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 آب
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۳ : تاریخ

 ۱۲۰فرصت حل بحران آب تا پایان برنامه ششم بعد از آن دیر است/ تخلیه منابع زیر زمینی با برداشت 

 میلیارد متر مکعب آب
وری هرهبخشی و بر تا پایان برنامه ششم توسعه نتوانیم به اهداف تعادلرئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: اگ 

  .توان به موضوع حل بحران آب امیدوار بوددر آب برسیم، دیگر نمی

ت ه به برگزاری همایش بزرگداشحسین شریعتمدار امروز در نشست خبری با اشار، محمدخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

   .است همایش این کننده برگزار خصوصی بخش منابع حافظ عنوان به ایران بازرگانی اتاق روز ملی آب گفت:

رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با بیان اینکه مطالعه در مورد کشورهایی که به موقع به حل مشکل بحران آب 

 دنش شور های زیرزمینی، دهد که این کشورها درگیر فقر، تعارضات اجتماعی، آوارگی، بیکاری، افت آبنشان می اند،خود نپرداخته

 منابع ترمیم هزینه شود، اقدام دیرتر چه هر ولی داریم، کشور در آب بحرن حل برای فرصت االن: گفت اند،شده هاآب آلودگی ها،آب

پردازد، تصریح کرد: اگر مردم، همایش آب به اقداماتی که در راستای حل بحران آب انجام شده میوی با بیان اینکه  .یابدمی افزایش

  .بخش خصوصی و دولت در حل بحران آب حضور نداشته باشند، ممکن است در حل این مشکل توفیق نیابیم

ی حل مسئله بحران آب باید مورد توجه قرار وری براهای زیرزمینی و بهرهشریعتمدار با تأکید بر اینکه تعادل بخشی به منابع آب

های زیرزمینی اضافه برداشته شده و تقریبا منابع میلیارد مترمکعب از منابع آب ۱۲۰های اخیر در سال :گیرد، گفت

  .های زیرزمینی تخلیه شده استآب

ا باید منابع آب زیرزمینی را ترمیم کرد، هجوییرئیس مرکز ملی راهبردی کشاروزی و آب اتاق ایران با بیان اینکه از طریق صرفه

  .توان از یک مترمکعب آب محصول بیشتری تولید کردتصریح کرد: باید بررسی کرد که چگونه می

ه وری اتفاقاتی افتاددهد، تصریح کرد: ظرف دو سال گذشته در زمینه بهرهوری به بخش کشاورزی رونق میوی با بیان اینکه بهره

  .وری آب، به سطح دنیا برسانیمتوان در فرصت مناسب خود را در زمینه بهرهدهد که میت نشان میاست و این اقداما

های ساله کیلوگرم به ازای هر مترمکعب بوده که در فاصله 1.07سال گذشته  2وری آب در کشور ما تا شریعتمدار بیان داشت: بهره

  .سال افزایش یافته است 2درصد در عرض  12ش از دهد که بیرسیده است و این نشان می 1.2به  94و  93

 70وری آب افزایش یابد و در صورتی که ساالنه درصدی بهره 6رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: اگر سالی 

مکعب در بخش آب میلیارد متر 21توان میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی اختصاص یابد، در طول برنامه ششم توسعه می

توان گفت در پایان جویی شود، میمیلیارد مترمکعب آب به صورت ساالنه طی برنامه ششم صرفه 15جویی کرد که اگر فقط صرفه

هایی برای ساماندهی موضوع آب وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه برنامه.برنامه ششم بحران آب را پشت سر خواهیم گذاشت

وضوع حل توان به موری در آب برسیم، دیگر نمیبخشی و بهرهپشت سر گذاشتن این برنامه نتوانیم به اهداف تعادل دارد، گفت: اگر با

شریعتمدار گفت: روند ترمیم منابع آب به .بحران آب امیدوار بود، چرا که این برنامه حد و توان ما در موضوع حل بحران آب است

  .ت و سرعت ما در ترمیم بسیار پایین است و باید کارهای ما در راستای اهداف ترمیم باشداندازه سرعت نزول و سقوط منابع آب نیس

با شعار نجات آب، ضرورت ملی، رسالت جهانی با  95اسفند  11براساس این گزارش: همایش بزرگداشت روز ملی آب روز چهارشنبه 

