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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۳۰تاریخ: 

 تبدیل قشم به منطقه پایدار آبی و رفع کامل مشکل آب روستایی

شود.جزیره تامین میزودی شیرین کن جدید در جزیره قشم آب شرب مورد نیاز تمام روستاهای این جزیره بهبا احداث دو سایت آب

هزار نفر به علت شرایط جغرافیایی خاص منطقه و محصور بودن در دریا فاقد  80روستا و جمعیت  60قشم با دارا بودن بیش از 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان از رفع کامل مشکل آب شرب   .هرگونه منابع آبی زیرزمینی و سطحی است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی .تبدیل این جزیره به منطقه پایدار آبی خبر دادروستایی جزیره قشم و 

شیرین کن جدید در جزیره قشم آب شرب مورد نیاز تمام روستاهای با احداث دو سایت آب :پور افزودهرمزگان، عبدالحمید حمزه

هزار مترمکعب  4شیرین کن با حجم بیش از مجوز احداث دو سایت آب وی در ادامه افزود: اخذ.شودزودی تامین میاین جزیره به

منظور تامین آب آشامیدنی روستاهای جزیره قشم انجام گذاری بخش خصوصی بهروز با مشارکت سرمایهتولید آب شیرین در شبانه

علت شرایط جغرافیایی خاص منطقه و  هزار نفر به 80روستا و جمعیت  60جزیره قشم با دارا بودن بیش از  :گرفته است. وی افزود

محصور بودن در دریا فاقد هرگونه منابع آبی زیرزمینی و سطحی است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان خاطرنشان 

وسعه و ت های راهبردی و استراتژیک استفاده از منابع آبی غیرمتعارفشرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان برای اجرای برنامه :کرد

هزار مترمکعب آب شیرین در 15کن و تولید شیریناندازی چهار سایت آبها توانسته است طی سه سال اخیر با راهکنشیرینآب

 .درصد ارتقا دهد 60گذار بخش خصوصی شاخص برخورداری روستاهای این جزیره را از صفر به بیش از روز با مشارکت سرمایهشبانه

http://www.iana.ir/fa/news/39686/%D8%AA% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 افزایش راندمان آبياري کشاورزي

هایی که طی سه سال گذشته صورت گرفته، راندمان آبیاری در اراضی ریزیمحمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی گفت: با برنامه

توانیم هم تولیدات بخش کشاورزی را افزایش دهیم و هم استفاده درصد رسیده که با ادامه این روند می 44کشاورزی کشور به 

های دولت و وزارت کاهش دهیم. در راستای توسعه تولیدات پایدار کشاورزی، یکی از اولویت های آب زیر زمینی رارویه از سفرهبی

های نوین آبیاری انجام شده و این های مناسبی در اجرای سیستمجهاد کشاورزی استفاده بهینه از آب است و در این خصوص برنامه

ار، منابع آب زیر زمینی حفظ و بحران آب در کشور مدیریت خواهد های نوین آبیاری تحت فشروند در حال اجراست. با اجرای سیستم

 .شد

http://www.iana.ir/fa/news/39438/%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 افزایش استهاي خراسان جنوبی رو به برداشت از بستر رودخانه

غذیه ترین بستر تها مهمها، گفت: رودخانهای خراسان جنوبی با انتقاد از افزایش برداشت از بستر رودخانهمدیرعامل شرکت آب منطقه

 .های آب زیرزمینی بوده که در حال از بین رفتن استسفره

ها و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب رودخانهگزارش ایانا به نقل از پاون حسین امامی در کارگروه تخصصی سیل و طغیان به

هایی است که با بیشترین مخاطرات طبیعی مواجه است و اکنون نیز با دو خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی یکی از استان

گفت: ترین مخاطرات استان را خشکسالی عنوان کرد و وی یکی از مهم.مخاطره خشکسالی شدید و سیالب مواجه هستیم

است و باید تالش کنیم تا با مدیریت درست این تنش را های چندین ساله منابع آبی را به شدت با تنش روبه رو کردهخشکسالی

است، گفت: به دلیل های شدید در خراسان جنوبی که همراه با خسارات مالی و جانی بودهوی با اشاره به وجود سیالب.کاهش دهیم

 شود و بارندگی ازها به صورت روان آب جاری میپذیر شده و بخش زیادی از ریزشهی استان آسیبخشکسالی وضعیت پوشش گیا

 .نرمال به سمت رگبارهای شدید پیش رفته که این امر میزان آسیب پذیری و خطر سیالب را به شدت افزایش داده است

مدیریت سیالب وزارت نیرو تدوین و ابالغ شده، افزود: در  ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نظام نامهمدیرعامل شرکت آب منطقه

 .است و باید سیالب را پیشگیری و مخاطرات آن را به حداقل برسانیمهای اجرایی معین شدهاین نظام نامه شرح وظایف تمام دستگاه

زمانی قبل از صدور پیش آگاهی، از های مدیریت سیالب در مجموعه وزارت نیرو، به سه مقطع وی افزود: در این نظام نامه فعالیت

 .استبندی شدهپیش آگاهی تا پایان رخداد سیل و پس از فروکش نمودن سیل طبقه

وی با بیان اینکه نقاط حادثه خیزسیالب در استان شناسایی و اقدامات خوبی در حال انجام است، عنوان کرد: در بحث آزادسازی 

است و امیدواریم با نظام نامه مدون شاهد این باشیم که در آینده سیالب خطر و ام شدهها نیز اقدامات مناسبی انجحریم رودخانه

ای خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه سیالب با اقدامات مناسب قابل کنترل است، بیان کرد: مدیرعامل شرکت آب منطقه.آسیب نباشد

با ساماندهی این امر اقدامات موازی انجام شود در حوزه آبخیزداری  در ایران سیالب تلفات مالی و انسانی چشمگیری دارد و امیدواریم

ترین اقدامات برای جلوگیری از وقوع امامی عملیات آبخیزداری در باالدست را از مهم.باید موازی باشد تا شهری ایمن داشته باشیم

هایی همچون شهر بیرجند در محدوده سیل دانست و گفت: متاسفانه اکنون علی رغم تبعات جدی سیالب هنوز شاهد بارگذاری

ها اشاره کرد و افزود: این مهم با اولویت بندی در سه حوزه وی به تعیین بستر حریم رودخانه.هستیم که در پهنه سیالبی قرار دارند

 اها شناساییپذیر در شهرها و روستکویر لوت و فالت مرکزی در حال انجام و مشاور گرفته شده است و همچنین باید مناطق آسیب

ها افزایش ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در چندسال اخیر حجم برداشت از رودخانهمدیرعامل شرکت آب منطقه.و ساماندهی شود

تواند خطرات جبران شود و میهای عمیقی ایجاد شده که در زمان سیل پرآب میها گودالیافته است، گفت: بر اثر این برداشت

رئیس کارگروه سیل خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید در مجوزهای برداشت از بستر .نین منطقه داشته باشدناپذیری برای ساک

های آب زیرزمینی است که متاسفانه ترین بستر تغذیه سفرهها مهمها عمق و شرایط برداشت رعایت شود، ادامه داد: رودخانهرودخانه

امامی بیان کرد: امسال چهار پیمانکار به دلیل عدم رعایت اصول .خیز شده استنقطه حادثه برداشت از آن افزایش یافته و تبدیل به

 .ها به دستگاه قضا معرفی و جریمه شدندفنی و برداشت غیرمجاز از بستر رودخانه

های آب ی سفرهتواند موجب آلودگهای ساختمانی شده که میها محل انباشت نخالهوی یادآور شد: بخش زیادی از بستر رودخانه

ای خراسان جنوبی، در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب مدیرعامل شرکت آب منطقه.زیرزمینی شود

ها برای جداسازی آب فضای سبز از شبکه آب شرب اعتبار خوبی اختصاص یافته است که فضای سبز، گفت: امسال به شهرداری
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ها هیچ گونه محدودیتی وی با اشاره به اینکه در امر جایگزینی چاه برای شهرداری.این مهم تحقق یابد امیدواریم تا پایان امسال

 نداریم، عنوان کرد: به میزانی که انشعابات آب شرب از فضای سبز جدا سازی شود، مجوز حفرچاه صادر می

tp://www.iana.ir/fa/news/ht39609/%D8%A8%D8%B1% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 سد تا پایان سال جاري 14هاي آب کشور/افتتاح گيريدرصدي بودجه آب روستایی/اصالح جهت 164رشد 

برای آب روستایی ردیف بودجه ملی پیش بینی نشده بود و با آغاز  92معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه تا سال 

های آب روستایی در نظر گرفته شد، افزود: در سال میلیارد تومانی برای پروژه 200، ردیف بودجه ملی 93کار دولت یازدهم از سال به

میلیارد تومان برای تأمین آب شرب روستایی در الیحه بودجه پیش بینی شده که رشد آن نسبت سال  1200میزان اعتباری به  96

 .درصد خواهد بود 164برابر  95

گزارش ایانا به نقل از پاون، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در نشست خبری امروز )دوشنبه( در ساختمان ستادی به

میلیون دالری صندوق توسعه ملی مشکل آب آشامیدنی  500یرو برگزار شد،با اشاره به اینکه وزارت نیرو متعهد بود با اعتبار وزارت ن

هزار نفر اجرایی شده و در دهه مبارک  840هزار نفر از روستائیان را برطرف کند، افزود: تا کنون پروژه مربوط به  100میلیون و  2

فر تحت پوشش قرار خواهند گرفت و مابقی نیز تا پایان سال جاری از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی هزار ن 850فجر نیز حدود 

میلیون دالر نیز از  500میلیارد تومان،  1200نیز بجز  96این مقام مسئول با اظهار امیدواری از اینکه در سال .برخوردار خواهند شد

 96های آبرسانی به شهرها نیز در بودجه سال اختصاص یابد، گفت: اعتبار طرحصندوق توسعه ملی برای آب شرب روستایی بودجه 

 میلیارد تومان خواهد رسید. 880درصد رشد برخوردار بوده و به مبلغ یک هزارو  28از  95در مقایسه با بودجه سال 

 هاافزایش اعتبارات تعيين حریم بستر سواحل رودخانه

در کمیسیون  96وی با اشاره به اینکه قانون الیجه بودجه سال  .خبر داد 96ور در سال درصدی بودجه آب کش 7میدانی از رشد 

درصد  7پروژه آبی اجرایی خواهد شد و اعتبارات آبی با  717تلفیق در حال بررسی است، گفت: در الیحه قانون بودجه سال آینده، 

 .د رسیدمیلیارد تومان خواه 770هزار و  6به  1395رشد نسبت به بودجه سال 

هزار  9، رقم 95درصد رشد نسبت به سال  18های متفرقه نیز برای آب کشور با معاون آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: در ردیف

 .استمیلیارد تومان پیش بینی شده

 96الیحه بودجه سال یاد کرد و افزود: در  96های آب کشور به عنوان یک اتفاق مهم در قانون بودجه سال گیریوی از اصالح جهت

های کشور داریم و درصد رشد در بحث مهندسی و ساماندهی و تعیین حریم بستر سواحل و رودخانه 87، 95نسبت به الیحه سال 

 .میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است 367برای آن 

ف موجود آب کشور مدیریت شود واین اجماع میلیارد متر مکعب از مصار 11میدانی با بیان اینکه مقرر شده در برنامه ششم توسعه 

مصوب و در صحن مجلس شورای  45میلیارد متر مکعب در ماده  11ملی موفقیت بزرگی برای آب کشور خواهد بود، افزود: این 

 .است که پس از تأیید شورای نگهبان، وارد فاز اجرایی خواهد شداسالمی نیز تصویب شده

آب کشور بایستی صیانت شود تا ضمن از دست ندادن منابع آب زیرزمینی شاهد فرو نشست زمین  وی با بیان اینکه نیمی از مصارف

نیز نباشیم، افزود: وزارت جهاد کشاورزی مجدداً مکلف شد برای کشور متناسب با ظرفیت و اکولوژیک هر منطقه الگوی کشت متناسب 

 .آب را در دستور کار خود قرار دهد با منطقه طراحی کند تا وزارت نیرو به همان میزان تحویل حجمی

سد با حجم یک و نیم میلیارد متر مکعب آبگیری  14معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه قرار بود تا پایان سال جاری 

امسال مورد بهره برداری  میلیون متر مکعب محقق شده و مابقی نیز تا پایان 664مورد با حجم  6یا افتتاح شود افزود: تا زمان حاضر 

 .قرار خواهد گرفت

 درصد اهداف طرح تعادل بخشی محقق شد 79
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های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و بیان داشت: امسال بایستی یک میلیارد این مقام مسئول از طرح تعادل بخشی به عنوان یکی از پروژه

دادیم که تا این زمان موفق های مجاز تقلیل میغیر مجاز از چاههای های غیر مجاز و برداشتمتر مکعب از مصارف را از طریق چاه

محقق شده  95جویی برنامه سال درصد از هدفگذاری صرفه 79میلیون متر مکعب اضافه برداشت جلوگیری کنیم که  792ایم از شده

حلقه چاه غیر مجاز مسدود  730زار و ه 10هزار حلقه چاه غیر مجاز مسدود شود که در زمان حاضر  20وی ادامه داد: قرار بود .است

های مجاز و غیر مجاز از میلیارد متر مکعب بیشتر از میزان استاندارد از طریق چاه 6میدانی تاکید کرد: ساالنه حدود .شده است

گفت: در وی با اشاره به افزایش روزافزون متقاضیان بخش خصوصی برای برداشت آب از دریا .شودهای زیرزمینی برداشت میسفره

 .ها از دریا ساماندهی خواهد شدها ابالغ شده که بر اساس آن تمامی برداشتاین خصوص دستورالعملی تبیین و به استان

میلیارد متر مکعب از آب دریا مجوز صادر شده که برخی در فاز مطالعاتی  1.4معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه تا کنون برای استفاده 

 .شودمیلیون متر مکعب در حال حاضر از آب دریا بهره برداری می 400جرا هستند، گفت: در حدود و برخی در حال ا

تومان به مشترک واگذار  570هزار تومان به ازای هر متر مکعب خریداری و  6تا  3وی ادامه داد: آب شیرین شده از دریا را به قیمت 

 .کنیممینی آب تأمین میکنیم و مابه التفاوت این مبلغ را از محل خرید تضمی

ینی ایم افزود: هواشناسی پیش برحیم میدانی با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی جاری تا کنون وضعیت خوبی از نظر بارش نداشته

 درجه 1.5های نرمال برخوردار هستیم ضمن اینکه دمای هوا نیز تا های اسفند، فروردین و اردیبهشت از بارشکرده است که ماه

او با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی جاری تا کنون آب ورودی به سدهای کشور نسبت به سال آبی .سانتیگراد افزایش خواهد یافت

میلیارد متر مکعب بوده ولی امسال  11درصد کاهش داشته است، افزود: ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی گذشته  37گذشته 

وی در خصوص طرح باروری ابرها نیز با بیان اینکه از دهم آبان سالجاری طرح .ب آب وارد سدها شده استمیلیارد متر مکع 7تاکنون 

استان فارس، خراسان جنوبی،  8ساعت در  60سورتی پرواز برابر  20باروری ابرها دوباره آغاز شده است، افزود: تا زمان حاضر 

شلیک ایجاد شده است که بیشتر  1400و بختیاری و خوزستان همراه با  شرقی و غربی، اصفهان، کرمانشاه، چهارمحالآذربایجان

 .آمیز بوده استها موفقیتآن

http://www.iana.ir/fa/news/39565/%D8%B1%D8%B4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39565/%D8%B1%D8%B4%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

8 
 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 سو در استان مرکزيجریان آب رودخانه قرهبازگشت 

سو در بستر خود ای مرکزی گفت: با مشارکت مردم شازند و خنداب در سال آبی جاری، رودخانه قرهمدیرعامل شرکت آب منطقه

 .جاری شده و به سد ساوه رسید

معاونت حفاظت و کمیته راهبری طرح احیاء و ای در جلسه مشترک شورای مدیران به گزارش ایانا به نقل از پاون، عزت اله آمره

تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با اشاره به اهمیت و جایگاه مشارکت مسئوالن ارشد استانی در تعادل بخشی منابع آب گفت: آگاه 

کزی عدد در استان مرهای متسازی مسئوالن ابزار مهمی در استفاده بهینه از منابع آبی بوده که این مهم با برگزاری جلسات و نشست

های مختلف اقتصادی و پایدار در بخش ٔ  های اصلی توسعهوی افزود: با توجه به اینکه آب یکی از زیرساخت.استبه ثمر رسیده

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ریزیتواند تأثیر مخربی بر برنامههای آبی در کشور میشود، تنش و بحراناجتماعی محسوب می

هایی را تدوین کنند که میزان مصرف های مختلف، برنامههای مردم نهاد و رسانه. لذا الزم است مسئوالن دولتی، تشکلداشته باشد

آب جامعه را به سمت متعادل هدایت کنند؛ چرا که مسئوالن دولتی در صورت دارا بودن بینشی واقع بینانه و پایدار در رابطه با منابع 

 .های تعادل بخشی و نجات منابع طبیعی و آب خواهند بودرحآب، خود سفیرانی بر اجرای ط

ای مرکزی بابیان اینکه استفاده بهینه از آب یکی از ضروریات جامعه است ادامه داد: تغییر در نوع نگرش مدیرعامل شرکت آب منطقه

کشاورزان، برداشت آب در بخش  کشاورزان و ورود به کشاورزی نوین نیازمند فرهنگ سازی است و باید با مدیریت وهمکاری خوب

وی با ابراز رضایت از همکاری مردم با متولیان بخش آب، افزود: از جمله اقداماتی که در این زمینه با .کشاورزی را مدیریت کنیم

تانه ای بیان کرد: طرح خاموشی زمسآمره.استهای کشاورزی بودهمشارکت کشاورزان انجام شده نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه

های زیرزمینی است که در های مختص به پرورش ماهی بسیار راهکار خوبی برای تقویت آب سفرههای کشاورزی و تعطیلی چاهچاه

از طرف دیگر امسال نیز همچون سال گذشته با همکاری مردم .برداران در سال جاری نیز اجرایی شداستان مرکزی و با مشارکت بهره

قره  ٔ  های مسیر رودخانهوزه رودخانه قره چای همچون شازند و خنداب همه بندهای انحرافی و سردهنههای حو مسئوالن شهرستان

 هایچای در فصل غیر زراعی بازگشایی شد که این امر سبب جاری شدن آب رودخانه و رسیدن به سد ساوه، تغذیه مناسب سفره

وی ادامه داد: این امر نشان از پیگیری و توان این .دخانه شدآب زیرزمینی و ذخیره آب جهت فصول زراعی و احیاء اکوسیستم رو

شرکت در مدیریت منابع آب سطحی و تعامل سازنده با مردم و مسئولین دارد چرا که عدم نظارت و مدیریت صحیح و بهره برداری 

ت سازی، مشارکع رسانی عمومی و آگاهها عامل اصلی نابودی رودخانه قره چای است و این اتفاق نشان داد با اطالبی رویه توسط انسان

ای الزمه اجرای کامل طرح احیاء وتعادل آمره.یابد و آنان در حفاظت و نگهداری منابع آب همراه و همسو خواهند شدمردم افزایش می

 همه مردم و مسئوالنها و مردم دانست و افزود: در واقع بحران کم آبی باید دغدغه بخشی منابع آب زیرزمینی را همکاری تمام دستگاه

 باشد تا با همکاری یکدیگر بتوانیم منابع آب زیرزمینی را حفظ کنیم.

http://www.iana.ir/fa/news/39474/%D8%A8%D8%A7% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 برابر رسيد 4گذاري خارجی در ایران به حدود اقتصاد/ سرمایههاي گشایش دروازه

ها پیشتاز ها و فرانسویهای گذشته سرمایه خارجی جذب کرده است و آلمانیبرابر سال 4ایران امسال حدود  |شهروند-سهیال روزبان

. است گفته و  ری اتاق ایران اعالم کردهگذااین خبری است که حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه .اندگذاری در ایران بودهسرمایه

 کرده گذر هم دالر میلیارد11 مرز از حاال بود، رسیده دالر میلیارد4 الی 3 عدد به تحریم هایسال در که خارجی گذاریسرمایه

المللی منتشر قرضه بینبار اوراق دهه برای نخستین 4دهد که دیروز رویترز نوشت که ایران پس از این موضوع در حالی رخ می .است

گذاری خارجی در ایران را گسترش دهد. با وجود این پس از نگرانی از مواضع احتمالی ترامپ علیه ایران، های سرمایهکند تا دروازهمی

انی، د فگذارانی که حاال به گفته مجیگذاران خارجی در ایران است. سرمایههای سرمایهزده یکی از بزرگترین نگرانیاقتصاد فساد

های کوچک و ها تغییر کرده است و تنها سرمایهرفتارشان با ایرانی «شهروند»گذاری اتاق ایران به رئیس کمیسیون سرمایهنایب

های خارجی اتاق گذاریگذاران خارجی ایرانحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهتغییر رفتار سرمایه.آورندزودبازده را به ایران می

برابر افزایش یافته، اعالم کرده است  10های خارجی بعد از برجام به اتاق بازرگانی ایران آمد هیأتورفت کهاین بیان با بازرگانی ایران

گذاری در ایران صادر شده.، اما جالب است که بدانید دیگر میلیارد دالر درخواست مجوز سرمایه11از ابتدای امسال تاکنون بیش از 

 ینبیشتر خصوصی بخش فعال این گفته  ها نیست و بهگذاری ایران در نگاه خارجیهای سرمایهترین فرصتنفت و گاز ایران جذاب

 .است بوده  نو هایانرژی تولید و هامسافرخانه و هاهتل ساخت و گردشگری صنعت  به مربوط گذاریسرمایه درخواست

گذاران خارجی در ایران را عالقه آنها به بازگشت تغییر رفتار سرمایهگذاری اتاق ایران این رئیس کمیسیون سرمایهمجید فانی، نایب

گوید: بازگشت سرمایه در صنعت هتلداری در می« شهروند»داند و به تر میهای کوچکگذاریسریع سرمایه و تمایل به سرمایه

که این زمان در سال خواهد بود درحالی5الی  3کشوری همچون ایران که از جذابیت بسیار باالی گردشگری برخوردار است، حداکثر 

گذاری در ها بیشترین تقاضای سرمایهها و آلمانیدر این میان فرانسوی.صنایع نفتی و حتی خودروسازی بسیار باالتر از این رقم است

ها جی امسال توسط آلمانیهای خارگذاریچهارم سرمایهدرصد معادل یک25طوری که بنا به اعالم اتاق ایران اند؛ بهایران را داشته

های های گذشته رشد قابل توجهی در تولید انرژیایران در سال.اندهای نو عالقه نشان دادهانجام شده است و البته آنها بیشتر به انرژی

 درصد25  و  باشد جذاب هاآلمانی برای خورشیدی انرژی از برق تولید در گذاریسرمایه که است شده سبب موضوع همین و  نو داشته

ها کشور فرانسه بیشترین تقاضا برای به گفته سلیمی، بعد از آلمانی.دهند  یلیارد دالر مجوز اخذ شده را به خود اختصاصم11 از

 خصوصبه مسافرخانه و هتل ساخت برای هم هاافغان کهاین ضمن خصوص در زمینه خودروسازی را دارند.گذاری در ایران بهسرمایه

گذاری در ایران گذاران خارجیاما تغییر رفتار سرمایهموانع بر سر راه سرمایه.گذاری در ایران هستندسرمایه متقاضی مشهد اطراف در

ارجی در گذاری خبه تعبیر کارشناسان ناشی از اقتصاد دولتی و فسادزده ایران است. دقت در این عنصر طیف وسیعی از ترس سرمایه

گذاری گوید: فساد و رانت که همواره از موانع اصلی سرمایهمی« شهروند»باره به مجید فانی در این.کندمیراحتی توجیه ایران را به

ها و مخارج دولتی منجر بر اساس تعاریف اقتصادی، حمایت.گرفته از همین اقتصاد دولتی استشود، نشأتخارجی در ایران عنوان می

بارت دیگر بخش دولتی با توجه به امکانات خود جای بخش خصوصی را در اقتصاد اشغال شود؛ به عرانی میبه پدیده موسوم به برون

ه دو های دولتی در اقتصاد بای بر بخش خصوصی دارند. البته آثار هزینههای بخش دولت تأثیر قابل مالحظهرو فعالیتکند؛ از اینمی

ذاری خصوصی گهای مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایهالعات، هزینهشود. براساس نتایج مطکانال متفاوت با نتایجی متضاد تقسیم می

گری دولت در که معتقد به کاهش تصدیاین فعال اقتصادی درحالی.ای دولت اثر مثبت داشته استهای سرمایهدارد؛ ولی هزینه

همین اساس دولت در شرایط فعلی برای بر است. بر پذیر نبوده و زمانمدت امکانگوید: البته در کوتاهکمترین زمان ممکن است، می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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المللی همچون ساچه ایتالیا را فراهم گذاری از طریق موسسات بینگذاری در ایران باید امکان تضمین سرمایهکاهش ریسک سرمایه

نستند، از دیگر داها میآمریکا که بسیاری آن را تهدیدی برای برجام و ادامه تحریم جمهوریعنوان رئیساما انتخاب ترامپ به.کند

کردند که با انتخاب گوید: بسیاری گمان میاو می.باره داردگذاری خارجی در ایران است، البته فانی نظری متفاوت در اینموانع سرمایه

 برجام  ترامپ برجام ملغی خواهد شد، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد و شاهد بودیم که دو عضو اصلی کابینه او معتقد به اجرای

های بزرگ خارجی است. آنها بر این باورند که گذاری خارجی در ایران عدم همکاری بانکترین مانع سرمایهاو معتقد است: مهم.بودند

حاال باید یا این ریسک را  .منافع همکاری با ایران کمتر از جرایم احتمالی همکاری بوده و حاضر نیستند به این ریسک تن بدهد

در شرایطی که بازار تأمین هاخارجی به  اوراق قرضه دنبال فروشایران به.قتصادی همکاری با ایران را افزایش دادکاهش داد یا منافع ا

 سخن هقرض اوراق فروش بر تکیه با مالی تأمین از  فروش داغ شده است، رویترزهایی همچون لیزینگ، فاینانس و پیشمالی به روش

های خارجی بپردازند. ایران که از سوی بانک جهانی با بر سر راه ورود مستقیم شرکت موجود وانعم با مقابله به گونهاین تا گویندمی

میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی، 425  بندی شده و باعنوان یک کشور با درآمد باالی حد متوسط ردهمیلیون نفری به77جمعیت 

شود که مورد استقبال مدیران خارجی بینی میرا تجربه خواهد کرد، پیش درصد رشد4،5طور ساالنه به 2018تا  2016های طی سال

 به بسیار ام: است گفته رویترز به بارهاین در  گذاری لندس بانک برلینموسسات مالی قرار گیرد. لوتس رومیر، مدیر موسسه سرمایه

قدم بسیار مثبتی خواهد بود چرا که ما به  شود، عرضه خارج در ایرانی هایشرکت قرضه اوراق که صورتی در. داریم تمایل مسأله این

عنوان ناظر بازار سرمایه ایران به از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز به.صورت مستقیم در آن دخیل نخواهیم بود

از  ای داخلی درحال حاضر بیشهکنندگان مالی جایگزین است، چرا که سود بانکها برای یافتن تأمینشدت به دنبال تشویق شرکت

فروش اوراق در اما همایون دارابی، کارشناس اقتصاد بازار سرمایه و کارگزار بورس از بسترهای الزم برای پیش.درصد ساالنه است20

« شهروند»داند، به بندی ناشران میترین شرط تأمین مالی را از محل فروش اوراق قرضه رتبهگوید. او که مهمبازارهای جهانی می

هایمان را از توانیم تأمین مالی پروژهبندی نکنند، نمیالمللی ریسک اقتصاد ایران را رتبهدهد: تا زمانی که موسسات بینتوضیح می

المللی از دیگر الزامات انتشار اوراق های مالی براساس استانداردهای جهانی توسط حسابرسان بینارایه صورت.این طریق انجام دهیم

عنوان در بازارهای جهانی است که به گفته این کارشناس بازار سرمایه، هنوز در ایران امکانات الزم برای آن فراهم نشده است؛ به قرضه

 .المللی ارایه دهدهای مالی خود را براساس استانداردهای بینمثال اگر وزارت نفت قصد تأمین مالی از این طریق را دارد، باید صورت

، های تحریم و حتی بعد از انقالبالمللی بازار سرمایه و فروش اوراق در سالافتادگی ایران از استانداردهای بینره به عقبدارابی با اشا

ی افتادگالمللی برای ما سخت شده و اگر قصد حضور در بازارهای جهانی را داریم باید این عقبدرحال حاضر درک زبان بین :ادامه داد

 .زبان را توسعه دهیمرا جبران کرده و این 

http://www.iana.ir/fa/news/39440 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 رونمایی از آینده بانکداري

شود. اما تصویر بانکداری محسوب می ترین اولویت کنونی اقتصادکارشناسان اجماع دارند اصالح نظام بانکی، مهم :دنياي اقتصاد

توان از دو رویکرد خرد و نفعان است. آینده نظام بانکی پس از اصالح را میپس از اصالحات یکی از عوامل انگیزشی در همراهی ذی

مدزایی در بخشی محصوالت و تغییر رویکرد درآتواند منجر به تنوعکالن، مورد بررسی قرار داد. در بخش خرد، این اصالحات می

ها انکترین منبع درآمدزایی، تمرکز بعنوان اصلیدهی بهگیری و تسهیالتها شود. به بیان دیگر، با عبور از تفکر سنتی، سپردهبانک

ها شود؛ روندی که منجر به بهبود رقابت و افزایش شفافیت بانکبه ارائه محصوالت متنوع و اخذ کارمزد از این خدمات معطوف می

نوعی که با شود که روابط نظام بانکی با بنگاه و دولت بازتعریف شود. بهد. در بخش کالن نیز، اصالح نظام بانکی باعث میخواهد ش

ها به شکلی تعیین شود که بستر الزم برای ایجاد بازار کارآ فراهم ها و بانک، ابزارها و رویهشناسایی عوامل شکست بازار در رابطه بنگاه

نگ های پولی را کمرهای مالی بر سیاستتوان، سلطه سیاستر با توانمند کردن نظام بانکی پس از اصالحات میشود. از سوی دیگ

گذاران ارشد اقتصادی و بانکداران قرار گرفته است. کرد. اصالح نظام بانکی محور ششمین همایش سیاست پولی با حضور سیاست

 .از اصالحات و الزامات آن را بررسی کرده استها پس به این بهانه تصویر بانک« اقتصاددنیای»

ترین مهم «اصالح نظام بانکی»کنند ازنظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان که با دید کلی مسائل اقتصاد ایران را تحلیل و بررسی می 

حلی را اخور هر مشکل، راهاولویت اقتصادی کشور است. این کارشناسان با احصای مشکالت کنونی نظام بانکی کشور، با توجه به فر

حل عملی برای حل مشکالت نشده است. یکی از رویکردهای حل این ها تبدیل به یک راهرسد که این راهنظر میاما به .کنندارائه می

رحله شود در مگیری از یک تفکر سیستمی است. در این مسیر، ارائه تصویر از یک سیستم مطلوب بانکی کشور، باعث میمساله، بهره

توان با گذاری مطلوب حرکت کرد، در مرحله بعد در این مسیر میهای رسیدن به این هدف را شناسایی و به سمت هدفنخست، راه

گیری از بازخوردها، رفتار خود را برای نیل به هدف باز تنظیم کرد. به همین دلیل برای داشتن یک تفکر سیستمی، باید تصویری بهره

م بانکداری ایجاد شود و الزامات نیل به این هدف را مشخص کرد. در این گزارش ضمن به تصویر کشیدن آینده مطلوب از آینده نظا

 .های نیل به این هدف بررسی شده استنظام بانکداری در دو سطح خرد و کالن، الزامات و چالش

 گذاري در سطح کالن هدف 

بیشتر در سطح کالن نظام بانکداری شکل گرفته است. بخشی از توجهات، رویکرد و تاکید اصلی بسیاری از متخصصان نظام بانکی، 

ساختار  های بسیاری بهگیرد که در بلندمدت آسیبهای مقطعی است که بعضا بدون ارزیابی کارشناسانه صورت میگیریبه تصمیم

، گیرددن نرخ سود تسهیالت را در نظر میعنوان مثال در مقطعی برای حمایت از تولید، طرح منطقی کربه .کندنظام بانکی وارد می

هایی در گذاری بهبود تولید محقق شود؛ بلکه آسیبتنها باعث نشده هدفدهد که این سیاست نهها نشان میاما در بلندمدت ارزیابی

شود عریف میا تتر برای نظام بانکی ایجاد شده است. در یک سیستم بانکی مطلوب، رویکرد سیستماتیک و ساختارگرابعاد گسترده

توان بر این سیستم توانمند، نوعی، نمیهای مقطعی، مسیر بانکداری را از محور اصلی منحرف کرد. بهتوان با سیاستکه نمی

توان در قالب دستوری بودن نرخ سود های غیرسیستماتیک را میهای یک شبه را تحمیل کرد. نمونه دیگر در این سیاستسیاست

گذار است. در گذشته، مواردی نظیر رعایت قانون بانکداری بدون ربا، که تا حدود زیادی متاثر از تصمیمات قانوندر بازار پول دید 

-گذار )دولتهای تولید، همواره این انگیزه را به نهاد قانونکار و کاهش هزینهوجبران اثرات نامطلوب دخالت دولت در محیط کسب

طور خودکار نگه داشتن نرخ سود در بازار پول دخالت کند. داشتن یک سیستم توانمند مالی، بهبانک مرکزی( داده که از طریق پایین 

 .رای به حذف این موارد خواهد داد
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بحث دیگری که در بخش کالن، به جد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اصالح رابطه دولت و بانک مرکزی است. مطالعات تجربی 

های پولی، بانک مرکزی در ایران از توانایی کافی برای مقابله های مالی بر سیاستوجود سایه سیاستدلیل دهد بهگذشته نشان می

های پولی در تنظیم متغیرهای با نرخ تورم و حفظ ارزش پول برخوردار نبوده است. این در حالی است که در اکثر کشورها، سیاست

ود از شکند. بهبود رابطه باعث میزدایی و حفظ ارزش پول تعیین میتورم کالن اقتصادی نقش دارد و معموال اولویت اصلی خود را

ساز درباره نرخ سود، به حداقل برسد و از سوی دیگر، دولت برای تامین کسری خود، به سوی توسعه بازار یکسو متغیرهای تصمیم

های شود. به شکلی که تامین مالی بنگاهر پول میبدهی روی آورد. در نتیجه عمق بخشی به بازار بدهی نیز باعث تمرکززدایی از بازا

های کوچک و زودبازده را کاروها فرصت تامین مالی برای کسبگیرد و بانکهای دولتی، از طریق بازار بدهی صورت میبزرگ و پروژه

 .یابدها کاهش میآورند؛ بنابراین دوره انتظار بازگشت سرمایه نیز برای بانکدست میبه

 ري در سطح خرد گذاهدف

ی کنند و بررسآید، اکثر کارشناسان به رویکردها و رفتارها در سطح کالن توجه میهنگامی که بحث اصالح ساختاری به میان می

دهد که ارائه یک تصویر مطلوب بانکداری در سطح خرد، مغفول واقع شده است. کارشناسان معتقدند که مطالعات اقتصادی نشان می

یک سیستم پویا، مانند سیستم مالی که هر روز مقررات، ابزارها و استانداردها نسبت به روز قبل، تغییر کرده بسیار گذاری در هدف

ار کوگذاری باید از قابلیت به روز شدن برخوردار باشد. در حال حاضر، کسبرسد این نوع هدفنظر میمشکل است. بنابراین به

ترین سطح از گیری، پایینگذاری و تسهیالتح سنتی فاصله قابل توجهی گرفته و شاید سپردههای دنیا، از سطبانکداری امروز بانک

ها با متنوع کردن محصوالت و خدمات، به دنبال این هستند که درآمدزایی خود را به اخذ کارمزد خدمات بانکی محسوب شود. بانک

گذاری ز این خدمات در کشور یا رایگان بوده یا ارزش سرمایهای ااز این خدمات متمرکز کنند. این در حالی است که بخش عمده

ز باعث ها نیدهد. البته باید توجه کرد که قطع رابطه بانکی ایران با دنیای بیرون، در زمان تحریمبرای ایجاد تنوع محصوالت را نمی

محصولی ها از سیستم تکشود که بانکمی بخشی به محصوالت باعثتشدید این مساله شده است؛ بنابراین توسعه بازارپول در تنوع

خارج شوند و درآمدهای خود را فارغ از تحوالت اقتصادی یا تجاری اقتصاد کالن کسب کنند. این رویکرد باعث افزایش رقابت در 

ر، های تحمیلی خارج از سیستم تعریف کند. از سوی دیگتری برای مداخله سیاستتواند مرز مشخصها شده و حتی میبانک

ها )مانند امالک و های سنتی در کشور، ریسک نقدشوندگی منابع بانکگذاریگذاری در ارائه محصوالت به جای سرمایهسرمایه

ها در این شرایط، سعی شود. بانکها خارج میدهد. در نتیجه، اخذ منابع گران قیمت نیز از دستور کار بانکمستغالت( را کاهش می

یگر، یابد. از سوی دها بهبود میی مربوط به شاخص سالمت بانکی را رعایت کنند و از این رو شفافیت بانککنند که استانداردهامی

ها شود وضعیت سهامداران بانکشود تمام سالیق طرف تقاضا نیز کاهش یابد. مجموعه این عوامل باعث میتنوع محصوالت باعث می

 .نیز بهبود یابد

 ضرورت اصالح نظام بانکی  

شود، به این منظور که اگر به تجربه سایر کشورها نگاه کور توسعه اقتصادی محسوب میظر کارشناسان، بحث توسعه مالی گرهاز ن

دهد، اما پس از یک سطح، توسعه بخش شان شانه به شانه رخ میتوان دریافت که تا یک سطح توسعه و رشد اقتصادیشود می

ست و اگر توسعه در این بخش صورت نگیرد، تداوم رشد اقتصادی پایدار نیز با چالش اقتصادی در گرو رشد و توسعه بخش مالی ا

اند. شان به نقطه عطف رسیده و دوباره به عقب برگشتههایی در دنیا وجود دارند که رشد و توسعه اقتصادیشود. نمونهرو میروبه

اند؛ بنابراین بندی آن و هم در اجرا مشکل داشتهالگو و مفهوم همگام رخ نداده است؛ زیرا هم در چارچوب دلیل آنکه توسعه مالیبه

های یاستها و نبایدها را درنظر گرفته، ساز نظر کارشناسان باید یک الگوی بهینه تنظیم شود که با مقایسه با الگوهای پیشرفته، باید
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ای حل از حساسیت ویژهیص مشکالت و ارائه راهها ایجاد شود. در این مرحله تشخحلی برای چالشاضافی و مزاحم حذف شود و راه

تنها مشکل از میان برداشته نشود، بلکه مشکالت به سایر برخوردار است؛ زیرا نبود این رویکرد در حل مشکالت گذشته باعث شده نه

 .ها و موضوعات تسری یابدبخش

 معضالت و الزامات نظام بانکی  

بندی کرد. الیه اول معضالت بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی یه طبقهتوان در سه المعضالت نظام بانکی را می

است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره 

ی امن، عمق کم بودن سایر بازارهای مالی، ضعف در دههای وامها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، ضعف زیرساختعمیق دخالت

های شود. الیه دوم، معضل کاهش درآمدزایی داراییهای مهم این حوزه را شامل میالمللی، نمونهابزارسازی و برقراری ارتباطات بین

ها در اثر معضالت الیه اول و ه بانکهای منجمد که در ترازنامشود. دارایینامیده می« هاانجماد دارایی»ها است که به اختصار بانک

ها را با مشکل مواجه کرده، در سه انباشت شده و استمرار فعالیت سالم بانک 1380پس از بزرگ شدن کمّی شبکه بانکی طی دهه 

فعلی تنها با هایی که در شرایط ها در پروژههای بانکها و مشارکتگذاریهای دولت، سرمایهها، بدهیطبقه مطالبات غیرجاری بانک

ها توأم با عدم افزایش سرمایه، موارد، بزرگ شدن بانک شوند. در کنار اینبندی میزیان قابل مالحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته

های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه ها در قبال شوکسبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک

ها است گذاران افزایش داده است. الیه سوم نیز معضل جریان نقد بانکی پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپردهسهامداران را برا

ها، نرخ باالی سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. ماهیت که در قالب افت نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده

ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در مالی، اقدامات اصالحی را به شکل مجموعهبه هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار 

آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سالمت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل می

های بنابراین اجماع دستگاه ثمردهی متفاوت خواهند بود؛های اجرا و زمان اقدامات اصالحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه .مواجه کند

یت عبارت دیگر، ماهاجرایی کشور بر برنامه اصالح نظام بانکی و صبر الزم برای به نتیجه رسیدن آن شرط الزم هر اقدامی است. به

تر آتی است. در نتیجه اجماع ی بزرگهاها برای ممانعت از ایجاد هزینهاصالحات با هزینه همراه است که البته پرداخت این هزینه

در مقابل، ناهماهنگی در اجرای  های جانبی اصالحات را کاهش دهد؛تواند هزینههای اصالحی میگذاران بر اجرای بستهسیاست

 .تر از قبل کندتواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوباصالحات می

اختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصالحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام اعمال اصالحات س

مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود )ضرورت رعایت ترتیب و توالی مجموعه اقدامات سیاستی و التزام به اجرای کامل آن ـ و نه اجرای 

های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای خت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاهناقص و گزینشی آن( و گذر از این مرحله س

تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع حاکمیتی است؛ بنابراین اصالح نظام بانکی مستلزم نقش فعال

مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری ه شبکه بانکی و قاعدهاندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت بخارجی، راه

 .های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شوداست برنامه

 زدایی از آینده نظام بانکی ابهام 

یار تری از آینده این نظام در اختها، تصویر روشنروی نظام بانکی و تبیین مسیر چیره شدن بر این چالشهای پیششناسایی چالش

 -1بندی کرد: های نظام بانکی در حال حاضر را در سه گروه دستهترین چالشتوان مهمطور خالصه میگذارد. بهفعاالن اقتصادی می

های پرداخت. به همین بانکداری الکترونیک و نظام -3الملل و تطبیق با قوانین و مقررات بانکداری بین -2اصالحات نظام بانکی، 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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را در  «های بانکداری و تولیدهای پولی و چالشسیاست»برای ششمین سال پیاپی، همایش  «اقتصاددنیای»ای منظور گروه رسانه

محور ذکرشده، راهکارهای موجود  3نظران با بررسی همایش، کارشناسان و صاحبکند. در این بهمن سال جاری برگزار می 5تاریخ 

نام و شرکت در این همایش، برای کسب اطالعات مندان به ثبتدهند. عالقهبرای عبور صحیح از این موانع را مورد واکاوی قرار می

 .مراجعه کنندwww.imbc2017.ir- http:/ / events.den.ir تماس بگیرند یا به سایت 42710151توانند با شماره بیشتر می

http://www.iana.ir/fa/news/39405/%D8% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۷ : تاریخ

 د ایرانرگذاري براي جلب رضایت عراقيها از آسرمایهاند/ نياز به ترکيه و چين بازار آرد عراق را قبضه کرده
کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه ترکیه و چین با برندهای نه چندان معروف با افتتاح شعب مختلف حضور دبیر 

  .کنندفراهم نمیکنندگان آرد ایرانی رضایت مشتریان خارجی را مستمر در صادرات آرد به عراق دارند، گفت: تولید

های شود و یکی از دغدغه، یکی از روشهایی که موجب ارتقا و گستردگی صنعت آرد میخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

 .تولیدکنندگان، صادرات این کاالی استراتژیک به کشورهای همسایه است

رزی با کشورهایی دارد که بازار مناسبی برای مصرف محصوالت آردی است که یکی از آن کشورها، عراق کشور ایران مشترکات م

 .شوداست. آرد در عراق به عنوان یک کاالی استراتژیک و پراهمیت و اولین ماده غذایی مردم شناخته می

شود، به کیلو به مردم داده می 12بندی ماهانه حدود جیرهدر کشور عراق آردهای تولیدی و وارداتی به صورت رایگان در سبد کاالی 

اما با این وجود، روند پایداری در صادرات آرد به عراق وجود ندارد و در .کنندهمین دلیل اکثر افراد نان را در منازل خود پخت می

امکان صدور آرد که گندم آن به ایم. هرچند دولت سال گذشته شاهد کاهش ناگهانی در بخش صادرات این محصول به عراق بوده

یابی مناسب به بازار صورت موقت وارد کشور شده را برای تولیدکنندگان معین کرده است، اما در برخی موارد موانع و عدم دست

ترین رقیب ایران، دست در صادرات آرد عراق بگشاید و صنعت آرد ایران را عراق، موجب شده است که کشور ترکیه به عنوان مهم

، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع پور مقدممهدی کرمی در رابطه با صادرات آرد به کشور عراق با .برای صادرات منزوی کند

  :خوانیدمی ادامه در که شده انجام وگوییگفت معادن و کشاورزی ایران و عراق

المللی بازمانده بودیم، گفت: های معمول برای تبادالت بینهای مختلف از روشهای قبل به دلیل تحریموی با اشاره به اینکه در سال

دچار مشکالتی بودند که در حال حاضر  LC اما با وجود برجام این مشکل تا حدی برطرف شد، زیرا قبال تجار ایرانی برای باز کردن

 .شرایط بهتر از قبل است، اگر چه هنوز برخی از مشکالت به قوت خود باقی مانده است

ور گفت: در حال حاضر بخش عمده تجارت ایران به عراق به تامین نیازهای اولیه معیشتی محدود شده است که یکی از این پکرمی

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران .ها داردکاالها آرد است که نقش بسیار بااهمیتی در سبد غذایی عراقی

ق بستر بسیار مناسبی برای صادرات وجود دارد، زیرا دولت عراق برای مردمش سبد کاالیی را در و عراق تصریح کرد: در کشور عرا

شود و مردم در مناطق کیلوگرم آرد داده می 12شود و به ازای هر نفر حدود نظر گرفته که به صورت غیرنقدی در بین مردم توزیع می

ای خواهد در بحث آرد در کشور عراق به نتیجهای میاگر تولیدکننده کنند وروستایی و حاشیه شهرها نان را در منازل پخت می

 .بندی عراقی را بر عهده بگیردبرسد، باید راه حلی پیدا کند تا از طریق مناقصه، وظیفه تامین آرد سبد کاالی جیره

مه گویم با هاین کشور آشنا هستم، می ام و از نزدیک با شرایط جاریوی افزود: من به عنوان کسی که مدت زیادی در بازار عراق بوده

ها و منازل هایی که در بحث صادرات آرد ایران به عراق صورت گرفت، همچنان شاهد حضور آردهای کشور ترکیه در نانواییتالش

ای هقالب حرف گیرد دردبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: مبادالتی که در بحث صادرات آرد به عراق صورت می.ها هستیمعراقی

ها به جا مانده )عدم اجازه مبادالت به رود و همچنان با وجود برخی مشکالت که از تحریمو با متدهای روز علم بازاریابی پیش نمی

رد. این گیدالر(، بیشتر مبادالت به صورت سنتی از طریق صرافی و به صورت مستقیم در مرزها یا بر اساس اعتبار تجار صورت می

 .شودسنتی، آفتی است که گریبان گیر صنعت و تولیدکنندگان می هایروش

وی افزود: برای موفقیت در تجارت با عراق باید متحول شویم و با تغییرات دنیا گام برداریم و نمی شود به طرق سنتی پیش رویم و 

 طعا سیر نزولی را خواهیم داشت و برای تحولانتظار داشته باشیم که بتوانیم بازار عراق را قبضه کنیم و در صورت ادامه روش فعلی ق

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
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کرمی پور مقدم گفت: بنابر گفته تعدادی از تجار صنعت آرد، .باید در بحث صنعت آرد باید نوع آردهای ارسالی به عراق را تغییر دهیم

روند ابتدای کار خوب پیش میاند و تولیدکنندگان ایرانی بنابر دالیل خود در کشی شدهها خواهان آردهای به شدت سفید و نولعراقی

گیرند و این موجب شکسته شدن دهند، اما بعد از مدتی روند دیگری را در پیش میو آرد مورد رضایت مشتری را به آنها تحویل می

وی تصریح کرد: آردهای کشور ترکیه به شدت سفید است و ممکن است از لحاظ بهداشتی دچار مشکالتی .شودحریم اعتمادها می

کند، توانسته است بازار آرد عراق را در دست بگیرد، بنابراین تحول در صنعت ، اما چون خواسته متقاضیان عراقی را برآورده میباشد

 .آرد مستلزم از بین بردن موانع است و باید راه مخصوص رسیدن به این کار را پیدا کرد

ه خواهد در صادرات آرد براق بیان داشت: تولیدکننده آرد اگر میدبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران و ع

عراق حرفی برای گفتن داشته باشد، باید کیفیت محصول خود را ارتقا دهد. نباید کیفیت کاال مشکلی باشد که به اعتماد نسبت به 

ارسالی به مرور زمان دچار افت کیفیت متاسفانه کیفیت کاالهای ایرانی صادر شده در چند محموله  .های ایرانی لطمه بزندشرکت

های نظارتی ما باید نظارت و دقت خود را در صدور مجوز برای صادرات کاال بیشتر کنند، تا به اعتبار وی افزود: سیستم.شده است

صادرکننده در های دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید برحضور پایدار و مستمر شرکت .ای وارد نشودصنعت ایران خدشه

 .شودبازار مقصد اظهار داشت: تجار ما باید بدانند که صادرات موضعی و موردی باعث رشد و توسعه اقتصاد بین ما و عراق نمی

های وی افزود: رشد و پویایی مستلزم حضوری پایدار، مستمر و مستحکم در بازار مقصد است. ما هم باید مانند بسیاری از شرکت

 .های صادرکننده در عراق داشته باشیمتر و حتی شعبات بیشتری از شرکتپررنگخارجی حضور 

پور بیان داشت: امروزه برندهای نه چندان معروف کشورهای ترکیه و چین و کشورهایی از این قبیل در عراق با افتتاح شعب کرمی

نی عالقه خاصی به موردی کار کردن دارند و توقع های ایرامختلف حضور مفید و مستمر در کشور عراق دارند، اما متاسفانه شرکت

 .دارند از راه دور و بدون رابطه اقتصادی مستمر و حضور فیزیکی در عراق پیشرفت کنند و در نهایت به سود برسند

یدکنندگان لالمللی است و توبندی، کیفیت و نحوه بازاریابی در حد کالس بینوی افزود: کشور ترکیه در تمامی موارد از قبیل بسته

های سنتی اکتفا کنند. آنها باید با ایجاد دفاتری در شهرهای مختلف عراق، بازار این کشور را مورد مطالعه قرار دهند، ما نباید به روش

 .مطالعه آثار فرهنگی و بدانند ذائقه مردم هر ناحیه به چه صورت است

باعث تولید کامال متفاوت است، نباید انتظار داشت چون شخصی  ای است وپور تصریح کرد: صادرات در دنیا یک کار حرفهکرمی

تولیدکننده خوبی است، بنابراین صادرکننده خوبی خواهد بود. از آنجا که بازار کشور عراق به سادگی در دسترس است، بحث صادرات 

دگان لی باشد و تولیدکنندگان با صادرکننتر است، اما نباید فراموش کرد که باید فرآیند صادرات اصوکاال به آن نیز به نسبت راحت

 .ای در ارتباط باشندحرفه

ایت اي نيست که رضاگرچه در سال جاري در بحث گندم به خودکفایی رسيدیم، اما کيفيت گندم داخلی به گونه :وی افزود

 طریق روسیه، قزاقستان وبنابراین دولت باید تدابیری بیندیشد تا ورود گندم موقت از مشتریان خارجی خود را جلب کنيم، 

 .المنافع به سهولت صورت گیردکشورهای مشترک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951026001141 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 درصد ۵.9هاي گروه کشاورزي فعاليت / ماهه امسال 6جزئيات رشد اقتصادي 

و گروه  9.1، گروه صنعت 5.9های گروه کشاورزی نتایج آماری حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال جاری رشته فعالیت

ی مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام درصد نسبت به دوره 5.0خدمات 

درصد اعالم و  9.1مرکز آمار با تشریح جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه امسال، میزان رشد بخش صنعت را .استو گاز طبیعی بوده

به گزارش ایانا از مرکز آمار ایران، .ایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده استتاکید کرد: رشد بخش صنعت عمدتا ناشی از افز

میلیارد ریال با نفت  331861در شش ماهه نخست سال جاری به رقم  1376)ارزش( محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 

میلیارد  311558دت مشابه سال قبل با نفت میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در م 316334و 

 1395درصدی محصول ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال  6.5میلیارد ریال بوده که نشان از رشد  302682ریال و بدون نفت 

و گروه  9.1 صنعت گروه ، 5.9های گروه کشاورزی نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال جاری رشته فعالیت.دارد

ی مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام درصد نسبت به دوره 5.0خدمات 

شود که رشته فعالیت انجام می 42بخش اصلی متشکل از  15محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب .استو گاز طبیعی بوده

گیری، گروه صنعت شامل زیر داری و ماهیهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلزی شامل زیر بخشبر این اساس گروه کشاور

روه باشد و گهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان میبخش

های مالی، مستغالت، گریرستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطهفروشی و خرده فروشی، هتل و های عمدهخدمات شامل زیر بخش

 امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است

http://www.iana.ir/fa/news/39484/%D8%AC%D8%B2% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 برابر رسيد 4گذاري خارجی در ایران به حدود سرمایه

 گذاریسرمایه پیشتاز هافرانسوی و هاآلمانی و است کرده جذب خارجی سرمایه گذشته هایسال برابر 4 حدود امسال ایران شهروند:

 .است گفته و  کرده اعالم ایران اتاق گذاریسرمایه انجمن رئیس سلیمی، حسین که است خبری این. اندبوده ایران در

میلیارد دالر هم گذر کرده 11میلیارد دالر رسیده بود، حاال از مرز  4الی  3های تحریم به عدد گذاری خارجی که در سالسرمایه

المللی منتشر اوراق قرضه بین باردهه برای نخستین 4دهد که دیروز رویترز نوشت که ایران پس از است. این موضوع در حالی رخ می

گذاری خارجی در ایران را گسترش دهد. با وجود این پس از نگرانی از مواضع احتمالی ترامپ علیه ایران، های سرمایهکند تا دروازهمی

 .گذاران خارجی در ایران استهای سرمایهزده یکی از بزرگترین نگرانیاقتصاد فساد

ها تغییر یرفتارشان با ایران« شهروند»گذاری اتاق ایران به رئیس کمیسیون سرمایهفته مجید فانی، نایبگذارانی که حاال به گسرمایه

 .آورندهای کوچک و زودبازده را به ایران میکرده است و تنها سرمایه

 گذاران خارجی ایرانتغيير رفتار سرمایه

های خارجی بعد از برجام آمد هیأتوکه رفتبازرگانی ایران با بیان اینهای خارجی اتاق گذاریحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه

میلیارد دالر درخواست مجوز 11برابر افزایش یافته، اعالم کرده است از ابتدای امسال تاکنون بیش از  10به اتاق بازرگانی ایران 

گذاری ایران در های سرمایهترین فرصتاز ایران جذابگذاری در ایران صادر شده.، اما جالب است که بدانید دیگر نفت و گسرمایه

 ساخت و گردشگری صنعت  به مربوط گذاریسرمایه درخواست بیشترین خصوصی بخش فعال این گفته ها نیست و به نگاه خارجی

اتاق ایران این تغییر رفتار گذاری رئیس کمیسیون سرمایهمجید فانی، نایب.است بوده  نو هایانرژی تولید و هامسافرخانه و هاهتل

« وندشهر»داند و به تر میهای کوچکگذاریگذاران خارجی در ایران را عالقه آنها به بازگشت سریع سرمایه و تمایل به سرمایهسرمایه

داکثر ح گوید: بازگشت سرمایه در صنعت هتلداری در کشوری همچون ایران که از جذابیت بسیار باالی گردشگری برخوردار است،می

ها در این میان فرانسوی.که این زمان در صنایع نفتی و حتی خودروسازی بسیار باالتر از این رقم استسال خواهد بود درحالی5الی  3

چهارم درصد معادل یک25طوری که بنا به اعالم اتاق ایران اند؛ بهگذاری در ایران را داشتهها بیشترین تقاضای سرمایهو آلمانی

 .اندهای نو عالقه نشان دادهها انجام شده است و البته آنها بیشتر به انرژیهای خارجی امسال توسط آلمانیگذاریهسرمای

 در گذاریسرمایه که است شده سبب موضوع همین و های نو داشته های گذشته رشد قابل توجهی در تولید انرژیایران در سال

 .دهند شده را به خود اختصاص  اخذ مجوز دالر میلیارد11 از درصد25  و  باشد جذاب هانیآلما برای خورشیدی انرژی از برق تولید

ارند. خصوص در زمینه خودروسازی را دگذاری در ایران بهها کشور فرانسه بیشترین تقاضا برای سرمایهبه گفته سلیمی، بعد از آلمانی

 .گذاری در ایران هستندخصوص در اطراف مشهد متقاضی سرمایهبهو مسافرخانه  ها هم برای ساخت هتلکه افغانضمن این

 گذاران خارجیموانع بر سر راه سرمایه

گذاری در ایران به تعبیر کارشناسان ناشی از اقتصاد دولتی و فسادزده ایران است. دقت در این عنصر طیف اما تغییر رفتار سرمایه

گوید: فساد و رانت می« شهروند»باره به مجید فانی در این.کندراحتی توجیه میبه گذاری خارجی در ایران راوسیعی از ترس سرمایه

 .گرفته از همین اقتصاد دولتی استشود، نشأتگذاری خارجی در ایران عنوان میکه همواره از موانع اصلی سرمایه

شود؛ به عبارت دیگر بخش دولتی با رانی میها و مخارج دولتی منجر به پدیده موسوم به برونبر اساس تعاریف اقتصادی، حمایت

ر ای بهای بخش دولت تأثیر قابل مالحظهرو فعالیتکند؛ از اینتوجه به امکانات خود جای بخش خصوصی را در اقتصاد اشغال می

نتایج  . براساسشودهای دولتی در اقتصاد به دو کانال متفاوت با نتایجی متضاد تقسیم میبخش خصوصی دارند. البته آثار هزینه
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 .ای دولت اثر مثبت داشته استهای سرمایهگذاری خصوصی دارد؛ ولی هزینههای مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایهمطالعات، هزینه

پذیر مکانمدت اگوید: البته در کوتاهگری دولت در کمترین زمان ممکن است، میکه معتقد به کاهش تصدیاین فعال اقتصادی درحالی

گذاری در ایران باید امکان تضمین بر است. بر همین اساس دولت در شرایط فعلی برای کاهش ریسک سرمایهو زماننبوده 

آمریکا که  جمهوریعنوان رئیسما انتخاب ترامپ به.المللی همچون ساچه ایتالیا را فراهم کندگذاری از طریق موسسات بینسرمایه

گذاری خارجی در ایران است، البته فانی نظری دانستند، از دیگر موانع سرمایهها میمه تحریمبسیاری آن را تهدیدی برای برجام و ادا

کردند که با انتخاب ترامپ برجام ملغی خواهد شد، اما در عمل اتفاق دیگری گوید: بسیاری گمان میاو می.باره داردمتفاوت در این

گذاری خارجی ترین مانع سرمایهاو معتقد است: مهم.بودند برجام د به اجرای رخ داد و شاهد بودیم که دو عضو اصلی کابینه او معتق

های بزرگ خارجی است. آنها بر این باورند که منافع همکاری با ایران کمتر از جرایم احتمالی همکاری در ایران عدم همکاری بانک

 .هش داد یا منافع اقتصادی همکاری با ایران را افزایش دادحاال باید یا این ریسک را کا .بوده و حاضر نیستند به این ریسک تن بدهد

 هاخارجی به قرضه اوراق دنبال فروشایران به

 تکیه اب مالی تأمین از فروش داغ شده است، رویترز هایی همچون لیزینگ، فاینانس و پیشدر شرایطی که بازار تأمین مالی به روش

ران های خارجی بپردازند. ایمستقیم شرکت ورود راه سر بر موجود موانع با مقابله به گونهاین تا گویندمی سخن قرضه اوراق فروش بر

میلیارد 425 بندی شده و با عنوان یک کشور با درآمد باالی حد متوسط ردهمیلیون نفری به77که از سوی بانک جهانی با جمعیت 

شود که بینی میدرصد رشد را تجربه خواهد کرد، پیش4،5طور ساالنه به 2018تا  2016های دالر تولید ناخالص داخلی، طی سال

 به بارهاین در گذاری لندس بانک برلین مورد استقبال مدیران خارجی موسسات مالی قرار گیرد. لوتس رومیر، مدیر موسسه سرمایه

 سیارب قدم شود، عرضه خارج در ایرانی هایشرکت قرضه اوراق که صورتی در. داریم تمایل مسأله این به بسیار ما: است گفته رویترز

عنوان از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز به.خواهد بود چرا که ما به صورت مستقیم در آن دخیل نخواهیم بود مثبتی

های کنندگان مالی جایگزین است، چرا که سود بانکها برای یافتن تأمینشدت به دنبال تشویق شرکتناظر بازار سرمایه ایران به 

اما همایون دارابی، کارشناس اقتصاد بازار سرمایه و کارگزار بورس از بسترهای .درصد ساالنه است20داخلی درحال حاضر بیش از 

بندی ترین شرط تأمین مالی را از محل فروش اوراق قرضه رتبه. او که مهمگویدفروش اوراق در بازارهای جهانی میالزم برای پیش

توانیم بندی نکنند، نمیالمللی ریسک اقتصاد ایران را رتبهدهد: تا زمانی که موسسات بینتوضیح می« شهروند»داند، به ناشران می

المللی لی براساس استانداردهای جهانی توسط حسابرسان بینهای ماارایه صورت.هایمان را از این طریق انجام دهیمتأمین مالی پروژه

از دیگر الزامات انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی است که به گفته این کارشناس بازار سرمایه، هنوز در ایران امکانات الزم برای 

های مالی خود را براساس دارد، باید صورتعنوان مثال اگر وزارت نفت قصد تأمین مالی از این طریق را آن فراهم نشده است؛ به

المللی بازار سرمایه و فروش اوراق در افتادگی ایران از استانداردهای بیندارابی با اشاره به عقب.المللی ارایه دهداستانداردهای بین

ده و اگر قصد حضور در بازارهای المللی برای ما سخت شدرحال حاضر درک زبان بین :های تحریم و حتی بعد از انقالب، ادامه دادسال

 .افتادگی را جبران کرده و این زبان را توسعه دهیمجهانی را داریم باید این عقب

http://www.iana.ir/fa/news/39482/%D8%B3%D8%B1% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

دستاورد دولت روحانی  30/  9۵ميليارد دالر در سال  10سود کشور از محل برجام در بخش کشاورزي، حدود 

 سال و نيم اخير 3در 

دالر کمتر از مدت مشابه در  237در سه ماه نخست سال جاری، یعنی بالفاصله بعد از برجام، قیمت هر تن کاالی وارداتی به کشور 

 .سال گذشته بوده است

 :سعید لیالز

هایی از دستاوردهای دولت را تشریح کرد. با رئیس جمهوری روز گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش های آنها، بخش

توانست عملکرد قابل دفاع همکاران خود در کابینه را توضیح دهد چرا توان گفت روحانی بهتر از آنچه بیان کرد هم میاین حال می

در سه سال و نیم گذشته، کارها و خدمات بسیار بزرگی انجام داده است که برای ارائه یک گزارش بسیار مثبت و  که دولت روحانی

وجه به این نکته از آن رو ضروری است که به تازگی .کندساله یک دولت کفایت می 4سرافرازانه به ملت ایران، آن هم برای عملکرد 

وری خواسته است فقط یک دستاورد برجام را مثال بزند یا اسم ببرد. این درحالی است یکی از روزنامه مخالف دولت از رئیس جمه

دستاورد را برشمرد. در ادامه، تنها به  30توان که نه فقط از برجام، بلکه در مجموع عملکرد روحانی در سه سال و نیم گذشته، می

بوده  92دالر کمتر از سال  37ر تن کاالی وارداتی به ایران، در سال گذشته متوسط قیمت ه.کنمای کوتاه میچند دستاورد، اشاره

میلیون تن کاال به  40واردات مواد غذایی به شدت کاهش یافته است. با احتساب واردات  94است، آن هم در شرایطی که در سال 

 .تر تمام شده استیران ارزانمیلیارد دالر برای ملت ا 10توان گفت واردات کاال به کشور در سال گذشته می 94کشور در سال 

دالر کمتر از مدت  237همچنین در سه ماه نخست سال جاری، یعنی بالفاصله بعد از برجام، قیمت هر تن کاالی وارداتی به کشور 

شده تر وارد کشور درصد ارزان 20دالر، به این معنی است که کاالهای وارداتی، نزدیک به  237رقم .مشابه در سال گذشته بوده است

توان گفت سود کشور از این اند، کمتر بوده است، میاست. با توجه به اینکه واردات مواد کشاورزی و غذایی به کشور که ارزان بوده

دالر کمتر به  120بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی  95میلیارد دالر در سال  10محل حدود 

مخالفان دولت و دلواپسان باید توضیح دهند که چرا باید از کاهش  .و خارجی واردات کاال پول پرداخت شده است دالالن داخلی

 رفته است؟درآمدهای یک گروه خاص ناراحت شوند؟ ضمن اینکه باید پرسید ین مبلغ در گذشته به جیب چه کسانی می

جود اینکه کاهش قیمت جهانی نفت خام، دوبرابر شدن درآمدهای نفتی در زمینه آثار عینی برجام برای ملت ایران، باید گفت با و

میلیارد  25کشور در پسابرجام را خنثی کرده است و کاهش جهانی قیمت نفت باعث شده است که درآمدهای نفتی ایران امسال 

رمندان و بازنشستگان کشور اضافه درصد به قدرت خرید کارگران، کا 30تا  20سال و نیم گذشته توانسته  3دالر شود. اما دولت در 

درصد قدرت خرید این عده از جمعیت ایران، در زمانی از دست رفته است که هنوز تحریمی  90این درحالی است که بیش از .کند

 91و  92هزار دستگاه بیشتر از سال  500تقاضای واقعی برای خرید خودروی داخلی  95در کار نبوده است. از سوی دیگر، در سال 

است. این آمار به این معنی است که طبقات محروم و متوسط به پایین که متقاضی خرید این خودروها هستند، بار دیگر قدرت خرید 

هزار خانوار ایرانی را به جرگه خریداران خودروی  500سال توانست  2به عبارت دیگر، اینکه دولت در کمتر از .اندخود را بازیافته

ه کند، دستاورد کوچکی نیست. الزم است بدانیم که کاهش جهانی قیمت نفت، در کشورهای صادرکننده سواری تولید داخل اضاف

عمده نفت همچون عربستان، امارات، عراق، کویت و روسیه به کاهش شدید رشد اقتصادی منجر شده و در کشور ونزوئال نیز به سقوط 

نیز ادبیات روشنی درباره آثار سقوط جهانی نفت خام پدید آمده است. اما  حتی در کشور توسعه یافته نروژ.آزاد اقتصاد انجامیده است

در میان کشورهای تولیدکننده نفت، ایران نه تنها رشد اقتصادی مثبت را داشته است، بلکه کنار کشور هند به باالترین رشد اقتصادی 
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 هایآویو گروهصل شده است که در واشنگتن و تلدر میان اقتصادهای بزرگ جهان نیز دست یافته است. این دستاورد درحالی حا

  .کردندها ثانیه شماری میها برای سقوط و فروپاشی ایران بر اثر تحریمکثیری در درون و بیرون حکومت

ته اما اکنون ایران، تنها کشوری است که توانس .عجیب آن که در داخل کشور هم برخی، خواسته و یا ناخواسته هم صدا با آنان بودند

دهد که این دستاوردها نشان می.های اقتصادی در جهان تبدیل کنددرصد یعنی به یکی از باالترین رشد 4/7رشد منفی اقتصادی را 

های امنیتی و سیاسی، عملکردهای بسیار های معیشتی، اقتصاد کالن و شاخصجمهوری اسالمی ایران در سه سال گذشته در حوزه

اما حتی این دستاوردها نیز منافاتی با این واقعیت ندارد که بخشی از ایرانیان تحت فشارهای اقتصادی  .خوبی از خود نشان داده است

برند. اما این نکته به معنای آن نیست که دولت ضعیف عمل کرده، بلکه به این معنی است که اقتصاد تحویل گرفته شده از به سر می

 .دولت قبلی بسیار وخیم بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/39654/%D8%B3%D9%8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 117جهش بزرگ در بخش کشاورزي با اجراي اقتصاد مقاومتی در پسابرجام/ توليد محصوالت کشاورزي به 

 بينندکنند، واقعيت را نمینقد می« لوکس»ميليون تن افزایش یافته است/ 

خبرنگار، عکاس و  200رییس جمهوری در نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و بین المللی که با حضور بیش از 

 .تصویربردار برگزار شد به پرسش های خبرنگاران در تمام زمینه ها از جمله کشاورزی پاسخ داد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی عصر امروز سه شنبه و در ابتدای این نشست خبری که با حضور بیش از 

شد، از حضور پرشور مردم در مراسم تشییع زنده یاد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی قدردانی  خبرنگار، عکاس و تصویربردار برگزار 200

کرد و گفت: مردم ما به خوبی قدر بزرگان و خادمان خود را که تاثیرگذار در پیروزی انقالب اسالمی و استقرار این نظام بوده و برای 

 .صحیح در مسایل مهم اجتماعی و کشوری را نشان دادند ، می دانندتوسعه و آبادانی کشور تالش کرده اند و از همه مهمتر راه 

 شان نسبت به انقالب، نظام و کشور، با صبر و متانتاهلل هاشمی رفسنجانی عالوه بر خدمات شایان توجهروحانی خاطرنشان کرد: آیت 

یار مهم سیاسی و با روش اعتدالی، عقالنیت، خرد و شان در مسایل بسدیدند، با بیان آرامشان در آنجا که برای نظام الزم میو سکوت

ام های مختلف کدحوصله و سعه صدرشان به ما نشان دادند که بهترین روش و راه برای اداره کشور، تعامل با افکار مختلف و اندیشه

سال به مردم مبنی بر دستیابی  رییس جمهور پس از اشاراتی بر اهمیت ادامه راه آن مجاهد انقالب با یادآوری وعده خود در آغاز.است

درصدی اقتصاد در سال جاری اظهار داشت: کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و خدمتگزاران مردم و نیز همه مقامات، کارگزاران  5به رشد 

 درصدی که در منطقه ما نظیری برای آن 7.4درصد هستیم. رشد  5و قوا دست به دست هم دادیم تا امروز شاهد رشد بیش از 

 .های خیلی زیادی ندارد آن هم در شرایطی که جهان با رکود اقتصادی مواجه بوده استشناسیم و در سطح جهان هم نمونهنمی

رییس جمهوری با اشاره به گام های بسیار بزرگی که در زمینه استغال برداشته شده است ، گفت: در این راستا از همه مردم و 

 700رسیدن به مقصد نهایی و مطلوب فاصله زیادی داریم اما اینکه در طول یک سال بیش از  کارآفرینان تشکر می کنم گر چه تا

کشور هستند که باالی  6هزار شغل خالص در کشور ایجاد شود، نظایر زیادی حتی در دنیا ندارد در گفتگوی تلویزیونی هم گفتم که 

هزار شغل بسیار زیاد است البته برای کشور ما به خاطر  700لذا های اخیر به طور متوسط به وجود آوردند، هزار شغل در سال 600

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود موفقیت  .های گذشته داشتیم، هنوز نیاز به کار بسیار زیادی داردانباشت مسایلی که در سال

به شخص خاصی تعلق ندارد. برجام از آن ملت  ای و برجام را مورد اشاره قرار داد و گفت: برجام به دولت یازدهم یادر مذاکرات هسته

ای و دیگر فداکاران کشور است. برجام به استقامت یک ملت تعلق بزرگ ایران است و از آن رهبری مقتدر، شهیدان و شهدای هسته

اید درباره رییس جمهوری خاطرنشان کرد: کسی فکر نکند که به خاطر انتخابات سال آینده ب.دارد و یک دستاورد بزرگ ملی است

تر از برجام، حق، موفقیت یک ملت است و چرا در پیشگاه برجام بیش از حد، یا کمتر از حد الزم نسبت حرف بزند. برای ما مهم

کس در این دنیا مدعی موفقیت صد درصدی نیست، هر کاری ممکن است مان شاکر نباشیم. البته هیچخداوند نسبت به موفقیت

روحانی با تاکید بر اینکه .باشد، اما این کار در مجموع یک موفقیت بزرگ برای ملت عزیز و بزرگ ما بود نقص، عیب و ایرادی داشته

شتار جمعی ای و کهیچ کس تردید نکند که برجام پیروزی ملت ایران در اخالق است، گفت: به دنیا گفته بودیم که دنبال سالح هسته

ایران و دولت ایران و حکومت ایران درباره سالح کشتار جمعی تهمت زده می شود، نیستیم، به دنیا گفته بودیم آنچه که به نظام 

ما در برجام برای دنیا به اثبات رساندیم که ملت و نظام ایران، نظامی راستگوست و آنها که علیه این نظام به ناروا  .دروغ و اتهام است

رییس جمهوری اضافه کرد: کمتر کسی از صاحبنظران .فکنده باشندسخن گفتند، امروز در تاریخ جهان و در پیشگاه اخالق باید سرا

ای المللی اتمی رسماً اعتراف کند که مسایل ایران در زمینه هستهکرد که موضوع پی ام دی حل شود و آژانس بیندر کشور فکر می
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 لذا پایان این پرونده به معنای موفقیت اخالقیدهیم ها را ادامه میپایان یافته است و از این به بعد نسبت به آینده فعالیت ها بررسی

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در مذاکرات هسته ای و برجام از لحاظ سیاسی پیروز و موفق شدیم چون به .ملت بزرگ ایران بود

تواند در ت که میری اسدنیا گفتیم که ایران نظامی نیست که با آن رفتار امنیتی در دنیا شود. خواستیم به دنیا بگوییم که ایران کشو

های سیاسی منطقه و جهان یک مسایل مختلف جهان به عنوان یک بازیگر فعال و سازنده در صحنه باشد و غیبت ایران در صحنه

هراسی نادرست است و از ایران نترسید، ایران به دنبال صلح خواستیم به دنیا بگوییم که ایرانخسارت برای همه جهانیان بود. ما می

