف ی شود

دیابتی خود سفارش نان های برشته می دهند؛ اما باید بدانیم مصرف نان های  ماندگاری بیشتر، طعم مطلوب تر یا برای بیماران

برشته ای که رنگ آنها متمایل به قهوه ای شده و ظاهری مطلوب و خشک و طعمی لذیذ دارند و همچنین مصرف قسمت های 

 .ارد بدن مصرف کننده نمایدسوخته نان ها هر چند کوچک و ناچیز، می تواند به میزان زیادی سم خطرناک آکریالمید را و

و ایجاد جهش در ژن ها  DNA این ماده سمی به محض ورود به بدن تجزیه شده و ماده ای تولید می کند که می تواند با اثر روی

عوارض عصبی این سم شامل اختالل در هوشیاری، ضعف، .موجب بروز سرطان، انواع عفونت ها، آسیب به سیستم ایمنی و عصبی شود

اختالالت باروری همچون تغییر در رفتارهای جنسی، ناباروری و سقط، تحریک و قرمزی  .پذیری و تغییرات رفتاری استتحریک 

این سم به دلیل آن که در درازمدت تاثیرات مخرب خود را بر سالمت مصرف کننده .پوست و چشم ها از دیگر عوارض آکریالمید است

متاسفانه آزمایشات عادی و مداومی در این زمینه روی مواد غذایی کربوهیدراتی از جمله برجای می گذارد، کمتر مورد توجه بوده و 

نان ها انجام نمی شود بنابراین بهتر است در کشور ما نیز به دلیل آن که نان درصد زیادی از سهم غذایی روزانه افراد را به خود 

فدای طعم لذیذ نان های برشته نکنید و اگر قصد خرید نان  سالمت خود را.اختصاص می دهد به این موضوع بیشتر پرداخته شود

های نازک برشته شده ای را دارید که حاوی زیره، کنجد، تخمه و ... هستند آنهایی را که رنگ روشن داشته و در اصطالح برشته 

 .نشده هستند انتخاب کنید

 .ت کم و به مدت کوتاه تُست کنیداز تُست کردن نان اجتناب کنید و در صورت ضرورت نان را در درجه حرار

در ترکیب سوسیس جهت ایجاد بافت مطلوب از مواد پرکننده ای چون آرد و نشاسته استفاده می شود. این مواد هنگام سرخ شدن 

سوسیس در روغن منجر به پف کردن و قهوه ای شدن آن می شوند که این ویژگی، محصول را بسیار خوش طعم و خوش ظاهر می 

باید بدانید قهوه ای شدن بیش از حد که در نتیجه سوختن ترکیبات کربوهیدراتی سوسیس است می تواند منجر به افزایش کند اما 

 .میزان آکریالمید محصول شود

 .برای پختن کیک و پیتزا در سینی فر از کاغذ مخصوص استفاده کنید

 .شدن حاشیه آن را دور بیندازید از برشته شدن نان حاشیه پیتزا بشدت اجتناب ورزید و در صورت برشته
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برای خرید نان سوخاری آنهایی را که رنگ روشن دارند انتخاب کنید و از .برای تهیه ته دیگ از نان و سیب زمینی استفاده نکنید

 .مصرف بیسکویت و کلوچه هایی که سطح زیرین آنها سوخته است، بپرهیزید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d369e156ee1e465abcedfe7934 
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 سالمت

 ایران اکونا – ۱۳۹۶مهر / /  ۲۹شنبه , 

 خوریمهای مردم/ سرطان میدر سبد میوه« براق»و«نارس»پرتقال 

پاییز تمام نشده اما از هفته ها قبل، پرتقال های رنگ زرد در مغازه ها جا خوش کرده اند. میوه هایی که هنوز یک ماه از فصل 

وقتی فصل پاییز از راه می رسد، مردم چشم انتظار میوه .چیده شده اند، اما با دخالت سودجویان به رنگ زرد در آمده اند« نارس»

، خرمالو و...، هستند. در این بین، پرتقال از طرفداران زیادی برخوردار است و از هایی همچون پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، سیب

همین رو، دالالن میوه از این فرصت استفاده کرده و با چیدن میوه ها زودتر از زمان مقرر، تالش می کنند پول بیشتری به جیب 

دخالت حرارت، خطراتی را برای مصرف کنندگان به دنبال  بزنند. این در حالی است که تبدیل میوه کال به میوه رسیده، آن هم با

حاال که یک ماه از فصل پاییز را پشت سر گذاشته ایم، شاهد عرضه پرتقال هایی .دارد که شاید خیلی ها، از این خطرات آگاه نباشند

کنند. اما، در عین حال، وقتی بار هستیم که رنگ زرد آنها به شدت آزاردهنده است و این موضوع را خود مغازه داران هم تایید می 

 .میوه به میدان می آید، آنها ناگزیر هستند که برای جور شدن جنس مغازه شان، این پرتقال ها را هم بفروشند

در حقیقت این میوه های کال با گاز اتیلن ظرف چند ساعت به شکل و شمایل میوه رسیده در می آیند و به این عمل، رنگ آوری 

میوه های کال با گاز اتیلن ظرف یک ساعت به شکل و شمایل میوه رسیده در می آیند و به این عمل، رنگ آوری .گفته می شود

های زردرنگ با حرارت گرما می بینند تا زودتر به بازار بیایند، در حالی که گفته می شودبه گفته یکی از همین فروشندگان، پرتقال

حصاری معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در ارتباط با تغییر ظاهر میوه  دکتر زهرا.فصل پرتقال رسیده آذر ماه است

د ها حاوی پیونترین ساختار شیمیایی آلکن را دارند )آلکنترکیبی از گازی آلی است که ساده (C2H4) های کال، گفت: گاز اتیلن

ه در جهان تولید و در بسیاری از کاربردهای صنعتی استفاده ترین ترکیب آلی است ککربن هستند(. گاز اتیلن تجاری-دوگانه کربن

وی با بیان این مطلب که در ایران سردخانه ها به عنوان مراکز نگهداری محصوالت .شود. اتیلن همچنین گاز هورمون گیاهی استمی

ین سردخانه ها میوه هایی اغلب همچون غذایی می بایست از سازمان غذا و دارو، مجوزهای بهداشتی الزم را دریافت کنند، افزود: در ا

مرکبات، سیب، موز و کیوی نگهداری می شود تا با کنترل دما و رطوبت نسبی زمان ماندگاری میوه ها بیشتر شود و عرضه به بازار 

اد و برای درجه سانتیگر 8تا  4حصاری ادامه داد: درجه حرارت برای نگهداری محصوالت مرکبات، سیب و کیوی معموال .تسهیل یابد

پاش کنترل می شود. این مقدار برای سیب درجه سانتیگراد است و رطوبت نسبی نیز در صورت نیاز با مه 12تا  10موز و خرما از 

 .درصد باشد 85درصد و برای موز  90جهت جلوگیری از چروکیدگی پوست و حفظ آب موجود در آن در زمان نگهداری می بایست 

وی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، در صورت نیاز به استفاده از گاز اتیلن جهت تسریع در رساندن میوه ها از به گفته معاون غذا و دار

 .ژنراتورهای گاز اتیلن در اتاق های کوچک تر استفاده می شود که غلظت کمی از این گاز به کار می رود

و با افزایش قطر و وزن آنها ارتباط دارد. شرایط آب و  حصاری در مورد مرکبات، تاکید کرد: رسیدن آنها به تدریج انجام می شود

هوایی باغ میوه و آبیاری قبل از برداشت اثر مهمی روی نگهداری پرتقال در سردخانه دارد و برای نگهداری گونه های ایرانی رطوبت 

تقال، یکی دیگر از نگرانی های درصد است. پرتقال به سرعت رطوبت خود را از موضوع واکس میوه ها، به خصوص پر 95تا  85نسبی 

مردم است که دهان به دهان منتقل می شوددست می دهد. بنابراین باید در رطوبت باال در سالن نگهداری، حفظ شود و مدت 

موضوع واکس میوه ها، به خصوص پرتقال، یکی دیگر از نگرانی های مردم است که دهان به دهان .ماه است 4تا  3نگهداری پرتقال 

می شود. اینکه گفته می شود میوه های واکسی برای سالمت مصرف کنندگان مضر است و نمی بایست از این قبیل میوه ها  منتقل

دکتر منوچهر دادگرنژاد معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، یکی از مشکالت .استفاده کرد

دانست و گفت: از آنجا که یکی از قطب های اصلی تولید مرکبات، استان مازندران است، با محوریت سورتینگ ها را ساماندهی مرکبات 
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معاونت غذا و داروی دانشگاه مازندران برنامه های ویژه ای برای جلوگیری از مضرات جلوگیری از مخاطرات فرآیندهایی مانند 

وی افزود: صنعت بسته بندی، .در مرکبات تدارک دیده شده استسبززدایی، استفاده از سم های قارچ کش، واکس و رنگ افزایی 

درجه بندی، انبارداری، سردخانه داری و مدیریت مجموعه های سورتینگ از اهمیت بسزایی در صنعت مرکبات برخوردار است لذا 

در صورت عملیاتی شدن  دادگرنژاد اظهار داشت:.مقرر شد که این واحدها پس از اخذ مجوزهای بهداشتی اقدام به فعالیت کنند

ضوابط مذکور، بکارگیری نیروی متخصص تحت عنوان مسئول فنی با مدرک مرتبط جهت نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی و مواد 

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی .اولیه مورد مصرف در واحدهای سورتینگ و بسته بندی آغاز خواهد شد

سالمت مردم، عنوان داشت: با توجه به آنکه  جانبه همه ارتقاء برای بخشی بین های همکاری دارو، ضمن تاکید بر سازمان غذا و 

قانون در راستای توسعه نظارت بر واحدهای سورتینگ، مسئولیت تنظیم بازار به جهاد کشاورزی واگذار شده است، وزارت صنعت، 

ازرگانان محصوالت خود را صرفا از سورتینگ هایی که پروانه بهداشتی الزم را از معدن و تجارت نیز تدبیری خواهد اندیشید که ب

افراد متخلف با سوءاستفاده از تقاضای مصرف کننده با برداشت پرتقال نارس اقدام .معاونت غذا و دارو اخذ کرده اند، خریداری کند

محصول نوبرانه وارد بازار کرده انداما شهرام میراخورلو معاون  آوری یا رنگ آمیزی در مراکز سورتینگ کرده و آن را به عنوانبه رنگ

بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با ابراز نگرانی از برداشت زودهنگام پرتقال، گفت: 

آوری یا رنگ آمیزی در مراکز سورتینگ گافراد متخلف با سوءاستفاده از تقاضای مصرف کننده با برداشت پرتقال نارس اقدام به رن

کرده و آن را به عنوان محصول نوبرانه وارد بازار کرده اند. این در حالی است که نگرانی از مصرف مواد شیمیایی غیرخوراکی و فاقد 

الی کشور خبر وی از اجرای طرح پایش مراکز سورت مرکبات مستقر در استان های شم.سالمت بهداشتی در این فرآیند وجود دارد

داد و افزود: این طرح به زودی توسط حوزه های بازرسی و نظارت سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های شمالی کشور با 

دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران نیز در واکنش به وجود .ها اجرا می شودهمکاری دیگر دستگاه

ار،گفت: ای کاش با حرارت رسیده بشوند، متاسفانه از موادی استفاده می شود که برای سالمت مصرف پرتقال های نارس در باز

وی با گالیه از سودجویانی که برای درآمد بیشتر سالمت مردم را به خطر می اندازند، افزود: این افراد .کنندگان مضر و خطرناک است

ادی استفاده می کنند که شاید االن مشکل ساز نباشد، اما عوارض آن بعدها برای اینکه پرتقال رنگ رسیده به خود بگیرد، از مو

این متخصص بیماری های داخلی، تاکید کرد: هر آنچه در طبیعت وجود دارد و بخواهیم در آن دست ببریم، .مشخص خواهد شد

ی اعتنا از کنار آن عبور کرد. سودجویی، آن هم در حوزه سالمت، مسئله ای نیست که بتوان ب.بدون شک مشکل ساز خواهد بود

ساله و شاید  50همانطور که آثار و عوارض مصرف روغن های جامد با چربی و ترانس باال در سال های گذشته، امروز در چهره افراد 

 می کم سن تر در کشور نمایان شده و مجبور به عمل قلب و عروق شده اند، خوردن پرتقال هایی که با حرارت، زرد رنگ می شوند،

تواند سالمت مصرف کنندگان را به خطر بیاندازد. از این رو، الزم است که متولیان امر، با این قبیل سودجویی ها، برخورد الزم و قاطع 

 .داشته باشند

http://iranecona.com/78597/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۲۹شنبه 

 کاهش غلظت خون با این دمنوش

های های پاییز و زمستان بسیار مفید است و نقش موثری در پیشگیری از ابتال به بیماریها در فصلنوشیدن دمنوش <غذا و تغذیه

و در  18گر میزان هموگلوبین خون در مردان بیشتر از گویند. اهای قرمز خون، غلظت خون میبه افزایش تعداد گلبول.مختلف دارند

 .شودسال دیده می 40گرم در دسی لیتر باشد، فرد دچار غلظت خون است. این عارضه بیشتر در مردان باالی  16زنان بیشتر از 

غلظت خون بررسی شود. در این های پاکسازی و کاهش های دیگر باشد، بنابراین باید راهتواند عامل ابتال به بیماریغلظت خون می

 .کندغلظت خون می (Decrease)کنیم که مصرف آن کمک شایانی به کاهشمطلب دمنوشی را معرفی می

 خواص دمنوش جو

مانند  C و A هاینوع ماده آنتی اکسیدانی و ترکیباتی چون لیگنان، سلنیوم، ویتامین 10دمنوش جو به علت داشتن بیش از 

ی موجود هااکسیدانکند. آنتیها و مشکالت عصبی جلوگیری میهای قلبی و عروقی، مرگ سلولاز بروز بیماریاکسیدان عمل و آنتی

 .های آزاد را دارندهای موجود در ترکیبات سمی و رادیکالدر این دمنوش توانایی جذب و تجزیه پروکسی نیترات

های بزرگ و در معرض هوای یا اشخاصی را که در شهر(Smoker) خاصیت آنتی اکسیدانی دمنوش جو خطر ابتالی افراد سیگاری

 .دهدهای قلبی و عروقی کاهش میآلوده قرار دارند، به انواع سرطان و بیماری

 نقش دمنوش جو در افزایش گردش خون

عروقی، تشکیل های قلبی و شود، بنابراین خطر ابتال به بیماریها و مغز را موجب میغلظت باالی خون، کندی حرکت خون در رگ

یل کند.الککند. بر اساس تحقیقات انمجام شده دمنوش جو خون را رقیق میهای خونی، سکته قلبی و مغزی افزایش پیدا میلخته

 .شودپیرازین موجود در دمنوش جو باعث کاهش غلطت خون می

دهد. مصرف دمنوش جو برای را کاهش میمصرف این دمنوش بهبود جریان خون را به همراه دارد و میزان ابتالی افراد به سکته 

 .مردان میانسال، سالمند و افراد سیگاری مناسب است

 طرز تهیه دمنوش جو

دقیقه دَم و آن را به صورت گرم یا  20لیوان آب به مدت  2کوب را در برای تهیه دمنوش جو باید یک قاشق مربا خوری جوی نیم

 .سرد میل کنید

 موارد منع مصرف دمنوش جو

های ضد انعقاد خون توصیه ن باردار باید از استفاده از دمنوش جو خودداری کنند، همچنین مصرف همزمان این دمنوش با داروزنا

 .شودنمی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=6fa8f40fb43b43fa81 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۲۳شنبه یک 

 خوراکی که اشتها را کاهش می دهد

داشتن اشتهای کاذب یکی از چیزهایی است که نمی گذارد به رژیم الغری تان وفادار بمانید. در این مقاله به شما  <غذا و تغذیه

آشکار است: وقتی پای سالمتی به میان این یک حقیقت .میگوییم که برای کاهش و کنترل اشتهای تان چه چیرهایی را باید بخورید

ها را از شما دور تواند بیماریکند. انتخاب غذای درست میخورید، بیشتر از هر چیز دیگری، اهمیت پیدا میآید، چیزیی که میمی

که رژیم  نشان داده تان را زیبا و سالم نگه دارد و حتی به شما کمک کند بیشتر عمر کنید. شواهد بسیار فراوانیکند، پوست و موهای

کنیم بخوریم که معموال هم ارزش غذایی ی ما چیزهایی را هوس میهمه.تواند اشتهای کاذب را از بین ببردی شما، میغذایی روزانه

های بهتری در تغذیه تواند به شما کمک کند، همیشه انتخابی مناسب میهندارند. اما حرکتی به سادگی انتخاب یک میان وعد

  .باشید داشته

 قدرت پروتئین در رژیم غذایی

های غذایی پُر پروتئین، متدهایی موثر در کاهش وزن هستند، دلیل دارد؛ وقتی شما سیر و راضی هستید، بهتر فکر اینکه رژیم

وسط تمام ت گیرید خیلی کمتر از روی وسوسه یا یک میل ناگهانی است. پروتئین موجود در غذا،کنید و بنابراین تصمیماتی که میمی

شود، شود تا رشد کنید و عملکرد خوبی داشته باشید. پروتئین، در طیف بسیار متنوعی از غذاها یافت میتان مصرف میهای بدنبخش

 .توانید در هر نوع رژیمی که هستید، به مقدار کافی پروتئین مصرف کنیدهم منابع حیوانی و هم منابع گیاهی، بنابراین می

 کند؟اشتها را کم میپروتئین، چگونه 

رید های بد غذایی بگیکنید، احتمال اینکه گرسنه شوید و تصمیمتری احساس سیری میساده است؛ وقتی شما برای مدت طوالنی

 .خیلی کمتر خواهد شد. وقتی گرسنه باشید، یک برش بزرگ پیتزا یا کیک شکالتی، بسیار وسوسه برانگیز به چشم خواهد آمد

ی موجود کند. اسید آمینهتان را بهتر میکند: قند خون را تثبیت کرده و خلق و خویتان را کم میه دیگر هم اشتهایپروتئین از دو را

تان را تثبیت کرده و به عنوان یک داروی طبیعی ضد هایی که خلقها ضروری است، یعنی هورموندر پروتئین، برای تعدیل هورمون

 .های سالم غذایی داشته باشیدتوانید انتخابتر میم و خونسرد هستید، خیلی راحتکنند. وقتی شما آرااضطراب عمل می

نند. اما کای بسیار عالی توصیه میمغزها، سرشار از پورتئین هستند و مدتهاست که متخصصین تغذیه، آنها را به عنوان میان وعده

 .کامل و شگفت انگیز استای جدید روی مغز، گردو برای غلبه بر گرسنگی و اشتها، طبق مطالعه

های ترکیب شده با گردو خورده بودند نسبت به گروهی که این مطالعه که در نوع خود، اولین است نشان داد افرادی که اسموتی

مورد آزمایش قرار  MRI شان گردو نداشت، در طول روز کمتر احساس گرسنگی کرده بودند. این افراد با استفاده ازهایاسموتی

و معلوم شد گروهی که اسموتی با گردو مصرف کرده بودند، نسبت به گروهی که گردویی مصرف نکرده بودند، واکنش بسیار گرفتند 

کمتری نسبت به تصاویر پیتزا و دسر نشان دادند. محققان دریافتند وقتی این افراد گردو خورده بودند، آن بخش از مغز که به کنترل 

 .اشتها مربوط است، فعال شده بود

 دالیل دیگری که باید گردو بخورید

تان فوق العاده مفید و فیبرهای غذایی زیادی که دارد، برای 3، امگا E گردو، منبعی بسیار مغذی است که به ویژه از نظر ویتامین

 باست. خوردن گردو برای سالمت قلب و سیستم تنفسی سودمند است و حتی خواص ضد سرطانی دارد. توانایی گردو برای فری

 .توان به راحتی از آن گذشتتر، امتیازی است که نمیدادن مغز جهت انتخاب غذاهای سالم

http://awnrc.com/index.php
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و  توانید آن را به ساالد، ماستای باشد اما برای اینکه از فواید آن بیشترین بهره را ببرید میی هوشمندانهتواند میان وعدهگردو می

چیزی که برای غلبه بر اشتها، هرگز نباید فراموش .ی گردو درست کنیدکره توانید خودتانتان اضافه کنید، حتی میهایاسموتی

های اصلی غذایی، برای کاهش وزن و حفظ کنید این است که به خوردن میان وعده اهمیت بدهید. شاید فکر کنید خوردن بین وعده

تواند بهترین راه غلبه بر اشتها و گرسنگی می های سالم حتیآل، مناسب نیست، اما واقعیت این است که خوردن میان وعدهوزن ایده

شود و سراغ قرار نگیرید، احتمال اینکه غذاهای سالم و مغذی را انتخاب کنید خیلی بیشتر می« گرسنه بودن»باشد. وقتی در شرایط 

 .اولین چیزی که برای خوردن در دسترس دارید نخواهید رفت

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=e5f578b17e644464868eca0 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 شودالمللی شیالت، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته برپا میدومین نمایشگاه بین

شرکت  105جاری با حضور ماه سالآبان 6تا  Ifex2017 المللی شیالت، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابستهدومین نمایشگاه بین

 .شودداخلی و خارجی برگزار می

ضمن بیان این مطلب افزود: این  ( Ifex2017)به گزارش ایانا از ستاد خبری این نمایشگاه، متین معین جهرمی، مدیر اجرایی 

آمریکا، نروژ، دانمارک، هلند، اسپانیا،  شرکت داخلی و خارجی از کشورهای ایران، ایتالیا، ترکیه، یونان، آلمان، 105نمایشگاه با حضور 

، 18،20های مترمربع در محوطه سالن 3200در فضایی تحت پوشش  Ifex2017  :وی تصریح کرد.برگزار خواهد شدفرانسه و هند 

های وابسته پذیرای ها و اتحادیهطراف آن با همکاری و همیاری و حضور سازمان شیالت ایران و کلیه انجمنو فضای باز ا 22، 21

ایجاد بستر مناسب به جهت  :جهرمی در ادامه به اهداف اجرایی این نمایشگاه اشاره و افزود  .مندان و بازدیدکنندگان خواهد بودعالقه

های کشور در زمینه صنعت گذاری خارجی در صنعت شیالت کشور، عرضه توانمندییهالخصوص سرماگذاری علیهمکاری، سرمایه

ر حوزه برداران دشیالت و آبزیان، بسترسازی مناسب به جهت صادرات محصوالت شیالتی و آبزیان و ایجاد تناسب میان منابع و بهره

وی همچنین به تقویت، آموزش و ترویج کاربردی  .ه استصیادی و ارایه آخرین دستاوردهای آن از جمله اهداف برگزاری این نمایشگا

آبزی پروری، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیالت کشور وفرهنگ سازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف غذاهای دریایی و 

 نظیر  تنوع کاالییهای مهای مربوطه اشاره و تصریح کرد: این نمایشگاه در گروهها و تشکلهای بیشتر میان سازمانهماهنگی

 ایی،دری غذاهای دهندگانارایه و تولیدکنندگان شیالتی، محصوالت فرآوری صیادی، تجهیزات کنندگانتوزیع و تولیدکنندگان

نتقال ا و نقل و حمل آالتماشین تولیدکنندگان آکواریوم، تجهیزات و زینتی ماهیان پرورش صنایع و آالتماشین تولیدکنندگان

دهندگان تجهیزات پرورش و نگهداری آبزیان، تأسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط های شیالتی، تولیدکنندگان و ارایهفرآوردهآبزیان و 

دستی دریایی مرتبط، تکثیر و پروری و پرورش ماهی در قفس، صنایع پاییندهندگان آبزیان، تجهیزات آبزیبا صنعت، پرورش

پروری، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات و ن خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزیتولیدکنندگان بچه ماهی، تولیدکنندگا

بندی، ارایه و خدمات دامپزشکی و بهداشت دارویی، بازار الکترونیکی خرید و فروش کاالهای های آب، صنایع بستهادوات تصفیه

  .ها، تشکالت و جراید مرتبط برگزار خواهد شدازمان، سهاها و مؤسسات اعتباری و بیمهآبزیان، پرورش جلبک، بانک

رسانی کامل و های خارجی اشاره و افزود: ما توانستیم اطالعریزی مؤثر ستاد برگزاری به جهت حضور شرکتوی در ادامه به برنامه

، مالزی و ترکیه به جهت هرچه از کشورهای فرانسه نمایشگاهی شرکت 3  ای کهگونهالمللی داشته باشیم، بهوسیعی را در سطح بین

وی تصریح کرد: بازدیدکنندگان از کشورهای ترکیه، ایتالیا، هند، یونان و .اندبهتر اجرایی شدن پروژه با ستاد مرکزی همکاری داشته

 م گیرد، عالوه برنروژ تاکنون درخواست بازدید از نمایشگاه را به ستاد ارسال کرده تا مراحل دعوت نامه و اخذ ویزا به جهت آنان انجا

ی و ریزهای مرتبط برای حضور بازدیدکنندگان و تجار مرتبط با این صنعت، برنامهها و اتحادیههای انجمناین با کمک و راهنمایی

 .های خوبی انجام گرفته استهماهنگی

/http://www.iana.ir/fa/news49424/%D8%AF%D9 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49424/%D8%AF%D9


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

148 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 شودوضعیت صید در ایران پایش نمی

یر ها به منظور حفظ ذخاهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید وضعیت صید در روی کشتیبوممدیرکل دفتر زیست

میرشکار در گفتگو با ایانا بیان کرد: تعیین ذخایر آبزیان وظیفه قانونی داوود .شودآبزیان کنترل شود اما این پایش در ایران انجام نمی

 سازمان شیالت ایران است. این سازمان ظرفیت صید را برآورد کند.

وی افزود: موسسه تحقیقات شیالت وظیفه قانونی دارد که برآورد ذخایر را انجام دهد. بعد از اینکه برآورد ذخایر توسط این موسسه 

اکید ت های دریایی سازمان حفاظت محیط زیستبومبخشی از ذخایر را باید به صید اختصاص دهند.مدیرکل دفتر زیست انجام شد،

سل گذارد و بعد از چند نکرد: نباید به مابقی ذخایر دست زد زیرا اگر این ذخایر کاهش پیدا کند، در جمعیت آبزیان تاثیر منفی می

ای باشد که ابتدای امر برآورد ذخایر انجام شود. بعد میزان برداری شیالتی باید به گونهفته وی بهرهبه گروند. ها از بین میبرخی گونه

ها و بر روی شناورها پایش کنند که صیادان از میزان صیدی صید مشخص شود. گام بعدی این است که میزان صید را در صیدگاه

ها رخ شود با توجه به تالش صیادی که در آبید میزان صیدی که انجام میکه باید صورت گیرد، عدول نکنند.میرشکار بیان کرد: با

دهد، بررسی شده و اطمینان حاصل شود که مطابق با میزانی است که برای هر منطقه در نظرگرفته شده است. اگر میزان صید از می

 گیرد.مجوزها بیشتر باشد، باید متوقف شود. متاسفانه در حال حاضر این پایش صورت نمی

 ها انجام شود.وی یادآور شد: پایش میزان صید باید توسط کارشناسان سازمان شیالت ایران بر روی شناورها و در صیدگاه

کنترل صید ضمنی هم وظیفه قانونی سازمان شیالت  های دریایی سازمان حفاظت محیط زیستبومبه گفته مدیرکل دفتر زیست

هایی المللی دارد و باید تمهیدات روی تور شناورها ایجاد کند که صید گونهصید ضمنی وظیفه بینایران است. این سازمان در رابطه با 

، هاهای در معرض خطر انقراض مثل نهنگوی اضافه کرد: انواع گونهکه غیر هدف را کاهش دهد و از به دام افتادن آنها جلوگیری کند.

های غیر هدفی هستند که ممکن است در جریان صید ضمنی دچار مشکل ی گونههای دریایها و کوسهها، پورپویزها، الکپشتدلفین

د های متمادی است که صیشوند. سازمان شیالت ایران همین طور باید از تخریب بستر دریا هم جلوگیری کنند. ولی متاسفانه سال

های در معرض خطر انقراض هم در بیم که گونهیاهایی که در سواحل می بینیم، در میضمنی ما در کشور بسیار باال است و با الشه

 شوند.افتند و بعد ز مرگشان رها میتورها به دام می

http://www.iana.ir/fa/news/49318/%D9%88%D8%B6%D8%B9% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 هزار صیاد در دریای خزر آغاز شد 10فعالیت 

هزار صیاد فعال در  10مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران از آغاز فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر با 

 .های شمالی خبر داداستان

دفتر امور صید و صیادی شیالت ایران اظهار کرد : در  کل مدیر  مختار آخوندی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش 

 .دریای خزر شرکت دارند صید ماهیان استخوانیشرکت تعاونی صیادی پره امسال در  120مجموع سه استان شمالی 

تعاونی به استان گلستان  17تعاونی به استان گیالن و  51ان مازندران، تعاونی به است 54شرکت تعاونی پره،  120وی افزود : از 

هزار صیاد استان های شمالی در قالب تعاونی های صید پره به صید ماهیان  10این مقام مسوول ادامه داد: حدود .اختصاص دارد

رباره زمان اتمام صید ماهیان استخوانی در مدیر کل دفتر امور صید و صیادی شیالت ایران د .استخوانی دریای خزر خواهند پرداخت

دریای خزر گفت : به منظور بررسی ذخایر ماهیان استخوانی به طور مرتب گشت های تحقیقاتی انجام خواهد شد و با برگزاری 

 .جلسات کمیته مدیریت صید، زمان نهایی اتمام صید در سه استان شمالی مشخص خواهد شد

تاکید کرد: صید ماهیان استخوانی همه  سازمان شیالت ایرانی معاونت صید و بنادر ماهیگیری مدیر کل دفتر امور صید و صیاد

 .فرودین سال بعد ادامه دارد 15ساله از دهم مهر آغاز و تا 

به گفته آخوندی هدف اصلی سازمان شیالت ایران کمک به جامعه صیادی برای برداشت حداکثر میزان ماهی همراه با صید پایدار 

گونه ماهی استخوانی زیست می کند که  15 دریای خزرمدیر کل دفتر صید و صیادی سازمان شیالت ایران تصریح کرد : در .است

 .سه گونه ماهیان سفید ، کفال و کپور بیشترین میزان صید ماهیان استخوانی را در سه استان ساحلی دارد

تن انواع ماهیان استخوانی در سه استان شمالی صید شد، گفت: این  300وی با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع پنج هزار و 

 68و افزایش  صید ماهی سفیددرصدی  21آخوندی ادامه داد: سال گذشته شاهد کاهش .آمار کاهش سه درصدی نشان می داد

 .هش به پایان رسیددرصد کا 3درصدی کفال ماهیان در آب های دریای خزر بودیم که در مجموع این آمار، صید دریای خزر با 

http://www.yjc.ir/fa/news/6282789/%D9%81%D8%B9%D8%A7 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 بازگشت میگوی ایران به بازارهای اروپایی

اندیشی بازار محصوالت شیالت مازندران در بابلسر در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از میگوی دریایی عیسی گلشاهی در حاشیه جلسه هم 

هدفگذاری امسال صادرات این ماده پروتئینی  :و پرورشی ایران به عنوان سالم ترین و باکیفیت ترین میگوی جهان نام برد و افزود

 .میلیون دالر به خارج صادر شد62رشی ایران به ارزش هزار تن میگوی دریایی و پرو15پارسال .هزار تن است17

کشور آسیای جنوب شرقی چین و ویتنام 2وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر میگوی ایران به روسیه ، عمان، قطر ،امارات و 

 .هستند امسال کشورهای آلمان ، انگلستان ، اسپانیا و فرانسه نیز هدف صادرات میگو :صادر می شد، بیان داشت

میگوی دریایی و همچنین پرورشی ایران نیز از معدود میگوهای  :گلشاهی به برتری میگوی ایران در بازار جهانی اشاره کرد و گفت

باکیفیت دنیاست که فاقد باقیمانده آنتی بیوتیک ها، قارچ کش ها یا مواد دارویی و افزودنی های غذایی نگه دارنده برای افزایش 

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت،  .مشکلی که خیلی از کشورها برای پرورش میگو با آن دست به گریبان هستندضریب رشد است، 

، سلنیوم و چربی های D، ویتامین B12 میگو منبع عالی ویتامین :فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران توضیح داد

 .است Bشود که حاوی آهن و نیاسین به عنوان یکی از ویتامین های گروه غیر اشباع و یک منبع پروتئین با کالری کم محسوب می

وی با اشاره به اینکه، در حال حاضر مصرف میگو در ایران متناسب با میانگین مصرف جهانی نیست، افزود: سرانه مصرف میگو در 

 .گرم در سال است 500ان گرم در سال است،در حالی که سرانه مصرف میگو درجه 50ایران که بیشتر در تهران است 

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اظهارکرد: در حال حاضر کشورهای تایلند، فیلیپین، 

 هزار تن ماهی قزل آال در سال 30صادرات **.هند و اکوادور از جمله بزرگترین پرورش دهندگان میگو در دنیا به شمار می روند

هزار تن ماهی قزل آال  10جاری مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران ا بیان اینکه پارسال 

هزار تن  30به صورت منجمد به کشورهای مختلف صادر شد، گفت: هدفگذاری امسال برای صادرات این گونه آبزی پر طرفدار ، 

مدیر کل .الوه بر قزل آالی منجمد ،ماهی تازه و تخم فرآوری شده این گونه نیز در حال صادرات استوی اضافه کرد: امسال ع.است

دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت به تقاضای بازار داخلی مایه قزل آال اشاره کرد و ادامه داد: تولید 
رپایه گرایش و تقاضای بازار تنظیم می کنند و همسو با این رویکرد مصرف این ماهی در حال کنندگان آبزیان در کشور مبنای تولید خود را ب

گلشاهی سهل الوصول بودن ماهی قزل آال برای مصرف و در دسترس بودن این نوع ماهی در بازار را از مهمترین دالیل محبوبیت  .افزایش است

بر اساس  .ال به طور حتم می تواند یک ماهی بسیار مطلوب برای مصرف کننده باشدقزل آ :آن در بین مصرف کنندگان کشورمان دانست و گفت

کیلوگرم از استان هایی است که  13مازندران باسرانه مصرف ساالنه  . کیلو گرم است 10آمار شیالت ایران ، سرانه مصرف ماهی در کشور 

واحد پرورش آبزیان  330سه هزارو .ع آبزیان در مازندران تولید می شودهزار تن آنوا 75ساالنه حدود .بیشترین میزان ماهی را مصرف می کند

واحد هم ماهیان خاویاری است و بیش از سه  14واحد مربوط به پرورش ماهیان سردآبی و  276در استان مازندران وجود دارد که از این تعداد 

کپور، آزاد ) فیتیباک ( انواع قزل آال از گونه های ماهیان گرم آبی و سرد سفید، . هزار واحد دیگر در زمینه تولید ماهیان گرم آبی فعالیت دارند

ماهیگیر از  200ساالنه به طور متوسط هفت هزار تن انواع ماهی استخوانی ) کفال، سفید و کپور ( توسط چهار هزار و .آبی استان مازندران است

میلیون متر  350هزار هکتار و ظرفیت حدود  17عه آببندان با مساحت قط 800حدود .آب های دریای خزر در استان مازندران صید می شود

ه د و بمکعب آب در استان مازندران وجود دارد که هرساله عالوه بر تامین آب کشاورزی ، انواع ماهی کپور ، آزاد ، سفید و فیتفاک در آنها تولی

 . بازار داخلی و خارجی عرضه می شود

http://www.iana.ir/fa/news/49274/%D8%AA%D8%B7%D8 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 های پرورش آبزیانسمینار علمی معیارها و روش های انتخاب مکان های مناسب استقرار قفس

استقرار قفس های پرورش آبزیان چگونگی تعیین معیارها، عوامل در سمینار علمی معیارها و روش های انتخاب مکان های مناسب 

به منظور شناسایی پهنه  GIS مؤثر و نحوه تحلیل همزمان آن ها با استفاده از روش تلفیقی، تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر

 .های مناسب استقرار قفس و سازه های پرورش آبزیان ارائه شد

زی پروری آب های داخلی، در این سمینار چگونگی تعیین معیارها و عوامل مؤثر و همچنین نحوه به گزارش ایانا از پژوهشکده آب

به منظور شناسایی پهنه های مناسب  GISتحلیل همزمان آن ها با استفاده از روش تلفیقی، تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر 

 استقرار قفس و سازه های پرورش آبزیان ارائه شد. 

 گزارش، در پایان به طرح پرسش ها و تبادل نظر بین پژوهشگران حاضر در سمینار اختصاص یافت.براساس این 

http://www.iana.ir/fa/news/49287/%D8%B3%D9%85% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 هزارتن ماهیان استخوانی تا فروردین ماه/ به دنبال افزایش چشمگیر صید نیستیم 18صید 

 .هزارتن، ماهیان استخوانی صید شوند 18تا  15شود تا فروردین سال آینده معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برآورد می

، از آغاز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صالحی رییس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار

های گیالن، مازندران  به روش پره در استان صید ماهیان استخوانی مهرماه 20صید ماهیان استخوانی خبر داد و گفت: همه ساله از 

کنند، افزود: سه گونه کفال، کپور زیست می ماهی استخوانیگونه  15وی با اشاره به اینکه در دریای خزر، .شودو گلستان آغاز می

 .و سفید باالترین میزان صید ماهیان استخوانی در سه استان ساحلی را به خود اختصاص داده اند

 3.7تا  3 ماهی سفید اخیر بازسازی ذخایر، طبق برنامه اجرا شده است، گفت: به طور متوسط صالحی با بیان اینکه در سال های

فروردین سال آینده  15به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی برآورد می شود تا  .سال به وزن رسیده و توسط پره ها صید می شود

باتوجه به طوفانی بودن دریا، تاکید کرد: اکنون در مازندران  رییس سازمان شیالت .هزارتن، ماهیان استخوانی صید شوند 18تا  15

این مقام مسوول ادامه داد: در  .رود بعد از تالطم، صید خوبی توسط صیادان برداشت شودو گلستان هوا طوفانی است و انتظار می

ن آب را داشتند به طور طبیعی امکان تامی پره های صیادیچند سال اخیر بازسازی ذخایر در حاشیه بخشی از رودخانه ها که 

ند، چراکه کوی با بیان اینکه به دنبال افزایش چشمگیر صید نیستیم، تصریح کرد: این امر به ذخایر آسیب وارد می .صورت گرفت

صالحی در خصوص مصرف صید  .این ماهی باید به طرف ساحل و آب شیرین تخم ریزی کنند و سپس به طرف رودخانه ها بیاید

 .از ماهیان جنوب، قزل آال، میگو، یال اسبی و... داشتیم صادرات آبزیانهزارتن  105ستخوانی در داخل، گفت: سال گذشته ماهیان ا

http://www.yjc.ir/fa/news/6284696/%D8%B5%DB%8C 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 رکورد تولید شکر شکسته شد/گالیه کارخانه های قند از اعالم نشدن نرخ شکر

هزارتن شکر از  750شکسته می شود،گفت: امسال حدود یک میلیون و  95یک مقام مسوول با بیان اینکه رکورد تولید شکر سال 

صنعت،تجارت  ندر قند و شکر وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگارعلیرضا یزدانی مجری طرح چغ.چغندر قند و نیشکر استحصال شود

هزارتن چغندر  600از افزایش چشمگیر تولید شکر خبر داد و گفت : تاکنون یک میلیون و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

 .میلیون تن برسد 7خریداری شده که پیش بینی می شود تا پایان فصل این رقم به  کارخانه های قندقند توسط 

پیش بینی می شود که امسال حدود یک  شکسته خواهد شد، افزود: براین اساس 95سال  رکورد تولید شکر وی با اشاره به اینکه 

یزدانی با انتقاد از این مسئله که نرخ شکر اعالم نشده است،  .هزارتن شکر از چغندر قند و نیشکر استحصال شود 750میلیون و 

رخ، نگفت: دولت نرخ خرید تضمینی چغندر قند را اعالم نکرده تا براساس آن قیمت گذاری شکر صورت گیرد که تاخیر در اعالم 

به گفته این مقام مسوول وزارت جهاد کشاورزی به طور جد پیگیر اعالم  .مشکالتی برای کارخانجات و کشاورزان به وجود خواهد آورد

نرخ است که انتظار می رود دولت هر چه سریع تر نرخ شکر را اعالم کند چرا که این امر پرداخت مطالبات کارخانجات را با چالش 

 200میلیون و  2در صنایع شیرینی و شکالت  مصرف شکر مجری طرح چغندر قند با بیان اینکه با احتساب .ستهایی روبرو کرده ا

 .هزارتن شکر نیاز داریم، اذعان کرد: با توجه به پیش بینی تولید واردات شکر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش می یابد

با هدف افزایش بهره وری آب پیش بینی می شود که ظرف دو الی سه  توسعه کشت چغندر پاییزهوی تصریح کرد: با توجه به  

 .درصدی تولید شکر دست یابیم 95سال آینده به خوداتکایی 

http://www.yjc.ir/fa/news/6285887/%D8%B1%DA%A9%D9%88 
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 فرآورده هاشیر و 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 های لبنی چشم انتظار فاز سوم مشوق صادراتیصادرات تجاری لبنیات به آمریکا نداشتیم/کارخانه

 .دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: تاکنون فاز سوم مشوق صادراتی به سبب کمبود بودجه به حساب کارخانجات لبنی واریز نشده است

با بیان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار رضا باکری

تاکنون فاز سوم مشوق صادراتی به سبب کمبود بودجه به حساب نیست، اظهار کرد:  مشوق صادراتی لبنیاتاینکه خبری از 

وی افزود: البته وزارت جهاد کشاورزی کماکان اعالم می کند که مشوق صادراتی لبنیات به قوت  .کارخانجات لبنی واریز نشده است

 صادرات رونق در صادراتی مشوق اخذ: کرد بیان  باکری.دهند می ادامه صادرات به همچنان لبنی های شرکت  خود باقی است و

هزارتن  177دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال،  .است بوده موثر پاکستان و ،افغانستان  عراق به لبنیات

 .درصد رشد داشته است 28میلیون دالر صادر شد که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  345لبنیات به ارزش 

نداشتیم، تصریح کرد: تاکنون دو الی سه کانتینر فرآورده لبنی برای انجام  صادرات تجاری لبنیات به آمریکاا اشاره به اینکه وی ب 

 .سازمان غذا و دارو به آمریکا ارسال شده استFDA آزمایشات و اخذ گواهی

ttp://www.yjc.ir/fa/news/h6285513/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 شیرو فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 شودکشور جهان صادر می ۳0یک میلیون تن محصوالت لبنی ایران امسال به 

میلیون تن محصوالت لبنی کشور تا پایان سال جاری معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، از صادرات نزدیک به یک 

های گاو به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی در کارگاه آموزشی مدیریت کاربردی تغذیه و پرورش در گله.خبر داد