 .شودهمت اتاق بازرگانی ایران برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951203000677 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 سدهایی که ناجی نیستند

لیل همین اشتباهات دهای آبی ایران چندان دور از ذهن نیست زیرا نه تنها بخشی از سدهای کشور بهاشتباه محاسباتی در پروژه

شویم. آبگرفتگی شهر جهرم در ها نیز با اندکی بارش باران، دچار مشکل عدیده میاند، بلکه در سایر پروژهمحاسباتی، خالی مانده

است. سیل در جهرم صرفاً حاصل روزهای اخیر شاهد این مدعاست زیرا بدون شکستن حتی یک سد، این شهر دچار بحران شده

 .استها بودهسی در محاسبه دوره بازگشت سیالباشتباهات مهند

ند کناندرکاران صنعت سدسازی، تالش میاست و در این میان دستآسا کردههای ایران را سیلتغییرات اقلیمی، باران

برد اما که سد را ناجی مردم ایران معرفی کنند. سدسازان بر این باورند که اگر سد نبود، جنوب ایران را سیل می

ه توان هایی بتنی هستند کرشناسان دیگری هستند که معتقدند سدها ابزاری برای کنترل سیل نیستند بلکه سازهکا

مشخصی دارند. بنابراین اگر بیش از توان و مقاومت سد، سیالب وارد مخزن آنها شود، نه تنها این سازه قادر به هضم 

را فراهم کند. به این ترتیب اگر محاسبات مهندسی تواند زمینه شکست سد این حجم آب نیست بلکه سیالب، می

ای شود و با شکست اَبَر سدهای ایران، با فاجعهدرست از آب در نیاید، حجم آب پشت مخزن سد به سیالب افزوده می

 رسد به راحتی بتوانیم آن را کنترل کنیم. اشتباه محاسباتی دررو خواهیم شد. بحرانی که بعید به نظر میعظیم روبه

دلیل همین اشتباهات محاسباتی، های آبی ایران چندان دور از ذهن نیست زیرا نه تنها بخشی از سدهای کشور بهپروژه

شویم. آبگرفتگی شهر جهرم در ها نیز با اندکی بارش باران، دچار مشکل عدیده میاند، بلکه در سایر پروژهخالی مانده

است. سیل در جهرم ستن حتی یک سد، این شهر دچار بحران شدهروزهای اخیر شاهد این مدعاست زیرا بدون شک

 .استها بودهصرفاً حاصل اشتباهات مهندسی در محاسبه دوره بازگشت سیالب

های ارانها و بارش بیشتر ببه گزارش ایانا از صبح نو، تغییر اقلیم اثرات منفی زیادی در منطقه خاورمیانه دارد و افزایش شدت سیالب

یکی از تبعات تغییرات آب و هوایی در این منطقه است. به اعتقاد دانشمندان، انسان قادر نیست از تبعات تغییر اقلیم بگریزد آسا، سیل

ها تدوین شود. اما آیا در ایران برای سازگاری با شرایط جدید های مناسبی توسط دولتو باید برای سازگار شدن با شرایط آن، برنامه

کنند. فروردین ماه های سیل آسا معرفی میحبان صنعت سدسازی، سدها را تنها منجی ایران در زمان بارشای داریم؟ صابرنامه

های سد دز به دلیل حجم باالی سیالب باز شد تا این سازه از شکست حتمی نجات یابد، وزارت نیرو از سوی امسال وقتی دریچه

خزن سد را به درستی انجام نداده است. به اعتقاد نمایندگان مجلس سوء نمایندگان مجلس در مضان اتهام قرار گرفت که مدیریت م

مدیریت وزارت نیرو سبب شد شهرهای پایین دست سد دز دچار مشکل آبگرفتگی شوند. مسووالن وزارت نیرو نیز در آن مقطع فریاد 

برد؛ اما آیا به راستی سدها ا با خود میبرآوردند که اگر سد دز نبود، سیالب مخرب تمام پایین دست این سد و حتی شهر اهواز ر

نام سیل هستند؟ اویس ترابی دکترای عمران و مدیر عامل شرکت مهساب هایی قدرتمند برای مقابله با یک بالی طبیعی بهسازه