سازمان ملل به عنوان کشوری  7خواستیم به دنیا بگوییم که ایران استحقاق آن را دارد که تحت فصل منیت منطقه وجهان است میو ا

های روحانی خاطرنشان کرد: ما از لحاظ سیاسی موفق و پیروز شدیم و قطعنامه .که صلح و امنیت جهانی را به خطر افکنده است، نباشد

خود موفق شدیم. غنی سازی را حق  ما برای احقاق حقوق ملی .مرجعی که تصویب کرده بود، لغو کردیم ظالمانه را به دست همان

م و این ای تالش کنیآمیز هستهگفتیم مثل هر کشور پیشرفته دیگر حق داریم در زمینه فعالیت صلحدانستیم، میملت ایران می

ای ما را به رسمیت شناخته است و این موفقیت و آمیز هستهی فعالیت صلحموفقیت ما بود که امروز سازمان ملل و آژانس بین الملل

گفته  رییس جمهوری با بیان اینکه از لحاظ اقتصادی موفقیت بسیار خوبی را به دست آوردیم، گفت: به مردم.پیروزی حقوقی ما بود

کنند به یکباره کنار هایی که با ما مذاکره میدولت ای ایران راهای هستهپذیریم که همه تحریمای را میبودیم زمانی توافق هسته

ماه بگویید  3بگذارند و گفته بودیم که حاضر نیستیم تحریم را قدم به قدم کنار بگذارید یک روز بگویید پتروشیمی آزاد است بعد از 

بعد بگویید حمل و نقل و پس از چند ماه  های مربوط به فلزات گرانبها آزاد است وحاال نفت آزاد است، بعد از چند ماه بگویید فعالیت

روحانی در ادامه خطاب به ملت ایران گفت:  .ها باید به یکباره برداشته شودبگویید، بیمه، روابط بانکی آزاد است. گفته بودیم تحریم

ت و امروز در نفت و گاز دیماه سال گذشته، برداشته شده اس 27ای، بعد از اجرایی شدن برجام، در های هستهها، تحریمهمه تحریم

مان عادی های بزرگ دنیا رابطهها و بانکتحریمی نداریم، امروز در حمل و نقل و بیمه، تحریمی نداریم، در مسایل بانکی با دولت

دهند و برخی از کشورهای بزرگ های بیش از حدی را انجام میهایی که دارای سهام خصوصی هستند گاهی احتیاطاست البته بانک

هایی را انجام می دهند و توقع ما هم از ابتدا نسبت به آمریکا این چنین بود وقتی اندازیبویژه آمریکا البته در اجرای برجام سنگ و

 دولتی دولت خصم است پیداست که از همه توانش برای اجرای یک توافق استفاده نکند، اما در عین حال، امروز مردم ما به حقوق

 .اند و اگر مشکالتی باقی مانده آن مشکالت را باید حل و فصل کنیممینه اقتصادی، دست یافتهبسیار فراوانی در ز

رییس جمهوری تاکید کرد: مردم عزیز بدانند در توافقات جهانی حتی توافق با یک کشور هم که باشد در اجرا ممکن است اشکاالتی 

 مان را مد نظرود اما ما نباید صبرمان را از دست دهیم و باید منافع ملیدر اجرا پیش آید و کار در بعضی از موارد به دلخواه پیش نر

کشور بزرگ داریم، توافقی که آثار جهانی دارد و مربوط به سازمان ملل  6قرار دهیم. در موضوع یک توافق بزرگ، توافقی که با 

م، مردم ایها، با قدرت ایستادهحال در برابر بدعهدیشود، طبیعی است که در بعضی از موارد مشکالتی را داشته باشیم اما در عین می

ایم و نخواهیم کرد. منافع ملی برای ما اصل ما مطمئن باشند، مقتدرانه عمل کردیم و عمل خواهیم کرد اما عجوالنه کاری نکرده

نی بر اینکه دستاوردهای رییس جمهوری در پاسخ به پرسشی مب.اساسی است و این منافع ملی را همواره مد نظر قرار خواهیم داد

نشینان جامعه چه بوده است، با تاکید بر اینکه برجام متعلق به همه ملت و از جمله اقشار مستضعف برجام مشخصاً برای فقرا و حاشیه

 ، کلکردها تصاعدی باال می رفت و وضع نفت ما ادامه پیدا میشد ، فرضا تحریمدی پارسال برجام اجرایی نمی 27است، گفت: اگر 

 70روحانی تصریح کرد: تا پایان سال با اجرای برجام حدود  .هزار میلیارد تومان بیشتر نبود 33الی  32درآمد نفتی کشور در امسال 

هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت و در غیر این صورت این درآمد از کجا تامین می شد؟ آیا از حقوق قشر پرستاران، 

 امور بهداشت و درمان را زمین بگذاریم؟ حقوق بازنشستگان و بخش امنیتی و نظامی را تعطیل بکنیم؟ معلمین کم کنیم؟

کنند. نقد لوکس خیلی جا ندارد. باید به خوبی به مردم بگویند که اگر برجام رییس جمهوری تاکید کرد: منتقدین، لوکس نقد می
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مان کنند و با دستان پرتوان آنها امروز صادرات و تولید نفتر نفت و گاز تالش مینبود، چه اتفاقی می افتاد و امروز همه کارگرانی که د

میلیون متر مکعب در روز گاز مصرف  700روحانی ادامه داد: امروز بیش از  به قبل از تحریم رسید، چگونه این شرایط فراهم می شد؟

شود؟رییس جمهوری با اشاره به مساله حاشیه نشینان، گفت: میگذاری نکنیم ، چگونه زندگی مردم تأمین کنیم، حال اگر سرمایهمی

نشین بدون بیمه، امروز دارای پوشش بیمه هستند و وزارت بهداشت و درمان به آنها میلیون نفر حاشیه 11 .همه آنها را بیمه کردیم

کرد و افزود: ممکن است فردی اجرای  روحانی برجام و آثار آن را متعلق به همه مردم و موضوعی ملی توصیف.خدمات رسانی می کند

برجام را نقد کند که اشکالی ندارد، اما برجام، موضوع دولت نیست که کسی فکر کند برای مقابله با دولت، با برجام مقابله کند و 

یعنی کار  رییس جمهوری گفت: اگر کسی بخواهد آثار برجام را کوچک نشان دهد،.های دیگری وجود دارد که دولت را نقد کندراه

ملت را کوچک نشان داده است که معنایش واضح است. مسأله برجام امری است که همه نهادهای کشور از جمله شورای عالی امنیت 

روحانی ابراز امیدواری   .ملی و مجلس شورای اسالمی تصویب کردند و برجام تعلق به دولت ندارد بلکه متعلق به نظام و ملت است

 .هایشان بیشتر تشریح کنندها و برنامههمه مسئولین بتوانند خدماتشان را به مردم در مصاحبه کرد، دولت یازدهم و

خبرنگار ایلنا پرسید: همه اذعان دارند در فقدان آیت اهلل هاشمی، پشتوانه بزرگی را از دست داده اید و ممکن است جنابعالی هدف 

ساله دولت اصالحات سیدمحمد خاتمی حق حضور  8جمهور  مروز نه تنها رییسای که احمالت بیشتر تندرو ها قرار بگیرید، به گونه

شود، هایی هم مبنی بر رد صالحیت شما در انتخابات آتی شنیده میهای مختلف از جمله مراسم ترحیم را ندارند، زمزمهدر برنامه

پاسخ دهید که آیا وقت آن نرسیده که بزرگان ترین مقام کشور پس از رهبری سوال مشخص من از شما این است که به عنوان عالی

اهلل جمهوری گفت: آیت ای بیندیشند؟رییسهای نظام چارهها قبل از از دست دادن سرمایهها و محدودیتنظام برای رفع این تندروی

شهیدان بهشتی  شود همانطور که جایوقت پر نمیهاشمی، یک شخصیت بزرگ نظام ما بودند و جای خالی ایشان به نظر من هیچ

داد، پذیر است، کار عظیمی که آن مرد بزرگ انجام و مطهری همیشه خالی است ولی امیدواریم همه تالش کنیم تا حدی که امکان

روحانی اظهار داشت: درخصوص مابقی پرسش نیز ما را با شورای نگهبان .مان کوشا باشیم و بتوانیم آنها را جبران کنیمدر انجام وظیفه

این ها شایعات است و به این شایعات خیلی توجه  .یندازید. روابط ما با شورای نگهبان همیشه خوب بوده و باز هم خوب استدعوا ن

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه .نکنیم و انتخابات همیشه یک فرآیندی دارد که هنوز خیلی زمان برای سال آینده باقی مانده است

واقعاً  :، گفت"تر ببندیم و به جامعه خدمت کنیمجمهوری اسالمی ایران کمربندها را محکم نظام امروز همه باید برای خدمت به"

اهلل هاشمی نشان دادند که چقدر دهند که چقدر عظمت دارند و در همین حادثه رحلت آیتای نشان میاین مردم بزرگ در هر حادثه

خبرنگار خبرگزاری ایسنا از رییس جمهوری پرسید: به .ش و خدمت کنیمبزرگ و باعظمت هستند و باید برای این مردم، کار ، تال

هزار شغل ایجاد شده دانش آموختگان دانشگاهی چه سهمی داشتند و با توجه به آمار نسبتاً باالتر  700ایجاد اشتغال اشاره کردید، از 

ت: روحانی در پاسخ گفدارد؟ آموختگان دانش برای ای برای ایجاد اشتغالبیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی دولت چه برنامه

شد. متاسفانه از نیمه دوم شغل درست می 80باید در دهه  60اشتغال مسأله بسیار مهم پیش روی ما است. برای همه متولدین دهه 

گویم حدود همیشه مینمی بینید؛ من  91تا  90تا  85دهه هشتاد، ایجاد اشتغال متوقف شد. یعنی شما اشتغال خالصی از سال 

رییس جمهوری افزود: درست آن .هزار شغل خالص درست شده است و این یعنی صفر 14صفر. چون محاسبات این است که سالی 

هایی بود که وضع نفت و درآمد نفتی ما بسیار خوب بود، متأسفانه به جای اینکه شد و سالبایست اشتغال درست میهایی که میسال

  .دهد. امروز باید جبران کنیمدرست کنیم، رفتیم واردات را افزایش دادیم. آمار و ارقام این را نشان میبرای مردم شغل 

ت ها وسعروحانی در ادامه پاسخ به این پرسش اظهار داشت: در آن مقطع یک کار تأخیری هم انجام گرفت و آن اینکه فضای دانشگاه

ها را جذب ی کاربردی، دانشگاه آزاد همه اینها شروع کردند توسعه پیدا کردن و جوانهای دولتی، علمپیدا کرد. پیام نور، دانشگاه

رییس جمهوری ادامه داد: این دانشجوها .میلیون دانشجو داریم 5میلیون نفر و االن هم که تقریبا  4کردند. آمار دانشجویان ما رسید به 
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 از. کنیم درست شغل برایشان باید که شوندمی آموخته دانش دانشجوهزار  800الی  700ساالنه  .شوندبه تدریج دانش آموخته می

 سابقهکم آمارهای جزو این و شدند کار بازار وارد فعال نیروی نفر، هزار 200 و میلیون یک از بیش امسال، تابستان تا پارسال تابستان

هزارش باقیمانده  500هزار، یعنی چقدر بیکار اضافه شده،  700گذشته ما است. ما چقدر توانستیم شغل درست کنیم،  هایسال

هزار شغل درست شده، بیکاری در مجموع افزایش پیدا کرده است. اگر یک میلیون و  700روحانی تصریح کرد: با وجود اینکه .است

هزار شغل درست کنیم. ما  200به همان اندازه قبل بود. ما نتوانستیم یک میلیون و کردیم تازه بیکاری هزار شغل درست می 200

ها خیلی بیشتر است، در دانش آموختگان زیاد است، در میان هزار شغل درست کردیم. آمار بیکاری ما متوسط است. در جوان 700

 .ه روند گذشته یک حرکت مثبت خوبی داشته استها نسبت بها بیشتر است. البته در یک سال گذشته آمار اشتغال خانمخانم

ها است. رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در زمینه اشتغال عقب هستیم. یکی از اهداف بزرگ ما در مسأله برجام، اشتغال برای جوان

خلی و خارجی، شود؛ سرمایه داگذاری درست میشود. اشتغال با سرمایهشود اشتغال درست کرد؟ با وام که نمیبه چه صورت می

روحانی گفت: خوشبختانه امسال، آمار و ارقامی که در اختیار داریم هم در بخش کشاورزی .های اقتصادی، کشاورزیفعال کردن بخش

کردیم برای اینکه ای کردم. آن موقع همه تالش میو هم صنعت وضعیت خوبی داشته ایم. سال گذشته همین موقع، مصاحبه

های بزرگ، مثل رییس جمهوری اضافه کرد: در برخی از کارخانه.مانده به چه صورت به فروش برسانیم هایی که در انبارهاجنس

ها پر بود. االن همه انبارها خالی شده که فوالد، آنقدر انبارها انباشته شده بود که دیگر انبارها جا نداشت. محصوالت فوالد در حیاط

گویند و دهد آنهایی که دائم از رکود میدهند. این نشان میبرای تحویل جنس می هیچ، کارخانه های تولید فوالد نوبت سه ماهه

بینیم؛ بروند گویند ما نمیها میروحانی اظهار داشت: بعضی.بینیم باید یک عینکی، چیزی و درمانی بکننداینکه ما آثار برجام را نمی

ارد؟ ذوب آهن پارسال چه وضعی داشت، امروز چه وضعی دارد؟ فوالد را نگاه کنند، پارسال چه وضعی داشت و امسال چه وضعی د

های اقتصادی ما نیمه فعال است و باید به آنها خواهم بگویم همه جا مشکالت حل شده، اشتباه نشود. هنوز برخی از بخشالبته نمی

ادامه داد: امسال تسهیالت خیلی  رییس جمهوری.کنیمها بدهیم اما تالش میتوانیم به این بخشکمک کنیم. همه تسهیالت را نمی

آید به بیشتری نسبت به سال گذشته داده شده است. یک تحرک بسیار خوبی در سراسر کشور شروع شده. هر استانداری که می

ها، ماندگیدهد همه اینها در استان خودشان شاهد رونق و فعالیت هستند. منتها عقبتهران و گزارش استان خود را به من می

 91درصد رشد منفی در سال  6.8روحانی تصریح کرد: ما  .دها و رکودها آنقدر عمیق بوده که هنوز جای خالی پر نشده استکمبو

درصد رشد  3، 93در سال  .درصد می شود 9درصد رشد منفی داشتیم که اینها روی هم  2و نزدیک  1.9هم منهای  92داشتیم. در 

درصد دیگر باید رشد  4درصد. چقدر دیگر بیاید تا جبران شود،  5روی هم می شود درصد رشد داشتیم که  2، 94داشتیم و در 

بنابراین، این  .های بوجود آمده را پر کنیمرییس جمهوری تاکید کرد: هنوز نتوانستیم آن چاله.برسیم 90داشته باشیم تا به سال 

امسال حرکت بسیار خوبی شروع شده و همین حرکت را با بینیم، اما ها نمیحرف درست است. هنوز همه آثار رونق را در همه بخش

 .یلالتحصهای فارغامید بیشتر باید ادامه دهیم، آن وقت آثارش، اشتغال برای همه آنهایی است که جویای شغل هستند از جمله جوان

حل  به عنوان یک الگو برای خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره از رییس جمهوری پرسید: یک سال از توافق برجام گذشته و برجام

المللی و منطقه عنوان شده است و بیان شده که امروز یک برجام برای منطقه نیاز است. در چند روز آینده اجالس های بینبحران

این  در مهمی و حساس نقش و بوده اجالس این طراحان جزو ایران که داریم پیش در سوری –آستانه را به عنوان گفتگوی سوری 

جمهوری سوریه چقدر  خاصی برای خروج سوریه از بحران دارد و آینده رییس زمینه داشته است؛ آیا ایران در این اجالس ایده

تواند مورد بحث قرار گیرد؟روحانی پاسخ داد: مسائل منطقه و بویژه موضوع سوریه برای ما بسیار حائز اهمیت است؛ امروز پس از می

بس مورد توافق قرار گرفته است که این خود قدم یه و آن همه کشتار در مجموع خوشحالیم از اینکه آتشسال درگیری در سور 5

رییس جمهوری با بیان اینکه باید تالش کنیم .ها آتش بس برقرار شده استمثبتی است که در سوریه بین دولت و برخی از گروه
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ور نشود، افزود: پیش از این در مذاکرات برای حل بحران سوریه یک آتش بس را در سوریه حفظ کنیم تا دوباره آتش جنگ شعله 

رفتند، اما امروز مذاکره بین دولت و کردند و میشدند، صحبت میآمدند، جمع مینشین بودند، میعده افراد سیاسی که بیشتر خارج

 .ک مذاکره واقعی و جدی تحقق پیدا کندتواند یبس را پذیرفته و در صحنه هستند، بنابراین میهای مسلحی است که آتشگروه

روحانی خاطرنشان کرد: ایران، روسیه و همچنین ترکیه برای برگزاری اجالس آستانه تالش زیادی کردند؛ اساس این اجالس مذاکره 

ش روز آتما و بودند مسلح و جنگیدند هم و هستند مخالف هم که است هاییگروه با سوریه دولت مذاکره یعنی است، سوری –سوری 

شود، قدم پایانی رییس جمهوری اظهار داشت: همه تالش ما این است که این قدمی که در آستانه برداشته می.بس را قبول کردند

نباشد، بلکه آغازی برای حل همه مشکالت در سوریه باشد که ادامه پیدا کند. مسایل سوریه به یکی دو مسأله ختم نمی شود و 

روحانی ادامه داد: تالش جمهوری  .خیلی مسایل دیگر مطرح است که باید در گفتگوها به تدریج حل شودهای خاصی دارد. پیچیدگی

مان را در این اسالمی ایران همواره بر این بوده و هست که مسأله سوریه از طریق سیاسی و مذاکره حل و فصل شود و ما همه توان

جمهور باشد،  سوریه چه کسی و چه دولتی چگونه حاکم باشد و چه کسی رییسراستا بکار خواهیم گرفت و نسبت به اینکه در آینده 

همه وابسته به مردم سوریه است؛ هیچ کس حق ندارد از طرف مردم سوریه تصمیم بگیرد ما باید فضای صلح و ثبات را برقرار کرده 

خبرنگار روسیا الیوم از رییس .ذیریم و قبول کنیمو شرایط را برای انتخابات آزاد آماده کنیم؛ هر چه رأی و نظر مردم بود باید بپ

سال پیش در نشست خبری گفتید که رابطه ایران با کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس خصوصا  4جمهوری پرسید: حدود 

یی است که هاکند در حالی که سال گذشته شاهد این بودیم که رابطه ایران با عربستان بدتر شد االن صحبتعربستان بهبود پیدا می

هایی را آورده برای هایی بوده که وزیر خارجه عراق پیامشود و حتی صحبتهایی از سوی کویت و عراق دارد انجام میگریمیانجی

ده بین هایی رد و بدل شفرمایید یا اینکه پیامگرانه را تأیید میهای بین دو کشور را نزدیک کنید. حرکت های میانجیاینکه دیدگاه

اش برای بهبود روابط با عربستان چه است؟روحانی در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه اساس یا اینکه ایران شرایط دو کشور

تر با همسایگان و بویژه کشورهای اسالمی بوده، گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران و دولت یازدهم همواره بر مبنای روابط نزدیک

س هم از این مسأله مستثنی نیستند، آنها هم همسایگان جنوبی ما هستند، ما همیشه روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فار

رییس جمهوری با اشاره به اینکه عربستان .خواستیم و تالش ما برای این بوده که روابط ما روابط بهتری باشدخوب را با آنها می

رد، افزود: امروز به نفع منطقه و عربستان است که هر چه سعودی مشکل را خودش از حمله بدون مبنا به کشور همسایه شروع ک

روحانی خاطرنشان کرد: ما با عربستان به عنوان یک کشور مسلمان .تر این حمالت را به کشور عزیز و برادرمان یمن قطع کندسریع

الت جاوز عربستان به یمن، به مداخو همسایه از نظر روابط دو جانبه مشکلی نداریم که بخواهیم حل کنیم بلکه اساس مشکالت ما به ت

 .هایی که عربستان در موضوع تروریسم در منطقه دارد، مربوط می شودعربستان در بحرین، به مداخالت و برنامه

رییس جمهوری با اشاره به اینکه عربستان پس از اعدام شیخ نمر و مسأله سفارت ، روابط را به طور یکجانبه قطع کرد و ما خواستار 

رابطه نبودیم، گفت: از آن زمان تاکنون کشورهای مختلفی برای میانجیگری بین ایران و عربستان وارد صحنه شده اند؛ امیدواریم قطع 

خواهیم که در منطقه صلح و ثبات باشد، ایران نه قصد دارد در مسایل داخلی عربستان های مسأله بتواند حل شود و ما میریشه

خواهد عربستان نقشی که استحقاق آن را واهد عربستان از صحنه سیاسی منطقه حذف شود و نه میخمداخله داشته باشد، نه می

ها از منابع مالی یا دارد ، نداشته باشد، اما در عین حال وقتی عربستان به یک کشور همسایه مظلومش تجاوز کرده و تروریست

 .ل تنها برای ایران نیست بلکه برای کل منطقه استآفرین است و مشککنند، این مشکلتسلیحات عربستان استفاده می

روحانی اظهار امیدواری کرد: عربستان راه درستی را در این زمینه انتخاب کند و اگر عربستان تصمیم درستی را اتخاذ بکند، ما 

ما  شتری را با تالشحاضریم در مسأله یمن و مسایل منطقه به عربستان کمک کنیم. و می خواهیم در کل منطقه ثبات و وحدت بی

رییس جمهوری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت یازدهم با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص .بوجود بیاید
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های اقتصادی روزمره را مطالبه کردند، چه اقدام ویژه و جهشی در مسایل اقتصادی که یک اقدام جهشی و خارج از چارچوب فعالیت

تولید و در مسیر هدایت نقدینگی سنگین و رو به افزایش به سمت تولید انجام داده است، گفت: مسأله اقتصاد  مسیر حمایت از

های کلی اقتصاد مقاومتی بکار گرفته مقاومتی برای کشور بسیار اهمیت دارد و دولت تمام تالش خود را برای اجرای همه سیاست

ک تر کرد، تاکید کرد: برجام یبرجام فضای فعالیت برای اقتصاد مقاومتی را آسانروحانی با بیان اینکه خوشبختانه مسأله   .است

دارد. در این فضا باید تالش کنیم و دولت و ملت دست به کند و موانع را برمیگذار، تولیدگر نیست، بلکه فضا را آماده میسرمایه

و عمل برای اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند.در مسأله  رییس جمهوری افزود: مقام معظم رهبری امسال را اقدام.دست هم بدهیم

میلیون برسد و صادرات  3میلیون به  2ای نیست، تولید نفت از نفت و گاز اولین این کار انجام گرفت. در شرایط برجام که کار ساده

های بسته شده، دوباره یست که چاهدکتر روحانی خاطر نشان کرد: کار ساده ای ن.میلیون برسد 2نفت از یک میلیون بشکه به باالی 

ریيس جمهوري با بيان .هستیم باز شود و صنعت نفت کار بسیار عظیمی انجام داد و شاهد افتتاح طرح های بخش پتروشیمی

اینکه اقتصاد مقاومتی به معناي افزایش صادرات، توليد و اشتغال است، ادامه داد: امروز تحول در بخش کشاورزي و 

ميليون تن  11.۵ميليون تن گندم خریداري شود اما به خرید  8رخ داده است. پيش بينی شده بود  خودکفایی گندم

دکتر روحانی افزایش توليد محصوالت کشاورزي .ميليون تن رسيدیم که حرکت بسيار بزرگی بود 14گندم و توليد باالي 

و افزود: در بخش صنعت و تولید ي دانست ميليون تن را جهش و حرکت بزرگ در بخش کشاورز 117ميليون تن به  97از 

 شروع جاری سال اسفند در خارجی –های اخیر رخ داده است و بزودی خودروهای مشترک ساخت داخلی خودرو جهشی در ماه

 .است مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در اینها همه و شودمی صادر خارج به آن درصد 30 و است خوبی حرکت که شودمی

اظهار داشت: در مسأله گردشگری نیز حرکت خوبی آغاز شده است و خرید هواپیماها، صنعت گردشگری ما را به  رییس جمهوری

دار دار ، هتلگویند خرید هواپیما چه سودی برای مردم دارد اما خرید هوپیما برای راننده تاکسی، مغازهآورد. برخی میحرکت در می

های گردشگری است و طرح این کتر روحانی با بیان اینکه صنعت هوایی یکی از پایهد.و همه فعاالن بخش گردشگری سودآور است

های هواپیمایی کشورهای همسایه برود؟ میلیارد دالر در سال از پول ملت ایران به شرکت 5تا  4پرسش که آیا باید خوشحال باشیم، 

با هواپیما سالم و تمیز به سفر حج ان شاء اهلل در صورت  تاکید کرد: چرا خودمان انجام ندهیم؟ و آیا برخی مشکل دارند که مردم

یمای گویند باید هواپدرست شدن اوضاع و به سوریه پس از امن شدن، بروند؟رییس جمهوری تاکید کرد: انگار برخی مشکل دارند و می

ول در اشتغال، زندگی مردم و دکتر روحانی خرید هواپیما را تح.کهنه سوار شویم. شما کهنه سوار شوید و کهنه هم وجود دارد

استان جدید  5تقاضا کند، تا ایان امسال و برخی در سال آینده، خطوط ریلی به  گردشگری توصیف کرد و افزود: اگر اوضاع اقتصادی

ی تکنم حرکت خوبی تا کنون در زمینه اقتصاد قاومرییس جمهوری تصریح کرد: بنابراین فکر می.کشیده می شود که کار بزرگی است

 .انجام شده است و البته باید همه برای رسیدن به اهداف مورد نظر ملت و رهبر معظم انقالب تالش بیشتر کنیم

تان یهای انتخاباتخبرنگار روزنامه ابتکار از رییس جمهوری پرسید: چندی قبل شما منشور حقوق شهروندی را در اجرای یکی از برنامه

از مفاد منشور حقوق شهروندی در نهادهایی غیر از دولت، باید پیگیری شوند و یا مسایلی هستند  ابالغ کردید. در شرایطی که بسیاری

می اهلل هاشهای انتخاباتی شما بود و بحث عدم ارایه مجوز حضور رییس دولت اصالحات در مراسم تشییع آیتمثل حصر که جزو وعده

نشور گویند مها میین منشور وجود دارد؟دکتر روحانی پاسخ داد: بعضیرفسنجانی، با وجود چنین مسایلی چه تضمینی برای اجرای ا

هایی بود. یعنی یکی از وعده 92های من در انتخابات سال حقوق شهروندی برای انتخابات منتشر شده است. حقوق شهروندی جزو قول

روزه اول، اولین نسخه حقوق شهروندی  100 که به مردم دادم تهیه حقوق شهروندی، انتشار آن و تالش برای اجرای آن بود. ما در

 .های دولتی در این زمینه بحث کردیمهای فراوانی شد و با همه دستگاهرا منتشر کردیم و روی سایت گذاشتیم. بحث
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ها و مسئولین بگذارم. باالخره این منشور تکمیل شد. به رییس جمهوری گفت: خود من هم ناچار شدم جلسات متعددی با حقوقدان

تر هم شده و موادی به آن اضافه شود. منشور متکی بر نظر من یک منشور خوب و جامعی است. البته ممکن است این منشور کامل

قانون اساسی  134دکتر روحانی افزود: حقوق شهروندی متکی است بر اصل .قانون اساسی مخصوصاً فصل سوم قانون اساسی است

کند. بر همین مبنا برنامه ما در حقوق شهروندی همین محورهایی است جمهور تعیین می گوید خط مشی و برنامه را رییسکه می

 .خواهم آن را اجرا کنندهای اجرایی ابالغ خواهم کرد و از آنها میکه منتشر کردیم. تمام مواد حقوق شهروندی را به تمام دستگاه

ا به دستگاه اجرایی تعلق ندارد. اگر همه دولت هم این رییس جمهوری اظهار داشت: نکته شما درست است. حقوق شهروندی تنه

مخصوصاً قوه قضائیه  .حقوق شهروندی را اجرا کنند و همه مردم هم دنبالش باشند، باز قوای دیگر هم در این زمینه باید کمک کنند

حقوق شهروندی و این منشور در و امیدواریم دو قوه دیگر در کنار قوه مجریه باشند. آنها هم یاری و کمک کنند، چون این اصول 

دکتر روحانی تصریح کرد: اینکه در مقام عمل بعضی از حقوق شهروندی امروز هنوز عملیاتی .اش قانون اساسی استواقع پشتوانه

کنم. یعنی در دولت، مخصوصاً از طریق وزیر جمهور همواره این مسایل را دنبال می شود، متأسف هستم و به عنوان رییسنمی

ل کنم، برخی از مسایگستری که پیوند بین دو قوه را به عهده دارد و باید دنبال کند، هم کتباً و شفاهاً به طور منظم دنبال میداد

خواهد مان را انجام می دهیم، گفت: دلمان میرییس جمهوری با اشاره به اینکه همه تالش.برداست که حل آنها یک مقدار زمان می

ب اجرا شود نه فردا. منتها در عین حال تالش و توان ما مطابق آنچه در قانون اساسی آمده، در یک حدی بعضی از امور همین امش

است که نیازمند هستیم به کمک دیگران و در برخی موارد نیازمند به اجماع نظام هستیم. همه ما باید در یک مسأله اجماع کنیم. 

در ادامه خبرنگار روزنامه رسالت از دکتر روحانی .ها روزی به ثمر بنشیندتالش بسیار امیدوار به آینده هستم و امیدوارم همه این

تعالی ها برداشته شود، حضرکنیم مگر اینکه تمام تحریمپرسید: یکسال پیش قبل از امضاء برجام گفتید هیچ سندی را امضاء نمی

میلیارد دالر از پول ما را هم سرقت  2یسا اعمال شد و ها برداشته نشد، بلکه تحریم جدیدی به نام آمستحضرید که نه تنها تحریم

جمهوری پاسخ داد: در رابطه  ها را برنداشتند، سندها امضاء شد؟رییسکردند، سوال من این است که چطور شد با اینکه اینها تحریم

ای های هستهتحریم . دنبالش هم نبودیمای است واال درباره تحریم های دیگر اصالً مذاکره نکردیم و های هستهبا برجام مقصود تحریم

ای های دولتی، تقریباً برداشته شده است، و در بخش نفت و گاز چیزی به نام تحریم نداریم و به اندازهبا اجرایی شدن برجام در بخش

اریم انتقال نفت مشکل د آید. نه در نقل وفروشیم و پولش به حساب میبخواهیم میکنیم و به هر که بخواهیم تولید و صادر میکه 

هایی که به گذاریگذاری خارجی انجام می دهیم، و یکی از سرمایهگذاری نفت هم االن سرمایهو نه در فروش نفت. در حوزه سرمایه

 .ها برداشته شده استمیلیارد دالر است . در حمل و نقل و ماشین و ریل هم تحریم 5زودی شاید نهایی شود، رقمی نزدیک به 

دکتر روحانی اضافه .ها در موضوع حمل و نقل فقط از هواپیما نام می برند در حالیکه کالً تحولی در این بخش ایجاد شده استیبعض

خواهم که برای مردم توضیح دهند که بعد از برجام چه کرد: در تجهیزات پزشکی هم تحوالت مهمی ایجاد شده است و از وزرا می

از وزیر نفت سوال کردم که بعد از برجام تجهیزات نفت، چقدر فرق کرده ،. ایشان گفت بعضی از  مشکالتی از آنها رفع شده است.

اش نسبت به قبل از برجام یک دهم شده است. برای تهیه برخی از داروها و تجهیزات پزشکی تجهیزات در حوزه صنایع نفت قیمت

ی برای ما ایده آل نبود اما امروز دست ما باز است از هر کشوری ناچار بودیم از بعضی از کشورها بگیریم که از لحاظ کیفیت خیل

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: در موضوع بانک بخشی از .بنابراین راه باز شده است. در بیمه نیز مشکل نداریم .کنیمخریداری می

به مسایل غیر برجام است. بنابراین مشکل حل شده و بخشی از امور باقی مانده است، آن هم مسایل مختلف دارد و عمدتاً مربوط 

رییس جمهوری در ادامه پاسخ به این سوال با .ها بدعهدی کردند، این حرف درستی استتحریم، برداشته شده، اما اینکه آمریکایی

یست نبیان اینکه آیسا تحریم جدیدی نیست و سوال شما در مورد آیسا که گفتید یک تحریم جدیدی است و اجرا شده است، اینطور 

، اظهار داشت: آیسا تحریم جدیدی نیست، اجرا هم نشده است. آیسا تمدید یک تحریم قبلی است. البته این از نظر ما نقض برجام 
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ها آن را بالاثر نکنند، این نقض فاحش برجام است. دولت آذر گفتم که اگر در تمدید آیسا، آمریکایی 16ای در است و من یک جمله

جمهورشان قانون تمدید که کنگره تهیه کرده بود را امضاء  آورده شد دو کار کرد یکی اینکه رییس 5+1که به  آمریکا با فشارهایی

خواهم بگویم حاال که امضاء نکرده افتد.. نمیجمهور امضاء نکرده، این خیلی زیاد اتفاق نمی نکرد یعنی قانونی تصویب شده و رییس

کرد. نکته دوم این بود که بالفاصله این را بالاثر کردند یعنی ویو کردند اگر د که باید وتو میاش این بوبه وظایفش عمل کرده، وظیفه

داشتیم . در عین حال یک تخلف بود و البته  کرد و خیلی برنامهنشستیم و خیلی چیزها تحقق پیدا میکردند ما آرام نمیبالاثر نمی

این بود که هم دستوری به وزیر امور خارجه و هم به رییس سازمان انرژی اتمی دادم ما در برابر آن تخلف اقدام کردیم. اقدام ما هم 

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: .ها نسبت به آیسا برداشته شدکه یکی اجرا شده و یکی دیگر در حال اجراست، بنابراین این قدم

چارچوبی داشته و مکانیزم هم دارد و اگر کسی تخلف  هایی را شاهد باشیم، اما این توافق یکممکن است باز هم در آینده بدعهدی

دیروز کرد ما برمبنای آن مکانیسم عمل کرده و خواهیم کرد. البته در زمینه اجرای برجام از سوی ما هم یک بخشی از آن در فردو 

ی ته شده است اما در زمینه بانکها برداشتمام شد. البته وقت ما محدود نبود و تا یکسال وقت داشتیم؛ بنابراین به نظر من، تحریم

ها، هم بدقلق بوده و هم بدعهدی کردند و ممکن است بدعهدی کنند، دکتر روحانی با بیان اینکه آمریکایی.هنوز باید تالش کنیم

شوری کگفت: باید خود را برای شرایط مختلف آماده کنیم، اما نسبت به آینده امیدوار هستم. برجام چیزی نیست که یک فردی که در 

شان نیاید، اما برجام برای آمریکا خیر است آید. خیلی ها ممکن است از خیلی چیزها خوشانتخاب شده بگوید من از آن خوشم نمی

رییس جمهوری اظهار داشت: برجام یک فضای جدیدی را در دنیا بوجود آورده است و به ضرر کسی نیست. این مو .فهمدکه او نمی

 دولتی راحتی به که نیست چیزی برجام ولی است اینگونه فعال آمریکا منتخب جمهور رییس است؛ همه نفع به و برد –ضوعی برد 

دکتر روحانی با اشاره به اینکه باید تدبیرمان را برای ادامه مسیر بکار ببندیم، گفت:  .بگذارد پا زیر و کرده نقض را آن بتواند کسی یا

ها چه خاصیتی دارد؟ هر ببینند؟ این خوابها را میبرجام بهم بخورد؛ برای چه این خوابخوابند صبح منتظرند ها شب که میبعضی

ل ای بودند در طوشان ضعیف شده است؛ یک عدهنویسند که برجام اینطوری شد، برجام نمی ماند و پایهشب یک مقاله و چیزی می

 کنند منگویی میدند به عکس درآمده است باز هم پیشبینی کرشناسم، هر چه پیشاین ده، بیست سال اخیر که اینها را می

هایش مستحکم است، تصریح کرد: رییس جمهوری با بیان اینکه برجام پایه.کنندگویی میدانم چه خاصیتی دارد که دوباره پیشنمی

باید از این فضای بوجود آمده برای  شاء اهللخواهد بود، انهای روبرویمان جمع باشد و جمعالبته باید حواسمان نسبت به افراد و دولت

جمهور منتخب  خبرنگار شبکه تلویزیونی بلومبرگ از دکتر روحانی پرسید: آقای ترامپ رییس.مان بهتر استفاده کنیمکشور و مملکت

بگیرند  ن تصمیماید اگر اینکه ایشاآمریکا تا چند روز آینده به عنوان همتای شما به کاخ سفید خواهند رفت. چه تدابیری اندیشیده

گذارد بر شما برای شرکت در انتخابات ریاست مجدداً در مورد برجام مذاکره کنند و همچنین آمدن ترامپ بر کاخ سفید چه تاثیر می

کنید که برای سال آینده نامزد انتخابات خواهید شد یا نه؟رییس جمهوری پاسخ داد: اظهاراتی جمهوری سال آینده و آیا شما تأیید می

جمهور منتخب آمریکا درباره برجام مطرح کرده ، این بوده که خوشحال نیست یا این توافق،  تاکنون آقای ترامپ به عنوان رییس که

یفتد؛ ایشان دانم در مقام عمل اتفاقی بتوافق خوبی نیست یا بدترین توافق است که این تعبیرات مختلف، بیشتر شعار است و بعید می

مذاکره مجدد  آید.ود، به دلیل اینکه این توافق یک توافق دوجانبه نیست که بگوید من خوشم میاد یا بدم میوقتی وارد کاخ سفید ش

سال مذاکره  2.5ها طول کشیده است؛ در دولت یازدهم حدود ای بوده برای توافق که سالاصالً معنایی ندارد، این مذاکرات مقدمه

ماند که کسی بگوید این پیراهنی که داریم ث شده و به توافق رسیدند، مثل این میشده و بند بند و جمله جمله و کلمه کلمه بح

دکتر روحانی با بیان اینکه بازگشت به گذشته و .خواهم این را تبدیل به پنبه کرده و از نو ریسندگی و بافندگی و دوخته شودمی

نخواهد بود؛ برجام توافقی است که انجام گرفته، تمام شده و  ای نسبت به برجام در کارهیچگونه مذاکره :ارتجاع معنا ندارد، افزود

جانبه  المللی درآمده است. توافق دوتکمیل شده و بعد رفته در شورای امنیت سازمان ملل تأیید شده و تقریباً به صورت یک سند بین
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 جع به برجام صحبت و مذاکره کنیم؛ هیچنیست بلکه توافق چند جانبه است. بنابراین هیچ معنایی نخواهد داشت اینکه بخواهیم را

جمهور جدید در کاخ سفید تأثیر خاصی در انتخابات آینده  دکتر روحانی با اشاره به اینکه وجود رییس.ای در کار نخواهد بودمذاکره

داد و مسلماً آنچه که  خودشان را در انتخابات انجام خواهندایران نخواهد داشت، تاکید کرد: ایران روند خودش را دارد، مردم تالش

ترین اقدام رییس جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهم.خواست مردم باشد در انتخابات اجرایی و عملیاتی خواهد شد

جنابعالی در دوران باقیمانده از ریاست جمهوری دولت یازدهم چیست؟ گفت: در مدتی که از این دولت باقی مانده اوالً دو و سه پروژه 

دولت در این مدت باقیمانده این است که محیط آرام اقتصادی بوجود آورد  هم که از روز اول مد نظر بود را باید کامل کنیم. تالشم

دکتر روحانی ادامه داد: تالش در زمینه تورم بر این بود که همواره کاهنده باشد و .و اجازه ندهد نوسانات شدید در اقتصاد بوجود آید

نیم گذشته این چنین بود و در ادامه نیز بدین گونه خواهد بود و تورم تک رقمی تا پایان دولت ادامه می یابد، البته در سه سال و 

رییس جمهوری با بیان اینکه خروج از رکود از برنامه های دولت در رشد .کار آسانی نیست باید روزانه مراقبت و مواظبت کنیم

ت ایم. در کلیها خارج شدهاز رکود خارج شدیم البته به معنای این نیست که در تمام بخش اقتصادی است، تاکید کرد: حتماً امروز

ها هنوز مشکل داریم برای مثال در بخش ساختمان هنوز مشکل داریم و راکد از بخشاقتصاد از رکود خارج شده است اما در بعضی

هزار شغل ایجاد  700سال گذشته هر سال حدود  2ام شده و در دکتر روحانی ادامه داد: در زمینه اشتغال یک حرکت خوبی انج.است

رییس جمهوری اظهار اشت: اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری را .شده است و باید این روند با شدت بیشتری ادامه یابد

دکتر روحانی با .جام خوب استفاده کنیمباید بتوانیم تا پایان این دولت ادامه دهیم و نهایی بکنیم و از فضای بوجود آمده بعد از بر

های مهم در کشور و لزوم تکمیل این سرمایه گذاری ها، گفت: در مسأله حمل و نقل مربوط به خطوط گذاریاشاره به آغاز سرمایه

پیما، های خارجی و هواهای خارجی، ساخت خودرو با مشارکت شرکتراه آهن ، خرید لوکوموتیوها، ساخت لوکوموتیوها با شرکت

رییس جمهوری با اشاره به اینکه اکنون در بنادر، توسعه بسیار خوبی بوجود آمده است، تصریح .حرکت بسیار خوبی انجام شده است

روحانی با تاکید بر اینکه   .کرد: طرح های توسعه بنادر و بویژه در بندر چابهار تا پایان این دولت نهایی و به بهره برداری می رسند

و اتحاد بیشتر در جامعه از اهداف دولت بوده است، ادامه داد: همه باید تالش کنیم این وحدت، اتحاد ،شادابی و نشاط ایجاد وحدت 

رییس جمهوری تصریح کرد: این شکاف باید کم شود و دولت .ها و اختالفات اضافه شوددر جامعه بوجود آید و اجازه ندهیم شکاف

دکتر روحانی با .ادیان مختلف ایران عزیز را بیشتر کند، تالش بسیار زیادی انجام داده استبرای اینکه پیوستگی اقوام و مذاهب و 

بنیان کار بسیار های دانشاشاره به تالش های دولت یازدهم برای بهتر شدن فضای آموزشی و علمی در کشور ، ادامه داد: شرکت

هزار میلیارد تومانی  20ت. رییس جمهوری افزود: درآمد حدود دهند که اشتغال و تولید خوبی ایجاد شده اسبزرگی را انجام می

های دانش بنیان از اهداف اصلی دولت برای رسیدن به های دانش بنیان ، به معنای تحول بزرگی در کشور بوده و شرکتشرکت

ابط با دنیا و کشورهای روحانی گفت: در فضای آرام رشد اقتصادی ، اشتغال، سیاست خارجی و رو  .توسعه اقتصادی و علمی است

رییس جمهوری با اظهار امیدواری از اینکه اخالق حسنه .منطقه و همچنین در فضای فرهنگی و اجتماعی به این راه ادامه می دهیم

مانده ماه باقی 6دهیم و این فضا را در در جامعه استقرار پیدا کند، تصریح کرد: احیاء اخالق از ابتدا قول ما بود و ست به دست هم می

فرانسه از رییس جمهوری پرسید: جنابعالی در مورد مذاکرات آستانه گفتید که  24خبرنگار کانال .دولت یازدهم ادامه می دهیم

سیاست ایران حل و فصل سیاسی مسائل در سوریه است. همانطور که مستحضرید مذاکرات آستانه در نتیجه تحوالت در شهر حلب 

بس و سپس مذاکرات آستانه شده و در این مذاکرات روسیه و ترکیه صورت گرفته و منجر به آتشو توافقی بوده که بین ایران، 

ای مثل عربستان سعودی نقش مستقیم ندارند. با های منطقهکنند مثل آمریکا و طرفالمللی ایفا میهای بینهایی که نقشطرف

تواند نتیجه بخش باشد و منجر به وصول راه حل سیاسی و ادامه کنید مذاکرات آستانه اساسا میتوجه به این موضوع شما فکر می

کنم پاسخ خودتان را در بخش اول پرسش تان دادید. یعنی شما بیان کردید که با روحانی در پاسخ گفت: فکر می  آتش بس شود؟
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قدرت ایران، روسیه و ترکیه  3دهد. اگر تالش ایران، روسیه و ترکیه آتش بس برقرار شد. این بخش پرسش شما پاسخ شما را می

جنگند، آتش بس برقرار کنند، معنایش این است که این سه کشور هایی که امروز میقادر هستند که در حلب و در کل سوریه با گروه

ی های مسلحرییس جمهوری اضافه کرد: اینکه با دعوت این سه کشور، گروه.توانند این کار را انجام دهندصاحب نفوذ هستند و می

که آتش بس را قبول کردند، پذیرفته اند که در آستانه با دولت مذاکره کنند، معنایش این است که قدم اول این کار موفق بود. البته 

کردند امروز در آستانه حضور ندارند، بله بعضی از کشورها، اینکه شما اشاره کردید دیگرانی که در مسأله سوریه در گذشته فعالیت می

انه کردند. بله بعضی از آنها در آستها کمک میشان فعالیت مخرب بود و فعالیت مثبت نبود. به تروریستهایشان، فعالیتالبته بعضی

هایی که هایی که االن هستند بتوانند با دولت در زمینهروحانی ادامه داد: در عین حال به نظر ما مهم آن است که گروه  .نیستند

برسند. اگر اجالس آستانه بتواند به اولین قدم موفق خودش دست یابد، البته باید ادامه پیدا کند. جلسات های ولیه است، به توافق قدم

رییس جمهوری اظهار داشت: نظر و خواست ایران، تداوم آتش بس و ادامه .متعددی باید تشکیل شود، برای اینکه به نتیجه برسد

تواند در مراحل بعد مبارزه با تروریسم ادامه پیدا کند. یعنی با داعش و جبهه مذاکرات است تا کمک شود مذاکرات موفق شود و بعد ب

هایی که با اینها هستند جنگ ادامه پیدا کند و در نهایت سوریه بتواند به یک ثبات و استقراری برسد که در آن ثبات النصره و گروه

 .ه محقق شودو استقرار، شرایط برای یک انتخابات واقعی و تحول برای آینده سوری

http://www.iana.ir/fa/news/39638/%D8%AC%D9%87% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۶ : تاریخ

 تن جوجه یک روز براي اولين بار در بورس کاالي ایران 20عرضه 
  .شودتن جوجه یک روزه برای اولین بار در بورس کاالی ایران عرضه می 20دی ماه  26روز یکشنبه  

ای در قالب گواهی تن ذرت دانه 86هزار و  39به نقل از روابط عمومی بورس کاالی ایران، در این روز  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و  874هزار و  10همچنین .شودی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه میپرده کاالی

تن برنج وارداتی نیز در تاالر  25هزار تن گندم دوروم و  2هزار تن گندم خوراکی،  21تن شکر سفید،  600به صورت فیزیکی، 

نعتی و معدنی بورس کاالی ایران در این روز شاهد عرضه یک هزار تن مس تاالر محصوالت ص.محصوالت کشاورزی عرضه می شود

تن کنسانتره فلزات گرانبهای  12تن سولفور مولیبدن و  120هزار تن مس کم عیار،  20تن مس کاتد،  500مفتول، یک هزار و 

صنایع تولیدی دنیای مس  تن مس مفتول شرکت 100تن مس مفتول شرکت گیل راد شمال و  100شرکت ملی صنایع مس ایران، 

 .شودتن شمش هزار پوندی آلومینیوم شرکت ایرالکو نیز در این تاالر عرضه می 500تن بیلت و  200عالوه براین، .کاشان است

 .هزار تن انواع قیر را تجربه می کند 8هزار تن گوگرد پاستیلی و  6تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه 

تن انواع قیر، وکیوم باتوم، لوب کات،  540هزار و  76و پتروشیمی بورس کاالی ایران در این روز شاهد عرضه  تاالر فرآورده های نفتی

 .مواد شیمیایی و مواد پلیمری است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951026001238 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۵ : تاریخ

 شودجوجه یکروزه از فردا در بورس کاال عرضه می
برای ایجاد شفافیت در نحوه عرضه و قیمت جوجه یکروزه، از فردا این  :قائم مقام دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت 

  .شودکاال عرضه میبار در بورس محصول برای نخستین

، به افزایش قیمت جوجه یکروزه طی چند هفته اخیر اشاره کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی فرد در گفتسعید اصغری

ال در دو سه ماه پایانی سال قیمت جوجه و گفت: با توجه به اینکه در ایام عید با افزایش تقاضا برای خرید مرغ مواجه هستیم، هر س

تومان به  1500وی گفت: طی دو سه هفته اخیر قیمت هر قطعه جوجه یکروزه از  .یابدیکروزه برای تولید مرغ شب عید افزایش می

به دست  ایم تا بهانهتومان رسیده است و ما هم در این میان ساکت ننشسته و از اعضای انجمن خواسته 2100و اکنون به  1800

دبیر انجمن ملی طیور ایران از افت ناگهانی قیمت جوجه یکروزه پس از طی دوره افزایش تقاضا ابراز نگرانی  .ای سودجو ندهندعده

  .شودماه و پایان تعطیالت با افت شدید قیمت هم مواجه خواهیم بود، چرا که تقاضا هم کمتر میکرد و گفت: حتی در فروردین

نکته اشاره کرد که برای کاهش قیمت و همچنین شفاف شدن مکانیسم عرضه جوجه یکروزه، از فردا برای  اصغری فرد به این

کننده، موجودی خود و نیاز را روی تابلو اعالم شود، چرا که هم متقاضی و هم عرضهبار این محصول در بورس کاال عرضه مینخستین

وی با اشاره به اینکه خود انجمن برای ورود به بورس .شودبورس کاال انجام می کرده و در نتیجه پس از رسیدن به توافق، معامله در

امله های الزم برای معکاال درخواست کرده، تصریح کرد: ما به دنبال تعادل قیمت در بازار هستیم، اما باید پذیرفت که هنوز زیرساخت

کنند که لزوماً دسترسی به اینترنت ها فعالیت میرا و شهرستاندر بورس هنوز کامل نیست، چرا که بسیاری از مرغداران در اطراف شه

  .یا پرداخت آنالین را ندارند و دیگر اینکه فرهنگ خرید از بورس کاال هنوز نهادینه نشده است

n=http://www.farsnews.com/newstext.php?n13951025001246 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۸ : تاریخ

 توقف افزایش قيمت جوجه یک روزه به دليل عرضه در بورس 
هزار تومان در تابلوی بورس جلوی افزایش قیمت  2تن جوجه یک روزه با قیمت  20رئیس انجمن جوجه یک روزه گفت: با عرضه 

  .جوجه یک روزه گرفته شد

در مورد آخرین وضعیت قیمت جوجه یکروزه در سه هفته اخیر  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی سعید اصغری فرد در گفت

تومان تعیین شده هزار  2تن جوجه یک روزه در تابلوی بورس کاال که قیمت آن  20که روند افزایشی داشته، اظهار داشت: با عرضه 

تومان در هر عدد  2300وی اضافه کرد: قیمت جوجه یک روزه در روز عرضه در بازار آزاد به .بود، روند افزایشی قیمت متوقف شد

گفت: همه محصول  رئیس انجمن جوجه یک روزه در پاسخ به اینکه آیا تمام جوجه عرضه شده در بورس به فروش رفت،.رسیده بود

س کاال همان روز به فروش رفت و در همین راستا به دنبال آن هستیم که عرضه مرغ در بورس کاال را هم جدی عرضه شده در بور

ترین خریدار آن شرکت پشتیبانی ماه پیش مرغ در بورس کاال عرضه شد که جدی 4البته اصغری فرد این را هم گفت که .بگیریم

فت، اما این روند به دلیل آنکه خریداری نداشت، تداوم نیافت و چراغ آن خاموش امور دام بود که هزار تن در تابلوی بورس به فروش ر

ایم، تا برای عرضه در بورس آماده شوند و این بار به وی اضافه کرد: از هم اکنون یک تعداد از مزارع مرغ مادر را نشان کرده .شد

نکه به صورت خودکار عرضه محصوالت در بورس سبب ای عمل کنیم که فروش مرغ در بورس رونق داشته باشد، مضاف بر آگونه

 2300تومان در هر عدد به  1500به گزارش خبرنگار فارس، طی سه هفته اخیر قیمت جوجه یک روزه از .شودتنظیم بازار آن هم می

هر ساله در این باشد که تومان رسیده بود که علت اصلی آن جوجه ریزی از هم اکنون برای تولید مرغ شب عید و مصرف مردم می

 .افتدزمان این اتفاق می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951028000411 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

 قيمت توافقی جوجه یکروزه اعالم شد + سند

پیرو دستور مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، 

 .بر سر قیمت جوجه یکروزه به توافق قطعی رسیدند

تی، مرغداران مرغ گوش پیرو دستور مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه سراسری

 بر سر قیمت جوجه یکروزه به توافق قطعی رسیدند.

ی به منظور رسیدگدهندگان مرغ گوشتی، بهها و پرورششنبه همین هفته بود که نمایندگان مرغ مادریبه گزارش خبرنگار ایانا، یک

پرداختند. اتفاقاً مدیرکل دفتر طیور وزارت قیمت ثابت و مشخص برای جوجه یکروزه، دور هم جمع شدند و به بحث و تبادل نظر 

 ند.تر به یک نرخ توافقی برسجهاد کشاورزی نیز در این نشست حضور داشت و در پایان جلسه مقرر کرد تا این دو تشکل، هرچه سریع

این نهاده سیر  ریزی، قیمتدلیل هجوم مرغداران برای جوجههای دی و بهمن، بههای رسیده، اگرچه هرساله در ماهطبق گزارش

های گذشته بود و همین عامل اصلی نگرانی مرغداران و کند، اما امسال شیب افزایش قیمت، بسیار بیشتر از سالصعودی پیدا می

تومان در هر قطعه نیز رسیده و با این حال، مرغداران  700البته کارشناسان شده است؛ زیرا قیمت جوجه در برخی مناطق به دوهزار و 

رود که در روزهای پایانی سال، مرغدار نتواند با قیمتی که محصول دهند؛ بنابراین بیم آن میفراوان، به خرید خود ادامه میبا عطش 

 های اولیه خود را پوشش داده و به این ترتیب، بیش از پیش ضررهای مالی را تجربه کند.کند، هزینهنهایی خود را به بازار عرضه می

به  العاده،تولیدکنندگان جوجه یکروزه به همراه اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، طی نشستی فوق به همین منظور، انجمن

ها کشیتومان تجاوز کند. بر این اساس، جوجه 700هزار و این نتیجه رسیدند که نباید قیمت جوجه در نقاط مختلف کشور از یک

 ور نکنند./از خودداری کرده و بیش از این آتش این بحران را شعلهنیز موظفند از ارائه جوجه به واحدهای پرورشی غیرمج

http://www.iana.ir/fa/news/39656/%D9%82%DB%8C% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 به روایت بانک مرکزيتحوالت نرخ مواد خوراکی در بازار 

را اعالم کرد که بر این اساس نرخ لبنیات، تخم  95.10.17بانک مرکزی گزارش خرده فروشی مواد خوراکی را برای هفته منتهی به 

مرغ، برنج، گوشت قرمز افزایش و نرخ گروه هایی نظیر میوه های تازه و گوشت مرغ کاهش داشته است البته نرخ حبوب، چای و 

 .نسبت به هفته قبل از آن تغییری نداشت روغن نباتی

به گزارش ایانا، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 

ری یرا منتشر کرد که بر این اساس نرخ چهار گروه افزایش و چهار گروه کاهش یافت در همین حال نرخ سه گروه نیز تغی 95.10.17

 .نکرد

گروه مواد خوراکی اعالم شد. نرخ گروه لبنیات، تخم مرغ، برنج، گوشت  11قلم کاال در قالب  42بر این اساس قیمت خرده فروشی 

 .قرمز افزایش، میوه های تازه، گوشت مرغ کاهش و حبوب، چای و روغن نباتی ثابت اعالم شده است

 لبنيات و تخم مرغ**

درصد  1.6درصد و شیر پاستوریزه  7،3وه لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل در هفته مورد گزارش، در گر

الی  103000درصد افزایش داشت و شانه ای  4.6افزایش یافت. بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 

 .ریال فروش رفت 115000

 برنج و حبوب**

درصد و برنج داخله درجه دو  0،2در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود و بهای برنج داخله درجه یک 

درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر  0.2درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لوبیا قرمز معادل  0.1

 .بود

 ي هاي تازهميوه ها و سبز**

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر 

 .کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

 0،1شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد معادل  میوه فروشی های سطح

درصد تا  0.8درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  11.8درصد و انگور  3.5درصد، انار  2.5درصد، پرتغال درجه یک 

درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه  1،2زی های برگی معادل در گروه سبزی های تازه بهای سب.درصد افزایش یافت 4.9

 .درصد کاهش داشت 12.7درصد تا  0.2بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ**

درصد افزایش ولی قیمت گوشت  1.9درصد و گوشت تازه گاو و گوساله  2،5در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .درصد کاهش یافت 0.7مرغ 

 ند، شکر، چاي و روغن نباتیق**

 .درصد کاهش داشت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود 1،6در این هفته قیمت قند و شکر هریک معادل 

 تغييرات یک ساله مواد خوراکی**
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 0.1درصد، تخم مرغ  7،1بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت گروه لبنیات در یکسال منتهی به هفته مورد گزارش )یکسال اخیر( 

درصد، قند و  30.4درصد، گوشت مرغ  15.7درصد، گوشت قرمز  2.3درصد، میوه های تازه  22.5درصد، حبوب  45.7درصد، برنج 

درصد  19 با تازه های سبزی گروه نرخ حال همین در اما  درصد افزایش یافته 8.2درصد و روغن نباتی  16.3درصد، چای  30.7شکر 

 .کاهش مواجه شده است

http://www.iana.ir/fa/news/39454/%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۵ : تاریخ

 هاي منابع طبيعی تقصير چه عواملی استتخریب عرصه
های منابع طبیعی به گفته کارشناسان ناشی از خشکسالی، های روان بایستند تخریب عرصهدرختانی که قرار است یک تنه جلوی شن 

 پاشی و کاشتها است که برای مقابله با آن از عملیات مالچرویه دام در مراتع و خشک شدن تاالباحداث سدهای گوناگون، چرای بی

های بحرانی گرد و خاک در استان خوزستان که در تابستان و ایام ، کانونخبرگزاری فارسگزارش خبرنگار اقتصادی  به .شودنهال استفاده می

اشت نهال و های ککنند، در سفر به استان خوزستان به منظور بازدید از طرحگرد و خاک، ضررهای زیادی به تأسیسات شهری و مردم وارد می

های قبل، از حالت بحرانی کاری در سالپاشی و نهالپاشی در شنزارهای روان خوزستان انجام شد، به چشم خود مشاهده کردیم بر اثر مالچمالچ

طقی دیده کنیم، مناهای زاگرس عبور میوقتی در پرواز با هواپیما از روی کوه .اندکاشت شدههای دستکم تبدیل به جنگلخارج شده و کم

اند؛ یعنی با باال گرفتن تب سدسازی در کشور شود که در وسعت دید از شیشه هواپیما چهار سد بزرگ و کوچک در یک منطقه احداث شدهمی

ای ههای روان قابل اعتنا را با بستن سد مهار کردند و این احداث سدمهندسان سدساز، تمام آب -که به بهانه تولید برق و حفظ آب انجام شده-

 آبهقح و رویه، اکنون بالی جان محیط زیست و منابع طبیعی شده است، چون بستن سدهای بزرگ باعث به هم ریختن تعادل طبیعی شده بی

شد، اکنون های زمستانی انجام میها و بارشدر مناطق مسطح استان خوزستان از محل طغیان رودخانه ویژه به هورها و هاتاالب در که طبیعی

ها به محل برداشت شن و ماسه و ریزگردها در فصل تابستان اند که سطح این تاالبها و هورهای بزرگ تقریباً خشک شدهن رفته و تاالباز بی

ها، با شیمی درمانی با آن مقابله کرد که اسم های بحرانی باید به قول پرویز گرشاسبی معاون سازمان جنگلاکنون برای معالجه عرصه .شده است

  .شوندها مهار میهای روان به وسیله این مالچپاشی است که بر روی شندرمانی همان مالچشیمیاین 

ت های نفت است، عالوه بر حفظ رطوبهای روان به وسیله مالچ که خود از ترکیبات هیدروکربنی نفتی و از ضایعات پاالیشگاهمهار شن

است و اگر نهالی در این خاک کاشته بشود، با حفظ رطوبت آن رشد خاک، باعث رویش گیاهانی که بذر آنها در خاک موجود 

 حضور رئیس سازمان جنگلها و مراتع و خبرنگاران در طرح مالچ پاشی و درخت کاری شنزارهای منطقه ابوهاون خوزستان.کندمی

سال در پاکستان  50اند، اما چون طی آورده شدهالرشد بوده و از آمریکا ها سریعدرختانی که از گونه کهور پاکستانی که البته این گونه

   .اندشوند، به نام کهور پاکستانی معروف شدهخیلی استفاده می

اند مترمربع پخش شده و فضای سبز جالبی ایجاد کرده 2اند، در مساحتی حدود کاشته شده 94ها پس از آنکه در اسفند این نهال

متر رشد سانتی 180با قد یک فرد معمولی اندازه گرفتیم، بیش از قد یک مرد و در حدود  های این درختان راکه وقتی یکی از شاخه

سال نگهداری و  5تا  3های روان به مدت شده بر روی شنکاریها، محل های نهالاند که به گفته جاللی رئیس سازمان جنگلکرده

  .شودبرداری مردم، واگذار میشوند و پس از آن برای بهرهقرق می

به گفته شهریار بذرکار مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان، در استان خوزستان یک میلیون هکتار جنگل وجود دارد که فقط 

میلیون و  2همچنین استان خوزستان حدود  .نفر نیرو بوده است 800کند. درحالی که قبالً نفر نیرو در منابع طبیعی کار می 435

دهد که برخی از آن های منابع طبیعی استان روی میسوزی در عرصهفقره آتش 100سال حدود  هزار هکتار است، اما هر 488

  .طبیعی بوده و بخشی نیز دارای عامل انسانی و حتی در مواردی عمدی است
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شد ه میتای که گفهای منابع طبیعی باید بیشتر تقویت شود، به گونهبه گزارش فارس، طبق گفته آگاهان، فرهنگ مدارا با عرصه

جوانی که به خواستگاری دختر مورد عالقه رفته بود، بعد از شنیدن جواب منفی، اقدام به آتش زدن عرصه عرفی چراگاه دام پدر 

  .های پراکنده در خوزستان شده بودسوزی در جنگلدختر کرده بود که همین امر باعث ایجاد آتش

فرزند بوده که بعد از فوت، عرصه عرفی شرقی و غربی بین فرزندان دو  11و  10 زن و از هر کدام 2یا در مورد دیگری، پدری دارای 

 !زندشود، اما با ایجاد اختالف بین پسران هر سال فرزندان یک زن عرصه عرفی طرف مقابل را آتش میزن تقسیم می

بع طبیعی به طور میانگین معادل ای است که هر مدیر مناهای منابع طبیعی در استان خوزستان به گونههمچنین پراکنش عرصه

سوزی روی دهد، های منابع طبیعی است و با کمبود امکانات و نیرو، اگر در یک محل آتشسوزی در عرصهروز درگیر آتش 200

  .برسد روی کند، تا به منطقه آتشها پیادهساعت در کوه 8ا خودرو مسافرت کند و بعد از آن ب گاهی باید چند ساعت

سوزی در عرصه های خشک به راحتی ماه از سال خشک است و آتش 8ای است که حدود و هوای خوزستان به گونه همچنین آب

گیرد، در حالی که برای خوزستان، در نرم جهانی، برای هر یک هزار هکتار عرصه منابع طبیعی، یک کارمند در نظر می .شودانجام می

  .ردهزار هکتار یک محافظ وجود دا 10به ازای هر 

ا اینجا شوند، امها به کار گرفته میسوزی جنگلهمچنین در کشورهای دیگر به ماهواره وصل بوده و ابزارهای پیشرفته مقابله با آتش

میلیارد تومان  15درآمدهای ملی مقابله با حوادث غیرمترقبه،  12بذرکار اشاره کرد: از محل ماده  .امکانات قابل توجهی وجود ندارد

  .درصد اعتبار مصوب بوده است 15زدایی اختصاص پیدا کرد که این رقم حدود ای عملیات بیاباناعتبار بر

زار از زمان ورود امام رضا)ع( به ایران وجود داشته که قبالً زار بهبهان اشاره کرد که ظاهراً این نرگسوی همچنین به منطقه نرگس

هکتار آن باقی مانده و در سفرنامه فردی به نام لیارد انگلیسی از  20فقط  اکنونهکتار در منطقه بهبان بوده که هم 700بیش از 

زار شده اخیراً دو نفر از ساکنان محلی با طرح دعوا در مراجع قضایی، مدعی مالکیت بر این نرگس .زار بهبان نام برده شده استنرگس

خوزستان و اسناد موجود جلوی حکم مالکیت آن دو نفر گرفته  های قوی اداره کل منابع طبیعیبودند که در دادگاه استان با استدالل

شود و پرونده این منطقه بکر، زار طبیعی بهبهان برداشت میهزار نرگس 20میلیون شاخه گل نرگس از  3.2اکنون ساالنه شد و هم

رار برداران قتوان دراختیار بهرهمیت میشاءاهلل با باقی مانده اختیارات آن در حاکاکنون برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده و انهم

  .داد و از آن اجاره مالکانه برای واریز به حساب خزانه دریافت کرد

ود، به محیطی انجام شهای عمرانی باید با مطالعات زییستبذرکار همچنین برای حفظ منابع طبیعی به این نکته اشاره کرد که طرح

هزار درخت بلوط با سن تا  8احداث شود که در این مسیر برای عملیات خاکبرداری قرار بود  عنوان مثال قرار بود جاده ایذه ـ دهدز

ساله قطع شود، اما اداره منابع طبیعی به عنوان تنها مانع این طرح، جلوی این طرح ایستاد و از دادگاه حکم تعطیلی پروژه به  400

کیلومتر مسیر  20که با حفر تونل، مسیر جاده عوض شود که باعث شد حلی ارائه کرد مدت یک و نیم ماه گرفته شدو در عوض، راه

محیطی داشته باشند و حتی های بزرگ باید حتماً پیوندهای زیستوی افزود: همه طرح .تر شده و درختان بلوط نیز حفظ شودکوتاه

  .محیطی باشندپیوست مطالعات زیستاگر قرار است، لوله نفت یا گاز و یا خطوط برق از یک جا عبور کنند، باید دارای طرح 

در یک مورد لوله نفت با خاکریزی روی زمین انجام شد که خود مانع نفوذ آب تاالب به آن سوی خط لوله و به هم خوردن تعادل 

هزار هکتار تاالب خشک شد  80وی همچنین گفت: در یک طرح استخراج نفت با استفاده از تکنولوژی حدود .زیست محیطی شد

درصد ریزگردها داخلی  15تا  10طبق گفته مدیران منابع طبیعی،  .شودین امر باعث ایجاد یک کانون گردو خاک در استان میکه ا

های باالدست دجله و فرات با بستن سدهای گوناگون در ترکیه درصد آن دارای منشأ خارجی است که در عرصه 90تا  85است و 

به  اکنوناند که همک ذخیره شده و در پایین دست آن، صدها تاالب و آبگیر خشک شدهمیلیارد مترمکعب آب پست سد آتاتور 40

در خوزستان قبالً تاالب هورالعظیم پوشیده از آب و ماهی بود و مردم از این طریق امرار  .اندمنشأ ریزگردها در عراق تبدیل شده
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لی، این تاالب خشک شده و مردم محلی، در حاشیه شهرها کردند، اما اکنون با بستن سدها در باالدست و نیز خشکسامعاش می

های رودخانه کارون، کرخه، دز، جراحی و زهره در استان خوزستان وجود دارد، گفت: عرصه 5وی با بیان اینکه  .اندنشین شدهحاشیه

زدایی در آن انجام شده است، ابانهزار هکتار عملیات بی 150هزار هکتار است که تاکنون باالی  270بیابانی خوزستان یک میلیون و 

  .اندکاری محاصره شدهزار وجود دارد که با کمربند سبز و نهالهزار هکتار عرصه وسیع ماسه 50همچنین حدود 

های روی زمین تبخیر شده و گیاه برای استفاده از رطوبت شود که تا شهریورماه آبوی افزود: آب و هوای خوزستان به قدری گرم می

  .شودکاری از کهور پاکستانی، گز و آکاسی استفاده میمتر ریشه داشته باشد. برای نهالسانتی 120باید حداقل خاک، 

زایی در خوزستان، به گفته فریدون کازرونی کارشناس منابع طبیعی استان خوزستان، منطقه های مهم مقابله با بیاباناز جمله طرح

کاری در سال گذشته اجرا شده و در هکتاری نهال 300کیلومتری غرب اهواز است که پروژه  40ابوهاون از شهرستان باوی در حدود 

قالب پروژه ملی مقابله با ریزگردها اجرا شد، همچنین طرح دیگری در منطقه مالثانی شهرستان باوی و همچنین شهر شیبان اجرا 

  .جام شده استزایی انهکتار مقابله با بیابان 80شد و نیز در منطقه نگازه حدود 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۵ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوي کشور گزارش می
های سال گذشته/ آسمان تهران تا دو روز آینده صاف تا نیمه ابری آسمان تهران روز آینده درصد بارش 42.5های سال جاری بارش 

شود و روز دوشنبه آسمان تهران صاف خواهد بود؛ بیشینه و کمینه بینی مینیمه ابری به تدریج ابری و اواخر وقت بارش پراکنده پیش

، براساس تحلیل آخرین اطالعات خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .خواهد بود و صفر درجه 7دما فردا در تهران به ترتیب 

های حاشیه دریای خزر ادامه دارد و سپس از سمت غرب دریا، از میزان بارش هواشناسی، بارش باران تا اوایل وقت بعدازظهر امروز شنبه در استان

هایی از شرق کشور بارش پراکنده باران یا برف و همچنین در جنوب شرق و شرق وزش باد نسبتا شدید امروز در بخش.شوداکی کاسته میو ابرن

شود و به تدریج این بارش پراکنده در یابد و بارش پراکنده از غرب شروع میروز آینده ابرناکی در نیمه غربی کشور افزایش می.شودبینی میپیش

 .های آذربایجان شرقی و غربی ادامه داردغربی کشور به جز نیمه شمالی استاننیمه 

ها در مناطق مرکزی خواهد بود و روز دوشنبه نوار غربی کشور کاسته شده و اغلب بارش از اواخر وقت روز یکشنبه بارش از سمت

 .شودبینی میبارش در مرکز و برخی مناطق نیمه شرقی کشور پیش

 .دریای عمان امروز شنبه به سبب وزش باد شدید طوفانی استخلیج فارس و 

شود و روز دوشنبه آسمان تهران صاف بینی میآسمان تهران روز آینده نیمه ابری به تدریج ابری و اواخر وقت بارش پراکنده پیش

 10تبریز و ارومیه با کمینه دمای  روز آینده .و صفر درجه خواهد بود 7خواهد بود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب 

میانگین .درجه باالی صفر گرمترین شهر کشور خواهد بود 25سردترین شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه دمای  درجه زیر صفر

زه زمانی میلیمتر بود؛ میزان بارش در سال گذشته در این با 49.9دی ماه امسال  15بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 42.5میلیمتر ثبت شد بنابراین بارش سال جاری  117.3
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۷ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوي کشور گزارش می
درصد پارسال در حال حاضر کیفیت هوا در شهر تهران  40ها تشدید آلودگی هوای تهران و شهرهای صنعتی تا پایان هفته/ بارندگی

شنبه تا ظهر پنجشنبه هفته جاری های حساس است و به تدریج در روزهای چهارو شهرهای بزرگ و صنعتی، ناسالم برای گروه

  .رسدهای سنی میشاخص کیفیت هوا به شرایط ناسالم برای همه گروه

هایی از های هواشناسی، امروز سامانه بارشی در بخش، براساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مرکز، شرق و ارتفاعات جنوب شرق فعال است و سبب بارش پراکنده باران و برف در این مناطق خواهد شد که در جنوب شرق کشور 

شود و به دنبال آن کاهش نسبی سامانه به تدریج تا اواخر وقت امروز از مرزهای شرقی کشور خارج میاین .با وزش باد نیز همراه است

شنبه و چهارشنبه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار همراه با سکون نسبی روزهای سه.دما در نیمه شرقی کشور دور از انتظار نیست

 همواج فارس خلیج شنبهسه روز است؛ همراه جوی هایآالینده انباشت اب پرجمعیت و صنعتی شهرهای در و شودمی بینیپیش هوا

های سنجش آلودگی هوا در در حال حاضر با وجود پایداری و سکون نسبی جو شاخص کیفیت هوای گزارش شده از ایستگاه.است

ای هشرایط ناسالم برای گروه دهد که کیفیت هوا درشهر تهران و شهرهای بزرگ و صنعتی مانند کرج، تبریز و اصفهان نشان می

شنبه در شهرهای تهران، کرج، تبریز، اصفهان و اراک تداوم یافته و به تدریج رود این وضعیت در روز سهحساس قرار دارد، انتظار می

شود ه میبنابراین توصی های سنی برسدشنبه تا ظهر پنجشنبه شاخص کیفیت هوا به شرایط ناسالم برای همه گروهدر روزهای چهار

پذیر از ترددهای غیرضروری در فضای ها، سالمندان، کودکان و افراد آسیبکه ضمن انجام اقدام الزم جهت کاهش انباشت آالینده

 روز و شودمی بینیپیش آسمان تهران روز آینده آینده صاف همراه با غبار محلی، اواخر وقت افزایش ابر.ها اجتناب کنندخیابان

درجه زیر صفر و ارومیه با کمینه  9روز آینده بیرجند با کمینه دمای .بود خواهد غبارآلود و ابرینیمه تهران آسمان نیز چهارشنبه

 .ترین شهر کشور خواهد بوددرجه باالی صفر گرم 25درجه زیر صفر سردترین شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه دمای  8دمای 

متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در میلی 50.1ماه امسال دی 23ل زراعی تا روز میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سا

 .درصد بارش سال گذشته است 40.1متر بود بنابراین بارش سال جاری میلی 124.9این بازه زمانی 

 .کنندمی هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجا مشاهده توانند خبرنامهکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951027001029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://agro.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/bulletin/897/khabarnameh%2016.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951027001029