فتخاری برای کشورمان شود که مدال اکشور دنیا ارسال می 30ماده لبنی به حدود  20شیری، افزود: این میزان صادرات در قالب 

های واحدهای صنعتی دامپروری در کشور را افزایش تولید محصوالت استراتژیک مثل شیر و گوشت عنوان وی یکی از برنامه.است

کرد و اظهار داشت: در حال حاضر در بخش شیر و لبنیات شرایط نسبتا خوبی داریم به طوری که در گذشته بخشی از نیازها را وارد 

معاون امور تولیدات دامی وزارت .اندرکاران، توانستیم به جایی برسیم که برخی محصوالت را صادر کنیماما با تالش دست کردیممی

میلیون راس گاو سنگین در کشور، نزدیک به یک میلیون راس در واحدهای صنعتی است  8جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: از حدود 

وی ادامه داد: .ید بیشتر و کمیت و کیفیت بهتر داشته باشیم باید از علوم نوین دنیا استفاده کنیمبنابراین اگر بخواهیم استمرار در تول

های مناسب در واحدهای پرورشی صنعتی با همین یک میلیون راس گاو سنگین که مولدش کمتر خوشبختانه با اجرای دستورالعمل

ن که برای افزایش تولید در محصوالت دامی و لبنی، باید به دو بخش رکنی با بیان ای .ایمدرصد است، تولیدات خوبی داشته 50از 

عوامل محیطی و ژنتیک توجه ویژه داشته باشیم، گفت: آنچه در عوامل محیطی مطرح است شامل جایگاه، تغذیه و مسائل بهداشتی 

د: در گذشته در بحث ژنتیک، مرکز وی تصریح کر.دام است و در بخش ژنتیک نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و باید استمرار یابد

اصالح نژاد دام مرجع اطالعات کل کشور بود، اما امروزه هر کدام از واحدهای تولیدی ضمن این که متصل با مرکز اصالح هستند و 

ا رقم ده خود رتوانند برنامه آینکنند و میها تعامل و پردازش اطالعات میکنند، خودشان صاحب نظرند، با دانشگاهتبادل اطالعات می

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در بحث پرداختن به عوامل محیطی و ژنتیک باید کارهای جدیدی صورت گیرد، .بزنند

رکنی با تاکید بر بهبود مدیریت تغذیه .ها پیش رویمهمچنین باید بتوانیم همگام با علوم نوین دنیا در بهتر شدن محیط و ژن دام

توان عملکرد تغذیه را تغییر داد به طوری که گاهی اوقات با هزینه یکسان با انجام کارهای کوچک در فرآوری می ها گفت: گاهیدام

به گفته وی، ترکیب یک جیره  .شوددرصد عملکرد باالتری حاصل می 20در واحدهای تولیدی، تنها با فرآوری عملکرد تغذیه تا 

ر مند شویم. خوشبختانه دبنابراین در این خصوص نیز باید از علوم نوین دنیا بهره هایی داردغذایی حتی مشابه در عملکرد تفاوت

 .های علمی شرایط خوبی فراهم است و در هر نقطه دنیا یافته جدیدی به دست آید در اقصی نقاط جهان قابل دسترسی استمحیط

کرتز متخصص پرورش گوساله و تلیسه و پژوهشگر و با حضور دکتر آلویس  "دامدار برتر"این کارگاه آموزشی با همکاری شرکت 

های تحقیقاتی، اساتید دانشگاه و خوراک دام از کشور آمریکا، معاونین بهبود تولیدات دامی کشور، مدیران دام، محققان موسسه

 .گاوداران در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/49294/%DB%8C%DA 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مهر / /  ۲۶چهارشنبه , 

 میلیون دالری شیرخشک 8هزار تومان / واردات  50ای کیلویی شیرخشک ترکیه

 .کرده استایران در نیمه نخست سال جاری بیش از هشت میلیون دالر شیرخشک وارد 

تن انواع شیر  1280ترین آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران از تجارت خارجی در شش ماهه نخست سال جاری بر اساس تازه 

 .رسدهزار تن می 200خشک از شش کشور دنیا به ایران وارد شده است که ارزش این حجم از واردات به بیش از هشت میلیون و 

های وزنی مختلف و شیرخشک صنعتی از شش کشور بندیدر دو دسته شیرخشک اطفال در بستههای وارداتی به ایران شیرخشک

بیشترین میزان واردات شیرخشک ایران از ترکیه بوده که در .آلمان، سوییس، دانمارک، هلند، امارات و ترکیه وارد کشور شده است

به ترتیب .هزار دالر به ایران وارد شده است 200ن و تن شیرخشک اطفال به ارزش چهار میلیو 313شش ماهه سال جاری بیش از 

 .هزار تومان است 50تومانی حدود  3700قیمت هر کیلو شیر خشک اطفال وارداتی از ترکیه با احتساب دالر 

وده، هزار تومان ب 47ای آن است و در حدود تر از نوع ترکیههای اطفال وارداتی از امارات کمی پاییندر عین حال قیمت شیرخشک

هزار دالر از امارات به ایران وارد  200تن شیرخشک اطفال به ارزش یک میلیون و  768به طوریکه در شش ماهه نخست سال جاری 

اما در همین مدت دو میلیون دالر شیرخشک صنعتی نیز از امارات به ایران وارد شده که قیمت این نوع از شیرخشک .شده است

 .هزار تومان به ازای هر کیلوگرم وارد شده است 10ال است و در حدود تر از شیرخشک اطفبسیار پایین

http://iranecona.com/78529/%D8%B4%DB%8C%D8%B1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/78529/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

157 

 شیر و فرآورده ها
 اکونا ایران - ۱۳۹۶مهر / /  ۲۴دوشنبه , 

 جزئیات صادرات لبنیات ایران به آمریکا

 3آمریکا به این کشور صادر شده،گفت: قیمت  FDA دبیرانجمن لبنی با بیان اینکه چند کانتینر محصول لبنی برای اخذ گواهی

 .شودمحصول لبنی در سازمان حمایت نهایی و به زودی ابالغ می

محصول لبنی )شیر، ماست و پنیر( در سازمان  3رضا باکری در گفتگو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت بررسی و تعیین قیمت 

 است شده فرستاده هاقیمت تصویب و تعیین هیات به  و فرآورده تقریبا نهایی  3حمایت اظهارداشت: بررسی وضعیت قیمت این 

وی درباره اینکه آیا مشخص است چه تغییراتی در قیمت این کاالها ایجاد شده است؟ .شد هدخوا ابالغ آنها قیمت بزودی بنابراین

دبیرانجمن صنایع لبنی کشور در بخش دیگری   .افزود: ما هیچ اطالعی از این مساله نداریم و باید منتظر ابالغ سازمان حمایت بمانیم

حده آمریکا، گفت: صادرات انجام شده به این کشور در حد ارسال چند از سخنان خود درباره صادرات لبنیات کشورمان به ایاالت مت

سازمان غذا و داروی آمریکا( ) FDA نمونه بوده است؛ در واقع دو الی سه کانتینر فرآورده لبنی برای انجام آزمایشات و اخذ گواهی

 ماهه امسال 5رات لبنیات در درصدی صاد 28رشد .اند و صادرات به صورت تجاری نبوده استبه این کشور ارسال شده

میلیون دالر از کشور صادر شده که از نظر ارزشی  345هزارتن لبنیات به ارزش تقریبی  177ماهه امسال  5باکری ادامه داد: در 

هنوز فاز سوم این  :وی درباره آخرین وضعیت پرداخت فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات نیز افزود.درصد رشد داشته است 28 حدود 

   .مشوق به حساب کارخانجات پرداخت نشده و خبری هم از واریز آن نیست

http://iranecona.com/78461/%D8%AC%D8%B2%D8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 در صادرات غیرنفتی جایگاه کشاورزی و صنایع غذایی

 .هایی که مورد تجلیل قرار گرفتند، در زیرمجموعه کشاورزی و صنایع غذایی بودنددر روز ملی صادرات، تعداد قابل توجهی از شرکت

 هایی که مورد تجلیل قرار گرفتند، در زیرمجموعه کشاورزی و صنایع غذایی بودند.در روز ملی صادرات، تعداد قابل توجهی از شرکت

کنند. ه گزارش خبرنگار ایانا، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اهداف بلندمدتی است که دولتمردان با جدیت تمام آن را دنبال میب

یده توان ناداگرچه هنوز تراز تجاری غذای کشور بیش از سه میلیارد دالر منفی است، اما سهم این بخش را در صادرات غیرنفتی نمی

رات محصوالت مختلف کشاورزی اعم از پسته، خرما، کشمش، زغفران، میوه، محصوالت حیوانی و آبزیان گرفت.در سال گذشته صاد

میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشت. ضمن اینکه محصوالت  795درصدی از لحاظ وزنی، بیش از سه میلیارد و  17با رشدی 

درصدی را رقم زد. بنابراین در مجموع، صادرات کشاورزی و صنایع  میلیون دالر ارزآوری، رشدی هشت 77غذایی نیز با دو میلیارد و 

میلیون دالر به کشور وارد کردند. این در حالی است که صنایع معدنی در همین سال، به ارزآوری  872غذایی بیش از پنج میلیارد و 

اند.در شش ماهه نخست سال جاری نیز میلیون دالری اکتفا کرده و از گروه کشاورزی و صنایع غذایی عقب م 82پنج میلیارد و 

درصدی از کل  8.3میلیون دالر ارزآوری، سهمی  415وضعیت کشاورزی مثال زدنی است. به طوری که صادرات آن با یک میلیارد و 

 صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی داشت.

ت، اما روز گذشته به مناسبت روز ملی صادرات، در اگرچه معموال نام صادرکنندگان بزرگ با بخش صنعت و معدن گره خورده اس

های کشاورزی و صنایع محل سالن اجالس سران کشور، از صادرکنندگان نمونه و ممتازی تجلیل به عمل آمد که در میان آنها شرکت

رسال ورهای مختلف اهایی که محصوالت مختلف کشاورزی را بعد از فراوری و بسته بندی به کشکرد؛ شرکتغذایی نیز خودنمایی می

شرکت ممتازی که دیروز توسط معاون اول  9های موجود، امتیاز باالیی را کسب کنند.در میان اند با توجه به شاخصکرده و توانسته

رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت تجلیل شدند، چهار شرکت مربوط به بخش کشاورزی و صنایع غذایی بودند. ایران گالب 

های ممتاز نعتی داداش برادر شونیز، بازرگانی زعفران اسفدان و بازرگانی صنایع شیر ایران از جمله این شرکتمرغوب، ص

شرکت در بخش کشاورزی  11شرکت دیگر نیز به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شدند که  51بودند.همچنین در مراسم روز گذشته 

جتبی بناب، آیدین، شرکت خشکبار ایلیا گستر سیرجان، شرکت زرین غزال، شرکت و صنایع غذایی فعالیت دارند. صادرات خشکبار م

مه پروتئین، زعفران بدیعی، گلسرای میالد، سردخانه و موادغذایی آریا سام، شرکت مارگارین، بازرگانی احمد پورعلی و شرکت سمیران 

 های نمونه به این بخش اختصاص یافت.تدرصد از شرک 22های نمونه معرفی شدند. به عبارتی حدود سالمت جزو شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/49414/%D8%AC%D8%A7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49414/%D8%AC%D8%A7


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

159 

 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 سیب در بازار باالتر از قیمت تضمینی شدواردات موز با تعرفه ترجیحی، جایزه صادراتی سیب و کشمش/ قیمت 

 .واردات موز با تعرفه ترجیحی، در ازای صادرات سیب و کشمش، به منظور تشویق غیر مستقیم صادرکنندگان است

به گزارش ایانا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جشن سیب در شهرستان دماوند در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری 

ایران )ایانا( گفت: واردات موز در ازای صادرات سیب برای تشویق غیر مستقیم صادرکنندگان است که در کتاب مقررات  کشاورزی

صادرات و واردات وجود دارد.وی با اشاره به اینکه با اجرای این نوع صادرات و واردات به صورت غیر مستقیم از صادرکنندگان پشتیبانی 

کنندگان موز می توانند با صادرات سیب و کشمش از مزایای واردات موز با تعرفه ترجیحی استفاده و حمایت می شود، افزود: وارد

تا  10هزارتن تولید سیب  700میلیون و  3کنند.حجتی با اشاره به اینکه زنجیره تولید از مزرعه تا سفره ادامه دارد، تصریح کرد: از 

د، بنابراین ممکن است شاخه ای از زنجیره تولید در بازار داخل و شاخه درصد صادر و باقی آن در داخل کشور مصرف می شو 15

دیگر آن خارج از کشور باشد.وزیر جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد زنجیره تولید با کمک تولیدکنندگان و صادرکنندگان ابراز امیدواری 

تا بر اساس نیاز و تقاضای بازار های هدف بتوان محصول کرد و افزود: ارزش افزوده محصوالت باید در زنجیره تولید درنظر گرفته شود 

حجتی با بیان این که در بعضی موارد نیز مانند سیب را تولید، در مزرعه بسته بندی و برای صادرات کشورهای هدف آماده کرد.

 می کند که خدا را شکر درختی قیمت آن در بازار، از قیمت تضمینی نیز باالتر است، افزود: چون قیمت تضمینی حداقل را تامین

وضعیت ما امسال در رابطه با سیب درختی خوب است و جشنواره سیب به نوعی جشن شکرگزاری برداشت آن است که در دماوند 

بینی کردیم و دولت این اجازه را داده که هر برگزار شد.وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: برای صادرات آن نیز تمهیداتی پیش

کند به ازای آن می تواند موز را با تعرفه ترجیهی وارد کند، یعنی به نوعی یارانه صادراتی در رابطه با سیب و می کس سیب صادر

 بینی شده است.کشمش داده می شود. در عین حال تمهیداتی نیز برای تسهیل کار صادر کنندگان پیش

تواند خرید و فروش انجام دهد و در هیچ جای است، گفت: دولت نمی هایی که به زیان باغدارانحجتی در رابطه با مقابله با دالل بازی

های مختلف تولید از مزرعه تا سفره است که افتد و بحثی که من همیشه داشتم، بحث زنجیره تولید در شاخهجهان این اتفاق نمی

رزی ب در دماوند با بیان اینکه کشاووزیر جهاد کشاورزی در سخنرانی جشن شکرگذاری برداشت سیتوسط تولید کنندگان انجام شود.

 هاز مزرعه تا سفره ادامه دارد، عنوان کرد: دماوند با وجود تولید سیب با عملکرد باال، چرا نباید پایانه صادراتی برای این محصول داشت

ود که خود سهامدار آن باشد، برای تحقق این امر باید افراد مجرب استخدام شوند تا سیب تولیدی باغداران از پایانه ای صادر ش

کشور است، گفت: ایران یکی از کشورهای عمده تولید  12وی با بیان اینکه تولید و صادرات عمده سیب در جهان در دست .هستند

سیب در جهان است و با توجه به سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران در آینده نزدیک و باز شدن بازارهای شمال کشور، فرصت 

 .ادرات سیب به این کشور استمناسبی برای ص

http://www.iana.ir/fa/news/49370/%D9%88%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 !تعامالت تجاری ایران و آمریکا بر سر واردات جو

 .تن جو ، وارد کشور شده است 520هزار و  650قریب به  1396ماهه نخست سال  5در بر اساس آمار گمرک 

ماهه نخست سال  5در  ر گمرکآمابر اساس ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است 117210074و ارزش دالری  3817029646172تن جو ، به ارزش ریالی  520هزار و  650قریب به  1396

و همچنین  10738871و ارزش دالری  348389380327تن جو ، با ارزش ریالی  80هزالر و  582 صادراتبا  کشور اسپانیا 

جزو  16552155000و ارزش ریالی  507813تن جو ، به ارزش دالری  950هزار و  2صادر کردن قریب به نیز با  آمریکاکشور 

 .کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6288524/%D8%AA%D8%B9% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 لیست مشتریان زیره ایرانی

تن زیره سبز سابیده نشده ، از کشور صادر شده  444، قریب به  1396ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

ماهه  5در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

  .، از کشور صادر شده است زیره سبز سابیده نشدهتن  444، قریب به  1396نخست سال 

 .بوده است 43404798995و ارزش ریالی آن  1336108 صادراتارزش دالری این میزان 

http://www.yjc.ir/fa/news/6289947/%D9%84%DB%8C 
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 وارداتصادرات و 
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مهر / /  ۲۶چهارشنبه , 

 صادرات دام سبک همچنان ممنوع است

 .ایران در شش ماهه نخست سال جاری بیش از هفت میلیون دالر انواع گاو و گوسفند صادر کرده است

تن انواع گاو  1333ترین آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران از تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال جاری، بر اساس تازه 

صادرات انواع گاو به چهار کشور افغانستان، ترکمنستان، .به ارزش بیش از چهار میلیون دالر از ایران به خارج از کشور صادر شده است

هزار دالر بیشترین میزان واردات گاو از ایران را به خود  300که در این میان عراق با حدود دو میلیون و  عراق و کویت انجام شده

هزار گوسفند زنده به جز گوسفند مولد نژاد خالص از ایران  200اختصاص داده است. همچنین در همین مدت حدود سه میلیون و 

تن بوده است. این در حالی است که بر اساس  642ا به کشور عمان و با وزن صادرات گوسفند زنده در این مدت تنه.صادر شده است

اعالم وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی و در جهت تامین گوشت گوسفند موردنیاز کشور، صادرات دام سبک زنده از 

هایی رسد این میزان از صادرات، مربوط به محمولهبه این ترتیب به نظر می.سال گذشته ممنوع شده و این ممنوعیت کماکان ادامه دارد

کاهش محسوس صادرات دام سبک زنده ایران در حالی با کاهش .بوده که پیش از ممنوعیت صادرات ثبت سفارش شده بودند

یک  1393گیری همراه بوده که به گفته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران و شورای تامین دام کشور در سال چشم

هزار راس دام  362یک میلیون و  1395ماهه سال  9هزار راس و در  232، یک میلیون و 1394هزار راس، در سال  452میلیون و 

پیش از این، دام زنده ایران به طور مستقیم به کشورهای عمان، قطر و امارات و به .میلیون دالر صادر شده است 375سبک به ارزش 

 .شده است که در حال حاضر این صادرات تنها به عمان انجام شده استبحرین و عربستان صادر می صورت غیرمستقیم به کشورهای

http://iranecona.com/78528/%D8%B5%D8%A7%D8%A 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 وکار در حوزه صنایع غذایی به روایت فعاالن این حوزهکسبموانع 

وکار مناسب و موانع موجود در بهبود فضای تن از فعاالن اقتصادی حوزه صنایع غذایی به دو پرسش مشخصه های محیط کسب 4

وکار مناسب باید چه کسببه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتاق ایران، محیط .وکار در حوزه صنعت پاسخ دادندکسب

تن از فعاالن  4این دو پرسشی است که  است؟ کدام صنعت حوزه در وکارکسب فضای بهبود در موجود موانع ای داشته باشد؟مشخصه

 :فرد و حسن انتظار پرسیده شده و آن ها پاسخ داده انداقتصادی حوزه صنایع غذایی، شاهرخ ظهیری، کاوه زرگران، حسن فروزان

گذاران، های ذهنی سیاستهای ذهنی همراه است؛ اگر تغییری در پارادایموکار با تغییر انگارهو بهبود محیط کسب تغییر

های دور رسد، چنانچه از سالوکار به انجام نمیگیرندگان و مجریان اقتصادی به وجود نیاید، انتظار برای بهبود محیط کسبتصمیم

ها( شکل های ذهنی )پارادایموکار بر پایه تحول در انگارهدیگر بهبود و اصالح ساختار محیط کسبعبارتبه .ایمشاهد این امر بوده

های ذهنی نیاز داریم تا تهیه و وکار امروز، بیشتر به تحول در انگارهگیرد و به همین جهت در شرایط اقتصادی و فضای کسبمی

 .تدوین قوانین جدید

 ای داشته باشد؟صهوکار مناسب باید چه مشخمحیط کسب

های عنوان یک متخصص صنایع غذایی باید بگویم یکی از رشتهمن به :شاهرخ ظهیری؛ از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران

روزتر آمیز در صادرات غیرنفتی ایران، صنایع غذایی است. همچنین یکی از صنایعی که به نسبت سایر صنایع در کشور بهموفقیت

ی تواند یکی از برندهاهایی که در حوزه تولید محصوالت کشاورزی وجود دارد، این حوزه میا توجه به ظرفیتاست، این صنعت است. ب

عنوان صنعت پیشران در اقتصاد کشور است. باید بتوانیم ای باشد. صنعت غذا بهالمللی و منطقهخصوص در بازارهای بینصادراتی به

 .بگیریمهای این حوزه به نحو احسن بهره از ظرفیت

بندی هاند از لحاظ کیفیت و بستآالت جدید و تنوع در تولیدات مواد غذایی، تولیدکنندگان توانستههای گذشته با ورود ماشیندر سال

ها به نسبت کاالهای سایر به شرایط استاندارد جهانی نزدیک شده و خود را با آن تطبیق دهند؛ از طرفی امکان فروش کاالهای آن

ط بهتری دارد. اگر ایران وارد تجارت جهانی شود، صنعت غذا حرف زیادی برای گفتن دارد. محصوالت کشاورزی ما ازنظر صنایع شرای

ود هایی وجپذیری خواهد بود. اما چالششرایط آب و هوایی بسیار عالی است درنتیجه محصوالت غذایی هم به همان کیفیت و رقابت

 .دهدر صنایع کشور رنج میدارد که صنایع غذایی ما را مانند دیگ

ای متفاوت است. این محیط برای فعاالن فضای کسب و کار درهر حوزه :کاوه زرگران؛ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران 

اما در این حوزه با قوانین متعدد  .تنش و سالم و با کمترین چالش باشداقتصادی حوزه صنعت غذایی و دیگر صنایع باید محیطی بی

و متکثر روبرو هستیم؛ باید قوانین حوزه صنعت غذایی جامع، مانع و کامل باشد. باید دسترسی به منابع آسان و راحت باشد. باید 

درصد  90 ای، رقابت بخش خصوصی با یکدیگر نه با دولت موردتوجه باشد. البته حدودسیستم مالیاتی، تأمین اجتماعی، رقابت بیمه

شود. قوانینی و مقرراتی ها توسط دولت انجام میگیریدرصد تصمیم 90صنایع غذایی در دست بخش خصوصی است؛ اما بیش از 

گران از این صنعت اطالعی ندارند و درنهایت از بخش خصوصی و فعاالن حوزه صنعت غذایی انرژی و شود که تدوینتدوین می

قوانین اصالح شود. هرچه رفاه اجتماعی باالتر برود با وجود مالیات ارزش افزوده، این وضعیت در  گیرد تا اینپتانسیل باالیی می

در  تواندشود قدرت خرید مردم پایین بیاید. قوانین مالیات ارزش افزوده در کشور میدهد و باعث میصنعت غذایی خود را نشان می

ترین راهکار برای همه صنایع، بخصوص صنعت غذایی واگذاری واقعی کنار مشکالت عام به موانع این حوزه بیافزاید. بزرگ

http://awnrc.com/index.php
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گذاری و خصوصی سازی کامل در کشور است. دولت در اداره اقتصاد و صنعت ناموفق بوده اس؛ اما بدنه اجرایی دولت در برابر سیاست

 .گذاری درست امیدوار باشیمتوانیم به سیاست کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمیخواست بخش خصوصی مقاومت می

وکار عالوه بر مشخصه فیزیکی و فضای کسب :سازی، رقابت و سالمت اداریفرد؛ رئیس کمیسیون خصوصیحسن فروزان

ای و تخصصی خود باشد. در حوزه صنایع غذایی، ایران با داشتن وسعت زیاد، اجتماعی باید دارای نیروی انسانی متناسب با نیاز حرفه

های فراوانی در صنایع غذایی تبدیلی کشاورزی داشته باشد؛ تواند مزیتخیز و تنوع آب و هوایی میشاورزی و باغی حاصلهای کزمین

تواند در صورت سرمایه گذاری و برداشتن موانع اصلی از پیش پای آن عالوه بر اشتغال، نقش مهمی در توسعه و رشد صنعتی که می

 .اقتصادی کشور بازی کند

هایی بزرگی است؛ از صنعت غذایی درگیر پارادوکس :ر؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیهحسن انتظا

روست و از سوی دیگر موانع و مشکالت همچنان در این حوزه موردتوجه است. البته ای روبهسابقهیک طرف این صنعت با رونق بی

ها ها نیست. یا اینکه صنایع غذایی بیشتر از سایر بخشجدای از سایر حوزهوکار در صنعت غذایی موانع و مشکالت محیط کسب

مشکالت دارد نه کمتر؛ برای اینکه این حوزه با سالمت مردم ارتباط دارد. ما انتظار داریم سازمان غذا و دارو، سازمان استانداردسازی 

های اگر در حوزه .دکننده، پای سالمت مردم در میان استبه این حوزه توجه خاصی داشته باشند؛ چون عالوه بر سود و زیان تولی

شد ولی در این حوزه عالوه بر ضرر مالی، احتمال ضرر کیفیت باشد، شاید مصرف کننده ضرر مالی را متحمل میدیگر محصولی بی

 .کننده وجود داردجانی هم برای مصرف

 ؟وکار در حوزه صنعت کدام استموانع موجود در بهبود فضای کسب

های دستوری است. تمام محصوالت دولت در حوزه صنایع غذایی باید چند نکته را موردتوجه قرار دهد؛ اولین مشکل قیمت :ظهیری

رنگی فمحض اینکه گوجهکند اما بهشود. دولت قیمت را برای محصول کشاورزی تعیین نمیکشاورزی ایران به قیمت آزاد عرضه می

گذاری قیمت .های صنایع غذایی صادق استگذارد. این در همه حوزهدستوری برای این محصول میبه رب تبدیل شود، دولت قیمت 

 .کننده است و هم به ضرر مشتریاجباری دولت درنهایت هم به ضرر عرضه

ری، افربونقل زمینی و هوایی برای ارسال کاال شرایط مناسبی ندارد؛ باید در کنار خرید هواپیماهای مسکشور ازنظر وضعیت حمل

ونقل مواد جا کند. یکی از موضوعات مهمی که باید در بخش حملهواپیمای باری خریداری شود تا بتواند محصوالت ایرانی را جابه

ا یک ونقل مدار است. دولت باید برای خرید این کانتینرها اقدام کند. سیستم حملغذایی در نظر گرفت، نیاز به کانتینر یخچال

الش شده تأثیرگذار است. چای نیست، و این موضوع در قیمت تمامطابق با استانداردهای جهانی و لجستیک حرفهونقل مسیستم حمل

عنوان را به ایها برای تولید مواد اولیه سرمایهشده است که کارخانهگردد. البته قانونی تصویبها برمیدوم به سرمایه در گردش کارخانه

چالش سوم در حوزه صادرات .انع برطرف شود ما در صادرات مواد غذایی خیلی موفق خواهیم بودوام استفاده کنند. اگر این مو

دانم: قانون اداره نظارت بر مواد غذایی در محصوالت صنایع غذایی است؛ من سه راهکار را برای توسعه این صنعت غذایی مهم می

اشت، کرده و به وزارت بهدان در سه سال گذشته این قانون را اصالحشده است؛ این قانون باید تغییر کند. اتاق تهرتصویب 1346سال 

درمان و آموزش پزشکی فرستاده است اما این وزارتخانه آن را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی نفرستاده است. 

ست که در قانون بهبود مستمر راهکار دوم تأمین سرمایه در گردش ا .های صنعت غذایی باید این مسئله را پیگیری کنندتشکل

شود. من ها اجرا نمیشده است. باید این قانون عملیاتی شود. ولی هنوز این قانون در بانکبه آن اشاره 21وکار در ماده محیط کسب

ی وجه باشد خیلدانم. اگر این سه مانع برطرف شود، یا این سه راهکار موردتراهکار سوم را قانون عرضه و تقاضا و آزاد بودن قیمت می

باال بودن قیمت ماده خام محصوالت  :زرگران.شدن داردشود. صنعت غذایی ایران ظرفیت جهانیاز مشکالت این صنعت رفع می
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کشاورزی یکی از مشکالت اساسی این حوزه است؛ قیمت خرید تضمینی در ایران نسبت به سایر کشورها باالست؛ درنتیجه محصوالت 

این مسئله در بازار داخل قدرت خرید مردم را کاهش داده و مزیت رقابت جهانی را از  .قیمت باالیی دارد تولیدشده در عرف جهانی

 .دهیمدست می

ترین چالش در حوزه صنایع غذایی عبارت است از: مشکل اصلی در صنایع غذایی تبدیلی کشاورزی ایران، موضوع مهم :فردفروزان

ی رو شوند و نتوانند محصوالتی رقابتشده روبهاست که باعث شده واحدها با بحران قیمت تمام سایز نامناسب تولید و کشاورزی ایران

های کوچک و بزرگ هستند و المللی و صادراتی وارد شوند. بیشتر واحدهای صنعت غذایی مجموعهتولید کنند و به بازارهای بین

ها از نیمه دوم المللی در دولت نهم و دهم که بعد از سالطات بینبه هم خوردن ارتبا.سرمایه گذران کمی در این حوزه حضور دارند

نگری برخی از مسئوالن های نسنجیده و بدون آیندهگیریو شروع کار دولت اصالحات جان گرفته بود و همچنین موضع 70دهه 

کشاورزی و  هایوداینکه به دلیل مزیتمدت داشته باشیم؛ باوجریزی طوالنیگاه برای تولید برنامهسبب شده است که مانتوانیم هیچ

نبود دانش مدیریت روز صنعتی چالش دیگری .باغی و تنوع آب و هوایی تولیدکننده مواد غذایی باکیفیت در فصول مختلف سال است

دیم همدیری است و شا-ها مالکاست که صنایع مختلف ازجمله صنعت تولید مواد غذایی با آن درگیر است. مدیریت بیشتر کارخانه

نند و کهای مدیریتی استفاده نمیکنند و حتی از مشاورههای خود به متخصصان رجوع میای بنگاهکه مالکان کمتر برای اداره حرفه

های تگیری رقابنوعی به روش سنتی در مدیریت پایبند هستند و این موضوع زمینه توسعه را محدود کرده است و حتی به شکلبه

 های تولید محصوالتها و کارگاهوکار و پراکندگی بســیار زیاد و تعدد باالی کارخانهآماده نبودن محیط کسب.ناسالم منجر شده است

نفر کارگر در حوزه صنایع غذایی تبدیلی( باعث  100هزار واحد تولیدی کوچک و متوســط با کمتر از  3صنایع غذایی ( بیــش از 

 .یدا کند و شاهد رقابت واقعی )در تولید و فروش( در این عرصه نباشیمشده محصول افزایش پشده است که قیمت تمام

 آب ٔ  هایی که ایران درزمینهشود؛ باوجود همه محدودیتکشور در تولید محصوالت باغی جزو چند کشور اصلی جهان محسوب می

کند زیرا در کشور ما همچنان کمتر از محصوالت تراریخته، ژنتیکی و... باکیفیت تولید می محصوالتی که همچنان دارد، زمین و

جز ترکیه، عمدتاً محصوالت کشــاورزی و ای که قرار داریم و در کشورهای همسایه و اطراف ایران بهشود. در منطقهاستفاده می

توانند می فارس که، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و جنوب خلیجشود، کشورهایی مانند عراقصورت گســترده تولید نمیغذایی به

ورمان ای که باید با دیپلماسی قوی اقتصادی حضبازار بسیار بزرگی برای محصوالت صنایع غذایی تبدیلی ایران باشند؛ بازارهای منطقه

های افزایش توانند زمینهاند و میهنوز کشــف نشدهظرفیت بزرگی دارند که حتــی بازارهای داخلی ایران هم.ها قوی کنیمرا در آن

ریزی داشــته باشــیم. اگر امکانات و واحدهایی که جز بازار داخل روی تولیدات صادرات محور هم برنامهتولید را فراهم کنند. باید به

ه های نو خواهیم بود کتکنولوژیگیری واحدهای بزرگ با صورت پراکنده هستند با یک قالب درست ترکیب شوند ما شاهد شکلبه

صنعت غذایی در چارچوب کاری خود هم با موارد و مشکالت عام در ارتباط است  :انتظار.توانند حرفی برای گفتن داشته باشندمی

و  و هم مشکالت خاص حوزه خود را دارد. مشکالت عام، مثل نحوه صدور مجوزها، تسهیالت بانکی، تأمین اجتماعی، مالیات، قوانین

دهد. البته در صنعت غذایی موارد دیگری وجود های اقتصادی به یکسان فعاالن اقتصادی را آزار میمقررات متعدد که در همه حوزه

ها در نظر بگیرند و یکی از این موارد سازمان استاندارد و غذا دارو باید استانداردسازی را در همه حوزه .دارد که خاص این حوزه است

رود یکی دیگر از مشکالت حوزه صنایع غذایی تعدد مجوزها در این حوزه است؛ انتظار می.دی محصوالت غذایی استبنظروف بسته

د کند؛ بلکه بایای توجه شود ولی درنهایت این مجوز نیست که بازار رقابت را تعیین میدر موقع صدور مجوزها به ظرفیت هر حوزه

ت های ناظر برای کمیمشابه در داخل کشور و خارج از کشور را داشته باشد. باید سازمانکاالهای تولیدشده توان رقابت با محصوالت 

و کیفیت محصوالت غذایی توجه و نظارت دقیقی داشته باشند. اگر این فاکتور عملیاتی شود کسی که توان رقابت نداشته باشد از 
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کنند. صنایع غذایی به بازارهای خارج از کاری مینظارت کمهای ناظر، در حوزه شود. ولی متأسفانه سازمانچرخه تولید خارج می

توانیم انتظار در این صورت است که می .ای به بازارهای جهانی بیندیشندکشور توجه داشته باشند باید عالوه بر بازارهای منطقه

 .داشته باشیم صنعت غذایی سهمی در توسعه صنعتی کشور دارد

http://www.iana.ir/fa/news/49350/%D9%85%D9%88%D 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 کسب پنجمین نشان استاندارد ملی توسط زرماکارون

 .واحد نمونه استاندارد ملی انتخاب شدزرماکارون از سوی سازمان استاندارد کشور، به عنوان 

به گزارش ایانا از روابط عمومی گروه صنعتی زر، زرماکارون که پیش از این دریافت چهار نشان استاندارد ملی و دیگر نشان های ملی 

صنعت غذا ایران عنوان و بین المللی را در کارنامه خود داشت؛ در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد، به عنوان تنها شرکت حوزه 

مرتضی سلطانی، رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در این مراسم که .واحد نمونه استاندارد ملی را به خود اختصاص داد

با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شد، پنجمین نشان استاندارد ملی زرماکارون را دریافت 

 .ان ذکر است زرماکارون تنها تولید کنندۀ پاستای کشور بود که در این مراسم موفق به دریافت نشان ملی استاندارد شدشای .کرد

مراسم بزرگداشت روزجهانی استاندارد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 

 /.صنایع در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد معدن و تجارت، دیگر مسئوالن کشوری و صاحبان

http://www.iana.ir/fa/news/49297/%D9%83%D8%B3 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 ماه 5میلیارد در کمتر از  ۳2به ارزش خرید بیسکویت خارجی 

 .تن بیسکویت ، وارد کشور شده است 399قریب به  1396ماهه نخست سال  5بر اساس آمار گمرک در 

ماهه نخست  5در  آمار گمرکبر اساس   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

 .وارد کشور شده است 1001152و ارزش دالری  32548317225، به ارزش ریالی  بیسکویتتن  399قریب به  1396سال 

و همچنین کشور ویتنام  342894و ارزش دالری  11133707273، با ارزش ریالی  بیسکویتتن  172با صادرات  کشور چین 

جزو کشورهایی هستند که  1460028800و ارزش ریالی  45000، به ارزش دالری  بیسکویتتن  26نیز با صادر کردن قریب به 

 .این محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6283308/%D8%AE%D8%B1%D 
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 علوفه
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

قیمت ذرت داخلی و کنجاله تخم پنبه کاهش  /نوسانات قیمت انواع علوفه های زراعی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 یافت

درصدی،  4.4درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته باالترین رشد قیمت و ذرت داخلی باکاهش  28.2جو داخلی با 

به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس آمار شرکت .راعی مورد بررسی ایانا داشته استهای زبیشترین کاهش قیمت را در میان علوفه

درصد ، سبوس گندم  28.2میانگین قیمت جو داخلی  96ماه  مهر 23سهامی پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، در تاریخ 

ابه سال گذشته رشد داشته و میانگین قیمت درصد نسبت به مدت مش 7.5درصد و کنجاله سویای داخلی  10.3درصد ، گندم  14.8

درصد کاهش یافته  1.1درصد و  4.4ذرت داخلی و کنجاله تخم پنبه در تاریخ فوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

درصد،  7.2نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، میانگین قیمت ارقام کنجاله سویای داخلی  96ماه  مهر 23است.در این میان، در تاریخ 

درصد افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه ماه  0.8درصد و سبوس گندم  1.5درصد، جو داخلی  1.8درصد، گندم  4.3ذرت داخلی 

 درصد کاهش یافته است. 1.8گذشته، میانگین قیمت کنجاله تخم پنبه 

http://www.iana.ir/fa/news/49247/%D9%86%D9%88% 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 استان کشور از طریق بورس کاالی ایران 6عرضه صادراتی گندم 

هزار تن گندم خوراکی استان های خراسان شمالی،  60عرضه مهر ماه میزبان  26تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز چهارشنبه 

 .خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی است

عالوه براین، یک هزار و .هزار تن گندم نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود 285به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، 

هزار  110بر اساس این گزارش، .یک روزه نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود هزار قطعه جوجه 100تن شکر و  475

تن  800هزار و  29همچنین .تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی ایران نیز در تاالر صادراتی عرضه می شود

تن سبد میلگرد  440تن مس کاتد،  600ی است،این گزارش حاک.هزار تن گوگرد نیز در تاالر صادراتی عرضه می شود 30قیر و 

 .هزار تن تختال طول کوتاه در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود 6و  A2- 8تن میلگرد کالف  A3 ،500-10تا32

یمری و تن قیر، مواد شیمیایی، مواد پل 765هزار و  90تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 

تن ضایعات فلزی، یک هزار تن کنسانتره فسفات و یک  608بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .وکیوم باتوم است

 /.تن نخ پلی استر را تجربه می کند 368هزار و 

news/http://www.iana.ir/fa/49324/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 هزار قطعه جوجه یک روزه در بورس کاال 8۷هزار تن گندم خوراکی و گندم دوروم و  2۷9عرضه 

خوراکی و گندم دوروم، یک هزار هزار تن گندم  279تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز امروز یکشنبه میزبان عرضه 

 .هزار قطعه جوجه یک روزه است 87تن شکر و  225و

-10تن میلگرد  110تن سولفور مولیبدن، 140تن کنسانتره فلزات گران بها،  12به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، در این روز 

A3  10تا32تن سبد میلگرد  440و-A  هزار و  48بر اساس این گزارش .معدنی عرضه می شودنیز در تاالر محصوالت صنعتی و

تن مواد  823هزار و  21عالوه براین، .تن قیر، گوگرد و عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود 200

محصوالت کشاورزی بورس  تاالر.شود می عرضه پتروشیمی و نفتی های فرآورده تاالر در نیز  پلیمری، مواد شیمیایی، وکیوم باتوم

هزار قطعه جوجه یک  87تن شکر و  225هزار تن گندم خوراکی و گندم دوروم، یک هزار و 279کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات نیز در بازار فرعی  94تن ضایعات فوالدی و  400این گزارش حاکی است، .روزه را تجربه می کند

   .کاالی ایران عرضه می شودبورس 

http://www.iana.ir/fa/news/49420/%D8%B9%D8%B1%D 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

افتتاح سردخانه جدید بانک ژن گیاهی ملی ایران امضای قرارداد واگذاری تولید بذر دو رقم گندم به بخش خصوصی/ 

 و سامانه فرآوری بذر غالت آبی

قرارداد واگذاری تولید بذر دو رقم گندم آبی رخشان و حیدری به بخش خصوصی امضاء و سرد خانه جدید بانک ژن گیاهی ملی ایران 

 .ر افتتاح شدو سامانه فرآوری بذر غالت آبی در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذ

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر، دکتر نجفیان رئیس این مؤسسه در مراسم امضای قرارداد واگذاری تولید 

بذر دو رقم گندم آبی رخشان و حیدری به بخش خصوصی با اشاره به چگونگی اصالح ومعرفی دو رقم گندم نان آبی رخشان )مناسب 

معتدل( و حیدری)مناسب برای اقلیم سرد( گفت: این دو رقم گندم آبی، نوزدهمین و بیستمین ارقام واگذار شده به بخش برای اقلیم 

خصوصی توسط مؤسسه به شمار می روند و نخستین ارقام گندمی محسوب می شوند که امتیازتولید بذر آنها به بخش خصوصی 

ش تصدی گری بخش دولتی و تقویت بخش خصوصی وتحقق حق مالکیت معنوی وی افزود: این مهم در راستای کاه.واگذار می شود

و رویالیتی ارقام صورت می گیرد.موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نیز در این مراسم، واگذاری ارقام مناسب گندم 

رزشمند و مفید برای استان و کشور به بخش خصوصی را بسیار مهم و با ارزش دانست و برنامه های تحقیقاتی مؤسسه را بسیارا

اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم نیز در این مراسم برنامه های واگذاری تولید بذر ارقام مؤسسه به بخش .برشمرد

م آبی خصوصی را مورد حمایت کامل وزارت جهاد کشاورزی دانست.در ادامه این آئین، امضای قرارداد واگذاری تولید بذر دو رقم گند

رخشان و حیدری به بخش خصوصی به انجام رسید و سپس ضمن بازدید از بخش تحقیقات ژنتیک وبانک ژن گیاهی ملی ایران، 

 سردخانه جدید بانک ژن و ذخایر توارثی توسط دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات کشاورزی افتتاح شد.