ساماندهی  رهایی نظیداند بلکه بر این باور است که برای کنترل سیل باید فعالیتقدس، سدها را ابزاری برای کنترل سیالب نمی

های بیمه سیل، هشدار سیل و غیره مورد توجه قرار رودخانه، رعایت حریم بستر، آزاد کردن حریم، پخش سیالب، تقویت سیستم

گوید: هدف از ساخت سدها تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی است. تولید برق و کنترل می« نوصبح»وگو با گیرد. وی در گفت

دهد: هدف اصلی از ساخت سد کنترل سیل نیست؛ اما چون یگری از اهداف سدها باشد. ترابی ادامه میتواند بخش دسیالب نیز می

 .اشندتوانند مؤثر بتوانند حجم باالیی از سیالب را در خود هضم کنند، در تعدیل دبی پیک سیالب میسدها مخازن بزرگی دارند و می

 ندشوسدها برای ایمن کردن شهرها از سیالب ساخته نمی
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شود زیرا سدها نیز توان و به گفته این دکترای عمران، اگر دبی سیالب بیش از توان تحمل سد باشد، این سازه دچار مشکل می

امل های انسانی شکند: برای کنترل سیالب یا ایمن کردن فعالیتظرفیت خاصی دارند. مدیر عامل شرکت مهساب قدس تاکید می

سازیم که سیالب را کنترل کنیم اما ممکن است برای گاه سد نمیای دیگری وجود دارند. هیچههای کشاورزی، روششهر یا زمین

های مورد نظر ساخت سد در باالدست باشد. به گفته وی اگر امروز در شهرها مردم های کنترل سیالب، یکی از گزینهتکمیل برنامه

ها، دهها و جااند و ساخت و سازهای متقاطع مثل پلها تجاوز کردهنهبینند برای این است که به حریم و بستر رودخااز سیل آسیب می

های یتهای جانبی شامل فعالوجه نباید برنامهاست. بنابراین برای کنترل سیالب به هیچگذردهی فعال رودخانه را تحت تأثیر قرار داده

 .داری و غیره را فراموش کنیمپخش سیالب، آبخوان

 مت سدسازیسرازیر شدن بودجه به س

ود، شای مؤثر در کاهش اثرات تخریبی سیالب از سوی اویس ترابی معرفی میدر حالی که آزادسازی بستر و حریم رودخانه گزینه

است. هایش بها دادهسال است که به دفتر تخصصی مربوطه برای انجام پروژه 2وزارت نیرو به تازگی به این مقوله توجه کرده و حدود 

است زیرا تا کنون عمده تالش وزارت دلیل کمبود بودجه در این بخش مشخص نشدههای کشور بهاری از رودخانههنوز حریم بسی

است. در چنین شرایطی، با وجود تشدید بحران سیل هنوز سیستم فراگیر های بتنی به نام سد متمرکز بودهنیرو، بر ساخت سازه

تواند درصد نمی 100صورت های سازمان هواشناسی نیز بهبینیت نیرو به پیشهشدار این بالی طبیعی در کشور وجود ندارد. وزار

گویی کند، در نتیجه مخزن سدها ها را پیشتواند وضعیت بارشاعتماد کند زیرا معتقد است این مجموعه با عدم قطعیت مناسب نمی

کنند. سدها، آبگرفتگی در پایین دست ایجاد می شوند و باز کردن یکباره دریچهتا آخرین لحظات برای پذیرش سیالب تخلیه نمی

ای خورد. مدیران وزارت نیرو عالقههای مدیریت در این حوزه آب میمشکالت بخش مدیریت منابع آب از عدم توجه به سایر مولفه

ها، ات تزریق شده به بخشهای زیرزمینی و غیره ندارند و هنوز هم اعتبارداری، تغذیه سفرههای آبخیزداری، آبخوانبه اجرای پروژه

های شوند، بسیار اندک است. این در حالی است که سد ممکن است یکی از گزینهدر مقایسه با سدهایی که ناجی ایران معرفی می

نتشر ها مسازی شهرها باشد. پنجشنبه گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره شکستن سد سلمان فارسی استان فارس در رسانهایمن