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

43 
 

 
 ومنابع طبیعیاقلیم 
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۷ : تاریخ

 هاي هيرکانی مازندران هزار نهال در جنگل 121کاشت 
هزار نهال در قالب  121ها جنگل اجتماعی با همکاری سازمان نماینده یک شرکت لوازم صوتی و تصویری خارجی از محل مسئولیت

ها پیش از مقام سازمان جنگل، ناصر مقدسی قائمخبرگزاری فارسورزی به گزارش خبرنگار کشا .کمپین یادگاری تو به زمین کاشته است

 50قرن اخیر  2های باستانی ایران با عنوان یادگاری زمین، اظهار داشت: طبق اعالم فائو طی ظهر امروز در نشست خبری کمپین احیای جنگل

های واحدهایی همچون آفریقا و آمریکای التین از بین رفته است و ساالنه سطح صنعتی شدن و سطح محرومیت های دنیا در فرآینددرصد جنگل

میلیارد هکتار جنگل در سطح دنیا  4وی اضافه کرد: اکنون .بار عنوان کردتوان آن را فاجعهمیلیون هکتار است که می 12زدایی در دنیا جنگل

 .ای در دنیاستای دومین علت افزایش گاز گلخانهدرصد تولید گاز گلخانه 22زدایی با ژی جنگلوجود دارد و باید گفت بعد از انر

درصد پوشش  8تا  7های اخیر به ویژه در شمال کشور تصریح کرد: کشور ما تنها ها طی سالمقدسی با ا شاره به تخریب جنگل

ها آنها را رسانی و یادآوری مسئولیت اجتماعی بنگاهتوانند با اطالعمی هاجنگلی جهان را دارد که باید در احیای آنها بکوشیم و رسانه

های هزار نهال در جنگل 120وی با اشاره به ورود شرکت سامسونگ برای کاشت .ها ترغیب کنندبرای ورود به احیا و حراست از جنگل

ای هستند که امیدواریم در همین راستا د گاز گلخانههای خودروساز نیز یکی از منابع تولیمنطقه جواهرده مازندران، افزود: شرکت

های هیرکانی در منطقه مازندران امکان توسعه دارند هزار هکتار از جنگل 250به گفته مقدسی، .کاری را تقویت کنندنهضت جنگل

 .به کالسیک رعایت کنیم معیار را برای ماندگاری جنگل و تغییر آن از سنتی 7که با توجه به آنچه در دوره گذار هستیم، باید 

داری کره جنوبی اشاره کرد و گفت: سال گذشته با این کشور توافقی ها به توافق این سازمان با وزارت جنگلمقام سازمان جنگلقام

طقه هزار نهال در من 121ایم تا بتوانیم کار مشترکی را انجام دهیم که احتماالً اجرای طرح پایلوت شرکت سامسونگ و کاشت داشته

ها به زایی، سازمان جنگلبه گزارش خبرنگار فارس، به دلیل تغییر اقلیم کمبود آب شیرین و بیابان.تواند ادامه داشته باشدجنگلی می

ها و شرکت سامسونگ با ما و ایجاد کمپینی با دنبال جلب حمایت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی سازمان

های درختان افرا ها در منطقه جواهرده نهالماه گذشته و با همکاری سازمان جنگل 3سعی کرد تا با طی محوریت محیط زیست 

 .شیردار، کاج سیاه ، ون، بلوط ایرانی، پیسه آ، گیالس وحشی و گالبی وحشی را در حفره جنگلی منطقه جواهرده بکارد

 2برگ هستند و این شرکت به مدت درصد پهن 50وع سوزنی و ها از ندرصد نهال 50به گفته سرافرازی مجری طرح کاشت نهال 

ها تعهد نگهداری آنها را بر عهده دارد و سپس آن را به عرصه منابع طبیعی تحویل خواهد داد. این تعداد نهال سال برای رشد نهال

های هزار هکتار از جنگل 250 هابنا بر اعالم سازمان جنگل.هکتار از اراضی جنگلی کاشته شده است 110در زمینی به مساحت 

ها در یونسکو ثبت جهانی نقطه از این جنگل 7نکته قابل توجه اینکه قرار است تا .هیرکانی امکان توسعه و کاشت درخت را دارند

اکم رها نقاطی انتخاب شده که بیشترین حجم تمقام سازمان جنگلشود که اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و به گفته مقدسی قائم

 .و بکر بودن را داشته باشند
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۵ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوي کشور گزارش می
های سال گذشته/ آسمان تهران تا دو روز آینده صاف تا نیمه ابری آسمان تهران روز آینده درصد بارش 42.5های سال جاری بارش 

شود و روز دوشنبه آسمان تهران صاف خواهد بود؛ بیشینه و کمینه بینی مینیمه ابری به تدریج ابری و اواخر وقت بارش پراکنده پیش

، براساس تحلیل آخرین اطالعات خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .هد بودو صفر درجه خوا 7دما فردا در تهران به ترتیب 

های حاشیه دریای خزر ادامه دارد و سپس از سمت غرب دریا، از میزان بارش هواشناسی، بارش باران تا اوایل وقت بعدازظهر امروز شنبه در استان

هایی از شرق کشور بارش پراکنده باران یا برف و همچنین در جنوب شرق و شرق وزش باد نسبتا شدید امروز در بخش.شودکاسته میو ابرناکی 

شود و به تدریج این بارش پراکنده در یابد و بارش پراکنده از غرب شروع میروز آینده ابرناکی در نیمه غربی کشور افزایش می.شودبینی میپیش

 .های آذربایجان شرقی و غربی ادامه داردکشور به جز نیمه شمالی استان نیمه غربی

ها در مناطق مرکزی خواهد بود و روز دوشنبه نوار غربی کشور کاسته شده و اغلب بارش از اواخر وقت روز یکشنبه بارش از سمت

 .شودبینی میبارش در مرکز و برخی مناطق نیمه شرقی کشور پیش

 .ی عمان امروز شنبه به سبب وزش باد شدید طوفانی استخلیج فارس و دریا

شود و روز دوشنبه آسمان تهران صاف بینی میآسمان تهران روز آینده نیمه ابری به تدریج ابری و اواخر وقت بارش پراکنده پیش

 10یز و ارومیه با کمینه دمای روز آینده تبر .و صفر درجه خواهد بود 7خواهد بود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب 

میانگین .درجه باالی صفر گرمترین شهر کشور خواهد بود 25سردترین شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه دمای  درجه زیر صفر

مانی میلیمتر بود؛ میزان بارش در سال گذشته در این بازه ز 49.9دی ماه امسال  15بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 42.5میلیمتر ثبت شد بنابراین بارش سال جاری  117.3

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951025000903 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۷ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوي کشور گزارش می
درصد پارسال در حال حاضر کیفیت هوا در شهر تهران  40ها تشدید آلودگی هوای تهران و شهرهای صنعتی تا پایان هفته/ بارندگی

ظهر پنجشنبه هفته جاری شنبه تا های حساس است و به تدریج در روزهای چهارو شهرهای بزرگ و صنعتی، ناسالم برای گروه

  .رسدهای سنی میشاخص کیفیت هوا به شرایط ناسالم برای همه گروه

هایی از های هواشناسی، امروز سامانه بارشی در بخش، براساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

جنوب شرق فعال است و سبب بارش پراکنده باران و برف در این مناطق خواهد شد که در جنوب شرق کشور  مرکز، شرق و ارتفاعات

شود و به دنبال آن کاهش نسبی این سامانه به تدریج تا اواخر وقت امروز از مرزهای شرقی کشور خارج می.با وزش باد نیز همراه است

شنبه و چهارشنبه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار همراه با سکون نسبی های سهروز.دما در نیمه شرقی کشور دور از انتظار نیست

 همواج فارس خلیج شنبهسه روز است؛ همراه جوی هایآالینده انباشت با پرجمعیت و صنعتی شهرهای در و شودمی بینیپیش هوا

های سنجش آلودگی هوا در شده از ایستگاهدر حال حاضر با وجود پایداری و سکون نسبی جو شاخص کیفیت هوای گزارش .است

ای هدهد که کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروهشهر تهران و شهرهای بزرگ و صنعتی مانند کرج، تبریز و اصفهان نشان می

 افته و به تدریجشنبه در شهرهای تهران، کرج، تبریز، اصفهان و اراک تداوم یرود این وضعیت در روز سهحساس قرار دارد، انتظار می

شود بنابراین توصیه می های سنی برسدشنبه تا ظهر پنجشنبه شاخص کیفیت هوا به شرایط ناسالم برای همه گروهدر روزهای چهار

پذیر از ترددهای غیرضروری در فضای ها، سالمندان، کودکان و افراد آسیبکه ضمن انجام اقدام الزم جهت کاهش انباشت آالینده

 روز و شودمی بینیپیش آسمان تهران روز آینده آینده صاف همراه با غبار محلی، اواخر وقت افزایش ابر.اجتناب کنند هاخیابان

درجه زیر صفر و ارومیه با کمینه  9روز آینده بیرجند با کمینه دمای .بود خواهد غبارآلود و ابرینیمه تهران آسمان نیز چهارشنبه

 .ترین شهر کشور خواهد بوددرجه باالی صفر گرم 25شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه دمای درجه زیر صفر سردترین  8دمای 

متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در میلی 50.1ماه امسال دی 23میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 40.1ی متر بود بنابراین بارش سال جارمیلی 124.9این بازه زمانی 

 .کنندمی هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجا مشاهده توانند خبرنامهکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951027001029 
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 اقلیم ومنابع طبیعی

 فارس - ۹۵/۱۰/۲۷ : تاریخ

 هاي هيرکانی مازندران هزار نهال در جنگل 121کاشت 
هزار نهال در قالب  121ها جنگل اجتماعی با همکاری سازمان صویری خارجی از محل مسئولیتنماینده یک شرکت لوازم صوتی و ت

ها پیش از مقام سازمان جنگل، ناصر مقدسی قائمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کمپین یادگاری تو به زمین کاشته است

 50قرن اخیر  2های باستانی ایران با عنوان یادگاری زمین، اظهار داشت: طبق اعالم فائو طی نشست خبری کمپین احیای جنگلظهر امروز در 

های واحدهایی همچون آفریقا و آمریکای التین از بین رفته است و ساالنه سطح های دنیا در فرآیند صنعتی شدن و سطح محرومیتدرصد جنگل

میلیارد هکتار جنگل در سطح دنیا  4وی اضافه کرد: اکنون .بار عنوان کردتوان آن را فاجعهمیلیون هکتار است که می 12زدایی در دنیا جنگل

 .ای در دنیاستای دومین علت افزایش گاز گلخانهدرصد تولید گاز گلخانه 22زدایی با وجود دارد و باید گفت بعد از انرژی جنگل

درصد پوشش  8تا  7های اخیر به ویژه در شمال کشور تصریح کرد: کشور ما تنها ها طی سالمقدسی با ا شاره به تخریب جنگل

ها آنها را رسانی و یادآوری مسئولیت اجتماعی بنگاهتوانند با اطالعها میجنگلی جهان را دارد که باید در احیای آنها بکوشیم و رسانه

های هزار نهال در جنگل 120وی با اشاره به ورود شرکت سامسونگ برای کاشت .ها ترغیب کنندبرای ورود به احیا و حراست از جنگل

ای هستند که امیدواریم در همین راستا های خودروساز نیز یکی از منابع تولید گاز گلخانهمنطقه جواهرده مازندران، افزود: شرکت

های هیرکانی در منطقه مازندران امکان توسعه دارند هزار هکتار از جنگل 250به گفته مقدسی، .کاری را تقویت کنندنهضت جنگل

 .معیار را برای ماندگاری جنگل و تغییر آن از سنتی به کالسیک رعایت کنیم 7که با توجه به آنچه در دوره گذار هستیم، باید 

 گذشته با این کشور توافقی داری کره جنوبی اشاره کرد و گفت: سالها به توافق این سازمان با وزارت جنگلمقام سازمان جنگلقام

هزار نهال در منطقه  121ایم تا بتوانیم کار مشترکی را انجام دهیم که احتماالً اجرای طرح پایلوت شرکت سامسونگ و کاشت داشته

ها به گلجنزایی، سازمان به گزارش خبرنگار فارس، به دلیل تغییر اقلیم کمبود آب شیرین و بیابان.تواند ادامه داشته باشدجنگلی می

ها و شرکت سامسونگ با ما و ایجاد کمپینی با دنبال جلب حمایت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی سازمان

های درختان افرا ها در منطقه جواهرده نهالماه گذشته و با همکاری سازمان جنگل 3محوریت محیط زیست سعی کرد تا با طی 

 .لوط ایرانی، پیسه آ، گیالس وحشی و گالبی وحشی را در حفره جنگلی منطقه جواهرده بکاردشیردار، کاج سیاه ، ون، ب

 2برگ هستند و این شرکت به مدت درصد پهن 50ها از نوع سوزنی و درصد نهال 50به گفته سرافرازی مجری طرح کاشت نهال 

ا به عرصه منابع طبیعی تحویل خواهد داد. این تعداد نهال ها تعهد نگهداری آنها را بر عهده دارد و سپس آن رسال برای رشد نهال

های هزار هکتار از جنگل 250ها بنا بر اعالم سازمان جنگل.هکتار از اراضی جنگلی کاشته شده است 110در زمینی به مساحت 

ها در یونسکو ثبت جهانی گلنقطه از این جن 7نکته قابل توجه اینکه قرار است تا .هیرکانی امکان توسعه و کاشت درخت را دارند

ها نقاطی انتخاب شده که بیشترین حجم تراکم مقام سازمان جنگلشود که اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و به گفته مقدسی قائم

 .و بکر بودن را داشته باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951027000544 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۸ : تاریخ

 هزار هکتار بيابان ورامين 11منابع طبيعی استان تهران اعالم کرد بيابان زدائی در 
های تاغ و گز مقاوم به بیابان زدائی و کاشت گونهعملیات اجرایی  :رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین گفت 

  .هزار هکتار از اراضی بیابانی ورامین انجام شد 11شرایط سخت بیابانی در مساحت 

های وسیع در جنوب انهای روان و بیاببه نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان تهران، وجود شن خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .مشهد از آن عبور می کند-ای است که راه آهن سراسری تهرانشرقی شهرستان ورامین، منطقه

حرکت شن های روان تهدیدی جدی برای تأسیسات صنعتی و اقتصادی، جاده های مواصالتی، مزارع و خانه های روستایی و مسدود 

مهاجرت اهالی و روستائیان منطقه را در پی داشت که از این رو اداره کل منابع آمد که در نهایت شدن مسیر راه آهن به شمار می

طبیعی و آبخیزداری استان تهران برای تثبیت شن های روان منطقه و رفع این معضالت اقدامات گسترده و همه جانبه ای را طی 

ی و آبخیزداری شهرستان ورامین گفت: اراضی احمد فدائی اردستانی رئیس اداره منابع طبیع.سال های متمادی انجام داده است

هزار هکتار در جنوب شرقی ورامین و در منطقه بنام ابردژ گسترش یافته که با توجه به مشکالتی که برای  34بیابانی این شهرستان 

ر آن داشت تا با مشهد، ساکنان، تأسیسات و اراضی منطقه به وجود آمده بود،دست اندرکاران و مسئوالن را ب-خط راه آهن تهران

برنامه ریزی، اقداماتی موثر برای رفع این مشکالت و تثبیت شن های روان و جلوگیری از پیشروی بیابان انجام دهند که این اقدامات 

ای هفدائی افزود: با عملیات اجرایی بیابان زدائی و کاشت گونه.در قالب طرح های بیابان زدائی در منطقه به مرحله اجرا در آمده است

 .تاغ و گز که مقاوم به شرایط سخت بیابانی هستند سطح وسیعی از اراضی بیابانی و شنی منطقه زیر پوشش این گیاهان قرار گرفت

هزار هکتار از این اراضی زیر پوشش عملیات بیابان زدائی قرار گرفته است اظهار  11وی با اشاره به اینکه تاکنون مساحتی حدود 

های روان و مانع شدن از پیشروی بیابان، بازگشت روح زندگی، تالش و رونق اقتصادی از وه بر تثبیت شنداشت: این اقدامات عال

فدائی در ادامه .جمله کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان را در این منطقه و همچنین اطراف آن را به همراه داشته است

مصوب بیابان زدائی و مدیریت جنگل های دست کاشت تهیه شده که در اضافه کرد: برای کل محدوده بیابانی منطقه طرح های 

سال کل منطقه بیابانی  10صورت تأمین اعتبار و با پیش بینی های صورت گرفته این امکان و آمادگی وجود دارد، تا در مدت 

ستان ورامین و قرچک با تأکید رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهر.شهرستان زیر پوشش عملیات بیابان زدائی قرار گیرد

براینکه تاغزارهای منطقه به عنوان یکی از جنگل های دست کاشت بیابانی نمونه در کشور است تصریح کرد: عالوه بر کارکردهای 

 .این تاغزارها در تثبیت شن های روان ،در ایجاد کمربند سبز در حاشیه کویر و حفظ اراضی زراعی و مناطق مسکونی نیز موثر است

های روان تهدیدی جدی برای تأسیسات صنعتی و اقتصادی، جاده های مواصالتی، مزارع و خانه های روستایی و مسدود حرکت شن

شمار می آمد که در نهایت مهاجرت اهالی و روستائیان منطقه را در پی داشت که از اینرو اداره کل منابع شدن مسیر راه آهن به

ال ای را طی سهای روان منطقه و رفع این معضالت اقدامات گسترده و همه جانبهن برای تثبیت شنطبیعی و آبخیزداری استان تهرا

 .های متمادی انجام داده است
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 متري تراز آب دریاچه اروميهسانتی 22افزایش 

 .متری تراز آب دریاچه ارومیه خبر دادسانتی 22غربی از افزایش مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان

است، افزود: 1270.55معادل  95دی  25که سطح تراز آب دریاچه ارومیه در وگو با ایسنا با بیان ایندر گفت« فرهاد سرخوش»

متر سانتی 22در مقایسه با روز مشابه سال قبل،  95دی سال  25ها در سال جاری تراز آبی دریاچه ارومیه علیرغم کاهش بارندگی

میلیون متر مکعب آب در دریاچه ارومیه موجود است، گفت: طبق  700اکنون یک میلیارد و که همینوی با بیان ا.افزایش یافته است

 .میلیارد مترمکعب عبور کند 14سال آینده باید به تراز اکولوژیک برسد و از مرز  10ها میزان آب دریاچه ارومیه طی ریزیبرنامه

کیلومتر مربع است و در تراز اکولوژیک  1985اکنون سطح دریاچه ارومیه اد: هممدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه د

 .کیلومتر مربع خواهد رسید 4300این سطح به حدود 

بندی مقرر که روند احیای دریاچه ارومیه مطلوب است، اظهار کرد: برای احیای دریاچه ارومیه طی برنامه زمانسرخوش با بیان این

شد امیدی به احیای سال احیا نمی 3تثبیت دریاچه را در دستور کار قرار دهیم و چنانچه دریاچه ظرف مدت شد در سه سال اول 

و  یافتهتوان گفت دریاچه از حالت مرگ نجاتآمیز مرحله تثبیت آب دریاچه ارومیه میآن نبود که خوشبختانه با اتمام موفقیت

 هایبندی پروژهره تثبیت به اتمام رسید و مرحله احیا آغاز شده و طبق برنامه زمانوی افزود: مهرماه امسال دو .شودصددرصد احیا می

 .ها، انتقال آب در حال اجراست تا به تراز اکولوژیک دریاچه برسیمزیرساختی بخش کشاورزی، الیروبی رودخانه

ماه اخیر اشاره  14ر برای دریاچه ارومیه طی غربی به عدم تخصیص اعتبادیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان 

های اجرایی احیای دریاچه شد اما با اختصاص اعتباری تعطیلی و تعلیق پروژهکرد و گفت: تاحدودی عدم تخصیص اعتبار موجب نیمه

 .ریزی پیشین پیش رفت و روند قابل قبولی داشتتوان طبق برنامهشود میزودی محقق میکه به

به مسأله ریزگرد دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: دریاچه ارومیه هنوز به منبع اصلی تولید ریزگرد کشور تبدیل  چنینسرخوش هم

الشعاع قرار داده و این منبع جوار و حتی دورتر را تحتهای همنشده اما چنانچه دریاچه ارومیه احیا نشود، ریزگرد این دریاچه استان

های وی خاطرنشان کرد: با شناسایی کانون.کندرو میرا با خطر جدی روبه ها نفر در این حوزه وناصلی تولید ریزگرد سالمت میلی

های صورت گرفته، شدت بروز ریزگردها امسال نسبت به دو سال گذشته کمتر ریزگرد در منطقه و حوضه دریاچه ارومیه و با مدیریت

 .ا ریزگردها در حال انجام استشده اما کماکان بر حسب اولویت اقداماتی برای مقابله ب

http://www.iana.ir/fa/news/39520/%D8%A7%D9%81 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 درختان خيابان وليعصر نصف شد

هزار 24وشهرسازی رسید. حاال تعداد درختان این خیابان از خیابان ولیعصر به وزارت راه درازی به درختان تاریخیموضوع دست |ایسنا

وشهرسازی هزار اصله رسیده است. این موضوعی است که پیروز حناچی معاون وزیر راه11به کمتر از نصف و  1317سال اصله در

های گذشته تصویب شده، باید در دستور کار قرار لی که سالطبق سند م (اعالم کرده و گفته است: حفظ درختان خیابان ولیعصر)عج

به تصویب رسیده که اتفاقا  1389سال او ادامه داد: سند ملی خیابان ولیعصر)عج( در.گیرد و نیازی به تصویب قانون جدید نیست

اری برای حفاظت از درختان این وشهرسازی آماده همکدرآن مصوبه ابتدا شهرداری اعالم آمادگی کرده بود. با این حال وزارت راه

 .دهیمای دراین خصوص به ما ارسال کنند، قطعا بررسی و همکاری الزم را انجام میخیابان است و شورای شهر یا شهرداری نامه

http://www.iana.ir/fa/news/39442/%D8%AF%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 هاي تهرانصد هزار کاميون متهم آلودگی شب

وساز و تردد ها هم ساختگذارد آسمان آبی باشد، شبمیلیون موتورسیکلت و خودرو که نمیبه جز تردد بیش از هفت |شهروند

مقام وزیر بهداشت اعالم شد سومین آلودگی که همین دیروز از سوی قائمهای فرسوده عامل آلودگی هوای تهران شده است؛ کامیون

 .شودها هم تکرار میومیر در کشور است و ناگفته پیداست که وضع تهران در دیگر کالنشهرعامل خطر مرگ

وای پاک سعید ماه روز ه دی 29که هوای تهران باالخره سالم شد، در نشست خبری به مناسبت پیش از ظهر دیروز در حالی 

 زیست، در جمع خبرنگاران حاضر شد و در کنار صحبت از اقدامات یکزیست انسانی سازمان حفاظت محیطمتصدی، معاون محیط

هزار واحد 6سال گذشته سازمان متبوعش در زمینه آلودگی هوا درباره متعهدماندن بر توقف تولید موتورسیکلت کاربراتوری، پایش 

رویه را پیش کشید و نسبت به شیوه استفاده وساز بیهای فرسوده در کالنشهرها و ساخترف تردد کامیونصنعتی صحبت کرد و ح

کرد این عوارض از سوی شهرداری باید حاال که مشکل آلودگی هوا داریم، هزینه»از عوارض آالیندگی از سوی شهرداری انتقاد کرد: 

 ساخت وساز و کردن روی ساختونقل عمومی باشد نه هزینهش توسعه حملبرای کاهش منابع آالینده باشد یعنی باید اولویت

 را روز این شعار شد، برگزار یازدهم دولت در پاک هوای روز چهارمین برگزاری از پیش که نشست این در ابتکار معاون «.هابزرگراه

تأکید دارد تا با « ها و مردمتالش جدی همه دستگاههمراهی و همگامی و »اعالم کرد که به گفته او بر « با هم به سوی هوای پاک»

 .مبارزه شود «این دشمن سرسخت سالمتی»

 تعهد به ایستادگی

 های کاربراتوریدر مقابل موتورسیکلت 

های کاربراتوری و تکنولوژی کهنه از صنعت، درباره سازی کشور و حذف موتورسیکلتمتصدی با اشاره به تعامل با موتور سیکلت

سال گذشته انجام داده، صحبت کرد؛ موضوعی که از اول مهر امسال با توقف تولید موتورسیکلت تی که دولت از دی ماه اقداما

ها از آن زمان هیچ مجوزی برای تولید موتورهای کاربراتوری صادر نشده است و با توجه به خبرسازی»کاربراتوری کلید خورده است: 

ر اساس ب« های کاربراتوری تغییر نداده است.اید گفت که دولت مصوبه خود را درباره موتورسیکلتدرباره ادامه تولید این موتورها ب

میلیون موتورسیکلتی که 11کنند و هم اکنون از برابر خودروها آلودگی تولید می 5زیست انسانی این موتورها توضیح معاون محیط

میلیون خودروی شخصی آالیندگی به همراه دارند. 55است که ساالنه معادل میلیون در تهران و نیم 3کنند، حدود در کشور تردد می

کنند. او همچنین درباره دو مصوبه کاربردی برای میلیون خودرو هم در کشور تردد می18این در حالی است که در حال حاضر حدود 

 زیست وور مستقیم و غیرمستقیم با محیططدولت یازدهم تاکنون مصوبات زیادی را که به»کاهش آلودگی هوا هم توضیح داد: 

با عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا و  93سال مصوبه بسیار راهبردی یکی در  2آلودگی هوا مرتبط بوده، تصویب کرده است اما 

بات در این مصوبر اساس توضیح متصدی « مدت برای کالنشهرها را به تصویب رسانده است.با عنوان اقدامات کوتاه 95دیگری در تیر 

فعالیت عمده و اثرگذار انجام شده و تعهد و الزام دولت به اجرای مصوبات است. او با این توضیح تأثیر این مصوبات را کنترل  19

های خود بر تعهد دولت به اجرای متصدی در بخش دیگری از گفته .کاتالیست و بهبود عملکرد خودروهای در حال تردد دانست

ها صحبت کرد که پیش از این عمر کاتالیست و کنیستر در حدود ها و کاتالیستفنیوا تأکید کرد و از مسأله معاینهمصوبات آلودگی ه
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تنها منتظر »مجاز قبلی دیده نشده نبود اما در این حدود مجاز معاینه فنی جدید دیده شده است. به گفته او حاال مسئوالن سازمان 

 .سال برسانند سال یا دوله معاینه فنی را به یک هستند تا زمان پنج سا« مصوبه مجلس

 هزار واحد صنعتی6پایش 

ال سزیست انسانی سازمان در ادامه گزارشی از پایش ضربتی و شدید صنایع آالینده در استان تهران ارایه داد که از معاون محیط

تعداد زیادی از صنایع » :صورت روزانه و شبانه پایش شدندهای صنعتی به گذشته آغاز شد و طی آن تعداد زیادی از صنایع و کارگاه

های اجرایی بسیاری به کمک در قالب این پایش توقیف، اخطار، تذکر و پلمپ شدند و برای اجرای این طرح استانداری و دستگاه

هزار و 2قرار گرفت و برای هزار واحد صنعتی مورد پایش 6ماه امسال حدود  6زیست آمدند. در طرح ضربتی پایش در سازمان محیط

 «.واحد صنعتی پلمپ صادر شد 36واحد معرفی به دادگاه و  145اظهاری، واحد خود 831واحد اخطار،  300

 تر از روزهاهای تهران آلودهشب

 ر این میانها گره خورد و درویه از سوی شهرداریسازهای بیونکردن ساختهای تهران مسأله دیگری بود که به کنترلآلودگی شب

رویه و موارد مرتبط با آن سازهای بیوزیست بود. او با اشاره به ساختها موضوع تازه مورد اشاره معاون سازمان محیطحضور کامیون

مسأله مهم آلودگی ناشی »عنوان یکی از مسائل مهم در بروز آلودگی هوای کالنشهرها، درباره آلودگی هوا بر اثر این عوامل گفت: به

شود؛ زیرا بسیاری از منابع آالیندگی در زمان تخریب و بخشی نیز تخریب و ساخت است اما در شهرهای بزرگ به آن توجه نمیاز 

های ساختمانی را برعهده ای که وظیفه خروج و حمل نخالههای فرسودهشود و حتی کامیوندر زمان ساخت یک ساختمان ایجاد می

های تهران هم صحبت کرد و دلیل آن را آمدن عمر ساختمانمتصدی حتی درباره پایین «.افزایندیهوا م دارند نیز بر میزان آلودگی

و گاهی زیر  20سال بود، امروزه به زیر 30ها سال گذشته عمر ساختماناگر تا چند »فروش تراکم و افزایش قیمت زمین دانست: 

مسأله مهم در این میان آلودگی ناشی از »زیست ادامه داد: محیطزیست انسانی سازمان حفاظت معاون محیط«.سال رسیده است15

 2.5های هوا و ذرات معلق و به افزایش آالینده« ها برای تخلیه نخاله و ورود مصالح است.تخریب و ساخت و همچنین تردد کامیون

ها در تهران که از در زمان تردد کامیوندهد مطالعاتی که در این مورد انجام شده است، نشان می»میکرون در طول شب اشاره کرد: 

ها فرسوده نسبت به روز بیشتر است ؛ چون بیشتر کامیون 24و  23میکرون در ساعات  2.5شود میزان ذرات معلق آغاز می 22ساعت 

هزار 100»  او ادامه داد:« شود.میکرون در شب می 2،5سال هستند که تردد آنها موجب باال رفتن ذرات 40تا  30و دارای عمر 

کند بر همین اساس پایش شبانه ایجاد کردیم و انتظار داریم نیروی انتظامی و کامیون در این راستا در تهران هنگام شب تردد می

ها جزو وظایف زیست کمک کنند. چون براساس قانون ساماندهی این کامیونراهنمایی و رانندگی در این زمینه به سازمان محیط

 «.دگی استراهنمایی و رانن

 ها و استفاده از عوارضشهرداری

کردن مشکالت این زیستی خود را مشخص و عوارض آالیندگی را صرف برطرفهای محیطها موظف هستند که اولویتشهرداری»

هزار واحد صنعتی در فهرست سازمان متصدی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مسأله به وجود بیش از چهار« بخش کنند.

ین شود ساالنه ببینی میپیش»درصد عوارض آالیندگی هستند و گفت: زیست اشاره کرد که موظف به پرداخت یکحفاظت محیط

شود و منبع درآمدی خوبی های کشور واریز میمیلیارد تومان درآمد عوارض آالیندگی باشد که به حساب شهرداریهزارسه تا پنج

 محیطیهای زیستتوانند از این منابع عظیم مالی در راستای اولویتها میگفته او شهرداری که بهدر حالی« برای این نهاد است.

متصدی با بیان اینکه انتظار ما این « شود.ای اجرا نمیهم اکنون در شهر تهران چنین برنامه»ازجمله آلودگی هوا هزینه کنند اما 

 حاال» د: باره زافتد، مثالی در اینیستی شود، اما عمالً چنین اتفاقی نمیزکردن مشکالت محیطاست که این میزان درآمد صرف برطرف

 را ودخ اولویت باید یعنی باشد آالینده منابع کاهش برای باید شهرداری سوی از عوارض این کردهزینه داریم، هوا آلودگی مشکل که
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سفانه با وجود آلودگی هوا در شهر متأ. کند هزینه هابزرگراه ساخت و وسازساخت روی بر اینکه نه دهد قرار عمومی ونقلحمل توسعه

های که اگر آلودگیشود در حالیها هزینه میوساز معابر و بزرگراهتهران عوارض و درآمد حاصل از صنایع آالینده در زمینه ساخت

او  «.ونقل عمومی به کار گرفته شودمحیطی در شهر تهران برای شهرداری مهم باشد، باید در راستای توسعه و گسترش حملزیست

ای که وظیفه سازمان میلیارد تومان حاصل درآمد عوارض آالیندگی واحدهای صنعتی بود؛ هزینه700سال گذشته »ادامه داد: 

 «.تواند تحقق این منابع مالی را پیگیری کندزیست سنجش آلودگی و اعالم آن به سازمان امور مالیاتی است و نمیمحیط

های فرسوده از چرخه مصرف مبحث دیگر مورد اشاره متصدی بود. موضوعی رانده شدخروج تاکسی ازتهران ار تاکسی فرسوده هز12

هزار تاکسی 90که بر اساس طرح اولیه باید که به گفته او از دی ماه پارسال دولت برای آن اعتبار خوبی در نظر گرفته و در حالی

هزار تاکسی تحویل داده 38اند و از این تعداد نام کردهرای تعویض ثبتهزار نفر ب67شد، تاکنون فرسوده در کشور از رده خارج می

ها هم به تاکسی نوسازی شدند و باقیمانده 500هزار و 12هزار تاکسی فرسوده وجود دارد که از این شمار 15در تهران »شده است: 

 «.خاطر مشکالت رانندگان تاکنون انجام نشده است

http://www.iana.ir/fa/news/39532/%D8%B5%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 هاي بحران جدید در اطراف تهرانشناسایی کانون

های جدید بحران و تولید ریزگرد آبخیزداری کشور از شناسایی کانونها، مراتع و معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

ها، به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به خوزستان، پرویز گرشاسبی گفت: دفتر مهندسی سازمان جنگل.در اطراف این کالنشهر خبرداد

ب غرب تهران، جنوب آبیک، شهریار و مالرد کند.وی افزود: در حال حاضر جنوهای جدید تولید ریزگرد را شناسایی میهر سال مکان

 کنند.های جدید بحران اطراف تهران هستند که در هر سال، چندین بار زمینه بروز پدیده ریزگرد در پایتخت را فراهم میکانون

ی ه و کنترل آن شناسایها ادامه داد: پس از شناسایی کانون ریزگردها، باید راهکار مقابله با این پدیدمعاون آبخیزداری سازمان جنگل

 شود.وی مدیریت نامناسب آب را عامل اصلی بروز ریزگردهای با منشا داخلی در کشور اعالم کرد.

ای که با هیچ روش دیگری قابلیت کنترل های ماسهزدایی است. از این روش روی تپهگرشاسبی افزود: مالچ پاشی آخرین درمان بیابان

هزار هکتار توسط  250زدایی در کشور فقط .وی ادامه داد: از هشت میلیون هکتار عملیات بیابانکنیمآن وجود ندارد، استفاده می

ها، وسعت اراضی که راه کنترل ریزگردهای آن مالچ پاشی است، مالچ کنترل شده است.به گفته معاون آبخیزداری سازمان جنگل

ده است.وی اضافه کرد: در استان خوزستان، کرمان، خراسان هفت میلیون هکتار است که تا کنون دو میلیون هکتار آن تثبیت ش

 ای هستیم که باید از طریق مالچ پاشی حرکت ذرات خاک آنها را کنترل کنیم.های ماسهرضوی و جنوبی، یزد و اصفهان دارای تپه

 تالش براي شناسایی جایگزین مناسب مالچ نفتی

انی درجه های بحرها کنترل کانونهای بحران گفت: اولویت اصلی سازمان جنگلونریزی برای کنترل کانگرشاسبی درباره نحوه برنامه

ها و خطوط ریلی محل برداشت شن و ماسه وجود داشته باشد، به دلیل یک است. اگر در شعاع معینی از اماکن مسکونی، صنعتی، راه

گیرد. اما اگر هیچ یک از مراکز یاد شده در ولویت قرار میزدایی در اها برای این مراکز دارد، عملیات بیابانتهدیدی که حرکت ماسه

 نزدیکی محل برداشت شن و ماسه نباشند، کنترل چنین کانونی در اولویت پایانی دستگاه اجرایی قرار خواهد گرفت.

یم با کنمی وی همچنین از تالش برای شناسایی مالچ جایگزین خبرداد و گفت: مالچ نفتی تبعاتی به روی محیط دارد که تالش

مالچ مختلف در اراضی بیابانی کاشان  16تا  15تر آن را جایگزین کنیم.این مقام مسئول عنوان کرد: تا کنون حدود ترکیبات مناسب

اند.وی اضافه کرد: افرادی که مدعی تولید مالچ مناسب هستند محصول خود را به سازمان به صورت عملی مورد آزمایش قرار گرفته

ی های بیابانکنند. این محصول پس از آنکه مراحل آزمایشگاهی و تئوری را گذراند، در سطح یک هکتار از عرصهفی میها معرجنگل

های معرفی شده به سازمان آورد اما بیشتر مالچگیرند.گرشاسبی گفت: مالچ نفتی سه سال دوام میکاشان، مورد آزمایش قرار می

 آورند.می ها، کمتر از یک سال در محیط دوامجنگل

 اي غيرقابل اجرااستفاده از ریگ در کنترل ریزگردها نسخه

های کشور، بیان کرد: وسعت این مقام مسئول همچنین در پاسخ به اظهاراتی درباره استفاده از ریگ به جای مالچ نفتی در بیابان

 ها، تقریبا غیر ممکن است.نترل عرصههای بحرانی به قدری زیاد است که پیدا کردن این میزان ریگ برای کاراضی و کانون

 های دیگر، تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت.ها افزود: همچنین برداشت ریگ از محلمعاون آبخیزداری سازمان جنگل
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ر اینکه کار های بحران عالوه بمیلیون تومان است. در حالی که چیدن ریگ در کانون 10، وی اضافه کرد: هزینه هر هکتار مالچ پاشی

ها را جابجا کرده و در های حاشیه ریگهای باالیی خواهد داشت. ضمن آنکه سرعت باد اگر افزایش یابد، ماسهتری است، هزینهسخت

 شود.نهایت پوشش ایجاد شده در بیابان دچار مشکل می

های بحرانی تولیدکننده ریزگرد، نونهای مهم مالچ نفتی دانست و افزود: بخشی از کاگرشاسبی خاصیت کشش را یکی از ویژگی

توانیم آنها را درمان کنیم بلکه باید این اراضی کشاورزی رها شده هستند. این اراضی در عراق هم وجود دارند و با مالچ پاشی نمی

های ماسه های برداشتهزار هکتار کانون 280اراضی زیر کشت بروند.وی درباره وسعت سطوح بحرانی استان خوزستان گفت: حدود 

هزار هکتار نیاز به تثبیت دارد که از  210هزار هکتار از این اراضی تا کنون تثبیت شده و  70روان در استان خوزستان وجود دارد. 

 تر برای آن اقدامات کنترلی انجام شود.هزار هکتار وضعیت خیلی بحرانی دراند و باید هرچه سریع 30این سطح، حدود 

ها حجم کل اعتبارات مقابله با بیابان در منابع استانی و تملک دارایی طی سال گذشته را یک میلیارد ان جنگلمعاون آبخیزداری سازم

میلیارد تومان کاهش یافته است. در بخش ملی نیز اگرچه با  800میلیون تومان اعالم کرد و افزود: در سال جاری این رقم به  200و 

بینی شده است اما همچنان منتظر میلیارد تومان اعتبار برای بخش بیابان در سال جاری پیش 1.5ایم و رو بودهافزایش اعتبار روبه

 تخصیص این ارقام هستیم.

 پيشگيري بهتر از درمان

گرشاسبی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ما نباید با اقدامات خود کانون گرد و غبار تولید کنیم و بعد تالش کنیم با 

 ها را کنترل کنیم. بلکه باید مدیریت فرابخشی داشته باشیم و مانع تشکیل کانون بحران شویم.این کانون های سختروش

های زهره، کارون و غیره با هدف توسعه کشاورزی، سدهای متعددی زده شده است. اما کشاورزی وی اضافه کرد: در ایران روی رودخانه

 متضرر شده است. اولین بخشی است که از تبعات منفی این سدها،

های لها )پنهای بحرانی گرد و غبار در کشوری نظیر چین از فتوسلها یادآور شد: برای کنترل کانونمعاون آبخیزداری سازمان جنگل

 برداری کنیم.شود تا هم جلوی حرکت ماسه گرفته شود و هم از انرژی تولیدی، بهرهخورشیدی( استفاده می

ان ها عالوه بر اینکه در زمهای خورشیدی، انرژی پاک استحصال کرد. این پنلتوان با نصب پنلالعظیم میوی بیان کرد: در تاالب هور

 شوند، برای آبگیری تاالب هم مشکلی ایجاد نخواهند کرد.خشک شدن تاالب مانع حرکت ماسه می

 ./زدایی در آسیا معرفی کردگرشاسبی ایران و چین را دو کشور پیشرو در زمینه بیابان

http://www.iana.ir/fa/news/39426/%D8%B4% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 کهور ایرانی نخستين قربانی گونه مهاجم خارجی

سال قبل به ایران وارد شده و نخستین قربانی  50مهاجمی است که به گفته عضو شورایعالی جنگل، کهور پاکستانی یا سمر گونه 

های جنوب ایران است. توسعه سمر در جنوب کشور، نسل کهور ایرانی را در ساوانعنوان صاحب اصلی شبهاین گونه، کهور ایرانی به

ای مهاجم معرفی کرد که در سمر را گونهوگو با خبرنگار ایانا، رستاقی در گفتمرتضی ابراهیی.معرض خطر انقراض قرار داده است

ای است که حق ورود به آمریکا را گونه 100بسیاری از کشورها از جمله آمریکا ورود آن ممنوع شده است. به گفته وی سمر یکی از 

ریشه  ها قادر استای کم نیاز از نظر آب نیست. این گیاه بر اساس گزارشطور که این عضو شورایعالی جنگل گفت: سمر گونهندارد.آن

 شود.متر، عمق چاهی است که در تهران برای دستیابی به آب حفر می 50متری در زمین نفوذ دهد.  50خود را تا عمق 

دهد و هایش را از دست میوی اضافه کرد: در شرایطی که گونه بومی آکاسیا تورتیلیس در وسط تابستان با خزان خود خواسته، برگ

فصل خشک را طی کرده و با طبیعت سازگار شود، کهور پاکستانی همچنان شاداب است. آیا این گونه بدون دسترسی رود تا به کما می

همایشی برای بررسی وضعیت کشت گونه کهور پاکستانی در بندرعباس برگزار شده است.  85 تواند شاداب باشد؟در سالبه آب می

رکت کننده حاضر فقط چهار نفر مخالف کشت و توسعه سمر در ایران بودند. ش 46ابراهیمی رستاقی بیان کرد: در آن همایش از 

حتی پیشکسوتان و افراد به نام رشته جنگل نیز با کشت سمر در جنوب ایران موافق بودند، اما دفاع مخالفان توسعه این گونه به 

مر در اراضی جنگلی مرتعی و اراضی پیرامون حدی قوی بود که در بند اول بیانیه پایانی آن همایش، قید شد که از کاشت گونه س

 خودداری شود. بر اساس این بیانیه کشت سمر فقط در عرصه بیابانی فاقد پوشش گیاهی باید پیگیری شود.

ای مهاجم است اصال نباید کاشته شود و توسعه کشت آن مفهومی ندارد.به گفته این عضو شورایعالی البته وی تأکید کرد: وقتی گونه

ید.وی آای مستقر شده و زادآوری طبیعی داشته باشد، این گونه مهاجم به حساب میای خارجی به راحتی در منطقهوقتی گونهجنگل 

با تکیه بر مطالعات سودابه علی احمدی کروری که روی گونه کهور پاکستانی وایرانی انجام شده، بر مهاجم بودن گونه سمر در استان 

های ارزشمند و بومی جنوب کشور به دلیل توسعه سمر خبر داد.ابراهیمی رستاق گفت: ممکن ف گونههرمزگان تاکید کرده و از حذ

شود به ای مثل هرمزگان و میناب درجه تهاجمی خیلی باالیی داشته باشد و در خوزستان آن طور که ادعا میاست سمر در منطقه

های مناسب و جایگزین برای سمر نکرده باشد اما از آنجا که ما گونه دلیل همزمانی ریزش بذر با سرما، این گونه حالت تهاجمی پیدا

داریم، توسعه این گونه مهاجم منطقی نیست.وی افزود: ما گونه آکاسیا افراتا را در منطقه هرمزگان داریم که از نظر استقرار و حتی 

های وسیع وجود دارد.به گفته این عضو شورایعالی در برخی موارد مراقبت و نگهداری، کم نیازتر از سمر است. این گونه در عرصه

های طبیعی با تکثیر سایر ها به عنوان متولی عرصهسال پیش وارد ایران شد و در آن زمان، سازمان جنگل 50جنگل، کهور پاکستانی 

ز بومی کهور پاکستانی ا شود.وی نسبت به حذف گونه غیرهای متعدد دیگری نیز تکثیر میها آشنا نبود اما این روزها گونهگونه

ت اند، در رقابهای بومی که هزاران سال با اکوسیستم ایران همسان شدهاکوسیستم ایران در آینده هشدار داد زیرا معتقد است: گونه

انی تتواند در شرایط اکوسیستمی ایران بقا داشته باشد.اگرچه کهور پاکسشوند و در نهایت سمر نیز نمیبا کهور پاکستانی حذف می

شود. ابراهیمی رستاقی از رایزنی با فریبرز غیبی ها در مناطق بیابانی کشت میای مهاجم است اما همچنان توسط سازمان جنگلگونه
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ها برای رسیدگی به وضعیت توسعه سمر در جنوب کشور خبر داد.به گفته وی، قرار است مدیر امور منابع جنگلی سازمان جنگل

 های جنوبی کشور ارسال شود./ممنوعیت کشت این گونه در اراضی جنگلی و مرتعی به استان ای در رابطه بابخشنامه

http://www.iana.ir/fa/news/39600/%DA%A9%D9%8 

 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 نشان استاندارد انتخاب شدمدیر روابط عمومی انجمن دارندگان 

 .عنوان مدیر روابط عمومی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران منصوب شدمحمدرضا جمشیدی طی حکمی به

نظر "صادر شده آمده است:  ایراندبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد به گزارش خبرنگار ایانا، طی حکمی که از سوی علی موحد، 

عنوان مدیر روابط عمومی انجمن های مختلف روابط عمومی و مطبوعات به موجب این حکم بهبه دانش و تجربیات جنابعالی در زمینه

ی هاای و روابط عمومی اش در روزنامهمحمدرضا جمشیدی طی دو دهه فعالیت رسانه"شوید.دارندگان نشان استاندارد منصوب می

های های مختلف ازجمله کانون انجمنعنوان مدیر روابط عمومی تشکلها بهابرار اقتصادی، آسیا، اقتصاد پویا و... منشاء اثر بوده و سال

اد، های نبض اقتصای در حال حاضر صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامهصنفی صنایع غذایی ایران فعالیت کرده است.این فعال رسانه

 برزگر و کتابستان است./ اقتصاد سبز،

http://www.iana.ir/fa/news/39552/%D9%85% 
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 انتصابات

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 ریيس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب شد

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مهندس فرج اهلل رجبیجناب آقای 

آیین نامه ( 115مجلس شورای اسالمی و ماده ) 1374.12.22قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ( 22در اجرای ماده )

هیأت وزیران، با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم  1375.11.17اجرایی آن قانون مصوب 

 .منصوب می شوید« رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان»سازی، به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان راه و شهر

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال 

 .مسألت می نمایم

http://www.iana.ir/fa/news/39541/%D8%B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39541/%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

58 
 

 

 

 

 انگور/ کشمش
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 دست توليدکنندگان کشمش از خرید تضمينی خالی ماند

سازمان مرکزی تعاون روستایی  95کشمش یکی از محصوالتی باغی است که بر اساس ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 

ایران موظف به خرید تضمینی آن شده است، اما این سازمان با وجود گذشت چندین ماه از آغاز فصل خرید و فروش این محصول، 

هرساله در اوایل پاییز با آغاز فصل خرید و فروش کشمش، سرو کله دالالن .هنوز به خرید تضمینی کشمش ورود پیدا نکرده است

ترین قیمت ممکن بخرند و بسیاری از کشاورازن نیز به دلیل مشکالت مالی به می شود تا حاصل دسترنج کشاورزان را به پایینپیدا 

 600های گذشته در ابتدای فصل دالالن با پیشنهاد قیمت دوهزار و فروشند.امسال نیز مانند سالناچار محصول خود را به آنها می

ول کردند. این روند ادامه داشت تا اینکه از دو ماه پیش تعاون روستایی چند استان بزرگ تولیدکننده تومان اقدام به خرید این محص

هزار تا سه 800کشمش ازجمله همدان و مرکزی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به خرید توافقی این محصول با قیمت دوهزار و 

هنوز نه خبری از اعالم قیمت خرید تضمنی بود و نه ابالغ یارانه کشمش، تا اینکه اند.آغاز خرید توافقی در حالی بود که کرده 200و 

 تومان یارانه صادراتی به هر کیلوگرم کشمش خبر داد. 200مقاوم وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص آبان سال جاری قائم 17در 

خبرنگار ایانا تأخیر در اعالم قیمت و آغاز خرید تضمینی  وگو باهرچند مهین ابراهیمی، معاون بازرگانی تعاون روستایی ایران در گفت

کشمش را به نفع باغداران دانست و گفت: همیشه قیمت خرید توافقی باالتر از قیمت خرید تضمینی است و تا زمانی که خرید 

 ند.توانند شرایط بازار را به نفع تولیدکننده تنظیم کنهای روستایی میتضمینی آغاز نشده است، تعاونی

های روستایی این تومان است، این در حالی است که در حال حاضر تعاونی 600وی افزود: قیمت خرید تضمینی تأیید شده دوهزار و 

خرند.اما رضا عباسی، مدیر تعاون روستایی استان همدان نظر دیگری تومان از تولیدکننده توافقی می 200هزار و محصول را تا سه

گیرد که قیمت با خبرنگار ایانا، اظهار داشت: خرید تضمینی حق قانونی کشاورزان است و زمانی صورت میوگو دارد، وی در گفت

محصول به نحوی باشد که کشاورز دچار زیان شود.وی بیان کرد: با توجه به شرایط خوب آب و هوایی امسال، تولید کشمش افزایش 

کشاورزانی که توان مالی برای انبار محصول را نداشتند زیان زیادی دیدند در  یافت و این امر عرضه را در ابتدای فصل افزایش داد و

 رفت آغاز خرید تضمینی ابالغ شود، اما تا امروز خبری از این ابالغیه نیست.این شرایط انتظار می

 200هزار و به قیمت سهمدیر تعاون روستایی استان همدان درباره نحوه خرید توافقی از تولیدکنندگان، ادامه داد: خرید کشمش 

درصد نقدی به مدت دو تا سه روزه و  60تومان یارانه به باغداران پرداخت خواهد کرد و بهای محصول  200شود و دولت انجام می

شود.عباسی درباره نحوه تعیین کیفیت کشمش عنوان کرد: مقدار یک کیلوگرم کشمش از درصد به مدت سه ماهه پرداخت می 40

شود که معموالً تا پنج کنیم و بر همین اساس افت محصول مشخص میهای آن را جدا میزان را برداشته و آشغالمحصول کشاور

شود.وی تأکید کرد: حداقل حمایت دولت از کشاورزان، اعالم قیمت و آغاز به موقع خرید تضمینی و پرداخت درصد در نظر گرفته می

 نقدی بهای محصول است.
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برگزار شد و هیأت وزیران در این جلسه مقرر  95دی ماه  19شنبه مورخ ریاست رئیس جمهوری در روز یک جلسه هیأت وزیران به

منظور حمایت از باغداران تولیدکننده کشمش و حفظ سهم صادرات آن در بازار جهانی، به تمامی باغداران تولیدکننده کرد که به

 رداخت شود./هزار ریال یارانه پمحصول، به ازای هر کیلوگرم پنج

http://www.iana.ir/fa/news/39543/%D8%AF%D8%B3 

 

 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۶ : تاریخ

 دهد قيمت انواع ميوه در تهران + جدولفارس گزارش می
دهد، با وجود سرمای زمستان، انواع میوه با قیمت مناسب های تهران نشان میفروشیهای میدانی خبرگزاری فارس از میوهگزارش 

میانگین قیمت هر  ، اکنونخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .ایمبه وفور یافت شده و افزایش قیمتی در محصوالت نداشته

تومان  500هزار و  5ها کیلویی فروشیهزار تومان است و پرتقال جنوب اکنون در میوه 5تا  3های سطح شهر بین فروشیکیلوگرم میوه در میوه

تومان قیمت  4500هزار تا  4ها فروشیهمچنین هر کیلوگرم سیب زرد و سفید در میوه.هزار تومان رسیده است 4رسد و انار هم به به فروش می

بار سطح پایتخت به مراتب رسد. البته قیمت انواع میوه در میادین مرکزی میوه و ترهتومان به فروش می 3750خورده است و هر کیلوگرم موز 

 :تر است که به شرح زیر استپایین

 (قیمت)تومان نوع میوه  ردیف

 3200 سیب زرد 1

 3200  سیب قرمز 2

 3800 (یک نارنگی جنوب )درجه 3

 2800 (نارنگی جنوب )درجه دو 4

 2200 (پرتقال تامسون شمال )درجه یک 5

 1600 (پرتقال تامسون شمال )درجه دو 6

 3800  پرتقال جنوب 7

 3200 موز 8

 1900 خیار 9

 2500 لیموشیرین 10

 1200 فرنگی درجه یکگوجه 11

 1000 فرنگی درجه دوگوجه 12

 1000 پیاز 13

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 1200  زمینیسیب 14

 1200  هویج 15

 1400 بادمجان 16

 4800 لیمو ترش 17

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951026000854 

 
 بازار و قیمت ها

 فارس - ۹۵/۱۰/۲۴ : تاریخ

 کندتومان/افزایش قيمت جوجه یک روزه درباره بازار شب عيد نگرانی ایجاد می 6900مرغ کيلویی  :
تومان است اما  6900رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: قیمت مرغ در سه هفته اخیر روند ثابتی داشته و کیلویی  

  .درصدی داشته است 40متأسفانه قیمت جوجه یک روزه افزایش 

درمورد آخرین وضعیت بازار عرضه مرغ با توجه به شنیدن  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی خانی در گفتمهدی یوسف

 و چه میزان اخباری مبنی بر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گفت: به هر حال اینگونه اخبار در میزان مصرف مرغ که در داخل

 .صادرات آن تاثیرگذار است و طی این مدت مصرف تا حدودی کاهش یافته است

ترین نقطه خود قرار دارد و هم اکنون مرغ تازه به های خوراک دام و طیور قیمت مرغ در پایینوی گفت: با توجه به افزایش هزینه

 .تومان بخرند 6900وانند هر کیلو مرغ تازه را تشود و مردم میها داده میتومان تحویل مغازه 6250صورت عمده 

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی افزایش قیمت جوجه یک روزه به عنوان پایه تولید مرغ تازه در کشور را یکی از عواملی دانست 

تومان  1500یک روزه از  که ممکن است در میزان تولید یا قیمت مرغ در شب عید تاثیرگذار باشد و افزود: طی سه هفته اخیر جوجه

سابقه است و این نگرانی را ایجاد کرده که با قیمتی که مشخص تومان رسیده که طی چند سال گذشته بی 2100در هر عدد به 

 .ریزی کننددهندگان مرغ جوجهنیست در شب عید چقدر خواهد بود پرورش

 2100ها االن جوجه یک روزه با قیمت ز است که اگر مرغداریرو 50وی ادامه داد: مدت زمان پرورش مرغ در کشور ما چیزی حدود 

اسفند مرغ خود را با قیمت بسیار باالتر از وضع موجود به بازار عرضه کنند که مشخص نیست در این تاریخ وضع 14تومان بخرند باید 

 .اندریزی فعال دست نگه داشتهها برای جوجهبه چه منوالی است و در نتیجه مرغداری

آید که وزارت جهاد خانی این را هم گفت: از طرف دیگر اگر پرورش مرغ برای شب عید آغاز نشود نگرانی کمبود هم بوجود مییوسف

 .کشاورزی از هم اکنون باید فکری برای این وضعیت بکند

m/newstext.php?nn=http://www.farsnews.co13951024000266 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 ریزيدهندگان مرغ گوشتی براي جوجهماه/ تشویش عطش پرورشبهمن 20کاهش قيمت جوجه تا 

 .عادی دانستیکی از نمایندگان بخش خصوصی تولید جوجه یکروزه، نوسانات قیمت این محصول را در ماه جاری، 

ازار برای تواند تعادل قیمتی بطور مستقیم بر قیمت نهایی مرغ تأثیرگذار است، میبه گزارش خبرنگار ایانا، قیمت جوجه یکروزه که به

د. این شوها نصب میکننده در افزایش یا کاهش نرخی داشته باشد که روی برچسب مغازهکننده را به هم زده و نقشی تعیینمصرف

ید کنندگان که از خط تولمند کرده، بلکه نگرانی را به برخی مصرفخبر افزایش قیمت جوجه یکروزه، نه تنها مرغداران را گالیهروزها 

ش وگو با ایانا، این افزایگوشت مرغ آگاهی نسبی دارند، منتقل کرده است. این در حالی است که دبیر انجمن جوجه یکروزه، در گفت

کند.به گفته غالمعلی فارغی، باال رفتن قیمت جوجه یکروزه د و آن را به نحوه عرضه و تقاضا در بازار حواله میدانرا اتفاق عجیبی نمی

های گذشته نیز همین تومان، اتفاقی نیست که تنها مربوط به این برهه از زمان باشد؛ زیرا در سال 100و رسیدن آن به مرز دوهزار و 

های نزدیک به عید و ماه ماه بیشتر دوام نخواهد داشت.هجوم مرغداران مرغ گوشتی، در ماه نوسانات، گریبانگیر صنعت شده و یک

ر برد. این دعنوان سر منشأ تمام افت و خیزهای قیمتی جوجه نام میترین دالیلی است که فارغی از آن بهایرمضان، یکی از ریشه

افغانستان به صفر رسیده و از این جهت، بازار داخلی با افزایش حجمی  دلیل شیوع آنفلوآنزا به عراق وحالی است که صادرات مرغ به

 معنا ومیلیون قطعه مرغ مواجه خواهد شد؛ بنابراین عطش و تقاضای بیش از حد مرغداران برای تأمین بازار شب عید، بی 12تا  11

 های تولید بیش از اندازه، فعاالن را برای تولیدوانهکننده است، اما باال بودن ظرفیت خالی در این صنعت و صدور پربه عبارتی، نگران

عنوان های اخیر بهکند.دبیر انجمن جوجه یکروزه، از افزایش سن نگهداری گله مادر به مدت چهار هفته در ماهبیشتر، وسوسه می

ت؛ ماه را نتیجه آن دانسو بهمن های جلوگیری از افزایش قیمت نام برد و باال رفتن شش تا هفت میلیونی جوجه در دییکی از راهکار

میلیون قطعه رسید، اما همین میزان نیز نتوانست جوابگوی تقاضای  100میلیون قطعه در ماه به  93بنابراین اگرچه تولید جوجه از 

ا های قبل رسالهای مشابه در بیش از اندازه مرغداران باشد. برآیند تمام این اتفاقات، افزایش قیمت جوجه یکروزه، درست مانند ماه

دلیل ناآگاهی گالیه کرد و گفت: عرضه رقم زد.وی با اشاره به عرضه جوجه یکروزه در بورس کاال از امروز، از عدم استقبال مرغداران به

 تواند از نوسانات قیمتی جلوگیری کرده و شفافیت و تعادل را به بازار برگرداند.جوجه در بورس می

خبر داده و ادعا کرده بود: در صورت همکاری الوقوع جوجه به بورس ورود قریب از یک ماه پیش، ازالزم به ذکر است که وی بیش 

 تها صورتوان جوجه یکروزه را با استفاده از معامالت آتی و سلف که پیش از این درباره نهادهربط، میواحدهای گوشتی و عوامل ذی

 گرفت، در بورس کاال عرضه کرد./می

http://www.iana.ir/fa/news/39487/%DA%A9%D8%A 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38027
http://www.iana.ir/fa/news/39487/%DA%A9%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 بيمه محصوالت کشت بافت در دستور کار قرار گرفت

ن های به حق فعاالن ایبافت با توجه به اهمیت و نقش این مراکز در تولید بذر و نهال سالم و با اصالت از خواستهبیمه مراکز کشت 

 های قانونی را مطرححوزه است. چندی پیش صندوق بیمه کشاورزی در پاسخ به تقاضای فعاالن این حوزه، بار مالی باال و محدودیت

ری مراکز کشت بافت گیاهی را در اولویت قرار دادن موضوع از طرف معاونت باغبانی وزارت پذیو شرط اولیه این صندوق برای بیمه

 .جهاد کشاورزی و اعالم مکتوب آن به صندوق اعالم کرده بود

وگو با خبرنگار ایانا دالیل مطرح شده از سوی صندوق بیمه کشاورزی را نادرست اما معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در گفت

کرد و گفت: بیمه محصوالت کشاورزی فراگیر است و برای بیمه انواع محصوالت کشاورزی نیاز به قانون مصوب خاصی نیست  عنوان

 توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.و تمام محصوالت چه در آزمایشگاه و چه در عرصه می

قرار گرفته است، افزود: بیمه کشاورزی در ایران از محمدعلی طمهاسبی با تأکید بر اینکه بیمه محصوالت کشت بافت در دستور کار 

های جدید، از های کشاورزی حتی در حوزهنوع بیمه حمایتی است در نتیجه حمایت از تولیدکننده و کاهش ریسک در تمام بخش

برای  ه وگر بودوظایف تعریف شده و مشخص صندوق بیمه کشاورزی است.وی تصریح کرد: بیمه مراکز کشت بافت به نفع بیمه

صندوق بیمه سودآورتر است؛ زیرا محیط کنترل شده و میزان احتمال آسیب کمتر از فضای باز و عرصه است.طهماسبی اظهار داشت: 

رود انجمن خود پیگیر مطالبات اعضاء باشد و با در نظر گرفتن مزایای با توجه به سطح دانش و تحصیالت فعاالن این حوزه انتظار می

 را زودتر به سرانجام برساند. بیمه این موضوع

ای که در ابتدای ماه جاری با حضور کل باغبانی و منابع طبیعی صندوق بیمه کشاورزی در جلسهحسین حدادنژاد، رئیس اداره

نمایندگان انجمن کشت بافت گیاهی ایران و معاونت باغبانی برگزار شد، عوامل محدودکننده بیمه محصوالت کشت بافت را نبود 

پذیری گزینه جدید در بخش کشاورزی را در اولویت قرار دادن ن مصوب و بار مالی باال عنوان کرده بود و شرط اولیه برای بیمهقانو

 موضوع از طرف معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و اعالم مکتوب آن به صندوق بیمه عنوان کرده بود./

http://www.iana.ir/fa/news/39430/%D8%A8%DB%8 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

گذاري دانمارک در توليد محصوالت هاي مشترک تجاري سازمان تعاون روستایی با دانمارک/ سرمایههمکاري

 نيکارگا

 .سازمان تعاون روستایی با کشور دانمارک وارد همکارهای مشترک تجاری و آموزشی شد

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به جلسه مشترک با مدیرکل شورای غذا و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت

های گفت: در این جلسه یاداشت تفاهم دوجانبه با موضوع تعیین اولویت داروی کشور دانمارک در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،

 فنی و تجاری، مبادله گروه های کارشناسی، تنظیم و آماده اجرا شد.

های سراسری دامداران، مرغداران گوشتی، اتحادیه مدیره، مدیران عامل؛ اتحادیهحسین صفایی افزود: در این جلسه که رئیس هیأت

های همکاری در تأمین مواد اولیه داروهای دامی، ارتقاء دانش فنی، گذاری کشاورزی نیز حضور داشتند، زمینهسرمایهمیهن و شرکت 

 آالت دامپروری، ژنتیک دام، اقالم داروی، خوراک دام با کشور دانمارک مورد بررسی قرار گرفت.ماشین

در کشور، بیان کرد: همچنین در این جلسه سازمان مرکزی تعاون وی با تأکید بر اهمیت توسعه تولید و تجارت محصوالت ارگانیک 

گذاری تولیدات ارگانیگ و تعامل مشترک به مدیرکل های مناسب جهت سرمایهعنوان زمینههای سهامی زراعی را بهروستایی، شرکت

 شورای غذا و داروی کشور دانمارک معرفی کرد.

با بیان اینکه کشور دانمارک دارای بیشترین مصرف سرانه گوشت در جهان است، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 

 ، بیشترین مصرف گوشت در بین مردم جهان را داشته2002کیلوگرم گوشت در سال  145.9ها با مصرف سرانه ادامه داد: دانمارکی

مده وارداتی از دانمارک را داروهای هورمونی، است که نشان از وجود فرصت خوب برای تجارات گوشت با ایران است.صفایی اقالم ع

، پوش، گبهآنزیم، امولسیفایر و بذر چغندرقند عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر ایران به دانمارک انواع خرما، زعفران، انواع کف

 د.کند که با مذاکرات اخیر امکان توسعه در صادرات این محصوالت فراهم شهای چوبی صادر میفرآورده

توان کشوری شاخص در تولید و صادرات کاالهای مهم کشاورزی در جامعه اتحادیه اروپا ارزیابی کرد. این کشور توانایی دانمارک را می

ها با تولید محصوالت کشاورزی و غذایی پنج برابر جمعیت کشور خود را دارد. بر اساس آمار گمرک کشور دانمارک پس از لغو تحریم

 ارتقاء دهد./ 9به  20ز لحاظ وزنی توانسته است در روابط تجاری با ایران جایگاه خود را از رتبه درصدی ا 983رشد 

http://www.iana.ir/fa/news/39668/%D9%87%D9%85%DA%A9%D 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵ی د ۲۶تاریخ: 

 مجوز کاغذي گمرک حذف شد

 .های همجوار دریافت نمایدگمرک ایران در نظر دارد در روزهای آینده مجوزهای صادرات را صرفاً به صورت الکترونیکی از دستگاه

روزهای آتی خبر به گزارش عصرایران، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران از قفل شدن سامانه گمرک بر روی مجوزهای کاغذی در 

 .شودداد و اعالم کرد: کلیه مجوزهای قانونی صادرات صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت می

 20این موضوع در سمینار صدور مجوزهای الکترونیکی جهت رویه صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی که با حضور نمایندگان  

غالمی مدیرکل دفتر صادرات اعالم کرد: در راستای تحقق اهداف اقتصاد .مطرح شدوزارتخانه و سازمان مجوزدهنده برگزار گردید، 

مقاومتی و توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی، حذف مجوزهای کاغذی، افزایش شفافیت، کاهش هزینه و زمان تجارت و حمایت 

پنجره واحد تجارت فرامرزی با حضور  جانبه از تولید و صادرات، سمینار صدور مجوزهای الکترونیکی جهت رویه صادرات درهمه

وزارتخانه و سازمان و نمایندگان پژوهشکده دانشگاه تهران برگزار گردید و مقرر شد در روزهای آتی قفل سیستمی  20نمایندگان 

هه گذشته در حوزه وی افزود: با اقدامات مؤثری که در ده ما.شود تا کلیه مجوزهای قانونی صرفاً به صورت الکترونیکی ارائه شودانجام 

های مربوط به صادرات از جمله ورود موقت، خروج موقت، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به کار رفته در تولید و رویه

اندازی سامانه صدور مجوز الکترونیکی در پنجره اکنون با راههای نفتی و پتروشیمی ارائه شده و همتسهیالتی که به صادرات فرآورده

های پیگیری و مراجعه حضوری مکرر برای اخذ مجوزها و توانیم به یقین اعالم کنیم بسیاری از هزینهاحد تجارت فرامرزی میو

های تخصصی کاهش پیدا کرده و زمان انجام تشریفات کاال به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، از های مربوطه از سازمانبروکراسی

غالمی گفت: باید تالش کنیم هزینه تمام شده کاالی .شودکی و اخذ مجوزها تضمین میطرفی دقت و صحت انجام تشریفات گمر

صادراتی را کاهش دهیم تا امکان رقابت با کاالی مشابه رقبای خارجی را داشته باشیم و قدم مثبتی در راستای توسعه صادرات 

امانه سازی سدر این سمینار با اشاره به تاریخچه پیاده فیروزه خیالی سرپرست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک نیز.برداریم

جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اعالم کرد: گمرک ایران در نظر دارد در روزهای آینده مجوزهای صادرات را صرفاً به 

 .های همجوار دریافت نمایدصورت الکترونیکی از دستگاه

 

های همکار ا توانستیم مجوزهای واردات را به صورت سیستمی و الکترونیکی از سازمانوی افزود: در بحث واردات به طور خاص م

خیالی ادامه داد: قرار بر این است که سامانه صدور مجوزها را از دسترس خارج و صرفاً مجوزهای صادرات از طریق .دریافت کنیم

ه گفت: همکاران من در واحد فناوری اطالعات و ارتباطات وی در ادام.سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اخذ گردد

بنابراین گزارش پیش از این صدور مجوزها در .اندها را در پنجره واحد تجارت فرامرزی ایجاد کردهشناسه کاربری هر یک از سازمان
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ات را به صورت الکترونیکی درسامانه ها مجوزهای صادررویه واردات الکترونیکی شده بود و البته در رویه صادرات نیز برخی سازمان

کردند که با قفل شدن سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بر روی مجوزهای صدور مجوزها به گمرک ارائه می

 .کاغذی، در روزهای آتی کلیه مجوزهای قانونی صادرات صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/39521/%D9%85%D8%AC 

 

 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 !گذاران پاسخگو باشاخطار دوباره براي کاسپين : به سپرده

یر و های اخمشتریان است. این ماجرا برای دومین بار طی ماهبانک مرکزی اعالم کرده که موسسه کاسپین موظف به پاسخگویی به 

موسسه کاسپین در اسفندماه سال گذشته با تجمیع چند  .شودهای پیش آمده برای این موسسه مجاز تکرار میبه دنبال جریان

شهد، پیوند، امیر جلین گرگان تعاونی از جمله فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس م

ای واحد متمرکز شد و با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود در بازار و عام کشاورزان مازندران تشکیل و در مجموعه

ی اهها و تعهدات تمامی تعاونیاز این رو این موسسه با توجه به تجمیعی که در آن شکل گرفت مسئولیت حساب .پول را آغاز کرد

اما ماجرای کاسپین تا حدودی در سکوت پیش رفت تا اینکه چندی .شدند را بر عهده گرفتدهنده خود که باید منحل میتشکیل

 در  های قضاییهای این موسسه و همچنین پیگیریهای تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعهپیش دادستان تهران از بدهی

میلیارد تومان منابع جذب  8000 حدود اخیر هایسال طی فرشتگان که کرد اعالم آبادیدولت. داد برخ تعاونی این مدیران با رابطه

و  دهنده بودهاین خبر که تا حدودی برای مشتریان فرشتگان و البته کاسپین تکان.میلیارد تومان بدهی دارد 4000کرده و اکنون تا 

ا ای از سوی موسسه کاسپین همراه بود بای کوتاه و در روز بعد با انتشار بیانیهفاصلههایی در بین آنها شد، به تا حدی موجب نگرانی

توانند به هر یک از شعب که مایل هستند مراجعه گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان میاین محتوا که از تاریخ هفتم آذرماه کلیه سپرده

 .های جدید مربوط به موسسه را دریافت کننددفترچههای خود به کاسپین اقدام کرده و و نسبت به انتقال سپرده

این اعالم در حالی با تشدید مراجعات به موسسه همراه شد که در این بین با وجود انتظاراتی که از بانک مرکزی برای اعالم موضع 

ی هرچند ن بانک در توضیحنسبت به شرایط موجود حاکم بر کاسپین و فرشتگان وجود داشت، تا مدتی سکوت برقرار بود تا اینکه ای

ها از جمله فرشتگان تشکیل شده است. کوتاه اعالم کرد که کاسپین دارای مجوز بانک مرکزی بوده و با انحالل تعدادی از تعاونی

ه سهای این تعاونی را به موسها و بدهیبنابراین هیات مدیره این موسسه موظف خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات کلیه دارایی

کاسپین نیز که این موضوع را پذیرفته بود، همان روز اعالم .گذاران باشدمدیره آن باید حافظ منافع سپردهکاسپین انتقال داده و هیات

گذاران شود و این در حال انجام است. بنابراین سپردههای فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین انتقال میکرد که تمام اموال و دارایی

روز از این ماجرا گذشته و در روزهای اخیر بار دیگر مشتریان کاسپین و به  40یان نگران نباشندبه گزارش ایسنا،نزدیک به و مشتر

هایی را در رابطه با مسیر پر فراز و نشیب رسیدگی به شرایط خود مطرح کردند، به طوری که عنوان گذاران فرشتگان گلهویژه سپرده

تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگترین عضو مجموعه کاسپین هیات تصفیه این تعاونی تشکیل و آغاز به کار  شد با اینکه بعد از انحالل

ستان البته بعد از اعالم داد  های انجام شده فقط محدود به تعویض تابلوهای شعب به نام کاسپین بوده است. کرده است، تنها فعالیت
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پرده که پیش از آن همچنان به نام تعاونی فرشتگان بود، به نام کاسپین توسعه پیدا در مورد فرشتگان به تعویض دفترچه و اوراق س

کرده، اما متاسفانه هیات تصفیه فرشتگان از جمیع وظایف قانونی خود که طبق قانون به آن محول شده، عمل نکرده است. از جمله 

های مطرح شده بعد از گله.تقال آن به موسسه کاسپینها و انهای مردم و همچنین بدهیها و سپردهحسابرسی اموال و دارایی

های ایسنا از موسسه کاسپین نیز همچنان با توضیحی همراه نبود و در رابطه با عملکرد فعلی فرشتگان و اقداماتی که در پیگیری

یه خود بار دیگر موضوع ترین اطالعدست اجرا وجود دارد، توضیحی دریافت نشده است. این در حالی است که بانک مرکزی در تازه

تکلیف کاسپین به پاسخگویی در رابطه با درخواست مشتریان را مطرح کرده است. این بانک عنوان کرده که کاسپین دارای مجوز از 

های الزم را برای رضایت مشتریان انجام و به مدیره این موسسه موظفند اقدامفعالیت بانک مرکزی بوده و مدیرعامل و اعضای هیات

توانند در خصوص اقدامات موثر با آن گذاران نیز اعالم شده است که میطالع عموم برسانند. البته چند شماره تماس برای سپردها

 29954855و همچنین تلفن گویای  22353374 -22342878-22353052-22340397 :تماس بگیرند که عبارتند از

های انتقاداتی مبنی بر عدم ورود این بانک به ماجرای کاسپین و زیرمجموعه این اعالم بانک مرکزی در شرایطی است که این روزها

آن وجود داشته و عنوان می شود که چرا بانک مرکزی با وجود اینکه مجوز کاسپین را صادر کرده برای رسیدگی به امور آن و 

 ینا کرده، صادر کاسپین برای که مجوزی به توجه با که است مصر بانک کند؟ این در حالی است که مشتریانش ورود پیدا نمی

 هایزیرمجموعه امور به رسیدگی که شود می برآورد گونه این اخطارها و آمدها و رفت این از. بود خواهد پاسخگویی به مکلف موسسه

ش یط را پیاز شروط صدور مجوز از سوی بانک مرکزی برای آن بوده و اکنون باید کاسپین شرا آن تعهدات انجام و کاسپین فعلی

 .ببرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

( الیحه 9( و )8(، )7)(، 6(، )۵اي برنامه ششم توسعه تصویب شد/ جداول شماره )جداول اعتباري و شاخصه

 برنامه ششم توسعه مربوط به بخش کشاورزي و ميزان توليد ساالنه محصوالت

های مختلف از جمله متغیرهای توسعه اقتصادی، منابع و مصارف نمایندگان مردم در خانه ملت، با جداول الیحه برنامه ششم در حوزه

 .کردند عمومی، بخش کشاورزی، آموزش عالی و دستگاه قضا موافقت

دی ماه( مجلس شورای اسالمی در  26به گزارش خبرنگار ایانا از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز )یکشنبه 

های این الیحه مربوط به متغیرهای اقتصادی بخش 2جریان بررسی مواد ارجاعی الیحه برنامه ششم توسعه کل کشور با جدول شماره 

رأی  8رأی مخالف و  13رأی موافق،  135امه ششم به ویژه رشد ساالنه ارزش افزوده و رشد ساالنه اشتغال با اقتصادی در دوره برن

 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 209ممتنع از مجموع 

 رأی 143 ( الیحه برنامه ششم توسعه در رابطه با منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری با 3همچنین در نشست امروز جدول شماره )

 .شد تصویب حاضر نماینده 208مجموع از ممتنع رأی 8 و مخالف رأی12 موافق،

 رأی22 موافق، رأی 131 ( الیحه مذکور در رابطه با برآورد منابع و مصارف بومی دولت با 4در ادامه نمایندگان با جدول شماره )

 دند.کر موافقت حاضر نماینده 205 مجموع از ممتنع رأی 7 و مخالف

( الیحه برنامه ششم توسعه مربوط به بخش کشاورزی و میزان تولید 9( و )8(، )7(، )6(، )5نشست امروز همچنین جداول شماره ) در

ر به تصویب نمایندگان مجلس نماینده حاض 211رأی ممتنع از مجموع  9رأی مخالف و 17رأی موافق،  136ساالنه محصوالت با 

( الیحه برنامه ششم که درباره محورهای 15(، )14( ، )13(، )12(، )11نمایندگان مجلس جداول )در ادامه این نشست همچنین رسید.