ه چهارصد هکتاری مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر از سوی مشاور و مجری طرح همچنین سامانه بذر غالت آبی در مزرع

گندم وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد.گفتنی است در مراسم امضای قرارداد واگذاری تولید بذر دو رقم گندم آبی رخشان و حیدری 

اورزی کرج، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به بخش خصوصی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مؤسسات تحقیقاتی کش

البرز، دو تن از معاونان سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر، مشاور وزیر و 

ن جهاد کشاورزی مجری طرح گندم، دو تن از معاونان مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، معاون تولیدات گیاهی سازما

استان کردستان، رؤسا و مدیران بخش های تحقیقاتی و ستادی مؤسسه، مدیران ونمایندگان شرکت های کشت وصنعت کردستان 

 سبز و شرکت پیشروکشت البرز و... حضور داشتند.

ews/http://www.iana.ir/fa/n49369/%D8%A7%D9%85%D8% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۹ : تاریخ

 هزار راس گوسفند فرانسوی 1۳فرانسه به بازار گوشت ایران هم وارد شد!/ واردات 
هزار رأس  13سال آینده  3های زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر در قراردادی با طرف فرانسوی قرار است در یکی از شرکت 

 ،رگزاری فارسخبوگو با خبرنگار کشاورزی محمدیاسر ترابی در گفت .گوسفند مولد برای پرواربندی و تأمین گوشت به ایران وارد کند

های اخیر سالیها و خشکهزار رأس گوسفند مولد از کشور فرانسه به ایران خبر داد و گفت: با توجه به کمبود بارش 13از واردات 

حتی امکان اضافه کردن یک رأس گوسفند برای استفاده از مراتع کشور وجود ندارد و برای همین باید به سمتی برویم که نژادی از 

وی با اشاره به اینکه طبق تجربه و آزمون و خطایی که در .ها پرورش یابد که ضریب تبدیل باالیی داشته باشددامداری گوسفند در

شده ایم، به این نتیجه رسیدیم که برای دستیابی تولید گوشت گوسفندی با قیمت تمامسه سال گذشته با طرف فرانسوی داشته

 .ینکه نژادی از گوسفند را پرورش دهیم که زایش باال و ضریب تبدیل باالیی داشته باشدای نداریم جز اچاره 1404پایین تا افق 

 :ترابی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا سعی نکردید تا از نژاد بومی کشور استفاده کرده و یا آن را اصالح کنید، گفت

ت و فقط در یک برهه مشخصی از سال امکان باروری دارد، میزان نژاد بومی ما دو ضعف عمده دارد؛ یکی آنکه زایش آن فصلی اس

چندقلو زایی در آن پایین است و افزایش وزن کمی دارد. در حالیکه این نژاد از گوسفند که از فرانسه قرار است وارد بشود، در هر 

 .افزایش وزن باالیی دارد دهد و غیرفصلی است یعنی در تمام طول سال امکان زایش دارد وبره به ما می 2.3زایمان 

ی هامدیرعامل شرکت سپیدان در پاسخ به این سؤال که چرا فرانسه را برای واردات دام انتخاب کردید، چراکه این کشور بدقولی

هار ظنامی مانند استرالیا و نیوزیلند را برای این کار انتخاب نکردید، انامه با طرف ایرانی دارد و کشورهای صاحبزیادی در تفاهم

د توان شوخی کرداشت: از سه سال گذشته یک هزار رأس گوسفند مولد به صورت آزمایشی از فرانسه وارد کردیم؛ چراکه با دام نمی

های مختلف انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این نژاد فرانسوی برای پرواربندی و سرمایه را هدر داد. پس از آزمایشاتی که از نمونه

کیلوگرم خوراک در  5ازای هر به :های این نوع گوسفند اشاره کرد و گفتوی به مزیت.ترین گزینه استشت قرمز مناسبو تولید گو

 که در این نژاد قیمتهزار تومان است، درصورتی 18تا  16کنیم که قیمت آن اکنون در بازار این نژاد یک کیلوگرم وزن زنده تولید می

 .گرم افزایش وزن دارد 370ر هر کیلو محاسبه شده است، مضاف بر اینکه این نژاد روزانه هزار تومان د 10شده ما تمام

مزرعه مادر که  4هزار رأس دام وارد کشور شود تا بتوانیم در  13ترابی اظهار امیدواری کرد تا در فاز اول طی سه سال آینده به مرور 

 .هزار رأس برسانیم 60اردبیل، کرمانشاه و تهران وجود دارد، تعداد مولدها را تا  های مازندران،در زیر مجموعه اقتصادی کوثر در استان

هزار رأس از این گوسفندها با مشارکت طرف فرانسوی و ایران در استان کرمانشاه پرورش و برای  3مدیرعامل شرکت سپیدان افزود: 

مزرعه مادر تقسیم تا بتوانیم بخشی از گوشت مرکز،  4هزار رأس گوسفند دیگر در  10شود. همچنین صادرات به عراق آماده می

سال آینده نیم میلیون رأس دام  10انداز این شرکت بر آن است که تا به گفته ترابی چشم.شمال و شمال غرب کشور را تأمین کنیم

هزار  7که برای بیش از کند، مضاف بر آندرصد گوشت قرمز گوسفندی کشور جلوگیری می 40تا  30مولد داشته باشد که از واردات 

به گزارش خبرنگار فارس، واردات از فرانسه در حالی انجام .کندالتحصیل حوزه دامپروری هم اشتغال پایدار ایجاد میدامپزشک و فارغ

 .برزیل و نیوزلند در تولید گوشت قرمز و نژادهای برتر سرآمد هستندمی شود که کشورهایی همچون استرالیا،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960729000307 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۴ : تاریخ

 گیرد؟ حذف تدریجی گوشت قرمز از سبد پروتئین خانوار/ مرغ جای گوشت قرمز را می
هزار تومان  60تا  42دهد که هر کیلوگرم گوشت تازه گوسفندی بین طح پایتخت نشان میهای میدانی خبرنگار فارس از سگزارش

رسد این کاالی اساسی در سبد خانوار به ویژه قشر متوسط به پایین در حال حذف شدن رسد تا حدی که به نظر میبه فروش می

های میدانی از در سطح پایتخت برای برآورد آخرین وضعیت ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات؛ پس از بررسی خبرگزاری فارس .است

افتم که حاال دیگر باید گفت دست می...« رسد گربه دستش به گوش نمی»گوید المثل معروف که میقیمت گوشت قرمز یاد ضرب

 رفته آن را کاالی لوکسی اساسی خانوار به جایی رسیده که باید رفتهرسد؛ چراکه قیمت این کاالآدمیزاد هم دیگر به گوشت نمی

در نقاط جنوبی پایتخت مانند خیابان خورشید، در میدان شهدا، خیابان شهرستانی در میدان امام حسین)ع( و سازمان .خطاب کرد

تر اینکه فروشندگان گوشت و جالب هزار تومان رسیده است 43تا  41بار هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی به رقم میادین تره

-3گویند که نسبت به دو هفته اخیر در هر کیلو شوی، میگویند این کاال ارزان شده است و وقتی مفهوم ارزان شدن را جویا میمی

ه طی یک سال ایم. غافل از اینکهزار تومان کاهش داشته است. به هر حال این هم مفهومی از ارزانی است که ما با آن آشنا نبوده 2

 .شدهای ادواری ما دالیل آن بیشتر حول محور داللی مطرح میدرصدی داشته که در گزارش 60اخیر، قیمت گوشت رشد 

گوید: سرانه جمعیت دامی ما نسبت به رشد کند و میاصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی آن را رد میای که علینکته

ته ای داششود قیمت گوشت رشد فزایندهما کمبود دام داریم، در نتیجه این موضوع سبب میجمعیت پس از انقالب رشد نکرده و 

رویه گوشت گرفته شده و امیدواریم با ماه اخیر جلوی افزایش قیمت بی 4-5کند که با واردات گوشت تازه طی او تصریح می.باشد

کند که برای رصد بازار گوشت ز ستاد تنظیم بازار اشاره میاو به آخرین تصمیمات امرو.ادامه این روند شاهد کاهش قیمت باشیم

گوید: مسئوالن وزارت جهاد و شرکت پشتیبانی امور دام بر این باورند که واردات گوشت تازه باید ادامه یابد قرمز تشکیل شده و می

ارزان و گران  :گویدقیمت گوشت مییکی از قصابان سطح شهر در مورد .تا بتوانیم شاهد ثبات قیمت این محصول در بازار باشیم

تر مشتری تر باشد مشتری بیشتری داریم و هرچه قدر گرانشدن گوشت برای ما تفاوتی ندارد جز اینکه هر چقدر قیمت گوشت پایین

ه عنوان افزاید: باو می.درصد به قیمت گوشت اضافه کنیم 10کمتر و چانه زنی بیشتر؛ چراکه ما موظفیم طبق قانون اتحادیه تنها 

هزار تومان بفروشیم،  43هزار تومان از کشتارگاه تحویل گرفتیم که باید آن را  39مثال امروز هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی را 

تمام این سخنان در حالی .تر فروختن مشتری را جذب کنیمایم تا به بهانه ارزانهزار تومان قیمت زده 42اما بازهم خودمان هر کیلو 

فروشند و هزار تومان می 60های منطقه مالصدرا و میدان تجریش هر کیلوگرم گوشت گرد ران را تا کیلویی فروشیشتاست که گو

در حین تهیه گزارش با زنی میانسال که مشغول چانه زدن با قصابی .هزار تومان در این منطقه قیمت خورده است 50شقه گوسفندی 

نفره هستیم که به دلیل  5ای گوید ما خانوادههای بسیار دارد و میگوشت گالیه او از افزایش قیمت.کنممحل است، صحبت می

بینم برای تهیه یک خورش باید یک ای یک بار باید برای میهمان غذا درست کنم. اما وقتی میداشتن داماد و عروس حداقل هفته

م و گوشت را تنها برای غذاهای مصرفی واجب که دهم آن را با خرید مرغ جایگزین کنکیلو گوشت گوسفند مصرف کنم ترجیح می

این است که  جویی اقتصادی در پی گرفته،روش جدیدی که این خانم برای صرفه.کنمطعم آن جایگزین ندارد، استفاده می

گوشت قرمز هزار تومان از قصابی خریداری کرده و در کنار آن مقدار کمی  5های گوسفندی را پایان روز به قیمت کیلویی استخوان

مرد میانسال دیگری هم از جایگزین کردن گوشت .کند تا حداقل قوه غذایی را برای فرزندانش تأمین کندبرای طبخ خورش اضافه می

راحتی هتواند بتر است و با خرید یک کیلوگرم گوشت گوساله میگوید؛ چراکه مقرون به صرفهگوساله برای طبخ غذاهای خورشی می

کیلوگرم گوشت با استخوان  3سرش را سپری کند در حالی که برای خرید گوشت مشابه گوسفندی بهای خرید یک ماه خود و هم
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گوید من تنها ماهانه یک میلیون تومان حقوق بازنشستگی دارم که توان خرید هزار تومان. او می 150شود ماهی را بپردازد که می

به گزارش خبرنگار فارس ،این وضعیت برای بسیاری از قشر کارگری جامعه و .هزار تومان گوشت و مرغ را ندارم 300تا  200حداقل 

م که در ایها ذکر کردهکند و به نوعی باید گفت گوشت گوسفندی غذای اغنیا شده است. بارها و بارها در گزارشبازنشسته صدق می

 خونیر تبعاتی همچون ضعف حافظه، کمصورت حذف و کوچک شدن سهم محصوالت پروتئینی از جمله گوشت قرمز در سبد خانوا

های درمان آن و مشکالت گوارشی و همچنین اختالل در رشد در کودکان و نوجوانان و زنان باردار بروز خواهد کرد که قطعاً هزینه

ین کردن های دامی کشور، ثبات نداشتن بازار و یکجانشهمچنین عواملی مانند وارداتی بودن بخش عمده نهاده.بیشتر خواهد بود

توان از جمله دالیل کمبود تولید گوشت اند را میترین منبع تامین گوشت قرمز در ایران بودهرو که برای صدها سال مهمعشایر کوچ

 .قرمز در کشور قلمداد کرد

.php?nn=http://www.farsnews.com/newstext13960724000856 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 دار نرخ گوشت گوسفندی در بازار/ قاچاق دام در کمین استکاهش ادامه

عمده کاهش قیمت رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: افزایش واردات و عرضه مناسب دام نسبت به ماه های اخیر دو دلیل 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار.روندگوشت در بازار به شمار می

بدون دنبه با نرخ  شقه گوسفندی از کاهش هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو جواناقتصادی باشگاه خبرنگاران 

وی عرضه مناسب دام در برابر کاهش تقاضا را دلیل اصلی آرامش  .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 43تا  42هزارتومان به مغازه دار و  39

ملکی با بیان اینکه واردات گوشت، نوسان شدید قیمت در بازار داخل را مهار کرد، افزود: افزایش واردات و  .اعالم کرد بازار گوشتحاکم بر 

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه  .در بازار به شمار می روند قیمت گوشت عرضه مناسب دام نسبت به ماه های اخیر دو دلیل عمده کاهش

 .تا حدودی آرامش بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد قاچاق دامه در میان برخی افراد برای داد: افزایش نرخ دالر و ایجاد انگیز

وی قیمت گوشت در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به سردی هوا و افزایش تقاضا احتمال نوسان قیمت گوشت در  

انه اربعین حسینی یادآور شد: همه ساله در آستانه اربعین ملکی درخصوص وضعیت بازار گوشت در آست .روزهای آتی وجود دارد

در میدان دستخوش تحوالتی قرار می گرفت که امسال امکان پیش بینی  کمبود دامحسینی نرخ گوشت به دنبال برخی جوسازی و 

 .قیمت در بازار وجود ندارد

www.yjc.ir/fa/news/http://6290558/%DA%A9%D8 

 

 

 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 ادامه خرید حمایتی گوشت مرغ تا تعادل قیمت ها در بازار

تن گوشت مرغ مازاد تولید را با قیمت  800معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام روزانه 

به گزارش ایانا از خبرگزاری صدا و سیما، حسن رکنی با اشاره به اینکه خرید  .کندتومان از مرغداران خریداری می 6800هر کیلو 

حمایتی مازاد گوشت مرغ تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد، ادامه دارد افزود: دستورالعمل خرید مازاد گوشت مرغ 

وی گفت: هیچ محدودیتی برای خرید گوشت مرغ نداریم و تا هر .ها موظف به خرید هستندو تمام استان ها ابالغ شدهبه تمام استان

های تولید و هر مرغداری که شرایط مورد نظر شرکت ها ، زنجیرهها، اتحادیهزمان که بازار به تعادل برسد ادامه دارد و خرید از تشکل

هزار واحد مرغداری در کشور دو  24معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: .شودپشتیبانی امور دام را داشته باشد انجام می 

های صادراتی شاهد رونق صادرات این محصول هزار تن گوشت مرغ تولید می کنند که در صورت تخصیص مشوق 200میلیون و 

ت مرغداری گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان های مورد نیاز صنعرکنی درباره روند رسیدگی به شرایط واردات نهاده.خواهیم بود

ویژه کنجاله مخالف است و این مخالفت را به ها بهمتولی تولید با موضوع حذف ارز مبادله ای و تغییر نرخ تعرفه برای واردات نهاده

دات کنجاله اختصاص یابد و وی تصریح کرد: مسئوالن قول مساعد دادند تا ارز مبادله ای برای وار.مراجع ذیصالح اعالم کرده است

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود : معتقدیم کاالها و محصوالتی که جزو نیازهای اساسی مردم .میزان تعرفه نیز اصالح شود

وی قیمت یت راست باید با حمایت های ویژه دولت تولید شود بنابراین تغییر نرخ ارز یا تعرفه برای واردات نهاده های تولید که در نها

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
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رکنی همچنین درباره میزان صادرات محصوالت لبنی گفت: امسال سال طالیی در .کاال اثرگذار است باید تحت حمایت دولت باشد

 . ماه نخست سال نیم میلیون تن انواع محصوالت را صادر کنیم 5صادرات محصوالت لبنی داشتیم و موفق شدیم در 

درصد تولیدات به کشورهای اروپا ، منطقه، خلیج فارس و روسیه  10میلیون تن است که  10لبنی وی افزود: میزان تولید محصوالت 

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ نیز گفت: در زمینه تخم مرغ به علت .صادر می شود

های نداشتیم اما در گوشت مرغ در صورت تخصیص مشوق های گذشتهمشکالت ناشی از بیماری امکان صادرات به گستردگی سال

 هزار تن برنامه ریزی شده است 100صادراتی برای صادرات 

http://www.iana.ir/fa/news/49258/%D8%A7%D8% 

 

 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 تومان 6600هزارتن گوشت مرغ مازاد تولید مرغداران با قیمت هر کیلوگرم  1خرید روزانه 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا ولی با بیان اینکه دستورالعمل خرید مازاد گوشت مرغ به تمامی استان ها ابالغ شده است، 

مور دام خرید گوشت مرغ مازاد مرغداران در سراسر اظهار کرد: با توجه به کاهش تقاضا نسبت به عرضه مرغ ، شرکت پشتیبانی ا

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام برای کاهش ضرر و زیان مرغداران روزانه هزار تن .کشور را در دستور کار خود قرار داده است

هزار و  6ده مکانیزه( را و خط دو )پاک ش 600هزار و  6مرغ مازاد خط یک ) مرغ در کشتارگاه به صورت دستی پاک شده( را با نرخ 

از طریق تمامی اتحادیه  :ولی با بیان اینکه محدودیتی در خرید مرغ مازاد مرغداران وجود ندارد، گفت.کندتومان خریداری می 950

های صنفی در سطح گسترده به صورت شبانه روزی، آماده خریداری مرغ مازاد مرغداران هستیم که در صورت ها، تعاونی و تشکل

وی در خصوص گالیه های مرغداران مبنی بر تسویه .همکاری زنجیره های صنفی، ناگریزیم خرید را از کشتارگاه ها انجام دهیم عدم

درصد مبلغ  10تواند درصد وجه مرغ پس از فروش شرکت پشتیبانی امور دام ، بیان کرد: براساس قانون تجارت هر پیمانکاری می 10

به گفته ولی، مابقی مبلغ خرید مرغ .ند و این مشکل ارتباطی به شرکت پشتیبانی امور دام نداردرا پس از فروش محصول پرداخت ک

این مقام مسوول با بیان اینکه شرکت پشتیبانی تنها مرغ سایز مازاد مرغداران را .ازاد مرغداران با نهاده های دامی تهاتر می شود

یاست های وزارت جهاد کشاورزی است، که براین اساس این شرکت تنها کند، تصریح کرد: خرید مرغ سایز یکی از سخریداری می

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام یادآور شد: شرکت پشتیبانی امور دام براساس .کنداقدام به خرید جنس خوب و با کیفیت می

 .کندکیلوگرم می 2تا  1.2استانداردهای سازمان دامپزشکی اقدام به خرید مرغ سایز با وزن 

http://www.iana.ir/fa/news/49390/%D8%AE%D8%B1% 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 ثبات قیمت مرغ زنده / نرخ جوجه یکروزه افزایش یافت

های اصلی صنعت مرغ گوشتی ماند، اما تقریبا بهای تمام محصوالت و نهادهای که گذشت، اگرچه قیمت مرغ زنده ثابت در هفته

 نوسان داشت.

تومان به طور میانگین در  350مهرماه، هر کیلوگرم مرغ زنده به قیمت چهار هزار و  20به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته منتهی به 

بل از آن، هیچ تغییری نکرد. این در حالی است که بهای مرغ های پایتخت به فروش رسید که این نرخ نسبت به هفته قمرغداری

درصد سقوط کرد. همچنین گوشت  5.5تومان یعنی  300مهر ماه، به میزان  13کشتار در هفته گذشته نسبت به هفته منتهی به 

ای رغ برای مصرف، در هفتهرو بود.با توجه به کاهش نرخ مرغ کشتار و گوشت مدرصدی روبه 4.2مرغ برای مصرف کننده نیز با افتی 

 های بازار بر آن نیز اثر گذار باشد. البتهرود تا پایان هفته جاری، نرخ مرغ زنده نیز روندی نزولی داشته و تکانهکه گذشت احتمال می

دار دامهدرصدی نرخ جوجه یکروزه را نباید از نظر دور داشت. اگر این روند ا 3.1درصدی قیمت ذرت و  2.5در عین حال افزایش 

 باشد، ممکن است برای جلوگیری از کاهش سود، مرغداران از افت قیمت مرغ زنده جلوگیری کنند.

تومان  52های اخیر، قیمت جوجه یکروزه سیر نزولی پیدا کرده بود، اما دوباره در هفته گذشته با به هر ترتیب، با اینکه در هفته

داد. باید دید که اتفاقات بازار، آینده قیمت این نهاده اصلی و در مجموع، محصوالت افزایش، این خط را شکست و شیب نرخ را تغییر 

 صنعت مرغ را چگونه رقم خواهد زد.

http://www.iana.ir/fa/news/49190/%D8%AB%D8%A8%D8 
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 آالتمکانیزاسیون/ماشین 
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 قطعه ساز کشور تولید می شود 500درصد قطعات تراکتورها در داخل با مشارکت  90

 .در هم اندیشی مدیران مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در تبریز بر ضرورت حمایت از صنعت تراکتورسازی در کشور تاکید شد

امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در این همایش، اقدامات صورت پذیرفته در چند سال اخیر به گزارش ایانا از صدا و سیما، معاون 

حیف است که با وجود  :در زمینه تولید تراکتورهای داخلی را ستود و با اشاره به لزوم حمایت از تولید و رشد صنایع داخلی افزود

افزود: البته این به آن معنا نیست که تراکتورسازی تبریز در بهبود طهماسبی  . تراکتورهای ایرانی، دنبال تراکتورهای خارجی رفت

کیفیت و تنوع محصوالتش تالش نکند، امّا واقعیت این است که آنچه که ما در سالهای اخیر از این شرکت دیده ایم ارتقاء کیفیت 

  . یمانتظارات موجود به یاری تولید ملّی بشتابنسبت به گذشته بوده و ما وظیفه داریم که کمبودها را ببینیم و نسبت به امکانات و 

وی همچنین با بیان اینکه ایران ویترین محصوالت باغبانی است و به عنوان کشور باغبانی در دنیا شناخته شده است بر تولید ماشین 

مکانیزاسیون وزارت جهاد رئیس مرکزتوسعه .آالت سازگار با نظام بهره برداری، متناسب با فرهنگ مصرف و نوع کارآیی تاکید کرد

کشاورزی هم با اشاره به اینکه هر سال شاهد بهبود کیفیت و فناوری و تنوع محصوالت در تراکتورسازی هستیم، از مدیران و 

متخصصین تراکتورسازی ایران درخواست کرد با بروز کردن امکانات فنی و دانش تولید محصول، با محصوالت خارجی بتوانند به نحو 

کامبیز عباسی ازتولیدکنندگان ماشین آالت کشاورزی خواست باشناسایی موقعیت ها و محصوالت مختلف  .ابت کننداحسن رق

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیزدر این .کشاورزی، برای تولید محصوالت و تجهیزات مرتبط بومی توجه جدی کنند

درصد قطعات تراکتورها در داخل و با  90ایرانی تأکید کرد و با بیان اینکه بیش از مراسم بر لزوم حمایت از تولید ملی و تراکتورهای 

قطعه ساز کشور تولید می شود ، تصریح کرد : متأسّفانه واردات تراکتور با راحت ترین صورت و ناچیزترین  500مشارکت بیش از 

از تولید ملّی و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظّم تعرفه به کشور صورت می گیرد که این مسئله، مغایر با سیاستهای حمایت 

ابوالفتح ابراهیمی افزود : واردات هر تراکتور خارجی به معنای زنگ خطری برای بیکاری کارگران ایرانی است و این کار  .رهبری است

عیت موجود مکانیزاسیون کشاورزی این هم اندیشی به منظور بررسی وتحلیل وض . در شرایط موجود کشور اصالً به نفع کشور نیست

وارائه راهکارهای توسعه این بخش و بررسی فناوری های نوین درزمینه مکانیزاسیون به ویژه در حوزه باغبانی با حضور مدیران و 

 .کارشناسان مکانیزاسیون سازمانهای جهادکشاورزی استانهای کشور و ستادی این وزارتخانه برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/49325/90%D-8%AF%D8% 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 نخستین دستگاه باالبر مکانیزه خرماچین کشور در بوشهر رونمایی شد

روز یکشنبه در آیینی با حضور مسئوالن در نخلستان های دشتستان  نخستین دستگاه باالبر مکانیزه خرماچین ساخت داخل کشور

 .استان بوشهر رونمایی شد

نخستین دستگاه باالبر مکانیزه خرماچین ساخت داخل کشور در آیینی با حضور مسئوالن در نخلستان های دشتستان 

خبرنگار ایرنا گفت: این دستگاه تمام مکانیزه زیر سازنده و طراح این دستگاه در حاشیه این آیین به .استان بوشهر رونمایی شد

  .نظر شرکت دانش بنیان و با مشارکت واحد اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران و هزینه چهار میلیارد ریال ساخته شده است

درجه و 360ای متر با گردش زاویه  16کیلوگرم و حداکثر ارتفاع آن  200سید بابک هکی افزود: وزن این دستگاه حدود سه هزارو 

کنه زنی(، )وی اضافه کرد: این دستگاه در زمینه چیدن خرما در فصل برداشت، هرس و آرایش نخل  .ارای سبدهای چینش است

هکی بیان کرد: برای آزمایش اولیه، این دستگاه تحویل یکی از کشاورزان  .گرده افشانی، سم پاشی و برداشت محصول کارایی دارد

وی ادامه داد: پس از آزمایش اولیه، دستگاه  .که به مدت یک هفته در نخلستان ها امتحان خود را پس دهدمنطقه آب پخش می شود 

  .برای به روز شدن، تست نهایی برای استفاده در نخلستان های جنوب به مرحله تولید انبوه می رسد و به بازار عرضه وارد می شود

در حوزه نخیالت استان بوشهر با توجه به  96در سال  :زی استان بوشهر گفتمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاور

سال  2خسرو عمرانی افزود: طرح تحول نخیالت دشتستان که در مدت  .جایگاه و ارزش اقتصادی خرما اقداماتی را در برنامه داریم

بیان کرد: یکی از مسائلی که همیشه دغدغه وی  .گذشته روی آن کار شد، برنامه اجرایی آن آغاز شده و امیدواریم تسریع شود

کشاورزان و مسئوالن بخش کشاورزی استان بوشهر بوده بحث توسعه مکانیزاسیون در حوزه نخیالت استان بوشهر است که در سنوات 

رایط استان شگذشته کارهایی صورت گرفت و یکی از بحث های اصلی در این رابطه تهیه و فراهم کردن یک دستگاه باالبر متناسب با 

  .است که این دستگاه امروز و همزمان با فصل هرس و آرایش محصول خرما )کنه زنی ( وارد استان شده است

عمرانی ادامه داد: این دستگاه در تست اولیه دارای کارایی مطلوبی بود که قرار است به مدت چند روز در استان کار کند و از این 

ماه آینده در مرحله برداشت خرما این دستگاه با اصالحات  2زنده آن منعکس شود که تا طریق همه کاستی ها مشخص و به سا

جدیدی وارد نخلستان های استان شود و تست نهایی را داشته باشیم و از این طریق یکی از نیازهای اساسی حوزه نخیالت را بتوانیم 

خرما با توجه به اینکه زمین های مناطق با هم فرق دارد بسیار یکی از کشاورزان منطقه دشتستان گفت: درخت  .جامع عمل بپوشانیم

متر ارتفاع نیز می رسد و با توجه به اینکه کارهای گرده افشانی، اصالح نخیالت، برداشت محصول و سمپاشی  16بلند می شود حتی تا 

  .به صورت دستی و سنتی انجام می شود بسیار برای کشاورزان مشکل ساز شده است

ن سبحانی افزود: به همین دلیل ضرورت مکانیزه شدن هرس، برداشت محصول و گرده افشانی نخلیالت منطقه از نیازهای محمدحسی

وی گفت: اگر دولت حمایت کند و این دستگاه بصورت دقیق، مکانیزه و مقرون به صرفه باشد بسیار برای  .اساسی نخلداران است

انی بیان کرد: هم اکنون ساالنه بر اثر سقوط از درخت نخل شمار زیادی جان می سبح .کشاورزان خوب است و ما حمایت می کنیم

وی گفت: این درحالی است این افراد از بیمه نیز برخوردار نیستند و با توجه به قول مسئوالن در  .سپارند و یا قطع نخاع می شوند

میلیون اصله  6استان بوشهر دارای بیش از  .نگرفته استزمینه بیمه کارگران نخیالت اما هنوز هیچ کاری در در این زمینه صورت 

 .نخل است که عمده آن در شهرستان دشتستان متمرکز است

http://www.iana.ir/fa/news/49320/%D9%86%D8%AE%D8% 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 دستگاه تولید کمپوست از پسماند غذا در مازندران ساخته شد

ساعت تجزیه و تثبیت به صورت کمپوست قابل  24نخبه مازندرانی موفق به تولید دستگاهی شد که پسماند مواد غذایی را پس از 

 .کنداستفاده در مصارف باغبانی تبدیل می

تواند برای واحدهای آپارتمانی بسیار موثر واقع شود، چرا که پسماندهای دستگاه می ، این(به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا

ها پس از تبدیل به کود آلی قابل استفاده برای کشاورزان است و مشتریان خاص خودش را دارد، آپارتمان تولید شده در آپارتمان

نی های جاری زندگی آپارتمان نشیآلی و فروش آن بخش از هزینه توانند با خرید این دستگاه و تبدیل پسماند غذا به کودها مینشین

روزبه عبدی، مخترع این دستگاه در ارتباط با فرایند ساخت، اظهار کرد: این دستگاه عالوه بر بازیافت پسماند در مبدأ .را تامین کنند

رسش که فرایند ساخت این دستگاه چه طور وی در پاسخ به این پ.کندو تولید کود آلی از آلودگی زیست محیطی نیز جلوگیری می

این مخترع اضافه کرد: سامانه .های حرارتی، هوادهی و همزنی استاست، گفت: دستگاه تولید کمپوست ساخته شده، مجهز به سامانه

 ز برای عملکردتواند دمای فرایند را کنترل کرده و دمای مورد نیاهای حرارتی، سنسور دما و نمایشگر میحرارتی با داشتن المنت

شود تا اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه مواد عبدی اضافه کرد: سیستم هوادهی موجب می.ها و تجزیه مواد را ایجاد کندمیکروارگانیزم

وی خاطرنشان کرد: همزن عالوه بر زیر و رو کردن .های بد جلوگیری شودهوازی و انتشار بوکمپوست فراهم شده و از ایجاد فرایند بی

هوازی با توجه به اصطکاک بین مواد و مواد با جداره رآکتور موجب خرد کردن مواد نیز مواد کمپوست و جلوگیری از فرایند بی

ساعت به کود آلی قابل مصرف در کشاورزی و باغبانی تبدیل  24این مخترع مازندرانی بیان کرد: در نهایت پسماند طی .شودمی

تر ناسبهای منوع پسماند مواد غذایی با این دستگاه قابل تبدیل شدن است، گفت: دستگاه در اندازهعبدی با اعالم اینکه هر .شودمی

درصد پسماند غذایی  35وی با اعالم اینکه .ها قابل استفاده استقابل ساخت است و دستگاه ساخته شده در حال حاضر در آپارتمان

برای تبدیل  توانح کرد: با توجه به رشد آپارتمان نشینی از این دستگاه میدر این فرایند قابل تبدیل شدن به کود آلی است، تصری

 .ها و تبدیل آن به کود آلی و ایجاد درآمد برای ساکنان این واحدهای مسکونی استفاده شودپسماند غذایی آپارتمان

میلیون  9ای حدود خارجی این دستگاه هزینهاین نخبه مازندرانی با اعالم اینکه مشابه خارجی این دستگاه وجود دارد، افزود: مشابه 

عبدی در پاسخ به این سوال که کودی .میلیون تومان فراهم است 5تومان دارد ولی در حال حاضر امکان تولید این دستگاه به قیمت 

 : در بررسی اولیه اینهای مربوط به کشاورزی هست، اظهار کردآلی که قرار است تولید شود آیا مورد تایید جهاد کشاورزی و یا ارگان

 .موضوع به تایید رسیده است ولی برای تایید نهایی کود تهیه شده برای آزمایش ارسال شده و در حال بررسی است

ای برخوردار است چرا که قسمت های موفق در مدیریت پسماند در مبدا از اهمیت ویژهامروزه تولید کمپوست به عنوان یکی از روش 

 .دهد که خود منبع غنی مواد آلی استرا زباله تر تشکیل میاعظم پسماند شهری 

http://www.iana.ir/fa/news/49260/%D8%AF%D8%B3%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 گران ترین ادویه های جهان را بشناسید

، میوه ) :فلفل سیاه ( و یا دانه ) :جوزهندی ( به ( از یک گیاه معطر گویند که می تواند از تنه درخت ) مانند:دارچین ادویه را بخشی

 .دست آید که به صورت درسته، خرد یا پودر شده برای عطر و رنگ بخشیدن به غذا مورد استفاده قرار می گیرد

از تنه درخت ) مانند:دارچین (، میوه ) :فلفل سیاه ( و یا دانه ) :جوزهندی ( به  ادویه را بخشی از یک گیاه معطر گویند که می تواند

 .دست آید که به صورت درسته، خرد یا پودر شده برای عطر و رنگ بخشیدن به غذا مورد استفاده قرار می گیرد

 ؛به وزن شان ارزش بسیای زیاد دارند ، ادویه های مختلفی در جهان وجود دارند که نسبت"د پیک مگزین"به گزارش ایانا از سایت 

 ادویه ای که در اینجا به آن ها اشاره می شود: 7همچون 

 زعفران -1

زعفران را به عنوان یکی از گران ترین مواد غذایی در جهان می شناسند. گیاه بومی آسیای مرکزی است این ادویه از تارهای قرمز 

استخراج می شود. هر گل تنها سه مادگی قرمز دارد، از این رو برای تولید یک کیلو ( Crocus sativus ( )1)مادگی( گل زعفران )

ا بر وبگل باید تولید شود. این امر باعث می شود تا تولید زعفران یک روند بسیار زمان 165،000تا  110،000زعفران خشک شده 

، یونان، هند و ایران رشد می کند و بهترین کیفیت زعفران از میزان کار زیاد باشد.امروزه زعفران به طور عمده در اسپانیا، ایتالیا

 کشمیر است. استفاده زعفران شامل استفاده از رنگ آن و به عنوان ادویه غذا و استفاده از عطر، برای خانه ها و معابد است.

بیماری در خاورمیانه و آسیا کاربرد دارد  100زعفران افزون بر پخت و پز، در لوازم آرایشی، داروها )به نظر می رسد در درمان تقریبا 

 ( استفاده می شود. حال چنانچه با زعفران همراه با قیمتی ارزان مواجه شدید، بدانید که آن زعفران خالص نیست.

 وانیل -2

ته باشید جه داشدومین گرانترین ادویه در جهان، وانیل است. وانیل در کوکی ها، بستنی، دسر و اکثر شیرینی ها استفاده می شود. تو

بلکه مربوط به وانیل طبیعی مکزیک و ماداگاسکار است که  –که این مبلغ گران به وانیل مصنوعی و یا عصاره وانیل تعلق ندارد 

 بهترین غالف های وانیل با کیفیت را تولید می کنند.

گرده افشانی شوند. پس از رسیدن، میوه ها اما چرا قیمت آن زیاد است؟ به این دلیل که گل ها باید به صورت مصنوعی و با دست 

 نیز باید دست چیده می شوند . این یک فرایند با کار زیاد است که نیاز به برداشت روزانه دارد.

 هل-۳

این گیاه بومی جنوب غربی هند است و گواتماال از بزرگترین صادر کننده و تولید کننده این ادویه به شمار می رود و به دنبال آن 

قرار دارد. با توجه به مقدار زیاد ساعت کار انسانی مورد نیاز برای برداشت این غالف های حاوی دانه های کوچک ، این ادویه هند 

 جزو گرانترین ادویه ها قرار گرفته است.

یع تر آن، هل سبز، ( استفاده می شود و نوع شاbriyaniهل های سیاه بزرگتر هستند و برای غذاهای پُر ادویه مانند کاری و بیریانی )

برای چاشنی غذاهای شیرین و اضافه کردن عطر و طعم به قهوه، چای و محصوالت پخته شده کاربرد دارد. هل سبز دارای ارزش 

 دارویی هم است و برای درمان اختالالت گوارشی، عفونت لثه و دندان، سل ریوی و التهاب پلک استفاده می شود.

 میخک -4

http://awnrc.com/index.php
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مالوکو اندونزی است ، همچنین در زنگبار، هند، ماداگاسکار، پاکستان و همچنین مناطق گرمسیری سریالنکا این گیاه بومی جزایر 

رشد می کند. میخک از زمان قرون وسطی برای تجارت استفاده می شده و در حال حاضر به عنوان چهارمین و گرانترین ترین ادویه 

 در جهان به شمار می رود.

ی طعم دادن بیشتر غذاهای هندی، آفریقایی و خاورمیانه مورد استفاده قرار می گیرد و طعم تند آن به عطر و بوی قوی میخک برا

گوشت، کاری، سس ماریناد، نوشیدنی های گرم، کوکی ها و پای ها به همراه میوه ها مانند سیب، گالبی و ریواس مزه خاصی می 

در بخش مهمی از عطرها کاربرد دارد. همچنیت روغن میخک خاصیت  دهد. اسانس میخک نیز به دلیل طعم گرم، شیرین و معطر ش

ضد عفونی کننده و ضد درد دارد که استفاده گسترده ای در پزشکی آیورودا )طب سنتی شمال هند ( و طب چینی به عنوان مسکن 

 درد دندان ، آروماتراپی )عطر درمانی( و برای کمک به درمان مشکالت گوارشی استفاده می شود.

 دارچین -5

مصریان باستان از خواص شفا دهنده ، طعم دهنده ومزایای دارویی و تنوع آن به عنوان یک ماده شفا دهنده با ارزش استفاده می 

( بدست می آید، دارچین بومی شمال سریالنکا است، اما Cinnamomumکردند. دارچین از پوست خارجی درختان سیناموموم )

شناخته شده است، اما گونه های مختلف  Cinnamomum verumکند. دارچین اصل به عنوان  در هند و اندونزی هم رشد می

 یا )دارچین چینی( است. cassiaدارچین هم وجود دارد، که شایع ترین 

در دوران باستان دارچین برای درمان سرماخوردگی، کک و مک، مارگزیدگی و مشکالت کلیه استفاده می شده است. امروزه از 

به عنوان ادویه و طعم دهنده برای اضافه کردن عطر و طعم شیرین به هر ماده غذایی دلخواه مانند دونات، شکالت و شیرینی  دارچین

ها نوشیدنی هایی مانند قهوه و کاکائو داغ استفاده می شود. همچنین چوب دارچین برای قرن ها در هند و خاورمیانه به عنوان 

می شده است. روغن دارچین در فرآوری مواد غذایی، عطرها ، آروماتراپی، داروهای آسیایی و چاشنی و معطر کردن چای استفاده 

 ضد عفونی کننده ها استفاده می شود.

 زردچوبه -6 

زردچوبه از خانواده زنجبیل و بومی جنوب غربی هند است و بیشتر به عنوان ادویه در بنگالدش، هند، خاورمیانه و پاکستان استفاده 

 همچنین در رنگرزی )به دلیل رنگ زرد آن(، لوازم آرایشی و بهداشتی وبه دلیل خواص ضد عفونی کننده آن کاربرد دارد.می شود، 

زردچوبه همچنین یک مولفه کلیدی در پودرهای کاری است که منجر به تقاضای پایدار در آسیای جنوبی و در سراسر جهان شده 

 است.

 فلفل -۷

وف و مورد استفاده در جهان به شمار می رود وبومی جنوب هند است، که در آن جا به طور گسترده ای فلفل سیاه از ادویه های معر

کشت می شود. همچنین در مناطق گرمسیری مانند ویتنام )در حال حاضر بزرگترین تولید کننده و صادر کننده فلفل در جهان 

 است( کاشت می شود.