ه این خبر در نهایت تکذیب شد و مدیران وزارت نیرو مطابق معمول فریاد برآوردند که سد سلمان فارسی ناجی مردم شدند اگرچ

ا های پخش سیالب باست اما آیا پروژههای پخش سیالب نزدیک این شهر بودهدلیل سرریز شدن حوضچهبوده و آبگرفتگی جهرم به

شوند؟ پس چگونه این پروژه برای مردم جهرم مشکل ایجاد شهرها اجرا نمیها و ایمن شدن هدف کاهش اثرات مخرب سیالب

ها، مراتع و آبخیزداری کشور داری سازمان جنگلآقای محمد علی فتاحی اردکانی مدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخوان.استکرده

است. در این پروژه شده توسط وزارت نیرو بوده های اجراگوید: پروژه پخش سیالب جهرم از جمله پروژهمی« نوصبح»وگو با در گفت

 100ساله در نظر گرفته شده، در حالی که این محاسبات بر اساس استانداردهای جهانی باید با دوره بازگشت  25دوره بازگشت سیل 

شود، متفاوت محاسبه میساله و هزار ساله برای سیل  100ساله،  25شد. به گفته وی احجام آبی که با دوره بازگشت ساله انجام می

دهد: در روزهای اخیر بارندگی یک سال و نیم، ظرف چهار روز در استان فارس بوده و ریسک آنها نیز متفاوت است. فتاحی ادامه می

 .استهای پخش سیالب شدهرخ داده و منجر به بروز سیالب و سرریز شدن حوضچه

 هایی که دردسر ساز شدندنظمیبی

ریزان شهری در برنامه توسعه شهرها به توجهی برنامههمراه بیطای مهندسی در محاسبه دوره بازگشت سیالب بهاین مقام مسوول خ

کند و ادامه ها معرفی میمطالعات و محاسبات انجام شده توسط کارشناسان بخش آب را عاملی برای تجاوز شهرها به حریم رودخانه

است. مدیر کل دفتر کنترل سیالب و های شدید را فراهم کردهرم در زمان بروز بارشها زمینه آبگرفتگی جهنظمیدهد: این بیمی

شد و در قالب یک طرح کند: باید برای توسعه شهرها یک کار آمایشی در کشور انجام میها تاکید میداری سازمان جنگلآبخوان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کند: است. وی اضافه میساله مورد توجه قرار نگرفتهکردیم که متاسفانه این مگیری میجامع، برای تمام پهنه سرزمینی تصمیم

اند و وزارت راه و سایر های مختلف اجرایی از کار هم مطلع نبودهاست. دستگاهنگری وجود داشتهمتاسفانه در ایران همواره بخشی

اند. به گفته فتاحی اردکانی تا هفت های خود را اجرا کردهها، پروژهنهادهای اجرایی بدون توجه به اقدامات تخصصی دیگر وزارتخانه

های اخیر در نحوه شدند اما در سالساله برای سیل محاسبه و اجرا می 25های پخش سیالب با دوره بازگشت سال پیش پروژه

 استهایی انجام شدهمحاسبات بازنگری

www.iana.ir/fa/news/http://41022/%D8%B3%D8%AF%D9%87% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 شوندسدها صاحب کلینیک می

میلیارد تومان اعتبار نیاز است، محققان کشور  200با توجه به اینکه برای تاسیس یک نیروگاه آبی به اختصاص حدود هزار و  :ایسنا

سازی کردند و از این طریق توانستند پیاده« 4کارون»را در نیروگاه سد « کلینیک سد»عمر مفید سدها پایلوت طرح  به منظور افزایش

 .سد دیگر نیز اجرایی خواهد شد 4های پیچیده را کاهش دهند و این طرح روی با کمترین هزینه، تعمیر و نگهداری از نیروگاه

ی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با بیان اینکه ایران در منطقه خشک و بردارحسن اطاعتی، مجری طرح و معاون بهره

توزیع بارندگی در ایران نامتقارن و محدود است و متوسط بارش ساالنه در ایران به  :خشک جهان قرار دارد، اظهار کردنیمه

اهکارهای خروج از این بحران رویکرد هیدرولیکی رسد و این عدد یعنی یک سوم متوسط جهانی. از این رو یکی از رمتر میمیلی250