 نماینده حاضر به تصویب رساندند. 211رأی ممتنع از مجموع  8رأی مخالف و 9رأی موافق،  154حوزه آموزش عالی بود را با 

رأی موافق،  144های توسعه حقوقی و قضایی قوه قضائیه با شاخص( الیحه مذکور در رابطه با 17( و )16در پایان نیز جدول شماره )

 نماینده حاضر به تصویب رسید./ 211رأی ممتنع از مجموع  4رأی مخالف و  22

http://www.iana.ir/fa/news/39502/%D8%AC%D8%AF%D 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 برجام، همکاري با کشورهاي پيشرو در بخش کشاورزي را ارتقاء داد

تسهیل تبادل پول در نظام بانکی به ویژه برای واردات نهاده های کشاورزی ، رونق همکاری های بین المللی در حوزه کشاورزی، 

دستاوردها و گشایش های اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( درحوزه کشاورزی دامپزشکی ، شیالت و دام از مهمترین 

 .به شمار می رود

تسهیل تبادل پول در نظام بانکی به ویژه برای واردات نهاده های کشاورزی ، رونق همکاری های بین المللی در حوزه کشاورزی،  

گشایش های اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( درحوزه کشاورزی دامپزشکی ، شیالت و دام از مهمترین دستاوردها و 

 .به شمار می رود

به گزارش ایرنا، پس از برجام تمام معامالت بخش کشاورزی بدون واسطه انجام شد، به طوری که عالوه بر افزایش سرعت انجام   

 .عملیات، قیمت ها نیز کاهش یافت

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی از  117تولی تامین امنیت غذایی کشور و تولیدکننده بیش از بخش کشاورزی ایران به عنوان م

 .جایگاه ویژه ای برخوردار است و برجام می تواند شرایط مطلوبی را برای مبادالت تجاری این بخش فراهم کند

های بانکی و پولی و کاهش هزینه های تسهیل تجارت محصوالت و نهاده های کشاورزی از لحاظ گشایش گشایش هاي بانکی 

همچنین در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی فضا و بستر مناسبی .مبادله یکی از آثار مثبت این توافق بین المللی به شمار می رود

 .دبرای طرح مباحث صادراتی در مذاکرات دوجانبه، اعزام هیات های بخش خصوصی و برخی نقل و انتقال کاال و پول فراهم ش

کارگزار جهت  120برقراری ارتباط بانک کشاورزی با بانک های آلمانی و ایتالیایی و فراهم آمدن زمینه های ارتباط بانکی و ایجاد 

تبادل اسناد ارزی و تسهیل جذب سرمایه جهت سرمایه گذاری مشترک و انجام سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی از یک 

درصد از جمله آثار اجرای  4تا  3به حدود  11وجوه ارزی توسط صرافی های مجاز بانک از حدود سو و کاهش نرخ نقل و انتقال 

در یک سال گذشته به منظور نقل و انتقال وجوه .برجام در حوزه فعالیت های نظام مالی بین المللی مالی بانک کشاورزی بوده است

 بابت واردات و صادرات کاالها و خدمات تسهیل و فراهم شده است مالی ارزی توسط بانک مرکزی در حساب کارگزاران، واریز وجوه

 گشایش محسوس در بخش ماشين آالت کشاورزي   .

برجام در حوزه ماشین آالت کشاورزی موجب افزایش سهولت مبادات پولی و بانکی، کاهش هزینه های اضافی جهت نقل و انتقال 

ارتقای کیفیت لوازم یدکی  .درصد در قیمت ماشین آالت کشاورزی شد 15حدود  پولی، امکانات برقراری خطوط اعتباری فاینانس تا

و قطعات ماشین آالت به دلیل تامین از عرضه کننده های اصلی، حذف واسطه ها و شرکت های درجه دو، حضور برندهای مطرح 

مین استای ارتقا کیفی ماشین آالت و تضبین المللی در عرصه ماشین آالت کشاورزی در کشور به صورت رسمی با ثبت نمایندگی در ر

خدمات پس از فروش)به طوری که معرفی ماشین های جدید و ارایه خدمات آموزشی کاربردی و نحوه بکارگیری این ماشین آالت 
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، زمینه های کاهش هزینه و (توسط شرکت های سازنده و ارایه خدمات پس از فروش به صورت مستقیم و بدون واسطه میسرشد

تامین به موقع ماشین آالت و قطعات یدکی، جلوگیری از تاخیر ناشی از .ی را به فناوری های پیشرفته تر فراهم کرده استدسترس

انتقال از مبادی متعدد و واسطه ای، افزایش چشمگیر مذاکرات با برندهای معتبر برای اجرای پروژه های تولید مشترک ماشین آالت 

میلیون یورویی با اتریش برای تامین تجهیزات آبیاری  100ر، امضای تفاهمنامه ارایه خط اعتباری و دنباله بندهای کشاورزی در کشو

توسط بخش خصوصی )طرف اتریش در اواسط بهمن ماه سال جاری جهت اجرایی نمودن این تفاهمنامه به تهران سفر خواهد کرد( 

 .داز دیگر آثار مثبت اجرای برجام در حوزه کشاورزی به شمار می رو

 بهبود همکاري هاي فنی، عملياتی و تجاري در بخش بذر  

در حوزه زراعی نیز در بخش تامین بذر که یکی از نهاده های اساسی برای تامین امنیت غذایی کشور است، عالوه بر گشایش حاصله 

 بسیار مثبتی نیز در همکاری هایدر اثر متنوع شدن شرکت های مجاز برای تجارت با کشور و نیز تسهیل تبادالت بانکی، تحوالت 

نامه های روغنی با کشور فرانسه تفاهمبه طوری که در زمینه دانه.فنی و عملیاتی با کشورهای پیشرو در این زمینه صورت گرفته است

ور استان سردسیر کش 9های آموزشی تکنولوژی کشت کلزای زمستانه با حضور مدرسان فرانسوی در منعقد شد و تاکنون کارگاه

 .های روغنی آموزش عملیاتی دریافت کرده اندنفر از محققین و کارشناسان دانه 1500ها حدود برگزار شده است، که در این کارگاه

و بذور ارقامی با قابلیت کشت تأخیری وارد کشور شده  نامه بذور، ارقام مقاوم به ریزش، بیماریدر مدت یاد شده، پس از انعقاد تفاهم

های آموزشی در این مدت بهبود وضعیت کمی و کیفی زراعت کلزا با هدف دستیابی به اصل از برگزاری این کارگاهنتایج ح.است

همچنین در پسابرجام شرایط برای .هزار تن در هکتار همانند میانگین عملکرد کشور فرانسه است 500میانگین عملکرد سه میلیون و 

رقم( در نخستین سال اجرا و همچنین  6تن بذر ارقام هیبرید سردسیری کلزا در قالب ) 86تولید بذور هیبرید در ایران، خرید حدود 

در بخش غالت و محصوالت اساسی نیز همکاری با .ایجاد شده است 95-96تن در سال زراعی  400ریزی برای تولید حدود برنامه

 .های فرآوری بذر نیز فراهم شده استذرت و کارخانهشرکت های معتبر فرانسوی برای همکاری های دوجانبه در زمینه بذر سورگوم، 

رقم از طرف فرانسوی به کشور ارسال شد 35نامه همکاری با شرکت های معتبر فرانسوی، تعداد در حوزه گندم، پس از انعقاد تفاهم

ه به فرانسه ارسال شد کهای تحقیقات کشور کشت و مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین تعدادی الین جهت آزمایش که در ایستگاه

در واقع برجام با برقراری ارتباط با مجامع تخصصی بین  .پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد

 و عضویت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ایران در کمیته فنی بذر ایستا UPOV و OECD المللی در زمینه بذر همانند

(Ista) همچنین اخذ اعتبار آزمایشگاه کیفی بذر از ایستا به منظور صدور گواهی  .زمینه های همکاری های موثری را ایجاد کرده است

های بین المللی و پیشبرد روند عضویت در اتحادیه های بین المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی را می توان از آثار مثبت پسابرجام 

  .ه پس از تایید مجلس شورای اسالمی ظرفیت مناسبی در همکاری های بین المللی ایجاد خواهد شددر حوزه کشاورزی برشمرد ک

بخش دام و طیور کشور به لحاظ بهبود همکاري هاي فنی، عملياتی و تجاري در بخش دام، دامپزشکی و داروهاي دامی  

ورزی است که به لحاظ ضرورت همکاری های بین میزان توسعه یافتگی و روند صنعتی شدن یکی از زیر بخش های مهم بخش کشا

به طوری که توافق ها برای گسترش همکاری های دو جانبه با کشورهای پیشرو )به .المللی از آثار مثبت برجام بهره مند شده است

مین مواد ژنتیکی و دام ویژه آلمان، هلند، فرانسه، اتریش و ایتالیا( در بخش های تامین مکمل های خوراک دام ، تولید مرغ اجداد، تا

زنده اعم از نژاد های گاو گوشتی و گاوهای دومنظوره برای آمیخته گری، همکاری در بخش دام سبک و سنگین با تاکید بر طرح 

های اصالح نژادی و انتقال تکنولوژی های نوین تولید مثلی در زمینه گوسفند وبز، همچنین در بخش شیالت از مرحله تفاهم عبور 

،توسعه پرورش گوسفند پربازده در سامانه  SRIP در این مدت طراحی دوپروژه .به انعقاد قرارداد و عملیات اجرایی رسیده استکرده و 
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ایجاد مزارع الگویی پایلوت برای توسعه پرورش بزهای شیری که جزو برنامه های اولویت دار  DGPF های غیر مرتعی ایران و پروژه

واردات گله های مولد بز سانن و آلپاین،واردات .همکاری طرف فرانسوی در حال پیگیری و اجرا استوزارت جهاد کشاورزی است، با 

تعدادی از گوسفندان مولد نژاد رومانف؛ سافولک و روژ )قرمز باختری( توسط بخش خصوصی جهت بهره گیری در انتقال صفات 

مولد نژاد اصیل گاو سیمنتال با هدف توسعه تولید گاوهای دو  مطلوب این دامها به گوسفندان وبزهای بومی کشور، واردات گله های

همچنین افزایش همکاری با سازمان های  .منظوره شیری و گوشتی در کشور از دیگر آثار مثبت برجام در بخش دام بوده است

محصوالت مربوطه از جمله دامپزشکی سایر کشورها و تسهیل در انعقاد موافقتنامه های بین المللی دو جانبه و تسهیل در تجارت 

به طوری که موسسه تحقیقات .داروهای دامی و واکسن های مربوطه از جمله دستاوردهای پس از برجام در حوزه کشاورزی است

میلیون  10واکسن و سرم سازی رازی به عنوان بزرگترین مرکز تحقیق و تولید واکسن و سرم خاورمیانه، سالیانه ه واردات بیش از 

این .م آزمایشگاهی مبادرت می کند که عالوه برتامین نیازهای اساسی کشور نسبت به صادرات بخشی از آن اقدام می شوددالر اقال

موسسه به واسطه تحریم های بین المللی به شدت با محدودیت های فراوانی در تولید واکسن مواجه بود به گونه ای که حتی نقل و 

 .و غیره در برخی مقاطع به طور کامل قطع شده بود SPF مانند مونتاناید، تخم مرغانتقال مالی و واردات موادخام اساسی 

اما با اجرای برجام در ماه های اخیر حمل و نقل هوایی و دریایی این محصوالت و ایجاد روابط بانکی با تعدادی از بانک های اروپایی 

ورود با چند هیات تجاری از کشورهای آلمان و فرانسه جهت در این مدت  .جهت تامین مواد اولیه گشایش هایی صورت گرفته است

واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز، صادرات محصوالت تولیدی توسط تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی موافقت اولیه صورت 

درصد کاهش  15ردات حداقل گرفته است که در صورت تداوم فرآیندی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده است، هزینه های تامین وا

 خواهد یافت

 بهبود همکاري هاي فنی، عملياتی و تجاري در بخش شيالت   .

بخش شیالت و آبزی پروری کشور از جمله نخستین حوزه هایی بود که به موازات مذاکرات برجام، همکاری های بین الملی خود را 

تقیم طرف فرانسوی در این بخش به منظور تولید بچه ماهی در قشم تقویت کرد و به همین منظور اولین پروژه سرمایه گذاری مس

همچنین دومین پروژه بزرگ سرمایه گذاری طرف فرانسوی .همزمان با سفر وزیر کشاورزی فرانسه به تهران افتتاح شد 1394در سال 

بین وزیر جهاد کشاورزی با وزیر حمل  در این بخش در استان لرستان به مرحله نهایی رسیده است که با توافق های انجام شده فی ما

 در مرداد ماه سال 'روز شیالت ایران و فرانسه 'و نقل و شیالت فرانسه نخستین رویداد بزرگ مشترک بین دو کشور تخت عنوان 

 شرکت مهم فرانسوی در زمینه آبزی پروری، تجهیزات، تکنولوژی، تولید واکسن 16در این نشست  .جاری در تهران برگزار شد

نفر از نمایندگان شرکت های ایرانی از  200بیماریهای آبزیان و طراحی و ساخت و مدیریت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و حدود 

بر اساس نتایج مثبت حاصله  .سراسر کشور شامل اتحادیه ها، تولید کنندگان، صادر کنندگان و مسئولین وزارت متبوع حضور داشتند

با حضور شرکت های معتبر  'روز شیالت نروژ'نسه، رویداد مشابه دیگری نیز در مهرماه جاری تحت عنوان از برگزاری روز شیالت فرا

قرارداد و تفاهم نامه همکاری میان شرکت های ایرانی و نروژی امضا  11نروژی در تهران برگزار شد و همزمان با این رویداد بیش از 

تاثیر مثبتی در ارتقای تکنولوژی و تامین تجهیزات مورد نیاز در این بخش مهم  شدد، که بخش مهم آنها هم اکنون عملیاتی شده و

  .داشته است

 بهبود وضعيت سموم شيميایی  

با اجرایی شدن برجام، دو تحول مثبت در حوزه سموم شیمیایی صورت گرفت به طوری که شروع روند افزایش سهم برندهای معتبر 

اتی کشور، و همچنین پروژه های مشترک با برندهای معتبر جهانی در جهت تولید سموم در و با کیفیت در سبد آفت کش های وارد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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این در حالیست که در دوران تحریم با وجود دسترسی به بازارهایی  .کشور تحت لیسانس این قبیل شرکت ها در دست انجام است

علت کیفیت پایین این نهاد، مشکالت فراوانی برای بخش محدود همچون بازار چین، برای تامین انواع سموم دفع آفات کشاورزی، به 

  .کشاورزی از یک سو و سموم باقیمانده در محصوالت برای کشور ایجاد کرده بود

شرکت خدمات حمایتی دارای ناوگان هواپیمایی برای سمپاشی های  (حل و فصل مسایل ویژه )مشکالت هواپيماهاي سمپاش

شرکت های سازنده آن در اثر تحریم های ظالمانه از ارایه هرگونه خدمات، قطعات یدکی و حتی هوایی و سایر خدمات ویژه است که 

خوشبختانه با اجرایی .کتاب راهنمای پروازی آنها خودداری می کردند، که این هواپیماها را در آستانه زمین گیر شدن قرار داده بود

ت گرفت و شرکت های سازنده نه تنها کتابچه ها و قطعات مورد نیاز را شدن برجام، مذاکرات و پیگیری های الزم با طرف غربی صور

  .ارایه کردند، به طور ضمنی آمادگی خود را برای تامین هواپیماهای سمپاش جدید اعالم داشته اند

  ارتقاء روابط و همکاري هاي سطح باال با کشورهاي پيشرو در بخش کشاورزي 

جرایی شدن این توافق مهم، ارتباط بخش کشاورزی با کشورهای پیشرو ارتقای چشمگیری پیدا همزمان با مذاکرات برجام و پس از ا

کرد و فقط در سطح وزیر، بازدیدهای رسمی و مالقات با وزیران کشاورزی آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، پرتغال، ایتالیا، فنالند، نروژ، 

زستان، ترکیه، لیتوانی، و کشورهای مهم اروپای شرقی در برخی موارد در رومانی، چین، روسیه، عراق، قزاقستان، آذربایجان، قرقی

و در نتیجه با همه این کشورها تفاهمنامه همکاری در سطح وزیر به امضا رسید )به جز فنالند که در .بیش از سه نوبت صورت گرفت

های رسمی به سطوح مختلف بخش های دولتی  آثار مثبت فضای سازنده ایجاد شده پس از این مالقات ها و بازدید.(دست تهیه است

و خصوصی تسری پیدا کرده و همچنین با بخش عمده این کشورها، کمیته مشترک همکاری های کشاورزی تشکیل و نمایندگان 

ارتباط بخش کشاورزی کشورمان با سازمان های تخصصی بین  .ویژه وزیران برای پیگیری عملیاتی همکاری ها تعیین شده است

المللی و منطقه ای به ویژه فائو، ایکاردا، سیمیت و سیرداپ پس از برجام به صورت محسوسی تقویت یافته و در شرایطی که در دوران 

پروژه با تامین اعتبار  11تحریم سطح و تعداد پروژه های مشترک با این سازمان ها به حداقل رسیده بود، در سال جاری بیش از 

همچنین دو پروژه بزرگ انتقال تکنولوژی نیز با .منعقد شده و یا ظرف هفته جاری به امضا خواهد رسیدطرف خارجی فقط با فائو 

مذاکرات سطح باالی وزارت جهاد کشاورزی با  .ایکاردا و سیمیت امضا شده است، که در دوران تحریم حاضر به مذاکره آن نبودند

ن در سه نوبت هیات در سطح کارشناسی پذیرش و یا به بروکسل اعزام شده کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا آغاز شده است و تاکنو

و قرار است کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا در آینده نزدیک به تهران سفر کند. بازپس گیری بازار محصوالت کشاورزی ایران در 

جام در بخش های مختلف کشاورزی در یک سال با دستاوردهای مثبت بر .کشورهای اتحادیه اروپا از اهداف عمده این مذاکرات است

گذشته به نظر می رسد ادامه این روند و توسعه روابط بین المللی می تواند منجر به تحول بخش کشاورزی در عرصه تولید، مبادالت 

 .تجاری، اشتغالزایی و ایجاد بهبود فضای کسب و کار کشور شود

http://www.iana.ir/fa/news/39618/%D8%A8%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 شوندمی "انسان و محيط زیست"هاي محيط زیست، مدرس کتاب درسی هزار دانش آموخته رشته 12

 12ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش خواستار استفاده از در نامهرئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 

 .در سال تحصیلی آینده شد "انسان و محیط زیست"عنوان مدرس کتاب درسی های محیط زیست بهآموخته رشتههزار دانش

زش ای خطاب به وزیر آمومهبه گزارش خبرنگار ایانا، احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نا

 "انسان و محیط زیست"عنوان مدرس کتاب درسی های محیط زیست بهآموخته رشتههزار دانش 12و پرورش خواستار استفاده از 

ای از آن را روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سال تحصیلی آینده شد.در متن این نامه که نسخه

ایانا ارسال کرده، آمده است: احترماً، ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه جنابعالی و همکاران محترم به موضوع محیط زیست ایران به 

عنوان یک سازمان صنفی و رساند سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بهدر مدارس و مراکز آموزشی، به استحضار می

( تشکیل شده است، اهداف ارتقای سطح دانش و گسترش فناوری 1381ورای اسالمی )تخصصی که بر اساس قانون مصوب مجلس ش

جدید در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین تالش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید 

های گوناگون( در مقاطع مختلف گرایش های محیط زیست )درآموخته رشتههزار دانش 12کند و تاکنون بیش از شونده را دنبال می

انداز مندی از محیط زیست مطلوب در چشماند.در ادامه این نامه اشاره شد: امروز با عنایت به اینکه بهرهبه عضویت این سازمان درآمده

ت در فاظت از محیط زیسهای پنجم و ششم توسعه کشور بر حساله جامعه آرمانی ایرانیان نقش بسته و نظر به تأکید ویژه برنامه 20

تنها ضامن های نوین مطالعاتی، اجرایی و نظارتی نهبایست با ایجاد عرصهکنار روند شتابان توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، می

 پایداری توسعه در کشور بود، بلکه مشاغل جدیدی را به واسطه این افق دید نوین به جامعه عرضه داشت.

 های علوم تجربی، ریاضی،و تدریس آن برای تمامی فراگیران رشته "انسان و محیط زیست"کتاب درسی حال با عنایت به تألیف 

یط های محآموختگان رشتهشود دانشای پایه یازدهم در سال تحصیلی آینده، پیشنهاد میعلوم انسانی، کار و دانش و فنی و حرفه

 کار گرفته شوند./در مدارس سراسر کشور بهعنوان مدرس کتاب درسی مورد اشاره زیست این سازمان به

http://www.iana.ir/fa/news/39417/12%D-9%87% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

 ابالغ شدشاخص هاي اقتصادي، اجتماعی و محيط زیستی روستاي سبز تدوین و 

به منظور توانمند سازی جوامع روستایی و جلب مشارکت بیشتر آن ها در زمینه حفظ محیط زیست و منابع پایه و در راستای تحقق 

های تفاهم نامه فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست با معاونت توسعه روستایی مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، شاخص

 .دهای سراسر کشور ابالغ شهای ذیربط و استانداریستی روستای سبز تدوین و برای اجرا به دستگاهاقتصادی، اجتماعی و محیط زی

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، کیومرث کالنتری، مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست در این باره گفت: 

ه های طبیعی کشور با ارایدهد؛ حفاظت از بسیاری از عرصهرا تشکیل می با توجه به این که جامعه روستایی یک سوم جمعیت کشور

پذیر بوده و برای ارتقای نظارت بر مناطق تحت مدیریت سازمان، باید روستاییان های محیط زیستی به این ظرفیت بالقوه، امکانآموزش

ظت محیط زیست با معاونت توسعه روستایی مناطق را به مشارکت دعوت کرد.وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فیمابین سازمان حفا

فرهنگی برای جامعه روستایی  –محروم نهاد ریاست جمهوری، دفتر آموزش محیط زیست در حال تهیه و تدوین محتوای آموزشی 

حقق تکیومرث کالنتری، شاخص های تدوین شده را حاصل کار کارشناسی دستگاه های ذیربط دانست و تأکید کرد: برای .می باشد

 .آن باید از هم فکری و هم افزایی حوزه های مربوطه نیز بهره مند شد

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری معاونت توسعه روستایی مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، بزودی ارزشیابی و انتخاب روستای 

وند اجرایی شدن شاخص های اقتصادی، اجتماعی شهربانو امانی، مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ر سبز آغاز شود.

و محیط زیستی روستای سبز، گفت: در حال حاضر آموزش های محیط زیستی در برخی استان ها آغاز شده و براساس تفاهم نامه 

 فیمابین، نهاد سازی و شبکه سازی برای حل مشکالت محیط زیستی در دولت یازدهم از اهم برنامه ها می باشد

http://www.iana.ir/fa/news/39 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

هاي بحرانی خوزستان دو تا سه مدیریت منابع آب براي جلوگيري از گردوغبار ضروري است/ کنترل کانون

 برنامه، زمان نياز دارد

ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در استان هرمزگان به عنوان یکی از مناطقی که منشاء ریزگردهای آن داخلی جنگلرئیس سازمان 

های مختلف، استان کشور را با شدت 21ای است که به گزارش خبرنگار ایانا، گرد و غبار پدیده.است، مدیریت منابع آب ضروری است

درصد گرد و غبار ایران منشاء خارجی داشته و از بیرون مرزها  85ها، ی رئیس سازمان جنگلکند. به گفته خدا کرم جاللدرگیر می

هایی درصد آن منشاء داخلی دارد. گرد و غبار با منشاء داخلی نیز ناشی از خشک شدن هورها و تاالب 15شود و فقط به کشور وارد می

هایی است که به شدت تحت تاثیر پدیده گرد وغبار ان یکی از استاناست که مدیریت غلط منابع آب، آنها را خشکانده است.خوزست

ای برای کنترل ، به دنبال وقوع طوفان و شدت گرفتن وضعیت ریزگردها در این استان، اعتبار ویژه93قرار گرفته است. در سال 

لفی در خوزستان اجرا شد و تیم اعزامی های مختهای بحرانی گرد و غبار در این منطقه اختصاص یافت. در همین راستا پروژهکانون

ها های مالچ پاشی عزیمت کردند.در این سفر رئیس سازمان جنگلخبرنگاران برای مشاهده این اقدامات، به مناطق تحت پوشش طرح

یابد اختصاص میزار های بحرانی شنهای یکساله برای تثبیت کانونحوادث غیرمترقبه بودجه 11و  10اعالم کرد: از محل اعتبار ماده 

میلیارد تومان اختصاص داده  16میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص دهند اما در عمل فقط  130، قرار بود 94که در سال 

 شد.

 هاایجاد یک ميليون هکتار کانون ریزگرد با خشک شدن تاالب

 ها یککشور، گفت: فقط از محل خشک شدن تاالبخداکرم جاللی در جمع خبرنگاران با تاکید بر مدیریت صحیح منابع آب در 

 میلیون هکتار کانون تولید گرد و غبار در کشور ایجاد شده است.

هایی ها توجه کنیم. اگر آب تاالب تامین نشود، قطعا بستر آنها تبدیل به کانونآبه تاالبوی افزود این هشدار بزرگی است تا به حق

این مسئله تاالب جازموریان است. در امیدیه و هندیجان واقع در استان خوزستان نیز به دلیل  شوند. نمونه بارزبرای ریزگردها می

ساخت سدها در باالدست، هورها خشک شده و بستر آنها به کانون ریزگرد تبدیل شده است. اما در دو سه سال اخیر، مصوبه دولت 

با همکاری وزارت نفت و پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست  ها به طور جدی توجه کند،آبه تاالبسبب شد وزارت نیرو به حق

اند.این مقام مسئول کنترل پدیده ریزگردها و حل آبه دریافت کردهبخش مهمی از هورها از وضعیت خشک سابق خارج شده و حق

عالم کرد.به گفته وی از آنجا عنوان منبع ریزگردهای خارجی، ازایی کشورهای همسایه بهکامل این مشکل را منوط به اقدامات بیابان

های این کشور نیست، بنابراین همچنان شاهد ریزگرد خواهیم زدایی جزء اولویتکه عراق با مشکل جنگ با داعش مواجه است، بیابان

 و زدایی در طول برنامه ششم را یک میلیونبینی شده برای اجرای عملیات بیابانهای پیشها سطح عرصهبود.رئیس سازمان جنگل

کننده از گرد و غبار انجام میلیون هکتار نیز عملیات آبخیزداری به عنوان اقدام پیشگیری 10هزار هکتار اعالم کرد و افزود:  200
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شود بلکه عملیات بذرکاری، ساماندهی اراضی کشاورزی رها زدایی فقط به مالچ پاشی محدود نمیخواهیم داد.به گفته وی، بیابان

های بحرانی موثر هستند.البته جاللی این نکته را هم یادآور شد که کاشت غیره نیز در جلوگیری از تشکیل کانونشده، مدیریت چرا و 

نهال و بذر در مناطق بیابانی نیازمند سه تا پنج سال مراقبت بوده و برای استقرار پوشش گیاهی، مدتی باید گیاهان کشت شده در 

 بنابراین کنترل پدیده گرد و غبار در خوزستان به دو تا سه برنامه زمان نیاز دارد.منطقه تحت حمایت و مراقبت قرار گیرند. 

 قيمت باالي مالچ مشکل عمده کنترل کانون ریزگردها

ها با اشاره به اینکه مشکل عمده بخش منابع طبیعی برای کنترل ریزگردها قیمت باالی مالچ نفتی است، از رئیس سازمان جنگل

 برای خرید مالچ نفتی از وزارت نفت خبر داد. 96تومان اعتبار در بودجه سال  میلیارد 200اختصاص 

میلیون تومان هزینه دارد.  10تومان است. جاللی ادامه داد: مالچ پاشی در هر هکتار  800به گفته وی هزینه هر لیتر مالچ حدود 

نفتی باید هزینه پرداخت کنیم. حدود پنج سال قبل  هشت میلیون تومان قیمت مالچ و دو میلیون تومان نیز برای پاشش این ماده

میلیون تومان در هر هکتار هم رسیده بود و این مسئله سبب شد، سرعت اجرای عملیات و  25تا  20هزینه مالچ پاشی به حدود 

ر اعالم کرد و افزود: هزار هکتا 20های بحرانی در کشور کاهش یابد.جاللی سطح عملیات مالچ پاشی برای سال آینده را کنترل کانون

 درصد اعتبارات این بخش تخصیص یافت. 50، حدود 95محقق شدن این هدف، بستگی کامل به تخصیص اعتبارات دارد. در سال 

 زدایی در سال آیندهجهش بودجه بيابان

 65زدایی از بودجه بیابان خبرداد. به گفته وی 96زدایی در بودجه سال درصدی اعتبارات بیابان 540ها از رشد رئیس سازمان جنگل

ها برای ایجاد پوشش گیاهی در میلیارد تومان رسیده است.وی گفت: اقدامات سازمان جنگل 480میلیارد تومان در سال جاری به 

هزار هکتار جنگل بیابانی در کشور داشته باشیم.جاللی بیان  200مناطق بیابانی و توسعه آن سبب شده در حال حاضر دو میلیون و 

زدایی بهتر بود اما در برنامه چهارم و پنجم به خاطر کمبود های اول تا سوم توسعه سرعت اجرای عملیات بیابانرد: در برنامهک

 زدایی قرار گرفت./اعتبارات، سطح کمی از اراضی بیابانی، تحت پوشش عملیات بیابان

http://www.iana.ir/fa/news/39422/%D9%85%D8%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۳۰تاریخ: 

 کندسالمت منابع طبيعی را تهدید می "س"بند 

ماده هزار پرونده در قالب  100ها، مراتع و آبخیزداری معتقدند تاکنون بیش از برخی کارشناسان منابع طبیعی در سازمان جنگل

های بدوی و تجدید نظر، منجر به صدور رأی شده است و قاضی در دادگاه 11های دیگر رسیدگی و گاهاً با حضور تا واحده و دادگاه

های دارای آرای قانون برنامه ششم عمالً باعث ورود مجدد پس از مخدومه شدن پرونده 48ماده  "س"ورود مجدد به استناد بند 

 .شودقطعی می

 مهرداد مسيبی، کارشناس منابع طبيعی: -کشاورزي ایران )ایانا(  خبرگزاري

)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( قانون رفع موانع  123در اجرای اصل  54293/50547ای به شماره نامه 93مرداد ماه سال  19

در  ای اسالمی تقدیم شده بود، با تصویبفوریتی به مجلس شورپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان الیحه یکتولید رقابت

گوید: یک تبصره به این قانون می 54و تأیید شورای نگهبان ابالغ شد.ماده  94ماه سال شنبه یکم اردیبهشتجلسه علنی روز سه

زی مکلف وزارت جهادکشاور -شود: تبصرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( اضافه می)قانون افزایش بهره 9شرح زیر به ماده 

است با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به رفع تداخالت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، 

دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده پس از رفع موارد اختالفی نسبت به اصالح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی 

جرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش نامه ااقدام کند. آیین

و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و 

به پیشنهاد  1394رسد.هیأت وزیران در جلسه هفتم تیرماه یأت وزیران میامالک کشور سه ماه پس از ابالغ قانون به تصویب ه

( 9( الحاقی ماده )3های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و به استناد تبصره )وزارتخانه

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رفع موانع تولید رقابت ( قانون54وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده )قانون افزایش بهره

 ماده تصویب کرد. 10نامه اجرایی تبصره یادشده را طی (، آیین1394)مصوب 

وزارت جهاد کشاورزی معتقد است با اجرای این قانون گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات 

ی برخی قوانین و مقررات موازی بوده برداشته شده و کاهش اختالفات ملکی باقیمانده در طول پنج دهه کشاورزان که ناشی از اجرا

افتد. از سوی دیگر تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت گذشته اتفاق می

ر اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید های قضایی حوزه زمین، صدوبر اراضی ملی، کاهش پرونده

قانون  9در بخش  48ماده  "س"دنبال این قانون در بند کشاورزی ازجمله دستاوردهای مورد انتظار برای رفع تداخالت اراضی است.به

اخل در خصوص اراضی که در مورد آنها رای صادر برنامه ششم عالوه بر موارد قید شده قبلی تأکید شده است که این رفع تصرف و تد

هزار  100ها، مراتع و آبخیزداری معتقدند تاکنون بیش از شود.برخی کارشناسان منابع طبیعی در سازمان جنگلشده است نیز می

جدید نظر، منجر به های بدوی و تقاضی در دادگاه 11های دیگر رسیدگی و گاها با حضور تا پرونده در قالب ماده واحده و دادگاه
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قانون برنامه ششم عمالً باعث ورود مجدد پس از مختومه شدن  48ماده  "س"صدور رأی شده است و ورود مجدد به استناد بند 

های مازاد به دولت شده و راه را برای ورود شود. ورود به اختالفات سابق صرفاً باعث تحمیل هزینههای دارای آرای قطعی میپرونده

 کند./راد با هدف تصرف اراضی باز میبرخی اف

http://www.iana.ir/fa/news/39689/%D8%A8%D9%86% 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

 ساله مجلس 3جنگلداري در مهلت است/ ساماندهی قراردادهاي طرح  برداري از جنگل آغاز شدهتوقف بهره

 .ایمبرداری از جنگل را شروع کردهرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی توقف بهره

برگزار های غیر دولتی محیط زیست و منابع طبیعی که امروز در همدان در ششمین نشست سازمان به گزارش ایانا، خدا کرم جاللی 

 هزار هکتار تا پایان سال جاری خبرداد. 145برداری جنگل در سطح حدود قرارداد بهره 15شد، از اتمام 

 .آوردهای هیرکانی به وجود نمیوی افزود: مصوبه اخیر مجلس مشکلی برای استراحت جنگل

برداری چوب( های جنگلداری )بهرهطرح سال قراردادهای 3ها بر اساس مصوبه اخیر مجلس در مدت به گفته رئیس سازمان جنگل

ها نخواهیم برداری تجاری و صنعتی از جنگلگونه بهرهجاللی گفت: از ابتدای سال چهارم برنامه ششم هیچ.کنیمرا ساماندهی می

اعالم شده  های پرورشی در جنگل مجازمکرر، برداشت درختان شکسته، بادافتاده، پیر و برش 48داشت.البته بر اساس تبصره ماده 

توجهی به ها در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بیکه به مفهوم تداوم خروج چوب از جنگل است.رئیس سازمان جنگل

رویه و انتقال آب سبب شده بیش از یک میلیون هکتار از های بیهای آبخیز، بیان کرد: متاسفانه سدسازیمدیریت جامع حوضه

 است. ها به کانون ریزگردها در کشور تبدیل شدهته شود. بستر خشک تاالبهای کشور کاسوسعت تاالب

درصد از تخریب و تصرف اراضی  38وی ادامه داد: همراه با ارتقاء فرهنگ منابع طبیعی، امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 

معیشتی مردم بر حفظ منابع طبیعی تاثیر دارد.  است. جاللی افزود: وضعیت ها کاسته شدهدرصد از بوته کنی 19منابع طبیعی و 

میلیون متر مکعب از منابع طبیعی  8میلیون متر مکعب و بعد از آن  5ها، مردم محلی برای سوخت هیزمی قبل از هدفمندی یارانه

 است.کردند. وی عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه توجه خوبی به منابع طبیعی شدهچوب و بوته برداشت می

http://www.iana.ir/fa/news/39673/%D8%AA%D9%88%D9%82% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

 نشده استاهلل عليپور هنوز تأیيد ها چارت ندارد/ شهادت فضلیگان حفاظت سازمان جنگل

های طبیعی است اما ارزش باالی زمین، انگیزه ترین عوامل برای حفظ کارکردهای اکوسیستمعدم تغییر کاربری اراضی یکی از مهم

برد. وظیفه مقابله با این روند مخرب به عهده یگان حفاظت سازمان افراد برای تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی را به شدت باال می

 .ها، این یگان هنوز چارت رسمی و مصوب نداردست، اما به گفته مدیرکل امور اداری سازمان جنگلها اجنگل

های طبیعی شامل مقابله با تغییر کاربری، کنترل حریق و غیره فقط بخشی از وظایف یگان به گزارش خبرنگار ایانا، حفاظت از عرصه

شوند. دار میم با مخاطراتی برای پرسنلی است که این وظیفه را عهدههاست. انجام این وظایف همواره تواحفاظت سازمان جنگل

های طبیعی است. تا زمانی که شهادت، جراحات سطحی یا عمقی از جمله تبعات فعالیت به عنوان یک نیروی حفاظتی در عرصه

کشور و سازمان مدیریت و ها به تأیید مراجع ذیصالح شامل سازمان امور استخدامی چارت رسمی یگان حفاظت سازمان جنگل

تواند آن طور که باید شامل حال نیروهای ریزی به عنوان تامین کننده منابع مالی و حقوق پرسنل نرسد، حمایت دولت نمیبرنامه

صوب محفاظتی شود. متاسفانه نوراهلل کوچ پیده، مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی در گفتگو با خبرنگار ایانا از عدم وجود چارت 

سال پیش چارت یگان حفاظت در این سازمان تدوین شده اما هنوز  10ها خبر داد.به گفته وی برای یگان حفاظت سازمان جنگل

پست برای  600هزار و  6ها، بینیربط پذیرفته نشده است.این مقام مسئول افزود: بر اساس پیشاین چارت از سوی مراجع ذی

پیده ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح پست تامین شده و مابقی خالی است.کوچ 30که فعال  خواهیمنیروهای گشت و مراقبت می

کنیم سازمان اداری و اند و در حال حاضر تالش میها را اعالم کردهو وزارت کشور نظریه خود درباره یگان حفاظت سازمان جنگل

های هد.وی بیان کرد: اگر چارت یگان حفاظت تصویب شود، به حداقلاستخدامی چارت را تبدیل به پست کرده و در اختیار ما قرار د

ها گفت: در حال یابیم.مدیر کل امور اداری سازمان جنگلهای طبیعی دست میمیلیون هکتار از عرصه 135حفاظتی برای حراست از 

هزار هکتار یک  17یا  16ود، هر هزار هکتار عرصه طبیعی یک نیروی حفاظتی داریم و اگر چارت تصویب ش 65حاضر به ازای هر 

 نیروی حفاظتی خواهد داشت. بنابراین در این بخش رشد خوبی پیدا خواهیم کرد.

 رنگ بخش خصوصی در حفاظتحضور کم

های طبیعی تأکید دارند اما مدیر کل امور اداری های جنگلداری همواره بر نقش پررنگ خود در حفاظت از عرصهاگرچه مجریان طرح

ها در این رابطه گفت: تا کنون ما نتوانستیم به طور گسترده از حضور بخش خصوصی برای حفاظت استفاده کنیم زیرا جنگلسازمان 

های جنگلداری، به جای اینکه مجری طرح به شد. بنابراین در طرحخواست و باید منابع مالی آن تامین میبخش خصوصی پول می

های ها خبر تأیید شهادت قرقبان جنگلاست.پیش از این فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلما پول بدهد، حفاظت را به عهده گرفته 

نور، فضل اهلل علیپور که از نیروهای بخش خصوصی بود و هفتم خرداد ماه سال جاری توسط قاچاقچیان چوب به شهادت رسید، را 

پرونده شهید علیپور هستیم و این پرونده در مرحله رسیدگی است. پیده در این رابطه بیان کرد: هنوز پیگیر اعالم کرده بود. اما کوچ

ها سیر طوالنی دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر تا مرحله تکمیل پرونده و گزارشات مسئله را پیگیری این مسئله نیز مثل بقیه پرونده
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از سوی مراجع ذیربط به ما اعالم نشده است. به نظر ایم. در حال مذاکره هستیم، اما هنوز پذیرش یا رد شهادت فضل اهلل علیپور کرده

 رسد که مسئله شهادت وی را قبول کنند.می

 گيريپست خالی در انتظار تصميم ۵00 هفت و هزار 

ها به دلیل های این سازمان حاکمیتی نیز از کمبود نیرو و خالی شدن پستها سایر بخشبه جز یگان حفاظت سازمان جنگل

برد. مدیر امور اداری این سازمان با اشاره به اینکه هنوز مراحل تصویب و ابالغ برنامه ششم توسط شورای رنج می بازنشستگی افراد

نگهبان نهایی نشده، عنوان کرد: در حال حاضر ما در ادامه برنامه پنجم، سند نیروی انسانی خود را تحویل سازمان اداری و استخدامی 

نیروی سازمان بازنشسته  1600، حدود 96ها داریم. در سال پست خالی در سازمان جنگل 500ایم.وی افزود: هفت هزار و داده

پیده گفت: بر اساس قوانین کشور به ازای بازنشستگی هر یک اند.کوچنفر نیز در گذشته بازنشست شده 900شوند و پنج هزار و می

های پشتیبانی نیز به ازای خروج هر سه نفر، امکان یم و در پستنیروی شاغل در بخش حاکمیتی، اجازه استخدام فرد جایگزین را دار

نیرو را خواهد یافت اما هنوز این مسئله  200ها مجوز جذب پنج هزار و شود. به این ترتیب سازمان جنگلاستخدام یک نفر فراهم می

دامی داشتیم و سندهای ارائه شده از سوی ما به تأیید مراجع مربوطه نرسیده است.وی اضافه کرد: مذاکراتی با سازمان اداری و استخ

 ها مشخص خواهد شد./در دست رسیدگی است. به زودی وضعیت مجوزهای استخدام سازمان جنگل

http://www.iana.ir/fa/news/39657/%DB%8C%DA% 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 کندتصميم شوراي نگهبان تکليف طرح تنفس را روشن می

مکرر برنامه ششم،  48های کشور بر اساس بند )الف( ماده برداری تجاری از جنگلها درباره تصویب توقف بهرهمقام سازمان جنگلقائم

، شود. باید دید شورای نگهبان درباره مصوبات مجلستبدیل به قانون میگفت: آنچه در مجلس تصویب شده با تصویب شورای نگهبان 

ر د "های باستانی ایراننشست خبری احیای جنگل"ناصر مقدسی رئیس شورایعالی جنگل در حاشیه .چه تصمیمی خواهد گرفت

ها ا( دو گزینه توسط سازمان جنگلهبرداری تجاری از جنگلوگو با خبرنگار ایانا افزود: در مورد استراحت جنگل )توقف بهرهگفت

ورت برداری به صهای هیرکانی و گزینه دیگر توقف بهرهبرداری تجاری از جنگلپیشنهاد شده بود. یک گزینه توقف یکباره بهره

رنامه ششم، مکرر، مجلس مقرر کرده از ابتدای سال چهارم ب 48ای از ابتدای برنامه ششم بود.وی افزود: بر اساس بند الف ماده مرحله

مکرر  48های بند الف ماده ها ادامه داد: در تبصرهمقام سازمان جنگلهای شمال کشور متوقف شود.قائمبرداشت تجاری از جنگل

هایی که ممکن است آمده است که درختان شکسته و بادافتاده و پیربرداشت شود. این مسئله از لحاظ محتوای عملی و برداشت

دارد که تصمیم نهایی در این رابطه و سایر مصوبات مجلس، به عهده شورای نگهبان است.گفتنی است: در  ها بکنند، اشکالبعضی

های محیط زیستی ایران آوری امضا برای ارسال نامه به شورای نگهبان هستند. سمنهای مردم نهاد در حال جمعحال حاضر سازمان

کند، اعتراض کرده و از شورای نگهبان های کشور را فراهم میری از جنگلبرداقصد دارند به مصوبه مجلس که امکان تداوم بهره

گذار ایران از جنگلداری کالسیک قانون برنامه ششم را مجددا برای اصالح به مجلس باز گرداند. 48های بند الف ماده بخواهند تبصره

زار شد، با اشاره به تفاهم نامه مشترک سازمان مقدسی همچنین در نشستی خبری که در هتل هما تهران برگ:های پایداربه شیوه

ل که حاص "کمپین یادگاری تو به زمین"ها و سامسونگ در راستای انجام مسئولیت اجتماعی این برند، گفت: اگرچه اجرای جنگل

 هکتار از عرصه 110های این برند فقط به کاشت درخت در ای مشترک بود، به پایان رسیده است، اما امیدواریم فعالیتتفاهم نامه

های بلند مدت با این شرکت سازنده لوازم ها در راستای همکاریهای هیرکانی محدود نشود.وی ادامه داد: سازمان جنگلجنگل

بینی کرده است.رئیس شورایعالی جنگل عنوان کرد: مطالعات سازمان کاری پیشالکترونیک، هزار هکتار زمین برای توسعه جنگل

ها در واقع مناطق کاری وجود دارد. این عرصههزار هکتار عرصه برای توسعه سطح جنگل 250دهد در شمال کشور، یها نشان مجنگل

رد: کند.وی اضافه کهاست که اگر با درختان پوشیده نشود، زمینه ایجاد مناظر زشتی نظیر ویالسازی را فراهم میخالی میان جنگل

قطع مطلوبی آغاز شد زیرا ایران در حال گذار از جنگلداری کالسیک به جنگلداری پایدار ها با سامسونگ در مهمکاری سازمان جنگل

های جهان در فرآیند صنعتی شدن از دست رفته، گفت: سطح درصد جنگل 50است.مقدسی همچنین با اشاره به اینکه حدود 

حال حاضر به چهار میلیارد هکتار رسیده های جهان قبل از صنعتی شدن حدود هشت میلیارد هکتار بود که این رقم در جنگل

مقام کننده است.قائمرود که این رقم نگرانهای جهان از بین میمیلیون هکتار از جنگل 12است.وی افزود: ساالنه در جهان حدود 

ی زدایت. جنگلهاسای در جهان کاهش سطح جنگلها عنوان کرد: بعد از بخش انرژی، دومین دلیل انتشار گاز گلخانهسازمان جنگل

اکسیدکربن کره مسکون دارند.به گفته ای در کاهش دیها نقش عمدهای جهان است و جنگلدرصد تولید گازهای گلخانه 22عامل 
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وی ایران در زمره کشورهای با پوشش کم جنگل قرار دارد زیرا هفت تا هشت درصد مساحت کشور پوشیده از جنگل است.مقدسی 

های کالن کشور است. زیرا جنگل منشا حیات و منبع تولید و ذخیره آب برای ایران از جنگل جزء سیاستاضافه کرد: نهضت حمایت 

ای در تولید دی اکسید کربن دارند، همچون ویژه خودروسازان که نقش عمدههای بزرگ بهاست.وی اظهار امیدواری کرد: سایر کمپانی

 کاری را تقویت کند./ها کمک کنند تا نهضت جنگلازمان جنگلهای اجتماعی خود به سسامسونگ در راستای مسئولیت

http://www.iana.ir/fa/news/39564/%D8%AA%D8 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 شود؟ ناکارآمدي صندوق بيمه طيور به چه قيمتی تمام می

 .با توجه به تاخیر یکساله در پرداخت غرامت به سبب تگناهای مالی دولت، مرغداران استقبال چندانی از بیمه تکمیلی نداشتند

گروه  تجارت و کشاورزیصنعت، رحیم سجادی مدیر عامل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

مجلس شورای اسالمی،  84با اشاره به وضعیت بیمه طیور اظهار داشت: براساس مصوبه سال  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

سوی سازمان دامپزشکی غرامت خود  تولیدکنندگان موظف به بیمه اجباری جوجه یکروزه خود هستند تا در صورت معدوم سازی از

وی افزود: عالوه بر بیمه اجباری جوجه یکروزه در برابر حذف کانون آلوده، مرغداران می توانند نسبت به بیمه تکمیلی .را دریافت کنند

 .تمام طیور خود نیز اقدام کنند

ی مالی دولت، مرغداران استقبال چندانی از بیمه سجادی ادامه داد: با توجه به تاخیر یک ساله در پرداخت غرامت، به سبب تگناها

 که بودند تکمیلی بیمه پوشش تحت  میلیون قطعه مرغ 950به گفته وی طی سال های اخیر حدود .عمل نیاوردندتکمیلی طیور به

 .میلیون قطعه رسیده است 700ین رقم به ا غرامت، پرداخت در تاخیر و آمارها آخرین براساس

بیمه محصوالت جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به آنکه خسارت ساالنه زیادی برای مرغداران حادث می مدیر عامل صندوق 

استان گرفتار آنفوالنزای حاد پرندگان هستند و الزم بذکر است که مرغداران ساالنه در پی  9شود، بیان کرد: در شرایط کنونی 

 دستور در را مرغداران از جانبه همه حمایت که رود می انتظار دولت از لذا ندشو می متحمل را سنگینی خسارات بیماری این  شیوع

 .دهند قرار خود کار

 استقبال چندانی از بيمه تکميلی طيور بعمل نيامده است

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

 .گفت: تاخیر در پرداخت غرامت مرغداران موجب شد تا استقبال چندانی از بیمه تکمیلی طیور بعمل نیاید باشگاه خبرنگاران جوان،

از تعرفه باالی بیمه تکمیلی طیور، افزود: حق بیمه باالی قابل پرداخت از سوی مرغداران یکی دیگر از عواملی است که  وی با انتقاد

گفتنی است در صورت خسارت دیدگی مرغداران تنها نصف ارزش مرغ به  .موجب شده این طرح با استقبال چندانی همراه نشود

ساس مصوبه مجلس و شیوع همه ساله آنفوالنزای حاد پرندگان و معدوم سازی تعداد یوسفی ادامه داد: برا.ها پرداخت می شودآن

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: .زیادی جوجه، مرغداران تنها نسبت به بیمه اجباری کانون اقدام می کنند

اساسی برای صنعت طیور تبدیل شده است که از تاخیر در پرداخت غرامت در پی شیوع آنفوالنزا و معدوم سازی مرغ ها به چالش 

وی با بیان اینکه بخش عمده حق بیمه از سوی .این رو انتظار می رود دولت حمایت بیشتری از صندوق بیمه طیور داشته باشد

بیمه، خسارت ت این امر موجب می شود تا درنهای که نکرده پرداخت را خود بیمه سهم دولت: کرد عنوان شود، می پرداخت  مرغداران

  .تولیدکنندگان را به موقع پرداخت نکند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39564/%D8%AA%D8
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

 جاي خالی برنج ایرانی در بورس کاال

ها منجر به رشد معامالت محصوالت کشاورزی شده جای شک نیست، جایگاه خود با تعدبل و واقعی کردن قیمتاینکه بورس کاال در 

باید  ربطشود. یک کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی معتقد است که مسئوالن ذیاما هنوز جای خالی برنج در این بازار مالی حس می

رنگار ایانا، اما و اگرهای بسیاری برای ورود برنج در عرصه بورس کاال وجود دارد به گزارش خب.تر از قبل به این امر ورود کنندجدی

گران، اختالف قیمت برنج داخلی و خارجی و کوتاهی که درباره علل آن از میزان تولید آن گرفته تا واردات، تنظیم بازار توسط واسطه

شایق دبیر انجمن برنج کشور گفته بود، میزان تولید برنج طی سال توان برشمرد.پیش از این، جمیل علیزاده دولت در این امر را می

 دهد.هزار تن را نشان می 300خیز عدد دو میلیون و های برنججاری دو میلیون تن بوده است، در حالی که آمار استان

ده، در حالی که میزان مصرف هزار تن رسی 900هزار تن برنج وارد شده و تاکنون به  770ماه همچنین وی گفته بود، تا آخر آبان

کیلوگرم است.طبق این گزارش، آنچه مشهود است، نبود عرضه و تقاضا در بحث بازار برنج  40تا  37سرانه برنج در کشور بین 

ه تر بهای وارداتی در بورس کاال معامله و با نرخی واقعیاندرکاران را مجبور به واردات کرده است و بارها هم دیده شده برنجدست

 فروش رفته است، اما اینکه چرا برنج ایرانی بر خالف تأکید وزیر هنوز وارد بورس کاال نشده، دالیل مختلفی دارد.

د موقع و کافی محصوالت بایسازی میزان عرضه و تقاضا و تأمین بهپیش از این حجتی وزیر جهاد کشاورزی، گفته بود با هدف شفاف

 برنج، مرغ و شکر در بورس کاال عرضه شود.کاالهای اساسی کشاورزی نظیر روغن، 

به گفته وی، با ورود کاالهای اساسی به بورس و قرار گرفتن آن روی تابلو، میزان عرضه و تقاضای این محصوالت در جامعه نیز 

ده یاد شعنوان کاالی اساسی بینی و دستور وزیر جهاد کشاورزی، محصوالتی که از او بهمشخص خواهد شد.خوشبختانه طبق پیش

های وارداتی به این بازار مالی هستیم و جز برنج وارد بورس محصوالت کشاورزی شدند، اما درباره برنج، امروز شاهد ورود برنجبود به

ورود  ها و عللگویا این محصول گوی سبقت را از برنج ایرانی ربوده است.علی ایرانپور، کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی به ناکامی

ماه سال جاری، عرضه برنج وارداتی در بورس کاال انجام شد و این اقدام تا رنج ایرانی به بورس کاال اشاره کرد و گفت: از آباننکردن ب

صورت حدودی قیمت این محصول کشاورزی را کنترل کرد، با این وجود عرضه برنج وارداتی الزم بود، اما کافی نبود؛ لذا دولت باید به

های ایرانی در بورس کاال ورود کند.وی ادامه داد: تا زمانی که برنج وارد بورس کاال نشود، این محصول رنجتر برای عرضه بجدی

 ها از سه سال گذشته بیانگر این موضوع است.درصدی قیمت 50کشاورزی باارزش، با نوسانات دست و پنجه نرم خواهد کرد که رشد 

ترین دالیل ورود نکردن برنج در گران، تأثیرات حاصل از آن را یکی از مهمواسطهاین کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به نقش 

گذاری و جلوگیری از ورود این محصول استراتژیک گران همیشه نقش پررنگی در امر قیمتبورس کاال دانست و اظهار داشت: واسطه

وز موفق به فراهم کردن شرایط حضور و عرضه برنج ایرانی به بورس کاال داشتند؛ لذا دولت با وجود تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی، هن

شود، ها میدر بورس کاال نشده است.ایرانپور با بیان اینکه ورود دولت در این حوزه منجر به حمایت کشاورز، تولیدکننده و تثبیت نرخ

رنج در بورس کاال ورود نکرد، اختالف قیمتی افزود: البته این را هم نباید از نظر دور داشت که یکی از دالیلی که دولت برای عرضه ب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/news/5934304/%D9%86%D8%A7%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

83 
 

های ایرانی قدرت خرید برنج ایرانی را نداشته و مجبور به استفاده از بین برنج وارداتی و برنج ایرانی است؛ چرا که بسیاری از خانواده

 یق شوند.برنج وارداتی هستند. در نتیجه اختالف قیمت باعث شده مردم به سمت و سوی خرید برنج وارداتی تشو

 گران است.به گفته وی، به هر حال یکی ازمهمترین دالیل ورود نکردن برنج به بورس کاال، ورود واسطه

این کارشناس اقتصاد کشاوری معتقد است پیش از این محصول کشاورزی از کشورهایی همچون اروگوئه، پاکستان، هند و آرژانتین 

تازگی واردکنندگان اعالم کردند توافقانی با کشور تایلند برای واردات این محصول داشتند؛ اگر چه مسئوالن وزارت جهاد بود، اما به

دی تلقی نکردند.ایرانپور اضافه کرد: اگر برنج وارد بورس کاال شود، بسترهای خودکفایی این محصول کشاورزی این موضوع را ج

شده برنج ایرانی از لحاظ مدت فراهم خواهد شد، اما برای صادرات هنوز آماده نیستیم؛ چرا که قیمت تمامهمچون گندم در میان

ندارد. همچنین تولیدات پاسخگوی نیاز داخلی نیست در نتیجه ورود به  کاشت و برداشت باال بوده و صرفه اقتصادی برای صادرات

 پذیر نیست./بحث صادرات در شرایط فعلی امکان

http://www.iana.ir/fa/news/38173/%D8%AC%D8%A7%DB%8%-C 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

 حمایت دولت از بيمه محصوالت باغی

که محصوالت باغی و درختان  معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: به منظور پیشگیری از زیان باغداران، دولت از افرادی  

 .خود را بیمه کنند حمایت های مناسب خواهد کرد

هزار هکتار اراضی باغی  50میلیون و  2محمدعلی طهماسبی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در کرج افزود: در کشور   

هزار هکتار باغ های کشور  200میلیون و  2ل سطح وی اظهار داشت: از ک .هزار هکتار آن نهالستان است 380وجود دارد که حدود 

طهماسبی، علت تمایل نداشتن  .هزار هکتار که یک چهارم کل اراضی باغی را تشکیل می دهد، بیمه شده است 530فقط حدود 

در همه  بیمه کشاورزی ، بیمه ریسک و حمایتی است که :باغداران به بیمه را وجود مشکالت در پرداخت بیمه عنوان کرد و گفت

طهماسبی بیان داشت: دولت  .دولت ها و کشورها هست، بنابراین دولت ها در مورد بیمه محصوالت کشاورزی کمک خوبی می کنند

یازدهم نیز این کار را کرده ولی چون تاخیر در پرداخت ها با توجه به تنوع اقلیمی و زراعی و باغی ایران وجود داشته، تمایل را به 

درصد آن را دولت  75ر صورتی که تولید کنندگان باید بدانند این بیمه یک بیمه حمایتی است و در بعضی مواقع بیمه کم می کند د

معاون وزارت جهاد کشاورزی افزود: دولت از کشاورزان می خواهد که هم محصول و  .پرداخت می کند که کمک بسیار موثری است

ه دلیل بیماری یا سرمازدگی و تغییر اقلیم هم درخت و هم محصول دچار آسیب هم درختان را بیمه کنند زیرا در بعضی از موارد ب

خرید تضمینی پرتقال شمال معاون امور *** .می شود که در صورت داشتن بیمه ، باغدار خسارت مالی کمتری را تحمل می کند

درصد افزایش داشته  50تا  30 باغبانی وزیر جهادکشاورزی گفت: در سال جاری پیش بینی می شد محصول مرکبات شمال بین

وی اظهار داشت: به علت  .میلیارد ریال یارانه صادرات تخصیص داد 1000باشد و دولت برای ساماندهی فروش این محصوالت، 

  .سرمازدگی آذرماه و سرمای زودرس و ناگهانی که کانون آن استان گلستان بود، این برنامه ریزی را دچار اختالل کرد

ادامه داد: سرمای آذرماه کانون آن از استان گلستان و شرق کشور بود که به سمت غرب رفت و باغ های گلستان به رغم طهماسبی 

وی گفت: سرما در شرق مازندران آسیب  .سطح کمتر نسبت به استان های مازندران و گیالن، خسارت بیشتری را متحمل شدند

هزار تن پرتقال در کشور،  7میلیون و  4این مسئول با اشاره به تولید  .آسیب دید جدی تر به محصوالت زد اما غرب این استان کمتر

میلیون تن آن در شمال کشور تولید می شود که این محصول دچار سرمازدگی شد بنابراین دولت محصوالت  2.3افزود: از این میزان، 

وی ادامه داد: همچنین دولت در مورد پرتقال  .داری کردیخ زده پای درختان را از طریق ستادهای بحران مستقر در استان ها خری

روی درخت، برای کاهش قیمت به وجود آمده از قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی که یک نوع حمایت از تولید کننده است 

مینی خرید یخ زده طهماسبی با بیان اینکه در خرید تض .استفاده کرد که از همان ناحیه دستورالعمل های خرید تضمینی را داد

است، بیان داشت:باغدارانی که بیمه بودند حق بیمه خود را می گیرند و آنانی که بیمه نبودند از  3وجود ندارد بلکه درجه یک تا 

توسعه کشت زعفران معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره  *** .طریق ستاد بحران به آن ها رسیدگی می شود

 90هزار هکتار زعفران در کشور کشت می شود، گفت: استان های خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی حدود  95نکه بیش از به ای

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گیاه زعفران یک محصول کم آب بر و به صرفه است و  .درصد این کشت را به خود اختصاص داده اند
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برداشت می شود و درآمدزایی خوبی دارد، در مناطق دیگر کشور مورد اقبال واقع شده حتی در اراضی کوچک هم به راحتی کشت و 

وی افزود:زعفران جزو طرح گیاهان دارویی است که اگر در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شد آن را در برنامه های  .است

، خدمات فنی و بیمه ای آن کمک خوبی می کند ولی طهماسبی اضافه کرد: دولت برای خرید پیاز زعفران .دولتی توسعه می دهیم

ایجاد زنجیره زعفران در کشور مهم است تا بتوانیم آن را فراوری کنیم و ارزش افزوده ای بیشتری ایجاد کنیم که خوشبختانه این 

ر سرمای زودرسی که استان وی گفت: متاسفانه د .صنایع در ایران به وجود آمده و بر روی تولید دارو و کپسول زعفران کار می کنند

تن زعفران دچار سرمازدگی شد که اگر برداشت این محصول به صورت مکانیزه  50های خراسان نیز از آن بی نصیب نماندند، بیش از 

 .انجام می شد با این وسعت خسارت روبه رو نبودیم

/www.iana.ir/fa/news/http:/39661/%D8%AD%D9%85%D8 
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 تامین منابع مالی
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۳۰پنج شنبه 

گذاري دانمارک در توليد محصوالت هاي مشترک تجاري سازمان تعاون روستایی با دانمارک/ سرمایههمکاري

 ارگانيک

 .دانمارک وارد همکارهای مشترک تجاری و آموزشی شدسازمان تعاون روستایی با کشور  <صنایع غذایی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به جلسه مشترک با مدیرکل شورای غذا و داروی کشور دانمارک در سازمان 

ه ی و تجاری، مبادله گروهای فنمرکزی تعاون روستایی ایران، گفت: در این جلسه یاداشت تفاهم دوجانبه با موضوع تعیین اولویت

های مدیره، مدیران عامل؛ اتحادیهحسین صفایی افزود: در این جلسه که رئیس هیأت.های کارشناسی، تنظیم و آماده اجرا شد

های همکاری در گذاری کشاورزی نیز حضور داشتند، زمینهسراسری دامداران، مرغداران گوشتی، اتحادیه میهن و شرکت سرمایه

آالت دامپروری، ژنتیک دام، اقالم داروی، خوراک دام با کشور دانمارک مورد اولیه داروهای دامی، ارتقاء دانش فنی، ماشینتأمین مواد 

وی با تأکید بر اهمیت توسعه تولید و تجارت محصوالت ارگانیک در کشور، بیان کرد: همچنین در این جلسه .بررسی قرار گرفت

گذاری تولیدات ارگانیگ و های مناسب جهت سرمایهعنوان زمینههای سهامی زراعی را بهسازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت

 .تعامل مشترک به مدیرکل شورای غذا و داروی کشور دانمارک معرفی کرد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه کشور دانمارک دارای بیشترین مصرف سرانه گوشت در جهان است، 

 ، بیشترین مصرف گوشت در بین مردم جهان را داشته2002کیلوگرم گوشت در سال  145،9ها با مصرف سرانه ادامه داد: دانمارکی

صفایی اقالم عمده وارداتی از دانمارک را داروهای هورمونی، .است که نشان از وجود فرصت خوب برای تجارات گوشت با ایران است

، پوش، گبهدرقند عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر ایران به دانمارک انواع خرما، زعفران، انواع کفآنزیم، امولسیفایر و بذر چغن

 .کند که با مذاکرات اخیر امکان توسعه در صادرات این محصوالت فراهم شدهای چوبی صادر میفرآورده

در جامعه اتحادیه اروپا ارزیابی کرد. این کشور توانایی  توان کشوری شاخص در تولید و صادرات کاالهای مهم کشاورزیدانمارک را می

ها با تولید محصوالت کشاورزی و غذایی پنج برابر جمعیت کشور خود را دارد. بر اساس آمار گمرک کشور دانمارک پس از لغو تحریم

 .ارتقاء دهد 9به  20درصدی از لحاظ وزنی توانسته است در روابط تجاری با ایران جایگاه خود را از رتبه  983رشد 

  http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c53305a9d4834 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۶ : تاریخ

  1396درصدي اعتبارات ملی بخش کشاورزي در الیحه بودجه  2۵افزایش 
ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در الیحه اعتبارات تملک دارایی سرمایه :کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفتمدیر 

  .دهددرصد رشد نشان می 25.2نسبت به سال قبل  96بودجه پیشنهادی دولت در سال 

ای ، اعتبارات تملک دارایی سرمایه، حسن قاسمیوزارت جهاد کشاورزیپایگاه اطالع رسانی  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .میلیارد تومان عنوان کرد 926بالغ بر چهار هزار و  96ملی وزارت جهاد کشاورزی را در الیحه بودجه سال 

میلیارد تومان بوده  935وی افزود: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال گذشته سه هزار و 

ل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاروزی با بیان این که اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه ملی مدیر ک.است

میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم نسبت  4682.2برابر با  96وزارت جهاد کشاورزی در الیحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 

 .درصد افزایش نشان می دهد 17.3میلیارد ریال بود، معادل  3991که مبلغ  95بودجه سال به اعتبارات ردیف های متفرقه قانون 

میلیارد ریالی توسعه روش های نوین آبیاری به طور کامل در پیوست شماره یک الیحه بودجه  260هزار و  24وی درج اعتبارات 

لیون و یکصد هزار هکتاردر برنامه ششم توسعه را هزار هکتار به دو می 700و همچنین اصالح هدف کمی این طرح از  96سال 

مدیر کل دفتربرنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین از .بزرگترین دستاورد و ابتکار عمل وزارت جهاد کشاورزی دانست

ن ی نخستیتخصیص ردیف متفرقه تملک دارایی سرمایه ای با عنوان تقویت اعتبارات طرح های آب و خاک و شبکه های فرعی برا

میلیارد تومان برای طرح های آب و خاک و احداث  150بار در الیحه بودجه پیشنهادی دولت خبر داد و گفت: بر اساس این ردیف 

 70را  96وی اعتبارات کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات در الیحه بودجه .شبکه های فرعی اختصاص می یابد

 .درصد دارد 255.3رشدی برابر با  95میلیارد تومانی سال  19.7قاسمی افزود: این رقم نسبت به اعتبار .میلیارد تومان اعالم کرد

وی گفت: در راستای توسعه و حمایت از کشت دانه های روغنی و چغندر قند نیز دو ردیف متفرقه در الیحه بودجه دولت به مبلغ 

میلیارد تومان  90میلیارد تومان هزینه ای و  120ز این مبلغ به تفکیک قاسمی اضافه کرد: ا.میلیارد تومان لحاظ شده است 210

وی با اذعان به این که مکانیزم این اعتبار، درآمد هزینه ای است و این مبلغ از محل عوارض واردات .تملک دارایی سرمایه ای است

میلیارد تومان به طور خاص به کشت  100ر این رقم، شکر و دانه های روغنی به وزارتخانه برگشت داده می شود، اظهار داشت: عالوه ب

 50میلیارد تومان،  100مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از این .دانه های روغنی اختصاص می یابد

تملک دارایی سرمایه ای ملی وی درباره اعتبارات .میلیارد تومان دیگر تملک دارایی سرمایه ای است 50میلیارد تومان هزینه ای و 

میلیارد تومان پیش  510.1گفت: اعتبارات تملکی ملی این برنامه  96برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک در الیحه پیشنهادی بودجه 

این مقام مسوول در عین حال .درصد افزایش نشان می دهد 120.9معادل  95بینی شده که نسبت به اعتبارات تملکی ملی سال 

میلیارد تومان عنوان  224.1اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی در حوزه احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های کشور را 

 .درصدی برخوردار است 40.9از رشد  95میلیارد تومان اعتبارات تملکی ملی سال  159.1کرد و اظهار داشت: این رقم نسبت به 
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 68.5درصدی اعتبارات مقابله با بیابانزدایی و تثبیت شن های روان اعالم کرد: این اعتبارات از  177ش حدود قاسمی با اشاره به افزای

وی با اشاره به این که .ارتقا یافته است 96میلیارد تومان در الیحه بودجه پیشنهادی  189.8به  95میلیارد تومان در بودجه سال 

برای اطفای حریق جنگل ها و مراتع یجاد شده است، اعتبار  96الیحه پیشنهادی بودجه  برای نخستین بار ردیف مستقل هزینه ای در

دولت، یارانه  96وی درباره یارانه خرید تضمینی گندم ، گفت: در الیحه پیشنهادی بودجه .میلیارد تومان عنوان کرد10این ردیف را 

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه .افزایش پیشنهاد کرده است میلیارد تومان 8200درصد رشد به رقم  82.2خرید تضمینی گندم با 

 .میلیارد تومان عنوان کرد 500هزار و  4را  95وزارت جهاد کشاورزی،یارانه خرید تضمینی گندم در بودجه سال 

 96درصدي ردیف متفرقه دولت در بودجه  ۵8افزایش 

ای دولت در بودجه سال آینده خبر داد و اظهار داشت: با توجه به درصدی ردیف متفرقه درآمد هزینه  58قاسمی در ادامه از افزایش 

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت داده، ردیف 13( ماده )1اختیاراتی که قانونگذار به موجب بند )

ارتقا  96میلیارد تومان در سال  300به  95میلیارد تومان در بودجه سال  190متفرقه ای برای دولت لحاظ شده که این ردیف از 

وی با بیان این که بخش اعظم این اعتبارات متفرقه ای به حوزه کشاورزی تخصیص می یابد، تصریح کرد: از این اعتبارات .یافته است

 .دنه می شومیلیارد تومانی در راستای حمایت از تولید یا تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بر مبنای تصمیمات دولت، هزی 300

 .قاسمی یادآور شد: سال گذشته از محل برگشت درآمدهای این ردیف برای حمایت از چغندرکاران استفاده شد

وی در مورد اعتبارات هزینه ای ملی موسوم به اعتبارات جاری وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در الیحه بودجه پیشنهادی 

درصد رشد نشان می  10.58میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل 1241.4 نیز گفت: این اعتبارات بالغ بر 96

 .میلیارد تومان عنوان کرد 1123.4را  95قاسمی اعتبارات هزینه ای ملی وزارتخانه در بودجه سال .دهد

arsnews.com/newstext.php?nn=http://www.f13951026001555 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۲تاریخ: 

 هاي مراکز کشت بافت آغاز به کار کردنخستين همایش توانمندي

ها و کشاورزی استانبا حضور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاوری، مدیران جهاد  "های مراکز کشت بافتنخستین همایش توانمندی"

 .جم وزارت جهاد کشاورزی آغاز به کار کردتولیدکنندگان برتر کشور در سالن نعمتی مراکز کشت بافت ایران و

روزه توسط انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد به گزارش خبرنگار ایانا، این همایش یک

محورهای اصلی این همایش؛ رویان زایی پیکری و تولید بذر مصنوعی گیاهان، کشت سلول و بافت گیاهی شود.کشاورزی برگزار می

 فناوری کشت پروتوپالستهای زیستی، زیستسازی آن، ریزازدیادی و پرآوری گیاهان، کشت سلول و بافت، تولید فرآوردهو بهینه

دار که تا سال پیش در سبد وارداتی دار و هستههای دانههای میوهپایهبا همت مراکز کشت بافت، کشور در تولید  عنوان شده است.