 طالی"دهنده و در طب سنتی استفاده می شده ، در حالی که فلفل اغلب به عنوان  فلفل خشک از زمان های اولیه به عنوان طعم

 نامیده می شود.  "سیاه

 ترجمه: فرحناز سپهری

 زعفران که خواص دارویی و رنگ غذایی دارد. ٔ  زنبقیان، سرده ٔ  از تیره Crocus sativusگیاهی است با نام علمی:  -1

http://www.iana.ir/fa/news/49374/%DA%AF%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 میلیون تومانی 65به اتهام دریافت رشوه  بازداشت یکی از مدیران محیط زیست خراسان

گو با ایرنا افزود: این مدیر از مدت ها قبل مورد رصد دادسرا بود تا اینکه هفته گذشته قاضی روح اهلل بهاری روز یکشنبه در گفت و 

با مراجعه یک شهروند به عنوان شاکی و مطرح کردن درخواست رشوه توسط مدیر یاد شده، موضوع به صورت جدی در دستور کار 

محصوالت کشاورزی را در حومه مشهد دریافت کرده وی اظهار کرد: شاکی در گذشته مجوز تاسیس یک واحد تولیدی  .قرار گرفت

بود که با تغییر برخی مدیران این سازمان، معاونت مربوطه به شاکی اعالم کرده بود که مجوز مزبور قانونی نیست و باید دوباره اقدام 

تومان رشوه از شاکی  میلیون 200وی گفت: در جریان این ماجرا مدیر یاد شده برای صدور مجوز مربوطه در مدت کوتاه  شود

قاضی بهاری افزود:با اعالم این موضوع به دادسرای مشهد توسط شاکی و تعقیب نامحسوس توسط ماموران، دیر  .درخواست کرده بود

میلیون تومان رشوه و مخفی نمودن آن در یکی دیگر از منازل خود کرده بود هنگام مراجعه به محل  65مزبور که مبادرت به دریافت 

دادسرای عمومی و انقالب مشهد ادامه داد: متهم در مواجهه با مستندات به جرم خود اعتراف  209بازپرس شعبه  .دستگیر شد اولیه

  .وی اظهار کرد: برای متهم یاد شده پس از تفهیم اتهام، قرار بازداشت موقت صادر شد .و مبلغ دریافتی را بازگرداند

 .گونه درخواست یا موارد غیرقانونی موضوع را به مراجع قانونی و دادسرا اعالم کنندوی از شهروندان خواست درصورت مشاهده هر

http://www.iana.ir/fa/news/49427/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF 
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 چرا کشاورزان خانه نشین شدند؟/ زراعت سنتی راه به جایی نخواهد بُرد

ای موثر در تسهیل رشد و پیشرفت کشورمان ، مستلزم برخورداری از ماشین آالت به روز و نوین مولفه  زراعت و کشاورزی به عنوان

، سهم و نقش کشاورزی و زراعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.زراعتی است

بل توجهی ادر حصول پیشرفت اقتصادی بسیار برجسته و تاثیرگذار به نظر می رسد.به واقع فصل مشترک تمامی یا حداقل بخش ق

 .از کشورها و جوامع توسعه یافته به حصول توفیقات ویژه و برجسته در این حوزه معطوف می شود

در نقطه مقابل ،موفق نشدن و وابستگی کشاورزی به کشورهای دیگر، بصورت ملموسی روند توسعه اقتصادی کشور را تحت الشعاع 

حصول پیشرفت در عرصه زراعت و کشاورزی مستلزم .سازدمواجه و همراه میقرار داده و تحقق آن را با موانع و انسدادهایی جدی 

مجموعه ای از پیش نیازها و ضروریاتی همچون خاک حاصلخیز، آب کافی، شیوه های کشت نوین، برنامه ریزی دقیق، نیازسنجی 

ی از ادوات و تجهیزات کشاورزی هوشمندانه و ارزیابی صحیح نسبت به استعدادها و توانمندی های زراعتی و همچنین برخوردار

یکی از ایراداتی که کارشناسان و صاحب نظران عرصه زراعت به کشاورزی ایران وارد می دانند، به سنتی بودن آن باز .پیشرفته است

به  دنو گرایش و نائل ش شیوه های سنتیبه واقع برای بهره وری و دستیابی به محصوالت با کیفیت تر،فاصله گرفتن از .گرددمی

 .زراعت نوین و علمی،ضرورتی است که در فقدان و خالء آن،مواجهه با موانع و مشکالت متعدد و عدیده دور از انتظار نخواهد بود

در این میان،تامین و برخورداری از ماشین آالت و ادوات پیشرفته کشاورزی یکی از حلقه های مکمل دستیابی به زراعت نوین به 

فعاالن و کارشناسانی که معتقدند یکی از پاشنه های آشیل و نقاط ضعف عمده، حوزه زراعت و کشاورزی کم نیستند .شمار می رود

 .مربوط به این بخش، معطوف می شود فرسودگی ماشین آالتدر ایران به مستهلک بودن و 

چندی پیش رضا علیزاده، نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع فعال در 

زراعت نوین و حوزه تولید ماشین آالت و ادوات کشاورزی، اظهار کرد: با عنایت به حرکت کشاورزی به سمت و سوی 

ها و مشکالت پیش روی فعاالن حوزه زراعت علیزاده در تشریح برخی چالش.رد،کشاورزی سنتی راه به جایی نخواهد بپیشرفته

یکی از کاستی ها و محدودیت های موجود در عرصه مذکور به وسعت محدود اراضی زراعی برخی از کشاورزان معطوف می  :گفت

و خرید ماشین آالت مورد نیاز کشاورزی شود که این محدودیت و کوچکی مساحتِ اراضیِ مذکور، بنیه و توان مالی مطلوب برای تهیه 

وی معتقد است: محدودیت موجود در مساحت اراضی زراعی، در میزان کشت و بهره .را برای فعاالنِ این بخش دشوار ساخته است

ه قرون ببرداری نیز اثرگذار است و مجموعه این نارسایی ها، باعث می شود،کشاورزی و فعالیت در این حوزه برای طیف اشاره شده، م

علیزاده، راهکار برون رفت از این مشکل را در تجمیع اراضی زراعی جستجو کرده و معتقداست در صورت تحقق این .صرفه نباشد

جه خرید و تهیه ماشین آالت کشاورزیِ مکانیزه، تسهیل درنتی و یابد می ارتقاء نیز کشاورزان و کنندگان زارعت اقتصادی توان  امر،

رغم اقدامات انجام شده از سوی متولیان س کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی می افزاید: علینایب ریی.خواهد شد

 .میزان حمایت ها کافی به نظر نمی رسد (این امر)جهاد کشاورزی و وزارت صنایع

 اند،عرصه اجرایی و عملیاتی کرده های مذکور و بانک عامل )کشاورزی( در حد توان، اقدامات مربوطه را در اینگوید: وزارتخانهوی می

 .گرددبنابراین همچنان یکی از جدی ترین معضالت موجود در عرصه کشاورزی به تامین منابع مالی مورد نیاز باز می

 حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بستر ساز توسعه کشاورزی و افزایش فرصت های شغلی

با اشاره به واردات ادوات و  ، صنعت،تجارت و کشاورزیفت و گو با خبرنگار علی کرباسی،کارشناس حوزه زراعت و کشاورزی در گ

تجهیزات کشاورزی نوین و پیشرفته از کشورهای دیگر اظهار کرد: استمرار این رویه نادرست ، فرصت ها و ظرفیت های بالقوهِ موجود 

http://awnrc.com/index.php
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وی افزود: بطور یقین در صورت مدیریت واردات، انتقال فناوری روز در داخل کشور، ارتقای سطح .کندیف میدر بخش مذکور را تضع

ها، رایزنی و مذاکره برای تولید تجهیزات زراعی و کشاورزی بصورت مشارکتی، روند توسعه کشاورزی در کشور بیش از گذاریسرمایه

 بخش در ایران، در زراعت توسعه  حصول این امر، عالوه بر تکمیل زنجیره کرباسی بیان کرد: در صورت.پیش تسریع خواهد شد

این فعال در عرصه زراعت و کشاورزی گفت: امروزه فناوری و .شد خواهد حاصل ای برجسته های موفقیت و ها فرصت نیز مذکور

فته، زمینه ساز درآمدزایی های ویژه بصورت مجزا در بسیاری از کشورهای توسعه یا  ،کشاورزی مکانیزهصنعت تولید ماشین آالت 

 اخلد در توجهی قابل اشتغالزایی و ارزی جویی صرفه ، خصوص این در بیشتر چه هر توفیقات و پیشرفت حصول صورت در  شده و

اتی ضروریای و تامین نیاز کشورهای منطقه در عرصه اشاره شده، از دیگر وی افزود: تالش برای بازاریابی حرفه.شد خواهد حاصل کشور

است که به طور قطع با فراهم سازی و مُیَسَر شدن آن، شاهد کسب درآمدهای مطلوب و چشمگیری در بخش صادرات ماشین آالت 

کرباسی گفت: چندی پیش، رسانه ها از راه اندازی خط تولید ماشین آالت کشاورزی آلمانی در ایران .و ادوات کشاورزی خواهیم بود

 در رت گسترده اقدامات شدن عملیاتی موید نیز  ه و نوید بخشی به شمار می رود .برخی از اخبار غیررسمیخبر دادند که گام سازند

که واضح و مبرهن است، معطوف  آنچه اما. هستم اطالع بی آن سقم و صحت از بنده که است ایران در زراعی آالت ماشین تولید بخش

به این امر می شود که شرایط و وضعیت موجود فعلی، رضایت بخش نیست که اگر بود در بازار تجهیزات مذکور شاهد این میزان از 

 .تجهیزات خارجی و غیرایرانی نبودیم

 نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود 2/3

فروشندگان ماشین آالت کشاورزی با اشاره به ضرورت تامین هر چه مطلوب تر نیازهای چندی پیش، علی توسطی، رییس اتحادیه 

 .است شده تاکید ایران در کشاورزی آالت ماشین نوسازی و تجهیز لزوم  به بارها  حوزه زارعت و کشاورزی اظهار کرد:

و مراکز صنعتی داخلی و دو سوم دیگر از محل وی می افزاید: اکنون حدود یک سوم از نیاز داخلی کشور، به واسطه تولیدکنندگان 

درصد از نیاز داخلی با اتکای به توان تولید  35به گفته این مقام مسوول ، حداکثر .واردات تجیهزات از کشورهای دیگر تامین می شود

ریزی برای در صورت برنامه طبق آمار.درصد از نیاز موجود با اتکای واردات تامین می شود 70تا  65داخلی فراهم می شود و قریب به 

در داخل کشور، با تحولی چشمگیر و خیره کننده در عرصه مذکور مواجه خواهیم  تجهیزات کشاورزیتوسعه صنعتی و تولیدی 

 .شد خواهد مضاعف نیز کشاورزی و زراعت عرصه در توسعه و رشد ضریب موفقیتی، چنین حصول یُمن به  شد و

http://www.yjc.ir/fa/news/6282181/%DA%86%D8%B1%D8 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 صادرات مرکبات، نیازمند مشوق صادراتی/صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ناکارآمد است

 .گفت: در شرایط کنونی صادرات مرکبات نیازمند مشوق صادراتی و اعطای تسهیالت ارزان قیمت استیک مقام مسوول 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد رضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با خبرنگار

نیازمند مشوق صادراتی، اعطای  صادرات مرکبات ، با بیان ضرورت صادرات مرکبات، اظهار کرد: در شرایط کنونیخبرنگاران جوان

میلیارد  100جلس مبنی بر تخصیص تسهیالت ارزان قیمت و حمایت های حمل و نقلی است که انتظار می رود قول نمایندگان م

 .تومان مشوق صادراتی به سرانجام مطلوبی برسد

میلیون  2.5میلیون تن اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط مساعد، تولید حدود  4.5کشور را  تولید مرکباتوی برآورد مجموع  

با اشاره به اینکه یک میلیون تن پرتقال و نارنگی در جنوب  این مقام مسوول . تن از این میزان مربوط به استان مازندران خواهد بود

 .تولید خواهد شد، افزود: در استان های جنوبی بیش ترین میزان تولید مرکبات به لیمو ترش و لیمو شیرین اختصاص دارد

 .شدهزارتن کیوی در استان های مازندران و گیالن تولید خواهد  280تا  270به گفته شعبانی امسال حدود  

 ضرورت ارتقا صنعت بیمه محصوالت کشاورزی 

 :کرد بیان بیمه محصوالت کشاورزیمدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از وضعیت آشفته  

باید به گونه ای باشد که تمامی اراضی و باغات را تحت پوشش خود قرار دهد که این  عملکرد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

وی ادامه داد: بیمه در بخش کشاورزی توان پرداخت خسارت کشاورزان  .امر نیازمند برنامه ریزی مدون و سرمایه گذاری دولت است

 .اورزان تمایلی به بیمه باغات خود نداشته باشندرا ندارد که این امر در کنار تأخیر در پرداخت غرامت موجب شده که کش

هزار هکتار باغات استان  120این مقام مسوول با انتقاد از ناکارآمدی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اظهار کرد: از مجموع  

خبندان همانند سال شعبانی در پاسخ به این سوال که احتمال وقوع سرما و ی .هزار هکتار بیمه هستند 3الی  2مازندران حداکثر 

رود که گذشته وجود دارد یا خیر، گفت: تاکنون هواشناسی پیش بینی و اخطاری مبنی بر وقوع سرمای شدید نداشته و انتظار می

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه بهترین اقدام به منظور پشتیبانی تولید  .امسال شاهد این اتفاق نباشیم

است، تصریح کرد: اگرچه عواملی نظیر تغذیه ، برخی عوامل مکانیکی و روش های نوین می  وق بیمه بخش کشاورزیصند ارتقای

 .نیست اجرا قابل سهولت به که دارد بر در کشاورزان برای باالیی هزینه اما کند، مقابله باغات در سرما تداوم تواند با 

 .ا بحث تغذیه تا حدی می تواند محصول را در برابر سرما مقاوم کنددر باغات تنه کشاورزی سنتیبه گفته وی با وجود  

http://www.yjc.ir/fa/news/6282612/%D8%B5%D8%A7%D8 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

ها انجام سبززدایی تنها بر اساس نوع رقم، تقاضای بازار و مدت انبارمانی میوهاعالم موارد مجاز سبززدایی مرکبات/ 

 می شود/ رنگ آوری مرکبات با ترکیبات شیمایی توصیه نمی شود

رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری گفت: سبززدایی مرکبات در صورتی که با استانداردهای ارائه شده از سوی 

 .تحقیقاتی صورت گرفته باشد، هیچگونه ضرری برای مصرف کننده نخواهد داشتواحدهای 

دایی گو با خبرنگار ایانا گفت: در سبززوگرمسیری کشور در گفتهای نیمهدکتر مرتضی گل محمدی رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

رکبات خواهد شد و کیفیت داخلی میوه و طعم مرکبات از اتفون )گاز اتیلن( استفاده می شود که تنها موجب تغییر رنگ پوست م

میوه را تغییر نخواهد داد.وی افزود: بایستی میزان مصرف اتفون )گاز اتیلن( بر اساس میزان میوه و روش بکارگیری استاندارد باشد، 

ی های نیمه گرمسیردر غیر این صورت مصرف زیاد اتفون موجب بد طعمی و تغییر میوه خواهد شد.رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه 

گرمسیری کشور مصرف هرگونه ماده شیمیایی در میوه های نارس های نیمهگفت: براساس تحقیقات پژوهشکده مرکبات و میوه

مرکبات مورد تأیید این پژوهشکده نیست.گل محمدی با بیان اینکه در سبززدایی مرکبات نیز تنها برای تعدادی از ارقام که از نظر 

ه اند توصیه می شود، یادآور شد: ماده اتفون به هیچ عنوان موجب رسیدن میوه نمی شود.به گفته وی براساس فیزیولوژی رسید

گرمسیری کشور تنها از بین واکس های مورد بررسی شده تنها یک یا دو مورد از واکس های نیمهتحقیقات پژوهشکده مرکبات و میوه

کیفیت میوه و افزایش انبارمانی میوه مرکبات می شود. بنابراین مصرف واکس هایی  ها اثر منفی در کیفیت میوه نداشته و باعث حفظ

که در بازار وجود دارد الزاماً مورد تأیید تحقیقات نبوده و برخی از آن ها در سال های گذشته اثرات منفی در کیفیت میوه داشته 

ش از انجام پروژ های تحقیقاتی مجاز نیست و به هیچ عنوان است و لزوماً ساماندهی و ثبت این گونه مواد شیمیایی و واکس ها پی

توصیه نمی شود.وی خاطرنشان ساخت: دستورالعمل استفاده از اتفون در سبززدایی مرکبات و نیز واکس های بررسی شده و مورد 

 قابل دسترسی است. http://icri.areeo.ac.irتأیید این پژوهشکده در سایت پژوهشکده به نشانی 

گرمسیری کشور در ادامه گفت: اتفون )گاز اتیلن( روی ظاهر میوه تأثیر داشته و طعم و های نیمهپژوهشکده مرکبات و میوهرییس 

 .مزه میوه را تغییر نمی دهد و به رغم بهبود کیفیت ظاهری میوه، موجب رسیدگی میوه مرکبات نمی شود

وه های دیگر برای اینکه از نظر خصوصیات کیفی مانند ویتامین ها و سایر گل محمدی با بیان اینکه میوه مرکبات مانند بسیاری از می

ترکیبات مفید به حد مطلوب برسد بایستی از نظر فیزیولوژیکی رسیده باشد، گفت: این به عنوان شاخص زمان برداشت میوه به شمار 

ورت می گیرد که شامل ارقام پرتقال و نارنگی درصد از تولید مرکبات کشور در استان مازندران ص 50می رود. در حال حاضر حدود 

است. قسمت اعظم ارقام تولیدی پرتقال میان رس و دیررس است؛ اما در گروه نارنگی ها، قسمت عمده نارنگی های کشت شده در 

 .سال های اخیر ارقام پیش رس بوده که برداشت آنها در استان مازندران آغاز شده است

گاز اتیلن یا اتفون در سبز زدایی مرکبات بیان داشت: معموالً عمل سبززدایی برای ارقام دیررس مرکبات  وی با اشاره به استفاده از

مانند والنسیا و نارنگی های دیررس انجام می شود. در برخی از ارقام پیش رس که از نظر میزان قند و سایر خصوصیات کیفی قابل 

د، می توان با استفاده از ترکیبات مجاز مانند گاز اتیلن یا اتفون سبز زدایی را برداشت هستند ولی پوست میوه ظاهری سبز رنگ دار

  .انجام داد که برای این منظور میوه های برداشت شده در اتاق های مخصوص سبززدایی تیمار می شوند

دارای پوست سبز در آب در شرایط تن میوه یا باالتر هستند. در این مرحله میوه های  100وی یادآور شد: این اتاق ها دارای ظرفیت 

غلظت های پایین اتیلن برای چند دقیقه یا کمتر انجام می شود. در اینجا بسیار مهم است که غلظت اتفون مورد  دمای محیط با

اهد واستفاده نبایستی از حد مجاز باالتر باشد که باعث بد طعم شدن میوه خواهد شد و همچنین در کاهش ماندگاری میوه نیز مؤثر خ

http://awnrc.com/index.php


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

192 

گرمسیری با اشاره به استفاده از مواد شیمیایی برای رنگ آوری میوه ها افزود: استفاده های نیمهرئیس پژوهشکده مرکبات و میوه.بود

از هر گونه رنگ یا ترکیبات شیمیایی که روی سطح میوه استفاده می شود و دارای اثرات منفی در سالمت انسان و محیط زیست 

کنون در ایران به ثبت نرسیده و مجاز نیست و تنها سبز زدایی با اتفون برای میوه هایی که از نظر فیزیولوژیکی باشد، در مرکبات تا

گل محمدی در ادامه افزود: با فرهنگ سازی می توان میوه های با پوست سبز رنگ را .رسیده اند و پوست شان سبز است مجاز است

ده از هیچ گونه مواد شیمیایی استفاده کرد. بنابراین مالک مصرف میوه مرکبات، کیفیت که دارای طعم و مزه خوب باشند، بدون استفا

داخل میوه است، نه پوست میوه. در مواردی مشاهده شده که میوه های با پوست رنگی و زیبا ولی از نظر خصوصیات کیفی مانند 

روی ظاهر میوه تأثیر داشته و طعم و مزه میوه را تغییر نمی  وی در پایان افزود: خوشبختانه اتیلن فقط عطر و طعم بسیار پایین است.

دهد و به رغم بهبود کیفیت ظاهری میوه موجب رسیدگی میوه مرکبات نمی شود و در صورتی که میوه ای زرد رنگ و دارای طعم 

ستفاده شده است. کیفیت میوه های نامطلوب باشد، احتماالً یا از دوز باالی اتفون استفاده شده و یا از تر کیبات غیر مجاز رنگی ا

سبززدایی شده به اندازه میوه های رسیده نیست، بنابراین سبززدایی فقط بر اساس نوع رقم و تقاضای بازار و مدت انبارمانی میو ه ها 

 انجام می شود.

a/news/http://www.iana.ir/f49391/%D8%A7%D8%B9%D9%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۶ : تاریخ

 شود استان کشور بقایای کشاورزی در تغذیه دام استفاده می 11در قالب طرحی در 
ها بقایای تولیدات کشاورزی در تغذیه داممدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح استفاده از 

، تورج صارمی در این اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه  خبرگزاری فارسبه گزارش  .استان کشور خبر داد 11در 

ای، لوفههای خوراک دهی، ذخیره سازی خوراک و استفاده از انواع مواد عباره گفت: با اجرای طرح بهبود مدیریت تغذیه دام با روش

درصد از هزینه های تولید مربوط به بخش تغذیه  70تا  60وی افزود: بیش از .توانیم راندمان تولید در واحدها را بهبود بخشیممی

صارمی با بیان این که .دام است، بنابراین باید با استفاده از راهکارها و دستاوردهای روز دنیا به بهبود مدیریت تغذیه دام کمک کنیم

بهبود تغذیه، درصد هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول کاهش می یابد، افزود: البته تمام این موضوعات وابسته به این است با 

که ما در تنظیم و متوازن کردن جیره ها مطابق با استانداردهای روز عمل کنیم و استفاده از افزودنی و مکمل هایی که به بهبود 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه .ت دام و ارتقای کمی و کیفی تولید کمک می کند را مد نظر قرار دهیمراندمان تولید، بهبود سالم

دام معاونت امور تولیدات دامی در خصوص سالمت دام گفت: در کنار ارتقای کمی و کیفی تولید، سالمت دام نیز موضوع بسیار مهمی 

وز دنیا باید بتوانیم شرایط الزم برای افزایش راندمان و کیفیت تولید دام در طول است که با استفاده از روش ها و استانداردهای ر

وی خاطرنشان کرد: این دفتر برنامه مدونی برای طرح بهبود تغذیه در واحدهای دامداری از جمله .دوره اقتصادی اش را فراهم کنیم

ی و دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی برای انتقال دانش روز گاو شیری دارد تا زمینه ارتباط دامداران با بخش خصوصی، مراکز علم

صارمی بر استفاده از ظرفیت .دنیا را فراهم کند که از جمله می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص اشاره کرد

ن توجه به محدودیت در تامی بکارگیری بقایای تولیدات کشاورزی و کارخانه های صنایع غذایی در تغذیه دام تاکید کرد و گفت: با

علوفه و آب مورد نیاز واحدهای دامی، یکی از برنامه هایی که در یکی دو سال اخیر توسط معاونت امور دام آغاز کرده ایم، استفاده از 

 رحوی افزود: با همکاری موسسات تحقیقاتی از جمله موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در حال بررسی ط .ضایعات خوراکی است

این مسوول ادامه داد: .های تحقیقاتی در زمینه استفاده از بقایای مختلف در تغذیه دام و صدور دستور العمل های اجرایی آن هستیم

به گفته وی، در تالشیم در سال جاری با .در این راستا برای فرآوری بقایا در استان ها، مشوق هایی به این بخش اختصاص می یابد

لعمل های تحقیقاتی و اجرایی، امکان استفاده از بقایای پسته، سیب زمینی و نیشکر پس از برداشت، سر شاخه استفاده از دستورا

استان کشور  11خرما، کارخانه های تولید میوه و آبمیوه و کارخانه های تولید محصوالت رب را در تغذیه دام به صورت پایلوت در 

واند بخشی از نیاز تغذیه ای کشور در رابطه با تامین اقالم مورد نظر برای تغذیه دام صارمی تاکید کرد: این روش می ت.اجرایی کنیم

را تامین کند. همچنین می تواند برخی مشکالت مربوط به اثرات زیست محیطی که در اثر وجود ضایعات این بقایا بوجود می آورد را 

ولیدات دامی از تدوین دستورالعمل اجرایی استفاده از خوراک های مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور ت.کاهش دهد

کمتر رایج در تغذیه طیور در سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا برنامه ریزی شده است برای کم کردن حجم واردات محصوالتی 

ح کرد: همچنین در سال های اخیر زمینه وی تصری .همچون ذرت یا کنجاله سویا، از خوراک متنوع تری در تغذیه طیور استفاده شود

عملیاتی کردن امکان استفاده از علوفه های جایگزین با نیاز آبی کم را فراهم کردیم و تالش می کنیم از علوفه هایی همچون سورگوم، 

مه داد: برای تحقق صارمی ادا.تاج خروس و چغندر علوفه ای که به شرایط کم آبی و خشکسالی مقاومند را در تغذیه دام بکار گیریم

این امر، در حال انجام آزمایش های الزم برای بررسی ساختار مواد مغذی علوفه های جایگزین در موسسات تحقیقاتی هستیم که 

امیدواریم با تدوین دستورالعمل اجرایی برای مصرف این اقالم در تغذیه دام، انتقال تجربیات به دامداران توسط مراکز ترویجی و با 

به گفته این مسوول، با برگزاری .ی معاونت زراعت در کاشت، داشت و برداشت این محصوالت جایگزین، موفق عمل کنیمهمکار
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کارگاه های آموزشی می توان زمینه انتقال موضوعات علمی و تحقیقاتی در زمینه پرورش دام و بهبود مدیریت تغذیه دام همگام با 

 .ان و محققان بین المللی را فراهم کردبخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت استاد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960726001972 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۷/۲۳ : تاریخ

 کندشتغال زنان روستایی به کاهش فقر و امنیت غذایی کمک می
درصد از تأمین غذا در کشورهای در حال توسعه بر عهده زنان روستایی است و تحقیقات نشان  43نماینده موقت فائو در ایران گفت:  

  .کنندمیداده زنانی که درآمد دارند، آن را صرف امنیت غذایی، لباس، آموزش و بهداشت کودکان خود 

، استرکیش الروش امروز در نخستین همایش کارآفرینی زنان روستایی و عشایر در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ان و ساکنان مناطق توسعه پایدار که همزمان با روز جهانی زنان روستایی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: زن

 .دهندگیرند، در حالی که یک چهارم از جمعیت جهان را این قشر تشکیل میروستایی به ندرت مورد توجه قرار می

درصد از  43کنند، خاطرنشان کرد: تقریباً وی با اشاره به اینکه در کشورهای در حال توسعه زنان روستایی نقش مهمی را ایفا می

 76توان نادیده گرفت. همچنین با توجه به اینکه رها بر عهده زنان روستایی است، از این رو نقش آنها را نمیتأمین غذا در این کشو

تواند به توانمندسازی، کاهش فقر و امنیت غذایی کنند، فعالیت زنان میدرصد از قشر فقیر جهان در منطقه روستایی زندگی می

اکتبر را  15ه به اهمیت نقش زنان روستایی، اظهار داشت: فائو هر سال در تمام جهان نماینده موقت فائو در ایران با توج.کمک کند

قشر  دهد که بیشتر به مشکالت اینکند و این فرصت مناسبی در اختیار ما قرار میالمللی زنان روستایی برگزار میبه عنوان روز بین

لید غذا، محصوالت کشاورزی، شیالت، پرورش دام و به ویژه طیور نقش طور که در ایران امروزه زنان روستایی در توتوجه کنیم، همان

 2011های مؤثر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: از سال وی به ذکر مثالی از حضور زنان روستایی ایران در پروژه.کندمهمی را ایفا می

های ها و مراتع در استانک سازمان جنگلهای احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته تحت فرسایش باد و خاک شور با کمپروژه

الروش همچنین به نقش کلیدی .خراسان جنوبی و کرمان و همچنین کمک و حضور مؤثر زنان روستایی این منطقه در حال اجراست

کنند اما زنان روستایی در بخش زراعت و کشاورزی پرداخت و افزود: بعضی از زنان در روستاها به عنوان سرپرست خانوار فعالیت می

علیرغم نقش حیاتی آنها در نقاط مختلف جهان دسترسی آنها به خدمات ترویجی، تأمین اجتماعی، زمین کشاورزی و اطالعات و 

های تر از مردان و حتی به طور رایگان در زمیننوین بسیار محدود است تا جایی که برخی از این زنان با دستمزد پایین فناوری

به گفته نماینده موقت فائو در ایران، تحقیقات بسیاری نشان داده است که هر گاه زنان روستایی .کنندلیت میکشاورزی خانوادگی فعا

 .کننداند درآمد خود را نسبت به مردان بیشتر صرف تأمین غذا، بهداشت، لباس و آموزش کودکان خود میدرآمدزایی داشته

 وری خود را افزایش دهندوستایی به منابعی مانند زمین، وام و منابع تولید بهرهوی اظهار امیدواری کرد: با توجه به دسترسی زنان ر

 .تا با فروش آن در راستای توانمندسازی و مبارزه با فقر پیش بروند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=30009701396072 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

هزار هکتار از باغ های سنتی  15ومان اعتبار برای اجرای آبیاری تحت فشار/طرح اصالح تهزار میلیارد  ۳اختصاص 

 کشور

  .اجرای آبیاری تحت فشار اختصاص یافته استمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای 

اندیشی توسعه بخش کشاورزی در شرق استان کرمان افزود: به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی طهماسبی در جلسه هم

هر کشاورز  هزار تومان به 500میلیون و  7برای آبیاری تحت فشار به غیر از اعطای تسهیالت بدون محدودیت ، به ازای هر هکتار ، 

های ریزی شده تا باغها در مجلس مطرح و برنامههزار هکتار درباره اصالح باغ 15وی افزود: طرحی با  .شودبه صورت بالعوض داده می

تن بیان کرد  15های خرما در ایران را طهماسبی میانگین برداشت خرما در هر هکتار از نخلستان.سنتی کشور احیاء و بازسازی شود

 .شودتن خرما برداشت می 40عملکرد شهرستان بم در کشور در رتبه اول قرار دارد و در هر هکتار نخلستان در این شهرستان  و گفت:

های فرسوده و قدیمی افزود: در این طرح مجوزهای اولیه محیط زیست و اعتبار الزم از وی با اشاره به آغاز طرح احیا و بازسازی باغ

 .گیردسب شده است که با تسهیالت ارزان قیمت در اختیار کشاورزان قرار میسازمان برنامه و بودجه ک

ناسب ها بسیار ممعاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضع اقلیم بم در زمینه تولید انرژی خورشیدی برای گلخانه

 .خرما تشکیل شودبندی و جانبی خرما باید زنجیره است ، افزود: در ارتباط با صنایع بسته

توان استفاده کرد و گفت: دولت تسهیالت خوبی در های آن میوی با بیان اینکه درخت خرما تنها درختی است که از تمام بخش

 .دهدبخش ضایعات خرما به کشاورزان می

ه سلیقه بازار را در زمینبندی مناسب خرما در بازار فروش خاطرنشان کرد: صادر کنندگان خرما باید طهماسبی با تاکید بر بسته

 .بندی رعایت کنندبسته

http://www.iana.ir/fa/news/49241/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 دو سازمان در عرصه دامپزشکیتعامل سازنده 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در رأس هیأتی در سازمان نظام دامپزشکی حضور یافت و با رئیس، معاونان و مدیران این سازمان 

 تبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام دامپزشکی در ابتدای این دیدار که در محل سالن جلسا.وگو کرددیدار و گفت

سازمان نظام دامپزشکی صورت گرفت؛ محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی ضمن اشاره به بیستمین سال تأسیس این 

ها در های بسیاری که با آن مواجه بوده است، افزود: روند حرکت سازمان نظام دامپزشکی در طی این سالسازمان و فراز و نشیب

های مختلف تواند در حوزهه امروزه شاهد رشد یک نهاد غیر دولتی و خصوصی هستیم که میمجموع رو به جلو و مثبت است و اینک

 .اثرگذار بوده و در کنار سازمان دامپزشکی کشور اهداف کالن حرفه و صنف را دنبال کند یک ارزش و موفقیت بزرگ است

تریبونی دیگر که بتوان مشکالت و معضالت حوزه گیری سازمان نظام دامپزشکی یافتن همزمان با موضوع شکل 76وی گفت: در سال 

هزار عضو  36بینیم که سازمان نظام دامپزشکی به پشتوانه بیش از دامپزشکی کشور را منعکس نمود بسیار سخت بود اما امروز می

عد زشکی چه از بفرهیخته خود در سراسر کشور به خوبی این خأل را پر کرده و به یک جایگاه مناسب برای پیگیری مطالبات دامپ

هزار فقره پروانه  57صفری در بخش دیگری از سخنان خود به صدور بیش از .بیرونی و چه در بعد درونی حرفه دست یافته است

قانون نظام جامع دامپروری کشور اشاره کرد و گفت:  5های مربوط به دام، طیور، آبزیان و دیگر مراکز موضوع ماده بهداشتی در حوزه

های بلندی برداشته شده که امید وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز گامقانون افزایش بهره 2های ماده صدور پروانهدر حوزه 

رئیس سازمان نظام دامپزشکی .های بیشتر دست یابیمرود در آینده با همکاری و تعامل بیشتر دو سازمان در این حوزه نیز به موفقتمی

 18آمیز زمان در حوزه آموزش و پژوهش را عظیم و قابل مالحظه توصیف کرد و افزود: برگزاری موفقیتهای این سادر ادامه پیشرفت

های طیور، دام بزرگ، آبزیان، فارماکولوژی، صنایع غذایی و آزمایشگاه این سازمان را المللی در حوزهکنگره بزرگ در ابعاد ملی و بین

ها را از جمله تعامالت مثبت صفری همکاری با وزارت علوم و دانشگاه.مطرح کرده استبه عنوان یک برند معتبر علمی در این زمینه 

ریزی و گسترش دامپزشکی در سازمان نظام دامپزشکی عنوان و خاطرنشان کرد: امروزه سازمان نظام دامپزشکی در شورای برنامه

ارز آن جلوگیری از تأسیس واحدهای جدید وزارت علوم در پیگیری مباحث و موضوعات مختلف حضور جدی دارد که نمونه ب

دامپزشکی دانشگاه آزاد با ممیزی صورت گرفته توسط این سازمان با همکاری جامعه دامپزشکان و البته فضای ایجاد شده توسط 

ترتیب  نهمکاران بخش خصوصی بوده است به طوریکه برای اولین بار رئیس وقت دانشگاه آزاد اسالمی این ممیزی را پذیرفته و بدی

های سازمان نظام دامپزشکی در بحث تعداد وی در این زمینه افزود: با پیگیری.دانشکده دامپزشکی جدید جلوگیری شد 5از ایجاد 

ها وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که سالقانون افزایش بهره 21و ظرفیت پذیرش دانشجوی دامپزشکی شورای راهبردی ماده 

 های اخیر نیاز و ظرفیت پذیرشبود تشکیل و این شورا با اصرار و تأکید سازمان نظام دامپزشکی در سالمعطل و بالتکلیف مانده 

دانشجو در کشور را به وزارت علوم اعالم کرد که این امر به نوبه خود صرف نظر از تمکین و یا عدم تمکین این وزارتخانه به انجام این 

ای در برنامه ششم صفری در ادامه سخنان خود تصویب موضوع بیمه مسئولیت حرفه.مصوبه قانونی نشانگر یک موفقت بزرگ است

اید کند و دستگاه قضایی نیز بای میتوسعه که اعضای سازمان نظام دامپزشکی را مکلف به استفاده از مزایای بیمه مسئولیت حرفه

ن نظام دامپزشکی برشمرد و عنوان کرد: سازمان نظام آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد، از دیگر دستاوردهای مهم سازما

ی های انجام گرفته کمیته دامپزشکی نظامدامپزشکی در حوزه دامپزشکی نظامی نیز ورود خوبی داشته است به طوری که با پیگیری

ی دفاع و پشتیبان و پدافند غیرعامل در سازمان نظام تشکیل و به دلیل اهمیت موضوع تمامی اعضای آن توسط شخص محترم وزیر

http://awnrc.com/index.php
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شود، همچنین با موافقت و شوند که در واقع تصمیمات این کمیته تصمیمات وزارت دفاع تلقی مینیروهای مسلح انتخاب می

 .دالمللی برگزار خواهد شعالقمندی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آینده کنگره دامپزشکان نظامی در ابعاد بین

ام دامپزشکی در بخش پایانی سخنان خود به مواجه حوزه دامپزشکی کشور با مسائل و مشکالت کالن از جمله رئیس سازمان نظ

الن، التحصیهای صنفی در بخش خصوصی، وضعیت بغرنج اشتغال فارغهای سازمانی در گذشته، نابسامانی فعالیتتضاد دیدگاه

 هایمقررات جدید محول شده به حوزه دامپزشکی، بروز بیماری مشکالت حوزه زیست محیطی دامپزشکی، اجرای صحیح قوانین و

یابیم که چاره ای جز اتحاد کنیم درمیواگیر، افزایش بی رویه پذیرش دانشجو و ... اشاره کرد و افزود: وقتی این موارد را مشاهده می

 .مشکالت غلبه کردتوان بر این ریزی و همگرایی میو باهم بودن نداریم و در واقع با تدبیر، برنامه

 های دامپزشکی و نظام دامپزشکیهمکاری سازمان 

در ادامه، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز با اشاره به نزدیکی و تعامالت سازنده بین دو سازمان را نه تنها مثبت 

های مشترک کمک به ارتقاء جایگاه سازیها و تصمیمهای آینده دو سازمان عنوان کرد: نتیجه این همراهیاولویت  بلکه از واجبات و

های مختلف بهداشتی و اقتصادی هزار عضو خانواده دامپزشکی در کشور و در نهایت موجبات ارتقاء و اعتالی حوزه 36و نقش بیش از 

 .سازدم میمان ایران است را فراهبرداران دامپزشکی که همانا مردم عزیز میهن اسالمیگیرندگان و بهرهخدمات

برداران حوزه دامپزشکی بسیار تأثیرگذار خواند و اذعان وی نگاه تخصصی به مقوله پژوهش و سواد همکاران را بر جامعه هدف و بهره

کرد: توسعه تحقیقات، آموزش و پژوهش در دامپزشکی به منظور به روز رسانی دانش و توانمندی همکاران و تسلط کاملتر آنان به 

ای خویش که اعتال و ارتقای حرفه و تأثیرپذیری بیشتر جامعه از حوزه دامپزشکی را به علمی و عملی فعالیت حرفهابعاد مختلف 

مهر روز ملی دامپزشکی  14رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش پایانی سخنان خود .همراه خواهد داشت؛ الزم و ضروری است

ست اندرکاران حوزه دامپزشکی در کشور دانست و گفت: همیشه در دامپزشکی از را بهترین آوردگاه برای رفاقت و همدلی تمامی د

سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور به عنوان دو بال و بازوی حرکتی نام برده شده است که با استفاده از توان و 

 قعی همکاران عزیزمان در کشور گام برداریمها در مسیر پیشرفت و ترقی دامپزشکی و اعتالی شأن و منزلت واظرفیت واقعی آن

http://www.iana.ir/fa/news/49242/%D8%AA%D8%B9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 ورشکستگی آبی یا سیاسی؟

  ظفرنژاد کارشناس و پژوهشگر آب و توسعه پایدارفاطمه 

ترین اظهارنظرشان درباره آب، برای توصیف وضعیت موجود از عبارت رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست در تازه / اعتماد

در این  هاکه سالاند. به عنوان کسی اند. ایشان در گذشته هم اظهارنظرهایی از همین دست داشتهاستفاده کرده« ورشکستگی آبی»

پسندم و معتقدم این شکل از ها و اصطالحاتی از این دست را برای توصیف وضعیت موجود نمیحوزه فعالیت کرده است واژه

شوند. اسم وضعیتی که ما در آن قرار داریم حل مناسب منتهی نمیکنند اما به راهمدت هیاهو ایجاد میاظهارنظرها بیشتر در کوتاه

های غلط و تقلیدی در حوزه منابع طبیعی یعنی خاک و جنگل و مرتع و به سال است که با سیاست 60ی نیست. ما ورشکستگی آب

سال است  20ای به منابع آب است. های غلط در این مدت، رویکرد سازهترین سیاسترو هستیم. یکی از مهمخصوص منابع آب روبه

کنیم مدیریت آب با تمرکز بر سدسازی و انتقال آب در کشور کنار ها تالش میکه من و شماری دیگر از کارشناسان و نیز تشکل

طور یکپارچه و به هم در یک سازمان به ...گذاشته شود. آب یک منبع طبیعی است و باید با خاک، جنگل، مرتع، آبخیز، تاالب و

منابع آب در کشور برداشته شود این است که با  های مهمی که باید برای احیاییکی از گام.های آبی مدیریت شودپیوسته در حوضه

ای از آب آن را به دیگر منابع طبیعی دوباره پیوند دهیم تا زیرنظر یک مدیریت یکپارچه و اکولوژیک )بوم حذف مدیریت سازه

ان سال از منابع طبیعی گونه که جوامع محلی و کشاورزان و عشایر برای دامداری و کشاورزی هزارشناختی( و پایدار قرار گیرند. همان

برداری و از آن حفاظت کردند و آن را سالم به ما تحویل دادند. آقای کالنتری در گذشته کارنامه این سرزمین به صورت یکپارچه بهره

ن اهای کارشناسان و استادبا وجود مخالفت -اند چنان که طرح نیشکر که در دوره وزارت ایشان در استان خوزستان موفقی نداشته

عمال یک طرح ورشکسته است. زمانی که ایشان برای مدیریت ستاد نجات دریاچه ارومیه انتخاب شدند  -خوزستان اجرا شد

شان این امیدواری را به وجود آورد که نگاه شان به توسعه و مدیریت منابع سرزمین نسبت به گذشته تغییر کرده باشد. اظهارنظرهای

های هنگفت به نتیجه روشنی منتهی نشد. نخستین مشکل ستاد نجات دریاچه ارومیه این بود که اما آن طرح با وجود صرف هزینه

شناسی درستی صورت نگرفته بود و بیشتر گناه خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردن عواملی مثل آب و هوا و کشاورزان گذاشته آسیب

های غلط مدیریت دریاچه تدوین شد عمدتا در چارچوب روششد نه مدیریت دولتی آب و سدسازی. راهکارهایی هم که برای نجات 

شده بود اما در نهایت آنچه اتفاق افتاد این بود که « نرم»های ای تعریف شد. البته در متن راهکارها اشاره مختصری هم به روشسازه

نداشت. با وجود این خطاها اگر آقای  ای در پیتوان گفت نتیجهدر واقع می .های سنگین نتیجه چندانی به دست نیامدپس از هزینه

سال گذشته سازمان را در این حوزه ادامه دهند. در دوره قبل  4های کالنتری قصد دارند به حفظ منابع آب کمک کنند باید سیاست

طرح عجیب  های کارون به کرمان، یزد و اصفهان و همین طورهایی مانند انتقال آب دریای خزر به سمنان، انتقال آب سرشاخهطرح

استان مرکزی کشور با پافشاری و مقاومت خانم ابتکار و همکارانش مجوز نگرفتند. به عقیده  17و غریب انتقال آب از خلیج فارس به 

هایی از رفتن ایشان از سازمان حفاظت محیط زیست استقبال کنند من همین تصمیم شجاعانه خانم ابتکار هم موجب شد تا جریان

رود های مطرح شده از سوی آقای کالنتری درباره بحران آب، انتظار میآن البی کنند. حاال با توجه به دغدغه و حتی برای تحقق

های آب که مجوز محیط زیست ای آب یعنی سدسازی و انتقال تحت هیچ شرایطی مجوز ندهند. و نیز طرحهای سازهایشان به طرح

های بومی تامین آب در فالت ایران که ساخت را هم بازبینی و لغو کنند. شیوه های در دستندارند را متوقف و مجوز سدها و طرح

های با سابقه چندهزار ساله، های بسیار موفقی هم بودند مانند شبکه برداشت آب حساب شده از رودها، آبشارهای شوشتر، قناتروش

ین سرزمین هماهنگ بودند الزم است احیا شوند و نیز هرگونه های گردآوری باران به نام آب بندان و... که با اقلیم و اکولوژی اشیوه

http://awnrc.com/index.php
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های تواند انجام دهد، این است که به طرحای و سدسازی باید متوقف شود. بهترین کاری که سازمان محیط زیست میمدیریت سازه

های منتفع در ساخت و ار شرکتسد و انتقال، مجوز و تاییدیه ندهد. محیط زیست به طور عام و منابع آب به طور خاص باید از فش

های درون جناحی و سکوت مصلحت ای مدیران در امان بمانند. برخی رفتارها و تصمیمساز در آبخیزها و نیز گزند رفتارهای سلیقه

تواند موجب ضربه زدن به منافع عمومی شود. از همین رو معتقدم در دولتی که رییس اندیشانه مدیران سازمان محیط زیست، می

کند مدیران تکنوکرات نباید طوری عمل کنند که اعتبار کشور و مسووالن آسیب ببیند. امروز آن بر اهمیت محیط زیست تاکید می

ای ضرورت تغییر سازماندهی حکمرانی بر منابع آب به گونه یکپارچه و هماهنگ با دیگر منابع طبیعی و جدا کردن آن از مدیریت سازه

مدیریت آب با دیگر منابع طبیعی یعنی خاک، جنگل، « نرم»های ی بیشتر جلوگیری شود. الزم است روشهالحظه است تا از خسارت

برداری و حفاظت توامان منابع در پیش گرفته شود. اگر بخش آب مرتع، آبخیز رودخانه و تاالب تلفیق شود تا مدیریت یکپارچه بهره

های متکی بر جلب مشارکت شود تا به کمک روشل شود شرایطی فراهم میای به وزارت جهاد کشاورزی منتقبا حذف مدیریت سازه

های جغرافیایی های کوچک، بومی و متناسب با ویژگیگیری آنان، طرحهای آبخیز و تصمیمجوامع محلی بومی و خبرگان حوضه