ها یک رویکرد جدی در همه کشورهایی است که با بحران آب مواجه هستند، از این رو دو و احداث سد و انتقال آب است. این روش

همواره  و بسیاری از کشورها شوند. اطاعتی با تاکید بر اینکه ایرانآبی تامین میهای برقنیاز عمده بشر یعنی آب و انرژی در نیروگاه

اند، ادامه داد: با ساخت سد اقدام به مدیریت این دو مقوله شده است؛ به دنبال کاهش اثرات خشکسالی و سیالب با احداث سد بوده

جاری  نصورت سیالب در خوزستاهای خوزستان باقی نمانده است؛ چراکه آبی که بهای که با احداث سد، دیگر اثری از سیالببه گونه

مسوولیت صیانت  82شده در این زمینه گفت: بر این اساس از سال بود، با احداث سد مدیریت شده است. وی با اشاره به اقدامات انجام

 کلینیک»عنوان های ساختمانی به ما واگذار شد که در این زمینه مفهوم جدیدی را بهاز سدها در دو حوزه تجهیزات نیروگاهی و سازه

شود، یگیری میپ« شدههای تکمیلسازه»و « تجهیزات»کردیم. اطاعتی با تاکید بر اینکه در این کلینیک بررسی دو مقوله  تعریف« سد

های مختلف شامل هیدرومکانیکی، الکتریکی و توضیح داد: در حوزه تجهیزات به تعمیر و نگهداری تخصصی از تمام تجهیزات بخش

 .طور مستمر پاسخگوی نیازهای شبکه باشیمداریم تا بتوانیم بههای انتقال برق نیاز مکانیکی و پست

http://www.iana.ir/fa/news/40979/%D8%B3%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

 ها برای بهبود ذخایر آبتقویت زیرساخت

اجرای پروژه توسعه پروژه فاضالب ناحیه روستایی نینگبو را حمایت کرد. این طرح برای  2016تا  2010های نی بین سالبانک جها

روستا تعریف شده بود. این طرح با هدف بهبود ذخیره آب، خدمات فاضالب و جاده دسترسی  144خانوار روستایی در  500هزار و  45

و حصول اطمینان از محیط پاک و زندگی بهتر روستانشینان ناحیه نینگبو در شرق چین هزار نفری شهر چونا  75برای ساکنین 

درصد از جمعیت چین در مناطق روستایی متمرکز بود. زندگی برای  55 ،2010، در سال بانک جهانیبه گزارش ایانا از .ریزی شده بودطرح

ها یعنی دوره اصالحات اقتصادی چین، بهبود یافته است . با این حال، هنوز هم در بسیاری از شهرستان 1978ساکنان روستایی به نسبت سال 

 ضالب وجود ندارد.های مورد نیاز مانند جاده، تامین آب، خدمات فاو مناطق روستایی، زیرساخت
های در حال رشد مناطق شهری و روستایی، شروع ، دولت چین برنامه توسعه روستایی جدید را با هدف کاهش تفاوت2005در سال 

کرد. این برنامه هدف تعادل توسعه اجتماعی و اقتصادی، ترویج کشاورزی مدرن، افزایش سطح درآمد خانوار روستایی، بهبود 

 کند.و افزایش سطح استانداردهای زندگی روستایی را دنبال میهای اساسی زیرساخت

های شهرستان نینگبو در سواحل جنوب شرقی چین قرار دارد و با وجود رشد سریع اقتصادی این ناحیه، روستاهای تابعه فاقد زیرساخت

در  هستند. وضعیت بد تخلیه فاضالب آوری و تصفیه فاضالبالزم برای زندگی مناسب هستند. این روستاها عمدتا فاقد سیستم جمع

های منابع آب این ناحیه تأثیر گذاشته و باعث تهدید آلودگی های تصفیه فاضالب بر زیرساختاین روستاها و عدم وجود سیستم

های منابع آب شرب نیز شده است.پروژه بهبود کیفیت زندگی در طرح توسعه فاضالب ناحیه روستایی نینگبو، یکی از بهترین شیوه

گیری از اجرای مناسب تکنولوژی و توسعه پایدار برای مدیریت فاضالب روستایی المللی و محلی در بهبود شرایط روستایی با بهرهبین