ینی و زمتیوبر سیبهای پسته، گردو، خرما، آناناس، مینیاکنون در تولید نهالکشور جای داشتند به خودکفایی رسیده است و هم

 شود.محمدی در داخل کشور و توسط این مراکز تولید میگل

 شود./صورت ویژه و با تخفیف عرضه مینمایشگاه محصوالت مراکز کشت بافت برپا شده است که محصوالت به در حاشیه این همایش، 

http://www.iana.ir/fa/news/39343/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8% 
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 هاتحقیقات و نوآوری 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 شودبرخی از وظایف مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال به انجمن کشت بافت گياهی ایران واگذار می

قانون اساسی برخی از وظایف غیرحاکمیتی مؤسسه تحقیقات ثبت  44بر اساس تصمیصم وزارت جهاد کشاورزی و در راستای اصل 

 .شوده صدور مجوز تأیید سالمت و اصالت تولیدات به انجمن کشت بافت گیاهی ایران واگذار میو گواهی بذر و نهال ازجمل

شده وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: برای تولید بذر یا نهال گواهیرئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال در گفت

اقتصادی تولیدکننده بذر و نهال باید مجوز صالحیت دریافت کند و سپس شود، در نخستین قدم بنگاه مراحل مختلفی طی می

تولیدات آن نیز مجوز سالمت و اصالت بگیرند.محمدحسن عصاره افزود: صدور مجوز صالحیت بنگاه اقتصادی تولید بذر و نهال 

 همچنان بر عهده مؤسسه است، اما صدور مجوزهای سالمت و اصالت به انجمن واگذار خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین مراحلی از کنترل تولید و تدوین استانداردهای تولید محصوالت مختلف بر عهده انجمن کشت بافت گذاشته 

شود.رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال با تأکید بر اینکه با توجه به تنوع محصوالت تعریف و تدوین استانداردها، می

تواند کمک بزرگی به امه داد: استفاده از بخش خصوصی و انجمن در تعریف استانداردهای محصوالت، میکار بسیار بزرگی است، اد

مؤسسه باشد و به کارها سرعت بخشد.عصاره برندسازی را از اقدامات مشترک مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال و انجمن کشت بافت 

العاده است به همین دلیل برند مشترک بین مؤسسه و ارزش اقتصادی فوقایران عنوان کرد و یادآور شد: در دنیا ارزش برندها یک 

انجمن تعریف شده است و به زودی به محصوالت با کیفیت داده خواهد شد تا عالوه بر ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان باعث 

حکومتی و مصوب مجلس است که  افزایش ارزش افزوده محصوالت شود.وی در پایان تأکید کرد: برخی از وظایف مؤسسه وظایف

هایی وجود دارد ها قسمتنامهشود، اما در دل این قوانین و آیینها اجرا میقابل واگذار نیست، این وظایف در تمام دنیا توسط دولت

قانون  44توان آن را برای اجرای بهتر امور به بخش خصوصی واگذار کرد. مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال در راستای اصل که می

 اساسی هر بخش از کار که قابل واگذاری باشد را به تدریج به عهده بخش خصوصی خواهد گذاشت./

http://www.iana.ir/fa/news/39429/%D8%A8%D8%B1% 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 کارشناس رسمی نظام مهندسی به بانک کشاورزي پيشنهاد شد 1200استفاده از توان علمی 

 .کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استفاده کند 200هزار و بانک کشاورزی از توان علمی یک

از توان کارشناسان رسمی سازمان اشاره  گیریهای موجود در بانک کشاورزی برای بهرهبه گزارش خبرنگار ایانا، کبیری به ظرفیت

های تحت مدیریت خود، ای از دکتر شهیدزاده خواستم تا ضمن اعالم اسامی کارشناسان رسمی به مجموعهکرد و افزود: طی نامه

ی سی کشاورزهای تخصصی را فراهم کنند.در متن این نامه آمده است: سازمان نظام مهندگیری از این کارشناسان در حوزهزمینه بهره

ترین تشکل صنفی و تخصصی بخش کشاورزی کشور با آغاز فعالیت خود از عنوان بزرگو منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران به

هزار دانش آموخته دانشگاهی  220)بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی( تاکنون از عضویت بیش از  1381مردادماه سال 

ی، های کشاورزنان تحصیل کرده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشتهاعم از خبرگان متخصص و جوا

های اقتصادی( برخوردار ها و بنگاهها، مؤسسههای مرتبط و همچنین اعضای حقوقی )شرکتمنابع طبیعی و محیط زیست و رشته

نامه قانون تأسیس که آیین 32نابع طبیعی بر اساس ماده است.در ادامه این نامه اشاره شد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و م

به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و دادگستری به تصویب هیأت محترم وزیران  1383اجرایی این ماده قانونی نیز در سال 

تخصصی، نسبت به انتخاب  های آموزشیاز طریق برگزاری آزمون سراسری، انجام مصاحبه و برگزاری دوره 1384رسیده است، از سال 

د، باشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست میو معرفی کارشناسان رسمی در قالب هشت گرایش که شامل تمامی رشته

کارشناس رسمی، کارت و پروانه کارشناس رسمی صادر  160هزار و اقدام کرده است. بر این اساس، این سازمان تاکنون برای یک

ه به اینکه کلیه مراحل گزینش و انتخاب کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرده است.با توج

های تخصصی مراجع قضایی برای رفع نیازهای فنی و صورت کامالً قانونی و تخصصی انجام شده تا قابلیت اجرایی الزم را در حوزهبه

توانند رویکرد تخصصی نسبت به فرآیندهای کارشناسی را سمی این سازمان میتخصصی داشته باشد، از این رو قطعاً کارشناسان ر

ای باشند.حال ضمن ارسال یک نسخه از کتاب عنوان بازوی تخصصی نظام قضاوت کشور، منشاء خدمات ارزندهتقویت کرده و به

برداری، از آن مقام محترم تقاضا رهجهت استحضار و به "لیست کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی"

گیری از این کارشناسان در های تحت مدیریت، دستور فرمایید زمینه بهرهدارد ضمن اعالم اسامی کارشناسان مذکور به مجموعه

 های تخصصی را بیش از پیش فراهم کنند.امید است با معرفی هرچه بهتر کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزیحوزه

یشتر ساز شناخت بای این عزیزان در امر کارشناسی برداشته و زمینهو منابع طبیعی، بتوانیم گامی مؤثر در جهت دفاع از حقوق حرفه

های دولتی، نهادها، مراجع ها، مؤسسه؛ وزارتخانه32نظام قضاوت کشور از جامعه خبرگان کشاورزی کشور را فراهم کنیم.بنا بر ماده 

 نامه خاصی که به پیشنهاد مشترکتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیینهای دولتی میانتظامی و شرکتقضایی، نیروهای 

رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می

 شوند استفاده کنند./می پروانه اشتغال که به وسیله شعبه استان معرفی
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 تاثير گرماي هوا بر قدرت تکثير حشرات

زند و این روند ممکن است با شدن هوا بر توانایی تولیدمثلِ حشرات آسیب میکارشناسان محیط زیست هشدار دادند که گرم 

های جغرافیایی شمالی نسبت به به گزارش ایسنا، محققان همچنین دریافتند حشرات در عرض.پیامدهای بلندمدت همراه باشد

 .پذیرتر هستندحشرات مناطق جنوبی در برابر گرما آسیب

 های طوالنی نیستند و از اقلیم گرم بیشتر صدمهاند قادر به طی کردن مسافتات وقتی هنوز بالغ نشدهعالوه بر این، بسیاری از حشر

 .توانند جابجا شوندبه گفته محققان انگلیسی در گرمای شدید هوا بسیاری از حشرات به سختی می.بینندمی

تند که برای آسیب دائمی به توان تولیدمثلی آنها روز در معرض گرمایی قرار گرف 10در این بررسی حشرات آزمایشگاهی به مدت 

اسپانیا( انتخاب )اما از دو زیستگاه مختلف شمالی )سوئد( و جنوبی  "مگس میوه"ی کافی بود. این دو گروه از حشرات از یک گونه

گاه هایی که از زیستگستر یعنی نواحی شمالی بودند در مقایسه با مها نشان داد گروهی که از زیستگاه خنکنتایج بررسی.شدند

تر یعنی نواحی جنوبی انتخاب شدند در برابر افزایش دما، استقامت بسیار کمتری داشتند. به گفته کارشناسان، این یافته در گرم

ت ابه گزارش خبرگزاری شینهوا، محققان انگلیسی با بیان اینکه گرمای هوا بر توانایی تولیدمثل حشر.مطالعات قبلی بدست نیامده بود

 .انجامدها بیتواند به تغییرات جدی و قابل توجه در اکوسیستمگذارد اظهار داشتند: هر گونه تغییر در جمعیت حشرات میتاثیر می

http://www.iana.ir/fa/news/39592/%D8%AA 
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 تولیدات باغی )سایر (
 فارس- ۹۵/۱۰/۲۶ : تاریخ

 هفته آینده 2دیده تا پرداخت کمک بالعوض به باغداران خسارت
بهره به کشاورزان از سوی معاون رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: ارائه تسهیالت کم 

  .شودرئیس جمهور ابالغ شد و تا دو هفته آینده کمک بالعوض به باغداران پرداخت می

 باغداران مطالبات: کرد اظهار دیدهخسارت باغداران مطالبات درباره ساری، در  گو با خبرنگار فارسومحمد شاعری در گفتعلی 

و مکاتباتی با عباسعلی نوبخت رئیس سازمان  بوده پیگیری حال در کشاورزی کمیسیون طریق از جدی طور به ابتدا از دیده خسارت

 هفته دو تا و شد ابالغ جمهور رئیس معاون سوی از کشاورزان به بهرهکم تسهیالت وی افزود: ارائه .برنامه و بودجه انجام شده است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود: .شد خواهد پرداخت باغداران به بالعوض کمک آینده

میلیارد تومان مشوق صادراتی  100ها برای دریافت مشوق صادراتی در حال انجام بود که دستور پرداخت قبل از بارش برف پیگیری

ای با رئیس جمهور مقرر وی بیان کرد: طی مکاتبه.ها از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخذ شده استحل هدفمندی یارانهاز م

 350دیده از سوی سازمان جهاد کشاورزی به ازای هر کیلوگرم های خسارتدرصد از پرتقال 50شد با توجه به تصمیم ستاد بحران، 

هزار تن پرتقال  250میلیارد ریالی برای  875خسارت دیده خریداری شود که نیاز به کمک بالعوض تومان کمک بالعوض از باغداران 

نمانیده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور .درصد از خسارت به باغداران است 50و پرداخت 

 .های بالعوض انجام شوددامات الزم برای پرداخت کمکتر اقخواست برای کمک و امید از دست رفته باغداران هر چه سریع

های قانونی خود برای دریافت کمک بالعوض و حمایت از خسارت دیدگان برف اخیر استفاده شاعری تصریح کرد: از تمامی ظرفیت

 .بهره و کمک بالعوض به باغداران استان پرداخت شودروز آینده تسهیالت کم 15کنم تا ظرف می

ارس، در پی بارش برف در آذرماه امسال و به دنبال آن متضرر شدن باغداران استان مازندران، روز گذشته اعضای مجمع به گزارش ف

ای با بیان اینکه با وجود وعده داده شده از سوی دولت مبنی بر پرداخت خسارت به باغداران مازندانی و نمایندگان مازندران طی نامه

  .ار پیگیری از سوی عباسعلی نوبخت معاون برنامه و بودجه رئیس جمهور شدندعدم محقق شدن این مسئله خواست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951026001189 
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 تولیدات باغی

 فارس - ۹۵/۱۰/۲۹ : تاریخ

 برابري ميانگين توليد در بخش باغبانی  8افزایش 
طور متوسط در بخش زراعت چهار برابر و باغبانی هشت برابر معاون ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: فاصله میانگین تولید به

خاوازی بعدازظهر امروز در آئین تجلیل از کشاورزان برتر استان فارس در از شیراز، کاظم  خبرگزاری فارسبه گزارش  .یافته استافزایش 

طور متوسط در بخش زراعت چهار برابر و وزش و ترویج کشاورزی غفلت شده اما فاصله میانگین تولید بهآم بخش در اینکه به اشاره با سخنانی

پایداری رشد تولید محصوالت کشاورزی، باغی و دامی هستیم باید نسبت به یافته است، اظهار داشت: اگر درصدد باغبانی هشت برابر افزایش 

 .ریزی قرار دهیماصل آموزش و ترویج غفلت نکنیم و همواره آن را در اولویت برنامه

 ایهفعالیت و ریزی، مدیریتهای باغبانی و زراعی با برنامهوی خاطرنشان کرد: میانگین رشد تولید چهار و هشت برابری در بخش

های بازرگانی تولید دولتی و معاون ترویج وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: توجه جدی به رشته.است شده پذیرامکان آموزشی

 .ترین فاکتورهای انتخاب کشاورز برتر استبنیان از مهمغیردولتی، حفاظت منابع پایه و معرفی واحدهای تولیدی و دانش

شورای اسالمی نیز در ادامه این آیین بیان داشت: خشکسالی و کمبود آب و بارندگی یکی از معضالت نماینده مردم سپیدان در مجلس 

 .های اصلی در بخش کشاورزی استان فارس استو چالش

ترین های زیرزمینی و نوع استفاده از این مایه حیاتی مهمسازی و مدیریت در استفاده از آبعالءالدین خادم اضافه کرد: فرهنگ

 مطالبات موقعبه پرداخت در دولت اینکه به اشاره با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی.کرد جهاد کشاورزی استروی

های دامداران و کشاورزان و تشویق به خرید تضمینی گندم باید مورد پرداخت مطالبات و یارانه :کشاورزان موفق نبوده است، افزود

 .دف دچار خسارت و زیان نشودتوجه دولت قرار گیرد تا جامعه ه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951029001323 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

هاي متنوع براي پيوستن به بورس/ قيمت مرغ با توجه مشوق هاي گوشتی/ اعطايناکامی در کنترل مرغداري

 تومان باشد 2000به ظرفيت موجود باید کمتر از 

 .های گوشتی در کشور خبر دادیکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، از ناموفق بودن کنترل مرغداری

های تولیدکنندگان مرغ و جوجه، ر جلسه مشترک تشکلبه گزارش خبرنگار ایانا، معاون دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، دیروز د

ها و اجداد را از نظر میزان تولید کنترل کنیم، اما باید اعتراف کرد که در بخش مرغ ایم مرغ مادریگفت: هرچند که تاکنون توانسته

 ماهنگ باشند تا تولید روند درستیهای صنعت با هم هایم.امید امینی با اشاره به اینکه باید تمام حلقهگوشتی چندان موفق نبوده

ه هم ریخته ترین حلقه بها از پایینها پیش برد، قطعاً تمام نقشهریزیبگیرد، افزود: وقتی نتوان تولید واحدهای گوشتی را طبق برنامه

 های باال دستی نیز تأثیرگذار خواهد بود.و بر بخش

هزار واحد  20بزرگ برای این منظور دانست و عنوان کرد: اکنون بیش از وی تعداد باالی واحدهای مرغ گوشتی را یکی از موانع 

 ها بسیار کمتر بوده و آنها نیزکنند که نظارت بر آنها کمی دشوار است. در مقابل، تعداد اجداد و مادریگوشتی در کشور فعالیت می

هزار قطعه  100جداد، ظرفیتی بیش از یک میلیون و عنوان مثال، اگرچه حلقه اکنند. بهای دست و پنجه نرم میبا مشکالت عدیده

ها نیز در برخی مواقع، تا یک سال سالن شود. همین طور مادریهزار قطعه در ماه به آنها داده نمی 850دارد، اما اجازه تولید بیش از 

ساس تقاضای مرغداران گوشتی در نظر دارند.به گفته این کارشناس، در حال حاضر اگر میزان تولید جوجه را بر اخود را خالی نگه می

 95ریزی بیش از افتد و بازار مصرف اجازه جوجهمیلیون جوجه در ماه نیاز خواهد بود، اما این اتفاق نمی 400بگیریم، به بیش از 

وان تو اجداد، نمیها میلیون قطعه در ماه را نخواهد داد؛ بنابراین به دلیل ظرفیت باالی واحدهای گوشتی و نداشتن توازن با مادری

ریزی کرد. زیرا در این صورت، قیمت مرغ به زیر دوهزار تومان خواهد رسید و مرغداران برای بازار مرغ بر طبق عرضه و تقاضا برنامه

از  ولیدهای کنترلی ترتیب داده که تخواهد چنین اتفاقی بیفتد، مکانیسمکند.امینی تأکید کرد: از آنجا که دولت نمیرا ورشکست می

 کننده که تداوم تولید برایش ضروری است.حد معمول بیشتر نشود. این هم به نفع تولیدکننده است و هم مصرف

های مربوطه برای رسیدن به تعادل، قراردادهای بلندمدت امضا کنند و روی وی درباره راهکارهای پیشنهادی اظهار داشت: باید تشکل

رس توان برای تولیدکنندگانی که به بوتازگی آغاز شده که میالبته بحث بورس نیز به قیمتی ثابت برای جوجه به توافق برسند.

ها را در نظر گرفت تا استفاده از بورس به روندی معمول در بازار های متنوعی مانند افزایش سن گله مرغ مادریپیوندند، مشوقمی

 تبدیل شود./

http://www.iana.ir/fa/news/39554/%D9%86%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 گذاري ادامه داردها در شب عيد توليدکنندگان بالتکليف ماند/ مذاکرات صنفی قيمتقيمت جوجه

زودی بر سر قیمت جدید جوجه به توافق گان جوجه یکروزه، بهقرار است اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، به همراه انجمن تولیدکنند

 .قطعی و منطقی برسند

 فخر:وحيد زندي -خبرگزاري کشاورزي ایران )ایانا( 

زودی بر سر قیمت جدید جوجه به توافق قرار است اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، به همراه انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، به

مدیره انجمن مدیره اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی و هیأتترین خروجی جلسه مشترک هیأتقطعی و منطقی برسند.مهم

گاه دیروز با حضور مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، تعیین قیمت جوجه و تولیدکنندگان جوجه یکروزه که شام

کنی، ناخودآگاه به یاد داستان طول و دراز لبنیات رسیدن به توافقی منطقی از منظر دو گروه بود.قصه جوجه و مرغ را که بازبینی می

، اما در های لبنی استدستی یعنی کارخانهبرنده در اختیار صنایع پایینافتی؛ با این تفاوت که در جریان شیر، برگ و شیرخام می

وگویی گوشت مرغ، قضیه کامالً برعکس جلوه داده و پیروز میدان را تولیدکنندگان جوجه یکروزه معرفی کرده است. البته در گفت

و هرساله نزدیک عید نوروز و ماه  افزایش قیمت عادی استکه روز گذشته دبیر انجمن مربوطه با ایانا داشت، اظهار کرده بود که این 

 افتد.رمضان، چنین نوساناتی اتفاق می

 مقصر کيست؟

تومان به ازای هر قطعه جوجه، غیرمنصفانه،  700دهندگان مرغ گوشتی، معتقدند که قیمت باالی دوهزار و از سویی دیگر، اما پرورش

ا دهنده مرغ گوشتی نیز کمتر چنین روند صعودی رکارترین پرورشترین و کهنهسابقه است؛ زیرا تاکنون حتی باسابقهناعادالنه و بی

 کند که چنین رکوردی قابلیت ثبت در کتاب گینس را دارد!های خدمت خود تجربه کرده و تأکید میطی سال

کشاند، اما هنوز مکانیسم و راهکاری روه زیادی از مرغداران را از نظر مالی به چالش میشود و گبا اینکه هرساله این اتفاق تکرار می

شوند؛ البته امسال با شدتی بیشتر. واقعیت اساسی برای حل مشکل اندیشیده نشده و جریانات تکراری، پشت سر هم تکرار می

رد نیاز مرغداران است، تعیین نشده و عددی قابل استناد ترین نهاده مواینجاست که هنوز قیمتی قطعی برای جوجه یکروزه که مهم

تواند محصول خود را با هر قیمتی به فروش برساند و هراسی از در این رابطه وجود ندارد. در چنین شرایطی، تولیدکننده جوجه می

رای شود، بلکه هجوم مرغداران بمیها مربوط نطلبی و سودجویی مرغ مادریپایان قصه نداشته باشد. البته این مسئله تنها به فرصت

ها را دوچندان کرد؛ بنابراین ها دمید و شعله نرخخرید بیشتر جوجه به خیال سود بردن از بازار شب عید، به خاکستر این وسوسه

م ای سههگیری چنین مسئلای در شکلطور قطع، مقصری را در این بحران به بازار معرفی کرد، زیرا هر طرف به گونهتوان بهنمی

 دارند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 پارادوکس گرانی و تقاضا

دهد که اعتراض مرغداران را برانگیخته، اما در عین حال اشتیاق و عطش آنها را اکنون تنش در بازار جوجه یکروزه چنان جوالنی می

ها تمام شود، رغ مادریآور، باال برده است. این پارادوکس، اگرچه شاید در حال حاضر به نفع مهای سرسامبرای خرید با همین قیمت

کند که بعد از فروکش کردن هیجان مرغداران، قیمت این نهاده در چند ماه آینده به شدت افت کند. اما سناریو در جایی سقوط می

رسد، اما از دل کالبدشکافی آن، در نهایت ضرر و زیان مالی هنگفتی برای هر دو این موضوع اگرچه به ظاهر کمی پیچیده به نظر می

 ای خوشایند نیست.آید که برای هیچ تولیدکنندهگروه بیرون می

نها افتد. به عبارتی آماه هر سال اتفاق میتوان گفت شب عید تولیدکنندگان جوجه یکروزه، از اوایل دی تا اواسط بهمنبه نوعی می

اسفند تا  10دهندگان از د. در مقابل، پرورشتوانند از این فرصت استفاده کرده و توشه خود را برای روزهای پایانی سال پر کننمی

ها ها و گوشتیاند. حال در این میان، تعامل بین مرغ مادریدانند و چشم امید به بازار مصرف دوختهفروردین را شب عید خود می 15

کننده منتقل شده و در ار مصرفطور مستقیم به بازای برخوردار است؛ زیرا حکمفرمایی آرامش در بازار جوجه، بهالعادهاز اهمیت فوق

دهنده و تولیدکننده جوجه، هر کدام از سفره پهن شده سود خواهند برد و آرامش نهایت عامالن هر سه ضلع یعنی مشتری، پرورش

 شود.آینده نیز تضمین می

 پنج نيروي مخالف

تومان برای هر قطعه  800به مرز دوهزار و  حال در ماه جاری این آرامش از بازار جوجه رخت بربست، قیمت روندی صعودی گرفت و

اند. قطعاً آنها انتظار دارند که های باال این نهاده را خریداری کرده و منتظر شب عید نشستهنزدیک شد. مرغداران زیادی با نرخ

درصد  16ی که حدود اکننده برسانند که نرخ جوجه را جبران کند؛ نهادهمحصول نهایی خود یعنی مرغ را با قیمتی به دست مصرف

ها نیست. نخست اینکه شرکت ویژه برای شب عید به این راحتیدهد، اما افزایش قیمت مرغ، بهقیمت تمام شده مرغ را تشکیل می

وم کند. دترین لغزش در بازار، ذخیره خود را رها میپشتیبانی امور دام، با انبارهای پر، در کمین گرانی نشسته و به محض کوچک

میلیون قطعه اکتفا  95میلیون قطعه شده و این در حالی است که برای تأمین نیاز، باید به  100ها بیش از ریزیتعداد جوجهاینکه 

شود. چهارمین عامل را باید به گردن های گذشته وارد بازار میکرد. بنابراین تا دو ماه دیگر پنج تا شش میلیون مرغ بیشتر از ماه

 مرغهای خروجی بسته شده و صادرات مرغ، جوجه و تخمن انداخت؛ زیرا با نفوذ این بیماری در کشور، راهشیوع آنفلوآنزای پرندگا

تقریباً به صفر رسیده است. به همین دلیل، حجم مرغی که قرار بود به خارج از کشور صادر شود، به بازار داخلی سرازیر خواهد شد. 

ها به حدی افزایش یافته که در شب عید، عرضه ریزیدر این شرایط تعداد جوجه گردد؛ زیراپنجمین علت به خود مرغداران برمی

 بینی بازار مرغ در روزهای پایانی سال، بسیار دشواربسیار بیشتر از تقاضا خواهد بود.حال با در نظر گرفتن تمام این پنج عامل، پیش

ده به بطن بازار، در نهایت به شکست مرغداران و ضررهای مالی آنها خواهد بود، اما شاید بتوان احتمال داد که برآیند نیروهای وارد ش

های کنترلی، اجازه گرانی مرغ را نخواهد داد؛ بنابراین باید به راهکاری اندیشید که حداقل جلوی تکرار آن را بینجامد، زیرا مکانیسم

وزانه از پیشنهادات مطرح شده در جلسه دیروز گذاری رگرفت. هرچند ورود جوجه به بورس کاال و تشکیل یک بازار بزرگ و نرخ

یمت زودی این قشده جوجه یکروزه است. البته قرار شد بهها، تعیین قیمت تمامحلترین این راهتولیدکنندگان بود؛ اما یکی از مهم

رسند یا نه؟ یمتی ثابت به توافق میتوافقی اعالم و به تمام اعضای اتحادیه و انجمن، ابالغ شود. باید دید که آیا این دو گروه، بر سر ق

 و این قیمت تا کجا و تا چه زمانی ضمانت اجرایی دارد؟/

http://www.iana.ir/fa/news/39548/%D 
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 خشکسالی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۴ : تاریخ

زدایی درصد از اعتبارات بيابان 1۵زایی در خوزستان ایجاد کرد/تنها هاي بحران بياباناحداث سدها کانون

 اختصاص یافت 
در یک  های بحرانیزدایی و تثبیت کانونمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در طول برنامه ششم توسعه باید عملیات بیابان

  .زدایی در سال گذشته اختصاص یافتن انجام شود، گفت: تنها یک هشتم از اعتبارات بیابانهزار هکتار زمی 200میلیون و 

ها، مراتع و آبخیزداری اعزامی به استان خوزستان، خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کیلومتری غرب اهواز گفت:  40زارهای روان منطقه ابوهاون از شهرستان باوی در حدود کاری در شناز طرح نهالدر جریان بازدید 

های کاشته شده از جنس کهور پاکستانی کاری است که نهالبرای بهبود محیط زیست و جلوگیری از پدیده گرد و غبار نیاز به نهال

های روان را تثبیت شوند و با پوشش گیاهی مناسب شنمربع در روی زمین پخش میمتر 2است که در طول یکسال به اندازه حدود 

های شود تا به وسیله دامکاری قرق میشود و مناطق نهالسال نگهداری می 3تا  2های کاشته شده در طول وی گفت: نهال.کنندمی

 .شوندن محلی قرار داده میبردارااهلی به عنوان علوفه استفاده نشوند و بعد از آن در اختیار بهره

های بحرانی های یکساله برای تثبیت کانونحوادث غیرمترقبه بودجه 11و  10معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از محل اعتبار ماده 

صاص میلیارد تومان اخت 16میلیارد تومان اعتبار اختصاص دهند ولی در عمل  130، قرار بود 94یابد که در سال زار اختصاص میشن

جاللی با بیان اینکه بحث محیط زیست، پدیده ریزگردها و آب در اولویت برنامه ششم توسعه قرار دارد، گفت: امیدواریم .داده شد

ای کاری تثبیت شوند و برهای درجه یک که از فرسایش خاک برخوردار هستند با نهالاعتبارات مناسب در اختیار قرار گیرد تا کانون

 .ساله منظم استبرنامه پنج 3تا  2ا نیاز به هتثبیت این کانون

ميليون  10هاي بحرانی بيابانی و هزار هکتار عرصه 200در کل کشور حدود یک ميليون و  :ها افزودرئیس سازمان جنگل

ميليون  2زارها حدود هاي آبخيزداري است و هم اکنون براي تثبيت شن در هر هکتار از شنهکتار نياز به اجراي طرح

 .مان مورد نياز استتو

های بحرانی و بیابان کشور را در خود جای دارد، گفت: عالوه بر اعتبارات درصد عرصه 10وی با بیان اینکه استان خوزستان حدود 

 .شودزدایی استفاده میهای نفتی نیز برای تثبیت شن و بیابانهای پروژهاستانی از کمک

ها و هورها از آب پوشیده به وسیله تاالب در برخی مناطق خوزستان قبالً :گفتی روان،هاهای بحرانی شنوی در مورد منشأ کانون

د انها به محلی برای گرد و خاک تبدیل شدههای اخیر سطح این تاالببود که بعد از احداث سدهای مختلف و همچنین خشکسالی

یه دام در مراتع باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش رووی گفت: همچنین چرای بی.ای استحل جداگانهو برای هر منطقه راه

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد منشأ .های بحرانی را تثبیت کردتوان برخی از این کانونشود که با قرق کردن میخاک می

ورهای همسایه مانند درصد نیز منشأ خارجی از کش 85درصد منشأ ریزگردها در داخل کشور و  15ریزگردهای کشور گفت: حدود 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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روی داد اشاره کرد و گفت: بعد از آن اتفاق هیأت دولت  93وی به طوفان گرد و خاک در اهواز که در سال .عراق و عربستان دارد

 .شد گرفته نظر  نسبت به مقابله با گرد و خاک حساس شده و اعتباراتی برای مقابله با آن در

های پاشی که از ترکیبات هیدروکربنی نفتی است، به عنوان پوشش بر روی شند و خاک از مالچهای گروی افزود: برای مقابله با کانون

کاری در این های روان باعث جذب رطوبت خاک شده و همچنین با نهالها عالوه بر تثبیت شنشود که این مالچروان استفاده می

 .شودمی کاشتدست جنگلی منطقه یک به تبدیل سال 5 - 4 ظرف و  مناطق کم کم پوشش گیاهی ایجاد شده

های بحرانی بیابانی مدیریت جامع منابع آب حائز اهمیت است به عنوان برای مقابله با کانون :معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد

شود بنابر یل میها و حورها حدود یک میلیون هکتار منطقه بیابانی با استعداد تولید گرد و غبار تشکمثال از محل خشک شدن تاالب

 .ها در نظر گرفته شوداین برای احداث سد باید حقابه طبیعی محیط زیست برای تاالب

ین ها از ب: به عنوان مثال در شهرستان امیدیه و هندیجان در استان خوزستان به دلیل احداث سدهای باالدست حقابه تاالبوی گفت

میلیارد  130خوزستان گفت: از   در این بازدید دانایی معاون فنی منابع طبیعیهمچنین .های بحرانی ایجاد شده استرفته و کانون

میلیارد تومان در سال گذشته پرداخت  17های روان استان خوزستان اختصاص داده شود حدود تومان که قرار بود برای تثبیت شن

هزار هکتار  8کاری و در مجموع هزار هکتار نهال 3نیز  پاشی وهزار هکتار مالچ 5هزار هکتار و برای سال آینده  23، 93شد و در سال 

های قبل در استان خوزستان همچنین جاللی گفت: از سال.شودسال آینده اجرا می 5های روان در خوزستان طی عملیات مقابله با شن

کاری برای پاشی و نهالملیات مالچهزار هکتار ع 350پاشی انجام شده و در کل استان خوزستان امسال باید هزار هکتار مالچ 7حدود 

میلیون هکتار کانون درجه  3زا وجود دارد که میلیون هکتار کانون بیابانی بحران 7های روان اجرا شود در کل کشور نیز تثبیت شن

 شن تثبیت تعملیا  هزار هکتار کانون بحرانی وجود دارد که باید 200یک بحرانی است و در طول برنامه ششم توسعه یک میلیون و 

هیدروکربنی نیاز است  هزار لیتر مالچ 10زار حدود پاشی گفت: برای هر هکتار شنجاللی در مورد هزینه مالچ.شود انجام کارینهال و

میلیون  2زارها در هر هکتار حدود تومان و با هزینه انتقال و پاشیدن مالچ بر روی شن 900تا  800که هزینه خرید آن بین لیتری 

هکتار بازدید کرد و نیز در منطقه نگازه  80کاری در روستای گسوان به مساحت وی همچنین از عملیات نهال.هزینه نیاز است تومان

های وی در بحث مدیریت جامع منابع آب گفت: کمبود بارش.شود بازدید کردکاری در آن انجام میپاشی و نهالبزرگ که عملیات مالچ

جاللی افزود: با .شودها میاث سدهای متعدد باعث کاهش پوشش گیاهی و کوچ اجباری انسانآسمانی و خشکسالی و نیز احد

 .توان به بازگشت زندگی در مناطق تثبیت شده کمک کردکاری و حفظ پوشش گیاهی عالوه بر تثبیت شن مینهال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951024000218 
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 خشکسالی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 شهرهاهشدار براي خشکسالی کالن

راد، جامعه هستند قانعی های شدید و بسیار شدید مواجهمراکز مهم جمعیتی از جمله تهران، البرز و خراسان شمالی با خشکسالی

های اجتماعی های شهری و افزایش آسیبشهرهاممکن است منجر به شورشخشکسالی در کالن«: شهروند»وگو با شناس در گفت

هاست که هشدار درباره تبعات آن ای نیست و مدتموضوع بحران آب و خشکسالی در ایران بحث تازه |شود شهروند ،محمد باقرزاده

خشکسالی شدید و بسیار »های رئیس مرکز ملی خشکسالی کشور از ین گفتهدرجدیدتر .شودو لزوم مبارزه جدی با آن شنیده می

سخن به میان آمده که با درنظرگرفتن تغییر الگوی جمعیت « شمالیشدید درمراکز مهم جمعیتی ازجمله تهران، البرز و خراسان

 .دی برای الگوی جمعیت کشور باشتوانند بیانگر یک هشدار جدپیشین دربعضی ازمناطق کشور بر اثر خشکسالی، این سخنان می

 المللیگوید؟براساس شاخص سازمان ملل متحد و همچنین موسسه بینترین اطالعات درباره وضع خشکسالی کشور چه میتازه

درصد به منابع آب قابل 112باید  2025سال مدیریت آب، ایران در وضع بحران شدید آبی قرار دارد و برای حفظ وضع کنونی تا 

استحصال بیفزاید که کارشناسان معتقدند، با توجه به امکانات و منابع موجود، رسیدن به چنین عددی غیرممکن یا کار بسیار دشواری 

، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، درتشریح جدیدترین وضع خشکسالی «شاهرخ فاتح»است. اما 

عنوان عنوان منابع تأمین آب کشور یا بهکننده این است که بسیاری از نقاطی که بهمسأله نگران»ید: گوای سخن میازنگرانی تازه

 «.هستند های شدید و بسیار شدید مواجهشوند، با خشکسالیشمالی شناخته میمراکز مهم جمعیتی ازجمله تهران، البرز و خراسان

 کنند، درباره جزییات اینوپنجه نرم میشاخص بلندمدت با پدیده خشکسالی دستدرصد مساحت کشور با 83که فاتح با اشاره به این

درصد درصد خشکسالی شدید و سه18درصد خشکسالی متوسط، 40درصد خشکسالی خفیف، 21از این میزان »آمار هم گفت: 

و مابقی مساحت کشور که شامل  درصد مساحت کشور درشرایط ترسالی قرار داردخشکسالی بسیار شدید دارد و درمقابل تنها سه

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی «.برنددرصد است، درشرایط طبیعی به سر می14

ق ماهه منتهی به آذرماه، دربسیاری از مناطSPEI  ،12 براساس شاخص»تری هم دارند، نام برد: ها و نقاطی که وضع بحرانیاز استان

وبختیاری، یزد، کرمان، های فارس، اصفهان، چهارمحالهایی از استانهای خفیف تا شدید وجود دارد، دربخشکشور خشکسالی

شرقی و کردستان رضوی، قم، تهران، البرز، قزوین، مازندران، آذربایجانجنوبی، خراسانوبلوچستان، هرمزگان، خراسانسیستان

 هایی از فارس، کرمانزابل و بخشی«.شودهای بسیار شدید دیده میخشکسالی های شدید و دربرخی نقاطخشکسالی

 کاهش است، اما مطابقهاست که جمعیت روستایی ایران رو به های تغییر الگوی جمعیت براثر خشکسالیمدتیزد و سمنان؛ نمونه 

، در استان 95سال  طوری که براساس سرشماریهای گذشته بیشتر شده است، بهاطالعات مرکز آمار ایران، شیب این کاهش در سال

بر کاهش جمعیت روستاها،  شود. عالوهها هم دیده میاند و این موضوع در دیگر استانروستا خالی از سکنه شده 230اصفهان بیش از 

 اره این تغییر الگویاند که اگرچه دالیل متعددی دربرو شدههای گذشته با کاهش جمعیت شدید روبهبرخی مناطق شهری هم درسال

، مدیرطرح ملی تغییر آب و هوا «محسن ناصری»شود. عنوان یکی از عوامل اصلی یاد میشود، اما از خشکسالی بهجمعیتی بیان می
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 خشکسالی ارتباطی با جمعیت ندارد و باید نسبت خشکسالی»گوید: می« شهروند»درباره تغییر اقلیم جوی مناطق پرجمعیت کشور به 

تر در داخل شهرهای پرجمعیت و هوای خشکای آب جمعیت افراد جدا کرد، هرچند که ما بعضی اوقات به شکل محلی و منطقهرا از 

درجه بیشتر نسبت به بیرون شهر دارند اما تغییرات کنونی ناشی از تغییر اقلیم  6تا  5داریم؛ مثال مناطقی درتهران دمایی حدود 

 مدت بلند هاینقشه»   گوید:ناصری درباره آینده آب و هوایی مناطق پرجمعیت هم می«.بود بینی شدهها پیش پیشاست که سال

ای هستند که خشکسالی با سرعت درمحدوده... و شیراز اصفهان، تهران، مثل ایران پرجمعیت شهرهای که دهدمی نشان خشکسالی

 «.اندباشد و مراکزی درکشور با این مسأله پرداختهاین مسأله نیست که قبل از این مطرح نشده  .باال درحال افزایش است

کند: اما تغییر الگوی جمعیت براثر تغییر وضع آب و هوایی هم یکی از تبعاتی است که مدیرطرح ملی تغییر آب و هوا به آن اشاره می

هایی که در آزادشهر زابلی های گذشته دربرخی مناطق کشور تغییر الگوی جمعیت اتفاق افتاده است؛ االنهمین االن و در سال»

باشند. در استان کرمان و یزد و سمنان لیست روستاهای زیادی وبلوچستان میها ساکن در استان سیستانهستند، بیشتر از زابلی

وکسب کشاورزی داشتند که دلیل مهاجرت آنها های گذشته کاروجود دارد که جمعیت آنها به صفر رسیده و همین روستاها در سال

های آینده با مهاجرت بر اثر های دیگر ممکن است در سالدرکنار مناطق اشاره شده، کدام نواحی و استان «.کسالی بوده استخش

هایی است که به دلیل الگوی مصرف و تغییر اقلیم استان فارس یکی از استان» :گویدباره میناصری دراین« رو شوند.خشکسالی روبه

توان به راحتی چنین مواردی را مطرح کرد؛ چراکه تهران و البرز هم شرایط نامناسبی دارند که البته نمیای دارد. زدهشرایط بحران

هایی التوانند مثپایگاه سیاسی کشور هستند و صنایع فراوانی دراین مناطق وجود دارد؛ بنابراین دو دلیل، این دو استان و شهر نمی

سازی شوداما خشکسالی و تغییر وضع راد: باید برای مهاجرت معکوس زمینهقانعی«.از مناطق درشرف تغییر الگوی جمعیت باشند

آب و هوایی درمناطق پرجمعیت کشور و کالنشهرها چه نتایج یا اثرات سوئی به بار خواهد آورد و چه راهکارهایی برای مقابله با این 

باره شناسی ایران در اینناس و رئیس پیشین انجمن جامعهش، جامعه«رادمحمدامین قانعی»معضالت احتمالی باید اندیشیده شود؟ 

ای ایران شروع شد و روی کشاورزی و اقتصاد این مناطق خشکسالی در ابتدا از مناطق کویری و حاشیه»   :گویدمی« شهروند»به 

آب برای مصارف شهروندان تأثیر گذاشت تا جمعیت روستاها به سمت شهرها روانه شود، اما شهرها درحال توسعه بودند و منابع 

رو شدیم؛ ابتدا به شهرهای کوچک و بعد شدن روستاها روبهشد که شهرها دچار مشکل نشوند و از آن طرف با پدیده خالیذخیره می

راد درباره تبعات خشکسالی روی کالنشهرهای تهران و کرج هم قانعی«.از آن شهرهای بزرگتر و درنهایت کالنشهرها مهاجرت کردند

هایی وضعیت خشکسالی به تدریج به کالنشهرها رسیده است. تهران بزرگ که از مرزهای شهر تهران هم فراتر رفته و بخش» :گویدمی

روست و ازطرفی منابع آبی که به سمت این شهر جریان داشتند، به تدریج کاهش از کرج را هم در برگرفته، با کاهش بارندگی روبه

آورد که پس از تغییر این مشکالت سوالی را به وجود می .ها همچنان درحال افزایش استمهاجرت یافتند و این درحالی است که

الگوی جمعیت چه وضعیتی رخ خواهد داد؟ اگر وضع به همین صورت پیش برود، احتمال مهاجرت از این کالنشهرها وجود ندارد و 

آبی و خشکسالی های این مدرس دانشگاه بیمطابق گفته«.داد اهدخو رخ اجتماعی هایآسیب افزایش و شهری اقتصاد افت  تبع آنبه

اگر بخواهیم »توان با این معضالت مقابله کرد: منجر به معضالت فراوانی درشهرهای پرجمعیت کشور خواهد شد اما چگونه می

توسعه  ست دولت برنامهحل دیگر، برگشت به شهرهای کوچک و روستاهاست که نیازمند اهای اجتماعی صورت نگیرد، راهآسیب

دولت باید به سمت یک برنامه  .متوازن و آمایش سرزمین را به صورت جدی پیگیری کند؛ یعنی منابع درمناطق مختلف توزیع شود

ه عنوان یک برنامه اضطراری مطرح کنیم که به مثاببراین، جلوگیری از گسترش کالنشهرها را باید بهتوسعه متوازن حرکت کند. عالوه 

که نگاه امنیتی دربین مسئوالن زیاد است، شاید نیاز باشد که ابعاد امنیتی ک خطر سیاسی و اجتماعی مطرح شود. با توجه به اینی

گسترش کالنشهرها گوشزد شود. مثال درمنطقه بازار اخیرا زمین نشست کرده، به نحوی که مطابق خبرها کاخ گلستان هم درحال 

کند. رویه درمنطقه بازار تهران است که همین نشست زمین بحران آب را هم بیشتر میبی وسازنشست است و دلیل آن ساخت
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راد ازتوجه جدی قانعی« طور خاص شهرداری باید از گسترش این شهر دست بردارد و به پیامدهای این توسعه توجه شود.درتهران به

حل جلوگیری از گسترش کالنشهر ترین راهمهم»برد: ها نام میلحعنوان یکی از راههای مهاجرت معکوس هم بهزمینهبه ایجاد پیش

وساز است. مورد دیگر هم گسترش و توجه جدی به طرح آمایش سرزمین است؛ یعنی کردن اضطراری هرنوع ساختتهران و متوقف

ج ر تغییر کند که به تدریگذاری برای کالنشهرها باشد، اولویت به سمت توسعه مناطق دیگر کشوکه اولویت سرمایهبه جای این

ها وجود مهاجرت معکوس به سمت شهرها و روستاها صورت بگیرد. در دولت قبل تالش برای مهاجرت از تهران به سمت شهرستان

سری دهد که با شعار و یکها این طرح موفقیتی در بر نداشت و این تجربه نشان میداشت که به دلیل نبود امکانات درشهرستان

 «.تواند مردم را قانع به مهاجرت از کالنشهرها کرد و نیازمند توجه جدی به همه جوانب استنمی امتیازات،

http://www.iana.ir/fa/news/39409/%D9%87%D8%B4 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

هاي هزار تن انواع دانه 400بينی توليد افزایش بيش از دو برابر توليد کلزا با وجود خسارات سرما/ پيش

 96روغنی در سال 

دلیل افزایش سطح زیر کشت این درصد مزارع کلزا در شمال و سایر نقاط کشور از سرما خسارت دیدند، با این وجود به 25حدود 

 .شود که تولید کلزا به دو برابر افزایش یابدبینی میپیشهزار هکتار،  140محصول به 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: هرچند سرما تا حدی بر تولید کلزا تأثیر گذاشته های روغنی امروز در گفتمجری طرح دانه

 هزار تن برسد. 200کلزا به دو برابر و حدود رود با افزایش حدود سه برابری سطح زیر کشت این محصول تولید است، اما انتظار می

ول موقع محصموقع بهای این محصول دانست و افزود: خرید بهعلیرضا مهاجر دلیل افزایش سطح زیر کشت کلزا را خرید و پرداخت به

 کلزا و پرداخت کامل مطالبات کشاورزان باعث افزایش استقبال آنها از کاشت این محصول شده است.

ها را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: حضور این شرکت عنوان حلقه واسط در خرید و پرداختشرکت بازرگانی دولتی ایران بهوی حضور 

ها به تولیدکنندگان هم در خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان عالوه بر اینکه باعث تسریع در کارها شد از آسیب کارخانه و واسطه

های روغنی از سوی های روغنی با اشاره به اجرای سیاست واردات روغن خام به شریط خرید دانهجلوگیری کرد.مجری طرح دانه

های روغنی، خرید محصول و پرداخت مطالبات کشاورزان ترین مشکل ما در زمینه تولید دانهوزارت جهاد کشاورزی، تأکید کرد: بزرگ

وغن خام به شرط خرید هر یک کیلوگرم دانه داخلی این حل شد و اگر بود که امسال با اجرای سیاست اجازه واردات هفت کیلوگرم ر

نی در های روغبینی تولید سایر دانهاین روند تداوم پیدا کند عملکرد و تولید کلزا توسعه خواهد یافت.مهاجر در پایان درباره پیش

 200وغنی در کشور تولید خواهد شد که شامل هزار تن انواع دانه ر 400(، 1396کشور، اظهار داشت: در مجموع برای سال آینده )

 شود./های روغنی ازجمله آفتابگردان، کنجد و گلرنگ میهزار تن سایر دانه 50هزار تن سویا و  150هزار تن کلزا، 

http://www.iana.ir/fa/news/39620/%D8%A7%D9% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 آنفلوانزاي طيور کنترل شده است

ه های گذشتحاد پرندگان که در ماهآمده، بیماری آنفلوانزای فوقدست: مهدی خلج اظهار کرد: براساس آخرین آمار و اطالعات بهایسنا

استان کشور گسترش پیدا کرده و همچنان تحت  11از طریق پرندگان وحشی به مالرد و پس از آن شهریار منتقل شد، تاکنون در 

ای سازمان دامپزشکی قرار دارد. وی با بیان اینکه علت شیوع و گسترش این بیماری با وجود اقدامات هکنترل بهداشتی و قرنطین

حاد پرندگان در کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز به سازمان دامپزشکی، ماهیت این بیماری است، افزود: بیماری آنفلوانزای فوق

کانون گسترش  17مثال در اول ژانویه امسال به محض شیوع در فرانسه، در نوانعهمین سرعت و سطح پراکندگی شیوع پیدا کرده؛ به

ای را جدی کانون را آلوده کرد. روستاییان باید نکات بهداشتی و قرنطینه 54پیدا کرد و در مجارستان نیز در همان روزهای ابتدایی 

حاد پرندگان در یس سازمان دامپزشکی، بیماری آنفلوانزای فوقبهتر کنترل کنیم. به گفته رئبگیرند تا بتوانیم این بیماری را هرچه

بر شیوع این بیماری در واحدهای گذار شیوع پیدا کرده و تاکنون گزارشی مبنیاستان و تنها در واحدهای پرورشی مرغ تخم 11

 .ایمپرورشی مرغ گوشتی نداشته

http://www.iana.ir/fa/news/39434/%D8%A2%D9 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

 !هرگز از مایع ظرفشویی براي شست و شوي سبزیجات استفاده نکنيد

یان اینکه بشبکه رادیویی سالمت با « فراسو»دکتر هاله تاالیی، متخصص عفونی و فلوشیپ پژوهش مسمومیت ها در گفتگو با برنامه 

مسمومیت ها شیوع باالیی دارند و قابل پیشگیری و کنترل هستند، افزود: همه مسمومیت ها کشنده نیستند برخی کشنده و برخی 

وی تهوع، استفراغ، دردهای شکمی، تب، اسهال را از نشانه های مسمومیت های خود .از مسمویت ها خود محدود شوند هستند

رد: اما در هر حال باید مراقب باشید اگر عالئم تشدید شد و یا مدت زمان عالئم طوالنی تر شد به محدود شونده دانست و بیان ک

پزشک مراجعه کنید. در مورد مسمومیت های خطرناک مانند بوتولیسم فرد ممکن است حتی قبل از بروز عالئم گوارشی، دچار 

 .بته اختالل در بلع و تنفس هم در این موارد حایز اهمیت استعالئمی مانند تاری دید، دوبینی و تو دماغی صحبت کردن شود؛ ال

این فلوشیپ پژوهش مسمومیت ها، مسمومیت ها را مختص به فصل تابستان ندانست و ادامه داد: به همین علت باید افراد همواره 

امکان مسمومیت با ویروس و نسبت به شست و شوی دست ها حساس باشند و آن را انجام دهند؛ چون در فصل پاییز و زمستان هم 

وی خانم های باردار، شیرده، افراد مبتال به برخیمی، افرادی که داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف می .باکتری را داریم

 کنند، سالمندان، دیابتی ها را افرادی دانست که نسبت به مسمومیت ها حساس تر هستند، و توصیه کرد: این افراد غذاهای بیرون و

تاالیی با بیان اینکه اگر .رستورانی کمتر میل کنند و لبنیات را پاستوریزه مصرف نمایند و میوه و سبزی را خوب شست و شو دهند

میوه و سبزی با فشار خوب آب شستشو شود، انگل ها از آنها جدا می شوند، گفت: البته از نمک و سرکه یا مایع های ضد عفونی 

یید وزارت بهداشت هم می توان استفاده کرد؛ اما استفاده از حتی یک یا دو قطره مایع ظرفشویی توصیه کننده استاندارد و مورد تا

وی درباره نکات بهداشتی چگونگی استفاده .نمی شود؛ چون این مواد به سبزی ها می چسبند و احتمال کارسینوژنی در آنها هست

خوراکی ها را تهیه کردید بالفاصله بهتر است آنها را شستشو داده و داخل از مرغ، گوشت و ماهی نیز این طور توصیه کرد: اگر این 

فریزر نگهداری کنید و در یخچال حداکثر یک روز نگهداری نمایید. در صورت پختن آن مصرف کنید و آن را مجددا فریز نکنید. 

را سرخ کنید با روغنی که قبال ان را استفاده  ماهی را حداکثر تا یک هفته در فریزر نگهداری نمایید و اگر قرار است مرغ یا ماهی

این متخصص عفونی با تاکید بر اینکه برنج پخته شده را نمی توان داخل آشپزخانه نگهداری کرد، افزود: دیده .کردید سرخ نکنید

ن است و چندی شده است که برنج پخته شده در حجم زیاد، به علت نگهداری در محیط نامناسب، به میکروب لیستریا آلوده شده

اپیدمی از آلودگی برنج به باسیلوس سرئوس مشاهده شده است که افراد را با تهوع، اسهال و تب به بیمارستان رساندند. پس اگر برنج 

را در حجم زیاد تهیه کردید و آن را داخل یخچال نمی گذارند چون جا ندارد، باید برنج را در سایه قرار دهید و روی آن را پوشش 

وی با بیان اینکه اگزما منعی برای غذا درست کردن ندارد، ادامه .ند و یا روی شعله اجاق گاز با حرارت بسیار کم نگهداری کنیدبگذار

منتهی این بیماری گاه فعال و گاه خاموش است. اگر خانمی زخم در دست دارد که زخم ها تاول و ترشح دارند، بهتر است موقع  :داد

تاالیی با تاکید بر اینکه قارچ های موجود در طبیعت سمی هستند بنابراین از دست زدن و خوردن .کندتهیه غذا دستکش در دست 

انها باید خودداری کرد، بیان کرد: از مصرف قارچ های کوچک قهوه ای رنگ که زیر کالهک رسیده است خودداری شود. قارچ های 

این فلوشیپ پژوهش .سمی نارسایی کبد و کلیوی ایجاد می کند قرمز با دانه های سیاه، به شدت سمی و کشنده هستند، قارچ

مسمومیت ها در پایان گل نرگس را شدیدا کشنده دانست و افزود: گل صد تومنی و گل خرزهره نیز به شدت سمی هستند که باید 
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راد شاخه های گل خرزهره از دسترس کودکان دور باشند. خوردن اشتباهی این گیاهان به ضرر کودکان تمام می شود؛ گاه برخی اف

 .را پوست می کنند و به عنوان سیخ برای جوجه کباب استفاده می کنند که می تواند کشنده باشد

http://www.iana.ir/fa/news/39653/%D9%87%D8%B1 

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۲۷دو شنبه 

 مواد مفيد یک صبحانه مناسب 

 :برای داشتن یک صبحانه سالم سعی کنید از خوردن مواد غذایی زیر برای صبحانه اجتناب کنید <مواد غذایی

ها انتخاب میوه بنوشید، اعتماد نکنید. این نوشیدنیگویند باید برای صبحانه آبهای غیرطبیعیبه افرادی که به شما میانواع آبمیوه -1

معدنی های بهتری شروع کنید. چای سبز، قهوه بدون کافئین یا تنها مقداری آبتوانید صبحتان را با گزینهستند. شما میخوبی نی

 .ها استفاده کنید؛ زیرا دارای فیبر هستندتوانید به جای آبمیوه از خود میوهتواند یک جایگزین عالی باشد. همچنین میمی

یزی که ها بیشتر از چکنیم؛ زیرا در ترکیب آنسیب بخورید. ما آبمیوه را به شما پیشنهاد نمی توانید یک پرتقال یابرای مثال می

رود شکر وجود دارد؛ بنابراین از خرید آبمیوه از مغازه خودداری کنید و سعی کنید به جای آن خودتان آبمیوه طبیعی تهیه انتظار می

های شیرین شده کمتر مصرف کنید، در طول روز احساس بهتری خواهید شیدنیها مواد غذایی و نوکنید. به طور کلی هر چقدر صبح

د ها دائم در حال تولیچربمعموالً تولیدکنندگان همیشه به هر قیمتی به دنبال جذب مشتری هستند. آنهای کمشیرینی -2.داشت

کنند و فروش ول محصول را عوض میها فرممحصوالت جدید هستند. زمانی که محصولی توسط مشتریان کمتر خریداری شود، آن

چرب بخشند. به عنوان مثال زمانی که مردم دریافتند چربی برای سالمتی مضر است، تولیدکنندگان یک نسخه کمخود را بهبود می

وعی چرب ناسالم هستند؛ زیرا حاوی مقدار زیادی مواد افزودنی مصنهای کممتأسفانه این نسخه.از محصوالت خود را تولید کردند

های مصنوعی و مقدار زیادی دهندهچرب عطروطعم ندارند، از این رو تولیدکنندگان به این محصوالت طعمهستند. محصوالت کم

ت با برد. شکر بیشتر برابر اسکنند. در واقع چربی، کمتر از شیرینی مضر است. شیرینی شاخص قند خون را باال میشکر اضافه می

شود مانند مربا و شوندنان تست و چیزهایی که به همراه آن مصرف میو موادی که روی آن مالیده می نان تست -3.ترغذای ناسالم

گونه مواد مغذی، ویتامین و مواد نان تست حاوی هیچ.رساندکند و به بدن شما آسیب میکره، رژیم غذایی صبح شما را خراب می

شوند، به سرعت قند خون را افزایش ی که به همراه نان تست مصرف میمعدنی نیست، بلکه تنها سرشار از کربوهیدرات است. مواد

ها تنها یک چرخه معیوب است، آید. همه ایندهند و ساعاتی پس از مصرف، دوباره میل به خوردن غذاهای شیرین به وجود میمی

انه )کورن فلکس( مملو از شکرچه کسی غالت صبح -4.ها بکنیدمگر اینکه پروتئین و مواد غذایی فیبردار را جایگزین این شیرینی

 .شودهاست که برای صبحانه مصرف مییک کاسه کورن فلکس را برای صبحانه دوست ندارد؟ این ماده غذایی سال

توان به راحتی بدون هیچ دردسری و در ها را میآن .اندبندی شدههای زیبا بستهها رنگارنگ، معطر و خوشمزه هستند و در جعبهآن

مترین زمان مصرف کرد؛ اما چه چیزی ما را وادار کرده که این ماده غذایی را در فهرست صبحانه خود نامطلوب به شمار آوریم؟ پاسخ 

تری نیاز غذای سالمگرم شکر است. این میزان شکر خیلی زیاد است! شما به  10واضح است. شکر! یک وعده کورن فلکس شامل 

دهید، بایستی خودتان اسموتی خود را درست کنید. شما اندام و سالمت خود اهمیت میهای آمادهاگر به تناسباسموتی -5.دارید

های آماده که در اسموتی.توانید با انتخاب مواد مورد عالقه خود و کمی خالقیت اسموتی خود را در آشپزخانه درست کنیدمی

تر تر و دلپذیربینیم، پر از شکر است. عالوه بر شکر، تولیدکنندگان برای اینکه محصوالتشان به چشم مشتری خوشمزهمیها فروشگاه

کنند. همچنین بیشتر اوقات تولیدکنندگان به دهنده اضافه میهای مصنوعی و طعمها مواد افزودنی مانند رنگبه نظر آید، به آن
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کنند. پس با مواد طبیعی شروع به ساختن اسموتی خود کنید تا در اد نامرغوب استفاده میهای خود از مومنظور کاهش هزینه

های دیگر با مقداری شیر بادام برای خود یک صبحانه توانید با ترکیب کلم پیچ، اسفناج و سبزیشما می.جویی کنیدها نیز صرفههزینه

 .ها احتیاج داردهایی است که بدن شما در هنگام صبح به آنتامینعالی درست کنید. این اسموتی حاوی مواد معدنی، فیبر و وی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2ee7096105d640f 
 سالمت

 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۲6یک شنبه 

 رویدبا این مواد غذایی به جنگ استرس ب

استرس می تواند به واسطه عاداتی بد، کمبود تغذیه ای، یا وجود بیش از حد سموم شکل بگیرد. خوشبختانه مصرف  <مواد غذایی

استرس از واکنش های طبیعی بدن انسان محسوب می شود. هنگامی .برخی مواد غذایی می تواند به کاهش سطوح استرس کمک کند

اد قرار می گیرید، میزان انتشار هورمون آدرنالین افزایش می یابد. این مساله مهم است زیرا آدرنالین که در موقعیتی دشوار زیر فشار زی

 .هورمونی است که برای مقابله با خطر احتمالی و تالش برای بقا ضروری است

 ش عضالنی را احساستمامی موقعیت ها به شکل گیری این واکنش منجر نمی شوند. اما بدن ما اضطراب، ضربان قلب سریع، و تن

می کند. بیشتر اوقات، این واکنش به واسطه شرایطی خاص ایجاد می شود که از موقعیت های دشوار و چالش برانگیز تا مواجهه 

همچنین استرس می تواند به واسطه عاداتی بد، کمبود تغذیه ای، یا وجود .مداوم با صدایی ناخوشایند و آزاردهنده را شامل می شود

حد سموم شکل بگیرد. خوشبختانه مصرف برخی مواد غذایی می تواند به کاهش سطوح استرس کمک کند. آنها همچنین بیش از 

می توانند در کاهش نشانه های مرتبط با استرس نیز تاثیرگذار باشند. اگرچه افزودن این مواد غذایی به رژیم غذایی برای خالص 

 .وبی برای بهبود خلق و خو و بهزیستی انسان محسوب می شوندشدن از شر استرس کافی نیست، اما مکمل های خ

 شیر

فسفولیپیدهای موجود در شیر به بهبود خلق و خو کمک می کنند. آنها می توانند به عملکرد شناختی و واکنش بدن به استرس نیز 

غدد درون ریز به استرس را بهبود کمک کنند. نوشیدن روزانه شیر ایده خوبی محسوب می شود زیرا می تواند واکنش های روانی و 

 .ببخشد. همچنین، نوشیدن شیر به تقویت حافظه کمک می کند

 بلوبری

این میوه خوشمزه به واسطه محتوای آنتی اکسیدانی خود فواید سالمت بسیاری را ارائه می کند. از جمله آنتی اکسیدان های موجود 

کرد. آب بلوبری طبیعی می تواند تولید کورتیزول که یکی از هورمون های  اشاره E و ویتامین C در بلوبری می توان به ویتامین

استرس است را کاهش دهد. همچنین، بلوبری حاوی پتاسیم، منیزیم، و منگنز است که این مواد معدنی به کاهش تنش فیزیکی 

 .تنش فیزیکی یکی از بخش های اصلی استرس محسوب می شود .کمک می کنند

 شکالت تلخ

گرم( شکالت تلخ توصیه شده است زیرا این محصول سطوح هورمون های آدرنالین و کورتیزول را  42.5اونس ) 1.5زانه مصرف رو

کاهش می دهد. به طور همزمان، مصرف شکالت تلخ به افزایش سطح هورمون سروتونین کمک می کند. شکالت تلخ همواره بیش 

ه با استرس اکسیداتیو، افسردگی، خستگی، و دیگر نشانه های مرتبط با عدم تعادلی درصد کاکائو دارد. این ماده غذایی به مبارز 60از 

 .عاطفی کمک می کند

 ماهی سالمون
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هستند. این ماده مغذی به کاهش التهاب و افزایش تولید انتقال  3-سالمون و ماهی های دیگر منبع خوبی برای اسیدهای چرب امگا

کند. ماهی سالمون دارای آنتی اکسیدان های قدرتمند و مواد معدنی ضروری نیز است.  دهنده های عصبی مانند سروتونین کمک می

این عناصر به کاهش تولید کورتیزول و آدرنالین کمک می کنند. در نتیجه، آنها واکنش بدن به استرس را به روشی مثبت تقویت می 

 .کنند

 آووکادو

و مواد معدنی مختلف است. این  E سرشار از اسیدهای چرب مفید، ویتامینآووکادو ماده غذایی بسیار سالمی محسوب می شود زیرا 

مواد از غشاهای سلولی و در کل، سیستم عصبی محافظت می کنند. مصرف یک وعده آووکادو در روز می تواند به کنترل فشار خون 

 .و سطوح باالی کورتیزول و اضطراب کمک کند

 بادام

کمپلکس و مواد معدنی و چربی های مفید سود می برد. این مواد به بهبود خلق و خو و  B ن، ویتامیE بادام از محتوای ویتامین

فیبر به  .همچنین، مصرف بادام به واسطه برخوداری از فیبر در کنترل استرس نقش دارد .افزایش سطوح انرژی کمک می کنند

 .بهبود مشکالت گوارشی که در نتیجه استرس شکل می گیرند، کمک می کند

 دوسر جو

مصرف جو دوسر در وعده غذایی صبحانه می تواند روز بهتری را برای شما شکل دهد و از آرامش و انرژی روانی و جسمی بیشتر 

برخوردار شوید. کربوهیدارت های موجود در جو دوسر می تواند به بهبود خلق و خو کمک کنند زیرا ترشح هورمون سروتونین در 

جایی که جو دوسر به آرامی گوارش می شود، مشاهده آثار آن می تواند اندکی زمانبر باشد، اما از دوام مغز را تحریک می کنند. از آن

 .بیشتری برخوردار خواهند بود

 غذاهای تخمیر شده

یکی از رازهای بهبود سالمت روانی مراقبت از روده است. باکتری های روده نقش تاثیرگذاری در سالمت کلی بدن دارند. حضور 

ی های بد بسیار زیاد در روده بر سالمت روان شما تاثیرگذار خواهد بود. غذاهای تخمیر شده حاوی باکتری های مفید بسیاری باکتر

هستند که تاثیر مستقیمن بر شیمی مغز دارند و به ارسال منظم سیگنال های مغزی که خلق و خو را بهبود می بخشند، کمک می 

وجود دارد. این باکتری میزان  Lactobacillus rhamnosus غذاهای تخمیر شده باکتری کنند. به عنوان مثال، در بسیاری از

کورتیزول را کاهش می دهد که از جمله هورمون های استرس محسوب می شود. از جمله مواد غذایی تخمیر شده می توان به ماست 

 .طبیعی، کفیر، ترشی و کیمچی اشاره کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c28e22de5dd248d2b487ba 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۳۰پنج شنبه 

 !چرا رژیم می گيریم و الغر نمی شویم

می خورند، میزان مصرف غیر عملی کالری در یکی از دالیلی که رژیم های غذایی در تحقق انتظارات شما شکست  <غذا و تغذیه

گاهی اوقات به رغم تمام تالش هایی که یک فرد برای کاهش کیلوهای اضافی خود انجام می دهد، نتیجه دلخواه حاصل .روز است

 .نمی شود و در نهایت ممکن است برنامه رژیم کاهش وزن نیمه کاره رها شود

تر یی ظاهری انسان را تحت تاثیر قرار دهد و موجب کاهش اعتماد به نفس شود، بلکه مهماضافه وزن و چاقی نه تنها می تواند زیبا

 .از آن سالمت فرد را در معرض خطر قرار می دهد

اما گاهی اوقات به رغم تمام تالش هایی که یک فرد برای کاهش کیلوهای اضافی خود انجام می دهد، نتیجه دلخواه حاصل نمی شود 

ست برنامه رژیم کاهش وزن نیمه کاره رها شود. این که رژیم غذایی در کاهش وزن ناموفق عمل می کند می و در نهایت ممکن ا

 .ترین آنها اشاره می کنیمتواند دالیل مختلفی داشته باشد که در ادامه به برخی از مهم

 مصرف کالری غیر عملی

خورند، میزان مصرف غیر عملی کالری در روز است. بسیاری  یکی از دالیلی که رژیم های غذایی در تحقق انتظارات شما شکست می

از طرح های رژیم غذایی از مردم می خواهند تا پیش از آن که چیزی بخورند به حالت گرسنگی برسند. مصرف غذای کم می تواند 

دهد و سوزاندن چربی را بدن را وادار به ذخیره سوخت مورد نیاز خود کند. به طور همزمان، بدن نرخ سوخت و ساز را کاهش می 

در شرایطی که برای کاهش میزان چربی یا وزن کاهش کالری دریافتی الزم است، اما شما باید پیشرانه سوخت و .متوقف می کند

 .ساز بدن خود را نیز روشن نگه دارید تا انرژی و چربی ها سوزانده شوند

 کمبود مواد غذایی تقویت کننده حس سیری

ر شکست بیشتر طرح های رژیم غذایی تاثیرگذار است، کمبود مواد مغذی، به ویژه پروتئین و فیبر، است که دلیل مهم دیگری که د

احساس سیری را در انسان ایجاد می کنند. بدن برای عملکرد مطلوب نیازمند پروتئین است. تجزیه و گوارش پروتئین زمانبر است و 

 .از این رو، به احساس سیری بلند مدت کمک می کند

هنگامی که پروتئین به همراه فیبر غذایی مصرف می شود، گوارش با آهنگی کندتر صورت می گیرد. با مصرف میوه ها و سبزیجات 

 .می توانید فیبر غذایی مورد نیاز خود را تامین کنید

نها مصرف مقدار زیادی از میزان پروتئین در بسیاری از برنامه های رژیم غذایی که با شکست مواجه می شوند، ناچیز است. اگرچه آ

 .سبزیجات را توصیه می کنند، اما بیشتر مواقع میوه ها را از رژیم غذایی حذف می کنند

تر را شاهد خواهید بود و به واقع از دنبال هنگامی که پروتئین و فیبر را در رژیم غذایی خود دارید، نتایج بهتر در مدت زمانی کوتاه

 .ید بردکردن رژیم غذایی خود لذت خواه

 آماده سازی وعده های غذایی وقت گیر
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آیا از زمان کافی برای تهیه وعده های غذایی خود برخوردار هستید؟ بسیاری از این فرصت برخوردار نیستند و این مساله موجب می 

یی که شامل رژیم شود تا بیشتر مردم در دنبال کردن طرح رژیم غذایی خود شکست بخورند. هنگامی که آماده سازی وعده های غذا

 .غذایی شما می شوند، زمانبر باشد، احتماال برای مدت زمان طوالنی این روند را دنبال نخواهید کرد

آنچه مردم برای کسب موفقیت در رژیم های غذایی خود نیاز دارند، دستورالعمل های ساده است که دنبال کردن آنها به زمان زیادی 

 .وست دارید در بلند مدت به آن پایبند باشید باید همگام با برنامه روزانه شما باشدنیاز ندارد. یک رژیم غذایی اگر د

برای کسب نتایج دلخواه در زمینه کاهش وزن توصیه می شود در بلند مدت به رژیم غذایی خود متعهد باشید و این مدت زمان گاهی 

کل در این زمینه انگیزه شما است. از این رو، گاهی اوقات اوقات تنها شامل چند هفته نیست و شاید چند ماه طول بکشد. تنها مش

 .یک رژیم غذایی با یک ضرب العجل از پیش تعیین شده ممکن است بهتر عمل کند

کارشناسان توصیه می کنند حداقل سه هفته یک رژیم غذایی را دنبال کنید تا عادات خوبی را برای پایبند بودن به آن شکل دهید. 

 .تی پس از اتمام سه هفته ممکن است متوجه شوید که عادات خوب را همچنان ادامه می دهیددر همین راستا، ح

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d7fe6d373ef64f 
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 سیب درختی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۷ : تاریخ

 يت سيب ایران براي وارداتفهاي فيليپين اعالم کردند فيليپين در حال آزمایش کيرسانه
ایران در تالش است تا بخشی از تولید سیب داخل را به بازار فیلیپین صادر کند و در حال حاضر مقامات فیلیپینی در حال ارزیابی  

، وزارت کشاورزی فیلیپین اعالم کرد: پس از فیلستاربه نقل از  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .کیفیت سیب ایران هستند

 .تایید آنها واردات این محصول از ایران را آغاز خواهد کردهای سیب ایرانی و های نمونهآزمایش و بررسی

 .وزارت کشاورزی فیلیپین همچنین گفته است: در حال نهایی کردن آنالیز کیفیت سیب ایرانی است

 .این اقدام دولت فیلیپین پس از اعالم تمایل سفارت ایران در این کشور برای صادرات سیب به بازار فیلیپین صورت گرفته است

امانوئل پینول وزیر کشاورزی فیلیپین اعالم کرد: من همچنان منتظر نتیجه آزمایشات هستم و در صورتی که همه چیز درست پیش 

 .رود آماده امضای توافقنامه واردات سیب از ایران خواهیم بود

 .نشده استهنوز میزان و کیفیت مورد نیاز سیب وارداتی فیلیپین از سوی وزارت کشاورزی این کشور اعالم 

درصد از این میزان به واردات سیب اختصاص داشته  43میلیون دالر میوه وارد کرده است که  205.6، 2015این کشور در سال 

 .است

شده شده است و مابقی نیاز این کشور از آمریکا و نیوزیلند وارد میدرصد سیب مورد نیاز فیلیپین از چین تامین می 90تاکنون 

 .وجود دارد که در کنار سیب ایران محصوالت کشاورزی دیگری نظیر آلبالو، انار و پسته نیز به فیلیپین صادر شود این احتمال .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951027000252 
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 سیب زمینی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

126 
 

 

 

 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 پروري دریایی مطابق برنامه پيش می رودحجتی: طراحی آبزي

کننده ضروری است و به توسعه و محور و متناسب با ذائقه مصرفوزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: تولید محصوالت کشاورزی صادرات

 .انجامدپایداری تولید می

پروری با محوریت پرورش ماهی ایانا از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست ملی توسعه آبزیبه گزارش 

در قفس که امروز با حضور مدیران ارشد این وزارتخانه و مؤسسه جهاد نصر برگزار شد، با اشاره به اینکه آبزیان و تولیدات شیالتی 

استقبال جهانی در رژیم غذایی قرار دارد و تقاضای آن رو به گسترش است، گفت: تولید  ازجمله محصوالت کشاورزی است که مورد

ست و کننده ضروری امحور و توجه به بازارپسندی و تطبیق محصوالت تولیدی با سلیقه و ذائقه مصرفمحصوالت با رویکرد صادرات

 انجامد.به توسعه و پایداری تولید در این بخش می

ای خوشبختانه مطابق پروری دریایی )پرورش ماهی در قفس( در دولت یازدهم، افزود: این طرح توسعهراحی آبزیوی با اشاره به ط

 رود و اجرای آن در حال عمومیت یافتن است.برنامه پیش می

ی های بیشتریای در مقایسه با کارهای جاری و مرسوم با سختوزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه همیشه انجام کارهای توسعه

ای را مدیریت و راهبری کنند، بیان کرد: پرورش ماهی در فرض، طرح توسعهگونه کارها باید با این پیشهمراه است و مدیران این

زایی، درآمدزایی، افزایش تولید غذا و ثروت ملی قفس ظرفیت بالقوه و مغفولی بود که شناسایی و به فعلیت درآمدن آن به اشتغال

.حجتی در پایان با تقدیر از مدیران و مجموعه عوامل دولتی و بخش خصوصی فعال در پرورش ماهی در قفس اظهار کرد: انجامدمی

 هایای پایدار با توجه به اصل اشتراک مدافع اعضای زنجیره در فرآیند خدمات و فعالیتتمهید و تدارک ساختار مدیریت زنجیره

 ی تولیدی جدید مانند پرورش ماهی در قفس ضروری است./هاپیش، حین و پس از تولید برای فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/39501/%D8%AD 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 واکنش اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي به مطلب امروز روزنامه خراسان

در روزنامه خراسان، روابط عمومی اداره کل دامپزشکی « ماهی های فاسد چینی سر سفره مردم»پی درج مطلبی تحت عنواندر 

 .استان خراسان رضوی اقدام به انتشار جوابیه کرد

به موارد ذیل  3477در روزنامه خراسان رضوی شماره « ماهی های فاسد چینی سر سفره مردم»در پی درج مطلبی تحت عنوان "

مطالب در همان گردد. خواهشمند است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج جهت استحضار خوانندگان فهیم آن روزنامه ارسال می

 اقدام فرمائید. صفحات

بایست از طریق مجموعه دامپزشکی انجام گیری آن توسط خبرنگار محترم خراسان میو پی«افشاگری»شروع این موضوع تحت عنوان      .1

شد و نه سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ چرا که مرجع قانونی وظیفه مند در این راستا اداره کل دامپزشکی استان می باشدکه برابر می

شرح وظایف محوله، تجهیزات موجود و نیز دانش و تخصص الزم در این زمینه، امکان اظهار نظر در حوزه تمامی فرآورده های خام 

 دامی را داراست.

در بخشی از گزارش، به انجام آزمایش ها توسط دامپزشکی در ازای دریافت تعرفه اشاره شده که این مورد به طور غیرمستقیم از قول      .2

مسئول نظارت دامپزشکی شهرستان مشهد عنوان شده است. این در حالی است که طبق بررسی های به عمل آمده، چنین ادعایی 

ماند و کارشناس یادشده نیز چنین اظهار نظری را انجام در این سطح منتظر دریافت وجه نمی صحت نداشته و هیچ گاه آزمایشاتی

 نداده است ضمن اینکه ادعای فوق دارای تناقض واضح در متن گزارش می باشد.