ت. در این صورت است که با مدیریت فرهنگی را در هر حوضه به اجرا درآورد و با مشارکت مردم به نتایج بهتری دست یاف -اقلیمی

ان هم توشود و در نتیجه مینرم و غیر تهاجمی به طبیعت، اصالح الگوی مصرف و بازچرخانی و بازیافت آب و مدیریت نرم میسر می

 .ها را احیا کردها و دریاچهامنیت خوراک را تضمین و هم رودها و تاالب

http://www.iana.ir/fa/news/49306/%D9%88%D8%B1%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 های سدسازی در دستور کاربازبینی سیمای طرح

د های سو همچنین بازنگری و بازبینی سیمای طرح مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بازنگری و بازتخصیص آب

سازی از اقدامات فناورانه سازگاری با محیط زیست سدها از منظر توسعه منابع آب در ایران است که در جهت تحقق پایداری منابع 

 .شودآب حوضه با رعایت مالحظات زیست محیطی به صورت سیستماتیک و با جدیت دنبال می

های آوریالمللی رفتار بلندمدت و فننقل از شبکه خبری آب ایران، محمد حاج رسولیها در چهارمین کنفرانس بین به گزارش ایانا به

 ها ونوسازی سازگار با محیط زیست سدها، بیان کرد: وضعیت آب در جهان بحرانی است و حل این بحران در گرو تدوین سیاست

 برداریهای سطحی از طریق سد سازی و بهرهها، مهار آبپایدار است. یکی از این برنامههای عملیاتی منسجم با هدف توسعه برنامه

ای هها و منظور کردن حقابهمند کردن تخصیص آب، رعایت اصل توسعه پایدار و توان مجاز حوضهپایدار از سدها است. وی افزود: نظام

های نوسازی و سازگار با محیط زیست سدها از منظر توسعه اوریها، زمینه رفتار بلندمدت و فنمحیطی در تخصیص آب طرحزیست

گذاران، دولت مردان و کند.به گفته حاج رسولی ها در ایران این مهم بسیار مورد توجه سیاستمنابع آب در کشورها را فراهم می

ر، های آبریز کشوریزی حوضهبل برنامههای پیش روی وزارت نیرو از جمله تعیین و ابالغ سقف مجاز آب قاکارشناسان بوده و برنامه

ریزی و مدیریت منابع آب به تفکیک مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و نیازهای زیست محیطی منظور برنامههای اخیر بهدر سال

وی گفت: بازنگری و بازتخصیص آب و همچنین بازنگری  .نوید بخش تضمین پایداری زیست محیطی توسعه منابع آب در کشور است

های سدسازی از اقدامات فناورانه سازگاری با محیط زیست سدها از منظر توسعه منابع آب در ایران است که بازبینی سیمای طرح و

 .شودا با رعایت مالحظات زیست محیطی به صورت سیستماتیک و با جدیت دنبال میدر جهت تحقق پایداری منابع آب حوضه 

های کشور اضافه نشده است و سال اخیر هیچ طرح جدید سدسازی به طرح 5ان افزود: طی مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایر

های توسعه منابع آب از جمله سد سازی، برداری طرحبرداری سوق داده شده است. در فاز بهرهعمده اعتبارات به سمت مباحث بهره

 یطی پایین دست بر مبنای تخصیص آب استوار است.های زیست محهای زیست محیطی عمدتا بر تامین حقابهاهداف و ماموریت

تر برداری را برجستهوی ادامه داد: ولی آنچه که رفتار بلندمدت و فناوری های نوسازی و سازگار با محیط زیست سدها از منظر بهره

ب و و پایش کیفیت منابع آهای آبی است که نیاز به مطالعاتِ شناسایی ها و پایش آلودگی پیکرهکند، موضوع مدیریت آالیندهمی

توان گفت با توجه به مدل سازی کیفیت آب در رودخانه و مخزن سد دارد.حاج رسولی ها افزود: لذا در یک جمع بندی کلی می

افزایش روز افزون تقاضای آب محدود از یک طرف و تخلیه فاضالب های صنعتی تصفیه نشده به منابع آب و دفع غیربهداشتی زباله 

های نوسازی و سازگار با محیط زیست سدها از منظر ف دیگر، ضرورت دارد در تدوین نقشه راه رفتار بلندمدت و فناوریها از طر

های فراسازمانی در خصوص مدیریت کمی منابع آب و مدیریت محیط توسعه و بهره برداری منابع آب، به اهمیت تعامالت و همکاری

تقویت  های آبریز وآید.وی تاکید کرد: باید با استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب حوضهعمل زیست و کیفی منابع آب توجه جدی به

ها، در تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت توامان کمی و کیفی منابع آب نظام مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب حوضه

 تم نظام مند، هماهنگ و یکپارچه محقق شودسدها اقدام اساسی انجام شود تا تمام اهداف مورد نظر در قالب یک سیس

http://www.iana.ir/fa/news/49315/%D8%A8%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 یافتتاریخ سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تغییر 

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه به منظور جلوگیری از تداخل این همایش با دیگر کنفرانس ها در اسفند ماه برگزار می 

، به منظور جلوگیری  1396به گزارش خبرنگار ایانا، با توجه به برگزاری همایش های متعدد حوزه آب در شش ماهه دوم سال .شود

مدیریت آب در مزرعه با بعضی از همایش ها و کنفرانس های داخلی و خارجی و در پی درخواست  از تداخل سومین همایش ملی

 .تغییر یافت 1396اسفندماه  8و  7برخی از انجمن ها، اساتید، دانشجویان و متقاضیان، تاریخ برگزاری همایش به روزهای 

به دبیرخانه این همایش ارسال کنند، همچنین  1396ی ماه د 30بنا براین گزارش متقاضیان می توانند مقاالت خود را تا تاریخ 

آخرین فرصت ثبت نام متقاضیان برای شرکت در این همایش .اعالم می شود 1396بهمن ماه  15نتیجه داوری مقاالت ارسالی تا 

 .تعیین شده است 1396بهمن ماه  30تاریخ 

 http://ncfwm.areeo.ac.irنشانی سایت همایش 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 پارادایم جدید در تجارت

 جاللپور رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران محسن

شود به این مساله فکر کنیم که آیا ما در مرور تحوالتی که در چند دهه گذشته بر تجارت میان کشورها گذشته، باعث می

ا مرور ی رهای تجارایم؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ بدهیم، ابتدا تحوالت جهانی پارادایمگذاری تجاری موفق عمل کردهسیاست

های ما تا چه اندازه به تسهیل و رونق تجارت کمک کرده گذاریکنیم و پس از آن به دنبال این خواهیم بود که ببینیم سیاستمی

است. چند دهه پیش که تجارت جهانی بر پایه صادرات مواد اولیه و مواد معدنی بنا شده بود، سیاست تجاری بیشتر کشورهای 

امین نیاز گرایی و تیعی، مبتنی بر جایگزینی واردات بود. جایگزینی واردات باعث شده بود کشورها تنها به درونبرخوردار از منابع طب

های تها و ایجاد محدودیکردند و به این ترتیب از طریق وضع تعرفهبازارهای داخلی فکر کنند. یعنی خودشان برای خودشان تولید می

  .بستندورود کاالی خارجی میسنگین در مقابل واردات، راه را بر 

در کشورهای صنعتی باعث شد، مقیاس  رشد اقتصادی .رونقی دوباره پیدا کرد جهانجنگ جهانی دوم که به پایان رسید، اقتصاد 

بازارها از داخل به بیرون مرزها کشیده شود و به این ترتیب، پارادایم توسعه صادرات، جای پارادایم جایگزینی واردات را گرفت. 

 هایبدهی بحران داخلی، بازارهای اشباع  مثبت با جهان را در دستور کار قرار دادند. کشورهایی که این تغییر را پذیرفتند تعامل

اقتصادی در اولویت قرار گرفت و باعث شد کشورها به تعامل گسترده با جهان فکر کنند. همین طور تولید کاالهای  تورم و خارجی

کشورها سعی کردند تولید کاالهای غیر اقتصادی و رقابت ناپذیر را کنار بگذارند و صرفا کاالهایی تولید کنند که در آن مزیت دارند. 

 .ریختندکشورها برای اینکه بتوانند به چنین تعاملی دست پیدا کنند، باید دیوارهای تعرفه را فرو می

به  .یب تعرفه کارکرد بازدارندگی اش را در تجارت جهانی از دست داد و به ابزاری برای تنظیم روابط کشورها تبدیل شدبه این ترت

این شکل که کشورها پذیرفتند برای تامین نیازهای خود کاالهایی که در آن مزیت رقابتی نداشتند را از کشورهای دیگر وارد کنند و 

های کشورهای کمونیستی، شکل جدیدی از تعامل اقتصادی میان خود را صادر کنند. با فروپاشی نظام رقابتدر عوض، کاالهای قابل 

. تولید شکل جهانی جهان غالب شد اقتصادشکل گرفت. این بار پارادایم جدیدی در ادامه مسیر استراتژی توسعه صادرات بر  جهان

تولیدکنندگان به زنجیره تولید جهانی پیوستند و اندک موانع تجارت نیز یکی پس از دیگری از  .به خود گرفت و مرزها را در نوردید

 پذیرپیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شد. همه این تحوالت در سایه پایبندی و تعهد کشورها به پارادایم جدید امکان

های های تجاری خبری است و نه از تغییر و تحوالت مداوم و شوک آور سیاستشده است. پارادایمی که در آن نه از محدودیت

اند که تعامل مثبت با جهان نیاز به پایداری وضعیت سیاسی و دیپلماتیک دارد. اگر کشوری وضعیت اقتصادی. امروز کشورها پذیرفته

فاف پذیرد. وقتی کشورها به سمت ترسیم شطور طبیعی زنجیره جهانی تولید آن کشور را نمیاشد، بهدیپلماتیک ناپایداری داشته ب

ا دارند کنند، این قابلیت رهای اقتصادی با ثباتی را پیاده و اجرا میالمللی گام برمی دارند و سیاستهای بیندیپلماسی و خط و ربط

های تجاری، روابط اقتصادی گذاری بر میزان فعالیتگذاری ثبات سیاستال برای اثربهترین مث.که به زنجیره تولید جهانی بپیوندند

ها را مشخص کردند تا میزان تعرفههر سال قرارداد تجاری امضا می 2000است. این دو کشور تا سال  ایاالت متحده آمریکاو  چین

کردند. روابط ناپایدار ها بودند و بر اساس آن برنامه ریزی میکنند. تجار دو کشور هرسال منتظر امضای قرارداد جدید میان دولت

 2000شد تجارت میان دو کشور گرفتار عدم قطعیت باشد. از سال گذاری تجاری، باعث میسیاسی در کنار افق کوتاه مدت سیاست

کشور را در زمینه تعرفه از کوتاه مدت  های دو کشور تصمیم گرفتند، قراردادی دائمی منعقد کنند.این قرار داد افق دید تجار دودولت

ا توان این نتیجه ربه بلند مدت تغییر داد و به این ترتیب حجم مبادالت دو کشور به شدت افزایش یافت. از آنچه مطرح شد، می
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یار زیادی بس الملل اهمیتها در تجارت بینگرفت که قطعا به روز بودن و ثبات قوانین تجاری و ترسیم افق بلند مدت برای سیاست

ها مطرح شده است که باید مورد توجه همه ارکان گذاری در تنظیم تعرفهیی درباره اهمیت ثبات سیاستهابحث اخیرا  دارد.

ساله با ثبات ببیند تا بتواند  5های اقتصادی و تجاری را حداقل در افق گذاری اقتصادی قرار گیرد. فعال اقتصادی باید سیاستسیاست

 .ش نقش و اثر بخشی خود در تجارت خارجی برنامه ریزی کندبرای افزای

http://www.iana.ir/fa/news/49407/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 آیدوکارها به کمک کارآفرینان میثبات، افیون کسب

 .نوشته روپرت مرسون توسط اتاق تهران منتشر شد« های توسعه برای مدیران و کارآفرینانوکارها، استراتژیثبات افیون کسب»

وسط نوشته روپرت مرسون ت« ان و کارآفرینانهای توسعه برای مدیروکارها، استراتژیثبات افیون کسب»به گزارش ایانا از اتاق تهران، 

 ، مردم ومالی رشد توسعه، توصیف و گیریاندازه توسعه، موانع توسعه، هایتوسعه،توانمندسازی هایمدل اتاق تهران منتشر شد. 

فصل این کتاب است.روپرت مرسون در مقدمه این کتاب  9ریزی برای توسعه، آینده توسعه عناوین توسعه، انواع مختلف توسعه، برنامه

توان با رسد کار آسانی نیست. نمیکه از بیرون به نظر میچنانها تجربه به مدیران موفق نشان داده که مدیریت، آننویسد: سالمی

فهمند که مشکالت و مسائل جا کردن نیروها انتظار داشت که همه مشکالت سازمان حل شود. میدن چند نفر و جابهبیرون کر

ر تتک مسائل به کار گیرند، باز هم سال آینده پیچیدههمچون مایعات سیال هستند و حتی اگر تمام انرژی خود را برای حل تک

های سال گذشته برای حل مسائل جدید استفاده کنید. حتی اگر این روش حلز راها توانیدنمی مدیر عنوانبه شما و شد خواهد 

 رد را گذشته هایموفقیت که کرد خواهید دعوت چالشی به را اداری وضعیت عنوان مدیر سازمان توسعه منجر به موفقیت شود به

آید که کارهای غیرضروری سال گذشته در سال یم دست به زمانی موفقیت پایدار توسعه در کهدرحالی. دهدمی قرار تهدید معرض

س های توسعه شرکت و کارآفرینی تدریجدید انجام نشود.روپرت مرسون، از اساتید دانشگاه بیزنس لندن است که در زمینه استراتژی

دریافت کرد. او پیشتر یکی از اعضای موسسه  INSEADو  LBSهای جایزه بهترین استاد را از موسسه 2015کند. او در سال می

 ثبات او ها فعالیت دارد و چند کتاب هم نوشته است. بوده و در حال حاضر در زمینه مشاوره رشد و توسعه شرکت BDOالمللی بین

 در باید آن مدیران هک شرکتی. کندمی آغاز اندافزارینرم شرکت یک مالک که نفر 4 درباره داستانی طرح با را وکارهاکسب افیون

شود افزاری در انتهای مقدمه مرسون معلوم میاگذاری و فروش شرکت یا ادامه فعالیت آن تصمیم بگیرند. سرنوشت شرکت نرمو مورد

 گیری مدیران آن باید کتاب را بخوانید.اما برای دانستن چگونگی تصمیم

http://www.iana.ir/fa/news/49372/%D8%AB%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 سبزی و پوشاک؛ در صدر شکایت های مردمی -نان، میوه 

بیشترین حجم شکایت های مردمی سبزی و پوشاک  -رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: نان، میوه

 .به این سازمان را در نیمه نخست امسال تشکیل می دهد

به گزارش تارنمای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سیدمحمد نوابی گفت: در زمینه خدمات بیشترین شکایت از 

زود: آمارهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و نوابی اف.های خودروهای سبک، پارکینگ شهری و مشاوران امالک استتعمیرگاه

از مجموع شکایت های دریافتی .درصد به خدمات مربوط می شد 15درصد شکایت ها به کاالها و  85تولیدکنندگان نشان می دهد 

درصد به دلیل استعالم حقوقی یا درخواست نظریه 14درصد شکایت ها رسیدگی شد و  86ماهه نخست امسال به حدود  6در 

درصد  38فقره یعنی  771هزار و  35به گفته نوابی از مجموع شکایت های رسیدگی شده، در .ارشناسی در مرحله رسیدگی استک

درصد شکایت ها  14فقره یعنی  841هزار و  12درصد( نشد.  48فقره ) 209هزار و  45تخلف تشخیص داده شد که این امر شامل 

فقره شکایت مردمی درباره کاال و خدمات  821هزار و  93، طبق آمار دریافتی در مجموع به گفته وی.نیز هنوز در مرحله بررسی است

درصد( تلفنی، 67فقره ) 813هزار و  62از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها دریافت شد که 

همچنین بر اساس نوع تخلف، گرانفروشی، .بی بوددرصد( کت 18فقره ) 945هزار و  16درصد( حضوری و  15مورد ) 63هزار و  14

بر اساس تاکید رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، .کم فروشی و فقدان قیمت از بیشترین موارد تخلف بود

)سامانه  124مصرف کنندگان حتی اگر با مواردی از پس نگرفتن جنس فروخته شده روبرو شدند، می توانند موضوع را از طریق تلفن 

 .اطالع رسانی کنند (نظارت بر گران فروشی و تخلف اصناف

http://www.iana.ir/fa/news/49366/%D9%86%D8%A7% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49366/%D9%86%D8%A7%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

207 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 شودآبان برگزار می 8المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا همایش بیننخستین 

المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا مباحثی همچون: هواشناسی دریایی، تغییر اقلیم، اقیانوس شناسی فیزیکی، در نخستین همایش بین

مخاطرات  ودگی دریا، حقوق و سیاست دریا،اقیانوس شناسی زیستی، بیوژئوشیمی اقیانوسی، شیالت و آبزیان، زمین شناسی دریایی، آل

به گزارش ایانا از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، .دریایی و فناوری و مهندسی دریا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

، ر دانشمنداندکتر ناصر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه و دبیر این همایش با اعالم این مطلب گفت: در این همایش که با حضو

ازجمله: عراق، عمان، پاکستان، هند، ترکیه « مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا»صاحب نظران و محققان کشورهای عضو 

و چند کشور غربی برگزار می شود، مباحثی همچون: هواشناسی دریایی، تغییر اقلیم، اقیانوس شناسی فیزیکی، اقیانوس شناسی 

انوسی، شیالت و آبزیان، زمین شناسی دریایی، آلودگی دریا، حقوق و سیاست دریا، مخاطرات دریایی و زیستی، بیوژئوشیمی اقی

تبادل نظر و انتقال تجربیات و دستاوردهای جدید در حوزه های وی .فناوری و مهندسی دریا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

و دانشجویان از طریق آشنایی آن ها با آخرین دستاوردهای علمی و  اندیشمندان، پژوهشگرانمختلف دریایی و ارتقای سطح علمی 

جدیدترین متدهای پژوهشی در جهان را از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش دانست و افزود: برقراری ارتباط بین نیازهای صنایع 

جایگاه جمهوری اسالمی ایران در حوزه تحقیقات مختلف دریایی، ارتقاء مختلف دریایی با یافته های محققان و پژوهشگران حوزه های 

برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف نیز از دیگر اهداف برگزاری همایش دریایی در منطقه با فراهم سازی بسترمناسب 

یر این و دبالمللی اقیانوس شناسی غرب آسیا به شمار می رود.به گفته رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی بین

پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا در حوزه های –ارتقای فعالیت های منطقه ای و بین المللی مرکز منطقه ای آموزشی  همایش

مختلف علوم دریایی و ساحلی جهت حفاظت و مدیریت پایدار دریاها و سواحل و کمک به تعیین راهبرد و مسیر تحقیقات اساسی 

گسترش و توسعه فضای تعامل بین ارگان های مختلف اجرایی و راهبردی دریایی از لوم دریایی از طریق مورد نیاز کشور در زمینه ع

مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی »المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا محسوب می شود.طرح ایجاد دیگر اهداف برگزاری همایش بین

منطقه توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم ی در کشور و با هدف ارتقای علوم و پژوهش های اقیانوس شناس« غرب آسیا

ارایه و پس از پی گیری های کمیسیون ملی یونسکو، این طرح به میالدی به کمیسیون ملی یونسکو ایران  2010جوی در سال 

رای تأسیس این مرکز با تالش ارایه شد. پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران ب (IOC)کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو 

اسالمی ایران در یونسکو در بیست و هفتمین اجالس مجمع عمومی کمیسیون بین و همکاری ارزشمند نمایندگی دایم جمهوری  ها

مقر یونسکو در پاریس مطرح شد و با حمایت قاطع کشورهای عضو به تصویب رسید. در  1392دولتی اقیانوس شناسی که در تیرماه 

در پاریس مطرح و توسط شورای  1392نود و دومین نشست شورای اجرایی یونسکو در مهر ماه تأسیس این مرکز در صد و  سپس

 گردید.نیز ایجاد این مرکز منطقه ای با اکثریت آرا تصویب  1392یونسکو تصویب شد. در اجالس عمومی یونسکو در آبان اجرایی 

http://www.iana.ir/fa/news/49289/%D9%86%D8%AE%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 شودهای ایران فردا در تهران برگزار میها و چشم اندازهای هرباریومهمایش چالش

ها و چشم های ایران با هدف فراهم آوردن زمینه گفت و گو و تبادل نظر در زمینه چالشهرباریومها و چشم اندازهای همایش چالش

 .شودهای ایران به ویژه در حوزه مدیریت نوین و تعامالت ملی و بین المللی برگزار میاندازهای هرباریوم

ین سال تاسیس هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی یکی به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، همزمان با هفتاد و دوم

 Iranian"های تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی ایران، همایشی یک روزه با عنوان ترین مجموعهترین و متنوعترین، غنیاز قدیمی

Herbaria: Prospects and Challenges"وین، در پزشکی کشور و با مشارکت موزه تاریخ طبیعی در مؤسسه تحقیقات گیاه

های ایران بر اساس ها و چشم اندازهای هرباریومتاریخ اول آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.براساس این گزارش، همایش چالش

دعوت بعمل آمده از اساتید و پژوهشگران فعال در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور و با هدف فراهم آوردن زمینه گفت 

های ایران به ویژه در حوزه مدیریت نوین و تعامالت ملی و بین ها و چشم اندازهای هرباریومر در خصوص چالشو گو و تبادل نظ

 المللی برگزار خواهد شد.

http://www.iana.ir/fa/news/49425/%D9%87%D9%85% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 زیستهای محیطهمه رنج

زیست کشور شد و کردن از رنج محیطزیست و مناطق آزاد، بهانه صحبتامضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان محیط  |شهروند

  .دست خالی سازمانی که حفاظت از آن را به عهده دارد

 زیستگفت، مشکالت محیطزیست مناطق آزاد سخن میکه از تعیین تکلیف محیط زیست صبح دیروز درحالیرئیس سازمان محیط

میلیون واحد دامی در عین 120های زاگرس، وجود ها، خشکیدن جنگلآبه تاالببردن حقهایی ضمیمه کرد: به تاراجایران را به حرف

زیست و معاون زیست و مسائل بسیار دیگر. عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیطت محیطنبودن مصوباآبی، بازدارندهکم

بار به پولی سازمان متبوعش گفته بود، اینجمهوری که مدتی پیش در زمان واگذاری پارک پردیسان به شهرداری تهران از بیرئیس

 «بودجه آن کمتر از بودجه دو منطقه آزاد کشور است.این سازمان مستضعف است و کل »طریق دیگری از نداری این سازمان گفت: 

دفعه پیش کالنتری به دلیل آنچه نداشتن بودجه اعالم کرده بود، بزرگترین پارک تهران را به شهرداری واگذار کرد و با این اقدام 

پولی و کمبود نیروی سازمانش از بیبار اما او این .های پردیسان بیشتر شدرفتن گونهزیست نسبت به از بیننگرانی کارشناسان محیط

در هرحال مدتی « محیطی داشته باشند.شوند، باید مطالعات زیستهایی که در مناطق آزاد اجرا میهمه طرح»حرف زد و اعالم کرد: 

 .آیدبرنمی  هایی است که این سازمان به تنهایی از پس آنزیست پر از طرح دغدغهاست سخنان رئیس سازمان محیط

جمهوری در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان حفاظت ن رئیسمعاو

یستی زبا این تفاهمنامه تکلیف مناطق آزاد از لحاظ محیط»زیست که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد، گفت: محیط

زیست مناطق آزاد ایجاد محیطی مشکالتی را برای محیطکه نبود شفافیت در مسائل زیستبه گفته او، درحالی « شود.مشخص می

 .شودزیست و درنهایت کل کشور متضرر میکرده است و در این شرایط هم حوزه اقتصاد و هم حوزه محیط

اکنون باید به تعادل در حوزه »زیست بازدارنده بود، از شرایط حال حاضر گفت: که زمانی مصوبات محیطکالنتری با یادآوری این

فظ کنیم که در حها دعوت میهای اجرایی، استانداران و سمنزیست با کمک کل جامعه دست یابیم، بنابراین از تمامی دستگاهمحیط

و  حفظ زیست کشور راتواند به تنهایی محیطکه این سازمان نمیاو با بیان این مطالب و این«.زیست تالش کنندو حراست از محیط

ها و چه بزرگترین بان داشته باشیم. باید چه خانوادهمیلیون محیط80بان، محیط 2700نیاز داریم به جای »حراست کند، ادامه داد: 

های همه رنج«.زیست تالش کنند. برای این کار به بازنگری در تفکرات نیاز داریمهای شهری و روستایی برای حفظ محیطتشکل

مونه  دریاچه ارومیه»مان گفت: زیست سرزمینزیست با این مقدمه سپس از مشکالت محیطزمان حفاظت محیطزیسترئیس سامحیط

زیست کشور است. به دلیل ندادن سهمیه آن به این وضع دچار شده است. بدیهی است که آب، های حوزه محیطکوچکی از دغدغه

ک، ذخایر ژنتیک و پوشش گیاهی به آب وابسته است و بدون آب دهد و پایداری هوا، خازیست را تشکیل میپایه اصلی محیط

گفته کالنتری نیمی از گردوغبار استان خوزستان منشأ داخلی دارد که  به«.قوی داشت توان هوای سالم و ذخایر ژنتیکنمی

، های کرمان، خراسانلی استانها در تشدید گردوغبارهای این استان اثرگذار بوده است. افزون بر این، در شرایط فعشدن تاالبخشک

ها بآبه این تاالبرند، چون سهمیه و حقها از گردوغبار رنج میشدن تاالبوبلوچستان به دلیل خشکوبختیاری و سیستانچهارمحال

آب و انرژی،  جویی در مصرفمیلیون ایرانی باید در مدیریت پسماند، صرفه80»او اینها را گفت و اضافه کرد: .به تاراج برده شده است

، «رفتن هستندشدن و از بینهای زاگرس بشدت درحال خشکجنگل»اینکه «.حفاظت از خاک، پوشش گیاهی و وحوش تالش کنند

ز بین ها ازیست بود. به گفته او، بر اثر فشار دام پوشش گیاهی بستر جنگلمسأله دیگر مورد اشاره رئیس سازمان حفاظت محیط

سال است که 15نابود شده و نفوذ آب باران در مناطق جنگلی کاهش یافته است. این درحالی است که  رفته، در نتیجه پوشش خاک
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 روند واند، با کوچکترین آفت از بین میها ضعیف شدهدر چنین شرایطی که جنگل»هستند:  های زاگرس با این وضع مواجهجنگل

 «.باید آنها را حفظ و حراست کنندشوند. اینها ذخایری است که مردم سوزی میحتی دچار آتش

میلیون واحد دامی در کشور وجود 65، 61سال در » :از سوی دیگر، کالنتری با انتقاد از روند افزایش واحدهای دامی در کشور گفت

یمتر میل250داشت که در همان موقع نیز خارج از ظرفیت مراتع بود. این درحالیست که در همان مقطع میانگین بارش کشور به 

میلیون واحد دامی داریم. این تعداد دام چه 120میلیمتر کاهش یافته،  203رسید. در شرایط حاضر که میانگین بارش کشور به می

محیطی استرئیس سازمان حفاظت ای مناطق آزادمشمول مطالعات زیستهای توسعهطرح«آورد؟زیست کشور میبالیی بر سر محیط

زیست و شورایعالی مناطق آزاد و ارات، ابراز امیدواری کرد که تفاهمنامه بین سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه این اظهمحیط

گفته او، مناطق به .زیست این مناطق از بالتکلیفی درآیدزیست مناطق آزاد شود و محیطویژه اقتصادی منجر به بهبود وضع محیط

اهی که گجمهوری با بیان اینشود. معاون رئیسی شامل این مناطق نیز میزیستآزاد جدا از سرزمین ایران نیستند و قوانین محیط

ای داد. کشد، خبر تازهها طول میزیست مدتای از سوی سازمان حفاظت محیطهای توسعهمحیطی طرحارایه نتیجه ارزیابی زیست

زیست جواب هنوز از سازمان حفاظت محیط سالها بعد از پنجبعضی طرح»ای سرعت بگیرد: های توسعهاو گفت که قرار است طرح

زیست را ای هنوز پاسخ محیططرح توسعه 343زیست طبیعی سازمان، اند. در شرایط حاضر براساس اعالم معاونت محیطنگرفته

زمان رئیس سا«.زیست هستندسال است که در انتظار نتیجه ارزیابی سازمان حفاظت محیطاند که نیمی از آنها بیش از سهنگرفته

عی برای این منظور س»که فقر انسانی در این سازمان باعث چنین وضعیتی شده است، ادامه داد: زیست با اشاره به اینحفاظت محیط

 زیست باقیماه در سازمان محیطها استفاده کنیم. قرار است هیچ طرحی بیش از سهداریم از مشاوران مورد تأیید سازمان و دانشگاه

زیست هستند، تعیین تکلیف خواهند شد. این حرف هایی که در انتظار ارزیابی محیطتمامی طرح 96سال  ا پایاننماند. همچنین ت

خواهد  زیست به همه آنها مثبت است، بلکه به این معناست که تعیین تکلیف در مورد آنها صورتبه این معنا نیست که پاسخ محیط

های توسعه پایدار حافظ ها در راستای سیاستاگر همه دستگاه»گفت:  زیست همچنینرئیس سازمان حفاظت محیط« گرفت.

زیستی هزینه خواهد شد، ها برای درمان وضع بد محیطگیرد و حتی ارزش افزودهای صورت نمیزیست نباشند، هیچ توسعهمحیط

جرایی نیز بدون بررسی ابعاد های اای عمل شده است و دستگاهچون از ابتدا در مدیریت امور مختلف کشور به صورت جزیره

زیست به تنهایی برای حفظ مناطق خود تالش کرده و این روند اند و سازمان حفاظت محیطها اقدام کردهزیستی طرحمحیط

کالنتری با گفتن تمامی این مطالب، که طلب یاری از سوی مردم و نهادهای مختلف را در خود داشت، بار « بخش نبوده است.نتیجه

ها دارد، چون به ها و بخشزیست نیاز به ایجاد تفاهم با بسیاری از سازمانسازمان حفاظت محیط»ز ضعف این سازمان گفت: دیگر ا

زیست نیست. این سازمان مستضعف است و کل بودجه آن کمتر از بودجه دو منطقه آزاد کشور است، تنهایی قادر به حفظ محیط

وزارتخانه شدن، راه نجات محیط «.زیست بتواند به تنهایی مناطق را حفظ کند، غلط استیطکه سازمان حفاظت محبنابراین تصور این

زیست در ایران که هفته پیش در همایش ملی بررسی ساختار تشکیالتی مدیریت منابع گذار دانش محیطزیستعلی یخکشی، پایه

« هروندش»زیستی که کالنتری از آن حرف زد، به های محیطباره سخنرانی کرده بود، با اشاره به رنجزیست هم در اینطبیعی و محیط

« هاست.زیست در این سازمانوضع حاضر ناشی از ضعف مدیریتی است. حاصل نبود متخصصان حوزه جنگل و محیط»گوید: می

 این»او گفت: تواند سازمانی سیاسی باشد. زیست نمیجمهوری درباره این حرف زد که سازمان حفاظت محیطدیروز معاون رئیس

سازمان به شکلی نیست که تفکر سیاسی بتواند در آن ریشه بدواند. ما امانتدار هستیم و باید بدانیم که در شرایط حاضر کشور نیاز 

ی پیش رو شود، هیچ کارزیست با تفکر خشک بخواهد با این فرضیه روبهبه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد؛ بنابراین اگر محیط

یخکشی اما معتقد است این سازمان « روند.مدت از بین میشود که همه دستاوردها در کوتاهای میگونهو حتی شرایط به رودنمی

ها( به خود آقایان کالنتری و جاللی )رئیس سازمان جنگل»زیستی:  های صرف محیطعمال نهادی سیاسی است و خالی از رویکرد
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کم رود دستجمهوری، شخصیتی سیاسی است. در این میان اما انتظار میمعاون رئیسجمهورید و گفتم که شما معاونان رئیس

زیست در ایران در گذار دانش محیطگفته یخکشی، پایهبه«.مشاوران و متخصصان سازمان شما واقعا متخصص باشند، نه سیاستمدار

سازمان قدرت اجرایی ندارد. او با این حرف،  دهد اینرود که نشان میزیست طوری پیش میحاضر کار در سازمان محیطحال 

نفوذ زیست تحت در حالی که سازمان حفاظت محیط»کند: زیست مطرح میصنفانش را درباره سازمان محیطپیشنهاد همیشگی هم

افی جذب جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی است، راه افزایش قدرت آن در تبدیلش به وزارتخانه است تا هم نیروی انسانی کرئیس

ن زیست، برای سازمااین نسخه از نگاه این پیشکسوت محیط« کند و هم بودجه مناسب بگیرد و هم وزیری بتواند از آن دفاع کند.

 .ها، مراتع و آبخیزداری هم که شرایط یکسانی دارد، قابل اجراستجنگل

http://www.iana.ir/fa/news/49405/%D9%87% 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 های سبز، ابزاری برای مدیریت محیط زیستمالیات

 دانشجوی دکتری ارزیابی محیط زیست -ضحی جعفری

 صوت  های هوا، آب، خاک وهای زیستی با مسائل متعددی نظیر آلودگیدر حوزه مولفهامروزه اغلب شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ، 

 کشورهای در ویژه به شهری، ریزیبرنامه در مهم هایاولویت از یکی عنوان به ها،آلودگی این کنترل که جایی تا هستند، رو به رو

های ها، مالیاتاند که در میان آندستیابی به هدف فوق به کار بردهاین کشورها، ابزارهایی را برای  .مطرح شده است یافته توسعه

سبز در سطح وسیع و با هدف کاهش آلودگی و حفاظت منابع طبیعی و در کنار آن به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مورد استفاده 

سازی محیط دارد، باید می که در آلودههای محیط زیستی، بر این نظر استوارند، که هر کس به نسبت سهمالیات.قرارگرفته است

مالیات پرداخت کند، یعنی هزینه صرف شده، در کاهش خسارات ناشی از آلودگی را متحمل شود. ایده مالیات سبز اولین بار توسط 

سند. هدف شناهای پیگو میها را به نام مالیاتمطرح شد و این گونه جریمه 1920یک اقتصاددان انگلیسی، به نام پیگو در سال 

های پاک ها، کاهش استفاده از منابع فسیلی ناپایدار و روی آوردن به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و انرژیاستفاده از این مالیات

ها تها اشاره نمود. این مالیاها و پسابتوان به کاهش تولید مواد آالینده طبیعت همچون زبالهها میاست. از دیگر اهداف این مالیات

 .سال گذشته معرفی شده است 20به طور گسترده در اروپا و جاهای دیگر در طی بیش از 

 های سبزهای اجرای مالیاتمزیت

 یا و  هایی هستند که در نتیجه انجام یک فعالیتدر اقتصاد، هزینه« هزینه خارجی»مفهوم  :های خارجیالف( کاهش هزینه

 نوانع به. باشد آن پرداخت به ملزم هزینه، کننده ایجاد عامل اینکه بدون شوند،می تحمیل جامعه دوش به خاص محصولی از استفاده

 عهجام افراد دوش به را جانبی هزینه یک شود، تنفسی هایبیماری برخی وقوع به منجر که میزانی به محیط، هوای آلودگی مثال،

مسئولیتی در برابر پرداخت آن داشته باشد. آلوده کننده، به شکل ارادی ، بدون اینکه شخص و یا اشخاص آلوده کننده کندمی تحمیل

های ناشی از کند، در حالی که افراد جامعه به شکل غیر ارادی، مجبور به تحمل شرایط و پرداخت هزینه خسارتمحیط را آلوده می

 .آلودگی هستند

ای ناشی هه است و مدارک معتبری مبتنی بر تأثیر مستقیم آلودگیهای جانبی انجام گرفتاخیراً مطالعات زیادی در ارتباط با هزینه

های های عمومی، ورود فاضالب و شیرابهها، مصرف دخانیات در مکانها و کارخانههای مختلف، مانند انتشار دود اتومبیلاز فعالیت

افراد و همینطور ارزش مناطق مسکونی اطراف  های دفن زباله، بر سالمتیهای آشامیدنی و بوهای نامطبوع اطراف مکانپسماند به آب

 .به دست آمده است. مالیات سبز مانعی در برابر ایجاد آلودگی و باعث افزایش رفاه اجتماعی است

 گسترده طور به  امروزه گرم شدن زمین، تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن :ب( کنترل عوامل گرمایش جهانی و تغییر اقلیم

 نتشارا پایدار، توسعه به دستیابی در ویژه به زیستی محیط عمده هاینگرانی از یکی. است گرفته قرار توجه وردم جهانی سطح در

ب آ یرز همچون اثراتی اقلیم تغییرات. شودمی محسوب اقلیم تغییر اصلی عامل عنوان به که هستند، بیوسفر در ایگلخانه گازهای

تر ها و گرم و خشکها، سردتر شدن زمستانها، شدت یافتن فصلدریاها و ازبین رفتن تاالبهای قطبی، باال آمدن سطح آب شدن یخ

 غیر اصخ طور به و  ها، تغییر میزان و زمان وقوع بارش در مناطق مختلف و در نتیجه تأثیر بر فرسایش و رطوبت خاکشدن تابستان

 کند را به همراه دارد. هر گازرا به بخش کشاورزی و شیالت وارد میناپذیر و شدیدی لیم که خسارات جبراناق شدن بینیپیش قابل

 (GWP)  ها، شاخص پتانسیل گرمایش جهانیای عمر جوی و اثرات مخصوص به خود را دارد. به منظور محاسبه این تفاوتگلخانه

  .آن تبدیل شده است co2 ای به معادلتعریف شده است که در آن هر گاز گلخانه
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اکسید برابر یک کیلوگرم دی 21سال،  100ال، طبق جدول فوق اثر گرمایشی یک کیلوگرم گاز متان در محدوده زمانی به طور مث 

ها در ای و اثرات مستقیم آنها، نقش مهمی در برآورد انتشار گازهای گلخانهمقدار کربن سوخت .کربن در همین مدت زمانی است

زیادی در ارتباط با مالیات بر کربن، در کشورهای مختلف به تصویب رسیده و اجرایی  گرمایش زمین دارد، به همین دلیل، قوانین

 .شده است

بینی، مورد توجه دولتمردان بوده در بین انواع منابع درآمدی، مالیات همواره به عنوان منبعی دائمی و قابل پیش :ج( اثر درآمدی

شود. مالیات ات سبز به دو صورت غیر مستقیم و مستقیم اعمال میبز هم از این جهت حائز اهمیت است. مالیس مالیات  است.