شود. این مشارکت مردمی در توسعه پوشش بهداشت روستایی، تشویق های مشارکت مردمی پیگیری میاست که با استفاده از روش

 ها به جوامع روستایی تعریف شده است.ها و مسئولیت تعمیر و نگهداری سیستمنفعان، انتقال داراییها بین ذیتقسیم هزینه

درصد از همه خانوارهای روستایی برای شرکت در  80برای بخش فاضالب روستایی، یک رویکرد مشارکتی به تصویب رسید. حداقل 

ی های فنی از بین مشاوران نیز شرکت داشتند. کمیته روستایخاب گزینهبرنامه فاضالب روستایی به توافق رسیدند. روستاییان در انت

 های تصفیه فاضالب را برعهده گرفته است.های نگهداری و مالکیت سیستمتا به حال همه مسئولیت

چین قرار میلیون دالری دولت در این پروژه در اختیار دولت  120گذاری میلیون دالری برای تکمیل سرمایه 50بانک جهانی وام 

 میلیون دالر هزینه انجام شده است./ 170داده است. این پروژه در انتها با 

http://www.iana.ir/fa/news/41156/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 وری آب در ایرانصدی بهرهدر ۱۲بهبود 

 1.07وری در منابع آب بهبود یافته و از تولید رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: وضعیت بهره

 94و  93های کیلوگرم ماده خشک در سال 2.1درصد رشد به تولید  12کیلوگرم ماده خشک به ازای مصرف هر متر مکعب آب، با 

به نقل از اتاق ایران، محمد حسن شریعتمدار امروز در جمع خبرنگاران بیان اینکه آثار بحران آب از فقر و تعارضات  ایانابه گزارش .یمارسیده

 هایلودگی آب، باالرفتن هزینه تولید آب، افت آبها، شورشدن و آها و رودخانهشدن تاالبشود، گفت: خشکاجتماعی تا بیکاری را شامل می

رفته ای نشات گتوجهی به مسایل آب و راهکارهای توسعهدادهای طبیعی بحران آب است و این بحران نتیجه پنجاه سال کمزیرزمینی نیز از برون

کن یابد، ممبر اینکه هزینه ترمیم این بحران افزایش میوی معتقد است هر چه دیرتر به بحران آب بپردازیم، عالوه .ار استفاده وسیع از منابع است

وری اشاره کرد شریعتمدار همچنین به دو اقدام مهم تعادل بخشی به منابع آب و افزایش بهره.ها هم به نتیجه نرسندحلاست در بعضی موارد راه

یی در منابع آن بهبود ببخشیم. همچنین باید ببینم چه اقداماتی جوو گفت: اضافه برداشت زیادی در منابع آب داریم و باید این موضوع را با صرفه

وری بیشتری داشته باشیم؛ که خوشبختانه طی دو سال گذشته در انجام دهیم که از یک متر مکعب آب، محصول بیشتری برداشت کنیم و بهره

وری توجه برنامه ششم به تعادل بخشی و افزایش بهرهوی با اشاره به برنامه ششم هم گفت: اگر در .هایی حاصل شده استاین موضوع پیشرفت

توانیم بگوییم که منابع بخشی حفظ کنیم، میمیلیارد متر مکعب آب را در تعادل 11وری و کنیم و بتوانیم یک میلیارد متر مکعب آب را در بهره

 .شوندآب تا حدی در برنامه ششم ساماندهی می

 شتیمپاییز بدی از نظر بارش را پشت سر گذا

های اتاق در زمینه خشک معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به رصد و ارائه مشاوره

رسد شکل جدیدی از مدیریت در حوزه آب با مدیریت جامعه شدن تاالب گاوخونی، دریاچه ارومیه و ریزگردها گفت: به نظر می

ها است. از اقتصاد و تولید تا رفتارهای اجتماعی همه از آب افزود: آب موضوعی اثرگذار بر همه عرصه گرفته است. عباس کشاورزشکل

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی .ایم باید برای حل این مشکل تالش کنیمشدهگیرند. حال به هر دلیلی که دچار بحران آبتأثیر می

 تنها برای کشورهای خشکالمللی، گفت: مسئله آب نهمرتبط با آب در سطح بین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نهادهای