ز آن، طی مراحل قضایی گانه ای بوده که می بایست طی می شده و پس ا 4آنچه که باعث تاخیر در ارائه پاسخ بوده، روند آزمایشات      .3

آن است ) توجه شود که صاحب محموله قانونا حق دارد به نظر آزمایشگاهی دامپزشکی برای یک مرتبه اعتراض کند(لذا کسب تکلیف 

محترم قضایی الزم است و تعجیل آن روزنامه برای اخذ خبر یا مصاحبه با دستگاه غیر مسئول یک  نهایی و اخذ مجوز نهایی از مقام 

 ام کامال غیر فنی است که حتی ناخواسته موجب تشویش اذهان عمومی می شود.اقد

ها همچنان در سر سفره مردم است؛ اداره در ادعای خبرنگار محترم و تیتر درج شده در صفحه اول روزنامه مطرح شده که این ماهی     .4

استار ارائه اسناد و نیز ذکر مقادیر دقیقی است که به کل دامپزشکی استان ضمن رد قوی موضوع با استناد به ادله محکم خود، خو

ادعای ایشان در سفره مردم در حال مصرف است یا مورد مصرف قرار گرفته است. ضمن اینکه تاکنون هیچ گونه شکایت مردمی و یا 

 دولتی از نامرغوب بودن ماهی خریداری شده تحت این عنوان دریافت نشده است.

تنی به جهت عدم رعایت شرایط نگهداری و باال بودن مقدار استافیلوکوکوس به جهت ایجاد آلودگی ثانوی که در  5/2این محموله       .5

نگهداری به محموله تحمیل شده در حال حاضر غیرقابل مصرف تشخیص داده شده و درخواست دستور معدوم سازی آن از مقام محترم 

بررسی های دقیق و همه روزه کارشناسان دامپزشکی شهرستان مشهد قبل از قضایی شده است و مزید استحضار طی بازرسی ها و 

داری مناسب و نیز تن محموله ماهی منجمد چینی ارسالی از چابهار نیز به دلیل عدم رعایت مدت نگه 10تن، مقدار  5/2ضبط مقدار 
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ط شکل میکروبی خاصی نداشته و برابر ضوابدارا بودن مشکل لیبل )برچسب مشخصات( توقیف شده که طبق آزمایشات انجام گرفته م

و زیر نظر دستگاه محترم قضایی اجازه مصرف صنعتی پیدا نموده است. لذا قضاوت در مورد تمام محموله های موجود در بازار به استناد 

 ودگی تمام محموله یادشدهتنی که دستور معدوم سازی آن صادر شده کامال اشتباه است و بنابراین، این مورد نیز ادعای آل 5/2محموله 

را باطل می سازد و در بازرسی های انجام گرفته در مراکز عرضه نیز هیچگونه اثری از وجود و عرضه این ماهی در بازار وجود نداشته 

 است.

طامی، روی انتتوجه به این نکته مهم است که کشف هرگونه تخلف در مراکز عرضه و نگهداری توسط دستگاه های نظارتی، خصوصا نی     .6

بازرسی صنعت و معدن، بهداشت محیط استان و دامپزشکی یک اقدام پوششی و همکاری بین بخشی برای برخورد با تخلف محسوب 

می گردد و گاها گشتهایی بصورت مشترک نیز انجام می شود و حتی دربسیاری از موارد اطالعات مردمی به کمک بازرسین ما می آید 

ی رسیدگی به شکایات مردمی برهمین علت است، لذا چنانچه خبرنگار محترم اطالعات مردمی در این خصوص که نصب شماره تلفن ها

دریافت نموده باشد می بایستی به لحاظ نوع فرآورده، موضوع و فرد شاکی را به دامپزشکی معرفی و راهنمایی نماید و یا اینکه دستگاه 

گ مراتب را برای جلوگیری از اشاعه تخلف به دستگاه حاکمیتی و رسیدگی کننده دولتی دریافت کننده شکایت غیر مرتبط، بی درن

ارجاع نماید تا با فن تخصصی که وجود دارد پی گیری الزم صورت پذیرد. لذا مجددا یادآور می شود درخوش بینانه ترین شکل موضوع، 

است که حتی ناخواسته موجب تشویش اذهان عمومی می این اقدام و تهیه گزارش با تیتر بزرگ روزنامه یک اقدام کامال غیر فنی 

 گردد.

اقدام دامپزشکی مشهد در جهت ضبط سریع محموله یادشده و پلمب محل نگهداری آن در جای خود قابل تقدیر است و لذا برخورد      .7

 ت.این چنینی از طرف رسانه مردمی خراسان نسبت به خادمین مردم، به دور از انصاف و حق شناسی اس

ای را ممنوع اداره کل دامپزشکی استان این افتخار را دارد تا به عنوان استان پیشگام کشور در سال جاری، عرضه ماهی منجمد فله     .8

بندی معتبر و ذکر تاریخ تولید و انقضا و مشخصات تولید کننده مجوز نموده و ماهی منجمد مورد مصرف خانوار را فقط در قالب بسته

 لذا اجازه مصرف چنین محموله ای با توجه به سیاست عرضه ماهی منجمد تناقضی بزرگ است.عرضه دهد 

هزار بازدید از اماکن تولید،  112اداره کل دامپزشکی استان در راستای عمل به وظیفه بهداشتی و نظارتی خود از ابتدای سال تا کنون      .9

مورد عرضه غیر بهداشتی  306هزار و  17داشته که طی این بازدیدها بیش از  نگهداری فرآورده های خام دامی در اقصی نقاط استان

های دامی ضبط شده است و در جهت برخورد با متخلفان حوزه امنیت و سالمت غذایی، تن از انواع فرآورده 1270تشخیص داده شده و 

ست که تمامی مواردحاکی از اشراف دقیق مرکزپلمب شده ا47پرونده به مرجع محترم قضایی جهت رسیدگی ارسال و تعداد 790

های خام دامی را دارد که بدینوسیله از همکاری بهداشتی دامپزشکی برتمامی مراکز تولیدو عرضه و نیز تمامی بازارهای مصرف فرآورده

جارت و سایر دستگاه محترم قضایی، اداره کل محترم تعزیرات حکومتی، نیروی محترم انتظامی، سازمان محترم صنعت، معدن و ت

 نهادهای همکار قدردانی می گردد.

امنیت غذایی، جزئی از امنیت مردم و شهروندان عزیز است و ذکر موضوعاتی از این دست و با این شکل، جز تشویش اذهان عمومی . 10

 نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

به شدت برخورد نموده و نظارت همه جانبه خود را در اداره کل دامپزشکی استان با متخلفان حوزه سالمت و امنیت غذایی  .11

 ".جهت سالمت مردم شریف به بهترین شکل ممکن انجام می دهد

http://www.iana.ir/fa/news/39470/%D9%88%D8%A7% 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۹ : تاریخ

 ماه آینده در انبارها شکر داریم ۵اعطاي مجوز براي واردات شکر آغاز شد/ براي 
هزار تن شکر  700معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت: از روز گذشته اعطای مجوز به کارخانجات تولید قند و شکر برای واردات  

 ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن عباسی معروفان در گفت .ماه نیاز کشور شکر داریم 5آغاز شده و اکنون در انبارها برای 

هزار تن  700، از دیروز مجوز واردات 96برای تنظیم بازار سال  :گفت عید، در مورد آخرین وضعیت تولید و واردات شکر برای تنظیم بازار شب 

از  وی تصریح کرد: طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی امسال مجوز واردات تنها به کارخانجات تولیدی که قبالً.تشکر به تدریج آغاز شده اس

  .شود تا کسری تولید داخل تأمین شوداند داده میچغندر قند و یا نیشکر استحصال کرده

شود، خاطر نشان کرد: ایران تن شکر مصرف می هزار 200میلیون و  2معاون شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه ساالنه در کشور 

هزار تن شکر  620کنیم از چغندر و نیشکر داخلی یک میلیون و بینی میجزو کشورهای پرمصرف در حوزه شکر است که پیش

مجوز  هزار تن از طریق واردات تأمین خواهد شد که وزارت جهاد کشاورزی برای احتیاط 600استحصال شود و مابقی آن یعنی حدود 

وارد خواهد  برزیل هزار تن شکر استحصالی از نیشکر از 600به گفته عباسی معروفان،  .هزار تن را صادر کرده است 700واردات 

هزار تن شکر از محصول چغندر داخلی  800بینی کرده بودیم که امسال پیش وی در مورد حجم شکر تولیدشده تا کنون گفت:.شد

  .استحصال شده است کیلو شکر  18کیلو چغندر  100تن استحصال شده و امسال از هر  814تولید شود که تا به امروز 

هزار تن شکر از  500معاون شرکت بازرگانی دولتی در مورد وضعیت شکر استحصالی از نیشکر هم اینگونه توضیح داد: که تا کنون 

امسال موجودی انبارهای شکر بسیار مطلوب تأکید کرد: وی .هزار تن دیگر نیز استحصال خواهد شد 500این روش استحصال شده و 

 .ماه آینده نیاز کشور شکر داریم و به هیچ وجه تنش یا التهابی در بازار نخواهیم داشت 5است و به اندازه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951029000433 
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 شکر
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۸ : تاریخ

 ميليون تن شکر1.6بينی توليد هاي قند و شکر/ پيشميليارد تومان بدهی معوق دولت به کارخانه 900
میلیارد  900تاکنون  93التفاوت خرید تضمینی چغندر از سال مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت بابت مابه 

  .هزار تن شکر در کشور تولید شود 600کنیم امسال یک میلیون و بینی میتومان بدهی معوق به کارخانجات قند دارد، ولی پیش

، به آخرین وضعیت کشت چغندر قند در کشور اشاره کرد و گفت: خبرگزاری فارسبرنگار کشاورزی وگو با خعلیرضا یزدانی در گفت

در اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی شکر، بحث توسعه کشت پاییزه چغندرقند در کشور مطرح شد و ساالنه صد هزار هکتار از 

وی اضافه کرد: از طرفی به دلیل بحران آبی که در کشور وجود دارد، توسعه  .رودکشت بهاره چغندرقند میاراضی کشاورزی زیر 

کشت پاییزه با هدف افزایش بهره وری آب و تولید در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، تا جایی که در سال زراعی جاری، 

یزدانی با اشاره به اینکه  .استکشور با توجه به شرایط آب و هوایی وجود داشتهاستان  10درصدی کشت چغندر پاییزه در  120رشد 

شود، خاطرنشان کرد: در زمستان و بهار، این کشت سبب افزایش عمده نیاز آبی چغندرقند در کشت پاییزه از نزوالت جوی تأمین می

  .آب هم هستیم شود و عمالً با انتقال زمان کشت، شاهد افزایش راندمانوری آب میبهره

به گفته مجری طرح چغندرقند، ورود ارقام پرپتانسیل خارجی و چند رقم تولید داخل چغندرقند سبب شده تا عملکرد در واحد سطح 

 .کشت پاییزه بسیار باال برود و با این وضع امیدواریم تا چند سال آینده در تولید شکر به خودکفایی برسیم

کنیم یک میلیون و بینی میها شده که پیشهزار تن چغندرقند تحویل کارخانه 900میلیون و  5ون وی گفت: از ابتدای امسال تاکن

  .هزار تن نیاز به واردات شکر خواهد بود 600هزار تن شکر تولید شود و تنها  600

است،  غندرقند به شکر کافیها برای تبدیل چخبرنگار فارس پرسید، با توجه به مشکل دو کارخانه قند خوزستان آیا ظرفیت کارخانه

کارخانه تعطیل شده بود که یکی از آنها در شهر دزفول قرار دارد و با کمک وزارت صنعت  2که یزدانی پاسخ داد: فقط در خوزستان 

و معدن کار بازسازی این کارخانه آغاز شده و بخش تصفیه شکر و بخش چغندری آن برای زمان برداشت در خوزستان آماده خواهد 

درصدی  9تا  8وی همچنین در مورد نرخ خرید تضمینی چغندرقند نیز خاطرنشان کرد: وزارت جهاد مردادماه امسال افزایش . شد

شاورز کنیم که برای کای عمل میرا پیشنهاد داده بود، اما هنوز نرخ نهایی از سوی شورای اقتصاد ابالغ نشده، اما به گونهنرخ تضمینی 

یردانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کارخانجات قند و شکر بابت طلب از  .به صرفه باشدو کارخانجات قند مقرون 

تاکنون مطالباتی را از دولت  93التفاوت قیمت شکر از سال کارخانجات برای مابه :دولت طی دو سه سال اخیر اشاره کرد و گفت

 95میلیارد تومان تا سال  550 :م بدهی دولت به کارخانجات قند، گفتوی در مورد رق .دارند که آنها را با مشکل مواجه کرده است

میلیارد تومان خواهد رسید که البته از سوی شخص وزیر جهاد  900تومانی امسال، این رقم به  235التفاوت بوده و با توجه به مابه

  .بات پرداخت شودکنیم تا این مطالکشاورزی، موضوع در دستورکار ویژه است و تمام تالش خود را می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951027001174 
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 شکر
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۲۸سه شنبه 

 ميليون تن شکر1.6بينی توليد هاي قند و شکر/ پيشميليارد تومان بدهی معوق دولت به کارخانه 900

تاکنون  93التفاوت خرید تضمینی چغندر از سال مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت بابت مابه <کشاورزی

هزار تن شکر در کشور  600کنیم امسال یک میلیون و بینی میمیلیارد تومان بدهی معوق به کارخانجات قند دارد، ولی پیش 900

طرح افزایش ضریب خوداتکایی  اجرای در: گفت و کرد اشاره کشور در قند چغندر کشت وضعیت آخرین به یزدانی علیرضا.تولید شود

شکر، بحث توسعه کشت پاییزه چغندرقند در کشور مطرح شد و ساالنه صد هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت بهاره چغندرقند 

آبی که در کشور وجود دارد، توسعه کشت پاییزه با هدف افزایش بهره وری آب و وی اضافه کرد: از طرفی به دلیل بحران  .رودمی

درصدی کشت چغندر پاییزه در  120تولید در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، تا جایی که در سال زراعی جاری، رشد 

ه به اینکه عمده نیاز آبی چغندرقند در کشت پاییزه یزدانی با اشار .استاستان کشور با توجه به شرایط آب و هوایی وجود داشته 10

شود و عمالً با انتقال وری آب میشود، خاطرنشان کرد: در زمستان و بهار، این کشت سبب افزایش بهرهاز نزوالت جوی تأمین می

ارجی و چند رقم تولید به گفته مجری طرح چغندرقند، ورود ارقام پرپتانسیل خ .زمان کشت، شاهد افزایش راندمان آب هم هستیم

داخل چغندرقند سبب شده تا عملکرد در واحد سطح کشت پاییزه بسیار باال برود و با این وضع امیدواریم تا چند سال آینده در تولید 

نی بیها شده که پیشهزار تن چغندرقند تحویل کارخانه 900میلیون و  5وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون .شکر به خودکفایی برسیم

خبرنگار فارس پرسید، با  .هزار تن نیاز به واردات شکر خواهد بود 600هزار تن شکر تولید شود و تنها  600کنیم یک میلیون و می

ها برای تبدیل چغندرقند به شکر کافی است، که یزدانی پاسخ داد: فقط توجه به مشکل دو کارخانه قند خوزستان آیا ظرفیت کارخانه

انه تعطیل شده بود که یکی از آنها در شهر دزفول قرار دارد و با کمک وزارت صنعت و معدن کار بازسازی این کارخ 2در خوزستان 

وی همچنین در  .کارخانه آغاز شده و بخش تصفیه شکر و بخش چغندری آن برای زمان برداشت در خوزستان آماده خواهد شد

درصدی نرخ تضمینی را پیشنهاد  9تا  8رت جهاد مردادماه امسال افزایش مورد نرخ خرید تضمینی چغندرقند نیز خاطرنشان کرد: وزا

کنیم که برای کشاورز و کارخانجات قند ای عمل میداده بود، اما هنوز نرخ نهایی از سوی شورای اقتصاد ابالغ نشده، اما به گونه

قند و شکر بابت طلب از دولت طی دو سه یردانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کارخانجات  .مقرون به صرفه باشد

تاکنون مطالباتی را از دولت دارند که آنها را با  93التفاوت قیمت شکر از سال سال اخیر اشاره کرد و گفت: کارخانجات برای مابه

ه و با توجه به بود 95میلیارد تومان تا سال  550وی در مورد رقم بدهی دولت به کارخانجات قند، گفت:  .مشکل مواجه کرده است

میلیارد تومان خواهد رسید که البته از سوی شخص وزیر جهاد کشاورزی، موضوع  900تومانی امسال، این رقم به  235التفاوت مابه

  .کنیم تا این مطالبات پرداخت شوددر دستورکار ویژه است و تمام تالش خود را می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b8b5d13a0 
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

تومانی دامداران صنعتی لرستان به ازاي  200هاي دامپروري واگذار شود/ ضرر توزیع شير مدارس به تشکل

 فروش هر کيلوگرم شيرخام

 .های دامپروری توزیع شودلرستان، پیشنهاد داد که شیر مدارس از طریق تشکلنماینده اتحادیه دامداران استان 

عنوان اتحادیه نمونه کشوری معرفی های کشاورزی، بهمدیرعامل اتحادیه دامداران استان لرستان که در آخرین مراسم انتخاب برترین

م با دامداران طور مستقیهایی واگذار کند که بهرا به تشکل وگو با ایانا گفت: بهتر است دولت، توزیع شیر در مدارس کشورشد، در گفت

تنها دامداران لرستان، بلکه تولیدکنندگان شیرخام در کل کشور، در اکنون نهدر ارتباط هستند.یوسف بیرانوند با اشاره به اینکه هم

ولید را تا حدودی به چرخش درآورده و سود تواند با این طرح، چرخه تبرند، افزود: دولت میشرایط سختی از نظر مالی به سر می

های بخش خصوصی توزیع حاصل از آن را دوباره به خود تولیدکننده برگرداند.وی معتقد است: وقتی شیر مدارس، از طرف تشکل

واهد ی انجام خکند و هم انتخاب نوع شیر از نظر کیفیت، با دقت بیشترای باالتر ارتقا پیدا میشود، هم اقتصاد دامداران به مرحله

توانند دامدارانی را برای این منظور انتخاب کنند که کیفیت شیر باالتری داشته و آنچه که به ها میگرفت؛ زیرا در این صورت اتحادیه

رسد، بهترین محصول تولیدی خواهد بود.مدیرعامل اتحادیه سراسری استان لرستان وضعیت کنونی دامداران آموزان میدست دانش

دهند، ها تشکیل میعنوان مثال، در استان لرستان که حجم وسیعی از جمعیت دامی را سنتیار سخت دانست و تأکید کرد: بهرا بسی

تومان  150هزار و های صنعتی به یکشود. البته این نرخ در مورد دامداریتومان در هر کیلوگرم خریداری می 900شیرخام با قیمت 

تومان  350 هزار وبی نیست.به گفته بیرانوند، با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید شیرخام، یکرسد که باز هم وضعیت مطلومی

تومان ضرر  200در هر کیلوگرم تعیین شده است، دامداران صنعتی این منطقه به ازای فروش هر کیلوگرم از این محصول، حداقل 

ای هرا با چند برابر قیمت از دالل خریداری کرده و بیشتر آنها با جریمهکنند. این در شرایطی است که دامدار، گاهی نهاده خود می

 کنند./بانکی دست و پنجه نرم می

http://www.iana.ir/fa/news/39401/%D8%AA%D9% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 مشوق صادراتی شير خام در پيچ و خم پرداخت

ماه از ابالغ مصوبه اما خبری از پرداخت مشوق صادراتی به صادرکنندگان  7رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت:علی رغم گذشت 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار.نیست

ماه از ابالغ مصوبه، خبری از  7با اشاره به آخرین وضعیت مشوق صادراتی محصوالت لبنی اظهار داشت: علی رغم گذشت جوان، 

میلیون تن شیر خام در  9مقدسی با اشاره به وضعیت تولید شیر خام گفت: ساالنه .صادرکنندگان نیستپرداخت مشوق صادراتی به 

درصد این میزان به صادرات تخصیص پیدا می کند اما در شرایط فعلی عدم پرداخت مشوق صادراتی  10کشور تولید می شود که 

وی در ادامه افزود: با وجود آنکه هزینه تمام .کنندگان مانده استاین امر را تحت شعاع قرار داده به طوریکه شیر روی دست تولید

تومان از  100تومان است اما نرخ خرید شیر خام از دامداران بطور متوسط کیلویی  1440شده تولید هر کیلو شیر خام برای دامدار

رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: .ستسوی صنایع لبنی نیز پایین تر است و با این شرایط نابودی این صنعت دور از انتظار نی

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی ابزار حمایتی . توزیع شیر مدارس و تخصیص مشوق صادراتی تنها راهکار نجات دامداران است

این رو مشوق صادراتی  از تولیدکنندگان در دست ندارد،گفت: این وزارتخانه بودجه ای در جهت حمایت از دامداران در اختیار ندارد از

 .از سوی دولت باید در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد تا در مواقع بحران خرید تضمینی انجام شود

مقدسی در ادامه افزود: خرید شیر خام از سوی سازمان تعاون روستایی و تبدیل آن به شیر خشک به نفع تولید کنندگان نیست چرا 

به گفته وی خرید تضمینی وزارت جهاد از دامداران و توزیع آن در قالب شیر مدارس و سبد .ددکه مجدد به کارخانه ها باز می گر

رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: تولید شیر را به غیر از کشتار دام .اقشار آسیب پذیر می تواند مرهم درد تولیدکنندگان باشد

 . نمی توان متوقف کرد

 استراحت گاوها ممکن نيست

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار  همچنین

بخشی از شیر خام مازاد دامداران از سوی صنایع لبنی وجود دارد  گفت: در صورت اجرای این مصوبه امکان خرید خبرنگاران جوان،

 بر صادراتی مشوق تخصیص تاثیر  وی با اشاره به.که درشرایط عدم تخصیص مشوق صادراتی شاهد کاهش نرخ شیر خام هستیم

پرداخت مشوق صادراتی است تاخیر در اجرای   امداران افزود: بهانه صنایع لبنی درخصوص کاهش نرخ شیر خام،د شرایط بهبود

بنابراین اجرای هر چه سریع تر این مصوبه می تواند جذب شیرخام مازاد و بهبود روند صنعت دامداری را به همراه داشته 

کاهش تولید شیر  :عزیزاللهی با اشاره به اینکه توقف تولید شیر خام و استراحت دادن به گاوها امکان پذیر نیست، تصریح کرد.باشد

  . تنها با تغییر در تغذیه و کشتار دام امکان پذیر است که راه حل اول با کندی در حال انجام استخام 
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 شیر و فرآورده ها

 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 علت توزیع شير مدارس در هواپيما چيست؟

دالیل مسئوالن در خصوص علل توزیع شیر مدارس در هواپیما بسیار متناقض بوده و همین امر موجب شد به نتیجه واحد دست پیدا 

 .نکنیم

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار محمد رضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با

با اشاره به توزیع شیر مدارس از سوی یک شرکت هواپیمایی به مسافران اظهار داشت: توزیع شیر مدارس در یکی خبرنگاران جوان 

وی با اشاره به وضعیت توزیع شیر در مدارس .اه کارگر کارخانه لبنی دربارگیری محصول بوده ستاز خطوط هوایی تنها به سبب اشتب

گفت: با گذشت چند ماه از ابتدای بازگشایی مدارس به سبب کمبود بودجه آموزش و پرورش توزیع سراسری در مدارس آغاز نشده 

ن افق نهایی بیتو  ان تعاون روستایی به کجا رسید، افزود:گنجی در پاسخ به این سوال که توزیع شیر مدارس از سوی سازم.است

سازمان مدیریت و برنامه ریزی وآموزش و پرورش با تعاون روستایی صورت نگرفته است و این در حالی است در صورت انعقاد قرارداد 

 شد می آغاز  توزیع شیر مدارس با سرعت

 چه عاملی سرانه مصرف شير را کاهش داد؟.

رضا اسماعیلی مدیر عامل سابق اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با  همچنین محمد

توجه به سیاست همه ساله دولت مبنی بر توزیع شیر مدارس، کارخانه های لبنی اقدام به تولید انبوه کردند که با تاخیر چند ماهه 

وی از کاهش روز افزون .شدن محصول اقدام به فروش آن به یک شرکت هواپیمایی نمودنددر توزیع، به منظور جلوگیری از فاسد 

کیلو برسد که  156سرانه مصرف خبر داد و افزود: در برنامه پنجم توسعه براساس سیاست مسئولین مقرر شد که سرانه مصرف به 

با اشاره به راهکارهای افزایش سرانه مصرف شیر بیان  اسماعیلی.لیتر رسید 70متاسفانه با آزاد شدن قیمت شیر، مصرف به کمتر از 

کرد: با توجه به کاهش چشمگیر سرانه مصرف علی رغم کمبود کلسیم، دولت برای جلوگیری از ضربه مهلک به سالمت جامعه باید 

خصوص علل توزیع شیر گفتنی است دالیل مسئوالن در .حمایت های ویژه ای از قبیل توزیع شیر یارانه ای و شیر مدارس انجام دهد

 .مدارس در هواپیما بسیار متناقض بوده و همین امر موجب شد به نتیجه واحد دست پیدا نکنیم
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 شیر و فرآورده ها

 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 صادرات شيرخشک صنعتی به کشورهاي همسایه

کیلوگرم شیرخشک  200ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  7طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

، طبق آمار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه و کشاورزیصنعت،تجارت  به گزارش خبرنگار.صنعتی از کشور صادر شده است

 از صنعتی شیرخشک کیلوگرم 200  ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از 7منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 .است بوده 22،809،452،000  آن ریالی ارزش و   737،300ارزش دالری این میزان صادرات .است شده صادر کشور

 .گفتنی است عمده صادرات این محصول به کشور افغانستان بوده است

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5937288/%D8%B5% 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش  ارزش ریالی  وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 240,000 7,262,400,000 60,000 ازبکستان 1

 300 9,111,000 75 افغانستان 3

 472,000 14,751,416,000 118,000 افغانستان 6

 25,000 786,525,000 25,000 عراق 7
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 اسب ایران به اروپا صادر می شود

سازمان دامپزشکی کشور از برنامه ریزی برای واردات تخم چشم زده ماهی و مکمل خوراک دام از دانمارک خبر داد و گفت: رئیس  

در پی امضای تفاهمنامه همکاری با دانمارک در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی، ایران در فهرست صادرکنندگان مجاز اسب به 

امروز )سه شنبه( در آیین امضای تفاهمنامه همکاری در « مهدی خلج»خبرنگار اقتصادی ایرنا، به گزارش .اتحادیه اروپا قرار می گیرد

زمینه بهداشت دام و دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی دانمارک که در تهران برگزار شد، افزود: شرط الزم برای صادرات 

منامه امروز می تواند زمینه های یک تجارت ایمن و امن را برای فعاالن کاالی دامپزشکی رعایت الزامات بهداشتی است. بنابراین تفاه

ایران یک توده اسب با قابلیت های تجاری و اقتصادی دارد و به دنبال شرکت در میدان »وی تاکید کرد .کشور فراهم کند 2اقتصادی 

رت در این بخش به رعایت برخی الزام های های منطقه ای و بین المللی است؛ درحالی که شرط ورود به این مسابقه ها یا تجا

 .«بهداشتی نیاز دارد

 واردات تخم چشم زده ماهی از دانمارک و صادرات میگو **

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بتازگی یک محموله گوشت بدون استخوان گوساله از دانمارک وارد شد و در نظر داریم مکمل 

 .آال از دانمارک وارد کنیم خوراک دام و همچنین تخم چشم زده قزل

خلج اضافه کرد: اکنون برخی فعاالن اقتصادی فرانسه به دنبال سرمایه گذاری مشترک برای تولید مرکزهای تکثیر ماهی در ایران 

 .هستند که دانمارکی ها نیز می توانند در این زمینه همکاری کنند

میگو به اتحادیه اروپا قرار دارد و افزود: این تفاهمنامه می تواند شرایط وی یادآوری کرد ایران در فهرست کشورهای مجاز صادرکننده 

 .برای صادرات میگو به دانمارک را فراهم کند

خلج درباره تاثیر برجام در بخش دامپزشکی گفت: در دوره اعمال تحریم های ظالمانه  رفع موانع مبادالت تجاری در پسابرجام **

تی برای واردات از کشور ما موانع جدی داشتند اما با اجرای برجام جابجایی پول و گشایش اعتبار علیه ایران، فعاالن بخش غیردول

وی افزود: پس از برجام مقام های بلندپایه و مسئوالن دامپزشکی کشورهای مختلف جهان به ایران سفر کرده .صادراتی تسهیل شد

به گزارش ایرنا، رییسان سازمان دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران .اند و تفاهمنامه های مختلفی در بخش کشاورزی امضا شده است

در این تفاهمنامه بر .و پادشاهی دانمارک امروز )سه شنبه( تفاهمنامه همکاری را در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی امضا کردند

یشگیری علیه بیماری های فرامرزی و کشور، همکاری علمی، پ 2فراهم سازی زمینه های تجارت ایمن و امن برای فعاالن اقتصادی 

استفاده از فناوری های نوین در تولید .توسعه همکاری های آزمایشگاهی در عرصه بهداشت آبزیان و ماهیان سردآبی تاکید شده است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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به .می رودکشور از دیگر مفاد این تفاهمنامه به شمار  2دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و تسهیل روند صادرات و واردات محصوالت 

جزایر فارو و .هزار نفر جمعیت دارد 500گزارش ایرنا، پادشاهی دانمارک به پایتختی کپنهاگ در شمال اروپاست که پنج میلیون و 

دانمارک .به آنها خودگردانی داده است 1979و  1948گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک به شمار می آیند که به ترتیب در سال های 

دانمارک .شور اسکاندیناوی و همسایه آلمان است. پلی دریایی به نام پل اورسوند، دانمارک را به سوئد متصل می کندجنوبی ترین ک

 .از نظر کم بودن اختالف درآمد مردم، در رتبه نخست جهان و از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتم جهان قرار دارد

http://www.iana.ir/fa/news/39635/%D8%A7%D8%B3%D 

 

 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۲6یک شنبه 

 قلم کاالي کشاورزي اعالم شد 9سود بازرگانی واردات قطعی 

ای نسبت به افزایش سود بازرگانی تبدیل به واردات قطعی برخی کاالهای کشاورزی مصوبهپس از اینکه دولت با ابالغ  <مواد غذایی

شدن دو تبصره به قانون سال اقدام کرد، جزئیات اضافه ورود موقت و کاهش زمان صدور محصوالت تولیدشده از این کاالها به یک

نامه اجرایی قانون امور گمرکی به این شرح اعالم آیین 82ه ماد( 2به گزارش ایسنا، بر این اساس، تبصره ).امور گمرکی اعالم شد

در مورد کاالهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، "شده است: 

ماه بوده و حداکثر برای شش مهلت صادرات محصوالت به دست آمده )از واردات موقت این کاالها( از تاریخ صدور سند ترخیص شش 

به این ترتیب در صورتی که کاالهای اعالم شده شامل گندم، شکر ".ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است

های تازه و خشک و زیتون تازه به صورت ورود موقت به خام، شکر سفید، شیر خشک، برنج، جو، رب گوجه فرنگی، عسل و انواع میوه

 ها صادرکشور وارد شوند، ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور سند ترخیص فرصت دارند که به صورت محصوالت تولید شده از آن

دسته از کاالهای کشاورزی درخصوص آن" :نامه نیز به این شرح اعالم شده استاین آیین 87ماده ( 2از سوی دیگر تبصره ).شوند

ها( تفاوت قیمت داخلی ت مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که )در مورد آنمشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارا

و خارجی وجود دارد یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است، در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی 

 .ذیل آن خواهد بود (با رعایت بندهای )الف(، )ب( و )جشده و نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی مشخصبا رعایت این آیین

مانده به ورود قطعی مشمول اند، در صورت درخواست تبدیل باقیدرصد وزن محموله وارداتی را صادر کرده 70واردکنندگانی که  -الف

 .شوندهای مشخص شده میدرصد سود بازرگانی ماخذ تعرفه 70

شده، هنگام تبدیل به تفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقالم مشخصالدر صورت برقراری هر نوع مابه -ب

التفاوت یا عوارض مربوط قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقالم عالوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابه

 .نیز خواهد شد

بازرگانی کاالهای اقالم مذکور را جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال سود  -ج

 .دهد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابالغ خواهد شدمی

 :به شرح زیر است سود بازرگانی در نظر گرفته شده برای تبدیل به ورود قطعی هر یک از محصوالت مذکور،

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1e763a2e1eff456 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 اي متوسط براي واردات بذر فلفل از ژاپنریسک قرنطينه

ای به گمرک اعالم کرد وارات بذر فلفل از کشور ژاپن برای کاشت در و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه دفتر مقررات صادرات

 .ای متوسط قرار داردفهرست کاالهای با ریسک قرنطینه

 منوط به به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، بر اساس نتایج تحلیل خطر انجام شده واردات بذر فلفل از ژاپن

های بازرسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ای سازمان حفظ نباتات کشور و همچنین بازدید و بررسیاجرای شرایط قرنطینه

های صنعت، نامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک، سازماناین آیین.کننده استترخیص

 .های ذیربط ابالغ شده استها و ارگانان مناطق آزاد و دیگر سازمانها، سازممعدن و تجارت استان

http://www.iana.ir/fa/news/39611/% 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۶ : تاریخ

 کنندگانراستاي حقوق مصرفهاي وارداتی در لزوم نصب برچسب اطالعات بر روي خوراکی
 5نصب برچسب اطالعات کاال بر روی کاالهای وارداتی به خصوص اقالم خوراکی و آشامیدنی، گام مهمی در راستای اجرای ماده  

  .کنندگان و رویکردی موثر و ضروری برای مبارزه با قاچاق کاال و ارتقای سالمت جامعه استقانون حمایت از حقوق مصرف

از تولید کنندگان » :دی ماه گفت 12کنندگان و تولیدکنندگان در نشست خبری نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف سید محمود

قانون حمایت از حقوق مصرف  5ایم خسارت اعتماد به برند را هم پرداخت کنند و دیگر اینکه درج قیمت طبق ماده خدمات خواسته

 .«در بخش خدمات و چه در کاال نباید فاقد قیمت و برچسب قیمت باشدکنندگان باید صورت بگیرد و هیچ کاالیی چه 

کاال  کنندگانکلیه عرضه»کنندگان که مبنای درخواست نوابی از تولیدکنندگان است، آمده است: قانون حمایت از مصرف 5در ماده 

واحد کاال یا دستمزد خدمت را به طور  و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت

 .«ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعالم نمایندروشن و مکتوب به گونه

کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد، آگاهی از قیمت قانونی یک با توجه به این قانون که مورد تاکید ریاست سازمان حمایت مصرف

کننده و در نتیجه افزایش اطمینان او هنگام خرید، بخشی به مصرفای است. آگاهیکنندهعرضه کننده و وظیفه هرکاال حق هر مصرف

کاال  ها، کاهش قاچاقفروشی، فراهم کردن بستر نظارت بر قیمتشفافیت بازار کاال و جلوگیری از سوداگری در شبکه توزیع و گران

ت بر روی کاالها دانست. موضوعی که در سایر قوانین کشور هم بر ضرورت توان اهداف درج قیمو همچنین شفافیت مالیاتی را می

ها و افراد صنفی عرضه کننده کاال»قانون نظام صنفی کشور آمده است:  15اجرای آن تاکید شده است. به عنوان مثال، در ماده 

طور روشن  به واحد کاال یا دستمزد خدمت راروی کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت  خدمات مکلفند با الصاق برچسب

ازی سعمل به این قوانین که البته نیاز به اصالحاتی به منظور پیاده.«ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعالم کنندگونهو مکتوب و به

د زیرا در نهایت در راستای حمایت از آیتر هم دارند، گام مؤثری در راستای اقتصاد مقاومتی به حساب میپذیری عملیاتیو نظارت

 .کندکننده و تولیدکننده را به صورت بهینه ای تأمین میاقتصاد سالم و علیه اقتصاد غیر مولد است و منافع مصرف

مین ه شود ولی درباره کاالهای وارداتی وضعیت متفاوت است والبته این قانون درباره کاالهای تولید داخل تا حدود زیادی رعایت می

های قاچاق است. عالوه بر این، رعایت این قانون برای برخی از کاالهای وارداتی مثل مواد خوراکی و آشامیدنی موضوع یکی از ریشه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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از اهمیت به مراتب باالتری برخوردار است زیرا به حوزه سالمت ارتباط دارد. تأثیرگذاری رعایت این قانون در صورتی که درج قیمت 

 .اطالعات مورد نیاز پیرامون سالمت کاال مانند تاریخ تولید و انقضا باشد، به حداکثر خواهد رسید در کنار سایر

مردادماه امسال با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به جلوگیری از  5های صنایع غذایی ایران در تاریخ کاوه زرگران، دبیر کل انجمن

سالمت و بهداشت جامعه، بر ضرورت نصب برچسب بر روی کاالهای وارداتی در  ورود کاالهای خوراکی قاچاق به دلیل تاثیر آن بر

در صورت اجرای کامل آن در سراسر کشور، این برچسب امکان رهگیری هر کاالی وارداتی »حوزه صنایع غذایی تأکید کرد و گفت: 

بتوانند کاالی اصیل و تقلبی را از یکدیگر شود که مردم کند و باعث میدر حوزه صنایع غذایی را برای مصرف کنندگان فراهم می

تمیز دهند و از طریق این برچسب، مصرف کننده به تمام اطالعات از قبیل زمان تولید، قیمت کاال، تاریخ انقضاء و تمامی اطالعات 

 ردیابی وعمومی محصوالت به صورت کاتولوگ الکترونیک، دسترسی دارد و این موضوع یکی از مهمترین محاسن طرح رهگیری، 

کنترل اصالت است. با اجرای طرح نصب برچسب اصالت بر کاالهای وارداتی صنایع غذایی، ورود کاالهای قاچاق از مبادی مختلف 

تواند به صنایع تولیدی تبدیلی و غذایی کشور برساند به مشکالت بهداشتی و سالمتی ناشی از یابد و جدا از کمکی که میکاهش می

 .«دهدشود، پایان میوب و رد صالحیت های شده کشورهای دیگر که به شکل قاچاق وارد کشور میمصرف کاالهای نامرغ

با توجه به آنچه گفته شد، نصب برچسب بر روی کاالهای وارداتی به خصوص کاالهای خوراکی و آشامیدنی، گام مهمی در راستای 

ثر و ضروری برای مبارزه با قاچاق کاال و ارتقای سالمت جامعه کنندگان و رویکردی موقانون حمایت از حقوق مصرف 5اجرای ماده 

سنگینی برای دولت ندارد بلکه مزایای بسیاری را برای دولت و مردم به ارمغان خواهد آورد. انتظار  است، رویکردی که نه تنها هزینه

 .اشندهای اجرایی و نظارتی تالش بیشتری در راستای تحقق این امر داشته برود دستگاهمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951026000537 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۳۰تاریخ: 

 رسانی نادقيق عليه کالهواکنش تند انجمن صنایع غذایی مازندران به اطالع

ای به ریاست سازمان استاندارد و تحقیقات با ارسال نامه 95ماه دی 30شنبه انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران، امروز پنج

یرامون، گرای پتر و فاصله گرفتن از افکار تولیدستیز و عوامهای سنجیدهصنعتی ایران، خواستار این شده است تا با برداشتن گام

رسانی خبر و نیز مراقبت برای عدم تکرار موارد فتادن در دام اغراض غیرمتعارف برهاند و با اصالح و باز اطالعسازمان را از خطر ا

غذایی و دارویی مازندران به امضای اسماعیل  ، متن نامه انجمن صنایعایانابه گزارش خبرنگار !اعتمادی مردم، مرهمی نهدمشابه، بر زخم بی

 مقدم رئیس انجمن یادشده به شرح زیر است:خاتمی

 ریاست محترم استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران

 سرکار خانم مهندس پيروزبخت

 با سالم و احترام؛

صول ستان و با پیشینه روشن در پیگیری اترین تشکل صنعتی اترین و فعالعنوان بزرگبه "انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران"

بت و مؤثر های مثکنندگان و دفاع از حقوق مدنی تولیدکنندگان عضو، با سپاس و پشتیبانی از تالشکیفی و حمایت از حقوق مصرف

کنندگان، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و باور به نقش این سازمان در باال بردن کیفیت محصوالت و سالمت مصرف

 طلبد:آمده میتوجه آن سازمان را به آنچه در پی

بنی های لبخشی از تولیدات یکی از کارخانه "بندیگذاری در بستهنشانه"در پی درج خبر هشدار گونه راجع به عدم انطباق  الف(

های ها و شبکهیدی در خبرگزاریای علیه این شرکت معظم تول، موج تازه1395ماه دی 19کشور، در سایت رسمی سازمان در تاریخ 

 های اقتصادی و اجتماعی آن همچنان ادامه خواهد داشت!اجتماعی به راه افتاده است که آسیب

 نمایاند:برانگیز میموارد زیر انتشار خارج از رویه معمول خبر مذکور توسط روابط عمومی آن سازمان را شائبه ب(

دهد که برای هیچ واحد تولیدی و خدماتی، چنین هشداری چند ماه اخیر، نشان میهای خبری سایت سازمان در بررسی بخش -1

 توسط این واحد تولیدی رخ داده است! "عدم انطباق کیفی"انگیزترین ترین و فاجعهثبت نشده است! گویا در این مدت بحرانی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://94.182.147.234/admin/modules/content/iana.ir
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حالی که پرونده در سیر مراحل قانونی خود بوده و روز پس از بازرسی سازمان و در  10انتشار عمومی این خبر نادقیق، حدود  -2

 واحد تولیدی درحال گردآوری و ارائه مستندات و دفاعیات کارشناسی و انجام اصالحات مورد نظر سازمان بود، انجام شده است.

زیع ی هم مبنی بر تومستندات و ادعاهای واحد تولیدی نشان از تولید آزمایشی و غیرقابل عرضه این محصوالت داشته و هیچ سند -3

 و عرضه عمومی محصول وجود ندارد.

دهد که نتایج آزمون محصوالت گزارش رسمی آن سازمان که البته در خبر مذکور مورد اشاره قرار نگرفته، به روشنی نشان می -4

 کننده نداشته است.برداری شده، هیچ انحراف کیفی به زیان سالمت مصرفنمونه

ای که سازمان استاندارد سازد، به گونهرکت مزبور، درستی و دقت گزارش و خبر سازمان را قابل تأمل میدفاعیات کارشناسی ش ج(

 خبر را از روی سایت رسمی حذف کرده است. 1395ماه دی 25به دستور سرکار عالی و در حرکتی مثبت، در تاریخ 

ای شود که برخوردهای نامدبرانهاعانه ریاست سازمان، یادآور میبا سپاس از این گام شج "انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران" د(

بلکه به تولید صنایع لبنی کشور  -نه به برند خاص-کنندگان ای جز ژرف شدن شکاف اعتماد مصرفاز این دست، معموالً نتیجه

ا نشان فله و غیربهداشتی رنام و نداشته و باعث کاهش بیش از پیش مصرف لبنیات سالم شده و گرایش به مصرف محصوالت بی

های های اقتصادی و اجتماعی شیوهدهد. بر آن مدیر محترم که بی تردید دغدغه ملی دارد، پوشیده نیست که آسیبافزایش می

 رود.را نشانه می "تولید ملی"ناپخته و تحریک احساسات عمومی ناشی از آن 

امون، گرای پیرتر و با فاصله گرفتن از افکار تولیدستیز و عوامهای سنجیدهرود که با گاماز سازمان ملی استاندارد انتظار می هـ(

رسانی خبر و نیز مراقبت برای عدم تکرار موارد سازمان را از خطر افتادن در دام اغراض غیرمتعارف برهاند و با اصالح و باز اطالع

 اعتمادی مردم، مرهمی نهد!مشابه، بر زخم بی

شود با درایت و احساس مسئولیتی که سان زحمتکش و توانمند صنعت سالمت بخش لبنیات کشور، دعوت میاز مدیران و کارشنا و(

های نظارتی را عمق بیشتری ببخشند تا به بهانه برخی کنندگان و قوانین دستگاهرود، احترام به حقوق مصرفاز ایشان انتظار می

 لیدکنندگان این صنعت بزرگ و حامیان سالمت فراهم نشود! با سپاس.نگرانی تواسباب دل -بسا ناگزیرو چه-خطاهای کوچک 

به گزارش ایانا، چندی پیش سازمان ملی استاندارد اعالم کرده بود در جریان بازرسی کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران از واحد 

تاریخ غیرواقعی )پنج روز بعد( روی محصول شیر پاستوریزه تولیدی کاله تهران، مشاهده شد که این واحد تولیدی آگاهانه اقدام به درج 

کرده است. به ادعای سازمان استاندارد، واحد تولیدی کاله تهران همچنین اقدام به درج نشان استاندارد روی شیر فرادما )استریل( 

وی محصوالت خود کرده است و صورت غیرواقعی )استان مازندران( ربدون اخذ مجوز استاندارد و نیز درج آدرس محل تولید به

 شود./گرفته توسط واحد تولیدی کاله تهران، حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قضایی پیگیری میتخلفات صورت

http://www.iana.ir/fa/news/39693/%D9%88% 
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 غذاییصنایع 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

بخش فرآوري مواد غذایی روي اشتغال زایی تاثيرگذار است/ کسب و کار مواد غذایی می تواند نقش کليدي 

 در زنجيره ارزش بازي کند

که می  داردبخش کشاورزی، به ویژه حوزه فرآوری مواد غذایی، بیشترین ظرفیت را برای فراهم کردن شغل و کاهش فقر در فیلیپین 

، در یک کارگاه که به تازگی  philstarبه گزارش ایانا از وب سایت .توان با توسعه پتانسیل صادرات، آن را درزنجیره ارزش گنجاند

برگزار شد، سهامداران کسب و کار و اشتغال به توافق رسیدند که چنانچه این صنعت تقویت شود، می تواند تاثیر مثبت بر اشتغال 

(، دارای ظرفیت بسیار زیاد اما agri-foodی زنجیره ارزش محلی و جهانی تاثیر گذار باشد.کسب و کار مواد غذایی )داشته و رو

توسعه نیافته است که می تواند نقش کلیدی در زنجیره ارزش بازی کند. اگر به پتانسیل این بخش توجه شود، می تواند به کشاورزان 

یی و امی توان به نگرانی های ملی در مواد غذ یل شوند، همچنین با قرار دادن امکانات فرآوری،کمک کند تا به افراد سازنده تری تبد

این گروه همچنین به مسائل کلیدی مربوط به تضعیف شدن این صنعت اشاره کرد که از جمله امنیت زیست محیطی کمک کرد.

ی و ل ساختارولوژی، کافی نبودن سرمایه گذاری ، مسائزنجیره عرضه و مشکالت مربوط به خدمات، عدم تامین مالی، محدودیت تکن

آن ها راه حل های مختلف برای این موانع ارایه کردند، که برخی از راهکارها مطالعات زنجیره موجود عرضه تحقیقات ناکافی بود.

ران مزارع، و فراهم کردن جهانی ، توجه به مهارت های رفتاری، هماهنگی با کشاورزان و توجه به مشکالت انها، سازماندهی کارگ

مشارکت شرکت ها، بود.این گروه همچنین بر دخالت واحدهای دولتی و محلی، بهبود کیفیت مواد غذایی و استانداردها، شناسایی 

مناطق برای ارتقاء و توسعه تجارت محصوالت کشاورزی تاکید کردند.عالوه بر این، اشاره شد، توسعه ارتباط صنعت باالدست و پایین 

 ست بخش کشاورزی و مواد غذایی باید توسط افزایش مهارت با هدف افزایش بهره وری، رشد و رقابت کارگران انجام شود.د

ارتقاء مهارت های بیشتر تکنسین های حوزه فرآوری مواد غذایی و کارگران از موارد دیگر است که باید مهارت های بیشتر در بسته 

همچنین برای کمک به افراد فقیر و به حاشیه رانده شده، می توان به راحتی با فعالیت های بندی و برچسب زنی آموزش داده شود، 

کشاورزی و صنعتی از طریق اشتغال مولد در بخش فرآوری مواد غذایی کمک شود. همچنین عنوان شد، نیاز به آموزش مهارت به 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ری مواد غذایی درباره انطباق با قانون کار، و کمک به کارگران غیر ماهر و غیررسمی ، آموزش های اضافی برای شرکت های فرآو

 بهبود فعالیت کسانی که در بخش غیررسمی هستند، وجود دارد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/39562/%D8%A8% 

 

 

 

 

 

 

 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5ماه دى  ۲5شنبه 

 هاي کشور ممکن شدتشخيص آبليموي تقلبی در آزمایشگاه

ماه است که به قابلیت تشخیص آبلیموی  3های کشور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: آزمایشگاه <صنایع غذایی

 .دانم که چقدر توانسته اند از این قابلیت استفاده کننداند اما نمیتقلبی از طبیعی تجهیز شده

تقلبی به ویژه آبلیمو اظهار کرد: در حوزه  غذایی مواد تشخیص برای کشور آزمایشگاهای تجهیز وضعیت آخرین درباره سورنا ستاری

های سموم جدید مصرفی در تولید محصوالت کشاورزی اخیر اتفاقات خوبی افتاده است و تقلبات تولید غذا و آسیبغذا در یک سال 

وی با بیان اینکه در حال حاضر تقبالت موجود در تولید آبلیمو .دهیم تشخیص  توانیممی بهداشت وزارت را در سازمان غذا و داروی 

اند ماه است که به قابلیت تشخیص آبلیموی تقلبی از طبیعی تجهیز شده 3های کشور اهدر کشور قابل تشخیص است افزود: آزمایشگ

 .دانم که چقدر توانسته اند از این قابلیت استفاده کننداما نمی

 آبلیموهای تقلبی ضرری برای سالمت مردم ندارند

غذایی است و ازلحاظ سالمتی به ضرر مردم نیست جمهور بابیان اینکه این امر )آبلیموهای تقلبی( یک تقلب در صنایع معاون رئیس

که  فروشی استکند گفت: این تقلب ضرر مالی و اقتصادی برای مردم به همراه دارد و درواقع نوعی کمو مشکلی برای آنها ایجاد نمی

 صنایع تقلبات ضوع های مختلف موستاری تصریح کرد: در حال حاضر یک شبکه، در استان.دفعات وجود داردچنینی بهموارد این

 .کنندمی بررسی را غذایی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=5791f97ea8c 
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

ميليارد  20تشکيل صندوق حمایت از توليد و توسعه صنعت قارچ، معطل اعتبارات اوليه/ کاهش اعتبارات از 

 تومان به چهار ميليارد تومان

گذرد، اما همچنان مشکالت مالی و تأمین نشدن حدود دو سال از وعده تشکیل صندوق حمایت از تولید و توسعه صنعت قارچ می

 .ولیه، تولیدکنندگان را از داشتن این صندوق محروم کرده استاعتبارات ا

رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی در این باره به خبرنگار ایانا گفت: صندوق حمایت از تولید و توسعه قارچ که قرار بود توسط 

دلیل از تولیدکنندگان قارچ تشکیل شود، بهمنظور ثبات قیمت و حمایت دهندگان و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی بهانجمن پرورش

یان اینکه در پناه بابشرایط نامساعد اقتصادی و مشکالت مالی که گریبان تولیدکنندگان را گرفته به تأخیر افتاده است.علی صدیق

این صندوق  درصد سهم بخش دولتی است، افزود: ابتدا قرار بود 49درصد سهم بخش خصوصی و  51ها تشکیل این نوع از صندوق

اندازی شود، اما شرایط نامساعد اقتصادی و مالی تولیدکنندگان باعث شد در جلسه اخیر با میلیارد تومان تشکیل و راه 20با اعتبار 

معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی این اعتبار به چهار میلیارد تومان تقلیل یابد.وی در توضیح چگونگی تأمین اعتبار از 

ن، بیان کرد: برای تأمین سهم انجمن از اعتبارات اولیه باید هریک از تولیدکنندگان تولید قارچ یا بسته رویش قارچ تولیدکنندگا

تومان و هر کیلوگرم کمپوست پنج تومان پرداخت  15)کمپوست( بر اساس ظرفیت مجوز واحد خود، برای تولید هر کیلوگرم قارچ 

کی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش دولتی سهم خود را در تأمین اعتبار پرداخت کنند.رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ خورا

درصد اعتبار توسط انجمن عنوان کرده است، به  51کرده است، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی شرط پرداخت سهم خود را تأمین 

ت جهاد کشاورزی سهم اعتباری خود را پرداخت عبارت دیگر تا زمانی که تولیدکنندگان موفق به پرداخت سهم خود نشوند وزار

ضابطه مجوزهای تولید قارچ توسط مراجع غیررسمی را از موانع دیگر تشکیل صندوق دانست و تأکید پناه صدور بیکند.صدیقنمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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این  و بازارکرد: صدور مجوزهای تولید قارچ توسط بسیج سازندگی به بهانه عمل به اقتصاد مقاومتی موجب نابسامانی در تولید 

 رو کرده است.محصول شده است، این نابسامانی نیز تشکیل صندوق را با مشکل روبه

ت توان انتظار داشوی یادآور شد: تا زمانی که آمار درستی از واحدهای فعال تولید و میزان تولید قارچ در کشور نداشته باشیم، نمی

 دنبال امضای قرارداد با بسیجخوراکی در پایان عنوان کرد: انجمن بهاین صندوق تشکیل شود.رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ 

 سازندگی است تا عالوه بر شناسایی تعداد واحدهای فعال، میزان واقعی تولید قارچ در کشور را تعیین کند./

http://www.iana.ir/fa/news/39662/%D8%AA%D8%B 

 

 

 

 

 

 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 هزار هکتار، قطب توليد گل محمدي در جهان16ایران با 

هزار هکتار زمین های زیرکشت گل محمدی در جهان وجود دارد  20کارشناس مسئول گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

به گزارش ایرنا، سیده پریسا مهدی زاده روز سه شنبه در کارگاه ترویج کشت .آن در ایران استهزار هکتار  16که از این سطح، 

درصد  50هکتار دومین تولیدکننده گل محمدی است، اما  500هزار و  2گیاهان دارویی در یاسوج اظهار داشت: کشور بلغارستان با 

 .از بازار تولید اسانس این محصول را در اختیار دارد

های گل محمدی عقب است در کشور ایران با داشتن بیشترین سطح تولید گل محمدی از نظر تولید اسانس و فراورده :وی گفت

 .شودحالی که هر لیتر گالب، چهار تا هفت دالر در بازارهای جهانی عرصه می

نیز در جایگاه مناسبی نیست زیرا این کارشناس وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: جمهوری اسالمی از نظر عملکرد در واحد سطح 

 .تن در هکتار است 10تن و در بلغارستان این میزان  2در ایران تولید گل محمدی در هر هکتار 

های دانش بنیان اشاره کرد و افزود: نگاه فنی در مزارع تولید گل مهدی زاده بر لزوم کشت علمی گل محمدی از طریق شرکت

ه به پایین بودن سطح عملکرد این محصول، باید با رویکرد مدیریت علمی میزان تولید را برای محمدی ایران خوب نیست و با توج

 .ها در این بخش ارتقا داداقتصادی کردن فعالیت

های حمایتی برای توسعه کشت گیاهان داروئی و گل محمدی شامل تحقیقات، آموزش، مکانیزاسیون، صنایع وی از پیش بینی بسته

 .یاهان دارویی خبر دادتبدیلی و بیمه گ

های گسترده برای سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی کارشناس مسئول کشت گیاهان داروئی وزارت جهاد کشاورزی به ظرفیت

ت گیاهان های کشالمللی اشاره کرد و گفت: برای شکوفایی ظرفیتبه عنوان یک بستر اشتغالزایی و درآمدزایی در سطح ملی و بین

 .گذشته برنامه ریزی هدفمندی صورت نگرفته و این بخش مهم اقتصادی در حاشیه قرار داشت دارویی در
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های راهبردی دولت و وزارت جهاد کشاورزی دانست مهدی زاده توسعه کشت گیاهان دارویی به عنوان یک صنعت پیشرو را از برنامه

انی است و در ایران به عنوان یک قطب تولید گیاهان جذب سرمایه گذاری و رونق کشت گیاهان دارویی یک حرکت جه :و افزود

 .های این بخش مورد توجه جدی قرار دارددارویی شکوفایی بسترها و ظرفیت

های هکتار از زمین 350هزار هکتار از زمین های منابع ملی و حدود  22کشت گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد در سطح 

 .هکتار مرتع است 500های زراعی و بیش از هزار هکتار زمین 160یه و بویراحمد دارای بیش از کهگیلو.کشاورزی انجام شده است

 .شود و کشت گل محمدی در این استان در حال ترویج استمیلیون شاخه گل رز در کهگیلویه و بویراحمد تولید می14ساالنه 

ر دار و ایجاد باغ انگور، انجیح توسعه باغ ها در زمین های شیبرئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز بیان کرد: طر

 .های مختلف اجرایی انجام خواهد شدو بادام دیم با مشارکت مردم و استفاده از توان آنها و حمایت دستگاه

عه یکهزار هکتار توسهای سردسیری استان تالش بر این بوده که حداقل جعفر گوهرگانی ابراز کرد: در سال زراعی جاری در شهرستان

هکتار گلستان گل محمدی  12وی اظهار داشت: احداث .دار انجام شود و این کار نیز آغاز شده استباغ های دیم در زمینهای شیب

درصد به صورت دیم  100در مناطق کاکان، دهنوی بویراحمد و شهرستان لنده کهگیلویه و بویر احمد نتیجه بخش بوده و این کشت 

های گذشته در استان وجود داشته اما به دار در سالگوهرگانی تصریح کرد: توسعه باغ های دیم در زمین های شیب.استانجام شده 

 .با پیشنهاد استاندار و وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد 95صورت جدی از سال 

ان گل محمدی ایجاد شود، گفت: هکتار به صورت متمرکز گلست 500وی بابیان اینکه در شهرستان بویراحمد در منطقه دم چنار 

هزار هکتار توسعه گلستان گل محمدی  2سال آینده حداقل  2حفر گودال و تهیه نهال بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و تا 

 .در مناطق مستعد استان ایجاد خواهد شد

وصی برای کشت گل محمدی در این رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد نیز گفت: بخش خص

 .استان آمادگی دارد

 .جبار کیانی اظهار داشت: اتاق بازرگانی تالش دارد با همکاری جهاد کشاورزی به اهداف برنامه ترویج کشت گل محمدی دست یابد

 بخش آینده بهتری برایتواند نوید وی عنوان کرد: فعال کردن صنایع تبدیلی، توجه به بازارهای صادراتی و کشت اصولی آن می

 .کشاورزان باشد

کیانی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برای گسترش کشت این گل در استان اقدام به برگزاری این کارگاه 

 .آموزشی کرده است

ضور کارشناسان، فعاالن کارگاه یک روزه راهکارهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی با محوریت گل محمدی روز سه شنبه با ح

 .های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شداقتصادی، کشاورزان و استادان دانشگاه در سالن همایش
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 سه دیدگاه، سه راهکار در عرصه توليد گندم

 رقم کشاورزی جهاد وزارت سوی از سپس و شد اعالم تومان 1300 ابتدا که گندم تضمینی خرید قیمت اعالم سر بر مناقشه از گرا

 گندم کشاورزان تقاضای و (ریال 5 و تومان (1270 گذشته سال قیمت به نسبت درصدی 9 افزایش یعنی ریال، 8 و تومان 1384

 است قرار آیا و یافت خواهد ادامه کجا تا روند این که است این اساسی پرسش بگذریم، تومان 1400 تا رقم این افزایش برای کار

 گذرد می عمرش از سال 27 که کشاورزی محصوالت تضمینی های قیمت قانون چارچوب در و آتی های سال برای مناقشه این

  باشد؟ داشته ادامه همچنان

 آن کارآیی و تضمينی هاي قيمت قانون

 ملی منافع البته و کشاورزی اقتصاد موقعیت تحکیم و کشاورزان مدت دراز منافع چارچوب در و تعارف بدون بایست می عبارتی، به

 جنگ های ضرورت حسب دولتی، بسته گرای درون اقتصاد چارچوب در و کشور خاص شرایط در که قانون این آیا شود، پرسیده

 در بسیاری تحوالت که کنونی شرایط در رسید، تصویب به مردم الیموت قوت و غذا تامین برای کشور دشوار موقعیت در و تحمیلی

 باشد؟ داشته را الزم کارایی یا و گیرد قرار تحول منشاء تواند می هم باز است شده ایجاد جهانی اقتصاد و کشور اقتصاد عرصه

 با شده، تمام قیمت کاهش سوی به حرکت و سطح واحد در وری بهره افزایش اصل به توجه بدون قیمتی، هر با گندم تولید آیا

 نمی شود؟ تمام کشاورزی پایدار توسعه و نگر توسعه کشاورزان زیان به نهایت در و ندارد مغایرت کشاورزی پایداری

 2016سال  در گندم جهانی یهاقیمت 

 آن (، گویای 95 ماه دی تا اریبهشت ( سال همین نوامبر تا می ماه از 2016 سال در گندم جهانی های قیمت نمودار به نگاهی

 است؛ یافته کاهش دالر 122 رقم به ماه(، )دی در نوامبر و آمریکا دالر 6/155اردیبهشت، در گندم تن هر جهانی قیمت که است

 488 قیمت ترین پایین در و تومان هزار 620 قیمت، باالترین در تومانی هزار 4 دالر احتساب و آزاد ارز نرخ به رقم دو این محاسبه
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 به در کل حداکثر کنیم، محاسبه دیگر نشدة بینی پیش های هزینه و دموراژ تخلیه، نقل، و حمل برای رقمی اگر و است تومان هزار

 گندم صادر کننده کشورهای گندمکاران .رسد نمی کیلو هر برای تومان 720 تا 588 و تن هر برای تومان هزار 720 تا 588

 دهیم؟ انجام توانیم نمی ما که کنند می چکار پیشرفته کشورهای سایر و فرانسه آمریکا، کانادا، همانند

 گندم، تولید در خود اتکایی در مورد وظایف شرح از جدای ارقام این است، شده ملحوظ کشاورزان سود ارقام، این در که نکنید تردید

 اقتصاد های رقابت وارد المحاله البته و تدریج به که رشد حال در ملی اقتصاد یک که معنی این به رود می شمار به خطر زنگ یک

 کند؟ مقاومت گندم قیمت برابری دو تفاوت این مقابل در تواند می حد چه تا شود، می جهانی

 تومان 1400 تا 1380 رقم یعنی تضمینی، قیمت به گندم خرید از جانبه همه حمایت امکان اندازه آن تا نفتی درآمدهای روزی اگر

 آمد؟ خواهد کشور کشاورزی و کشاورزان سر بر چه باشد، نداشته را آتی های سال در افزایش با تدریج به و البته و

 اصل تحقق خاطر به را داخل تولید گندم تومانی، 4000 از باالتر دالر روز نرخ با و جهانی قیمت برابر دو با حاضر حال در ما واقع در

 در ریزان برنامه و گذاران سیاست و اقتصادی نظران صاحب مسووالن، است بایسته ولی کنیم، می خریداری خوداتکایی راهبردی

 .باشند «جهانی  های قیمت با رقابت توان با گندم تولید»  هدف با جایگزین های حل راه فکر

 گندم داخل توليد و واردات ميان تعادل اول؛ دیدگاه

 اقتصاد انداز چشم ترسیم با اثرند منشاء گیری تصمیم و ریزی برنامه مختلف های الیه در حال هر به که اقتصاددان ها از ای عده

 واردات میزان میان تعادل طرح با را گندم حوزه در غذایی امنیت موضوع رو، پیش های سال در کشور اقتصادی کشاورزی و رقابتی

 های رقابت بستر از استفاده با توانمی که است این آنان استدالل.کنندمی  مطرح گندم داخل تولید از میزانی و باال کیفیت با گندم

 ریزی برنامه را داخل در گندم تولید و واردات از وجهی دو معادله این سیاسی، وابستگی بدون و جهانی صحنه در موجود بازرگانی

 این با دانند می سویه دو معادلة این کننده تکمیل نیز را سطح واحد در وری بهره افزایش به یابی دست دیگر سوی از ایشان.کرد

 مرغوب تری خاک و بیشتر آب که مناطقی در عوض در و کاهش بازده کم و نامناسب های اقلیم در گندم زیر کشت سطح که تعبیر

 کاشت شیوه این و دارد تاکید الگو و برتر تولیدکنندگان بر دیدگاه این .یابد گسترش بالواسطه و مستقیم های حمایت با دارند،

 .داندمی  کشاورزی بخش در بیشتر اقتصادی رشد و ملی اقتصاد برای صرفه به مقرون و کشاورزی پایدار توسعه برای مفید را گندم

 اجتماعی، وجه بر و آورندمی  شمار به کشاورزی توسعه و پایداری اساس را برتر و الگو کشاورزی از حمایت نظران، صاحب این

 .ندارند زیادی تاکید داخل در خوداتکایی و اشتغال

 شمار به کشاورزی طرفداران از خود که نوبخت دکتر سوی از گندم کیلو هر برای تومان 1300 قیمت اعالم شود می گفته نوعی به

 آوری فن از استفاده با شده تمام قیمت کاهش و سطح واحد در تولید افزایش بر که دیدگاهی است؛ دیدگاه این از منبعث رود می

 های قیمت با داخل در شده تولید گندم مازاد فروش و صادرات تلویحی حتی و دارد تاکید برداشت و داشت کاشت، نوین های

 .داند نمی کشور اقتدار نشانه را آن و شماردبرمی  ملی منافع زیان به و قیمت ارزان ارز صادرات نوعی به را جهانی

 جهانی های قیمت با تضمینی قیمت التفاوت مابه ساله هر بازده، کم و تولید کم کشاورزان مورد در که است این بر حتی دیدگاه این

 .نرود هدر آب ویژه به پایه منابع حداقل تا بدهیم کشاورزان به نقدا کیلو، هر ازای به تولید متوسط و کشت زیر سطح میزان به را

 توليد آغاز از ،حمایت شروع دوم؛ دیدگاه

 متداول شکل به تضمینی قیمت اعالم یعنی کنونی حمایت شیوه ولی دارد تاکید خوداتکایی و گندم تولید از حمایت بر دوم دیدگاه

 نقطه به فرایند انتهای از بایستمی  هاحمایت  این که است باور این بر و کندنمی  ارزیابی مثبت را سال هر در مداوم تغییرات با و

 نهاده تخصیص چارچوب در و آنان زیر کشت سطح یا کشاورزان قبل سال تحویلی گندم اساس بر و منتقل تولید شروع یعنی آغازین
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 شده مشخصات ثبت کودهای زراعی، زمین شرایط با متناسب و پربازده بذرهای همچون مرغوب، حال عین در و قیمت ارزان های

 قیمت کاهش و وریبهره  افزایش به یابی دست مناسب، کشت الگوی برای گیری سمت ضمن تا شود سازماندهی استاندارد، سموم و

 دولت البته و گردد تامین کشاورزان برای سود حداقل امن حاشیه و تعدیل گندم تضمینی قیمت افزایشِ سالة هر مناقشة شده، تمام

 اول دیدگاه به نزدیک نوعی به گرچه دیدگاه این کند. خریداری محصول هر کیفیت با متناسب و مختلف های قیمت با را گندم نیز

 .است واردات بر تکیه بدون گندم خوداتکایی بر آن تاکید ولی دارد خود در را تولیدی رقابت از هاییشاخص  و است

 تضمينی قيمت سر بر ساله هر مناقشة سوم؛ دیدگاه

 می دولت است، شده عمل تاکنون پیش سال 27از مصوب قانون طبق مناقشه، با توام همواره ولی بیش و کم که جاری روش در

 زراعی سال انتهای در و کند اعالم ماه شهریور در را رقمی قبل، سال به نسبت تورم احتمالی نرخ محاسبه اساس بر ساله هر بایست

 یا و نقدی را کشاورزان گندم پول کشور، سردسیر مناطق در ماه آبان تا و گرمسیر در مناطق اردیبهشت فاصله در برداشت، هنگام و

 .کند پرداخت دار مدت

 نبوده پذیر امکان داشته افزایش نیز گذشته دهه سه طی همواره که تورم واقعی نرخ بینیپیش  زیرا نیست دقیق چندان روش این

 کشاورزان برای اندک سودی حاشیه حتی تورم نرخ افزایش که ایمداشته  گندم تضمینی خرید تقویم در هاییسال  اینکه کما است،

 غیر مبادی از یا آزاد بازار در شده، آرد یا مستقیم صورت به و نفروشند دولت به را گندم اند داده ترجیح آنان و است نکرده فراهم را

 خوداتکایی در غرض نقض غذایی، امنیت به آسیب بر عالوه طبعاً، که کنند همجوار صادر کشورهای به قانونی مبادی از خارج مجاز

 تومان، 41 ،1375سال  در کیلو، هر برای تومان 13 ،1370 سال در گندم تضمینی قیمت است گفتنی .است داشته پی در نیز را

 کیلو هر ،1391-1390 زراعی سال در یا و تومان 1500 ،1382 سال در تومان،130، 1381سال در تومان، 105 ،1380سال در

 .است بوده ریال 5 و تومان 1275 گذشته، زراعی سال نهایت در و تومان 395

 مهم حال عین در و دولت با گندمکاران ساله هر مناقشة است، نداشته همخوانی نیز تورم نرخ با غالبا که مداوم های افزایش این

 چه تولیدگندم کیفی رشد به منجر البته و بود خواهد همچنان نیز آتی های سال طی که رسد می نظر به و بوده آنان دغدغه ترین

 .است بوده نظر مورد کمّی حجم تحویل زیرا است نشده گندم نوع نظر از چه و سطح واحد در

 بهداشتی و سالم نان به مردم آحاد همة دسترسی تعبیر با و غذایی امنیت به عنایت با اقتصادی اندیشمندان نهایی، بندی جمع در

 تولید از حمایت موضوع یابد، می تسری نیز ملی اقتدار حوزه در گندم خوداتکایی به امر این خود شمول دامنه که مناسب، قیمت به

 .رود شمار به تدبیر از اینشانه  تواند می که کنند ریزی برنامه متفاوت طرحی با را گندم داخل

 شرایط با متناسب دیگر، قانونی باید و است رسیده سر به گندم مورد در حداقل تضمینی، های قیمت قانون دوران رسد می نظر به

 شود تصویب است، پذیر رقابت خود بطن در که مقاومتی اقتصاد

http://www.iana.ir/fa/news/39544/%D8%B3%D9%8 
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 گندم

 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۲5شنبه 

 ميليون تن گندم 3تاکيد وزارت جهاد کشاورزي بر توانایی صادرات 

معاون امور زراعت وزیر کشاورزی گفت: در گذشته واردکننده حدود هفت میلیون تن گندم بودیم و اکنون توان صادرات  <کشاورزی

وری و کاهش ضایعات، کشاورزی دقیق و توسعه مکانیزاسیون توصیه هایی کشور وجود دارد و افزایش بهرهسه میلیون تن گندم در 

المللی صنعت کشاورزی با بیان عباس کشاورز در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین.است که همواره به کشاورزان داشته ایم

کننده دانش و کاالهای خود به کشاورزان باشند و به تشریح کاربرد باید منتقلآالت کشاورزی این که تولیدکنندگان ادوات و ماشین

و تناسب کاالهای تولیدی خود بپردازند، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه قصد مداخله در کار کشاورزان را ندارد، بلکه مسؤولیت ما 

ر و ضایعات حداقل است که حضور در این نمایشگاه ها می کشاورز ادامه داد: نیاز امروز کشور بهره وری حداکث.حفاظت از تولید است

همچنین قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان کمتر در بخش .تواند این زمینه را فراهم سازد

 ولی فعاالن عرصه کشاورزیشناسند کشاورزی شناخته شده است، اظهار کرد: این استان را بیشتر در بخش صنعت و گردشگری می

های زیادی برای گفتن دارد و تنوع محصوالت کشاورزی در اصفهان خود گواه دانند که استان اصفهان در بخش کشاورزی حرفمی

این موضوع استمهرداد مرادمند با اشاره به نامگذاری سال جاری و با بیان اینکه کشاورزی رکن اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: در 

هزار تن محصوالت  280هزار تن محصوالت باغی و  569هزار تن محصوالت زراعی،  55ل زراعی گذشته بالغ بر سه میلیون و سا

های نوین آبیاری از جمله موارد قابل تحسین ای و روشای در استان تولید شده است. پیشرفت در مسائل دامپروری، گلخانهگلخانه

وی خاطرنشان کرد: در همین .دهنده ظرفیت باالی استان در بخش کشاورزی استمه نشانبخش کشاورزی استان است که اینها ه

 .هزار تن در بخش کشاورزی تولید داشتیم 488میلیون و  16و با وجود مشکالت خشکسالی بالغ بر  1392راستا از سال 

ت بستر مناسبی برای عرضه محصوالت در یک رقاب نمایشگاه: گفت سم، و کود مواد تجزیه  نمایشگاه اولین افتتاح مرادمند با اشاره به 

ما  شد مصرف کودهای موثری برداشته است. زمانی گفته میها به ویژه کود و سم دولت با تدبیر و اجرا گامسالم است در بخش نهاده

بهتری برقرار شده و در حال حاضر باالتر از میانگین جهانی است و پیش از این در مصرف کود توازن نداشتیم اما اکنون یک توازن 
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کنید. وقتی کشاورز با کمبود آب مواجه است بدون شک تمایل به مصرف کود نیز گویند نصف میانگین جهانی کود مصرف میمی

 .شود، هر چند جایگزینی کودهای ریزمغذی نیز تاثیر داشته است بنابراین ایجاد توازن در این راستا بسیار مهم استکمتر می

 رود انجام شده که این امر بههای زیادی در رودخانه زایندهبا بیان اینکه شمشیر بخش کشاورزی آب است، تصریح کرد: بارگذاریوی 

همچنین مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اظهار .کندهای زیرزمینی فشار وارد میبخش کشاورزی و سفره

و اهمیت وافر کشاورزی پایدار، توسعه و خودکفایی کشور، فعاالن این بخش باید با مجهز ساختن خود کرد: به دلیل ارتباط مستقیم 

زمان با رسول محققیان افزود: برگزاری سه سمینار آموزشی، هم.به دانش روز و تکنولوژی موجود حداکثر بهره وری را حاصل سازند

سیمای آب و آبیاری در "و "های زیرزمینیاحیا و تعادل بخشی منابع آبطرح ملی "، "کشاورزی دقیق"این نمایشگاه شامل سمینار 

مشارکت کننده از استان  110وی ادامه داد: در نمایشگاه حاضر .شودهای دیگر این نمایشگاه محسوب میاز برنامه "استان اصفهان

 زنجان، ی، آذربایجان غربی، یزد، مرکزی، های تهران، اصفهان، چهارمحال بختیاری، گیالن خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرق

کنند. و همچنین نمایندگی همدان، فارس، سمنان و کردستان گرد هم آمدند تا این رویداد را همراهی مازندران، کرمانشاه، قم، قزوین،

 .کشورهای ایتالیا، ژاپن، چین، ترکیه، هلند و سوئیس در این نمایشگاه حضور دارند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c96d079d6 

 
 گندم

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

ميليون دالري صادرات گندم  600شود/ ارزآوري هاي پایانی سال صادر میدو ميليون تن گندم مازاد در ماه

 دروم براي کشور

رود تا پایان سال جاری میزان صادرات این های آینده افزایش خواهد یافت و با این روند انتظار میدر هفتهصادرات گندم دروم و نرم 

 .محصول به مرز دو میلیون تن برسد و ارز آوری باالیی برای کشور به همراه داشته باشد

به آغاز فروش گندم صادراتی در بورس کاال، گفت:  وگو با خبرنگار ایانا با اشارهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت

میلیون دالر ارز وارد کشور خواهد  600هزار تن آن گندم دروم است که با صادرات این رقم حدود  500از سه میلیون تن گندم مازاد 

د و افزود: با توجه به کاهش شد.علی قنبری مقصد گندم صادراتی ایران را کشورهای منطقه ازجمله افغانستان، عراق و عمان عنوان کر

 ها در بازارهای جهانی و کیفیت قابل قبول گندم دروم کشور به ایتالیا و ترکیه نیز صادر شده است.قیمت

دالر و گندم نرم برای تولید نان با هدف صادرات به قیمت  228وی بیان کرد: هفته گذشته در بورس کاال گندم دروم با نرخ هر تن 

 است.ومان به فروش رسیده ت 710هر کیلوگرم 

معاون وزیر جهاد کشاورزی، عرضه گندم در بورس کاال را روان توصیف کرد و ادامه داد: تاکنون هیچ مشکلی درباره گشایش اعتبارات 

 های بانکی وجود نداشته است و تمامی مراحل روان در حال انجام است.نامهو ضمانت

را ایجاد شفافیت و رقابت در معامالت محصوالت کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: های عرضه کاال در بورس قنبری از مزیت

رسانی های الزم صورت های جهانی و با تبلیغات و اطالعمعامالت محصوالت کشاورزی در بورس براساس رقابت و بر مبنای قیمت

دهد و این عوامل در نهایت برای دولت کاهش میهای مربوط به ذخیره سازی و نگهداری محصوالت را گیرد ضمن اینکه هزینهمی

زند.وی در پایان با اشاره به حضور تازه گندم ایران ایران دربازارهای جهانی، تأکید کرد: گندم شرایط بازار را به نفع کشاورزان رقم می

 باید به فال نیک گرفت.ایران تاکنون جایگاهی در بازار جهانی این محصول نداشته است به همین دلیل، صادرات گندم را 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد. از این میزان سه میلیون میلیون آن به 11.5میلیون تن گندم در کشور تولید و  14امسال 

 المللی یا تهاتر به فروش برسد./تن آن مجوز صادرات گرفته است تا از طریق بورس کاال یا مزایده بین

http://www.iana.ir/fa/news/39606/%D8%A 

 

 

 

 

 

 

 

 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 استان در تاالر محصوالت کشاورزي 10هزار تن گندم خوراکی  80عرضه 

خوراکی استان های ایالم، سیستان و هزار تن گندم  80دی ماه عرضه  27تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

 .بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، خراسان شمالی، همدان، مرکزی، کردستان، گلستان و آذربایجان غربی را تجربه می کند

رت تن ذ 683هزار  31به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، تاالر محصوالت کشاورزی شاهد عرضه 

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت  174هزار و  13دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی، به صورت گواهی سپرده کاالیی و 

تن جو دامی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی عرضه می شود.  5تضمینی و به صورت فیزیکی است.عالوه بر این 

 .شود می عرضه  کشاورزی محصوالت تاالر در نیز سفید شکر تن 600 هزار تن گندم دوروم و  2همچنین 

، قیر، گوگرد و وکیوم هزار تن مواد پلیمری 66تاالر فرآورده های نفتی و پترو شیمی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

 ان عرضه می شود.هزار تن انواع قیر نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایر 25عالوه براین، باتوم است.