شود؛ ها به نوعی با آسیب محیط زیستی همراه است، وضع میهای تولیدی و کاالهای مصرفی، که استفاده از آنمستقیم بر انواع نهاده

یر ها و مالیات غهای نفتی و پالستیکا، فرآوردههکشها، حشرهاز جمله مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن

های غیر اخذ مالیات مستقیم نسبت به مالیات .شودمستقیم، مالیاتی است که بر مبنای سنجش میزان انتشار آلودگی تعیین می

 .تر استتر و کاربردیمستقیم )که نیاز به سنجش میزان انتشار دارند( آسان

 سبزاصالح قوانین و تصویب قوانین 

 محوریت با قوانین تصویب حال در جهان سراسر در هادولت  با جدی شدن مباحث مربوط به محیط زیست مانند گرم شدن زمین،

ب و کار سک هایشیوه سازیپیاده برای هاشرکت تشویق و تجدیدپذیر هایانرژی صنعت رشد برانگیختن برای مالیاتی، هایانگیزه

مصرف انرژی و استفاده از محصوالت سازگار با محیط زیست هستند. قوانین و مقررات باید به عنوان سبز، مانند بازیافت، کاهش 

ابزاری در اختیار دولت بخشی از وظیفه حفاظت از محیط زیست را بر عهده بگیرد. به عنوان مثال بر اساس قوانین و مقررات مصوب 

های بنگالدش ضوابطی اجرا شده است، که بر اساس آن استفاده از کیسهدر برخی از کشورهای در حال توسعه همچون هند، بوتان و 

میلیارد دالر اعتبار  787میلیارد دالر از مجموع  92، پس از سقوط مالی 2009پالستیکی ممنوع شده است. کنگره آمریکا در سال 

  .های تجدیدپذیر اختصاص دادگذاری در بخش انرژیمالی بازسازی اقتصادی را به سرمایه

 مالیات پیگویی در کشورهای مختلف

اده های متفاوتی مورد استفمالیات پیگویی، که در ادبیات محیط زیست به مالیات سبز معروف است، در کشورهای مختلف به صورت

ع زباله و بر دفکنند: مالیات بر برق و انرژی، مالیات بندی میها را در سه دسته طبقهگیرد. در کشورهای توسعه یافته مالیاتقرار می

 .مالیات بر حمل و نقل

 مالیات بر انرژی

کنند، بر مصرف انرژی و برق مالیات هایی که حجم باالیی کربن منتشر میبرخی از کشورهای جهان با هدف کاهش مصرف انرژی

عافیت شوند یارانه یا مدار حاصل میهایی که از منابع پایاند. در برخی از کشورها مانند سوئد و فنالند برای استفاده از انرژیوضع کرده

هایی که مصرف انرژی خود را کاهش دهند و یا از گردد. چین، بر مصرف انرژی مالیات وضع کرده است و به شرکتمالیاتی اعطاء می

باد،  انرژیکند. آمریکا، برای گسترش استفاده از منابع انرژی پایدار استفاده کنند، تخفیفات مالیات بر درآمد شرکت اعطاء می

ژاپن، عوارض کاالها و خدماتی که  .های تجدیدپذیر، اعتبار مالیاتی اعطا کرده استخورشیدی، زیست توده و تکنولوژی بر پایه انرژی

های این کشور مانند شوند را حذف کرده است. کانادا، در برخی از ایالتاز طریق کاهش مصرف انرژی منجر به ذخیره انرژی می

کنند، های فسیلی را برای تولید گرما و انرژی خریداری یا مصرف میا، بر روی تمام کسب و کارها و اشخاصی که سوختبریتیش کلمبی

 .شودمالیات کربن وضع می

 مالیات بر دفع زباله و مواد زائد
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های تجاری . سوئد، بر زبالهکنندرسانند مالیات وضع میهایی که به محیط زیست آسیب میبرخی از کشورها بر دفع زباله، به ویژه آن

 هب فنالند،  های وارد شده به طبیعت و افزایش بازیافت شده است.و خانگی مالیات وضع نموده و این امر موجب کاهش میزان زباله

الیات م تی( و متقابالً ظروف قابل بازیافت را ازبازیاف و فلزی هایقوطی) است داده گسترش را نوشابه ظروف بر مالیات مستمر صورت

های غیر قابل بازیافت شده است. کانادا، کسب و کارهایی که تولیدات آالینده را به معاف کرده است، که این امر موجب کاهش زباله

میلیون  100های مختلف ساالنه بیش از کنند، مشمول مالیات کرده است. درآمد حاصل از این مالیات در ایالتبازار مصرف عرضه می

ها دائماً در جستجوی راهی برای کاهش آثار منفی خود در محیط زیست و به تبع آن باشد و سبب گردیده تا بنگاهمیدالر کانادا 

کاهش مالیات سبز در فرآیند تولید خود باشند. وضع مالیات بر مواد دفعی نسبت به مالیات بر مصرف انرژی در کاهش استفاده از 

 .ستمحصوالت مضر و مخرب محیط زیست موثرتر ا

 مالیات بر حمل و نقل

های خوبی از کشورهایی هستند که مستقیماً بر سطح انتشار آلودگی خودروها مالیات وضع کشورهای آلمان و فنالند، مثال

درآمد حاصل از انواع  2007اند.کشور دانمارک یکی از کشورهای پیشرو و موفق در اعمال مالیات محیط زیستی است. در سال کرده

درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است که در نتیجه آن  4.5میلیارد یورو بوده که حدود  11در دانمارک حدود  مالیات سبز

 .اندکنندگان در دانمارک توجه بسیاری به محیط زیست معطوف داشتهها و مصرفشرکت

برای سالمت و رفاه اجتماعی باشد. مقدار باالی تواند تهدیدی جدی هوا، آلودگی صوتی، تراکم، کمبود آب سالم و انرژی میآلودگی

های محیط زیستی مصرف انرژی و همچنین وضعیت نگران کننده محیط زیست در ایران، موید آن است که اعمال و اجرای سیاست

ای توسعه پایدار همالیات سبز راهی مؤثر برای دستیابی به اهداف و سیاست  در کشور برای توسعه پایدار الزامی است. در این راستا

انند های تشویقی محیط سیاستی مهای تنبیهی هستند، با سیاستهای محیط زیستی که نوعی سیاستگردد. اگر مالیاتمحسوب می

 .ها دو چندان خواهد شدهای مالیاتی همراه باشند، آثار این سیاستهای انتقالی یا معافیتپرداخت

http://www.iana.ir/fa/news/49351/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 درصد کمتر از توصیه های کارشناسان ۳0مصرف کود کشاورزی در کشور 

برای تولید محصول سالم، استاندارد شدن کیفیت تولید و  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از سیاست های ما

 .اجباری شدن مصرف کود استاندارد است

به گزارش ایرنا، عباس کشاورز در حاشیه بازدید از اراضی کشاورزی جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه افزود: هر چند اکنون استاندارد 

 .از توصیه های کارشناسان مرکز تحقیقات استدرصد کمتر  30کودها رعایت می شود اما هنوز مصرف کود 

میلیون تن می رسد لذا  3.5میلیون تن کود مصرف شود، میزان مصرف کنونی به سختی به  4.8وی اظهار کرد: در حالی که باید 

است و باید ابزار وی گفت: وظیفه ما حاکمیتی .ردم نباید از برخی اخبار غیر واقعی و به دور از یافته های علمی واهمه داشته باشند

 .کافی در اختیار داشته باشیم تا به عنوان مثال اعالم کنیم این کود استاندارد است تا کشاورز با خیال راحت اقدام به خرید آن کند

جلگه رخ قطب تولید سیب زمینی بذری ایرانکشاورز درباره وضعیت منطقه جلگه رخ نیز افزود: این منطقه از معدود دشت های 

متر است و از سوی دیگر به دلیل محصور شدن در ارتفاعات، هوای ایزوله  700یران است که ارتفاع آن از سطح دریا هزار و مستعد ا

وی اظهار کرد: جلگه رخ یکی از کانون های اصلی تولید سیب زمینی بذری .دارد و این ارتفاعات جلو آلوده شدن منطقه را می گیرد

 .زیابی از کیفیت تولیدات آن که به دیگر استان های کشور صادر می گردد، انجام می شودکشور است و بازدیدهای فصلی و ار

http://www.iana.ir/fa/news/49389/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D 
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 نهاده

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 لیست مشتریان کود حیوانی ایران

تن کود حیوانی یا نباتی، از کشور صادر شده  105، قریب به  1396ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

ماهه  5در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

 .یا نباتی، از کشور صادر شده است کود حیوانیتن  105، قریب به  1396نخست سال 

 .وده استب 998110048و ارزش ریالی آن  30701 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6280297/%D9%84%3 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 درصد کمتر از توصیه کارشناسان ۳0مصرف کود کشاورزی 

از سیاست های ما برای تولید محصول سالم، استاندارد شدن کیفیت تولید و اجباری شدن مصرف کود استاندارد کشاورز گفت: یکی 

 شرایط در اینکه بیان با  کشاورزی جهاد وزارت زارعت امور معاون  عباس کشاورز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.است

 مرکز کارشناسان های توصیه از کمتر درصد 30 کود مصرف اکنون  رعایت می شود، اظهار کرد: البته ناگفته نماند که استاندارد کودها  کنونی

تن  میلیون 3.5میزان مصرف کنونی به سختی به  :د در کشور باید مصرف شود، افزودکو تن میلیون 4.8  وی با اشاره به اینکه.است تحقیقات

کشاورز ادامه داد: وظیفه ما حاکمیتی .می رسد، بنابراین مردم نباید از برخی اخبار غیرواقعی و به دور از یافته های علمی واهمه داشته باشند

رید آن م به خاست و باید ابزار کافی در اختیار داشته باشیم تا به عنوان مثال اعالم کنیم این کود استاندارد است تا کشاورز با خیال راحت اقدا

 .کند

 جلگه رخ، قطب تولید سیب زمینی بذری ایران

معاون وزیر جهادکشاورزی درباره وضعیت منطقه جلگه رخ نیز افزود: این منطقه از معدود دشت های مستعد ایران است که ارتفاع 

ایزوله دارد و این ارتفاعات جلو آلوده متر است و از سوی دیگر به دلیل محصور شدن در ارتفاعات، هوای  700آن از سطح دریا هزار و 

کشور  تولید سیب زمینی بذریمعاونت امور زارعت در پایان گفت: جلگه رخ یکی از کانون های اصلی .شدن منطقه را می گیرد

 .گردد، انجام می شوداست و بازدیدهای فصلی و ارزیابی از کیفیت تولیدات آن که به دیگر استان های کشور صادر می

http://www.yjc.ir/fa/news/6289581/%D9%85%D8%B5%D8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6289581/%D9%85%D8%B5%D8


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

218 

 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 های دامیهای دامی داغ شد/ گشایش در تخصیص ارز به نهادهبازار نهاده

های دامی برطرف شده و انتظار می رود که قیمت انجمن صنفی گاوداران گفت: مشکل تخصیص ارز مرجع برای واردات نهادهرییس 

گروه اقتصادی باشگاه  کشاورزیصنعت،تجارت و  احمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار.ها در بازار کاهش یابدنهاده

 الت در تخصیص ارزمشک برخی دلیل به مرکزی بانک: گفت و داد خبر بازار در  های دامیقیمت نهاده افزایش چشمگیر، از خبرنگاران جوان

 930به  820به گفته وی نرخ هر کیلو ذرت از  .وسان نرخ نهاده ها را رقم زدمبادله ای به نهاده های دامی دچار تعلل شده است که همین امر ن

تومان افزایش  90 قیمت تمام شده هر کیلو شیرخاممقدسی با بیان اینکه  .تومان افزایش یافته است 1600به باالی  1500تومان و سویا 

درصد  70رییس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: اگر دولت  .ستتومان ا 250یافته است، افزود: قیمت فروش شیرخام همانند سابق هزار و 

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعالم کرده که  .قیمت نهاده های دامی را به ارز مرجع تخصیص دهد، شاهد کاهش نرخ نهاده ها خواهیم بود

 اب که گرفت خواهد تعلق ای مبادله ارز شوند، می ورکش وارد  مشکالت تخصیص ارز مرجع برطرف شده است، گفت: از امروز به نهاده هایی که

مقدسی در پایان گفت: اگر دولت قصد حذف ارز مرجع و تک نرخی شدن  .باشیم بازار در هانهاده قیمت کاهش شاهد رود می انتظار اتفاق این

 .ارز را دارد، باید شیر و گوشت را با قیمت جهانی از دامداران خریداری کند

http://www.yjc.ir/fa/news/6289004/%D8%A8%D8%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

اند/ فرصت ها و چالش های برابری جنسیتی و  زنان روستایی، عوامل مبارزه با فقر، گرسنگی و تغییرات آب و هوایی
 توانمندسازی زنان و دختران روستایی

اکتبر، روز جهانی زنان روستایی، از نقش زنان روستایی تقدیر می کند. آنان، اهمیت زنان  15سازمان ملل متحد، هر ساله در روز 

، "تایم اند دیت"به گزارش ایانا از سایت .میت می شناسندروستایی در ارتقاء کشاورزی و توسعه روستایی در سراسر جهان را به رس

اکتبر هر سال را به مناسب روز  15بسیاری از مردم، سازمان های دولتی، گروه های مختلف جوامع و انجمن های غیردولتی؛ روز 

وز را منتشر می کنند تا این ر جهانی زنان روستایی جشن می گیرند. رادیو، تلویزیون، رسانه های چاپی و اینترنتی، اشکال خاصی را

در سراسر دنیا ترویج دهند. بحث های گروهی، مقاالت پژوهشی و همایش هایی ارائه می شود که نقش زنان روستایی در جوامع را، 

 به ویژه در زمینه بهبود اقتصادی و توسعه کشاورزی، بررسی و تحلیل کند. 

 ن روز برگزار می شود عبارتند از :دیگر فعالیت ها و رویدادهایی که برای ارتقاء ای

 برنامه های تبادل جهانی برای زنان در کشاورزی؛· 

 راه اندازی پروژه های جمع آوری کمک های مالی برای زنان روستایی؛· 

 نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی که مشارکت زنان روستایی در جوامعشان را نشان می دهد؛ · 

 مسائل مرتبط با موضوعاتی مانند تقویت نقش زنان کشاورز برای سیاستگزاران.  جلسات راهبردی برای ارائه· 

اکتبر به عنوان روز جهانی زنان روستایی، تمرکز ویژه  15برخی رهبران جهانی، با الهام از ابتکار عملی در گذشته مبنی بر اعالم روز 

امسال، روز جهانی زنان روستایی بر موضوع :201۷روستایی روز جهانی زنان ای بر نقش زنان روستایی در کشورهایشان می کنند. 

فرصت ها و چالش های برابری جنسیتی برای کشاورزی انعطاف پذیر در برابر شرایط آب و هوایی و توانمندسازی زنان "

، مدیر اجرایی زنان در سازمان (Phumzile Mlambo-Ngcuka)متمرکز شده است. فومزیل مالمبو نکوکا  "و دختران روستایی

ملل متحد، در بیانیه امسال به مناسب این روز؛ اهمیت زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی را برای 

 .مشارکت پایدار در تولیدات کشاورزی انعطاف پذیر در برابر شرایط آب و هوایی، فرآوری، حمل و نقل و بازاریابی برجسته کرد

اعالم شد. این روز، نقش زنان روستایی از جمله زنان بومی را در  2008اکتبر سال  15اولین روز جهانی زنان روستایی در پیشینه:

ارتقاء کشاورزی و توسعه روستایی، بهبود امنیت غذایی و کاهش فقر در مناطق روستایی به رسمیت می شناسد. ایده تقدیر از زنان 

مطرح شد. در آنجا پیشنهاد شد که  1995در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در شهر پکن چین در سال روستایی در روزی خاص، 

هر سال، به عنوان روز جهانی زنان روستایی گرامی داشته شود، زیرا یک روز قبل از روز جهانی غذاست و نقش زنان روستایی در تولید اکتبر  15

ند. مردم، در دهه های گذشته و قبل از اعالم رسمی سازمان ملل متحد نیز چنین روزی را در سراسر مواد غذایی و امنیت غذایی را برجسته می ک

تصاویر زنان روستایی از نقاط مختلف جهان در اشکال مختلف خبری و موارد تبلیغاتی شامل پوسترها، جزوه ها، نمادها:جهان جشن می گرفتند. 

وستایی نشان داده شده است. همچنین، لوگوی سازمان ملل نیز به نوعی با زمینه های تبلیغاتی و خبرنامه ها و دیگر نشریات روز جهانی زنان ر

بازاریابی این رویداد آمیخته است. این ویژگی ها، طرحی از نقشه جهان )بدون قطب جنوب( در مرکز قطب شمال است که با شاخه های زیتون 

جهان، نشان دهنده تمامی مردم جهان است. این نقش سیاه در یک زمینه سفید برجسته محصور شده است. شاخه های زیتون نماد صلح و نقشه 

  شده است. زنان روستایی، عوامل مبارزه با فقر، گرسنگی و تغییرات آب و هوایی اند.
http://www.iana.ir/fa/news/49244/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49244/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

221 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 رفتار کشورهای عمده در بازار کشاورزی جهان

تواند چهره مهمی از این بازار را شمار آورد که میتوان گزاره مهمی در بازار محصوالت کشاورزی بهبهای گندم و سایر غالت را می

بینی نسبی به تداوم رشد ، خوش2016ها و رشد نرخ در بازارهای جهانی مخصوصا از اواخر سال ترسیم کند. نوسان جذاب قیمت

کره شمالی، تشابه نوسان بهای غالت با قیمت کودهای شیمیایی همچون کود اوره، تقویت حجم در نیم ها در روزهای سرد سالقیمت

 .شمار آوردهای مهم این بازار بهتوان از ویژگیهای اخیر و جایگاه مهم غالت در تغذیه انسان را میتولید در بازارهای جهانی در سال

 محمدحسین بابالو 

تواند چهره مهمی از این بازار را شمار آورد که میتوان گزاره مهمی در بازار محصوالت کشاورزی بها میبهای گندم و سایر غالت ر 

بینی نسبی به تداوم رشد ، خوش2016ها و رشد نرخ در بازارهای جهانی مخصوصا از اواخر سال ترسیم کند. نوسان جذاب قیمت

ه نوسان بهای غالت با قیمت کودهای شیمیایی همچون کود اوره، تقویت حجم کره شمالی، تشابها در روزهای سرد سال در نیمقیمت

 .شمار آوردهای مهم این بازار بهتوان از ویژگیهای اخیر و جایگاه مهم غالت در تغذیه انسان را میتولید در بازارهای جهانی در سال

محوریت گندم اغلب با یک فاز تاخیر در مقایسه با سایر  کند که نوسان قیمت غالت بااین شرایط در حالی اهمیت بیشتری پیدا می

های کاالیی اهمیت بیشتری پیدا کند. نگاهی به نوسان شود تا این نرخ در شاخصبازارهای کاالیی خودنمایی کرده که البته موجب می

بازارهای کاالیی دیگر، ایفای نقش  دهد هنوز بهای گندم و سایر غالت به نسبت رشد قیمتی درها در بازارهای جهانی نشان میقیمت

صورت کامل آزاد نشده است. این ویژگی ساده خود از پتانسیل رشد های رشد قیمتی در بازار گندم هنوز بهنکرده یعنی پتانسیل

اورزی دهد که در تخمین دورنمای این بازار موثر خواهد بود اما رخدادهای بازار محصوالت کشقیمتی در بازارهای جهانی خبر می

هم ادامه صورت کلی حجم عرضه گندم در جهان افزایش یافته و این روند افزایشی بازبه.رسدنظر میتر از چیزی است که بهپیچیده

سال است که آمارها  5توان برتری عرضه بر تقاضا را تخمین زد. این شرایط به تازگی محقق نشده و نزدیک به دارد تا جایی که می

ها به تولید گندم در کشورهای متبوع خود نکته گندم در بازارهای جهانی به نسبت تقاضا حکایت دارد. توجه دولتاز برتری عرضه 

های اخیر به رشد حجم تولید و عرضه در بازارهای جهانی منجر شده و این مطلب تاکنون موجب شده بسیار مهمی است که در سال

های گذشته در کنار ها در سالگیرد.رشد قیمتبازارهای جهانی مورد معامله قرار  درصد از گندم تولیدی در جهان، در 25که تنها 

شدت به سمت گونه وقفه در عرضه گندم در بازارهای داخلی در نهایت موجب شده کشورهای مختلف بههای مختلف از هرنگرانی

دارند. این شرایط موجب شده تا از یکسو د گام برنیاز خوافزایش حجم تولید گندم و سایر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی مورد

امنیت غذایی در جهان تقویت شده و از سوی دیگر حجم عرضه جهانی هم تقویت شود. خروجی این موارد در نهایت به باالبودن 

یط جغرافیایی و وضعیت تولید محصوالت کشاورزی در تقارن باالیی با شرا.موجودی انبارها و برتری عرضه بر تقاضا منجر شده است

آب و هوایی در جهان قرار دارد؛ یعنی کشورهایی همچون روسیه، اوکراین، آمریکا و کانادا به سمت تولید گندم و جو متمایل شده و 

کشورهایی همچون برزیل و آرژانتین و حتی آمریکا بر تولید ذرت تمرکز دارند ولی این مطلب به معنی آن نیست که کشورهای دیگر 

عنوان مثال به .کنندیر محصوالت کشاورزی را رها کرده و در یک چارچوب مشخص اقدام به کشت محصوالت کشاورزی میتولید سا

چین و هند با فرض جمعیت باالی یک میلیارد نفر توجه بسیاری بر تولید اغلب محصوالت کشاورزی داشته یعنی در اغلب کشورها، 

ولید را آسیا بیشترین حجم تیل شده است. در تولید محصول برنج اغلب کشورهای شرقتامین نیاز داخلی به یک رویکرد فراگیر تبد

 شمارهای آشیل بازار محصوالت کشاورزی بهدهند. هنوز هم مشکالت آب و هوایی و میزان بارش یکی از پاشنهبه خود اختصاص می

 .ها رشد چندانی نداشته باشندقیمت شدهآید ولی در نهایت شاهد رشد حجم تولید کل در جهان هستیم که موجبمی
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توان رفتار روسیه در تولید این محصول دانست زیرا تولید این کشور رشد سریعی را تجربه کرده توجه در بازار گندم را مینکته جالب

ه سیه از زمانی کشود. روترین صادرکننده گندم در جهان محسوب میسر گذاشتن آمریکا و کانادا، بزرگاکنون روسیه با پشتو هم

ه کرفت تا جاییعنوان یک واقعیت پیش روی خود حس کرد، به سرعت به سمت رشد تولید گندم پیشهای آمریکا را بهتحریم

 52/ 1در این کشور  2016ترین صادرکننده گندم را به خود اختصاص دهد. حجم تولید گندم در سال تواند لقب بزرگاکنون میهم

آمارهای  2016میلیون تن افزایش یافت. این در حالی است که برای سال  59/ 8به  2015این رقم در سال  میلیون تن بوده ولی

میلیون تن ذکر شده است که همگی از تقویت جایگاه این  73میلیون تن تا بیش از  60که از رقم شود تا جاییمختلفی عنوان می

میلیون تن گندم صادر  25د. احتماال روسیه برای سال زراعی جاری بتواند دهکشور در بازارهای جهانی محصوالت کشاورزی خبر می

کند.تقویت حجم تولید گندم در روسیه موجب شده تا بازارهای جهانی به افزایش عرضه این کشور وابسته شوند یعنی روسیه توانسته 

 سازی این کشور در بازارهایافزایش توان قیمتاست با حفظ سهم بازار خود، برتری عرضه بر تقاضا را در دست بگیرد که به معنی 

 .هم ادامه خواهد داشتعمل آمده احتماال افزایش حجم تولید گندم در روسیه بازهای بهجهانی است. با توجه به بررسی

افزایش  .شودسیگنال در آینده بازار گندم محسوب می ترینرشد حجم تولید روسیه را باید با دقت بیشتری موشکافی کرد زیرا مهم

وسمی های مبار خواهد بود. افزایش بارانتری زیاندمای کره زمین واقعیتی است که برای بسیاری از کشورها مفید و برای بخش بزرگ

شدن بسیاری از ذخایر آبی و گسترش بیابان چهره غالب در های مخرب و بزرگ در حاشیه اقیانوس، خشکو فصلی، وقوع توفان

شوند. در کانادا افزایش دمایزمین موجب شده تا استخراج ت ولی برخی از مناطق زمین از این واقعیت منتفع میکشورهای مختلف اس

و انتقال نفت خام با رونق بیشتری همراه شده و یخ زدن نفت در خطوط لوله در عمق زمین کمتر از قبل اتفاق بیفتد، اگرچه با فرض 

حاسبات مختلفی دارد که جای این بحث نیست و البته تغییرات آب و هوایی وذوب شدن درجه زمین گرمایی )گراد ژئوترمال( خود م

کند؛ ولی تاکنون استفاده چندانی از آن برده نشده است. ولی در های یخ زده به آرامی چهره دیگری از این کشور را ترسیم میزمین

ود های قابل کشت تبدیل شزده سیبری به آرامی به زمینروسیه وضعیت متفاوت است؛ زیرا گرم شدن زمین موجب شده تا نقاط یخ 

رو است؛ ولی بخشی از بهتر راندمان تولید در نقاط سرد این کشور افزایش یابد. اگرچه این ادعا با اما و اگرهای فنی روو از آن مهم

 ه تمام شده و ادامه روند افزایشیهای کشت پرحجم این کشور در همین نکته نهفته است. این وضعیت تاکنون به سود روسیواقعیت

 .تواند شرایط بهتری را برای این کشور به همراه داشته باشددمای زمین می

شاید بتوان بیش از پیش به کشت فراسرزمینی در روسیه امیدوار بود؛ زیرا مشکالت تامین منابع آبی در این حوزه مهم جغرافیایی 

میلیون هکتار زمین قابل کشت در اختیار  79دهد روسیه دارد. آمارها نشان میبرهای حاصلخیز بسیاری را درکمرنگ بوده و زمین

روسیه  2014های سال رسد این رقم باز هم افزایش یابد. بحراندهد. به نظر میزراعی جهان را تشکیل می درصد از اراضی 6دارد که 

ی ترین تاثیرپذیری آن را بتوان در بازار محصوالت کشاورزو تحریم غرب تکانه بزرگی برای اقتصاد و صنعت این کشور بود که شاید مهم

آید.با توجه به تمام این موارد در کنار باالبودن موجودی انبارها در آن به شمار میهای فعلی بخشی از وجو کرد که موفقیتجست

چین و البته پایان فصل برداشت و آغاز روزهای سرد سال باید گفت که بازاری شکننده برای گندم پیش روی ماست؛ یعنی اگرچه 

ار بود؛ ولی این نوسان نرخ اغلب حالت رفت و برگشتی صورت مقطعی یا حتی در میان مدت امیدوتوان به تداوم رشد قیمتی بهمی

رسد که البته چندان هم قدرتمند نخواهد ها همراه شده اما در نهایت جریانی افزایشی به ثبت میها با افول نرخدارد یعنی رشد قیمت

بازار گندم بوده که البته افزایش  رسد؛ ولی شتاب رشد قیمتی در این بازار بیش ازدر بازار جو هم شرایط مشابهی به ثبت می.بود

رسانی در بازار گندم ایفای عنوان سوختتواند بهبهای گوشت و محصوالت دامی در این بین اهمیت دارد که تجمیع این موارد می

دام  فخوراکتر به مصرنقش کند. در صورت ادامه این شرایط یعنی رشد بیشتر قیمت جو ممکن است بخشی از گندم با کیفیت پایین

http://awnrc.com/index.php
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 های جهانیشود. با توجه به نوسان قیمتبرسد که این سیگنال به محدود شدن رشد قیمت جو و حمایت از بهای گندم منتهی می

برای بازار گندم با  2012های سال های مهمی در این بازار وجود دارد؛ ولی تجربه قیمتبینیهای اخیر هنوز هم خوشگندم در سال

وجو کرد که نی نخواهد داشت.نکته دیگر درباره بازار غالت را باید در نوسان قیمت گوشت قرمز هم جستهای بازار همخواواقعیت

هاست که ها رشد قیمتی، این بار وارد یک فاز کاهشی شده که حداقل خروجی آن عدم رشد محسوس قیمتالبته پس از مدت

توان به رشد انتظاری بهای غالت در بازارهای جهانی، از هم اکنون می با توجه.الشعاع قرار دهدتواند بخشی از بازار غالت را تحتمی

صورت کلی رشد بهای گندم و سایر غالت سیگنال مهمی ها در بازار اوره در نظر گرفت؛ زیرا بهسیگنال جدیدی را برای رشد قیمت

پتانسیل رشد قیمت کود اوره در بازار خنثی  برای افزایش تقاضای کود اوره به شمار آورد. این در حالی است که از یکسو بخشی از

ها دهد پتانسیل محدودی برای رشد قیمتشده و البته پتانسیل رشد قیمت گندم هم چندان باال نیست که تمامی این موارد نشان می

ای جهانی مثبت است؛ ولی در هر دو بازار وجود دارد.با توجه به تمام این موارد اگرچه دورنمای بهای غالت و حتی کود اوره در بازاره

ند تا های رشد قیمت باید منتظر مااین روند افزایشی از توانمندی و فراگیری باالیی برخوردار نبوده و برای خودنمایی کامل پتانسیل

رازمدت مدت تا دها در میانتوان به رشد قیمتاکنون میروزهای سرد سال چه سرنوشتی در انتظار بازارها خواهد بود؛ زیرا از هم

ها به مدت بازار غالت افزایشی، میان مدت تثبیت نرخ و درازمدت همراه با افزایش قیمتتر آینده کوتاهامیدوار باشیم. به عبارت دقیق

 .رودشمار می

http://www.iana.ir/fa/news/49223/%D8%B1%D9%18%D8%AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 تولید کنندگان فیلیپینی، گل ارگانیک پرورش می دهند

فیلیپین به تولید محصول ارگانیک روی آورده اند تا  ( Benguet ) کشاورزان تولید گل رز و داوودی در ال ترنیداد، استان بنگوئت

 .محصوالت خود را بهبود بخشیده و با بازارهای آسیای جنوب شرقی )آ سه آن( رقابت کنندبتوانند 

برخی از کشاورزان از  "، سرپرست روستای النو، جونی پوروک، در مصاحبه ای گفت :"مانیل بولتن"به گزارش ایانا از سایت  

ودی بهبود یافته اند، بنابراین برای انواع مشابه هم در تالش کود)مدفوع( مرغی استفاده و مشاهده کرده اند که اندازه گل های گل داو

، کشاورزان قادر به پذیرش با شیوه Benguet (BSU)همچنین با همکاری سازمان های دولتی و دانشگاه ایالتی بنگوئت ".هستند

 و نقل می شود.های مناسب برای سایر کشورها هستند به طوری که شامل بسته بندی برای جلوگیری از آسیب در حمل 

ما یک انجمن متخصصان ارگانیک را تشکیل داده ایم تا از کودهای "پوروک، به عنوان رئیس پیشین اتحادیه کشاورزان گل رز ، گفت: 

 "آلی حمایت کنیم.

یر کرده تغیاین درحالی است که موضع کشاورزان پس از توجه به افزایش اسیدیته خاک در روستای آلنو وبا تاثیر بر تولید گل ها، 

است. وی همچنین به آلودگی هایی که در فصل تابستان به علت گرمای خورشید و ایجاد قارچ در فصول بارانی به وجود می آید، 

 اشاره کرد.

به گفته پوروک، به عنوان یک تولید کننده گل رز، با توجه به مشاهدات در فصل باران، کودهای مصنوعی با بروز سیل شسته شده و 

جه نیاز است تا دوباره از کود استفاده شود، ، اما کود مرغی در خاک حتی پس از بارندگی می ماند. همچنین هزینه کود مرغ در نتی

وی افزود: ارقام رُز گوناگون هستند و انواع مختلفی از آن در سال استفاده می شود. ما امیدواریم که نسبت به کود تجاری کمتر است.

 "یه ارقام بهتر کمک کند تا گل های با کیفیت بهتری داشته باشیم و بتوانیم با گل های وارداتی رقابت کنیم.دولت بتواند به ما در ته

 این درحالی است که النو ، به عنوان تولید کننده بزرگ گل رز در کشور به رسمیت شناخته شده است.

گل دارد. گل رز ها در مناطق بارانگیز النو ،  24ک دسته دسته گل رز تولید می کند. به طوری که ی 2000ال ترنیداد، روزانه حدود 

روزانه به مانیل فرستاده می  جعبه به طور متوسط  250تا  200درصد از تولید یا  80باهنگ، االپانگ و بیننگ رشد می کنند. حدود 

 دارد.درصد گل داودی را برعهده  10درصد آنتوریوم و  20درصد گل رز،  70شود. النو، تولید حدود 

کشاورزان النو طی دهه ها برای تولید گل رز و داوودی از کودهای مصنوعی استفاده کرده اند به طوریکه باعث ایجاد  "پوروک گفت :

ها را می  آب گلبرگ "تریپس"گذشته از اسیدیته، آلودگی "وی گفت:"اسیدیته خاک شده و بر کیفیت گل ها تاثیر گذاشته است.

شود و در فصل تابستان به عنوان یک مشکل بروز می کند در حالی که طی این سال ها، این مساله مکد و باعث خشکی گل می 

درصد در فصل تابستان کاهش می دهد.پوروک امیدوار  50تولید گل رز را  "تریپس"همچنین "هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.

آ سه آن کمک کند. همچنین با توجه به بخش فرآوری می توان از است که دولت بتواند به آن ها برای مقابله با نیاز کیفی منطقه 

 مشتقات گل رز مانند روغن و عطر ، لوسیون استفاده کرد و این موضوع می تواند روی جذب سرمایه گذاران تاثیر گذار باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/49363/%D8%AA%D9%88%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

 ، ابزار مهم دیگری برای کشاورزان و کشاورزی ارگانیک"زیستی ها "

ی هر دو نوع نامیده می شوند، از پشتیبانی تمام شرکت های مهم مواد شیمیایی کشاورزی برخوردارند؛ زیرا برا "زیستی ها"

 .تولیدکنندگان معمولی و ارگانیک مفیدند

کشاورزان همیشه در جستجوی ابزارهای جدیدی برای تولید محصوالت و بهبود خط قرمزها هستند. در میان ابزارهای جدید، کودها 

 و آفت کش های زیستی شگفتی بزرگ را به وجود می آورند. 

نامیده می شوند، از  "زیستی ها"این محصوالت جدید که به زبان ساده تر  southwestfarmpressبه گزارش ایانا از سایت 

پشتیبانی تمام شرکت های مهم مواد شیمیایی کشاورزی برخوردارند؛ زیرا برای هر دو نوع تولیدکنندگان معمولی و ارگانیک مفیدند. 

ط زیست ایاالت متحده آمریکا نیز این ترکیبات دانشگاه های اعطاکننده زمین و پژوهشگران متعهد به زیست شناسی و سازمان محی

 3.47، 2016اشاره می کند که بازار جهانی آفت کش های زیستی در سال  (Credence)را دوست دارند. گزارش تحقیقاتی کردنس 

د آنها در سال های میلیارد دالر خواهد رسید. قطعاً، برای ماندن زیستی ها و رش 12.23به  2050میلیارد دالر ارزش داشته و تا سال 

آینده انتظارات بسیاری وجود دارد تا از محصوالت محافظت شیمیایی سبقت بگیرند. به نظر می رسد که زیستی ها برای محیط 

زیست سالم تر و برای کشاورزی پایدار ضروری تراند. مسلماً، زیستی ها در هر دو نوع کشاورزی ارگانیک و معمولی جای دارند؛ اما 

سئله مهم را به خاطر داشته باشیم که هرگز به طور کامل جایگزین محصوالت شیمیایی نمی شوند. هر دوی محصوالت باید این م

زیستی و شیمیایی برای مبارزه کشاورزان با آفات و بهبود بازده محصوالت ضروری اند. در سمپوزیوم پایدار انجمن صنایع محصوالت 

برگزار شد، سخنرانان بر اهمیت عدم وعده های بیشتر برای مزایای زیستی  (Orlando) زیستی که در همین ماه در ایالت اُرالندو

ها تأکید کردند. خط قرمز آن است که این نوع محصوالت باید مفید و مقرون به صرفه باشند و به ایجاد درآمد برای کشاورزان کمک 

 (BioAg Linkages)ذار مؤسسه جهانی بیواَگ لینکیجز ، مدیر ارشد اجرایی و بنیانگ(Roger Tripathi)کنند. راجر تریپاتی 

، تأکید کرد که ادعاهای مربوط به مزایای زیستی ها باید با علم و تحقیق ثابت شود. (Utah)ایالت یوتاه  (Alpine)در شهر آلپاین 

حبت ص"کنند(. وی گفت: باید از کیفیت این محصوالت اطمینان یافت و شواهدی باشد که نشان دهد آنها مفیدند )درست کار می

درباره موضوع اعتماد است. آنچه ما باید از آن اجتناب کنیم، سودآوری خودخواهانه است؛ زیرا ممکن است به جایی برسیم که 

تریپاتی هشدار داد، با عملی نشدن وعده های شرکت ها، مشکالت بسیاری به وجود خواهد آمد. وی گفت "محصوالت را نابود کنیم.

خط قرمزهای کشاورزان از بذرپاشی تا پس از برداشت، حیاتی است. کشاورزان، قطعاً در صورت مفید و مقرون به صرفه  که توجه به

بودن زیستی ها به آنها روی می آورند. مهم است به خاطر داشته باشیم که زیستی ها فقط یک ابزار دیگر هستند. آنها جایگزین 

به آنها اضافه می شوند. آنها مهم اند، زیرا کشاورزان به هر وسیله ممکنی برای تولید  محصوالت حفاظت شیمیایی نخواهند شد؛ اما

 محصوالت و بهبود خط قرمزهایشان نیاز دارند. 

http://www.iana.ir/fa/news/49312/%D8%B2%DB%8C%D8%B3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۶تاریخ: 

شد/ دلیل اعطای جایزه کمک به گسترش تولید مواد غذایی و  201۷اقتصاددان کشاورزی برنده جایزه جهانی غذا 

 تغییر چشم انداز سیاسی برای کمک به کشاورزان آفریقایی

 Akinwumi)برای دومین سال پیاپی، یک اقتصاددان کشاورزی، جایزه معتبر جهانی غذا را دریافت کرد. دکتر آکینومی آدسینا 

Adesina) شناخت دستاوردهای افرادی "برجسته شد و این جایزه بین المللی را به خاطر 2017، رئیس بانک توسعه آفریقا، در سال

 ، کسب کرد."فیت، کمیّت و یا در دسترس بودن غذا در جهان انجام داده اندکه پیشرفت انسانی را با بهبود کی

، دکتر آدسینا، مقام خود را برای کمک به گسترش تولید مواد غذایی در آفریقا و تغییر چشم "د سیتیزن"به گزارش ایانا از سایت 

 است. انداز سیاسی برای کمک به کشاورزان آفریقایی در حال حاضر و آینده صرف کرده 

را سازماندهی کرد، سپس به گسترش وام دهی بانک های تجاری به کشاورزان  1، دکتر آدسینا اجالس کود در آفریقا2006در سال 

وزیر "کمک کرد و نقشی در اتحاد انقالب سبز آفریقا داشت. وی وزیر کشاورزی نیجریه شد و به دلیل اصالح بخشی از سیاست ها به 

کار "، گفت:(AAEA)2، رئیس سابق انجمن اقتصاد کاربردی و کشاورزی (Jayson Lusk)سون لوسک معروف شد. جی "کشاورزان

اورزی لوسک، رئیس دپارتمان اقتصاد کش "دکتر آدسینا، نوعی تأثیر عمیق یک اقتصاددان کاربردی و کشاورزی را به تصویر می کشد.

دکتر آدسینا، در "رشد و دکتری خود را از آنجا کسب کرد. است که دکتر آدسینا درجه کارشناسی ا (Purdue)دانشگاه پوردو 

  "طراحی و ترویج سیاست هایی برای بهبود دسترسی به سرمایه، فنّاوری و ورودی ها به نفع کشاورزان کمک کرد.

می  ردو کار، رئیس فعلی انجمن اقتصاد کاربردی و کشاورزی که با دکتر آدسینا در دانگشاه پو(Scott Swinton)اسکات سوینتون 

حتی به عنوان یک دانشجوی تحصیالت تکمیلی، آدسینا، به دنبال روش هایی برای بهتر کردن عملکرد کشاورزی "کرد، می گوید:

آفریقا از نظر اقتصادی بود. وی در پایان نامه دکتری خود، نحوه سازگاری خرده مالکان نیجریه ای در برابر بارش های نامشخص برای 

ارقام جدید ارزن و ذرت خوشه ای را بررسی کرد. با گذشت چند دهه، وی تمرکز دقیقش بر کشاورزی آفریقا را بهینه سازی کشت 

اقتصاددانان کشاورزی، روش های جدید و مهمی برای افزایش درآمد کشاورزان و تأمین "سوینتون اظهار داشت:"حفظ کرده است.

این مشارکت ها را امسال با انتخاب دکتر آدسینا  است که جایزه جهانی غذانیازهای غذایی مصرف کنندگان می یابند. هیجان انگیز 

اکتبر، طی مراسمی در ساختمان شهرداری  19دکتر آدسینا، در روز "به رسمیت شناختند. (Jan Low)با جان لوآ  2016و سال 

خواهد کرد. این رویداد با حضور  را دریافت 2017، جایزه جهانی غذا (Des Moines)در شهر دس موینس  (Iowa)ایالت آیووا 

درجات مختلفی از اقتصاددانان و محققان جهانی برگزار و پخش زنده آن از شبکه عمومی آیووا و همچنین به صورت آنالین انجام 

 خواهد شد. 

1 .Africa Fertilizer Summit یکی از بزرگترین نشست های تاریخ آفریقا با تمرکز بر مسئله غذا که در آنجا درباره حذف تمام :

 تعرفه و مالیات های کودها در راستای بیانیه انقالب سبز آفریقا گفتگو شد. 

2 .The Agricultural & Applied Economics Association 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/49310/%D8%A7%D9%82%D8%AA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

آفریقا؛ زمین ها بسیار با گرسنگان بیشتر /شرکت های خارجی تهدید جدی برای افزایش فقر در کشاورزی خرده 

 هستند/ شرکت های خارجی امنیت غذایی را به خطر می اندازند مالکان آفریقا

میلیون  80، در مقایسه با 2016میلیون نفر از مردم در سال  108و از نظر جهانی؛  2017طبق گزارش بحران غذای جهان در سال 

، "آی پی اس نیوز"ا از سایت به گزارش ایاندرصد افزایش را نشان می دهد. 35، با بحران غذا مواجه شدند که 2015نفر در سال 

درگیر ناامنی غذایی بودند  2016میلیون نفر در سال  230میلیون نفر دیگر نیز از این بحران تحت تأثیر قرار گرفتند و حدود  123

، باالترین میزان گرسنگی در جنوب صحرای 2016درصد آن ها در آفریقا زندگی می کنند. طبق شاخص گرسنگی جهانی سال  72که 

میلیون نفر در  182وجود دارد. طبق اعالم سازمان فائو، تعداد افراد دچار سوء تغذیه و یا گرسنه در آفریقا از حدود  (SSA)1فریقا آ

افزایش یافت؛ در حالی که این تعداد در جهان، از حدود یک میلیارد نفر  2016میلیون نفر در سال  233به حدود  90اوایل دهه 

 نفر کاهش یافته است.  میلیون 795تقریباً به 

این موضوعی ظالمانه است، زیرا بسیاری از کشورهای آفریقایی بیشترین سهم زمین های قابل کشت با توان بالقوه باال را دارند. طبق 

ن درصد از سطح زمین با محدودیت های آب و هوایی، زمی 37تا  21فائو، در مناطق قاره آفریقا، به جز شمال آن،  2012گزارش سال 

 و یا خاک برای تولید محصوالت وابسته به کشت دیم مواجه است. 

 چرا گرسنگی؟

به طور معمول ناظران، افزایش رشد جمعیت، فجایع طبیعی و درگیری ها بر سر گرسنگی در این قاره را مقصر می دانند. از زمانی 

 1980د غذایی به واردکننده خالص این مواد در دهه که آفریقا، با وجود توان بالقوه وسیع در کشاورزی، از صادرکننده خالص موا

، بسیاری 1980تبدیل شد؛ افزایش قیمت بین المللی مواد غذایی به گرسنگی آفریقا کمک کرد. با بحران بدهی های بین المللی دهه 

را  etton Woods)(Brمؤسسات برتون وودز  (SAPs)2از کشورهای آفریقایی مجبور شدند برنامه های تثبیت و تعدیل ساختاری 

درصد در هر سال  3.4، مجموع خالص واردات مواد غذایی آفریقا در شرایط واقعی، به طور میانگین 2007تا  1980بپذیرند. از سال 

 رشد داشت. واردات مواد غذایی اساسی، به ویژه غالت، به شدت افزایش یافت. 

قایی می گفتند که نیازی به سرمایه گذاری در کشاورزی ندارند، زیرا یکی از تلفات ساپ، سرمایه گذاری عمومی بود. کشورهای آفری

واردات ارزان تر است. به طور غم انگیزی و در حالی که آفریقا به خاطر ساپ غیرصنعتی شد، امنیت غذایی نیز از این مسئله رنج می 

قابل مقایسه بود. اما در حالی  (LAC)3کارائیب  ، سرمایه گذاری های کشاورزی آفریقا با منطقه آمریکای التین و1980برد. در سال 

برابر افزایش یافت، این میزان در آفریقا کمتر بود. در همین  2.6، 2007تا  1980که سرمایه گذاری های منطقه الک بین سال های 

گذاری های دولت آفریقا در حال، سرمایه گذاری های کشاورزی در آسیا، سه تا هشت برابر بیشتر از آفریقا بود، در حالی که سرمایه 

بخش تحقیقات همچنان در همان حال باقی ماند. بنابراین، بهره وری کشاورزی آفریقا آسیب می بیند و همچنین انعطاف پذیری 

کشاورزی این قاره نسبت به تغییرات اقلیمی و شرایط سخت آب و هوایی کمتر می شود. در حال حاضر، آفریقا با وضعیت هائیتی در 

قابل مقایسه است. جایی که کشاورزی غذایی این کشور به دلیل کمک های مالی واردات مواد غذایی از سوی  2010فجیع سال  زلزله

 آمریکا و اروپا نابود شد. 