تن ورق گرم شرکت  400هزار و  4و  SM هزار تن تختال 10تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 

تن شمش آلیاژ و  920تن شمش هزار پوندی،  500تن سبد میلگرد شرکت شرکت فوالد آذربایجان،  110فوالد مبارکه اصفهان، 

 کیلو گرم شمش نقره معدن زرشوران است. 37کو و تن بیلت شرکت ایرال 200

http://www.iana.ir/fa/news/39568/%D8%B9%D8%B1%D 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39606/%D8%25A
http://www.iana.ir/fa/news/39568/%D8%B9%D8%B1%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گندم

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 ميليون دالري صادرات گندم 600ارزآوري 

داخلی بازرگانی دولتی گفت: با توجه به دستیابی به خودکفایی و صادرات سه میلیون تن گندم باید گفت که این میزان حدود معاون 

 صنعت،حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .میلیون دالر برای کشور ارزآوری در بر دارد 600

با اشاره به دستاورد بزرگ خودکفایی و مجوز صادرات سه میلیون تن  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروهتجارت و کشاورزی 

وی افزود: قیمت پایه گندم .شده استهزار تن گندم معمولی مناسب خبازی در بورس کاال عرضه  7گندم اظهار داشت: تا کنون 

عباسی معروفان با اشاره به اینکه صادرات .دالر است 240و  180معمولی و دروم براساس قیمت های بین المللی به ترتیب هر تن 

ن گندم هزار تن آ 500میلیون دالر ارزآوری برای کشور در بر دارد، گفت: از سه میلیون تن گندم صادراتی دومیلیون و  600گندم 

معاون داخلی  .معمولی و مابقی به دوروم اختصاص دارد اما به دلیل ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر به دنبال عرضه آرد هستیم

بازرگانی دولتی با بیان اینکه صحبت هایی از جمله پایین بودن نرخ گندم صادراتی در برابر نرخ خرید تضمینی ، کارشناسی نیست 

جود آنکه وارد باشگاه صادرکنندگان جهانی شدیم لذا این امر بیش از ارزآوری برای کشورمان مایه افتخار است از این تصریح کرد: با و

 .رو همانند سایر کشورهای پیشرفته به بخش کشاورزی دولت باید یارانه تخصیص دهد

.ir/fa/news/http://www.yjc5930034/%D8%A7%D 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۶ : تاریخ

 دهد عرضه گوشت به نرخ دولتیفارس گزارش می
تومان شرکت پشتیبانی امور دام طی یک  31500بار تهران/ گوشت گوسفندی کیلویی میدان تره 6در  عرضه گوشت به نرخ دولتی

تومان کرده و قیمت  31500بار تهران اقدام به عرضه گوشت تازه گوسفندی با کیلویی نقطه از میادین میوه و تره 6هفته اخیر در 

  .هزار تومان برسد 38تا  36هزار تومانی داشته و به کیلویی  4ها کاهش گوشت در قصابی

ای ه، قیمت گوشت تازه گوسفندی در هر کیلو طی یک ماه اخیر در برخی قصابیفاطمه بیاتـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

های برخی فروشندگان، علت را کمبود دام زنده خواهیها و زیادهنظر از فعالیت واسطههزار تومان هم رسید که صرف 50پایتخت به 

های مرزی به تهران های حمل و نقل برای حمل دام از استاناستان تهران، قاچاق دام به کشورهای همسایه و افزایش هزینهدر اطراف 

روز گذشته برای تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت گوسفندی اقدام به عرضه  10اما شرکت پشتیبانی امور دام از .عنوان کردند

 .بار تهران کرده استتومان )به صورت حد اقل نصف الشه( در برخی میادین میوه و تره 500هزار و  31گوشت تازه با قیمت مصوب 

جالب اینجاست که خبرنگار فارس طی هفته اخیر، به مراتب با علیرضا ولی مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام، والوزی معاون وی و 

 .ه پاسخی از سوی این افراد دریافت نشدغالمی مدیرکل تأمین امور دام این سازمان تماس گرفت، اما متأسفان

خبرنگار فارس برای ارائه اطالعات دقیق به شهروندان به سطح شهر تهران مراجعه کرده تا آخرین وضعیت قیمت گوشت قرمز را 

 هزار تومانی قیمت گوشت پس از ورود 2اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش البته روز گذشته علی.گزارش کند

شرکت پشتیبانی امور دام به بازار و عرضه گوشت دولتی خبر داد و گفت: اگر این روند ادامه یابد، قیمت گوشت قرمز بیش از اینها 

بار خیابان ویال، میدان خراسان طی بررسی بازار گوشت در مناطق خیابان خورشید حوالی میدان شهدا، بازار تره.کاهش خواهد یافت

رسد و قیمت هر کیلوگرم گردران هزار تومان به فروش می 38تا  36سفندی به طور متوسط کیلویی بین اکنون شقه گوشت گوهم
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 500هزار و  35بار به صورت آزاد همچنین قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی در میادین میوه و تره .هزار تومان است 43تا  42

  .شودر تومان عرضه میهزا 44تومان و هر کیلو گوشت گردران پاک شده بدون اضافات 

 کند، گوشت را به هر قیمتییکی از فروشندگان گوشت در خیابان خورشید در مورد وضعیت بازار گوشت گفت: برای ما فرقی نمی

ها بیشتر شده و قدرت فروشیم و اتفاقاً هر چقدر قیمت گوشت کاهش یابد، تعداد مشتریبخریم، درصدی به آن اضافه کرده و می

ا هگوید: اگر دولت خود به طور مستقیم وارد تنظیم بازار شود و این قدر به واسطهوی می.یابد که به نفع ماستافزایش میخرید مردم 

هزار تومان است، چرا باید قیمت هر  11تر از اینها باشد، وقتی قیمت دام زنده کیلویی اجازه جوالن ندهد، قیمت گوشت باید پایین

یکی از نکاتی که خبرنگار فارس حین تهیه گزارش با آن برخورد کرد، تکاپوی جدید قصابان برای   .شودهزار تومان ب 40کیلو گوشت 

تر هایی همچون اصفهان است، تا گوشت گرم تازه با قیمت پایینها و استانهای با قیمت باال و ارسال آن برای رستورانتخلیه گوشت

بی پایتخت به شدت قیمت گوشت گوسفندی را پایین آورده تا جایی که یکی از ها در مناطق جنوبرخی قصابی.به مردم عرضه کنند

تومان  500هزار و  32آباد تهران به خبرنگار ما گفت: روز گذشته هر کیلو شقه گوسفندی تازه را خریداران گوشت در منطقه عبدل

  .بود هزار تومان رسیده 39خریداری کردم، در حالی که دو هفته پیش از آن به کیلویی 

  .ها باشدشان به قیمتهزار تومان رقم کمی نیست و ای کاش مسئوالن، بیشتر حواس 6وی تصریح کرد: برای من کارگر، در هر کیلو 

تومان  500هزار و  31قلعه( مقصد بعدی ماست که در این مکان گوشت دولتی به قیمت کیلویی احمد )قزلبار جالل آلمیدان تره

ها از ابتدای طرح به صورت وارداتی از کشورهای ارمنستان و تاجیکستان تأمین شده و ظاهراً طی یکی دو وشتشود. این گعرضه می

  .روز اخیر از طریق کشتار دام اطراف تهران عرضه شده است

دم که ریکی از خریداران این نوع گوشت در مورد کیفیت آن به خبرنگار فارس گفت: من هفته پیش از این نوع گوشت خریداری ک

کیفیت آن هم خوب بوده، اما حتماً باید یک شقه کامل یعنی نصف گوسفند را خریداری کنیم و برای افرادی که قدرت خرید چند 

بار در توضیح بیشتر این موضوع مسیحا مدیر روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره .کیلو گوشت را ندارند، مقرون به صرفه نیست

های سازمان میادین برای عرضه بهداشتی گوشت دولتی توانند از مکانیبانی امور دام پیشنهاد دادیم که میگفت: ما به شرکت پشت

دار تر استفاده کنند، اما حتماً استانداردهایی همچون استفاده از ترازوی دیجیتال و عرضه گوشت تازه در کانتینرها یخچالبا نرخ پایین

نقطه میادین تهران از  6اکنون در وی اضافه کرد: هم .دهیم، وگرنه اجازه عرضه گوشت را نمیپلمپ شده نیز باید مدنظر قرار گیرد

بار میدان هروی، فلکه صادقیه و بار جالل آل احمد) قزل قلعه(، ترهبار میدان آزادی، ترهجمله میدان شهید غیبی در شهر ری، تره

شود که تأثیر بسزایی در کاهش قیمت گوشت مان در هر کیلو عرضه میتو 500هزار و  31های دولتی به قیمت میدان بهمن گوشت

 در بازار داشته است
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۵ : تاریخ

 هزار تومانی قيمت هر کيلو گوشت گوسفندي 2تزریق گوشت وارداتی بر بازار اثر گذاشت/ کاهش  
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت: با ورود شرکت پشتیبانی امور دام و عرضه گوشت وارداتی در بازار قیمت گوشت  

  .تومان کاهش یافته است 2000گوسفندی در هر کیلو طی هفته اخیر 

، در مورد آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی گفت: شرکت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی اصغر ملکی در گفتعلی

یوه و م رویه قیمت گوشت گوسفندی، وارد عمل شده و عرضه گوشت گرم وارداتی را در میادینپشتیبانی امور دام پس از افزایش بی

  .تومان آغاز کرد 31500بار به قیمت کیلویی تره

هزار تومان کاهش یابد، اما این روند با  38هزار تومان به  40همین امر باعث شد تا قیمت شقه گوشت گوسفندی از  وی اضافه کرد:

 .یمرویه قیمت گوشت مواجه نشوبا افزایش بی های پایانی سالتوجه به اینکه استان تهران ذخیره دامی ندارد، باید ادامه یابد تا در ماه

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی به این نکته اشاره کرد که کرایه حمل و نقل برای انتقال دام از استان کردستان به 

 برای حمل دامتهران یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث است، چرا که به محض بارش برف، رانندگان طلب کرایه بیشتری 

وی اظهار امیدواری کرد، تا شرکت پشتیبانی امور دام همین روند توزیع گوشت در بازار را برای پیشگیری از  .کنندبه تهران می

هزار تومانی در هر کیلو  8به گزارش فارس، طی یک ماه اخیر قیمت گوشت گوسفندی به یکباره افزایش .افزایش قیمت ادامه دهد

های هزار تومان افزایش یافت که البته در قصابی 45هزار تومان و گردران گوسفند به  40ه شقه بدون دنبه به کیلویی داشت، تا جایی ک

  .هزار تومان در کیلو رسید 50بندی به باالی لوکس شمال پایتخت و گوشت بسته

/www.farsnews.com/newstext.php?nn=http:/13951025000588 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۸ : تاریخ

 قرمز  تلزوم ایجاد سامانه جامع آماري براي تنظيم بازار گوش
ور جامع با حضهای دامی گفت: برای موفقیت در تنظیم بازار گوشت قرمز باید یک سامانه آماری رئیس انجمن واردکنندگان فراورده

  .نفعان از گزارشات آماری این سامانه تبعیت کنندهای بخش خصوصی، راه اندازی شود و ذیدستگاه های دولتی و تشکل

با اشاره به نوسانات اخیر  ،خبرگزاری فارسگو با خبرنگار بازرگانی های دامی در گفتفرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فراورده

هزار تومان افزایش داشته و  10قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: واقعیت این است که قیمت گوشت قرمز در سال جاری، نزدیک به 

ها و همچنین نقش آن به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی باید این چالش به با توجه به جایگاه گوشت قرمز در سبد خوراکی خانواده

مقوله تنظیم بازار را نباید  :های موثر بر تنظیم بازار افزودوی در مورد مؤلفه.ای و کالن مورد بررسی و بازنگری قرار گیردورت ریشهص

ها حواله کرد، ها یا واسطهدر قالب یک برنامه مبتنی بر فرایندهای انتظامی و قضایی خالصه کرد و یا اینکه تقصیرها را یکباره به دالل

ها و ای از قوانین، دستورالعملگذاران بنا می شود و مجموعههای اقتصادی سیاستاساس تنظیم بازار بر پایه رویکردها و نگرشبلکه 

ست بخش دهای تنظیم بازار به نتیجه رضایتبه گفته آگاهی، اگر به مرور زمان مشخص شود که سیاست.گیردها را در بر میاستراتژی

ها میان نهادهای بازار مانند مصرف کنندگان، تولید کنندگان، واردکنندگان های حمایتی و تقسیم مسئولیتاستپیدا نکرده، باید در سی

های اولیه و وی ادامه داد: یکی از زیرساخت.و توزیع کنندگان تجدید نظر شود و به درستی نقش هریک مورد بازبینی قرار گیرد

ازار، در اختیار داشتن آمار و ارقام صحیح و مطابق واقع از میزان مصرف و تولید ضروری برای پیاده سازی درست و منطقی تنظیم ب

اندازی سامانه جامع آگاهی با تاکید بر ضروت راه.ها است که دچار مشکل استکاال است که متأسفانه در این زمینه کشورمان سال

قطعاً نخواهیم توانست نگاه جامع و فراگیر به آمار و ارقام ای و از هم گسسته، آماری در حوزه گوشت قرمز افزود: با مدیریت جزیره

ها و ادارات دولتی از قبیل گمرک، وزارت صنعت، داشته باشیم و ضروری است در این خصوص یک پنجره واحد ایجاد شود و دستگاه
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اضافه کرد: در این میان، نقش  وی.ای عرضه کنندوزارت جهاد کشاورزی، اداره دامپزشکی، اطالعات آماری خود را به صورت زنجیره

ای برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در نظر گرفته شود. به تشکل های بخش خصوصی حائز اهمیت است و باید جایگاه شایسته

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده.طوری که بتوانند مبتنی بر آمار و اطالعات گردآوری شده، برای تنظیم بازار برنامه ریزی کنند

گذار خارجی در صنعت گوشت کشور اظهار داشت: برای اقتصاد کشور ما که نیاز به ورود های دامی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه

وی .های مدرن را هموار سازدتواند مسیر ورود فناوریگذار خارجی میتکنولوژی نوین تولید و دانش فنی جهانی دارد، جذب سرمایه

ود آمارهای غیرشفاف، جذب سرمایه گذاری عقیم است، تصریح کرد: موفقیت در افزایش سرمایه گذاری ها با اشاره به این که با وج

اد یک شک ایجزدایی از قوانین دارد. بیدر صنعت گوشت و بهبود شرایط تامین گوشت قرمز وابستگی تام به شفافیت آمار و ابهام

برای بهینه سازی تنظیم بازار، موجب جذب حداکثری و ماندگاری چند  تواند به عنوان شاه کلید اصلیسامانه آماری منسجم می

 .گذاران اعم از داخلی و خارجی شودای سرمایهدهه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951028000105 

 

 

 

 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 درصدي گوشت در بازار 30هاي دیگر/ مازاد نقشه دالالن براي ارسال گوشت قرمز از تهران به استان

 .های اخیر خبر دادها در هفتهنماینده بخش خصوصی تأمین دام زنده، از کارشکنی برخی قصاب

اهش ها برای جلوگیری از کخبرنگار ایانا از ترفند جدید قصاب وگو باکنندگان دام زنده ایران امروز در گفترئیس شورای ملی تأمین

رو است، از نقشه درصدی روبه 30اکنون این محصول در بازار با مازاد قیمت گوشت قرمز انتقاد کرد.منصور پوریان با اشاره به اینکه هم

 ها دانست.ع اصلی ارزان شدن قیمتها برای رهایی از بند کاهش تدریجی قیمت گوشت قرمز خبر داد و آنها را مانقصاب

های دیگر مانند خوزستان، اصفهان شان را پس از یکی دو روز، به استانهایمانده در مغازههای باقیها الشهبه گفته وی، بیشتر قصاب

ان اتفاق نها در تهرای که برای گرانی چیده شده، به هم نریزد.پوریان معتقد است: گرانی گوشت تفرستند تا سفرهو دیگر مناطق می

ین مسئله ها به اافتاده و شرکت پشتیبانی با ورود به بازار و عرضه این محصول قصد فروکش کردن تنور گرانی را دارد، اما گویا قصاب

خورد و ها به چشم میاکنون مازاد تولید در دامداریخواهند به سود خود بیندیشند.اگرچه همدهند و همچنان میرضایت نمی

هزار  300رو شده، اما آمادگی بیش از دو میلیون و ها نیز انبوه از الشه است و از طرف دیگر، صادرات با کمی کاهش روبهخانهسرد

کنندگان دام زنده باشد.وی ترین دغدغه رئیس شورای ملی تأمینرأس دام سبک برای کشتار تا کمتر از یک ماه دیگر، شاید مهم

تومان در  500هزار و  31د گوشت با قیمت باال خودداری کنند؛ زیرا نرخ متعادل بره باید چیزی حدود تأکید کرد: مردم باید از خری

های ها رسیده است.صحبتهزار تومان در برخی فروشگاه 38هر کیلوگرم به دست مشتری برسد، اما در حال حاضر قیمت آن به باالی 

 گفته بود: در صورت استمرار تزریق باشگاه خبرنگارانگوسفندی به  پوریان در حالی است که چندی پیش، رئیس اتحادیه گوشت

 ها در بازار وجود دارد./گوشت و جلوگیری از صادرات دام احتمال کاهش مجدد قیمت

iana.ir/fa/news/http://www.39467/%D9%86%D9 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951028000105
http://www.yjc.ir/fa/news/5914829
http://www.yjc.ir/fa/news/5914829
http://www.iana.ir/fa/news/39467/%D9%86%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشت مرغ
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۴ : تاریخ

 کندتومان/افزایش قيمت جوجه یک روزه درباره بازار شب عيد نگرانی ایجاد می 6900مرغ کيلویی  :
تومان است اما  6900رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: قیمت مرغ در سه هفته اخیر روند ثابتی داشته و کیلویی  

  .درصدی داشته است 40متأسفانه قیمت جوجه یک روزه افزایش 

درمورد آخرین وضعیت بازار عرضه مرغ با توجه به شنیدن  ،ری فارسخبرگزاوگو با خبرنگار کشاورزی خانی در گفتمهدی یوسف

اخباری مبنی بر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گفت: به هر حال اینگونه اخبار در میزان مصرف مرغ که در داخل و چه میزان 

 .صادرات آن تاثیرگذار است و طی این مدت مصرف تا حدودی کاهش یافته است

ترین نقطه خود قرار دارد و هم اکنون مرغ تازه به های خوراک دام و طیور قیمت مرغ در پایینوجه به افزایش هزینهوی گفت: با ت

 .تومان بخرند 6900توانند هر کیلو مرغ تازه را شود و مردم میها داده میتومان تحویل مغازه 6250صورت عمده 

وجه یک روزه به عنوان پایه تولید مرغ تازه در کشور را یکی از عواملی دانست رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی افزایش قیمت ج

تومان  1500که ممکن است در میزان تولید یا قیمت مرغ در شب عید تاثیرگذار باشد و افزود: طی سه هفته اخیر جوجه یک روزه از 

نگرانی را ایجاد کرده که با قیمتی که مشخص  سابقه است و اینتومان رسیده که طی چند سال گذشته بی 2100در هر عدد به 

 .ریزی کننددهندگان مرغ جوجهنیست در شب عید چقدر خواهد بود پرورش

 2100ها االن جوجه یک روزه با قیمت روز است که اگر مرغداری 50وی ادامه داد: مدت زمان پرورش مرغ در کشور ما چیزی حدود 

با قیمت بسیار باالتر از وضع موجود به بازار عرضه کنند که مشخص نیست در این تاریخ وضع اسفند مرغ خود را 14تومان بخرند باید 

 .اندریزی فعال دست نگه داشتهها برای جوجهبه چه منوالی است و در نتیجه مرغداری

آید که وزارت جهاد میخانی این را هم گفت: از طرف دیگر اگر پرورش مرغ برای شب عید آغاز نشود نگرانی کمبود هم بوجود یوسف

 .کشاورزی از هم اکنون باید فکری برای این وضعیت بکند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 (العاده! )طنزآفرین به این تحليل فوق

های چند وقتیه که حرف و حدیث توی بازار گوشت، هم صدای مردم رو درآورده، هم صدای مسئوالن رو. البته مسئوالن توی سازمان

چینن. برای این اتفاق پشت هم می های کارشناسی مختلفی روکاسه نکردن و هنوز هر کدوم، علتمختلف، هنوز حرفاشون رو یه

گی، امکان ده که با خودت میکنی، آنقدر با تأکید و اعتماد به نفس جوابت رو میجالب اینجاست، از هر کدوم که نظرخواهی می

دوست  هشه کصورت ناگهانی نظرت عوض میری، آنچنان بهیکی مینداره کسی بتونه روی دست این آقا بلند شه؛ اما وقتی سراغ اون

 !...لوح بودن خودت بخندیداری به ساده

 فخروحيد زندي

های چند وقتیه که حرف و حدیث توی بازار گوشت، هم صدای مردم رو درآورده، هم صدای مسئوالن رو. البته مسئوالن توی سازمان

چینن. این اتفاق پشت هم می های کارشناسی مختلفی رو برایکاسه نکردن و هنوز هر کدوم، علتمختلف، هنوز حرفاشون رو یه

گی، امکان ده که با خودت میکنی، آنقدر با تأکید و اعتماد به نفس جوابت رو میجالب اینجاست، از هر کدوم که نظرخواهی می

ت دوس شه کهصورت ناگهانی نظرت عوض میری، آنچنان بهیکی مینداره کسی بتونه روی دست این آقا بلند شه؛ اما وقتی سراغ اون

کنندگان و تولیدکنندگان... ایشون به ش همین اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرفلوح بودن خودت بخندی!نمونهداری به ساده

و ها و مراکز عرضه رکه انگار رفته تمام دامداری "عرضه دام به اندازه کافی نیست"کنه ای تاکید میقدری محکم و بدون هیچ شائبه

 د باری هم با یکی، دو تا دامدار، ناهار خورده! شایدم خونه چند نفرشون شب مونده.از نزدیک دیده و حتی چن

ها رو کمی تحمل کرد، اما حرفای دیروز رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی رو کجای دلمون بذاریم آخه؟ شه این تحلیلحاال باز می

 یابد و به همینها افزایش میماه به دلیل واریز حقوق تقاضای خرید در اول هر"ای که با ایسنا داشته، گفته ایشون توی مصاحبه

یعنی اگه محیط ورد در اینترنت هم مثل تلگرام، استیکر داشت، چندتا از اون استیکرای ناب رو بعد  "یابد.دلیل قیمت نیز افزایش می

گم جناب بندی محکم نشنیده بودم. میخونذاشتم تا حالشو ببره! واقعا تا به حال تحلیلی به این قدرت و به این استاز این جمله می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گیرن، بعضیا هم پنجم، هفتم، یا حتی دهم؛ بعضیا هم اصال چند رئیس اتحادیه، بعضی از کارمندان حقوقاشونو روزای آخر ماه می

کم  شون همشه؟ متاسفانه این گروه، جزو سرشماری شما نبودن که البته تعدادماهه که حقوق نگرفتن ... پس تکلیف اینا چی می

ضا ره، چرا آخر ماه که تقاها به خاطر افزایش تقاضا باال مینیست.اصال فرمایش شما متین! پرسش اینجاست که وقتی اول ماه، قیمت

وقت نرخ گوشت روند کاهشی نداره؟ ما رو گرفتی؟ این چه نظام عرضه و تقاضاییه که به خاطر کمبود مالی مردم، پایین میاد، اون

کنی، ما رو روشن کن که دقیقا اواخر هر شه روباه!؟ شما که انقدر خوب تحلیل میفتن شیره، اما موقع پایین اومدن میموقع باال ر

یاد؟ اصال به نظرم به جای تنظیم بازار گوشت، متناسب با شرایط ها پایین نمیافته که با وجود کمبود تقاضا، قیمتماه چه اتفاقی می

های مساوی تقسیم کنن و هر چند روز یه بار، یه بخشش رو ه حقوق کارمندان رو در طول ماه به قسمتتقاضا، بیا یه دستور بده ک

کنی، جون من فقط داستان آخر ماه افته و همه راضین. اما هر کاری میوقت دیگه این نوسان ها اتفاق نمیبه حسابشون بریزن. اون

شون اوایل زندگیش درست روزی که حقوق گرفته بود، با زن و بچه رفت رو واسم روشن کن!راستی یاد عموی خودم افتادم... ای

هاش تمام وسایل بازی رو امتحان کردن و انقدر هله هوله و تنقالت خریدن و شام مفصل خوردن که تا کنم بچهشهربازی. فکر می

لبته از این اتفاقا برای عمو جان زیاد قرون آخر حقوقش خرج شد. یعنی حتی پول کرایه ماشین برای برگشتن به خونه رو نداشتن! ا

ده. اما جالب اینجاست که همیشه ها انجام میکرد؛ هنوز هم گاهی از این ولخرجیافتاد و همون روز اول، کل حقوق رو هوا میمی

دگی اینه که زنشه. حاال پرسشم از شما رئیس اتحادیه کشه، توی فریزر خونش گوشت قرمز پیدا میها هم که پولش ته میهمین ماه

 ات! این دو تا پرسش ما رو هم جواب بده!/کنید؟ قربون تحلیل دست و رو نشستهعموی بنده رو چطور تحلیل می

http://www.iana.ir/fa/news/39613/%D8%A2% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 رمز برندگان در بورس

ها حاکی از آن است که رمز ماندگاری در بازار سرمایه، توجه به فعاالن بازار سهام همواره به دنبال کسب درآمد پایدار هستند. بررسی

  .هایی است که معتبر و موثق باشنداخبار و تحلیل

با این  گریهای برخط بر مبنای شایعات استوار هستند. معاملهرسانهاین در حالی است که عمده مطالب منتشرشده در فضای کنونی 

همراه ندارد. حجم مدت منجر شود و پایداری چندانی برای سهامداران به تواند به کسب سودهای کوتاهرویکرد در بهترین حالت می

های خبری، از موضوعاتی است که باعث شده های سطحی و اظهارنظرهای مغرضانه از سوی برخی پایگاهپایه، تحلیلوسیع شایعات بی

اندازی را برآن داشت تا با راه« دنیای اقتصاد»رفتار غالب بازار سهام باشد. فقدان چنین مرجعی، « موج سواری»این روزها، رفتار 

وانند با استناد به تگذاران میسرمایه« دنیای بورس»خدمتی جدید به فعاالن بازار سرمایه ارائه دهد. در « دنیای بورس»سایت 

گذاری خود را کاهش دهند و به سودی ها ریسک سرمایههای دقیق و اطالعات موثق در سه سطح کالن، صنایع و شرکتتحلیل

 مندی از این خدمات، با مراجعه به آدرستوانند برای بهرهمطلوب در بازار دست یابند. متقاضیان می

www.donyayebourse.com نام کنندثبت« دنیای بورس»ای مناسب در زینهو پس از پرداخت ه. 

http://www.iana.ir/fa/news/39406/%D8%B1% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ

 شودهاي ایرانی برگزار میالمللی شرکتکارگاه آموزشی تأمين مالی بين

های آموزش خود برای فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق تهران یک کارگاه آموزشی تأمین مالی مرکز آموزش اتاق تهران در تداوم برنامه

 .کندهای ایرانی در دوران پسا برجام، برگزار میالمللی شرکتبین

االن اقتصادی و اعضای اتاق تهران یک کارگاه های آموزش خود برای فعبه گزارش ایانا، مرکز آموزش اتاق تهران در تداوم برنامه

 کند.های ایرانی در دوران پسا برجام، برگزار میالمللی شرکتآموزشی تامین مالی بین

برپایی این کارگاه آموزشی در راستای توجه اتاق تهران به موضوع تقویت دانش و سطح آگاهی فعاالن اقتصادی و اعضای این اتاق 

 المللی در دوره پسا تحریم است.ر بازارهای بینبرای حضور قدرتمند د

بهمن ماه سال جاری در ساختمان  5شنبه ساعت و در روز سه 4بنا بر اعالم مرکز آموزش اتاق تهران، این کارگاه آموزشی به مدت 

تامین مالی، تامین مالی هایی چون اصول بنیادی شود. حاضران در این کارگاه آموزشی با سرفصلاتاق تهران برگزار می 2شماره 

میانگین  المللی، اهمیتای و نحوه تعامل با آنها و آشنایی با اعتباردهندگان صادراتی بینالمللی توسعههای بینها، انجمنپیچیده پروژه

های تامین مالی المللی، مطالعه موردی روشهای تامین مالی پیشرفته و نوین بینموزون هزینه سرمایه در شرایط اقتصاد ایران، مدل

 شوند.کنندگان مالی آشنا میالمللی و شناخت تامینبندی بینهای موفق جهانی، سیستم رتبهپروژه

 آموخته دانشکده اسکس انگلستان و دانشکده دانشگاه مدیریت تهران است.مدرس این کارگاه آموزش پیمان مولوی، دانش

ز طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام اقدام کنند و برای دریافت اطالعات بیشتر توانند امتقاضیان حضور در این کارگاه آموزشی می

تماس بگیرند. ضمن این که با توجه به محدودیت فضا، عالقه مندان باید حداقل  88107732و  88107723های نیز با شماره تلفن

 را تکمیل کنند./نام خود فرآیند ثبتدو روز قبل از برگزاری کارگاه 

http://www.iana.ir/fa/news/39602/%DA%A9 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۳تاریخ: 

 پراستنادترین پژوهشگران دنياایرانی در جمع  6

را منتشر  2016سال  دنیا در« پژوهشگران پراستناد» اسامی «رویترز تامسون» موسسه ساله، هر روند مطابق  |شهروند، محمد باقرزاده

 21هزار پژوهشگر از سراسر دنیا در شود. این موسسه ساالنه نزدیک به سهپژوهشگر ایرانی هم دیده می 6کرد که در بین آنها نام 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  از« مهدی دهقان»کند که در فهرست امسال نام عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی میحوزه موضوعی را به

حسن م»المللی امام خمینی)ره(، از دانشگاه بین« سعید عباس بندی»از دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل، « داود دومیری گنجی»

از دانشگاه شهید « شهرام رضاپور»از دانشگاه صنعتی شیراز و « طاهر نیکنام»از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، « االسالمیشیخ

سال شود و در تاکنون در بین پژوهشگران پراستناد دیده می 2008سال از « گنجیداود دومیری»نام .نی آذربایجان هم وجود داردمد

اکنون رئیس های بعد از آن دومین پژوهشگر ایرانی حاضر در این فهرست است. دومیری گنجی که همدر رده اول و سال 2014

علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است، درباره نکات و دستاوردهای آمل و عضو هیأتهای نوین دانشگاه تخصصی فناوری

ها ها تاثیرگذار است و رتبه دانشگاهپراستناد بودن در رنکینگ دانشگاه»گوید: می «شهروند»پراستنادبودن مقاالت یک پژوهشگر به 

واند مدیریت علمی جهان را به دست بگیرد. پژوهشگری که پراستناد تدهد. نکته مهم دیگر این است که این امتیاز میرا ارتقا می

 های علمی روز قرارهای مختلف را رصد کند و درجریان پیشرفتتواند مجوز و امتیاز ژورنال بگیرد و مقاالت مرتبط در حوزهباشد می

 «.شداجتماعی دنیا تاثیرگذار با -تواند بر مسائل سیاسیبگیرد؛ یعنی پراستناد بودن می

هزار مورد است، درباره کارکرد 30منتشر کرده و تعداد ارجاعات به مقاالت او بیش از   isi مقاله 700گنجی که تاکنون بیش از میری

یان داشته بنتواند مشخصه دانشبر این میالمللی کمک کند؛ عالوهتواند به اختراعات بینهر مقاله علمی می»گوید: این مقاالت هم می

تواند تواند باعث درآمدزایی برای یک کشور شود. مقاالت ما از صنعت گرفته شده و میدرکنار این موارد فروش کتاب و مقاله میباشد. 

ا را بخریم. هکه بخواهیم این ایدهها و تفکرات جدید دست خود ما است به جای ایندر توسعه صنعتی کشور تاثیرگذار باشد یعنی ایده

های خود خریم که اگر از مقاالت و پژوهشها را با قیمت گزاف برای بکارگیری در صنعت میها ما ایدهها و رشتهدر بسیاری از گرایش

های های گذشته بحث تقلب علمی و شیوهدر ماه«.هایی وجود نخواهد داشتدرستی استفاده شود، دیگر نیازی به چنین هزینهبه
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 ای را برای مقابله با این معضل رو بهجا پیش رفت که دولت الیحهرار گرفت و کار تا آنمبارزه با آن در صدر اخبار دانشگاهی کشور ق

گسترش روانه مجلس شورای اسالمی کرد. در همین روزها همچنین مجله علمی نیچر مدعی شد که دو موسسه انتشارات علمی 

مقاله منتشرشده در هفت نشریه علمی را به دلیل  58ل، اند که پس از تحقیقی مفصاعالم کرده« اسپرینگر»و « بیومد سنترال»معتبر 

پژوهشگر ساکن ایران مولف این مقاالت  282اند که حذف کرده« سرقت علمی، تقلب و تبانی درباره مولف و در روند بررسی علمی»

شود با این روند چگونه می های علمی چه تأثیر منفی بر چهره علمی ایران در دنیا خواهد گذاشت وها و تقلباند. این تخلفبوده

های گرایش به تقلب در کشوری که گام»گوید: مبارزه کرد؟ عضو هیأت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل در پاسخ به این پرسش هم می

اشت. د ای مرسوم است؛ یعنی وقتی تعداد مقاالت باال برود امکان خطا هم وجود خواهددارد، تا اندازهبلندی برای پیشرفت علمی برمی

برابر رشد متوسط  11هم حدود  2011سال درصد بیشتر از متوسط رشد جهانی بوده و در 18،8رشد علمی ایران  2015سال در 

دهد، بنابراین در این مسیر پرشتاب پیشرفت، احتمال خوبی روند پیشرفت علمی کشور را نشان میجهانی بوده است که این اعداد به

هایی برای مقابله وجود های علوم و بهداشت تالشد تالش شود که این اشتباهات کمتر شود که در وزارتخانهاشتباه وجود دارد و بای

است که تیر امسال از رساله دکترای خود « االسالمیمحسن شیخ»ترین پژوهشگران حاضر در این فهرست هم یکی از جوان«.دارد

ر مجموع التحصیل شده است داالسالمی که در رشته مهندسی مکانیک فارغیخدر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دفاع کرده است. ش

عنوان یکی از پژوهشگران پراستناد معرفی شده است. اما معنی پراستناد بودن به 2016سال دارد که در  ISI مقاله 100نزدیک به 

می االسالدهد؟ شیخصورت گرفته را نشان می هایمقاالت یک محقق چیست و این عبارت تا چه اندازه کیفیت علمی و عملی پژوهش

استنادهای مربوط به یک مقاله حکایت از کیفیت مناسب آن مقاله دارد و هرچه کیفیت بهتر »گوید: می« شهروند»باره به در این

یفیت مقاله در تشخیص کتواند یکی از معیارهای مناسب تواند اثرگذاری بیشتری در دنیا داشته باشد؛ لذا پراستناد بودن میباشد، می

بار از سراسر دنیا به مقاالت این پژوهشگر استناد شده است، 500هزار و 4شده از اسکاپوس تاکنون بیش از مطابق آمار ارایه«.باشد

د رتوانند در صنعت واهمیشه این مقاالت می»اند: ها چه تاثیری بر صنعت کشور گذاشته و تا چه اندازه عملی شدهولی این پژوهش

ها به همین صورت است؛ مثال در رشته ریاضی کنم در همه رشتهشوند ولی در رشته ما همه مقاالت وارد صنعت نشده و فکر می

ها و مقاالت جنبه عملی مستقیم ندارند. رساله دکترای کند و برخی از رشتهتئوریک بودن این مقاالت، صنعتی کردن آنها را دشوار می

های مختلف برای افزایش نرخ انتقال حرارت حرارتی آب به هوا بوده است و به صورت آزمایشگاهی از روشهای من در زمینه مبدل

ایم. پیشنهادهایی شده ولی هنوز عملی نشده است. من در زمینه انتقال استفاده کردیم که هنوز در این زمینه وارد صنعت نشده

براین تا تیرماه دانشجو بودم و فرصتی برای پیگیری در صنعت  ت. عالوهکنم و تمام کارهای من در این زمینه اسحرارت کار می

لی هزینه تحصیلی را داشته وهای معتبر دنیا و دریافت کمکاالسالمی پیش از این هم امکان تحصیل در برخی دانشگاهشیخ«.نداشتم

ه دهد. او درباره فعالیت و وضع کاری کنونی خود ترجیح داده که در ایران )دانشگاه نوشیروانی بابل( به تحصیل و پژوهش خود ادام

ام. علمی گرفتههای مساعدی برای جذب به صورت هیأتکنم ولی قولالتدریس کار میاالن در دانشگاه به صورت حق»گوید: هم می

من ماندن در ایران و التحصیالن مقاطع عالی دانشگاهی است. برنامه اصلی مشکلی که در جذب وجود دارد برای همه دوستان و فارغ

خدمت به کشور است. حتی برای تحصیل در مقطع دکترا هم امکان رفتن به خارج از کشور وجود داشت که البته من ترجیح دادم 

ین نخبگان نیز در قبال ا»شاءاهلل که بتوانیم پیرو راه شهدای عزیز باشیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: بمانم. ان

سئول هستند و باید از طریق احساس مسئولیت و استفاده از این استعداد و توانایی در مسیر صحیح خود، شکر آن را بجا نعمت م

وضعیت مالی نامناسب بسیاری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچنین بازار «.، بتوانم از عهده شکر نعمت الهی برآیم«آورند

وع تر مشتاق کرده و همین موضفروشی برخی پژوهشگران را به همکاری با این دفانویسی و مقالهنامهپایانپرسود موسسات و دفترهای 

االسالمی درباره مقاالت مورد انتقاد و هم سبب شده که نگاه برخی نشریات معتبر علمی به مقاالت ایرانی کمی تغییر کند. شیخ
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 کنم. موسساتیخصوص اظهارنظر نمیدر زمینه تخصصی بنده نبود؛ لذا در این این مقاالت»گوید: همکاری با این موسسات هم می

گاه دهند ولی من خودم به لحاظ شرعی با این مسأله مشکل دارم و هیچنامه و مقاله را انجام میهم وجود دارند که کار فروش پایان

دهد که تعداد رویترز و دیگر موسسات مشابه، نشان مینگاهی به اسامی اعالم شده از سوی موسسه تامسون «.اموارد این کار نشده

سال درحال افزایش است و پژوهشگران ایرانی که مورد استناد دیگر مقاالت و پژوهشگران هم قرار سال به مقاالت محققان داخلی 

قیقات و فناوری از رتبه سوم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تح« وحید احمدی»رشدی دارند. پیش از این گیرند روند روبه می

 .شتاب علمی کشور در دنیا سخن گفته بود

http://www.iana.ir/fa/news/39367/%D9%A6%- 

 

 

 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۳۰تاریخ: 

 !کارند نه با دستدرخت را با قلب می

گویند درخت را با ای که میشنیده !مرد گفت: خدا قبول کند. به دستانش نگاه کرد، درختی کاشته بودگیله |شهروند،مجتبی طحان

ها برای ادامه حیات به وجود آن اند! درخت طالی سبز زمین است که همه انسانکارند نه با دست؛ وه که چه زیبا گفتهقلب می

گیز هستی، به سبزی و زیبایی درختان بنگر و اگر طالب روحی آرام و سیال هستی، اندنبال لحظاتی دلگویند اگر بهنیازمندند. می

درخت بکار و بدان که کام دل به بار آرد. راستی درخت نماد امید به زندگی نیز هست با رحمت و رأفتی سرشار که تمام وجودش را 

ه برای تمام موجودات، خوبی که کنی، به خودت کاری، نیت سالمتی کن نه برای خود کدهد. درخت که میبه دیگران هدیه می

کودک 40نهال کاشته شد با دستان کوچک 40گردد به کار قشنگی که در اهواز انجام شد! گردد. اما بهانه نگارش این گزارش برمیبرمی

با این بیماری جانفرسا را بدهد.  ها امید مبارزهکه به بچهنهال برای این 40ها، نهال به امید سالمتی بچه40سرطانی و به نام خودشان، 

توانی برایش تحمل کنی؛ فرزند که داشته باشی، با کنی که حتی یک بیماری ساده را هم نمیاگر صاحب فرزند باشی، درک می

 گویند:های سرطانی باحمر اهواز این برنامه را ترتیب دادند تا به بچهکنی. داوطلبان هاللهای بیمار این مرزوبوم همدردی میبچه

 .های محکم همواره رشد و نمو کنید، میوه بدهید و به روزگار بپاییدهای مهربان و بیمار، مثل درخت باشید، با ریشهبچه

 فصل بهار در خوزستان شروع شده است

، وبی ایرانشود، اما در خوزستان و مناطق جناگرچه در بسیاری از نقاط کشور در فصل زمستان هوای سرد با برف و کوالک جاری می

ماه از عبور هوای گرم و سوزان، باالخره نوبت به فصل بهار 9گذرانی در دامان سبز طبیعت است، چراکه بعد از فصل گلگشت و وقت

شود و تا پایان فروردین ادامه خواهد یافت. جای خوزستان آغاز میرسد. در این روزهای بهاری هم کاشت طالی سبز در جایمی

هایی متعدد و خالقانه که کنند. برنامههای متنوعی را اجرا میزیست برنامهخوزستان نیز به بهانه حمایت از محیط احمرجوانان هالل

ها برای رفاه اجتماعی و تسکین آالم احمرینشان از تبلور روح بشردوستی در این جمعیت مهرورز داشته و دارد. باید گفت هالل

شان رنگ و لعاب خدایی دارد و هایکاهند و در یک کالم، فعالیتاز دردهای جامعه را می ای وارد شوند، دردیبشری در هر حیطه

 .نشیندآید، الجرم بر دل میچون که از عمق جان برمی
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 کودک سرطانی در اهواز40نهال به امید سالمتی 40

اهواز و بیمارستان  2شهرداری منطقه  بار با همکاری جوانان این جمعیت،گوید: برای نخستیناحمر اهواز میرئیس جمعیت هالل

هایی که کاشته که نهالنژاد با بیان اینهاشم الهکودک مبتال به سرطان کاشته شد. سید فتح40نهال توسط 40شفای شهرستان، 

اری گذته، نامکند: کنار هر نهال پالکی به نام کودکی که نهال را کاشهای ثمرده و درختان میوه است، عنوان میشده همگی از گونه

افزاید: این کار با عنوان یک کار فرهنگی میها در کنار ساختمان کتابخانه مرکزی اهواز بهاو با اشاره به کاشت این نهال.شده است

شدن بذر امید در قلب هر کودک مبتال به سرطان است که برای مبارزه با بیماری خود، امید خود را از دست ندهد و هدف کاشته

هوای سالم، عمر بیشترمشارکت در اجرای طرح جنگالنه نیز ازجمله کارهای خوب و دلپسند .شتن فردایی بهتر مبارزه کندبرای دا

عنوان یک زیست بهاحمر شهرستان بهبهان با اشاره به حفظ محیطاحمر بهبهان بوده است. سرپرست جمعیت هاللجوانان هالل

ست زیرعایت اصول محیطرود و عدمشدن میکه زندگی بشر به سمت ماشینیبه اینگوید: با توجه وظیفه انسانی و شهروندی می

م، هوای سال»بخشی به شعار ها و مراتع و عینیتاحمر شهرستان با هدف توسعه جنگلبرای طبیعت بسیار مضر است، جوانان هالل

که در این طرح هر یک از اعضا به هبهانی با بیان اینباین طرح را همپای مردم دیگر شهرستان آغاز کردند. مهران مرادی« عمر بیشتر

کند: طرح جنگالنه در شهر تشان از توابع شهرستان بهبهان نیت داشتن فردایی بهتر با هوایی پاک، یک نهال را کاشتند، تصریح می

هان از همشهریان محترم خواست احمر بهببا کاشت نهال اجرا شده است. او با تجلیل از اقدام خداپسندانه اعضای جوان جمعیت هالل

های پایان هفته، با کاشت نهال برای فرزندان خود به فردایی آبادتر برای این مرزوبوم زیستی در تفریحضمن رعایت اصول محیط

 .بیندیشند

 احمر ایذه با کاشت نهال در طرح جنگالنهآغاز زندگی مشترک زوج جوان هالل

کند: طرح جنگالنه با حضور کارکنان، جوانان، امدادگران و نجاتگران، داوطلبان و هار میاحمر ایذه نیز اظسرپرست جمعیت هالل

 .احمر ایذه و جمع زیادی از دوستداران طبیعت در منطقه اتابکی هالیجان این شهرستان برگزار شداعضای شورای اجرایی هالل

کنندگان در این منطقه گردشگری کاشته شد. او با اشاره شرکتافزاید: در این طرح تعداد زیادی نهال بلوط توسط غالمرضا امین می

حوزه  هایهای رو به نابودی بلوط گفت: با توجه به زوال و نابودی بسیاری از جنگلویژه در جنگلبه ضرورت اجرای طرح جنگالنه به

زمره، این طرح با هدف احیای این منابع نشین برای استفاده رورویه از مناطق زاگرسزاگرس، بروز بیماری خشکی بلوط و برداشت بی

شده تنگ اتابکی هالیجان برگزار شد، یک زوج گوید: در حاشیه طرح جنگالنه که در منطقه حفاظتخدادادی اجرا شده است. او می

نگل احمر دشت آزادگان در جحضور فعاالنه جوانان هالل.احمری زندگی مشترک خود را با کاشت نهال آغاز کردندجوان هالل

گوید: این احمر دشت آزادگان نیز با اشاره به حضور پرشور جوانان این جمعیت در مراسم جنگالنه میمیشداغرئیس جمعیت هالل

الدبس در منطقه میشداغ برگزار شد. یاسر ساعدی با اشاره به ضرورت مراسم با حضور فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان در جنگل ام

ترین کارهای ما باید در کند: یکی از مهمهای گرم و خشک کشور اظهار میعنوان یکی از استانزستان بهدرختکاری در استان خو

ها باید توان خود را به نمایش عنوان یک فعال اجتماعی در همه عرصهاحمری بهزیست باشد، زیرا یک جوان هاللراستای حفظ محیط

 اخیر، هایسال در ریزگردها پدیده وجود به توجه با  کند: اپسندانه تصریح میاو با تأکید بر ضرورت انجام این عمل خد.بگذارد

 .ایانی کندش کمک روان هایشن تثبیت به تواندمی درختکاری

احمرشهرستان باغملک نیز از کاشت نهال توسط اعضای جوانان این جمعیت هایی کوچک با خاطراتی بزرگرئیس جمعیت هاللنهال

رسبز که برای سعلیزاده، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایندهد. محسن شیخیبه مناسبت هفته درختکاری خبر می

 مارشبه کشور هر ملی و اساسی مهم، های ها یکی از ثروتکند: جنگلیر برپا شود، اظهار میداشتن کشور باید نهضتی فراگنگه

وید: جذب گکنند، میها ایفا میکه درختان با توجه به عمل تولید اکسیژن نقشی مهم و حیاتی در زندگی انساناو با بیان این.آیندمی
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 نظیمت و سیل روز پدیده گردوغبار، حفاظت آب و خاک، پیشگیری از وقوع و کاهش گاز کربنیک و سایر گازهای سمی و نیز کاهش ب

 اشاره با باغملک احمرشهرستانهالل جمعیت رئیس. دهدمی نشان را هاجنگل عملکرد از کوچکی بخش فقط  محیط حرارت درجه

های خود را به یاد شهدای جوان در این مراسم نهال اعضای: کندمی بیان اسالمی نظام اهداف پیشبرد در واالمقام شهدای نقش به

 .مدافع حرم کاشتند

http://www.iana.ir/fa/news/39700/%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

 هواي پاک، کاالي رایگانی که نایاب شد

در تقویم ایران روز هوای پاک نام گرفته است. در تمام کشورهای دنیا برای جلب توجه جامعه اقدام به نامگذاری ماه، دی 29امروز 

 .سازان توجه کنندکنند تا مردم در آن روز بیشتر به مقوله مورد نظر تصمیمروزهای سال می

 ليال مرگن: -خبرگزاري کشاورزي ایران )ایانا( 

ایران روز هوای پاک نام گرفته است. در تمام کشورهای دنیا برای جلب توجه جامعه اقدام به نامگذاری ماه، در تقویم دی 29امروز 

 29روز  1374سازان توجه کنند. در همین راستا از سال کنند تا مردم در آن روز بیشتر به مقوله مورد نظر تصمیمروزهای سال می

داریم و حتی مسئوالن های متنوع گرامی می. در ایران هفته هوای پاک را با برنامهدیماه را به عنوان روز ملی هوای پاک اعالم کردند

 روند تا فرهنگ استفاده از اینرده اول کشور نیز به صورت نمادین با استفاده از وسایل نقلیه عمومی، یا دوچرخه به محل کار خود می

اقدامات هفته هوای پاک به صورت نمادین باقی مانده و به آن جامه وسایل را در جامعه گسترش دهند. اما در ایران متاسفانه تمام 

یابیم که هر سال تعداد این روزها رو به کاهش گذاشته شود. زیرا با نیم نگاهی به تعداد روزهای هوای پاک در میعمل پوشانده نمی

رای تهران بودند که تعداد روزهای سالم آن ها بترین سالآلوده 91و  90و  82و  81های های موجود، سالاست. بر اساس گزارش

است.بیش از چهار دهه است که پایتخت ایران یعنی تهران درگیر غول آلودگی است. بیش از یک دهه است که دولت بسیار کم بوده

ای روی کاغذ نه هاست. با برنامهبرنامه جامع کاهش آلودگی هوا را در دست تدوین دارد اما هنوز این الیحه به مجلس تحویل نشده

های هفتم، هشتم، نهم، دهم و شود. دولتتنها معضل پایتخت کشور حل نشده بلکه هر روز بر لیست کالن شهرهای آلوده افزوده می

ها عملیاتی اند که برنامه جامعی برای کاهش آلودگی هوای کالنشهرهای کشور دارند اما هنوز این برنامهیازدهم هر کدام اعالم کرده

های کالنشهرها سرازیر است. هنوز سیستم حمل و نقل عمومی به حدی توسعه نیافته که خودروهای تک سرنشین در خیاباننشده

ها ساماندهی نشده و معاینه فنی به عنوان ابزاری برای کنترل تردد خودروهای فرسوده در کشور، ارزش ذاتی نشوند. موتور سیکلت

 کنند!مر مفید آنها گذشته نیز به راحتی از مراکز مربوطه، برگه معاینه فنی دریافت میخود را از دست داده و خودروهایی که ع
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ها عرصه را برای استنشاق هوای پاک در شهرها تنگ کرده و به تازگی متولی معاینه فنی خودروها یعنی شهرداری دود اگزوز دیزل

 عاینه فنی خودروهای دیزلی اعمال شود.تری برای مبه این نتیجه رسیده که باید استانداردهای سختگیرانه

در کنار عواملی که به دلیل عدم مدیریت صحیح، هوای پاک را به کاالیی کمیاب تبدیل کرده، ریزگردها به عنوان یک عامل ناخواسته 

 ران را افزایش دهند.های تنفسی در اینوردند تا نرخ ابتال به بیماریاستان ایران در می 21سازان، و خارج از محدوده اراده تصمیم

 اند تا هوای پاک را به کاالیی کمیاب تبدیلهای بشر و شرایط اقلیمی دست به دست هم دادهکنیم که دستکاریدر عصری زندگی می

ای که هوای آن پاک است باید هزینه پرداخت کنیم. کنند. هوای پاک این روزها دیگر رایگان نیست و برای نفس کشیدن در منطقه

اند که باید برای خروج از این وضعیت به طور عملی دست به کار شوند. در وجود هنوز هم آحاد جامعه به این نتیجه نرسیده با این

روزهایی که هوا ناسالم است، تنها نسخه ارایه شده از سوی مسئوالن تعطیلی مدارس است. طرح ممنوعیت تردد خودروها هم برنامه 

ر کاهش آلودگی روزهای ناسالم تاثیر چندانی داشته باشد زیرا با خرید مجوز طرح ترافیک، باز هم رسد ددیگری است که به نظر نمی

های بیشتر برای تردد خودروها سبب شده اقشار ثروتمند با خرید دو خودرو، کنند. اعمال محدودیتخودروها در سطح شهر تردد می

های ترافیکی برای حل مشکل آلودگی کنند که محدودیتاین فکر نمی به ظاهر اسباب آسایش خود را فراهم کنند اما هیچ گاه به

 شوند و نباید با خرید دو خودرو، آالینده بیشتری وارد هوا کنیم.هوا اعمال می

های تجویز شده برای کاهش آلودگی دهد که نسخههای اعمال شده برای کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها نشان مینگاهی به سیاست

اند که هوای سالمتری برای خود و فرزندانشان است اما آیا شهروندان با رعایت اخالق محیط زیستی، تالش کردهقیت آمیز نبودههوا موف

یم ها نیایایم که با خودروهای تک سرنشین به خیابانبه وجود آورند؟ آیا در روزهایی که هوا در وضعیت اضطرار قرار دارد، تالش کرده

دانیم هوای آلوده و سرب باالی موجود در هوا، بیش از آنکه برای مردان مضر باشد بر مومی استفاده کنیم و آیا میو از وسایل نقلیه ع

سالمت زنان و کودکان تاثیر سوء دارد؟حل مسئله آلودگی هوا نیازمند مشارکت تمام اقشار جامعه است. بدون همراهی همه 

د توانیابد و معضل آلودگی حل نخواهد شد. باد و باران هم نمیهای هوا ادامه میالیندههای اجرایی و مردم، قطعا روند تولید آدستگاه

 های هوا بکاهد. تا ما اراده نکنیم، هوا همچنان آلوده خواهد ماند./از حجم عظیم آلودگی

a/news/http://www.iana.ir/f39664/%D9%87%D9%88%D8%A7% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۳۰پنج شنبه 

 :سال بازنشر می شود 9دي ماه و پس از  30به مناسبت 

بزرگان سیاست در جهان همواره به ندرت پیرامون یک موضوع خاص از میان حوزه های تخصصی مختلف مصاحبه اختصاصی و 

تفصیلی می کنند. اتفاقی که بعضا حتی فرصت این موضوع را به خبرنگاران حوزه های تخصصی در جریان بازدید مسووالن ارشد 

می دهد و این امر الزاما سهم خبرنگاران حوزه های سیاسی است. اما شاید زنده یاد قوای سه گانه از پروژه های کشاورزی در کشور ن

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از معدود مسووالن ارشد نظام سیاسی بوده است که مسووالنه و با سعه صدر برای گفت و گو با نخستین 

که البته به دالیل اقتصادی توجیهی برای ادامه  -یدی خورش 1386هفته نامه کشاورزی و صنایع غذایی کشور )دنیای سبز( در سال 

؛ وقت اختصاص داد و تصویر کلی بخش کشاورزی در ایران را به تصویر کشید؛  -روند انتشار آن با وجود سطح کیفی خوب پیدا نشد

ی ایران )ایانا( به خبرگزاری کشاورز.تلفیقی از قوت و ضعف موجود در تنها گفت وگوی اختصاصی با یک نشریه تخصصی کشاورزی

دی ماه و نهمین سالگرد انتشار این گفت و گو و به پاس گرامیداشت مقام سردار سازندگی که در متن این مصاحبه نیز  30مناسبت 

متواضعانه و خالصانه به جایگاه روستایی و کسب و کار خانوادگی اش در بخش کشاورزی بالیده است، این مصاحبه را که توسط 

جاع مدیر مسوول و مانی جمشیدی، مدیر تحریریه وقت هفته نامه دنیای سبز انجام گردید؛ اما به دلیل معذوریت های عبدالغفار ش

 .فنی، از آن هنگام تا امروز در فضای مجازی قرار نگرفته بود، جهت استفاده محققان بخش کشاورزی، باز نشر می کند

************** 

 :"دنیای سبز"وگوی اختصاصی با ترئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گف

 ایمهای کلی کشاورزی دور ماندهاز سیاست

های کشورمان در سه دهه اخیر از همان عنوان یکی از تأثیرگذارترین شخصیترفسنجانی بهاهلل هاشمیمانی جمشیدی: دیدار با آیت

یم که طی حضورش در ارکان نظام از مجلس و دولت ای عظدر دستور کارمان بود. مردی بزرگ با تجربه "دنیای سبز"آغاز انتشار 

 .گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، منشاء تحوالت عظیمی در کشاورزی ایران شده است
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دنیای "های کشورمان در سه دهه اخیر از همان آغاز انتشار عنوان یکی از تأثیرگذارترین شخصیترفسنجانی بهاهلل هاشمیدیدار با آیت

ای عظیم که طی حضورش در ارکان نظام از مجلس و دولت گرفته تا مجمع ر کارمان بود. مردی بزرگ با تجربهدر دستو "سبز

های الزم، سرانجام به همراه عبدالغفار تشخیص مصلحت نظام منشاء تحوالت عظیمی در کشاورزی ایران شده است. پس از هماهنگی

شده بخش کشاورزی است، وارد اتاقی شدیم که بارها و بارها های شناختههرهنامه که از چامتیاز و مدیرمسئول هفتهشجاع، صاحب

ها را شد از نزدیک بسیاری از واقعیتبار نگاه ما با نگاه دوربین متفاوت بود و میتصویرش را از زاویه نگاه دوربین دیده بودیم، اما این

بار این .های سران نظام و ممالکت مختلف را میزبانی کرده بودیریگها و تصمیمترین بحثهای سال مهمدید و شنید. اتاقی که سال

با  بار در محیطی صمیمانهعنوان تنها نشریه کشاورزی ایران برای نخستینهای کشاورزی بود و ما موفق شده بودیم بهپذیرای بحث

 .وگویی در زمینه کشاورزی داشته باشیمرفسنجانی، گفتاهلل اکبر هاشمیحضرت آیت

های مجمع و... سخن گفتیم. عالقه او به کشاورزی های کلی نظام، برنامهانداز، سیاستاو از کودکی و ورودش به کشاورزی، سند چشم با

سال دوری از مسائل اجرایی هنوز هم پیگیر مسائل کشاورزی است و از  10شناسد. پس از خوبی میآور است، کشاورزی را بهحیرت

پاسخ نگذاشت. در حالی که زمان مصاحبه ما های ما را بییک از پرسشمطلع است. در طول مصاحبه هیچ جزئیات بسیاری از مسائل

اگر " وگو کرد و در پایان نیز گفت:رو منتظرش بودند، بیش از یک ساعت با ما گفتها نفر در اتاق روبهدقیقه تعیین شده بود و ده 45

 ".سؤال دیگری دارید بفرمایید

 :خوانيدما را با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه میوگوي متن گفت

************* 
طوری که بارها و ای کشاورز مطرح بوده است؛ بهعنوان خانوادهخانواده حضرتعالی قبل از ورود به حوزه سیاست، روحانیت و حوزه به

مندند که بدانند نحوه باغداری است. خیلی از مردم عالقه اید که عمده درآمدتان از محل کشاورزی وبارها نیز خود شما بیان داشته

عنوان رئیس مجلس خبرنگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص عنوان یکی از مردان بزرگ انقالب که امروز بهآشنایی و نوع نگاه شما به

 مصلحت نقش کلیدی را در نظام بر عهده دارد به مقوله کشاورزی چگونه است؟

ای که دارید، تأثیری در رونق و توسعه کشاورزی کشور داشته های رسانهنامه و برنامهالرحیم، امیدواریم با این هفتهاهلل الرحمن بسم

ه های کلی بخش کشاورزی داشتیم، خیلی فاصلبینم با آرزوهایی که در سیاستکنم، میباشید. امروز که به کشاورزی کشور نگاه می

 .کار شود داریم و باید در این زمینه بیشتر

، از ایمدهم و با دالیل متعدد اهمیت این بخش را دریافتهمن غیر از اینکه خودم کشاورز روستایی هستم، به کشاورزی هم اهمیت می

لحاظ احساسی و عاطفی هم به کشاورزی وابسته هستم. چون از زمانی که در روستا چشم گشودم، دیدم آنچه مردم را در روستاها 

های محدودی نیز ها و مرغداریموقع در روستاها تقریباً کار دیگری نبود. حتی اگر دامداری ط کشاورزی بود و آنداشت، فقنگه می

وجود داشت، به برکت مجموعه کشاورزی بود، یعنی در کنار مزرعه خود چند رأس گاو و گوسفند داشتند و از فواید آن در زندگی 

، کردند. تمام کارشان آبودشان زمین داشتند یا برای کسانی که زمین داشتند، کار میکردند. مردم یا خروستایی خود استفاده می

صحرا و باغ بود. خانواده ما در درجه نخست روحانی بود، اما چون در زمان رضاشاه زندگی برایشان از لحاظ فرهنگی در شهر مشکل 

بودند. ما برادران و خواهران هم در همان روستا متولد  بود، به روستای پدری خود پناه بردند و در ملک خویش مشغول کشاورزی

برای ادامه تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه قم آمدم.  1327سالگی در همان روستا بودم تا اینکه در سال  14شدیم و خود من تا 

باغداری و دامداری یعنی در حد خواندم، در کار کشاورزی، زراعت، تا زمانی که در روستا بودم، عالوه بر اینکه در مکتب درس می

 .کردمزندگی روستایی به خانواده کمک می
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 12های روستا بودم. پدرم مالک بودند از لحاظ وضعیت زندگی شاید جزو بهترینبود، خرده "بهرمان نوق"پدرم در روستای ما که 

ن کشاورزی زندگی بسیار خوبی داشتیم. یعنی حبه باغ و زمین روستا را داشت. دیگران معموالً کمتر داشتند. با هما 96حبه از 

شدت کویری و شور، اما پربرکت بود. هنوز هم همان مردم در روستا چیز برای ما فراهم بود. منطقه زندگی ما یک منطقه بههمه

د و من هم آن ها تقسیم شاز خانواده من هم هنوز خواهران و بستگانم در روستا هستند. ملک پدرم بین همه بچه .کنندزندگی می

مقدار زمینی را که از پدرم ارث بردم، حفظ کردم که برای زندگی ما کافیست. یک تفاوت اساسی که کشاورزی االن با کشاورزی آن 

های شور که های زیرسطحی است. آن موقع پمپاژ و تلمبه نبود و به همین دلیل از آن زمینزمان دارد، رشد فناوری برداشت از آب

 .شدوری نداشتند یا محصوالت کمی در آنها تولید میشوند یا بهرهبرکت میفقط با آب با

های عمیق در آن منطقه رسم شد، ملک پدری ما اگرچه بین پنج برادر و چهار خواهر تقسیم شده با توجه به این مسئله که حفر چاه

روم، جا متکی است. هنوز وقتی به روستای خودمان میدهد و االن زندگی اصلی همه ما به آناست، اما واقعاً کفاف زندگی همه را می

با  بینم وروم، همه را میشوم. با بیشتر مردم روستا که االن شهر کوچکی شده قوم و خویش هستیم و وقتی میخیلی خوشحال می

 .کنیمه مینشینیم و تجدید خاطرکردیم، میسن و سال بودمی و کشاورزی میبسیاری از آنها که آن موقع تقریباً هم

خانه پدری من هنوز هست. حتی بسیاری از درختانی را که خودم در کودکی در حیاط منزل و زمین متصل به حیاط پیوند زدم، 

 .کنیمدهد. آثار کشاورزی ما برقرار است، چون رسیدگی میمحصول می

ساله  20انداز ها است. تنظیم سند چشموادهبحث اصلی ما درباره اهمیت بخش کشاورزی و تأثیر آن در اقتصاد کشور و معیشت خان

و اجرای آن نقطه عطفی در تصمیمات کالن کشور است. حضرتعالی با توجه به نقشی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید، 

ور ر در کشهایی که در دو سه سال اخیاید؟ آیا برنامهانداز چگونه ترسیم کردههای کلی و سند چشمجایگاه کشاورزی را در سیاست

 شود؟انداز تطابق دارد؟ اگر انحرافی مشاهد شد، مجمع چگونه وارد عمل میشود، با سند چشماجرا می

شما سه پرسش را با یک مقدمه مطرح کردید که مقدمه شما درباره اهمیت کشاورزی بود. درباره اهمیت کشاورزی باید بگویم که 

های بخش کشاورزی در قالب دو پایان جنگ و شروع ریاست جمهوری من، سیاستپس از .تغذیه، نخستین نیاز بشر در زندگی است

 .بودید 76تا  68های مدت و بلندمدت آن ها در طول سالبرنامه اول و دوم به مرحله اجرایی رسید که شما شاهد تأثیرات کوتاه

ارهای آن ها و کیربنایی که بخشی از بحثدر کنار وظایفی که قانون اساسی برای مجمع تشخیص ترسیم کرده است، در کمیسیون ز

های کلی بخش کشاورزی را نوشتیم که به تصویب اعضای مجمع رسید. بعدها باز هم بر اساس مربوط به کشاورزی است، سیاست

ده، ساله نظام تدوین شد. این سند خیلی مختصر است و از همه امور مربوط به آین 20انداز دستورات مقام معظم رهبری سند چشم

 هایهای هر بخش مجزا است. بخشی از سیاستگذشته و وضع فعلی کشور، در حد چند کلمه جمالتی آورده شده است، اما سیاست

 .مصوب مجمع در برنامه چهارم هم آمده است

آن  1384تیرماه  11های کلی بخش کشاورزی است که مجمع در تاریخ ترین کار در مجمع برای کشاورزی، تدوین سیاستولی مهم

نامه شما برای ماندگاری بیشتر در تاریخ منتشر شود و هم خوانندگان کنم تا هم در هفتهها را بازگو میرا تصویب کرد. من این سیاست

ها عمل شده و آنچه که امروز وجود دارد چقدر با آنچه که مجمع خواسته محترم خودشان مقایسه کنند که چقدر به این سیاست

 !است، فاصله دارد؟

های فراوان توسط کارشناسان دانشگاهی و میانی و اعضای کمیسیون زیربنایی، بند دارد که پس از بحث و بررسی 9ها این سیاست

در صحن اصلی مجمع مطرح شد و در آنجاغ نیز پس از چند جلسه طوالنی که عالوه بر اعضای اصلی مجمع، مسئوالن مربوطه در 
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کنم که خوانندگان محترم این بخش را با دقت بخوانند. بندها را تصویب رسید. البته تأکید میدولت و مجلس نیز حضور داشتند به 

 :های کلی بگنجد، چون برنامه نیست، سیاست استمختصر کردیم که در سیاست

 .توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت ازمنابع طبیعی پایه تولید و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی -1

امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی، ارتقاء سطح سالمت مواد غذایی، تأمین  -2

های جدید )ازجمله های نسبی و خلق مزیتاصالح و بهینه کردن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات با توجه به مزیت

 .(د و صادراتها در جهت تولیهدفمند کردن یارانه

ویژه اقتصادی واحدهای تولیدی به -های فنی برداری بخش کشاورزی با رعایت اندازهساماندهی و اصالح ساختار و نظام بهره -3

تجمیع اراضی کوچک و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و حفظ واحد تولید اقتصادی با توجه به 

ویژه در واگذاری منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید ها بهگیری حمایتی دولت از این سیاستکید بر جهتمالکیت اشخاص و تأ

 .متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی مناطق کشور

سازی مبنای دانش نوین و بومیسازی نظام تولید کشاورزی از طریق تقویت و توسعه تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی بر نوین -4

 های اقتصادی، اجتماعی،ها و سایر تشکلهای روز؛ تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونیفناوری

 .ها در بخشصنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی کردن فعالیت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e021bc23c26743 

 مرکبات
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۲۷دو شنبه 

 ميزان خسارت سرمازدگی به پرتقال و کيوي اعالم شد

شود، گفت: هزارتن برآورد می 2.7جاری، یک مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه میزان تولید پرتقال در سال <کشاورزی

 بینی شده بود در سالپور با بیان اینکه پیشابوالقاسم حسن.هزارتن از این محصول خسارت وارد کرد 300سرمازدگی به حدود 

هزارتن مرکبات در کشور تولید شود، اظهار داشت: بر این اساس، برآورد شده بود که میزان تولید  700میلیون و  4جاری، حدود 

میلیون تن از این میزان، تولید  1.7تا  1.6وی با اشاره به اینکه حدود .هزارتن باشد 700میلیون و  2جاری رتقال کشور در سالپ

های شمال کشور آسیب وارد هزارتن از پرتقال 300پرتقال مربوط به استان مازندران است، افزود: سرمازدگی که اتفاق افتاد به حدود 

هزارتن از این محصوالت وارد  120گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: حدود های گرمسیری و نیمههمدیرکل دفتر میو.کرد

 .صنایع فرآوری و بخشی از آن نیز در باغات امحا شد؛ ضمن اینکه بخشی نیز توانست وارد بازار و مصرف شود

ز محصول قبل از سرمازدگی برداشت و ذخیره شده بود، بخشی پور با اشاره به ذخایر پرتقال در شمال کشور، ادامه داد: بخشی احسن

تا  500شود حدود هایی است که بر اثر سرما به آنان خسارت و لطمه وارد نشده؛ بنابراین برآورد میاز ذخایر هم مربوط به پرتقال

میلیون تن  1.2د پرتقال جنوب نیز وی با بیان اینکه میزان تولی.های شمال کشور ذخیره شده استهزارتن پرتقال در سردخانه 600

های گرمسیری و مدیرکل دفتر میوه.هزارتن از محصول جنوب نیز، روی درختان و یا ذخیره در انبارها است 600است، گفت: حدود 

 1396برآورد ما این است که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تا اواخر فروردین ماه  :نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

پور با تاکید بر اینکه به اندازه کافی ذخیره پرتقال برای شب عید داریم، اضافه حسن.هیچ مشکلی در زمینه پرتقال در بازار نداریم

 300کیلوگرم پرتقال داشته باشند، ما نیازمند حدود  4تا  3میلیون نفر جمعیت کشور برای شب عید نیاز به  80کرد: اگر همه 

هزارتن میزان ذخیره پرتقال شمال کشور است و همچنان نیز این  600م بود؛ درحالی که االن فقط حدود هزارتن پرتقال خواهی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e021bc23c26743


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

179 
 

وی درباره محصول کیوی نیز افزود: زمانی که سرمازدگی اتفاق افتاد بخش عظیمی از محصول کیوی، برداشت .ذخیره سازی ادامه دارد

هزارتن از محصول کیوی کشور دراین  20تا  10پور با بیان اینکه حدودا بین حسن.شده بود و این میوه مانند پرتقال خسارت ندید

تولید  میزان  های کشور موجود وهم اکنون ذخیره زیادی از این محصول در سردخانه :سرمازدگی دچار خسارت شده است، ادامه داد

دهد، تی حوادثی مانند سرمازدگی در کشور رخ میوی همچنین با بیان اینکه وق.هزارتن است 310جاری حدود این محصول طی سال

دیده و نباید کاری کرد  باید همه از تولیدکنندگان حمایت کنند، گفت: در چنین شرایطی باید پذیرفت که بخشی از محصول، آسیب

ای بسیار بزرگ نمایی ط عدهتوس   پور افزود: متاسفانه سرمازدگی شمال کشور،حسن  .که تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند

 .که شرایط به آن شدت هم بحرانی نبود و اوضاع باغات بحرانی جلوه داده شد؛ در حالی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e1d03871c 

 

 

 

 

 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۵ : تاریخ

 رفع مشکالت و کمبودهاي بخش کشاورزي کهگيلویه و بویراحمد 
  .شودمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکالت و کمبودهای بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد رفع می

ر دیدار با سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره از یاسوج، اسکندر زند ظهر امروز د خبرگزاری فارسبه گزارش 

موسسه پژوهشی در حوزه کشاورزی، باغات و شیالت کشاورزی کشور دو  20از  :به مستعد بودن این استان در بخش کشاورزی گفت

ه به اینکه ذخایر ژنتیکی کشور یکی معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با اشار.موسسه آن در استان کهگیلویه و بویراحمد است

 .بانک ژن گیاهی دنیا است، افزود: کهگیلویه و بویراحمد با داشتن تنوع گیاهی باال نقش مهمی در ذخایر ژنتیکی کشور دارد 10از 

ین اورزی به اوی با اشاره به توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حوزه تحقیقاتی وزارت جهاد کش

های استان در بخش کشاورزی، آب و خاک به شکل علمی و کاربردی ای دارد و در تالش است تا همه توانمندیاستان توجه ویژه

این مسؤول با اشاره به کمبودهای بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشکالت و کمبودهای استان شناسایی .توسعه پیدا کند

 .ا مجموعه مدیریت استان همکاری خواهیم کردو برای رفع آنها ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951025001200 
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 ماصحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 کشاورزان فرزند خوش قدم بازار براي

صفت، روزنامه نگار در این یادداشت اشاره ای دارد به رشد فساد در اقتصاد ایران که یکی از گذرگاه های مبارزه با محمدصادق جنان

 .این فساد، شفافیت باالیی است که بورس کاالی ایران به اقتصاد تزریق می کند

کنند و اگر نیاز نباشد، فلسفه های انسانی زاد و رشد میه نیازهای جامعهای با توجه بهای مادی در هر عصر و دورهنهادها و سازمان

ای مصداق معنی و کارکردشان بیهوده خواهد بود. این یک قاعده عمومی است و بر هر سازمان و نهاد و برای هر جامعهتاسیس آنها بی

کرد و توسعه صنعتی ن رشدهای دورقمی را تجربه میو در شرایطی که اقتصاد ایرا 1340دارد و بر آن جاری و ساری است. در دهه 

های ریز و درشت شهروندان بود سازمان بورس اوراق بهادار تهران زاده شد و تا امروز به مثابه یکی از ارکان نیازمند استفاده از سرمایه

، مس، روی و... نیازمند سازگار شدن نیز رشد تولید فلزات اساسی مثل فوالد 1380اصلی بازار سرمایه فعالیت دارد. در اوایل دهه 

بازار آن بود که بازار سنتی از پاسخ به آن عاجز بود. گرفتاری آن دوره این بود که قیمت فوالد در بازار آزاد با قیمت آن که از سوی 

 سهمی از رانت داشته خواست از آن باال برود وشد توهمی از رانت ایجاد کرده بود که هر فردی میتولیدکنندگان و دولت تعیین می

شد. بورس کاالی ایران در آن دوره با باشد. عالوه بر این قیمت بازار این محصوالت نیز فاقد شفافیت بود و از سلطه بازار خارج می

ایی جهای اجرایی در حال حاضر نیز هرکدام در حضور وزیر صنایع و وزیر بازرگانی تاسیس شد و شروع به کار کرد که اتفاقا این مقام

هایی برای اقتصاد قدمی بود که با زاد و رشدش برکات و مزیتبورس کاال فرزند خوش.کنندجمهوری به دولت کمک میاز نهاد ریاست

ترین نعمتی که بورس کاال به اقتصاد های سختی هم عبور کرد. بزرگایران به همراه داشت و در مسیر رشد و تکامل خود از گردنه

است. شفافیت به معنای تاباندن نور بر « شفافیت»رطرف کرد های آن را بایران هدیه کرده و باید قدر آن را دانست و کژی و کاستی

بازار کاالهای محلی مثل فلزات اساسی، پتروشیمی و به ویژه در حال حاضر کاالهای پایه کشاورزی با هدف حذف رانت و فساد از 
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ا را برخی تنگناهای این نهاد نوپمند فعالیت در روشنایی نیستند خواران و کسانی که عالقهسوی این نهاد، کار آسانی نیست. رانت

ها از سوی برخی مدیران ممکن سلیقگیخواهند آن را از مسیر خارج سازند. متاسفانه برخی کجدهند و میبهانه یورش به آن قرار می

تا امروز  تهای بورس کاال از روز نخسرسند. یکی از نعمتاست به بدخواهان شفافیت کمک کند که البته در مسیر کار به جایی نمی

تواند است. اصرار بر فعالیت منطبق با کارشناسی می« سیاست»با شدت و ضعف، اجتناب مدیران ارشد این نهاد از ورود به حوزه 

ها را در بطن و متن این نهاد که به دلیل نوپا بودن امری طبیعی است و تنگناهای محیطی را برطرف کند. دستاورد برخی گرفتاری

تر شود به موضوع برای اینکه داستان کمی روشن .های آن برای مرگ فساد استفاده کنیم را ارج نهیم و از مزیتشفافیت بورس کاال

ی هاشود. روزی بود در دوران فعالیت دولتواردات کاالهای پایه کشاورزی مثل برنج، شکر، روغن نباتی، ذرت، سویا، جو و.. اشاره می

ای تخصیص داده شد و توزیع آنها ارزی گرانبهای ایران به واردات این قبیل کاالها با ارز مبادلهمیلیارد دالر از منابع  13قبلی که 

ای معدود ریخته شد. ها پدیدار کرد و افرادی را فاسد و فاسدان را بدتر کرد و هزاران میلیارد تومان ثروت ملی به جیب عدهشبهه

تخصص و مومن به کار کارشناسی، راه را برای حذف رانت و فساد باز خواهد کرد. تقویت بورس کاال با استفاده از توانایی مدیریتی م

 پردازیمای برای بازار سرمایه و تامین مالی فعال شود که در جای دیگری به آن میتواند به مثابه پایهاین نهاد می

ir/fa/news/http://www.iana.39569/%D9%81%D 

 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۰/۳۰ : اریخت

 ایستگاه پمپاژ مدرن در لرستان افتتاح شد 2با حضور وزیر کشور 
احیای مجتمع کشت و صنعت لرستان با دو پمپاژ  های پروژهدر جریان سفر عبدالرضا رحمانی فضلی به استان لرستان یکی از بخش 

 گاه پمپاژ آبیاری تحت فشارآباد، دقایقی پیش با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایستاز خرم خبرگزاری فارسبه گزارش  .افتتاح شد

براساس این گزارش، مجتمع کشت و صنعت لرستان .هکتار گلخانه در مجتمع کشت و صنعت استان لرستان آغاز به کار کرد 500و مدرن برای 

 هاییعالیت آن تالشگیرد که در حال حاضر برای آغاز به فسال است تولید خاصی در آن صورت نمی15راکد لرستان، بیش از  یکی از چندین پروژه

اقتصاد مقاومتی استان لرستان،  خود به لرستان در جلساتی همچون جلسه روزهالزم به ذکر است، وزیر کشور در سفر یک.درحال انجام است

همراه وزیر  گفتنی است، حسین فریدون برادر رئیس جمهور در این سفر به.کندهمایش نقش کارآفرینی زنان در اقتصاد مقاومتی و... شرکت می

 .کشور به لرستان سفر کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951030000103 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۴تاریخ: 

 مدت نکنيمقربانی منافع کوتاهمنافع بلندمدت را 

های امروز آب، حاصل عملکرد جمعی چالش :گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف گفتپژوهشگر پژوهشکده سیاست

 .مدت کنیمماست و همگی نباید منافع بلندمدت را قربانی منافع کوتاه

الدین دیار سیدجمال در راستای توسعه پایدار که در دانشگاه سیدجمالاندیشی نخبگان به گزارش خبرنگار ایانا، در اولین نشست هم

گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در خصوص شایان، پژوهشگر پژوهشکده سیاستاسدآبادی برگزار شد سعید طالع

اندیشی وضوع همایش که توسعه پایدار و همزیست و نقش آن در توسعه پایدار سخنانی ارایه کرد.این پژوهشگر با اشاره به مآب، محیط

 در این خصوص است، آب را محور اصلی توسعه، گلوگاه و یا مانع توسعه در یک منطقه معرفی کرد.

وی ادامه داد: آب عامل مهمی در شکل دادن به روش زندگی بشر و توسعه تکنولوژی، زبان و فرهنگ بوده است. از دیرباز تمامی 

ا بارشی خشک باند.شایان بیان کرد: ایران سرزمینی خشک و نیمهها در کنار آب تشکیل شدهبه صورت کلی، تمدنشهرها و روستاها و 

 ست.ای برخوردار ایک سوم میانگین جهانی و تبخیری به اندازه سه برابر میانگین جهانی است. این کشور از شرایط ویژه3در حدود 

 هایی چون سد کریت، قنات قصبه گناباد و اشاره کرد.ران، به نمونهوی با مرورتاریخچه مدیریت آب در گذشته ای

این پژوهشگر همچنین در خصوص شرایط آبی استان همدان گفت: این استان در سه حوضه آبریز اصلی قرار گرفته است. این سه 

 گرفته است.آید و به طور خاص شهرستان اسدآباد در حوضه آبریز کرخه قرار حوضه باالدستی به حساب می

 وی در پایان پیشنهاداتی را نیز برای بهبود وضعیت و حرکت به سمت توسعه پایدار شهرستان اسدآباد ارایه کرد.
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به اعتقاد طالع شایان با توجه به اینکه معیشت شهرستان اسدآباد به کشاورزی گره خورده است و کشاورزی معیشتی در شهرستان 

 ای و افراد موجه، باید مورد توجه قرار گیرد.های حرفهحوزه و آگاهی دادن به کشاورزان البته با تیم شود، توجه بیشتر به اینانجام می

های صنعتی از طریق صنعتی شدن شهرستان باید مورد توجه های دیگر از جمله شغلوی افزود: تغییر معیشت از کشاورزی به شغل

ای برای منطقه اسدآباد مناسب نبوده و برای مسئله باید نقشه راه هر توسعه قرار گیرد.البته این پژوهشگر تاکید کرد: هر صنعت و

هرستان های شبر در شهرستان، توجه به زنجیره ارزش محصوالت، استفاده از پتانسیلآبهای کمتهیه شود.وی اضافه کرد: ترویج کشت

هایی با محوریت آب و ها و کنفرانسی برگزاری همایشعنوان دانشگاه مادر در شهرستان براالدین بهاز جمله دانشگاه سیدجمال

المللی و داخلی برای جذب سرمایه همچنین گذاران بیننفعان مختلف، برقراری ارتباط سازنده با سرمایهزیست با حضور ذیمحیط

ایلی است که در تحمل سطحی از ریاضت توسط کشاورزان، مردم و مسئوالن برای رسیدن به پایداری در بخش آب از دیگر مس

 های آتی باید مورد توجه قرار گیرد./برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/39402/ 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 پرسش بخش خصوصی از دولت 3

های ما وابسته به منابع درصد بنگاه 89سازی در کشور گفت: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از روند خصوصی

به گزارش مهر، غالمحسین شافعی در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران که با حضور وزیر اقتصاد .بانکی هستند

نیا پای صحبت بخش خصوصی نشسته باشد؛ ایشان همواره در جلسات ی را سراغ ندارم که به اندازه دکتر طیببرگزار شد، گفت: وزیر

های ما وابسته درصد بنگاه 89وی با اشاره به سالگرد برجام گفت: تنگناهای مالی، اولین مشکل کشور است و حدود .ما حضور داشتند

بزرگ  هایتواند در زمینه تأمین بنگاهنایع و معادن ایران با اعالم اینکه بازار بدهی میرئیس اتاق بازرگانی و ص.به منابع بانکی هستند

آید که دولت به دنبال این است که طور به نظر میاین 96ایفای نقش کند، افزود: از پیش بینی های دولت در بازار بدهی در بودجه 

های بزرگ ناچار به پرداخت نرخ سود باالتر شافعی با اشاره به اینکه بنگاه.به جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی حضور پیدا کند

 .کندبرای رقابت با بخش دولتی هستند، تصریح کرد: همین موضوع، تأمین مالی را برای بخش خصوصی پرهزینه می

بخش مصارف، ردیفی تخصیصی دهد که برای بخشی از اوراق در نشان می 96وی با اعالم اینکه بررسی منابع و مصارف در بودجه 

های خود را دارند، اظهار داشت: اوراق بدهی اگر در نیازمند است؛ بنابراین در الیحه بودجه سعی در استقراض در پرداخت هزینه

 .ور به کار برود، بسیار شایسته است اما به نمایندگی از بخش خصوصی در این خصوص سؤاالتی دارمهای بهرهپروژه

رگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: آیا از نظر شما گسترش فعالیت در بازار بدهی، نگرانی را بابت بازپرداخت بدهی رئیس اتاق باز

بینی شده است. چه بازپرداخت اصل و سود بدهی از محل اوراق پیش 96کند؟ دوم اینکه در الیحه بودجه معوق در آینده ایجاد نمی
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لت در های دوتعهدات وجود دارد؟شافعی با طرح پرسش دیگری با عنوان اینکه با توجه به حجم فعالیت ای برای بازپرداخت اینبرنامه

و  44های خصوصی دارد؟ گفت: سیاست کلی اصل ای برای بنگاهبازار بدهی در بخش خرید تضمینی محصوالت کشاورزی چه برنامه

وی با اشاره به تجربه ناموفق .دانستندان آن را انقالبی اقتصادی میهای مهمی است که در زمان ابالغ، همگسازی از برنامهخصوصی

سازی در کشور پیش از آنکه سازی در کشور گفت: آنچه محقق شد با انتظار ما فاصله زیادی دارد زیرا عملکرد خصوصیخصوصی

ها برای کسب اشاره به اینکه واگذاریشافعی با .دولتی منجر شدواقعی باشد، به جابجایی انحصارات از دولت به بخش عمومی و شبه

ها وارد این موضوع شدند که اوج انحرافات دولتیبدون آنکه به توانمندی خریداران توجه شود، شبه :درآمد و رد دیون بوده است، گفت

درصد  21دهد می سازی نشانرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گزارش سازمان خصوصی.را در دولت گذشته داشتند

سازی هماهنگی ندارد سازی مربوط به رد دیون و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی بوده است که این با اهداف خصوصیاز خصوصی

ای ای برای بهبود اقتصادی دارد و آیا رویهشافعی با طرح این پرسش که دولت چه برنامه.وری نخواهد شدو موجب ارتقای بهره

 .کند؟ گفت: بهبود حوزه کسب و کار و ایجاد فضای رقابت از الزامات اولیه استسازی اجرا میصوصیمتفاوتی در مورد خ

http://www.iana.ir/fa/news/39518/3%D-9%BE%D8 

 

 

 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 هاي آموزشی، کارآموزي و اشتغال شرکت نستله براي جوانان مشتاق ایرانیایجاد موقعيت

 .گروهی از مسئوالن و اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از کارخانه نستله قزوین بازدید کردند

اونت پژوهش و فناوری این حسینی، معجمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به سرپرستی محمدعلی شاه

 از کارخانه نستله واقع در استان قزوین بازدید کردند. 1395دی ماه  27دانشکده، در روز دوشنبه 

 1395ماه مدیریت دانشگاه تهران در تاریخ دهم آبانای که بین شرکت نستله ایران و دانشکده نامه، طی تفاهمایانا به گزارش خبرنگار

های آموزشی و پژوهشی، کارآموزی و همچنین انتقال تجربه هایی در زمینهخورشیدی منعقد شد، این شرکت متعهد شد تا همکاری

ایران  یابی شرکت نستلههای بازارو دانش با این دانشکده داشته باشد.در این بازدید، علیرضا سرابچی، مدیرکل ارتباطات و سرویس

رات و تر از تفکای سالمبهبود زندگی و سهیم بودن در ساخت آینده"آمدگویی به اساتید دانشکده مدیریت تهران گفت: ضمن خوش

های ایجاد ارزش مشترک نستله در جمهوری اسالمی ایران راهبردهای بنیادین شرکت نستله در سراسر جهان است. در راستای پروژه

( را شروع کردیم که هدف اصلی آن ایجاد YOUth) "جوانان"ین در نزدیکی پانزدهمین سال حضور نستله در ایران، پروژه و همچن

های در کنار کارگاه"وی همچنین افزود: "های آموزشی، کارآموزی و اشتغال برای جوانان مشتاق این مرز و بوم است.موقعیت

نوع دیگری در طول سال برای جوامع دانشگاهی ازجمله دعوت از اساتید و دانشجویان برای های متنویسی و این بازدید، برنامهرزومه

 های کاربردی، مشارکت در رویدادهایالمللی، توسعه موردکاویهای مشترک بینبازدید از مراکز تحقیق و توسعه نستله، انجام پژوهش
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ایم تا بتوانیم نقشی در تعالی های ما ترتیب دادهی مرتبط با پروژههای دانشجویان دکتری با موضوعاتنامهعلمی و حمایت از پایان

سطح دانش و اشتغال کشور عزیزمان داشته باشیم. ما از هرگونه همکاری با جوامع دانشگاهی و آموزشی در کشور با آغوش باز استقبال 

ز آموزش موارد ایمنی، سالمت و محیط زیست این هیأت پس ا"قدم خواهیم شد تا به این اهداف مشترکمان برسیم.کنیم و پیشمی

 های صنعت و دانشگاه پرداختند و همچنینوگو درباره ابعاد همکاریدر کارخانه و سپس بازدید از خطوط تولیدی، طی نشستی به گفت

، ین بازدید فیصل هارونسازد، مورد بحث قرار گرفت. در اکار بیش از پیش آماده میوراهکارهایی که دانشجویان را برای ورود به کسب

مدیر کارخانه نستله قزوین، مایکل ایوانیاک، مدیر منابع انسانی نستله ایران، ساغر صارمی نایینی، مدیر تطبیق قوانین و امور علمی و 

ه سحسینی، معاونت پژوهش و فناوری و عضو هیأت رئیکردند.محمدعلی شاهدیگر مدیران شرکت نستله ایران مدعوین را همراهی می

امروزه اهمیت باالی ارتباط صنعت و جامعه "چنین اقدامات صنایع اظهار داشتند: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با استقبال از این

گونه اقدامات بیشتر صورت پذیرد. آشنایی دانشجویان با فضای شود و امیدواریم ایندانشگاهی بیش از هر زمان دیگری احساس می

توانیم تواند ارتقای موفقیت شغلی در کشور را به دنبال داشته باشد و تأثیر این موفقیت را میفراغت از تحصیل، میکار قبل از وکسب

همچنین فیصل هارون، مدیر کارخانه نستله قزوین اظهار داشت: "های مختلف ازجمله اقتصاد و اشتغال در کشور شاهد باشیم.در حوزه

اکز اصلی تفکر و آموزش ایران، از کارخانه پیشرفته و به روز نستله در قزوین در تاریخچه این شرکت بازدید دانشگاه تهران، یکی از مر"

های مختلف وکار و ایجاد موقعیتهای کسبهای ناب، دسترسی به شیوهگذاری ایدهثبت خواهد شد. این همکاری آغاز به اشتراک

ان نویسی، بازدید دانشجویهای رزومهن این بازدید نیز، تداوم برگزاری کارگاهدر پایا"برای دانشجویان و جامعه علمی کشور خواهد بود.

از کارخانه و اجرای ابعاد مختلف همکاری در دستور کار قرار گرفت.نستله، شرکتی پیشرو در تغذیه، سالمتی و تندرستی در جهان 

با  1382می خود را در ایران آغاز کرد و در سال فعالیت رس 1380گذرد. نستله در سال سال از زمان تأسیس آن می 150است که 

 در استان قزوین، به تولید مستقیم این محصول در ایران پرداخت./ ®NESTLÉ CERELACاحداث کارخانه محصول 

http://www.iana.ir/fa/news/39452/%D9%86%D9%88 

 سخنرانی، بازدید ها مصاحبه،
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 چالش فرهنگی ایران 3

 پدرام سلطانی 

روست که به صورت ای از مشکالت و تهدیدات در وجوه مختلف روبهشرق، ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان، با مجموعه

ل آنها به حدی نیست که بتواند در مهارشان مثمرثمر باشد. روند و میزان توجه و اعتنای ما برای رفع یا حمستمر و خزنده پیش می

رو شهای پیهایی در سالچالشای در مواجهه با مشکالت اساسی کشور تغییری نکند، باید شاهد رسد که اگر چنین رویهبه نظر می

 استگاهخ ای داشته باشم: نها اشارهرسد که بهتر است به خاستگاه آهایی به نظر میالوصف پیش از اشاره به چنین چالشباشیم. مع

 ما یفرهنگ مسائل در ریشه آنها از ایعمده بخش چراکه هستند، هم مشابه وبیشکم ایم،داشته کشور در امروز و دیروز که مشکالتی

 و «دوراندیشی» به توجهیکم یا توجهیبی دارد، فرهنگی ایمایهبن که ما مشکالت اصلی هایخاستگاه از یکی میاندراین. دارند

م و کمتر ایپرورش یافته« دم»دانستن هایی درباره غنیمتالمثلبرای آینده است. ما ملتی هستیم که با اشعار و ضرب« ریزیبرنامه»

ها های زیادی برای نبود دوراندیشی در فرهنگ ایرانیریزی درستی داشته باشیم. مصداقبه این فکر هستیم که برای آینده خود برنامه

اش، مسئله بحران آب است. وضعیت ایران در حوزه آب به حدی کنند. نمونهتر میهست که وجوه مشکالت امروز جامعه ما را برجسته

ای ریزی عمیق و ریشهرو خواهیم شد، اما هیچ برنامهدور با بحرانی اساسی روبهچندانهای نهدانیم در سالآمیز است که میمخاطره
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زیستی کشور هم در شرایط مطلوبی قرار ندارد و ما شاهد لطمات اقتصادی نداریم. در همین راستا، وضعیت محیطبرای رفع این مشکل 

ایم تا بادها، دودِ باالی شهرها را با خود ببرند به جایی دیگر. در کنار و انسانی فراوانی به کشور هستیم، اما دست روی دست گذاشته

توجهی ما به آینده وجود دارد که احتماال همه آنها های کمتر مشهودی هم از بیدیشی، مصداقهای مشهود از نبود دوراناین مصداق

یافته در جامعه است که به رواج« اعتمادیبی» یا «اعتمادیکم» نوشتار، این در من توجه مورد فرهنگی ضعف دومین دانیم. را می

« ات را اثبات کن، بعد ادعای ارث و میراث کناول برادری»هایی چون المثلرسد ریشه در فرهنگ سنتی ما دارد و با ضربنظر می

کند که برای برخورداری ر میدارد و آنها را مجبوای، اعتماد الزم به شهروندانش را روا نمیدهد. چنین جامعهخاستگاه خود را نشان می

ای نیست و یادآور این نکته است که در فرهنگ ما از حقوق خود، خود را اثبات کنند. سوءظن حاکمان تاریخی هم که موضوع تازه

 هایهم به حدی که حاال در فرایندهای معاصر نیز پیشروی کرده، آناعتمادی به نزدیکان هم وجود دارد و دامنه آن تا دولتحتی بی

اعتمادی سرمایه اجتماعی کشور را با خطر جدی مواجه کرده تا اعتمادی حاکم است. بیرجوع هم بیاداری، میان کارمندان و ارباب

کنند و نه دولت به مردم. یکی با جایی که حتی در بحرانی همچون آب نیز نه مردم به مدیریت دولت بر منابع آب کشور اعتماد می

دهد و یکی با گماردنِ خودش بر عرصه اعتمادی خودش را به مدیریت دولتی منابع آب کشور نشان میبی های غیرمجاززدن چاه

 که است درست. افزود هم را «احترامیبی» مقوله باید مورد دو این به شود. مدیریت منابع آب، مانع از ورود مردم به این حوزه می

 هایرده از که طورهمان فرهنگ این. ندارد الزم هایاحترام به ربطی هیچ رایج تعارفات این اما اند،بوده تعارفی مردمی قدیم از هاایرانی

دی منصبان دولتی با شهروندان برخورعبارت دیگر نه صاحب، پژواکی از پایین به باال هم دارد؛ بهشودمی دیده پایین به دولتی باالی

 ضعف سه این اگر آورند. جا میها را بهحل مشکالت کشور، احترام دولتشدن در یافتن راهقدمآمیز دارند و نه مردم با پیشاحترام

توان آنها را آبشخور مشکالت و معضالت معاصر ایران در کشور از من بپذیرید، می ایریشه مشکالت تریناصلی عنوانبه را فرهنگی

توان در حوزه اقتصادی، ها در این زمینه فراوان هستند؛ مثال میچند دهه اخیر و خطری برای آینده کشورمان دانست. مصداق

 نگری مسئوالنکاری را در عدم آیندهمثال ریشه بینداشتن دولت به مردم دانست یا وکار را ناشی از اعتمادهای محیط کسبچالش

زیستی را ناشی از هر سه عامل. در بُعد سیاسی هم مصائب فرهنگی یادشده، نمود جدی دارند، اگرچه ما در های محیطدید و چالش

دو مخاطره، چالش  نیافتگی سیاسی. ایناین حوزه با دو مخاطره بسیار جدی مواجه هستیم؛ اول( خشونت سیاسی و دوم( سازمان

 ای برای حل آنها ازساالری در کشور است و تا زمانی که مجموعه این عوامل بهبود نیابند و کار ریشهاصلی رسیدنمان به شایسته

  .های آینده آنها نبودتوان نگرانِ مخاطرههای جدید شروع نشود، نمیحوزه آموزش نسل

http://www.iana.ir/fa/news/39479/%D9%A3%DA-%86% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۴تاریخ: 

 شعار حمایت از طرح تنفس جنگل، به عمل تبدیل نشد

قانون برنامه ششم، تغییرات وسیعی در مفاد بند یک آن ایجاد  48مجلس شورای اسالمی در جریان اصالح ماده کمیسیون تلفیق 

 .های شمال موسوم به طرح تنفس را به بایگانی منتقل کرده استبرداری از جنگلکرد. این تغییرات رسماً طرح توقف بهره

 ليال مرگن -خبرگزاري کشاورزي ایران )ایانا( 

قانون برنامه ششم، تغییرات وسیعی در مفاد بند یک آن ایجاد  48تلفیق مجلس شورای اسالمی در جریان اصالح ماده  کمیسیون

 های شمال موسوم به طرح تنفس را به بایگانی منتقل کرده است.برداری از جنگلکرد. این تغییرات رسما طرح توقف بهره

حبنظران بخش جنگل آن را پیشنهاد و تا مرحله تصویب مواد قانونی الزم در طرح تنفس طرحی است که گروهی از کارشناسان و صا

ای در آبان ماه سال جاری از سوی وزیر جهاد کشاورزی شد. در بخشنامه مجلس، پیش بردند. تالش این گروه منجر به صدور بخشنامه

تا  کردندبود. طراحان ایده تنفس تالش میهای گذشته صادر شده های جنگلداری با شیوهمحمود حجتی دستور توقف تمدید طرح

های جنگلداری ایجاد کنند و در این راه، رییس مجلس شورای اسالمی نیز با این طرح همراه شده اصالحات اساسی در اجرای طرح

در بند  یلبود. حتی رییس کمیسیون کشاورزی خانه ملت بارها در حمایت از طرح تنفس با مطبوعات مصاحبه کرده بود. به همین دل

ن های شمال داللت داشت. در نخستیبرداری تجاری از جنگلقانون برنامه ششم، بندی گنجانده شده بود که بر توقف بهره 48الف ماده 
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در  48دور بررسی قانون برنامه ششم در صحن علنی مجلس، این بند با رای مثبت نمایندگان مواجه شد اما از آنجا که کلیات ماده 

لس رای نیاورد، تمام بندهای این ماده به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا اصالحاتی در آن اعمال شود. در نهایت صحن علنی مج

هایی است های شمال تاکید دارد اما دارای تبصرهبرداری تجاری از جنگلمکرر اگرچه به ظاهر بر توقف بهره 48شگفتی بند الف ماده 

خورد.بیش از پنج دهه است که جنگل بر اساس های شمال در آن به چشم نمیبرداری از جنگلکه نشانی از تالش برای توقف بهره

های جنگلداری جداول متعددی دارند که در آنها میزان رویش شود. طرحمدیریت می "طرح جنگلداری"های مدیریتی به نام طرح

شود. برای اینکه اصل شده، حجم برداشت محاسبه می در جنگل محاسبه شده و بر اساس میزان رویش، با توجه به اهداف تعیین

تولید پایدار و مستمر در جنگل رعایت شود، مجاز نیستیم بیش از توان رویشی جنگل از آن محصول )درخت( خارج کنیم. ضمن 

، درختان ن ضوابطآنکه برداشت از درختان باید تابع قوانین خاصی باشد که کارشناسان در جریان جنگل گردشی و در نظر گرفتن ای

گردشتی، درختان مسن یا به سن  کنند. بر اساس ضوابط علم مدیریت جنگل عموما در جریان جنگلمناسب برای قطع را انتخاب می

 ند.شوهای مختلف برای خروج از جنگل انتخاب میهایی با نامدیرزیستی رسیده، شکسته، بادافتاده و یا آفت زده در قالب برش

شود اما ضعف نظارت های جنگلداری محاسبات دقیقی برای تعیین میزان مجاز برداشت درختان، انجام میدر طرح اگرچه به ظاهر

های جنگلداری بیش از توان این اکوسیستم طبیعی از آن چوب خارج کنند تا سود ها، سبب شده برخی مجریان طرحدر اجرای برنامه

های شمال را ضعیف کرده و متخصصان را وا داشت تا به اصالح اساسی رویه جنگلبیشتری از فروش این محصول عایدشان شود. این 

ای نیست و نیاز به اعتبار و صرف زمان برای های جدید، کار سادههای جنگلداری فکر کنند. اما طبیعی است که نوشتن طرحطرح

های جدید جنگلداری، پایداری اکوسیستم طول اجرای طرح ها و آمارهایی دارد که بتوان با استفاده از این اطالعات، درآوری دادهجمع

برداری تجاری از ساله و توقف بهره 10را هم رصد کرد.مبدعان طرح تنفس بر این باور بودند که باید با ایجاد یک دوره استراحت 

های نوین که به تمام طرح سال، بار دیگر اجرای 10جنگل، توان کارشناسی معطوف به ساماندهی آمار و اطالعات شود تا پس از 

های شمال ایران پیگیری شود. بر اساس نظر مبدعان این ایده، توجه داشته، در جنگل-و نه فقط تولید چوب–های جنگل پتانسیل

های شمال را با کاری در جنگلهای حفاظتی و جنگلساله با تزریق اعتبار مناسب، زمینه ادامه فعالیت 10باید دولت در این دوره 

د. برداری از آن ترسیم شوهای جنگل، نقشه بهرههای جدید، بر اساس پتانسیلکمک مجریان قبلی فراهم کند تا پس از تدوین طرح

های گردشگری، محصوالت فرعی و سایر موارد نیز در های جدید، دیگر تمرکز و تاکید بر برداشت چوب نیست بلکه طرحالبته با طرح

ای که در مکرر به تصویب رسید، به جز پوسته 48نده خواهد شد. اما در کمال تعجب آنچه در ماده های مدیریتی جنگل گنجاطرح

خورد. در این ماده فقط برداری تجاری از جنگل اشاره دارد، هیچ اثر ملموسی در حمایت از طرح تنفس به چشم نمیآن به توقف بهره

آوری و مکرر، جمع 48اتمام نباید تمدید شود!در تبصره یک ماده  های جنگلداری پس ازتاکید شده که قرارداد مجریان طرح

زده غیرقابل احیاء برداری از جنگل با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، الپی، آفتبهره

های جنگلداری و کسب مجوز رای طرحها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز شده است. تا کنون نیز اجصرفاً با مجوز سازمان جنگل

شد و متاسفانه عدم ها انجام میگذاران سازمان جنگلبرای برداشت درختانی با همین مشخصات، صرفا با مجوز کارشناسان و نشانه

دی یهای شمال کشور را به مرز بحران رسانده است. حال پرسش اینجاست که با این تبصره، چه اتفاق جدرعایت نکات فنی، جنگل

های عمرانی مجاز مکرر نیز برداشت درختان برای طرح 48های کشور رخ داده است؟در تبصره دو ماده در وضعیت مدیریت جنگل

پردازان طرح تنفس معتقدند باید با های عمرانی را مجاز اعالم کرده که ایدهشده است! مجلس در حالی برداشت درخت برای طرح

ها ها محدود شود زیرا دیگر این جنگلهای شمال، اجرای هرگونه پروژه عمرانی در این اکوسیستمگلبرداری تجاری از جنتوقف بهره

برداری از درختکاری نیز بهره 48های عمرانی را ندارند.در بخش دیگری از تبصره دو ماده تاب و تحمل تغییر کاربری بر اثر اجرای پروژه

ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است. به وب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلمنظور زراعت چکاشت بههای دستکاریو جنگل

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 هایشان غیر اقتصادی شده مسیر کسببرداری غلط از عرصه، طرحهایی که به دلیل بهرهاین ترتیب رسما قانونگذاران به مجریان طرح

های جنگلداری اگر ها، در زمان اجرای طرحلی سازمان جنگلهای داخنامهدهد. زیرا بر اساس قوانین و آییندرآمد بیشتر را نشان می

های جنگل را هایی از جنگل توان تولید چوب نداشته باشد، متولیان این سازمان مجازند زمینه برداشت چوب از سایر بخشبخش

ل نکرده و میزان تولید جنگل ده فراهم کنند. بنابراین اگر هر یک از مجریان به وظایف خود درست عمهای زیانبرای مجریان طرح

ه ها فشار وارد کنند کتواند به سازمان جنگلآنها به دلیل این ضعف عملکرد کاهش یابد و با مشکل مالی مواجه شود، به راحتی می

های دست های دست کاشت را برای وی صادر کند. از سوی دیگر صدور مجوز زراعت چوب در جنگلمجوز برداشت درخت از جنگل

رسما تیر خالصی به طرح  48کند.متاسفانه دو تبصره گنجانده شده در ماده ها را تشدید می، امکان تغییر کاربری این جنگلکاشت

های شمال کشور از تولید چوب به کارکردهای کرد عالوه بر تغییر رویکرد مدیریتی جنگلتنفس است. طرحی که تالش می

به دلیل نداشتن طرح و اعتبار کافی بدون متولی رها مانده بود و به شدت در معرض  ها کهاکوسیستمی، برای نیم دیگری از جنگل

تخریب و قاچاق قرار داشت، برنامه مدیریتی تهیه کند، روز پنجشنبه با تصویب برنامه ششم توسعه توسط مجلس دهم، قبل از اجرا 

از مردم، قانونی را تصویب کردند که تنها سد طبیعی شمال به بایگانی ارسال شد.نمایندگان خانه ملت این بار نیز با شعار حمایت 

ای ههای شمال که عالوه بر تولید اکسیژن با جذب آب باران، مانع بروز سیالبدهد. جنگلای قرار میکشور را در وضعیت شکننده

عیت ها سبب شده وضدر این جنگل رویه و غیر اصولیبرداری بیشوند در حال بیابانی شدن هستند زیرا بهرهمهیب در شمال کشور می

 جنگل از نظر کمی و کیفی افت کرده و یک گام به بیابانی شدن نزدیک شود./

http://www.iana.ir/fa/news/39403/%D8%B4%D8%B9% 

 

 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 توان درختکاري کردها را نمیهاي عمرانی عامل بروز ریزگرد/ بستر تاالبعدم ارزیابی پروژه

ان های بحرانی ریزگرد در استهای عمرانی باعث شده کانونبه گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عدم ارزیابی پروژه

می ایانا به خوزستان، شهریار بذرکار در جمع خبرنگاران بیان کرد: استان خوزستان به گزارش خبرنگار اعزا.خوزستان شکل بگیرد

توان غیرتخصصی صحبت کرد. ما احاطه و تسلط تقریباً در تمام طول سال درگیر پدیده ریزگرد است.وی افزود: درباره ریزگردها نمی

است.به اعتقاد مدیرکل منابع طبیعی خوزستان، خشکسالی، کافی روی اجزای این پدیده نداریم؛ زیرا ریزگردها یک مفهوم پیچیده 

 کنند، وضعیت امروز را برای خوزستان رقم زده است.هایی که مدیران در طبیعت اعمال میتغییر عوامل طبیعی و سیاست

ی باوی، اهواز، دشت هامنطقه شامل شهرستان 6های بحرانی تولیدکننده ریزگرد در وی با اشاره به اینکه عملیات مبارزه با کانون

 آزادگان، شوش، امیدیه و هندیجان استان خوزستان در حال پیگیری است، کنترل ریزگرد را محدود به نهالکاری ندانست.

که  پذیر استبذرکار افزود: مفهوم مقابله با ریزگرد در افکار عمومی مساوی با کاشت نهال است اما نهالکاری فقط در مناطقی امکان

ها به کانون ریزگرد هایی از زمین که به دلیل خشکی تاالبشناسی به ما اجازه کشت بدهد.وی اضافه کرد: بخشینسازندهای زم

 تبدیل شده، اراضی هستند که خاک آنها بافت مناسب نداشته و در این اراضی قادر به کشت گیاه نیستیم.

 مهار طغيان رودخانه زهره عامل بروز ریزگرد
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شد و های هندیجان خوزستان از طغیان رودخانه زهره مشروب میخوزستان گفت: صدها سال برخی عرصهمدیر کل منابع طبیعی 

هزار هکتار وسعت دارد اما ساخت سه سد روی رودخانه زهره، طغیان  50در طول زمستان زیر پوشش آب قرار داشت. این منطقه 

های پفکی این اراضی سیالبی و ل شده است.وی ادامه داد: خاکآب رودخانه را از بین برده و این اراضی به کانون ریزگرد تبدی

هایی که همیشه در آن آب بوده، با بی خردی ما و ایجاد انحراف در منابع آب، امروز به معضلی برای مردم ساکن در منطقه تاالب

در تاالب هورالعظیم قرار دارد. حل این  هاهای ریزگرد خوزستان یادآور شد: بخشی از این کانونتبدیل شده است.بذرکار درباره کانون

مشکل فقط نیاز به تامین آب دارد. بخشی از آنها هم مربوط به بستر آبگیرها و هورهای فصلی است. این اراضی عموما در اطراف جاده 

زی، ایجاد مسکن و ساهای طبیعی با انواع ساخت و سازها نظیر جادهاند.وی همچنین مسدود کردن مسیلآبادان و ماهشهر واقع شده

های بحرانی گرد و غبار در خوزستان معرفی کرد.مدیر کل غیره را عامل دیگری برای جلوگیری از جریان یافتن آب و ایجاد کانون

شد، بسیاری از مشکالت کنونی پیش های اجرایی از نظر زیست محیطی ارزیابی میمنابع طبیعی خوزستان تاکید کرد: اگر طرح

 های بحران به دلیل اقدامات بدون ارزیابی ما ایجاد شده است.خش وسیعی از کانونآمد زیرا بنمی

 هاي روانهتکار عمليات مقابله با شن 8000اجراي 

های بحران منطقه ابوهاون خوزستان نیز عبدالرضا دانایی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی های کنترل کانوندر جریان بازدید از طرح

های روان استان خوزستان اختصاص داده شود که در سال گذشته، میلیارد تومان اعتبار به تثبیت شن 130: قرار بود این استان گفت

منطقه عملیاتی خوزستان در حال  11های بحران در میلیارد تومان، پرداخت شده است.وی افزود: عملیات کنترل کانون 17حدود 

 شود.های روان در خوزستان اجرا میشت هزار هکتار عملیات مقابله با شنانجام است.دانایی گفت: طی پنج سال آینده ه

 است./میلیارد تومان برآورد شده 70وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این عملیات حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/39447/%D8%B9%D8%AF%D 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 هاشرایط و ضوابط ثبت مواد افزودنی و ادجونت

 .ها برگزار شدکننده ادجونتتولید و عرضه Lamberti و کمپانی BASF نشست مشترک سازمان حفظ نباتات با نمایندگان شرکت

ها امروز در محل سازمان حفظ منظور بررسی شرایط و ضوابط ثبت مواد افزودنی و ادجونتبه گزارش خبرنگار ایانا، این نشست به

های سازمان را درباره ثبت و موارد مصرف ها و برنامهنباتات کشور برگزار شد.ابطالی معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان سیاست

های فوق ضوابط و شرایط بیان کرد.مقرر شد کمپانی Lambertiو  BASFها( را برای نمایندگان دو شرکت مواد افزودنی )ادجونت

های خود برای تدارک انواع مختلف ادجونت ثبت این مواد در کشورهای مختلف دنیا ازجمله آمریکا، اروپا، فرانسه، هند و چین و برنامه

 ه کنند.را ظرف حداکثر یک ماه آینده به سازمان ارائ

 ها شامل:موارد عمده مصرف ادجونت

 ها.کشهای آفتهای فرموالسیونبهبوددهنده -1

کش، جلوگیری از فرار سم از روی برگ، های مصرفی از طریق نفوذ بهتر، جلوگیری از تصعید سریع آفتکشافزایش کارایی آفت -2

 پاشی.اصالح آب مصرفی برای محلول

 المت جامعه و محیط زیست.ها و سکشکاهش مصرف آفت -3
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 کش در هنگام مصرف./افزایش سازگاری بیشتر در اختالط بین چند آفت -4
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

 آید؟بر میچه بر سر کشت محصوالت آب

معاون آب و خاک وزیر کشاورزی گفت: انتقال کشت محصوالت آب بر به محیط های کنترل شده و حمایت دولت از توسعه کشت 

 .های متمرکز و مدیریت آب مجازی از دیگر مباحث تاکید شده در برنامه ششم توسعه است

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار عاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو باعلیمراد اکبری م

از مهمترین مصوبات کلیات برنامه ششم توسعه  ؛ در خصوص وضعیت آب وخاک در برنامه ششم توسعه گفت: یکیخبرنگاران جوان

هزار هکتارسیستم نوین آبیاری و عملیات آب و خاک سازه ای و غیر سازه ای  600که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید اجرای

محصوالت آب  به گفته اکبری انتقال کشت.وی افزود: اجرای بندفوق در مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع آب موثر است.بود

بر به محیط های کنترل شده و حمایت دولت از توسعه کشت های متمرکز و مدیریت آب مجازی از دیگر مباحث تاکید شده در 

معاون وزیر جهادکشاورزی ضمن بیان اینکه کشت نشائی و تغییر الگوی مصرف در اولویت های کاری قرار .برنامه ششم توسعه است

از سیستم های میکرو، مدیریت و ارتقاء بهره وری آب توجه بیشتری داشت که در همین راستا در سال  دارد، گفت:باید در استفاده

 3اکبری تصریح کرد: مصرف آب مصرفی در برخی مزارع به .هزار هکتار آبیاری طیف در گندم انجام شده است 25زراعی گذشته 

وی ضمن بیان اینکه افزایش بهره .تن رسید 13تا  7ر این اراضی به مترمکعب کاهش پیدا کرد و در مقابل میزان تولید د 200هزار و 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39450/%D8%B4%D8%B1%25D
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

192 
 

متر مکعب به ازای  1/2وری در استفاده از منابع آب دیگر هدف برنامه ششم توسعه است، تاکید کرد: اکنون بهره وری از منابع آب 

ر جهادکشاورزی به تخصیص بودجه معاون وزی.بوده است0/9تولید یک کیلوگرم مواد خشک است که این رقم در سالهای گذشته 

میلیون دالر بین استان  200میلیون دالری از محل صندوق ذخیره ارزی به بخش آب و خاک اشاره کرد و گفت: از این میزان  500

ده حدود هزار میلیارد تومان ازمحل بودجه عمومی در قالب اسناد خزانه در اختیار این بخش قرار دا و  های مختلف کشورتوزیع شده

وی با اشاره به ظرفیت .به بخش آب و خاک اختصاص یافته است 95میلیارد تومان اعتبار در سال  400هزار  2شده و در مجموع 

های مناسب زراعی در کشور اظهار داشت: با توجه به منابع مناسب موجود تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دور 

 .از انتظار نیست
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 نهاده 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

 هاي بازار گالیه کردمدیر نمونه باغ مادري کشور از حال و روز نهال

 .ها استمصداق ناعدالتی و تبعیض بین بخشهای مختلف صنعت کشاورزی، روند توزیع و تخصیص اعتبارات به بخش

تگزاری گذاری و سیاسوگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه کارهای نو و جدید نیازمند سرمایهمدیر نمونه باغ مادری کشور امروز در گفت

در تأمین اعتبار های خاصی متمرکز است و گذاری در صنعت کشاورزی کشور در قسمتمتناسب توسط دولت است، گفت: سرمایه

شود.محسن مرتهب افزود: دولت باید در سیاستگزارهای کالن و راهبردی خود ها رعایت نمیتناسب و عدالت در بین زیربخش

وری، کاهش های جدید روز ببرد تا امکان افزایش بهرهزیربخشهای جدید را مدنظر قرار دهد و بخشی از اعتبارات را به سمت فناوری

 پذیری محصوالت فراهم شود.ابتها و رقبیماری

های نو در صنعت باغبانی کشور دانست و بیان کرد: تولید نهال با استاندارد های مادری در کشور را ازجمله زیربخشوی توسعه باغ

نهال پایه  تالمللی بیش از هر چیز به باغ مادری و پیوندک سالم و با اصالت نیاز دارد و هرچه کیفیت این دو بیشتر باشد، کیفیبین

 های کشور بیشتر خواهد شد.برای توسعه و اصالح باغ

های کشور، ادامه داد: مواردی مانند انتشار باکتری این مدیر نمونه باغ مادری با اشاره به خسارات باالی ناشی از بیماری و آفات در باغ

استفاده نهال ارقامی است که از سالمت و  آتشک و جاروئک جادوگر لیموترش، آفت سوسک حنایی خرما و مگس زیتون ناشی از

 های کشور شد.اصالت برخوردار نبود و باعث خسارات باال در باغ
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دهد، ضمن اینکه درصد تولید را تحت تأثیر قرار می 27های ویروسی و ویروئیدی تا های آلوده به بیماریمرتهب تأکید کرد: نهال

 دهند.ز لحاظ کمی و کیفی تحت تأثیر قرار میپایداری تولید نیز کاهش یافته و محصول را ا

شده از هزار اصله نهال گواهی 400بینی تولید توان به پیشعنوان مدیر نمونه باغ مادری میهای انتخاب محسن مرتهب بهاز شاخص

 بار در کشور اشاره کرد.برای نخستین 97دار تا سال نوع هسته

در سطح هفت هکتار، مدیریت بهینه گلخانه اسکرین هاوس تکثیر به روش هیدورپونیک  همچنین مدیریت بهینه نهالستان باغ مادری

گیری از سیستم آبیاری نوین، رعایت اصول تغذیه با سیستم مترمربع، مدیریت بهینه مصرف آب با بهره 600هزار و به مساحت یک

های آموزشی سمینارها و گلخانه و شرکت در دوره های رویشی، رعایت اصول بهداشتی در نهالستان وآبیاری، فعالیت روی پایه

 است./ 95عنوان مدیر نمونه باغ مادری در سال بازدیدهای و انتقال تجارب به سایر تولیدکنندگان از دیگر دالیل انتخاب وی به

http://www.iana.ir/fa/news/39545/%D9%85% 

 

 

 

 

 

 
 نهاده

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۸تاریخ: 

 ميليارد تومان از یارانه تامين نهاده هاي کشاورزي در دوران تحریم، هزینه نقل و انتقال پول می شد 60

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد: با اجرای برجام، قیمت تمام شده نهاده های کشاورزی به عنوان کاالهای 

 .ای تولید کاهش یافته استواسطه 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، یزدان سیف با بیان این که توافق برجام منجر به کاهش هزینه های نقل و انتقال پول و در 

غ پیش از برداشتن تحریم ها( از مبل) 94نتیجه کاهش قیمت تمام شده نهاده های کشاورزی شده است،تصریح کرد: در آذرماه سال 

یورو(، هفت درصد از کل  700هزارتن کود سولفات پتاسیم )به قیمت هر تن  70میلیون یورو اعتبار اختصاص یافته برای تامین  49

هزار یورو به عنوان هزینه انتقال ارز توسط بانک چینی کی لون اخذ که معادل ریالی آن با احتساب  430اعتبار یعنی سه میلیون و 

 .میلیون تومان می شد 200میلیارد و  11تومان برای هر یورو مبلغی نزدیک به  3409نرخ تسعیر با قیمت 

تن کود سولفات پتاسیم با اعتبار شش میلیون  8723برای تحویل  94وی اضافه کرد: بعد از برداشته شدن تحریم ها در اسفند ماه 

آلمان به دو در هزار ارزش اعتبار اسنادی به  EIH طریقیورو(، هزینه نقل و انتقال پول از  700هزار یورو )به قیمت هر تن  106و 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به کاهش هزینه . یورو کاهش یافت 212هزار و  12یک سی ام یعنی مبلغ 

تن کود سولفات  31500هزار یورو برای تحویل  498میلیون و  15اعتبار اسنادی بعد از لغو تحریم ها، خاطرنشان کرد: با اعتبار 

 ( یورو یعنی حدود سی درصد کمتر از قیمت قبل از تحریم 492به قیمت هر تن ) 1395پتاسیم در بنادر جنوبی ایران در خرداد 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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یورو بود که در قیاس  996هزار و  30چین، دو در هزار ارزش اعتبار اسنادی به مبلغ  KONLON هزینه نقل و انتقال پول از طریق

میلیون  250سیف با بیان این که برای تامین نهاده های کشاورزی ساالنه  .رجام، یک سی ام هزینه ها پرداخت شده استبا قبل از ب

 94یورو نیاز داریم، اظهار داشت: کل یارانه های تخصیص یافته به نهاده های کشاورزی برای حمایت از تولیدات داخلی در سال 

میلیارد تومان از این یارانه برای هزینه نقل و انتقال  60که تحریم موجب می شد معادل میلیارد تومان بوده است  200نزدیک به 

پول تامین نهاده های کشاورزی از دسترس این بخش خارج شود و پس از برجام و کاهش هزینه های نقل و انتقال پول این مبلغ 

ناقصات بین المللی و افزایش رقابت و کیفیت و همچنین وی افزایش تعداد شرکت کنندگان در م.برای حمایت از تولید صرف می شود

کاهش قیمت تمام شده کاالی وارداتی را از دیگر دستاوردهای اجرای برجام در تامین نهاده های کشاورزی عنوان کرد و افزود: تعداد 

تعداد  تامین کنندگان بذور ازشرکت کنندگان در مناقصات بین المللی تامین کودهای کشاورزی و سموم دفع آفات نباتی و همچنین 

کشور از جمله آلمان، 18شرکت از  34) قبل از برجام ( به  1393چهار شرکت از سه کشور بلغارستان و لیتوانی و ازبکستان در سال 

 .استافزایش یافته  1395هلند، بلغارستان، بلژیک، روسیه، فرانسه، استرالیا، آرژانیتن، اسپانیا، ایتالیا و انگلستان درسال 

سیف با بیان این که کاهش قیمت و افزایش کیفیت نهاده ها در کاهش هزینه های تولید و افزایش تولید محصوالت کشاورزی موثر 

بوده است، خاطرنشان کرد: پس از برجام، امکان پهلودهی کشتی های ناوگان ایرانی در بنادر اروپائی )نظیر آلمان، هلند و بلغارستان( 

 .فراهم شده است 1395ه های کشاورزی در سال جهت بارگیری نهاد

http://www.iana.ir/fa/news/39598/60- 

 

 

 نوغان داری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39598/60-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۶تاریخ: 

 پنجمين سال متوالی کاهش یافتبراي  2016شاخص قيمت مواد غذایی فائو در سال 

برای پنجمین  2016فائو( اعالم کرد، شاخص قیمت مواد غذایی در سال )سازمان کشاورزی و خواربار سازمان ملل متحد  -ایرنا -تهران

 .سال متوالی کاهش یافت

درصد  1.5با  2016ی در سال به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بنا به اعالم فائو، میانگین شاخص قیمت محصوالت غذایی اصل  

برداشت خوب و چشم انداز روشن اقالم اصلی غالت موجب کاهش تاثیر عواملی .رسید161.5کاهش نسبت به سال پیش از آن به 

شد که شاخص قیمت فائو را به طرف باال سوق می دادند که از جمله آن می توان به کاهش تولید شکر و روغن پالم در مناطق 

دی( گذشته تقریبا -)آذر2016میانگین شاخص یاد شده در دسامبر  .اثرات سوء پدیده ال نینو برمی گردد، اشاره کرد استوایی که به

با روند یکنواختی  2016قیمت غالت در سال .آذر( تغییر چندانی نداشت-ایستاد که در مقایسه با ماه نوامبر )آبان 172در سطح 

  .درصد پایین آمد 39و  9.6به ترتیب  2011قیمت در سال  و نیز اوج 2015کاهش یافت و نسبت به سال 

 .درصد افزایش یافت 11.4و  34.2در مقایسه با سال پیش از آن به ترتیب  2016همزمان، قیمت شکر و روغن های گیاهی در سال 

شامل غالت، روغن به گزارش ایرنا، شاخص مواد غذایی فائو یک شاخص تجاری وزنی است که قیمت پنج گروه محصوالت غذایی 

 .های گیاهی، لبنیات، گوشت و شکر را در طول زمان ثبت می کند

http://www.iana.ir/fa/news/39495/%D8%B4%D8%A7 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۹تاریخ: 

افزایش  2020ميليون درسال  7۵به  201۵ميليون در سال  30اینترنت در صنعت کشاورزي از نصب تکنولوژي 

 یابدمی

این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت کشاورزی در چند دهه آینده به یکی از صنایع مهم تبدیل خواهد شد. با توجه به گزارش 

منظور تغذیه ، به2006درصد بیشتر از سال  70واد غذایی به میزان سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(، تولید م

های کشاورزی در حال باید انجام شود؛ بنابراین برای پاسخگویی به این تقاضا، کشاورزان و شرکت 2050جمعیت رو به رشد تا سال 

 .های تولید بیشتر هستندروی آوردن به اینترنت اشیا برای تجزیه و تحلیل و قابلیت

های فنی در کشاورزی چیز جدیدی نیست. چراکه ابزار دستی صدها سال ، نوآوریBusiness Insiderسایت گزارش ایانا از وب به

کود شیمیایی، و نخستین  1800کنی پا به این عرصه گذاشت. در دهه پاکپیش مورد استفاده بود و پس از انقالب صنعتی ماشین پنبه

 های خود استفاده کردند.ریزی فعالیت، کشاورزان از ماهواره برای برنامه1900شدند و در اواخر دهه تراکتور بنزینی وارد این صنعت 

این در حالی است که انتظار می رود تا به اینترنت اشیا در چشم انداز آینده کشاورزی بیشتر توجه شود. کشاورزی هوشمند، در حال 

ستفاده روز افزون از هواپیماهای بدون سرنشین کشاورزی و سنسورها هر چه بیشتر حاضر در میان کشاورزان جایگاه ویژه ای دارد و ا

 در میان کشاورزان جا باز کرده است.

 کشاورزي دقيق و کشاورزي هوشمندتکنولوژي پيشرفته کشاورزي: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رزی روی آورده اند. به عنوان کشاورزان در حال حاضر، به منظور بهبود بهره وری ، به استفاده بیشتر از فناوری های پیشرفته کشاو

مثال، استفاده از سنسور در مزرعه این امکان را می دهد تا کشاورزان نقشه های دقیق و توپوگرافی )مکان نگاری( را به دست آوردند، 

وا نی آب و هو همچنین از متغیرهایی مانند اسیدیته و دمای خاک آگاه شوند. آن ها همچنین می توانند با استفاده از ابزار پیش بی

 به الگوهای آب و هوایی در روزها و هفته های آینده دسترسی داشته باشند.

های هوشمند خود از راه دور بر تجهیزات، محصوالت کشاورزی و دام، همچنین به دست آوردن توانند با گوشیهمچنین کشاورزان می

می توانند از این تکنولوژی برای پیش بینی های آماری برای  اطالعات درباره خوراک دام و تولید نظارت داشته باشند. آن ها حتی

محصوالت کشاورزی و دام خود اقدام کنند.این در حالی است که هواپیماهای بدون سرنشین به یک ابزار ارزشمند برای کشاورزان 

در  هاترین نام)یکی از بزرگ عنوان نمونه، جان دیربرای بررسی زمین و جمع آوری اطالعات مربوط به محصول تبدیل شده است.به

تجهیزات کشاورزی( اتصال تراکتور خود را به اینترنت آغاز کرده که یک روش برای نمایش داده ها در مورد عملکرد محصوالت 

های پیشگام در تولید اتومبیل های هوشمند، تراکتور بدون راننده است کشاورزان به شمار می رود. همچنین شرکت، از جمله شرکت

کشاورزی  تواند به بهره بردن بیشتر ازها میه می توانند به افزایش بهره وری بیشتر کمک کند.این در حالی است که تمام این تکنیکک

دقیق و استفاده از تصاویر ماهواره ای و فن آوری های دیگر )مانند سنسور( برای مشاهده و ثبت اطالعات با هدف بهبود خروجی 

 ندن هزینه و حفاظت از منابع بینجامد.تولید با به حداقل رسا

 اینترنت اشيا، سنسور کشاورزي، و هواپيماهاي بدون سرنشينآینده کشاورزي: 

بینی کرد که نصب دستگاه های ( پیش Business Insider's premium research serviceسرویس تحقیقاتی کسب و کار )

افزایش یابد، که همراه با نرخ رشد  2020میلیون درسال  75به  2015میلیون در سال  30اینترنت اشیا در صنعت کشاورزی از 

درصد خواهد بود.آمریکا در حال حاضر از جمله کشورها در جهان است که کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت  20مرکب ساالنه 

کیلوگرم غالت )همچون گندم، برنج، ذرت، جو، و غیره(  340شیا را هدایت می کند، به عنوان نمونه، توانسته به تولید هفت هزار و ا

کیلوگرم غالت در هر هکتار دست  851جریب( از زمین های کشاورزی، در مقایسه با میانگین جهانی سه هزار  2.5در هر هکتار )

ارتباط مزارع بیشتر در دهه های آینده، بهره وری هم بهبود خواهد یافت که می توان به پلت فرم  یابد.این در حالی است که با

OnFarm اشاره کرد که باعث می شود یک مزرعه به پلت فرم مبتنی بر اینترنت اشیا ارتباط پیدا می کند و مطالعات نشان می ،

دالر در هر جریب کاهش ، و مصرف  13های انرژی هفت دالر تا درصد، افزایش و میزان هزینه1.75دهد به طور متوسط، عملکرد 

آب برای آبیاری هشت درصد کاهش یافته است.با توجه به تمام مزایای بالقوه اینترنت اشیا در بخش کشاورزی، انتظار می رود تا 

 آورند./ کشاورزان به طور فزاینده ای به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین کشاورزی و ماهواره روی

http://www.iana.ir/fa/news/39665/%D9%86%D8% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 اختالف جدي بر سر برداشت و انتقال آب از دریاچه ميشيگان

شهرداری کانادایی و آمریکایی است،  123های بزرگ و سنت لوران، که دارای مونترال، اتحادیه شهرهای دریاچهای در حاضران جلسه

از تصمیم شهردار یک شهر در حومه میلواکی برای انتقال آب از دریاچه میشیگان با انگیزه ممانعت از تبعات آلودگی آب شرب این 

 .، فارغ از هزینه مالی مخالفت کردندشهر که به ماده سرطان زای رادیوم آغشته است

به گزارش ایانا از رادیو کانادا، در ماه ژوئن گذشته، شهردار یکی از شهرهای حومه میلواکی، به دلیل اینکه آب این شهر به رادیوم 

حده از شورای آلوده شده است، مجوز برداشت آب از دریاچه میشیگان دریافت کرد.این شهر چراغ سبزی را از هشت عضو ایاالت مت

که این حق برداشت آب، تنها برای شهرهای در های بزرگ و رودخانه سنت لورانت دریافت داشته است، در حالیمنابع آب دریاچه

های بزرگ و سنت لوران مخالف با این تصمیم شود.اتحادیه شهرهای دریاچهامتداد دریاچه مثل شیکاگو، تورنتو و مونترال صادر می

اند که مراحل به چالش کشیدن این تصمیم در حال اجراست و شهر ین اتحادیه و شهردار مونترال اعالم کردههستند. رئیس ا

یام را ما این پ"کننده مجوز برداشت آب، در چند هفته باید پاسخگو باشد.شهردار مونترال در این ارتباط به مطبوعات گفت: دریافت

کنیم. باید پاسخ را پیدا کرد. موارد خالف هستیم و با وضعیت پیش آمده مخالفت میکنیم. ما با این تصمیم مبه روشنی اعالم می

. شهرداران این اتحادیه همگی نگران کاهش سطح آب این دریاچه هستند، چراکه "وگو با میلواکی وجود داردبسیاری برای گفت

دریاچه بزرگ یک هدیه الهی "این جلسه عنوان کرد:  تواند به حمل و نقل دریایی آسیب برساند.یکی از شهرداران دربرداشت آب می
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ای کلیدی است. اگر ما شروع به کشیدن اب به همه جا کنیم، آب هرگز بازنخواهد است. اما این منبع محدود است. محدود بودن کلمه

 ین اتحادیه با یادآوریدیگر شهرهای بزرگ در داخل حوضه دریاچه بزرگ نیز نگران این برداشت آب هستند. یکی از اعضای ا"گشت.

 سال پیش ایالت نوادا برای انتقال آب از این دریاچه گفت: آن درخواست انتقال آب مورد قبول واقع نشد. 10درخواست 

ترین کاهش سطح آب های بزرگ بسیار شکننده است. کوچکیکی از شهرداران به خبرنگاران گفت: حفظ تعادل در حوضه دریاچه

های بزرگ است، اقتصاد و محیط زیست دارد.رودخانه سنت لورانت، کانال ورودی حمل و نقل به بنادر دریاچهعواقب نامطلوبی برای 

 ایم.های اخیر بودهطور غیرطبیعی شاهد کاهش سطح در سالدر چند قسمت از این کانال به

 70از منابع دیگری تأمین کند. این شهر با  باید آب مورد نیاز خود را Waukeshaبه عقیده تعداد زیادی از اعضا این اتحادیه، شهر 

کیلومتری دریاچه میشیگان واقع شده است. این شهر درخواست انتقال اب از دریاچه میشیگان را کرده است  24هزار نفر جمعیت در 

 ند که طرح تصفیهکزای رادیوم آلوده شده است. شهردار این شهر عنوان میبه این دلیل که منبع آب شرب این شهر به ماده سرطان

میلیون دالر هزینه در دست دارد. با این حال مخالفان انتقال آب این  207آب برداشت شده و بازگرداندن به دریاچه میشیگان را با 

میلیون نفر از این جمعیت بخش کانادا را پوشش  9میلیون نفر هستند که  33کننده آب های بزرگ تأمینطرح را نپذیرفتند. دریاچه

ند دارهد. دریاچه میشیگان و هرن از لحاظ فنی تنها به دلیل جریان آب از طریق تنگه سطح آب خود را به حالت تعادل نگه میدمی

 تواند این تعادل را بر هم بزند./و برداشت آب می

 ترجمه: شهره صدري خانلو
L-951025-02 

 منبع:

canada.ca-http://ici.radio 
http://www.iana.ir/fa/news/39414/%D8%A7% 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 هاي ترویجی براي آموزش کشاورزان در ویتنام/ علم و فناوريبرگزاري کارگاه

ین روند. اشمار میهای کلیدی برای بازسازی کشاورزی و ساخت و ساز مناطق جدید روستایی ویتنام بهحلراه علم و فناوری یکی از

، سوم ژانویه در کارگاه آموزشی در "Nguyen Xuan Cuong" سخنان را وزیر کشاورزی و توسعه روستایی، نگوین ژوان کوانگ

های ناشی از تغییرات آب و هوایی، ، به گفته کوانگ، برای مقابله با چالشNews Breaking Vietnamسایت گزارش ایانا از وب.هانوی گفت

 بخش کشاورزی باید از وابستگی به خانوارهای در مقیاس کوچک به تولید محصوالت متمرکز، تغییر روش دهد.
ها و هدف است، دانشمندان مؤسسه های پیشرفته تنها راه برای سرعت بخشیدن به اینترویج استفاده از علم و فناوری"وی افزود: 

 "کنند.ای در اتصال دولت، دانشمندان، کسب و کار و کشاورزان بازی میکنندهها نقش تعییندانشگاه

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی اشاره کرد، الزم است از نظر علمی، امور مالی و تجربه در زمینه کشاورزی سازگار با محیط زیست 

 المللی استفاده کنیم.مک گرفته و از تجربیات بیناز دیگر کشورها ک

Tran Dinh Long :ایی در همطالعه علمی به منابع مالی دولت بستگی دارد، در حالی که کاستی"، رئیس انجمن بذر ویتنام گفت

های محصوالت با مارک استفاده از علم و تکنولوژی در تولید محصوالت کشاورزی وجود دارد، بسیاری از مزارع تولید هنوز به توسعه

 اند.)برند( ملی دست نیافته

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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Vu Trong Hong :برای بازسازی کشاورزی همراه با ساخت و ساز مناطق جدید روستایی، "، رئیس انجمن آبیاری ویتنام، گفت

 "ترین چیز در حال حاضر ارزیابی تمام خطرات احتمالی است.مهم

گذاری بزرگ در مناطق توسعه پایدار که یاری بررسی شود، همچنین مشاوره برای سرمایههر پروژه کشاورزی باید از نظر آب"او افزود: 

 "کمتر در معرض بالیای طبیعی هستند، انجام شود.

 ها و کسب و کار امضا شد.ها، دانشگاهدر این کارگاه قراردادهای همکاری بین مؤسسه

های معتبر نامهدر زمینه تجارت آبزیان فعالیت دارد و دارای گواهیای در ویتنام که )کارخانه Hung Vuong JSCشیالت ویتنام و 

 ای از انواع ماهی با کیفیت باال با یکدیگر توافق کردند.ازجمله گواهی از اتحادیه اروپاست(، برای تولید مشترک و عرضه زنجیره

لعه و انتقال تکنولوژی تولید میگو لب شور منظور مطااسترالیایی به -همچنین، میان انستیتوی آبزی پروری با گروه ویتنامی 

"brackish shrimp" .هماهمانگی صورت گرفت 

)در زمینه تولید و توزیع بذر و تولید و فرآوری برنج در ویتنام فعالیت دارد و  Loc Troiمةسسه علوم کشاورزی ویتنام و گروه 

 فناوری درباره گیاهان و کود با یکدیگر توافق کردند.کند( به منظور مطالعه و انتقال محصوالت خود را به خارج صادر می

مؤسسه کشاورزی ژنتیک با همکاری دانشگاه تراوین، مسئول مطالعات و انتقال فناوری در مورد انتخاب ارقام نارگیل و سایر محصوالت 

 زراعی شدند./

 ترجمه: فرحناز سپهري

 منبع:

https://www.vietnambreakingnews.com/ 
http://www.iana.ir/fa/news/39451/%D8%A8%D8%B1%DA%AF% 

 

 
 گزارشات جهانی

  آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۷تاریخ: 

سرعت در حال از دست دادن جنگل هاي بکر خود هاي جنگلی از دست رفت/ جهان به درصد اکوسيستم7 

 است

درصد از  7هزار کیلومتر مربع، حدود  920سال گذشته،  13دهد در نتایج یک مطالعه با تکیه بر تصاویر ماهواره ای نشان می

، امروز به وضوح شاهد بیابانی شدن جهان هستیم و این لوموندبه گزارش ایانا از .اکوسیستم های جنگلی ارزشمند در جهان از بین رفته اند

 سکانسی از یک فیلم ماجراجویانه نیست. این واقعیتی تلخ به مفهوم از دست دادن منابع طبیعی در سراسر جهان با شتابی قابل توجه است. 
های با ارزش بکر و دست نخورده جهان که بر روی جنگل Science Advancesژانویه در مجله  13نتایج مطالعات منتشر شده در 

یزان طور کلی به مدهد که این گنجینه تنوع زیستی بهاست، نشان می)حدود یک پنجم از پوشش جنگلی در سطح جهان( انجام شده

ها از نقشه جهان حذف هزار کیلومتر مربع از این جنگل 920است. حدود افتهکاهش ی 2013تا  2000های هفت درصد، بین سال

شتاب چشمگیری داشته است، حدود سه برابر بیش از تخریب جنگلی  2011-2013های است. این تخریب جنگل در بین سالشده

 دهد. را نشان می 2001-2003های در بین سال

کیلومترمربع در یک  500عنوان مناطق موزاییک مانند کمتر از بکر و دست نخورده بههای بنا به نظر محققان این مطالعه، جنگل

در  توان شکارچیان رااما به طور مثال می -های انسانی تشخیص داده نشد قطعه تعریف شدند، در این قطعات عمال نشانی از فعالیت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/16/le-monde-des-forets-sauvages-recule-rapidement_5063145_3244.html
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ها نیز در آنها ها و باتالق، اما همچنین ممکن است دریاچهاین نواحی عمدتا قطعاتی پوشیده از درختان هستند –این نواحی یافت 

 باشد. 

 هاي بکر و دست نخورده و علل کاهش سطح آن هاکاهش مساحت نواحی جنگل -شکل باال

گیرند، بدین معنا که این مناطق جنگلی به طور طبیعی قادر های اولیه منشاء میای هستند که از جنگلاین نواحی مناطق گسترده

ل ای، به ویژه تولید شده توسط گوگهای بومی بدون اختالل در فرآیندهای اکوسیستمی خود هستند. تصاویر ماهوارهبازسازی گونهبه 

های دهد که در برخی از نقاط جهان هنوز هم این اکوسیستماند، نشان میارث، که محققان در این مطالعه از آنها استفاده کرده

 مانند آمازون، آفریقای مرکزی، جنوب شرق آسیا و نواحی شمالی کره زمین. اند. کرده های خود را حفظجنگلی ارزش

( دارای دو سوم km2میلیون  4/2( و برزیل )km2میلیون  7/2کشور بررسی شده، کانادا با سه میلیون کیلومتر مربع، روسیه ) 65از 

درصد  3/6و  3/4، 7/4، به میزان 2000کشور به ترتیب از سال ها هستند و به معنای دیگر این سه از میزان کاهش سطح این جنگل

درصد از مساحت ناپدید شده در مناطق استوایی، به خصوص در جنوب امریکا  60طورکلی، اند. بهمناظر جنگلی خود را از دست داده

از  %79نسبت، وضعیت در پاراگوئه که است. به همان هزار کیلومترمربع( مشاهده شده 101هزار کیلومتر مربع( و آفریقا ) 322) با 

های بکر خود را از دست داده است، بسیار تاسف بار است. همان طور که رومانی به طور کامل جنگل های بکر خود را از این جنگل

ار کرده لی کدست داد. استاد علوم جغرافیا در دانشگاه مریلند ایاالت متحده، متیو هانسن که سالهای زیادی بر روی این تخریب جنگ

توان برای این نتایج چندان متعجب شد، مشاهدات متاسفانه نمی» های بکر روسیه و کانادا گفت: است، با مطالعه مناطق جنگل

زدایی در برزیل چندان امیدوار بود، وقتی توان به مبارزه با جنگلافتد کامال روشن است. به طور مثال نمیای بر آنچه اتفاق میماهواره

 «. شودزدایی در بزریل برای تولید روغن پالم برای مصرف در ایاالت متحده انجام میجنگل اغلب

ها قلع و قمع درختان به دلیل برداشت های انسانی هستند. مهمترین این علتهای دست نخورده و بکر عمدتا قربانیان فعالیتجنگل

تر جنگلی قرار دارند. تکه الم، سویا ست که در نواحی در دسترسها مانند روغن پو تجارت محصوالت کشاورزی و صنعتی از جنگل

ها از عوامل مهم کاهش وسعت و تخریب آنهاست. باالترین درصد از پاکسازی جنگل مربوط به ها و پاکسازی جنگلتکه شدن جنگل

 درصد از کل مساحت جنگل های بکر( است.  43برداشت روغن پالم )

، و مرزهاي 2000-2013، کاهش مساحت سطح جنگل ها بين سالهاي 2013در اسل  هاي بکرسطح جنگل -شکل باال 

 جغرافيایی نواحی براي تجزیه و تحليل

اند. در درجه اول های دور در مناطق کوهستانی و اکوسیستم های دست نخورده قرار گرفتهمناطق حفاظت شده اغلب در محل

 -ز علت ناپدید شدن وسعت های جنگلی در این نواحی است، سپس توسعه کشاورزیدرصد ا 37ها و در اصل برداری از این جنگلبهره

درصد(، همچنین آتش سوزی های عمدی و طبیعی به خصوص در جنوب شرقی آسیا و افریقا برای  30صنعتی توسط کشاورزان ) 

مانند استخراج نفت، گاز، بهره برداری  درصد( و سایر دالیل 21ها، خطوط لوله، سدهای بزرگ برقابی حدود ها )جادهایجاد زیرساخت

های درختی در جنگل و تخریب اکوسیستم باعث آسیب جدی به تنوع زیستی و کاهش برداری از گونهاز معاون و غیره است. بهره

ی ها و دسترسی آسان تر براهای دسترسی باعث شکنندگی اکوسیستماست. به طور مشابه، ساخت جادهتوانایی ذخیره کربن شده

ها موثر بندی مناطق حفاظت شده برای کند کردن تخریباست. به عقیده تیم مطالعاتی، طبقهشکارچیان غیرقانونی را فراهم کرده

 تواند این روند تخریب را به یک سوم کاهش دهد. است و می
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کامبوج، و گینه جنگل های دست ادامه یابد، پاراگوئه، الئوس،  2013تا  2000اگر همین روند تخریب مشاهده شده بین سال های 

سال بعد به طور کامل آن ها را از دست  60کشور دیگر تا  15سال آینده از دست خواهند داد، و  20نخورده و بکر خود را طی 

 دهند. می

 ترجمه: شهره صدري خانو

 2017ژانویه  16منبع: لوموند 

http://www.iana.ir/fa/news/39571/7%D-8%AF%D8%B1% 
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