 دهه های گذشته

طرفداران ساپ وعده دادند که سرمایه گذاری های خصوصی و صادرات، به زودی کاهش سرمایه گذاری های عمومی را در پی دارد 

و بنابراین هزینه ها برای واردات پرداخت می شود. اما مشکل به ظاهر کوتاه مدت تنظیم، در بلند مدت سود قابل توجهی برای رشد 
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به دهه  1990و  1980پذیرفته شده که نئولیبرالیسم )آزادی خواهی نوین(، فروپاشیده و دهه های  و رونق به همراه نداشت. اکنون،

های از دست رفته آفریقا تبدیل شده است. به خاطر چنین برنامه هایی، حتی در موارد مختلف مانند مقاالت راهکار کاهش فقر 
4(PRSPs)ایان قرن بیستم را مشاهده کرد. با وجود شکوفایی رشد مبتنی بر ، آفریقا تنها قاره ای شد که افزایش عظیم فقر در پ

ساله؛ همچنان نیمی از جمعیت این قاره در فقر به سر می  15( طی اهداف توسعه هزاره 2002-2014مواد معدنی در دوازه سال )

 1990یقایی هایی که در سال های از سوی بانک جهانی نشان می دهد که تعداد آفر "فقرِ در حال رشد آفریقا"برند. اعالم وضعیت 

میلیون نفری رسید. این ارقام  330میلیون نفر افزایش یافت و به جمعیتی تقریباً  100در فقر شدید به سر می بردند حدود  2012تا 

 به طور برجسته نشان داد که افراد فوق العاده فقیر جهان، به طور فزاینده ای، در آفریقا متمرکز شده اند. 

 ینتصرف زم

بخش بزرگی از زمین های زراعی، علی رغم توان بالقوه آن ها، به دلیل دهه ها نادیده گرفتن رسمی کشاورزی بی فایده مانده اند. 

اخیراً، مؤسسات بین المللی مالی و بسیاری از اهداکنندگان از سرمایه گذاری های خارجی در مقیاس بزرگ حمایت کرده اند. گزارش 

را  2007-2008رو به رشد برای زمین های زارعی، به ویژه پس از افزایش قیمت مواد غذایی در سال های بانک جهانی، تقاضای 

میلیون هکتار در سال های  4در مقایسه با کمتر از  2008نشان می دهد. ارزش معامالت زمین های زراعی در مقایس بزرگ در سال 

 درصد از این معامالت در آفریقا بود.  70ز میلیون هکتار اعالم شد. بیش ا 56قبل از آن، تقریباً 

اغلب در چنین معامالتی، نگرانی های جوامع محلی نادیده گرفته می شود تا از سرمایه گذاران بزرگ و متحدان شان در دولت بهره 

های مختلف شرکتی مستقر در کانادا و متعلق به مؤسسات توسعه مالی در کشور- (Feronia)مند شوند. مثالً؛ مؤسسه فرونیا 

 هزار هکتار از زمین های کشت گیاه روغن پالم در جمهوری کنگو را کنترل می کند. 120 -اروپایی

طرفداران مالکیت زمین در مقیاس وسیع، ادعا می کنند که چنین معامالتی اثرات مثبت دارد؛ مثالً، سبب اشتغال زایی داخلی و 

عدم دسترسی جوامع به زمین و دیگر منابع طبیعی، درگیری ها بر سر معیشت  بهبود دسترسی به زیرساخت ها می شود. به هر حال،

و نابرابری های بیشتر در میان برخی عواقب ناگوار رایج را افزایش می دهد. بیشتر چنین معامالتی شامل انواع زمین هایی است که 

اجتماعی قابل توجهی دارد. جمعیت کشاورزان -صادیدر حال حاضر پاکسازی شده اند؛ اما با این حال، پیامدهای زیست محیطی و اقت

 (Agro EcoEnergy)محلی اغلب با کمی مشورت و غرامت کافی از تصرف زمین محروم شده اند. در تانزانیا، شرکت اَگرو اِکوانرژی 

 هزار هکتار زمین برای کشت نیشکر و تولید اتانول به دست آورد. 20مستقر در سوئد، 

صرف زمین برای کشاورزی تجاری در آفریقا، بهره وری کشاورزی خرده مالکان را که برای کاهش فقر و شرکت های خارجی با ت

گرسنگی در این قاره حیاتی است تهدید می کنند. در این فرآیند، آنها جوامع محلی، به ویژه مردم بومی را محروم می کنند و امنیت 

 غذایی را به خطر می اندازند. 

 پانوشت:

1 .Sub-Saharan Africa 

2 .structural adjustment programmes 

3 .Latin America and Caribbean 

4 .Poverty Reduction Strategy Papers 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/49266/%D8%A2%D9%81%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 سه راهکار، به کاهش مصرف آنتی بیوتیک در حیوانات کمک کند

استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها در دامداری ها به بحران سالمت جهانی و مقاومت آنتی بیوتیکی منجر می شود. براساس 

منتشر شده، محدود کردن مصرف گوشت ، معرفی موارد قانونی و اعمال قیمت روی مواد  Scienceمطالعه جدیدی که در مجله 

 ضد میکروبی دامپزشکی می تواند به طور قابل توجهی باعث کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها در مزارع شود.

استفاده گسترده از مواد ضد میکروبی در دام، به دنبال "، این مطالعه هشدار می دهد: "گلوبال اگریکالچر"ارش ایانا از سایت به گز

درصد از آنتی بیوتیک  80تقریبا  "افزایش تقاضای جهانی برای پروتئین حیوانی، تهدید برای مقاومت ضد میکروبی به شمار می رود.

ده به منظور رشد، استفاده می شود.میزان مصرف جهانی آنتی بیوتیک در حیوانات خوراکی ، تقریبا سه های حیوانی در ایاالت متح

تن آنتی بیوتیک برای حیوانات استفاده شد. این تحقیق نشان  131،000، بیش از 2013برابر بیشتر از مصرف انسان است. در سال 

رامانان الکسمیناریان، نویسنده تن برسد. 200،000مکن است بیش از ، در صورت عدم کنترل، این رقم م2030می دهد که تا سال 

این افزایش در میزان آنتی بیوتیک ها، عمدتا به صورت یک جایگزینی برای تغذیه و بهداشت در تولید دام، انجام می "ارشد گفت: 

حال حاضر با بحران مواجه هستیم، اما  شود به طوری که این امر می تواند اثربخشی آنتی بیوتیک های فعلی را کاهش دهد. ما در

 "ادامه استفاده از آنتی بیوتیک های مهم پزشکی برای رشد در حیوانات می تواند این وضعیت را بدتر کند. 

این درحالی است که نویسندگان سه توصیه در مورد چگونگی کنترل مصرف داروهای ضد میکروبی در حیوانات مزرعه ارائه می دهند. 

ام، تنظیم مقرراتی است که استفاده از آنتی بیوتیک ها را در حیوانات مزرعه مشخص می کند. محققان تخمین زده اند که اولین اقد

درصدی مصرف آنتی بیوتیک  64میلی گرم مواد ضد میکروبی در هر کیلوگرم برای حیوانات، منجر به کاهش  50با محدود کردن در 

( مربوط شود، مصرف جهانی تا OECDکشورهای عضوسازمان همکاری اقتصادی و توسعه )می شود. اگر این میزان تنها به چین و 

راه حل دوم برای کاهش مصرف مواد ضد میکروبی "درصد کاهش خواهد یافت.این مطالعه در ادامه اشاره می کند:  60،  2030سال 

معادل  -گرم در روز  40گوشت در سراسر جهان به در تولید حیوانات پیروی از رژیم غذایی کم پروتئین است. محدود کردن مصرف 

 "درصد کاهش دهد.  66می تواند میزان مصرف جهانی آنتی بیوتیک ها در حیوانات را  -یک همبرگر برای هر فرد 

گرم در روز محدود کرده  70تا  40این مطالعه نشان داد که چین اخیرا براساس دستورالعمل های تغذیه ای ، مصرف گوشت را به 

ما قابل این میزان می تواند تاثیر غیر مستقیم، ا"است؛ که تقریبا نیمی از میزان مصرف فعلی است. نویسندگان پیش بینی می کنند 

در ادامه یک راه حل سوم برای کاهش استفاده از مواد ضد "توجهی بر مصرف جهانی آنتی بیوتیک های دامپزشکی داشته باشد.

ت ، که توسط مصرف کنندگان داروهای دامپزشکی پرداخت می شود، که اجرای قانون بر فروش میکروبی، اِعمال هزینه هایی اس

داروهای ضد میکروبی برای استفاده های غیر انسانی را می طلبد.توماس ون بوئکل، نویسنده راهنما از موسسه فناوری فدرال سوئیس 

یوتیک ها گران تر می شوند تا کشاورزان و دامپزشکان از آن ها چراکه پیرو آن آنتی ب –این ایده جدیدی نیست  "در زوریخ، گفت: 

درصدی روی آنتی بیوتیک ها ی حیوانی می تواند مصرف جهانی را بیش  50در صورت لزوم استفاده کنند. همچنین اعمال مالیات 

برای تحقیقات در زمینه آنتی  میلیارد دالر درآمد تولید می کند که می تواند 4.6تا  1.7درصد کاهش دهد و در عین حال  30از 

او معتقد است که چنانچه این سه اقدام ترکیب و به طور کامل اجرا "بیوتیک های جدید یا بهبود بهداشت مزارع سرمایه گذاری شود.

 درصد کاهش دهد. 80شوند، می تواند مصرف آنتی بیوتیک را تا 

http://www.iana.ir/fa/news/49378/%D8%B3%D9%87 

 

http://awnrc.com/index.php
http://science.sciencemag.org/content/357/6358/1350.full
http://www.iana.ir/fa/news/49378/%D8%B3%D9%87


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139مهر  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

230 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 درصدی سهم انرژی خورشیدی در جهان 50افزایش 

های تجدیدپذیر بویژه در بخش انرژی خورشیدی در سال در سال جاری گزارش داد سهم انرژی (IEA) آژانس بین المللی انرژی

در سال جاری گزارش داد  (IEA) المللی انرژیآژانس بین.گیگاوات ساعت رسیده است 74درصد افزایش یافته و به  50گذشته 

گیگاوات ساعت رسیده  74درصد افزایش یافته و به  50ویژه در بخش انرژی خورشیدی در سال گذشته های تجدیدپذیر بهسهم انرژی

ها حاکی از این است در سال جاری انرژی خورشیدی بیش از زارت نیرو )پاون(، گزارشبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی و.است

های فسیلی از جمله زغالسنگ در جهان رشد داشته است که بخش اعظمی از این رشد مدیون توجه چین به توسعه انرژی سایر انرژی

های پیش رو با شتاب های تجدیدپذیر در سالد انرژیشود رشافزاید؛ پیش بینی میاین گزارش می.خورشیدی در این سال بوده است

های موجود از انرژی براساس گزارش.درصدی تولید انرژی در جهان برسد 43به سهم  2022بیشتری صورت پذیرد و در سال 

ر بیشتر درصد برسد که بسیا 12های تجدیدپذیر به شود در سال جاری نرخ رشد انرژی، تخمین زده می2017تجدیدپذیر در سال 

براساس گزارشات موجود، اساساً رشد پیش بینی شده برای .های آژانس بین المللی انرژی برای سال گذشته بوده استاز پیش بینی

شود های هند و چین بویژه در بخش توسعه انرژی خورشیدی است، البته تخمین زده میهای نو در سال جاری مرهون تالشانرژی

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس .های تجدیدپذیر در جهان را در بر بگیردحدود توسعه انرژی 2022سال همچنان ایاالت متحده تا 

گیگاوات برسد؛ که تقریباً  1000به  2022های تجدیدپذیر تا سال شود رشد انرژیپیش بینی می»بین المللی انرژی معتقد است: 

سال گذشته ساخته شده  80شود؛ ظرفیتی که در طول بخش زغالسنگ میبرابر با نیمی از توسعه رایج ظرفیت جهانی انرژی در 

های نو بویژه انرژی خورشیدی است. انتظار ما این است مجموعه این عوامل گواه آغاز یک عصر جدید در زمینه توسعه انرژی.است

بنابراین پیش بینی این است «.دبیش از هر تکنولوژی انرژی پاک دیگری در جهان باش 2022رشد ظرفیت انرژی خورشیدی در سال 

 24های درصد از تولید کل انرژی در جهان برسد که اندکی بیشتر از پیش بینی 30های تجدیدپذیر به سهم انرژی 2022تا سال 

ترین منبع تولید به عنوان بزرگ 2022های گذشته است. البته باید گفت که زغالسنگ همچنان تا پایان سال درصدی رشد در سال

سال آینده فاصله کنونی تولید برق  5با این حساب براساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی تا  .رژی در جهان باقی خواهد ماندان

گیگاوات  360رسد چین با سنکرون کردن حدود کند. با این حساب به نظر میهای نو با زغالسنگ به نصف کاهش پیدا میاز انرژی

همچنین آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده سهم هندوستان .ورددار تولید انرژی پاک در جهان باشدرک 2022انرژی پاک در سال،

های نامطمئن از سهم اتحادیه اروپا فراتر خواهد رفت، این در حالی است که آمریکا علیرغم سیاست 2022های پاک تا سال از انرژی

 .های تجدیدپذیر در دنیا باقی بماندده انرژیرسد بعنوان دومین تولید کنندولت فعلی، به نظر می

http://www.iana.ir/fa/news/49201/%D8%A7%D9%81%D8%B2 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

تغییر مسیر است/ حمایت واقعی از زنان کشاورز، توان صدها میلیون سیاست های تأمین مالی زنان کشاورز، نیازمند 

 نفر را برای کاهش مؤثر فقر آزاد می کند

نشان می دهد که دولت ها و اهداکنندگان نتوانستند حمایت های کافی و مناسب را برای زنان  (Oxfam)1تحلیل های آکسفام 

اهم کنند. آکسفام تحقیقاتی درباره سرمایه گذاری دولت ها و اهداکنندگان در کشاورز در کشاورزی و سازگاری با تغییرات اقلیمی فر

کشورهای اتیوپی، غنا، نیجریه، پاکستان، فیلیپین و تانزانیا انجام داده و دریافته است که این کشورها کمترین توجه را به تعهداتشان 

جود دارد. منابع به الویت های دیگری به جز خرده مالکان داشته اند و شواهد کمی از منابع و کمک های فنی به زنان کشاورز و

 کشاورز داده می شود و اکثریت دولت ها ظرفیت تأمین مالی آنها را ندارند.

 ، نکات برجسته یافته های آکسفام شامل این موارد است:"ریالیف وب"به گزارش ایانا از سایت 

طالعات مربوط به جنسیت را جمع آوری کنند، تحلیل اطالعات تأیید می در حالی که تمامی کشورهای مورد بررسی نتوانستند ا· 

 کند که هیچ شواهدی مبنی بر دریافت پول از سوی زنان کشاورز وجود ندارد.

درصد بودجه ملی در بخش کشاورزی، دست یافته است؛ گرچه این هدف در 10، صرف (Maputo)2فقط اتیوپی به هدف ماپوتو · 

 نیه ماپوتو به وجود آمد.و زمان بیا 2003سال 

سرمایه گذاری  2014غنا تقریباً نیمی از منابع مالی بین المللی سازگاری با تغییرات اقلیمی را برای حمایت از کشاورزی در سال · 

 دریافت کرد. 2010-15درصد از این بودجه دولتی را در سال های  0.1کرد، در حالی که وزارت زنان، فقط 

را برای کشاورزی و توسعه روستایی  2015تا  2007درصد( از کمک های بین المللی در سال های  4.9م )نیجریه کمترین سه· 

 صرف کرد. 

 درصد خدمات اضافی دریافت نمی کنند.  80هزار کشاورز تانزانیایی، حدود 3گزارش شده از · 

برای سازگاری با  2017درصد بودجه سال  88رد، در فیلیپین، سازمان عمومی کار که مسئولیت توسعه زیرساخت ها را بر عهده دا· 

 درصد آن صرف بخش کشاورزی شده است.  6شرایط آب و هوایی را دریافت کرده، در حالی که فقط 

درصد منابع مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی را به شکل وام و با کمک هزینه هایی به مبلغ  99، تقریباً 2014پاکستان در سال · 

 دالر دریافت کرد. میلیون  3.4

درصد  80زنان کشاورز، نقش اساسی در نابودی فقر و ناامنی غذایی و ایجاد مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی دارند. مزارع خانوادگی، 

غذای جهان را تأمین می کند و کشاورزی در مقیاس کوچک نقش برجسته ای در امرار معاش اغلب کشورهای در حال توسعه دارد. 

درصد نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و در برخی کشورها عمده این نیروی  43شاورز، به طور میانگین، زنان ک

کمتر از مردان کشاورز است که به علت رویارویی با مشکالتی در دسترسی  20-30کاری را تشکیل می دهند. به هرحال، تولیدات آنها 

ک های فنی، خدمات اضافی و مالی است. ایجاد برابری در این شکاف، خروجی کشاورزی را به ورودی های کشاورزی و بازارها، کم

زن و خرده مالک -درصد از میزان سوءتغذیه جهانی را کاهش می دهد. زنان کشاورز با دو الیه ترکیبی از محرومیت  17افزایش و 

 مواجه اند.  -کشاورز بودن

صرف کمترین میزان منابع مالی دولتی در بخش کشاورزی و تغییرات اقلیمی به این معناست که در حال حاضر، زنان کشاورز سهم 

کمی از منابع را دریافت می کنند. دولت ها، سرمایه گذاری های مرتبط با پروژه های زیرساختی، مؤسسات تحقیقاتی، برنامه های 

افیایی موفق تر را منحرف می کنند. کاهش تغییرات اقلیمی بر سازگاری با آن اولویت دارد. به ابتکاری بخش خصوصی و مناطق جغر
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طور جداگانه، میزان کمک های بین المللی مطابق با انتظارات نیست. منابع برای الویت های دیگری نظیر زیرساخت ها آماده می 

 و هماهنگی و چالش های عملیاتی در این زمینه ها عادی است.  شود و در برخی کشورها شفافیت محدودی در هزینه ها وجود دارد

با وجود صراحت بیان موجود در تعهدات بین المللی، اقدامات کوچکی برای تضمین نیازهای زنان کشاورز از منابع الزم برای بهبود 

انجام شده است. دولت ها، کارهای مؤثری معیشت، مبارزه با ناامنی غذایی و ایجاد مقاومت در جوامع خود در برابر تغییرات اقلیمی 

برای حل موانع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری انجام نمی دهند که مانع از دسترسی زنان کشاورز به ورودی های حیاتی 

ندهای نظارتی کشاورزی می شود. در حقیقت؛ زنان، عمدتاً در برنامه ریزی های دولتی، تأمین منابع مالی، جمع آوری اطالعات و فرآی

در تمام سطوح محروم شده اند. حمایت واقعی از زنان کشاورز، توان بالقوه صدها میلیون نفر برای کاهش مؤثر فقر و گرسنگی را آزاد 

 می کند، در حالی که مقاومت کشورها در برابر تغییرات اقلیمی را نیز ایجاد می کند. برای دستیابی به این هدف:

 ر خاص به زنان کشاورز:اختصاص منابع به طو· 

به جای این فرض که منابع کم کم به زنان داده شود، تأمین مالی کشاورزی و سازگاری با تغییرات اقلیمی باید در موارد خاصی جهت 

 حمایت از زنان با یکدیگر ادغام شود. 

 تجزیه اطالعات به صورت جنسیتی:· 

باید اطالعات تجزیه شده بر اساس جنسیت برای برنامه ریزی های کشاورزی و تغییرات اقلیمی و فرآیندهای اجرای آنها جمع آوری 

 شود. 

 موانع ویژه جنسیتی برداشته شود:· 

 اشد. ورزی بهدف وزارتخانه های کشاورزی باید برداشتن موانع ویژه جنسیتی در محدودیت دسترسی زنان به ورودی های اساسی کشا

 حمایت از مشارکت زنان کشاورز در تصمیم گیری های تأمین مالی داخلی: · 

 گروه ها و انجمن های زنان کشاورز می توانند به منظور بودجه بندی بهتر، برای نظارت بر تأمین منابع مالی آموزش ببینند.

 . این امر شامل:دولت ها باید منابع را برای کشاورزی در مقیاس کوچک تغییر مسیر دهند

 ایجاد تعادل در حمایت از کشاورزی در مقیاس کوچک و سرمایه گذاری های موجود:· 

 دولت ها باید از سرمایه گذاری انتقاد کنند و حمایت های کافی از کشاورزان کوچک را در مسیر درست تغییر دهند.

 هماهنگی تأمین مالی در مناطقی با باالترین سطح فقر:· 

ید در مناطقی که کشاورزان کوچک با فقر شدیدی مواجه اند صرف شود، نه اینکه به طور نامتناسبی در مناطق پررونق تر هزینه ها با

 با کشاورزی حاصلخیزتر به کار رود که این روش سبب تشدید نابرابری ها می شود.

 شفافیت سازی و مسئولیت پذیری در سیستم های ردیابی مالی:· 

ای ردیابی هزینه ها را ایجاد و یا تقویت کنند و این کار را به سازمان هماهنگ کننده واحدی اختصاص دهند دولت ها باید سیستم ه

 تا مرکز شفاف سازی تمامی جریان های مالی وارده به کشور باشد. 

 بهبود انسجام و کاهش تشریفات اداری:· 

حدود در دسترس برای کشاورزی در مقیاس کوچک، مسائل وزارتخانه ها و دولت های محلی باید به منظور هدایت منابع مالی م

 جنسیتی، کشاورزی و تغییرات اقلیمی را در تمامی طرح ها و برنامه ریزی هایشان با یکدیگر ادغام کنند. 

 فراهم کردن منابع برای دولت های محلی:· 

تصمیم گیری های مالی اند و باید از حمایت دولت های محلی نیازمند منابع کافی برای تسهیل مشارکت مؤثر کشاورزان کوچک در 

 های کافی برای تنظیم خطوط بودجه اختصاص یافته به فرآیندهای مشارکتی برخوردار باشند. 
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 کشورهای توسعه یافته باید در هدف قرار دادن زنان و خرده مالکان کشاورز گام هایی بردارند:

 وجود دارد:جهت گیری منابع مالی در مناطقی که بیشترین نیاز · 

دولت های کشورهای توسعه یافته باید صراحتاً خطوط بودجه تولیدکنندگان کوچک را مشخص کنند و کمک ها را به سمت کشورها 

و مناطق واقعاً نیازمند هدایت کنند. همچنین، آنان باید منابع مالی بلند مدت برای سازگاری با تغییرات اقلیمی جهت کمک به تنوع 

 را فراهم کنند. معیشت کشاورزان 

 بهبود گزارش درباره کمک های بین المللی:· 

کشورهای توسعه یافته باید پروژه های کاملی از اطالعات و اسناد با نشانه های واضح و داده های پایه آنالین را تهیه کنند و بر هدف 

 گذاری بودجه در سرمایه گذاری های مرتبط با جنسیت نظارت داشته باشند. 

 پانوشت:

1 .Oxford Committee for Famine Relief کنفدراسیون بین المللی سازمان های خیریه مستقل و غیردولتی که هدف آن :

 تمرکز بر مسئله فقر جهانی است. 

 "کشاورزی و امنیت غذایی آفریقا"در شهر ماپوتو، پایتخت موزامبیک، بیانیه  2003در دومین جلسه مجمع اتحادیه آفریقا در سال . 2

 صادر شد. 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/49246/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۳تاریخ: 

 های ترامپالمللی پول به توصیهاعتنایی صندوق بینبی

المللی دستور داده بود از هیچ تالشی برای جلوگیری از دستیابی چندی پیش ترامپ به نمایندگان کشورش در نهادهای اقتصادی بین

ترین اظهارنظر خود، هرگونه در تازه (IMF)المللی پول ایران به منابع مالی این نهادها فروگذار نکنند؛ اما مدیرکل صندوق بین

 .دهی به ایران بر مبنای اشارات آمریکا را رد کرده استاد در خصوص وامتغییری در سیاست این نه

م بینیدر یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: دلیلی نمی (IMF) المللی پول کریستین الگارد، رئیس فرانسوی صندوق بین

 .دهیمی دهیم و همانند سابق به فعالیت ادامه میایم تغییرالمللی پول دریافت کردهکه در دستورالعملی که از هیات مدیره صندوق بین

ورت جمهور آمریکا صبر اساس گزارش ایندیا تودی، این اظهارات الگارد در پاسخ به پرسشی درباره سیاست جدید دونالد ترامپ، رئیس

 .هم نکنندیران وام یا اعتبار فراالمللی پول و بانک جهانی خواسته بود برای اازاین از نمایندگان کشورش در صندوق بینگرفته که پیش

جمهور آمریکا اخیراً برای اعمال فشار بر ایران، به نمایندگان کشورش در به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، دونالد ترامپ، رئیس

ی از دستیابی لوگیرالمللی پول و بانک جهانی دستور داده بود که از هیچ تالشی برای جالمللی مانند صندوق بیننهادهای اقتصادی بین

ای گذرد، تهدیدهای رسانهماهی که از آغاز ریاستش بر کاخ سفید می9دونالد ترامپ در .ایران به منابع مالی این نهادها فروگذار نکنند

 گو کاغذی زیادی علیه ایران و برخی کشورها داشته که البته بخ

 .مبنا و فاقد اثرگذاری بوده استش عمده آنها بی

درصدی دارد و جزو کشورهای 16.7دهد که آمریکا سهم المللی پول نشان میدر آرا و تصمیمات صندوق بین ترکیب سهم کشورها

 .ه کشورها را تغییر دهدتواند سرنوشت اعطای وام بتنهایی نمیرود اما رأی این کشور بهاثرگذار در این صندوق به شمار می

کشور عضو صندوق است که این کار در قالب 189های المللی پول، حفظ توازن در تراز پرداختیکی از وظایف اصلی صندوق بین

جز در مواردی که شدت بحران مالی ناشی گیرد. بهها صورت میاعطای وام از منابع صندوق به کشورهای دارای کسری تراز پرداخت

ها بسیار زیاد باشد و احتمال سرایت بحران به سایر کشورها نیز احساس شود، معموالً رقم وام اعطایی از سوی تراز پرداختاز کسری 

 .سال است5تا 3جز در موارد استثنایی معموالً بین صندوق چندان هنگفت نیست و مهلت بازپرداخت وام نیز به

دسامبر 29المللی در دهد که ایران از زمان پیوستن به این نهاد بیننشان میالمللی پول بررسی روابط مالی ایران و صندوق بین

 .مند شده استهای صندوق بهرههم به میزانی اندک از وامتاکنون تنها دو بار و آن (شمسی1323ماه )دی1945

شناس ، کارحیدر مستخدمین حسینیالمللی پول و بانک جهانی، در زمان ابالغ دستور ترامپ به نمایندگان آمریکا در صندوق بین

جمهور آمریکا نخواهد شد چراکه اگر این تسلیم این خواسته رئیس  (IMF) المللی پولارشد مسائل بانکی گفته بود: صندوق بین

طی مراحل سازمانی خود، در برابر چنین تصمیماتی تسلیم باشند، آثار  المللی بخواهند بدونصندوق یا سایر نهادهای مالی بین

 .تر خواهد شدکند کمرنگهای بازار پولی ایفا میها در حوزهوجودی خود را از دست خواهند داد و نقشی که این سازمان

مربوط به  (IMF) المللی پولوظایف صندوق بین :وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرده بودمستخدمین حسینی در گفت

ها های مرکزی و دولتای از تنظیم بازارهای مالی که باید توسط بانکهای آنهاست و شاخههای پولی کشورها و تراز پرداختسیاست

 .کنند که با سیاسی شدن این صندوق، عمالً آثار این وظایف و عملکردها نیز خنثی خواهد شدرعایت شوند را دنبال می

نابع ها در مقابل مالمللی پول این است که ارقام این وامهای صندوق بینتأمل در مورد وامته مستخدمین حسینی، نکته قابلبه گف

کنند و اهمیت دهی به کشورها قلمداد میهای بزرگ این کار صندوق را مالک وامارزی کشورها کامالً ناچیز است اما در مقابل بانک

اعالم کرده است: هیچ تغییری در سیاست  (IMF) المللی پولاینک اما، مدیرکل صندوق بین.همین استوام گرفتن از صندوق نیز 
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به گزارش ایسنا، کریستین الگارد، رئیس فرانسوی .دهی به ایران بر مبنای اشارات آمریکا وجود ندارددهنده در خصوص واماین وام

هیات  بینیم که در دستورالعملی که ازشنگتن اعالم کرده است: دلیلی نمیالمللی پول در یک کنفرانس مطبوعاتی در واصندوق بین

 .دهیمایم تغییری دهیم و همانند سابق به فعالیت ادامه میالمللی پول دریافت کردهمدیره صندوق بین

http://www.iana.ir/fa/news/49217/%D8%A8%DB%8C%E2%80 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 برابر ایران 68وابستگی تجاری اروپا به آمریکا 

است، شاهد های اخیر که بحث خروج آمریکا از برجام یا کنار کشیدن غیرمستقیم این کشور از اجرای تعهداتش، داغ شده در هفته

برخی مسئوالن دولت  - سرویس اقتصاد مشرق. ایممواضع انتقادی از سوی برخی کشورهای اروپایی درباره پیامد این اقدام آمریکا بوده

اند که اروپا به علت منافع تجاری که از برجام گذشته به شدت بر این گزاره پافشاری کردهحسن روحانی و حامیان دولت نیز در این چند هفته 

 .اندازی آمریکا در سر راه اجرای برجام خواهد شدبه دست آورده، تمایلی به شکست این توافق ندارد و مانع سنگ

ها در دعوای اختالف میان اروپا و آمریکا شده و اروپاییاند که برجام، موجب حتی برخی مسئوالن دولتی این بحث را هم مطرح کرده

خواهند سود تجارت با ایران را از دست خودساخته آمریکا با ایران بر سر برجام، نهایتا به سمت ایران چرخش خواهند کرد، زیرا نمی

ها منافع حاصل از ه آیا واقعا اروپاییبرای ارزیابی مواضع برخی مقامات دولت دوازدهم و حامیان آنها و همینطور سنجش اینک.بدهند

برجام در تجارت با ایران را بر پیوندهای اقتصادیشان با آمریکا ترجیح خواهند داد یا خیر، باید بر اساس آمارهای اقتصادی قضاوت 

تحادیه اروپا به صادرات کاالی کشورهای عضو ا 2016مطابق آخرین آماری که مرکز آمار اتحادیه اروپا منتشر کرده، در سال .کرد

این در حالی است که در همین سال، مجموع صادرات کاالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران .میلیارد یورو بوده است 362آمریکا

 .تبرابر بیشتر از صادرات کاالی آنها به ایران اس 44ها به آمریکا میلیارد یورو بوده است. به عبارتی صادرات کاالی اروپایی 8.2فقط 

میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات  246به رقم  2016مطابق این گزارش، واردات کاالی کشورهای قاره سبز از آمریکا در سال 

برابر بیشتر از  45میلیارد یورو بوده است؛ یعنی اتکای اقتصاد اروپا به واردات کاال از آمریکا  5.5کاالی این کشورها از ایران فقط 

 2016مجموع واردات و صادرات کاال بین دو طرف( در سال )در مجموع، تجارت کاالیی اروپا و آمریکا .آنها از ایران است واردات کاالی

 .میلیارد یورو بوده است 13.7میلیارد یورو رسید در حالی که سهم ایران از تجارت کاالیی با اروپا فقط  608به رقم 

ران در شراکت با اروپا بسیار بیشتر است. مطابق آخرین آمار، صادرات خدمات اروپا به در بخش مبادالت خدمات، فاصله آمریکا با ای

میلیارد یورو از صادرات خدمات به آمریکا  225ها فقط یک میلیارد یورو بوده، در حالی که در همان سال اروپایی 2015ایران در سال 

میلیون یورو بوده در حالی که  600فقط  2015روپا از ایران در سال واردات خدمات ا.برابری 225اند، یعنی فاصله درآمد کسب کرده

برابر  353دهد وابستگی اروپا به واردات خدمات از آمریکا اند که نشان میمیلیارد یورو از آمریکا خدمات وارد کرده 212این کشورها 

مجموع مبادالت  در نهایت،.ز شاخص مشابه با ایران استبرابر بیشتر ا 273بیشتر از ایران است. مجموع تجارت خدمات اروپا با آمریکا 

میلیارد یورو  15.3میلیارد یورو است. در حالی که مبادالت تجاری ایران و اروپا فقط  1045خدمات( اروپا با آمریکا  + تجاری )کاال

بر اساس گزارش مرکز آمار اروپا، .پا استدرصد مبادالت تجاری آمریکا و ارو 1.6است. در مقام مقایسه، مبادالت تجاری ایران و اروپا 

میلیارد یورو رسیده است که با ارقام  5000به  2015گذاری مستقیم متقابل کشورهای اروپایی و آمریکا تا پایان سال مجموع سرمایه

کشورهای اروپایی  میلیارد یورو است و 2-3گذاری مستقیم آن از تمامی کشورهای جهان ساالنه مربوط به ایران که کل جذب سرمایه

ها بیانگر وابستگی متقابل شدید میان اقتصاد مجموع این آمارها و شاخص.هم از این رقم سهم ناچیزی دارند، اصال قابل مقایسه نیست

افع من ها منافع برجام را برهایی که مقامات دولت روحانی و حامیان آنها درباره اینکه اروپاییاروپا و آمریکا است. بنابراین استدالل

 مقامات هایوعده به  کننده ایراناساس است و همچون اتکاهای بیجای تیم مذاکرهتجارت با آمریکا ترجیح خواهند داد، کامال بی

های تجاری ایران در مقایسه ذکر این آمار و ارقام به معنای تحقیر اقتصاد ایران و پتانسیل.است ایهسته مذاکرات جریان در آمریکایی

ور ها نداشته باشند و این اطمینان را به داخل کشنیست، بلکه هدف، تذکری به دولتمردان است که اطمینان بیجا به اروپایی با آمریکا

های کلی راهکار گسترش تجارت خارجی ایران و تقویت اقتصاد کشور، همان است که در سیاست.و افکار عمومی هم تزریق نکنند
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هبری بر آن تاکید شده است: تمرکز بر گسترش روابط تجاری با همسایگان، کشورهای منطقه، اقتصاد مقاومتی و سایر رهنمودهای ر

های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مکرر آنچه که در سیاست.روسیه و چین و سایر کشورهای آسیایی و کشورهای در حال توسعه

به گوش  ها با توجهته کردن اقتصاد و تجارت کشور به اروپاییزمینه تجربی و واقعی دارد. وابسرهبر انقالب ذکر شده، استدالل و پیش

به فرمانی آنها از آمریکا اصال منطقی نیست. قطعا کشورهای آسیایی خصوصا چین و روسیه و همینطور همسایگان ایران، تبعیت 

 .ی کشور مدنظر قرار گیردهای تجارها از آمریکا دارند، را ندارند و این مزیتی است که باید در سیاستمحضی که اروپایی

http://www.iana.ir/fa/news/49361/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

 اتحادیه اروپا تصویب شد فای رایگان درطرح وای

اسپات رایگان هشت هزار هات 2020به گزارش دویچه وله، پارلمان اروپا طرحی را تصویب کرد که در کل اتحادیه اروپا تا سال 

ها در مراکزی که زندگی عمومی جریان دارد، نظیر اسپاتگوید این هاتدهد. پارلمان اروپا میاینترنت در دسترس همگان قرار می

ها سپاتامیلیون یورو خرج دارد. قرار است هات 120اجرای چنین طرحی تا .ها قرار خواهند گرفتها و بیمارستانها، کتابخانهپارک

 .ری برخوردارندتاکنون از پوشش اینترنت کمبه صورت متوازنی بین نقاط مختلف اروپا تقسیم شوند؛ البته با تمرکز بر جاهایی که هم

عطفی در اقدامات بروکسل برای ارتباط شهروندان با یکدیگر  پرتغالی پارلمان اروپا، تصویب این طرح را نقطه کارلوس زورینهو، نماینده

او این طرح پیامدهای قوی سیاسی دارد که به زودی به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل  سطح اتحادیه اروپا خوانده است. به گفته در

اهد مند خونظر از محل زندگی یا میزان درآمد، از این پس هر اروپایی از اینترنت پرسرعت بهرهصرف"گوید که خواهد شد. زورینهو می

 "یرندهپذ"و از لحاظ اجتماعی  "رقابتی"حرف زد که از لحاظ اقتصادی  "جامعه گیگابایتی"بیش از پیش یک  گیریاو از شکل".شد

این طرح منتقدانی دارد که نگران نقض حریم شخصی شهروندانی هستند که از اینترنت رایگان عمومی استفاده خواهند کرد. .است

 های شخصی شهرونداناز داده"باره توضیح داده است که ل اتحادیه اروپا در ایناما ماریا گابریل، کمیسیونر اقتصاد و جامعه دیجیتا

رائه ها اها از اینترنت به آنهای خصوصی در طول استفاده آنبرای اهداف تجاری استفاده نخواهد شد و هیچ تبلیغاتی از سوی شرکت

های مدرن یکی از راه WiFi4EU طرح.دهدیک سوم خبر میبه دیگر سخن، ماریا گابریل از عدم ارائه اطالعات به شر "نخواهد شد.

رار شود این طرح قها نیز تقویت کند. آنطور که گفته میکردن ارتباطات در کل اتحادیه اروپاست و قرار است این نگرش را در دولت

ظیر دولت الکترونیک و استقرار هایی نکشور و باعث رشد مقوله های ادارهاست مدلی باشد برای مدرن کردن تفکر در زمینه شیوه

اتصال اینترنت و نگهداری تجهیزات برای سه سال را  ها هزینهسیستم الکترونیکی بهداشت در سطح اتحادیه شود. قرار است دولت

 .تامین کنند

 ؟گویندمخالفان چه می

سفید تصویب شد. آنلین ون بوسوت، نماینده  رای 9رای منفی و  98رای مثبت،  582طرح اینترنت رایگان در سراسر اتحادیه اروپا، با 

ه رشوه دادن ب"بلژیک در اتحادیه اروپا، یکی از مخالفان اصلی تصویب این طرح بود. او در توضیح مخالفتش، اتحادیه اروپا را به 

گی کنند اما شان زنداعضای اتحادیه مجبورند بر اساس استطاعت»او از جمله گفت: .متهم کرد "شهروندان برای کسب محبوبیت

اتحادیه اروپا همچنان با خوشحالی به دادن رشوه به شهروندان برای کسب محبوبیت از طریق ارائه خدماتی که اصال به آن نیاز ندارند 

 «.دهدادامه می

http://www.iana.ir/fa/news/49375/%D8%B7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 راه اندازی صندوق یک میلیارد دالری برای تقویت کشاورزی پایدار

رابوبانک با کمک سازمان ملل متحد، یک میلیارد دالر در زمینه تامین مالی کشاورزان برای انتقال به شیوه های پایدار تر درنظر 

 .ای مواد غذایی و مصرف کنندگان خواستار شفافیت بیشتر زنجیره عرضه هستندگرفته است؛ این درحالی است که شرکت ه

( و سازمان 1، مدیران اجرایی بانک هلندی روز سه شنبه طی یک مصاحبه اعالم کردند، رابو بانک )"نزدک"به گزارش ایانا از سایت 

ملل متحد هزینه برنامه را تقسیم می کنند به طوری که این امر برای روی آوردن کشاورزان به سمت روش های پایدارتر و با در نظر 

یزه در ما باید انگ"ر و کاهش تولید در آغاز کار انجام می شود.بری مارتین، عضو هیأت مدیره رابو بانک گفت: گرفتن هزینه های باالت

به گفته وی، این بانک در برزیل پروژه ای برای "کشاورزان برای تغییر شیوه های شان ایجاد و آن ها را به این کار تشویق کنیم. 

اورزان را به کشت محصوالت به صورت چرخشی تشویق می کند تا با این کار بهره وری جلوگیری از جنگل زدایی انجام داده و کش

خاک افزایش یابد.همچنین این بانک به روز رسانی های پیشرفت برنامه را ارائه می دهد. که از آن جمله، شامل نرخ های پایین تر 

 Mondelezو و مونولز اینترنشنال ) Mars Incد استفاده زیاد از آفت کش ها است.تولید کنندگان مواد غذایی بزرگ مانن

Internatonal Inc تعهدات خود را برای افزایش پایداری در زنجیره های عرضه خود اعالم کرده اند. این درحالی است که این ، )

ته غذایی بسصنعت تحت فشار مصرف کنندگان است به طوری که آن ها خواستار شفافیت و ارائه محصوالت سالم تر، کاهش مواد 

 بندی شده سنتی هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/49283/%D8%B1%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

آسیا حمایت می کند/منافع مالکین کوچک و فقیر در اولویت آژانس توسعه همکاری سوئیس از پروژه بیمه محصول در 

 قرار می گیرد

، با هدف ارائه پشتیبانی  Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)توسعه و همکاری سوئیس آژانس 

در نظر گرفته  RIICE projectبرنج  مستقیم به کشاورزان آسیب دیده از بالیای طبیعی، به عنوان منبع اصلی تامین مالی پروژه

 شده است؛ به طوری که بیمه کشاورزان برنج کار خرده پا را به طور موثرتری فراهم می کند.

، این پروژه از تکنولوژی ماهواره ای بهره می برد، تا امکان "The international journal Rural 21 "به گزارش ایانا از سایت

 دوره زمانی طوالنی فراهم کند.مشاهده زمین های کشاورزی را در 

خرده مالک در ایالت تامیل نادو هند ، توسط طرح ملی بیمه محصوالت در  203،000در همین راستا و پس از خشکسالی، خسارت 

پرداخت شد. درحالی که میزان آسیب به سرعت و با دقت با استفاده از تکنیک اندازه گیری ماهواره ای تعیین و به  2017جوالی 

ترتیب کسانی که خسارت دیده بودند، به سرعت خسارت محصول برنج شان جبران شد. باید گفت پروژه ویژه ای که در پشت  این

( و بیمه محصوالت کشاورزی در اقتصادهای 1( قرار دارد، اطالعات مبتنی بر سنجش از دور ) RIICE projectاین موفقیت) 

، موسسه sarmap، شرکت پردازش داده ماهواره ای  (SDCه و همکاری سوئیس )( است.این درحالی است که آژانس توسع2نوظهور)

را به یکدیگر متصل می کند؟  Swiss Re(، سازمان های دولتی آسیایی و شرکت بیمه سوئیسی (IRRIبین المللی تحقیقات برنج 

(، درگیر 3والت در اقتصادهای نوظهور( ))اطالعات مبتنی بر سنجش از دور و بیمه محص RIICEآری، همه آن ها در پروژه نوآورانه 

شده اند به طوری که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته به دنبال انقالبی در سیستم های اطالعاتی کشت برنج در کامبوج ، هند، تایلند، 

 فیلیپین و ویتنام هستند.

 بیمه در برابر خسارت محصول برنج

جمعیت جهان هر روز برنج مصرف می کنند. از سویی نود درصد از برنج در آسیا کشت می میلیارد نفر یا تقریبا نیمی از  3.5بیش از 

شود. در حالی که تولید این غذای اساسی و مهم، معیشت میلیون ها کشاورز کوچک در سراسر آسیا را تشکیل می دهد. با این حال، 

بیعی ممکن است منجر به خرابی های ویرانگر محصول کشت این محصول با خطراتی روبه رو است.سیل، خشکسالی و سایر بالیای ط

شود. که این می تواند خسارت های های مالی را برای صدها هزار نفر از خرده مالکان به همراه آورد. هنگامی که این بالیا اتفاق می 

در معرض خطر قرار دارند، زمان  افتد، سازمان های بشردوستانه عملیات امدادی را انجام می دهند، اما اغلب برای کمک به کسانی که

به شمار می رود که بیمه کشاورزان  RIICEمنبع تامین مالی اصلی برای پروژه  SDCنیاز است.بنابراین با هدف حمایت مستقیم، 

برنج کار خرده پا را فراهم می کند و به طوری که در زمان از دست رفتن محصول ، از دریافت سریع جبران مالی خسارت توسط 

اورزان، اطمینان حاصل کند.در اجرای این پروژه، تکنولوژی ماهواره ای و سنسورهای پیشرفته این امکان را فراهم می کند که کش

بیمه محصوالت کشاورزی بهتر در کشورهای در حال توسعه ارائه شود. امواج رادار که از ماهواره های متعلق به آژانس فضایی اروپا 

(European Space Agency (ESA  منتقل می شود، سطح زمین را در قسمت هایی از آسیای جنوب شرقی که برنج کشت

می شود، نشان می دهد. امواج رادار، اشیا و سطوح را اسکن می کنند و پس از آن یک سنسور امواج منعکس شده از هدف را تشخیص 

بر خالف روش اندازه گیری ماهواره ای نوری، در تمام و اندازه گیری می کند. مزیت بزرگ چنین اندازه گیری مبتنی بر موج است که 

شرایط آب و هوایی کار می کند.بنابراین مناطق پرورش برنج نه تنها می توانند نقشه برداری شوند، بلکه در طوالنی مدت قابل مشاهده 

 یمه گران قرار می دهد.هستند و این به نوبه خود ارزیابی عملکرد محصول را تسهیل کرده و اطالعات مفیدی در اختیار ب

http://awnrc.com/index.php
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از داده های ماهواره ای برای ارائه چنین بیمه ای استفاده و در حالی که هزینه  SwissReهمچنین شرکت بیمه کشاورزی در هند و 

های از بین رفتن محصوالت را به سرعت تضمین می کند، از مزایای دیگر: در سیستم بیمه، خرده مالکان تنها به عنوان دریافت 

تواند اعتماد به نفس آن ها را افزایش دهد. کشاورزان کننده کمک نیستند، بلکه مشتریان معمولی بیمه محسوب می شوند.این امر می 

 می توانند با توجه به منابع مالی و اولویت هایشان هزینه های بیمه خود را به صورت هفتگی، ماهانه یا ساالنه پرداخت کنند.

س و دولت های منطقه ( است و نشان می دهد که چگونه همکاری بین آژان4این پروژه نمونه خوبی از مشارکت عمومی و خصوصی )

، از طرح بیمه خسارت محصول در آسیا حمایت می SDCای و بخش خصوصی می تواند موجب بهبود زندگی صدها هزار نفر شود.

کند زیرا یک رویکرد ابتکاری و یکپارچه است که می تواند در مقیاس وسیع اجرا شود. عالوه بر این، داده های تولید شده می تواند 

عملکرد برنج در آینده کمک کند. همچنین با توجه به تغییرات آب و هوایی، گامی مهم در جهت تامین امنیت غذایی  به بهینه سازی

، نه تنها حمایت مالی این پروژه را فراهم، بلکه نقش مهمی در اجرای SDCدر این مناطق در سال های آینده خواهد بود.گفتنی است 

ین حال ارتباط نهادی ، سیاسی و گفت وگو با وزارتخانه های مربوطه کشوهای تولید برنج آن در سطح منطقه ای ایفا می کند. در ع

 را حفظ و تضمین می کند که منافع مالکین کوچک و فقیر در اولویت قرار گیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/49261/%D8%A2%DA%98%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۴تاریخ: 

 رئیس جمهوری فرانسه: هزینه تولید کشاورزان بهبود می یابد

رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون به تازگی خواستار تغییرات در زنجیره غذایی فرانسه شد به طوری که در این مسیر اطمینان 

می شود که هزینه کشاورزان، که توسط حاشیه ها و قیمت خرده فروشی ها تحت تاثیر قرار گرفته، به طور عادالنه پرداخت حاصل 

قرار است از نوع جدیدی قرارداد که براساس هزینه های تولید " ، ماکرون گفت:"ایندیپندنت"به گزارش ایانا از سایت می شود.

بخشی  این طرح"ین مسیر به سازمان های تولید کننده قوی تر و تغییر در قوانین نیاز است.کشاورزان است، حمایت شود، البته در ا

از برنامه از مزرعه تا سفره بود که ماکرون در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وعده داد. در سال گذشته یک سوم کشاورزان 

 Agricultural Mutualته انجمن کمک های متقابل کشاورزی )یورو در ماه دریافت می کردند به طوری که به گف 350کمتر از 

Assistance Association (MSA)  از یک سوم حداقل دستمزد خالص برخوردار بودند.ماکرون حمایت خود را از ایجاد قرارداد ،

یشتر ارزش افزوده در طول کشاورزان با بخش فرآوری مواد غذایی و خرده فروشان، اعالم کرد. به طوری که این امر موجب افزایش ب

ما باید کاری " در نزدیکی پاریس گفت: Rungisزنجیره می شود.وی به کشاورزان و بازیکنان صنایع غذایی در بازار مواد غذایی 

 انجام دهیم که کشاورزان به یارانه ها تکیه نکنند و در این مسیر باید اطمینان حاصل شود که هزینه های عادالنه برای کار آن ها

در حال حاضر قیمت ها ی خریداران به گونه ای است که ، بسیاری از کشاورزان قادر به پرداخت هزینه های خود "پرداخت می شود.

نیستند.این در حالی است که که با باال بردن مینیمم قیمت ها ی خرده فروشی های فرانسوی، می توان به هزینه کشاورزان و بخش 

کمک کرد. دفتر رئیس جمهوری فرانسه، روز سه شنبه اعالم کرد که تا پایان سال، تصمیم خود را در های پایین تر زنجیره تامین 

مورد پیشنهادات خرده فروشان به تاخیر انداخته است، زیرا او قصد دارد تضمین کند که وعده خود را برای افزایش درآمد مزرعه و 

رده می کند.همچنین از شرکت ها و نمایندگان صنایع، اتحادیه ها، سازمان برآو (1کیفیت مواد غذایی با حداقل تورم خرده فروشی )

های غیر دولتی و مقامات، در کنوانسیون مواد غذایی خواسته شد تا درباره موضوعات مربوط به کیفیت غذایی به درآمد و استراتژی 

پیرامون غذای سالم، ایمن و پایدار آغاز و تا پایان صادرات بحث و گفتگو کنند.همچنین قرار است فاز دوم، هفته آینده با بحث هایی 

 سال، ادامه یابد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- retail inflation  :( با شاخص قیمت مصرف کنندهConsumer Prices Index ) و شاخص قیمت خرده فروشی

(RetailPrices Index .تورم را اندازه گیری می کنند ) 

http://www.iana.ir/fa/news/49219/%D8%B1%D8%A6 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۵تاریخ: 

 می شوند "مصمم تر"برخی گیاهان، زمانی که آنها را قطع می کنند بزرگ تر و 

افسانه ای هیدرا رفتار می کنند: زمانی که سر آن ها قطع می شود، بزرگ تر و بهتر از قبل رشد می برخی گیاهان شبیه هیوالی 

چنانکه آن ها را خطاب می کنند، همچنین زمانی که قطع  "بیش از حد جبران کننده ها"کنند. یک مطالعه جدید دریافته است که 

 .می شوند، سیستم های شیمی دفاعی خود را تقویت می کنند

، قطع کردن، ساقه اصلی را از بین می برد و شبیه آن چیزی است که پستانداران چرنده "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

زمانی که گیاهان را در محیط وحشی می خورند انجام می دهند. این مطالعه، که در مجله اکولوژی گزارش شده است، اولین مطالعه 

 است و آن را در مسیر مولکولی متصل ترسیم کرده است.  ای است که این رابطه را یافته

پژوهشگران می گویند این کشف می تواند منجر به توسعه روش های جدید برای افزایش رشد گیاهان شود درحالیکه نیاز به حشره 

وانات ستاد بیولوژی حیکش ها را کاهش می دهد.مایلز مسا، دانشجوی کارشناسی ارشد که سرپرستی این پژوهش را با کمک کن پیج ا

شما ممکن است فکر کنید که یک گیاه هم مقدار زیادی مواد شیمیایی دفاعی برای "از دانشگاه ایلیونیز انجام داده است می گوید: 

جلوگیری از خورده شدن خود تولید می کند و هم انرژی خود را بر روی دوباره رشد کردن بعد از خورده شدن می گذارد ولی هر دو 

ر با موفقیت د -اما ما دریافتیم که گیاهانی که این خسارت را به شدت جبران می کنند". "ها تمام انرژی محدود آن را نمی گیرداین

دود . این پژوهشگران می گویند ح"همچنین مواد شیمیایی بیشتری در بافت های خود تولید می کنند -بازتولید بعد از آسیب دیدن

ای دوبرابر کردن تمام مواد ژنتیکی در سلول ه -ساله در فرآیندی که به آن اندورداپلیکاسیون می گوینددرصد از گیاهان گلدار یک 90

به کار گرفته شدند. این فرآیند اندازه سلول ها را افزایش می دهد، به گیاهان اجازه می دهد تا به سرعت  -آنها بدون تقسیم سلولی

ند اندورداپلیکاسیون، خروجی سلول ها را دوبرابر می کند. داشتن دوبرابر بسیاری از ژن خود را از آسیب بازسازی کنند.هر دور از فرآی

 های فعال، به این معناست که سلول می تواند پروتئین های مورد نیاز بیشتری برای اجرای وظایف سلولی به بیرون فرستد.

کثیر می کنند. یک مثال گیلیای قرمز است، یک گیاه با برخی گیاهان ژنوم های خود را در پاسخ به چریده شدن دوباره و دوباره ت

گلهای قرمز که در شمال غربی آمریکا رشد می کند و توسط گوزن شمالی و استرآهو چریده می شود. پیج پاسخ های آنها به خورده 

 ."چریده شدن هستیمما در همان فصل شاهد افزایش دو تا سه برابر در بازده، پس از "شدن را مطالعه می کند.او می گوید: 

گزارش کرد، اما او می گوید تقریبا هیچ کدام از همکاران او در زیست  1987پیج جبران خسارت زیاد را کشف کرد و آن را در سال 

شناسی گیاهی آن را باور نکردند. پیج می گوید این ایده که چریده شدن می تواند در برخی گیاهان موفقیت بازتولید را افزایش دهد 

از عقل است. برای این پژوهشگر بیش از یک دهه طول کشیده است تا این حرف پذیرفته شود؛ حتی امروز، تقریبا هیچ کس در  دور

زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی مولکولی جبران خسارت را مطالعه نمی کند.این مطالعه جدید بر آرابیدوپسیس تالیانا تمرکز 

ل که اغلب در پژوهش ها استفاده می شود. پیج و همکارانش در حال حاضر مسیر مولکولی کرده است، عضوی از خانواده گیاه خرد

را که اندورداپلیکاسیون را در این گیاه بیشتر می کند، در کنار یک تنظیم کننده مهم مسیر اندورداپلیکاسیون شناسایی کرده اند؛ 

آنها می توانند اندورداپلیکاسیون را در گونه ی ژنتیکی  ILP1ن ژن .این پژوهشگران دریافتند که با افزایش بیاILP1مولکولی به نام 

A  افزایش دهند. تالیانا به طور معمول جبران خسارت نمی کند. این پژوهشگران می گویند این مسئله منجر به تولید بزرگتر دانه در

 گیاهان جایگزین شد و بیان اجزای دفاعی را در بافت های گیاهی افزایش داد. 

می گوید این مسئله امکان پذیر است زیرا مسیر مولکولی که باعث ایجاد اندورداپلیکاسیون می شود همچنین به دو مسیردیگر پیج 

تغذیه می رساند: مسیر فسفات پنتوز اکسیداتیو، برای متابولیسم اولیه و مسیر شیکیمت که مقاومت شیمیایی گیاهان را افزایش می 

http://awnrc.com/index.php
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وختی که شما تعداد کروموزوم ها را از طریق اندورداپلیکاسیون افزایش ". "ازخورد مثبت وجود داردیک حلقه ی ب"دهد.او می گوید: 

برای  DNAمی دهید، بیان ژن را افزایش می دهید که توانایی گیاه را برای تولید ترکیبات دفاعی بیشتر و نوکلئوتاید ها برای تولید 

گوید، این یافته های جدید می تواند منجر به پیشرفت هایی در بازده محصوالت  .پیج می"اندورداپلیکاسیون دوباره افزایش می دهد

 کشاورزی و کاهش در استفاده از آفت کش ها شود. بنیاد ملی علوم این پژوهش را حمایت می کند. 

http://www.iana.ir/fa/news/49291/%D8%A8%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 سال پیش راز اهلی کردن برنج وحشی را کشف کردند 4000کشاورزان آمازونی 

سال  4000باستان شناسان کشف کرده اند که کشاورزان آمازونی چگونگی دستکاری کردن برنج وحشی را برای اینکه گیاهان در 

گزارش ایانا از  بهپیش بتوانند غذای بیشتری را فراهم کنند کشف کردند؛ بسیار قبل از زمانی که اروپاییان آمریکا را مستعمره کنند.

متخصصانی از کشورهای انگلستان و برزیل، اولین شواهدی را که نشان می دهد آمریکای جنوبی های باستان یادگرفته "ساینس دیلی

ه گیاه برنج بزرگتر را با دانه های درشت تر پرورش دهند پیدا کرده اند، اما این پژوهش نشان می دهد که این مهارت اند که چگون

، زمانی که جمعیت بومی کشته شدند از بین رفت.شواهدی از موفقیت کشاورزان برنج در زمان گذشته در 1492احتماال پس از سال 

در ایالت روندونیا در برزیل می تواند به پرورش دهندگان روزانه برنج در دوران مدرن کمک  تاالب های وسیع نزدیک رودخانه گواپوره

کند تا محصوالت برنج خود را به گونه ای پرورش دهند که در مقابل بیماری ها کمتر آسیب پذیر باشند و با اثرات تغییرات آب و 

سال پیش در رودخانه  11000متفاوت برنج برای اولین بار حدود  هوایی نسبت به گونه های آسیایی وفق پذیرتر باشند. گونه های

سال پیش در آفریقای غربی پرورش داده شدند.مطالعات دانشگاه اکستر که بخشی از آن توسط  2000یانگ تسه در چین و حدود 

ایین دست آمریکای شورای پژوهشی اروپا تامین می شود همچنین نشان می دهد که تاالب های بزرگ و جنگل های گرمسیری پ

جنوبی در فراهم کردن غذا برای مردم تازه یکجا نشین شده ی آمریکای جنوبی تا چه اندازه مهم بوده اند. ساکنان باستانی موفق به 

نمونه از گیاهان میکروسکوپی را که از ده دوره زمانی  16اهلی کردن کاساو، فندق و فلفل قرمز برای غذا شدند.باستان شناسان 

به سرپرستی دانشگاه سائوپائولو در جنوب غربی آمازون بدست آمده را  2014ت به جا مانده و در طی حفاری ها در طول سال متفاو

تجزیه و تحلیل کردند.بیشتر فیتولیت ها و قطعات سخت و میکروسکوپی سیلیکا، ساخته شده توسط سلول های گیاهی، در سطوح 

برنج شروع به ایفا کردن نقش بیشتر در رژیم غذایی مردمی که در آن منطقه در طول باالتر زمین یافت شدند که نشان می دهد 

زمان زندگی می کرده اند کرده است.باقی مانده ی تغییرات در نسبت غالف، برگ و ساقه که در سطوح متفاوت زمین یافت شدهمچنین 

تری شده اند، دانه های بیشتر و برگ های کمتر در نشان می دهد که ساکنان آمازون در طول زمان تبدیل به کشاورزان سودبخش 

( نیز در طول زمان در مقایسه با برنج وحشی که برای اولین بار توسط oryza spمحل یافت شد. برنج کشت شده، اوریزا اس پی )

 .سال است که توسط انسان ها اشغال شده است 10،000آمریکای جنوبی ها کشت شد بزرگتر شد. این منطقه بیش از 

این نخستین مطالعه برای شناسایی این مسئله است که »پروفسور خوزه ایریارته از دانشگاه اکستر، سرپرست این پژوهش می گوید 

چه زمانی برنج وحشی نخست برای تهیه ی غذا در آمریکای جنوبی کشت شد. ما دریافته ایم که مردم محصوالتی با دانه های بزرگ 

با اینکه آنها همچنین گیاهان وحشی و اهلی شده از جمله ذرت، میوه های خرما، ساپادیل و کدو تنبل و بزرگتر را کشت می کردند. 

در طول «. »را می خوردند، برنج وحشی یک غذای مهم بود و مردم شروع به پرورش آن در دریاچه یا حاشیه های رودخانه کردند

و زمانی که این منابع فصلی حیاتی که در اوج فصل سیل و زمانی که زمانی که آب و هوا مرطوب تر شد و تاالب ها گسترش یافتند 

.شواهد حاکی «سایر منابع پراکنده و کمیاب می شوند رسیده می شوند، ساکنان مونت کاستلو شروه به کشت برنج بزرگتر می کنند

 شناسی طبیعت منتشر شده است. از اهلی کردن برنج در آمریکا در اواسط دوره زمین شناسی هولوسن، در مجله ی تکامل و بوم

http://www.iana.ir/fa/news/49416/%DA%A9%D8%B4%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۳۰تاریخ: 

 طرح حفاظت از گرده افشان ها انجام می شود

با توجه به نقش حیاتی آن ها در رشد و تولید مواد  -افراد در پنسیلوانیا در مورد سالمتی گرده افشان ها  کشاورزان، باغداران و دیگر

 غذایی نگران هستند. این در حالی است که فرصتی برای ارائه پیش نویس برنامه طرح حفاظت گرده افشان ها فراهم شده است.

، این طرح توسط دپارتمان کشاورزی پنسیلوانیا و مرکز تحقیقات "Pennsylvania State University"به گزارش ایانا از سایت 

درصد از  75گرده افشان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، توسعه داده شده و برای محافظت از زنبورها و سایر حشراتی است که حدود 

طرح حفاظت از گرده افشانی پنسیلوانیا  "گفت:راشل ردینگ، مسوول کشاورزی ایالت، "محصوالت غذایی را گرده افشانی می کنند.

یک سند زنده است که در طول زمان با توجه به تحقیقات محققان وتجربیات شهروندان عالقه مند و بهترین شیوه ها برای حفاظت 

ید قادر به تول پنسیلوانیا با دارابودن خاک غنی و محیط مناسب"وی افزود: "و گسترش جمعیت گرده افشان ها، تغییر خواهد کرد. 

انواع محصوالت کشاورزی است، اما در انجام این کار به زنبورها، مگس ها و پروانه ها برای گرده افشانی سه چهارم محصوالت غذایی 

دپارتمان و مرکز تحقیقات گرده افشان دانشگاه پنسیلوانیا، که در کالج علوم کشاورزی قرار دارد، پس از مدیریت آژانس "نیاز داریم.

ای ایالتی امریکا از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا برای توسعه برنامه های حفاظت گرده افشانی در راستای کاهش ه

زنبورهای عسل و دیگر گرده افشان ها ، این طرح را توسعه داد. این در حالی است که جمعیت گرده افشان ها در سال های اخیر به 

درصدی در  52، زنبورداران از تلفات 17-2016گفته محققان دانشگاه پنسیلوانیا، در زمستان سال  دالیل متعدد کاهش یافته است.به

(در 1گونه شب پره و سه گونه زنبور عسل بامبل ) 111گونه از پروانه ها،  51کلنی های زنبورهای عسل گزارش دادند. عالوه بر این، 

( ارائه کند که EPAست که طرح خود را به آژانس حفاظت از محیط زیست )معرض خطر قرار دارند.در همین راستا هر ایالت ملزم ا

شامل توصیه های تکنیکی زنبورداران، کشاورزان، زمین داران غیر کشاورزی، کسب و کارها، سازمان ها، سازمان های دولتی و عموم 

ده افشان ها بتوانند به راحتی زندگی کنند، مردم می شود که در مورد چگونگی بهبود و افزایش مناطقی است که زنبورها و دیگر گر

خوب غذا بخورند و رشد کنند.باید اشاره کرد که برای سالمت انسان ها و ثبات اقتصادی ، کشاورزی به گرده افشان ها متکی است. 

لیون دالر در تولید می 250محققان دانشگاه پیتسبورگ و پنسیلوانیا معتقدند که تولید کنندگان پنسیلوانیا برای دستیابی بیش از 

میلیون دالر اضافی از محصوالتی است  9میوه و سبزیجات نیاز به افزایش عملکرد و در نتیجه گرده افشانی حشرات دارند و همچنین 

پنسیلوانیا چهارمین تولید کننده بزرگ سیب کشور است، "که با گرده افشانی دانه ها تولید می شود، به دست می آید.ردینگ گفت:

گونه زنبور عسل موجود، در باغ های میوه اینجا انجام می شود. بنابراین به راحتی می توان  235ری که بخشی از کار مربوط به به طو

میلیون دالر  124به گفته وی ، برداشت سیب ایالت دارای ارزشی بیش از "به ارزش حفظ و محافظت از تنوع گرده افشان ها پی برد. 

طرح بخشی جدایی ناپذیر از حفظ حیات کشاورزی ، اقتصادی و سایر صنایع میوه، سبزی و دانه ها به  در سال است، بنابراین این

شمار می رود.کریستینا گروزینگر، استاد برجسته انتومولوژی )حشره شناسی( و مدیر مرکز تحقیقات گرده افشان دانشگاه پنسیلوانیا، 

ها، مگس ها و سایر حشرات برای انتقال گرده بین گیاهان وابسته است. آن ها در بسیاری از غذاهای مورد عالقه ما به زنبور"، گفت: 

تهیه مواد غذایی ما نقش حیاتی دارند. اگر از توت فرنگی، تمشک، گیالس، آلو، هلو یا گالبی لذت می برید ، باید قدردان این گرده 

ن شیوه بهتری»، «مقدمه»ه چهار فصل اول طرح را مرور کنند: گروزینگر عموم مردم پنسیلوانیا را تشویق می کند ک"افشان ها باشید.

«. بهترین روش برای پرورش دهنده های زنبور عسل»و « بهترین روش برای استفاده از آفت کش ها»، «های تهیه غذا و زیستگاه

ر پایان دوره بررسی و نظدرحالی که این طرح برای بررسی آنالین در وب سایت مرکز تحقیقات گرده افشان در دسترس است.پس از 

دسامبر، گروه کاری و هیأت مشورتی طرح گرده افشان پنسیلوانیا ، نظرات عمومی را برای ارایه فصل پنجم  15سنجی در تاریخ 

http://awnrc.com/index.php
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سازمان ایالتی ،  28نفر از  36تهیه خواهد کرد.الزم به یادآوری است که این طرح با  "توصیه هایی برای تحقیق، آموزش و سیاست"

من بسیار خوشحال هستم که این طرح نهایی ارائه می شود "ه ای و گروه های ذینفع توسعه داده شده است.گروزینگر گفت: منطق

چراکه چارچوبی برجسته برای حفظ و سالمتی گرده افشان ها در پنسیلوانیا و فراتر از آن را فراهم می کند. همچنین گروه کاری و 

 "د، جامعه و توانایی ما را برای تغذیه یک جهان گرسنه، قوی تر می کنند.هیأت مشورتی با مشارکت با ارزش خو

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

توان در گروه مفیدترین حشرات دانست چون آن ها همیشه در حال گرده افشانی هستند و در شکوفایی را می Bumbleزنبورهای  -1

 کنند.های فوق العاده بزرگ زندگی میاجتماعی هستند و در خانواده طبیعت نقش بسزایی دارند. این زنبورهای عسل بسیار

http://www.iana.ir/fa/news/49413/%D8%B7%D8%B1%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۷تاریخ: 

 میلیارد یورویی نروژ برای ساخت نیروگاه خورشیدی 2/ 5گذاری سرمایه

های خورشیدی ترین نیروگاهمیلیارد یورو برای ساخت یکی از بزرگ 2/ 5یک شرکت نروژی قراردادی را به ارزش  : خبرگزاری مهر

جمهوری آمریکا مبنی بر انزوای بیشتر ترامپ رئیس، درست چند روز بعد از اظهارات دونالد 24به گزارش فرانس  .جهان با ایران امضا کرد

به مدت پنج  خورشیدیانرژی برای ارائه خدمات  یورومیلیارد  2/ 5خورشیدی قراردادی را به ارزش  انرژیایران، یک شرکت فعال در حوزه 

نروژ کامال به برجام متعهد است و این گشایش و عقد قرارداد  :سفیر نروژ گفت« الرس نوردرم»در همین حال .رساند امضا به  سال با طرف ایرانی

نروژ با « ساگا»نرژی این قرارداد میان شرکت ا.گذاری بیشتری خواهیم بوددهد که بسیار جدی هستیم و در آینده نزدیک شاهد سرمایهنشان می

 چند قرارداد این انعقاد  امضا شد. ایرانگیگاوات پنل خورشیدی در چند مکان در اطراف کویر مرکزی  2اندازی منظور راهیک شرکت ایرانی به

 اب مالی مراودات کردن محدود برای خود اروپایی متحدان فراخواندن و ایران علیه بیشتر هایتحریم وضع بر مبنی ترامپ نیسخنرا از پس روز

 گذاران خصوصیهای جدید انرژی خورشیدی در ایران در حال فاینانس شدن توسط کنسرسیوم سرمایهبر همین اساس پروژه.گیردمی صورت ایران

مدیر توسعه شرکت « گائوت استینکوپف»شود. ران حمایت میای دولتو دولتی اروپایی است و به وسیله یک صندوق ضمانت دولتی از سوی 

زایی در ایران کمک های خورشیدی به اشتغالدر مراسم عقد قرارداد با طرف ایرانی گفت: امیدواریم با ساخت این کارخانه و ساخت پنل« ساگا»

 .کرده باشیم

http://www.iana.ir/fa/news/49336/%D8%B3%D8%B1%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۹تاریخ: 

مزارع آسیا در قرن بیست ویکم باید تغییر کنند/ مزارع آسیا با سرمایه گذاری و فناوری بیشتر، غذای کافی تولید می 

 کنند

کافی به منظور برآورده کردن تقاضای رو به رشد، مزارع آسیا باید در قرن بیست و یکم تغییری را تجربه در راستای تولید غذای 

( در زمینه Asian Development Bankکنند. محفوظ احمد کارشناس مواد غذایی و کشاورزی و مشاور بانک توسعه آسیایی )

ذایی ، کمبود مواد غ"اکو بیزنس"می گوید.به گزارش ایانا از سایت  کشاورزی، توسعه روستایی و امنیت غذایی ،ازچگونگی این روند

برای بسیاری از مردم آسیا شاید یک امر غیر محتمل باشد. اما این درحالی است که چنانچه منطقه برای تغذیه جمعیت رو به رشد 

مواد غذایی در جهان به شمار می رود و تا  کاری نکند، می تواند به واقعیتی دردناک تبدیل شود.آسیا در حال حاضر بزرگترین بازار

درصد  60تا آن زمان، بیش از  میلیون نفر بیشتر. 900یعنی  -میلیارد نفرافزایش یابد  5انتظار می رود که جمعیت آن به  2050سال 

اضای رو به رشد، کل تقاضای غالت در کشورهای در حال توسعه از جنوب و شرق آسیا به دست می آید. برای برآورده کردن این تق

درصد نسبت به یک دهه قبل افزایش یابد.این در حالی است که مزارع آسیا می توانند تولید  70تا  60تولید مواد غذایی باید بیش از 

را  رخود را گسترش دهند. اما برای انجام این کار از ابزار ضعیفی برخوردارند و برای تولید مقدار کافی غذا، مزارع آسیا باید یک تغیی

ش ها باشد. این تالاصلی کمک به کشاورزان آسیایی در مقابله با تغییرات آب و هوایی باید بخش در قرن بیست و یکم تجربه کنند.

اگر چه گرمایش زمین می تواند خروجی های کشاورزی را در چند منطقه افزایش دهد، اما تولید به شدت محدود و احتماال موجب 

مدت در سایر نقاط منطقه خواهد شد.همچنین میزان آب به طور فزاینده ای در مناطق بارور مانند جلگه بحران های غذایی طوالنی 

( به شدت کم می شود، در عین حال افزایش سطح آب دریاها، زمین های وسیع کشاورزی Indo-Gangetic Plainگنگ ) -سند

درصد از زمین های کشاورزی ساحلی  70تر برسد، نفوذ آب شور را از بین می برد و چنانچه این میزان )سطح آب دریاها ( به یک م

ویتنام را تهدید می کند و به دلیل این که آب های گرم و جریان های جزر و مدی تغییر می کند، میزان تولید ماهی های دلتای 

ی ، انتظار متحقیقات بانک توسعه آسیایی: منطقه ای در جنوب ویتنام( کاهش می یابد.با توجه به Mekong Deltaمکونگ دلتا )

درصد کاهش یابد. که این امر باعث  44درصد و  20( و گندم به ترتیب به میزان 1، میزان عملکرد برنج آبیاری)2050رود تا سال 

 میلیون افزایش یابد. 11درصد باالتر و شمارکودکان مبتال به سوء تغذیه در منطقه  70غالت، سویا و گندم  می شود قیمت

اما اگر کشاورزان بتوانند خود را سازگار و انعطاف پذیر کنند، این آینده برای آسیا رقم نخواهد خورد. این درحالی است که بیشتر 

برای بهبود بهره وری و کیفیت محصوالت برخوردار نیستند. به عنوان مثال، در میانمار، کشاورزان از میزان کافی نقدینگی و دانش 

 درصد از خانوارهای کشاورزان از تیلر یا تراکتور برای آماده سازی زمین به منظور کاشت محصول استفاده می کنند. 16فقط 

ها از بین بروند. بر اساس کنوانسیون سازمان ملل  عالوه بر این، تخریب محیط زیست موجب شده تا مناطق گسترده ای از زمین

درصد از کل زمین های منطقه آسیا را تحت تاثیر قرار داده  40متحد برای مبارزه با بیابان زایی، اَشکال مختلف بیابان زایی حدود 

ست هایی را برای پشتیبانی، داست. در حالی که دولت ها نمی توانند زمین های زراعی جدیدی را ایجاد کنند، بنابراین باید سیا

تثبیت زمین هایی که هنوز در دسترس است، در پیش بگیرند.در همین راستا، با فشار کمتر بر زمین و سرمایه گذاری و فناوری 

نند اهمچنین در آغاز ، دولت های منطقه می توبیشتر، مزارع آینده آسیا می توانند غذای کافی را برای تغذیه افراد منطقه فراهم کند. 

تعاونی های کشاورزی را ارتقا دهند. تعاونی ها را به صورت تجاری درآیند، همچنین اولویت دادن به کارآیی و سود آوری را مورد 

توجه قرار دهند، در عین حال ترکیبی از شرکت های کشاورزی و کشاورزان باشد که با درا ختیار دادن منابع شان در راستای بهبود 

باید اشاره کرد که چنانچه خرید عمده توسط تعاونی انجام شود، قیمت نهاده نه ها و افزایش درآمد کمک کنند.اقتصاد ، کاهش هزی

http://awnrc.com/index.php
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30349/food-security-asia-pacific.pdf
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هایی مانند کود و تجهیزات ارزان تر خواهد بود. این درحالی است که تعاونی ها در هند و نپال امکان کاشت و برداشت محصوالت را 

ها همچنین می توانند پس از برداشت، ارزش افزوده را با تمیز کردن، درجه بندی، بسته با یک ابزار)ماشین( فراهم می کند.تعاونی 

بندی، ذخیره سازی و حمل و نقل، برای محصول ایجاد کنند. این امر باعث افزایش عرضه مواد غذایی و درآمد کشاورزان، به ویژه در 

ز محصوالت پیش از رسیدن به دست مصرف کننده از بین می مکان هایی مانند بنگالدش، می شود، جابی که که بیش از یک سوم ا

رود.همچنین چین ، مدرنیزه کردن مزارع را از طریق تعاونی ها به همراه استفاده از تجارت الکترونیک برای دسترسی به بازارهای با 

رف کنندگان شهری بهبود و تقریبا ارزش باال انجام می دهد. در ویتنام، تحت برنامه یکی از تعاونی ها، کیفیت محصوالت برای مص

درآمد مربوط به چای، میوه و سبزی یک سوم افزایش یافته است.اگر چه تعاونی ها به تدریج در آسیا شکل می گیرند، اما به حمایت 

ار کارآمد بسی بیشتر نیاز دارند. اکثر تعاونی ها ناپایدار و غیر رسمی هستند. درحالی که با چارچوب حقوقی مناسب، آن ها می توانند

به عنوان یک مدل خوب عمل می کند. این قانون با دادن انگیزه همچون  2007و با دوام باشند.قانون تعاونی کشاورزان چین در سال 

معافیت مالیات بر ارزش افزوده، باعث تشویق تعاونی ها و سایر سازمان های کشاورزی شده تا با همکاری به بهبود اقتصاد کمک کنند. 

تعاونی رسیده  400،000برابر افزایش یافته و به حدود  9ری که طی سه سال از تصویب این قانون، شمار تعاونی ها در چین به طو

است.همچنین تعاونی ها به کشاورزان کمک کرده تا اثرات تغییرات آب و هوایی را مدیریت کنند، که این کار با ایجاد شبکه هایی که 

ود، دانش مربوط به استراتژی های سازگاری مانند تغییر روش از کشت محصوالت کشاورزی به سمت از طریق اعضای آن انجام می ش

پرورش ماهی و یا میگو در مناطق آب شور را به اشتراک می گذارند و با درآمد اضافی که تعاونی ها فراهم می کنند، کشاورزان می 

و هوا خریداری کنند.تعاونی ها همچنین به کشاورزان امکان می دهند تا از  توانند گلخانه برای تولید و حفاظت در برابر ناپایداری آب

 بهره ببرند. -استفاده از آبیاری برای تولید کود مایع - fertigationتکنیک هایی که پیشتر درسترس نبود مانند 

با استفاده از فن آوری های دیجیتال در نهایت، تعاونی ها فناوری های هوشمند آب و هوایی را مقرون به صرفه تر ارائه می دهند. 

جدید، کشاورزان می توانند زمین، آب و مصرف انرژی خود را بهتر مدیریت کنند و در برابر تغییرات آب وهوا آماده شوند. به عنوان 

روش ای خرید و فمثال، در فیلیپین کشاورزان با استفاده از اپلیکیشن ها درباره بیماری های گیاهی و حیوانی، بهترین مکان ها بر

کاالهای مزرعه و رویدادهای آب و هوایی آینده آگاه می شوند.بنابراین با استفاده از سرمایه و تکنولوژی بهتر و ایجاد تعاونی مزارع 

 آینده آسیا می توانند غذای کافی را برای تغذیه افراد در منطقه فراهم کنند. 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

است )در آب  سانتیمتر 50، نیاز به آبیاری غرقابی و مرزبندی دارد و ارتفاع آب معموالً کمتر از Irrigated riceبرنج آبیاری یا  -1

 و هوای معتدل(.
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۲۹شنبه 

 افزایش بهای کاکائو به باالترین سطح در شش ماه گذشته به رغم کاهش تقاضای آمریکای شمالی

 .رسید گذشته ماه هفت در سطح باالترین به اکتبر 20 مورخ جمعه روز کاکائو فروش پیش نرخ  -اقتصاد غذا  <صناع غذایی

 برای ار زمینه آسیا، در کاکائو های دانه پودرسازی برای تقاضا رشد گزارش انتشار ،«فود پرس»خبری اقتصاد غذا  به گزارش پایگاه

 کاهش وضعیت این.گردید منتشر مذکور محصول پوششی کاهش بر مبنی هایی گزارش همچنین. ساخت فراهم کاکائو قیمت افزایش

تن کاکائو از ژوئیه تا سپتامبر مصرف شده است که  125263در آمریکای شمالی .کردی را خنثی شمال آمریکای در کاکائو برای تقاضا

رشد تقاضا در آمریکای شمالی را  3تا  2درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد داشته است.حال اینکه بازار انتظار  0.7فقط 

پوند رسید که باالترین قیمت در چهار ماه  1615نرخ پیش فروش کاکائو در بورس لندن برای تحویل در دسامبر به هر تن .داشت

 .روزه آن فراتر رفت 200گذشته محسوب می شد و برای نخستین بار در یک سال گذشته از میانگین متحرک 

دالر رسید که باالترین قیمت از مارس گذشته تا کنون  2160در بورس نیویورک، نرخ قراردادی آن برای تحویل در دسامبر به هر تن 

 .وب می شدمحس

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=1532f2e22bbf40e48e5 
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 ایران اکونا - ۱۳۹۶مهر / /  ۲۴دوشنبه , 

 فناوری نانو، مصرف آب کشاورزی را نصف می کند

های کشاورزی ارائه داده است. های نوینی برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری زمینفناوری (Nanolabs) شرکت نانولبز

 درصدی مصرف آب با استفاده از این فناوری شده 50کند و موفق به کاهش نانو استفاده می این شرکت برای این کار از فناوری

نانو تالش دارد تا این  شوند. فناوری، دو مقوله بسیار مهم در صنعت کشاورزی محسوب میکاهش مصرف آب و افزایش تولید.است

 .پذیر کند، در حالی که مزایای دیگری نیز برای بخش کشاورزی به همراه داشته باشددو هدف را امکان

ن در حوزه کشاورزی است. نانولبز قصد برداری از آنانو تخصص دارد و به دنبال بهره در حوزه فناوری (Nanolabs) شرکت نانولبز

را ارائه کرده که  ASAR ای موسوم بهدرصد کاهش دهد و برای این کار سامانه 50نانو  دارد تا مصرف آب را با استفاده از فناوری

 .جویی در مصرف آب را به همراه داشته باشددرصد صرفه 50تا  20تواند با توجه به نوع خاک، بین می

نانو است. این شرکت  ید از دیگر اهداف این شرکت بوده است. نانولبز به دنبال افزایش تولید و بهره کار با استفاده از فناوریافزایش تول

 .استدرصد شده 40گیری از سامانه آبیاری جدید موفق به افزایش تولید تا نانو دارد که با بهره سامانه پتنت شده مبتنی بر فناوری

تواند مقدار مصرف کود را متناسب با کاهش ها اشاره کرد. این شرکت میکشتوان به کاهش مصرف آفتنولبز میاز دیگر اهداف نا

تواند طوری که این شرکت نشان داده میمصرف آب، تنظیم کند. بهبود کیفیت محصوالت جانبی از دیگر اهداف این شرکت است، به

تواند رطوبت و مواد مغذی خاک را تأمین کند و موجب انتقال بهتر نانو می اوریدرصد افزایش دهد. فن 40ها را تا جرمرشد زیست

تواند میزان مصرف الکتریسیته مورد نیاز ای دارد که میشرکت نانولبز فناوری پتنت شده.های مختلف گیاه شودمواد مغذی به بخش

ژاویر النز، .استی بوده و از آزمایشگاه خارج شدهسازبرای پمپ آب را کاهش دهد. این دستاورد در حال حاضر در حال تجاری

توانند از طوری که مشتریان ما مینانو برای بخش کشاورزی بسیار زیاد است، به فواید فناوری»گوید: مدیرعامل شرکت نانولبز، می

شاورزی بسیار مفید های مختلف آن استفاده کنند. این فناوری برای کاهش مصرف آب و افزایش حجم تولید محصوالت کجنبه

 «.است

http://iranecona.com/78453/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88 
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 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۲۸تاریخ: 

 کاهش تعداد حشرات بالدار در جهان به مرز هشدار

ای کاهش کم شدن جمعیت برخی حشرات در نقاط مختلف جهان، جمعیت حشرات بالدار در آلمان به حد نگران کنندههمزمان با 

اند که شواهدی که گردآوری شده حاکی از آن است که در مقایسه به گزارش ایانا از بی بی سی، پژوهشگران در آلمان گفته.یافته است

ر این کشور به شدت کم شده و در برخی از مناطق این موجودات به ندرت دیده با حدود سه دهه پیش، شمار حشرات بالدار د

ها و زنبور عسل وحشی در مناطقی از جهان تحقیقات قبلی نشان داده بود که جمعیت بعضی از حشرات به خصوص پروانه.شوندمی

نخستین گزارش از نابودی بیش از سه چهارم های اخیر تنزل قابل توجهی داشته اما این به خصوص اروپا و آمریکای شمالی در سال

دلیل احتمالی که مطرح شده استفاده گسترده از .میالدی است 1989کل جمعیت اکثر حشرات بالدار در آلمان در مقایسه با سال 

 .های مناسب حشرات بوده استسموم دفع آفات و از میان رفتن زیستگاه

افشانی گیاهان دارند و بخشی مهم از زنجیره شده که حشرات نقشی اساسی در گردهاین تحول از آن جهت باعث نگرانی پژوهشگران 

در تحقیقات اخیر،   .حشرات همچنین خوراک بسیاری از پرندگان و حیوانات کوچک هستند .شوندغذایی انسان محسوب می

فتاده بودند، این آمار را با اطالعاتی که پژوهشگران با نصب نوارهای چسب در مناطق مورد نظر و شمارش تعداد حشراتی که به دام ا

زیستگاه  63سال گذشته، جمعیت حشرات بالدار در  27این مقایسه نشان داد که طی .از گذشته در دست داشتند مقایسه کردند

  .شوددرصد( مشاهده می 82)درصد کاهش یافته و بیشترین کاهش در فصل تابستان  76حفاظت شده در آلمان به طور متوسط 

کننده این است که مناطق مورد مطالعه شامل مناطق طبیعی حفاظت شده بوده و به احتمال زیاد، وضعیت در نقاط موضوع نگران

در این گزارش دلیل مشخصی برای کاهش در جمعیت حشرات ذکر نشده اما با توجه به اینکه مناطق .دیگر به مراتب بدتر از این است

 .ضی کشاورزی واقع شده است، احتمال تاثیر سموم دفع آفات در این زمینه وجود داردحفاظت شده مورد نظر در کنار ارا

اندرکاران این تحقیقات گفته است که تمامی اکوسیتسم به وجود حشرات به عنوان خوراک سایر موجودات و عامالن یکی از دست

وخیمی برای طبعیت و انسان داشته باشد. به گفته تواند نتایج افشانی گیاهان وابسته است و کاهش جمعیت حشرات میاصلی گرده

دانیم که استفاده از سموم گیاهی یکی او، اگرچه ممکن است عوامل متعددی در زمینه کاهش جمعیت حشرات دخیل باشد، اما می

 .از آن هاست و باید تالش شود کاربرد آن ها حتی االمکان کاهش یابد

http://www.iana.ir/fa/news/49354/%DA%A9%D8%A7%D9% 
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