وی اهمیت ابعاد .اندمثل ایران بلکه برای همه کشورها مهم است و همه کشورها نهادهایی مرتبط با این موضوع ایجاد کرده

محیطی توجه آب از دید اجتماعی و زیستمحیطی و اجتماعی موضوع آب را هم مورد توجه قرار داد و گفت: اگر به مسئله زیست

ی های اخیر، گفت: امسال پاییز خوبخواهد بود. کشاورز در پاسخ به پرسشی درباره میزان بارش "شکننده"نکنیم، مشکل آب بسیار 

که طوریهد. بها تغییر کرد و وضعیت بارندگی نسبت به گذشته بهتر شماه میزان بارندگیازنظر بارش نداشتیم، اما از اواسط بهمن

های کرمان و خراسان جنوبی هم وضعیت بهتری پیدا کردند. البته استان فارس از خشکسالی ممتد به سمت نرمال رفت و استان

تر شده بهبود به این معنی که نسبت به وضعیت خودشان بهتر شدند. در کل باید گفت توزیع بارندگی در مناطق مختلف متعادل

گفت: از اول انقالب تا این دولت به وجود « های مرزی ایرانحق استفاده از آب»به پرسشی در مورد  وی همچنین در پاسخ.است

های هایی برای پرداختن به موضوع آبایم؛ اما این دولت طرح مرزی غرب را کلید زده است. همچنین کارگاههای مرزی توجه نکردهآب

صورت جدی روی میز شده است و این موضوع بههای مرزی روشنی موضوع آبشود. درواقع چراغی برامرزی توسط دولت برگزار می

 دولت آمده است

http://www.iana.ir/fa/news/41074/%D8%A8%D9%87%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

عاتی در مورد منابع آب برفی/ رفع موانع دسترسی به میزان دقی  منابع آبی ترین شکاف اطالبررسی بزرگ

 جهان

ن هم پیوسته مطالعه کند. تاکنوعنوان یک سیستم بههای زمین را بهای از زمین توانست تمام جنبههای ماهوارهناسا با استفاده از داده

مقدار آب ذخیره شده در  .در مناطق پوشیده از برف وجود داشت موانع قابل توجهی از دسترسی به میزان دقیق منابع آبی جهان

 .ها نقش مهمی در دسترسی به آب آشامیدنی، کشاورزی و نیروی برقابی داردبرف

ای از مناطق برفی جهان، در حال بهبود های دریافتی ماهوارهها تحقیق بر روی داده، این سازمان پس از سالناسااز  ایانابه گزارش 

د کیم از دانشمندان سنجش دور ناسا ها از طریق سنجش از راه دور است. ادوارمیزان آب موجود در برفکیفیت تخمین میزان برف و 

ها برای بهبود کیفیت روش دانشمند در سراسر ایاالت متحده، اروپا و کانادا در حال تجزیه و تحلیل داده 100گفت: تیمی متشکل از 

 گیری میزان برف در مناطق پوشیده از برف جهان هستند.اندازه

 چرا برف؟

عنوان آب آشامیدنی هستند. در غرب ایاالت متحده، نزدیک ز سال متکی به برف بههایی ابیش از یک ششم جمعیت جهان در فصل

طور ها بهبینی آورد رودخانهشوند. در حال حاضر، پیشها تغذیه میها در بهار و تابستان از ذوب شدن برفبه سه چهارم رودخانه

ورد گیری صحیح میزان برف، برآالیل توجه دانشمندان به اندازهشود. یکی از دگیری زمین محدود میهای اندازهای به ایستگاهگسترده

 ای است.ها و جریان رودخانهمقدار آب حاصل از ذوب برف

دن ها را با گرم شاند تا ارتباط بین ذوب برف و یخچالها همچنین تحت تاثیر تغییرات اقلیمی هستند. دانشمندان موفق شدهبرف

، پوشش برفی 1967اند. از سال های برف سطح کره زمین را بررسی کردهبرای چندین دهه دادهها کره زمین کشف کنند. ماهواره

نیمکره شمالی در حدود یک میلیون مربع کاهش یافته است. از دست دادن این مقدار از پوشش برفی نتیجه گرم شدن کره زمین 

ما در حال دستیابی به یک تکنیک بهتر برای استفاده از ": گویداست.مدیر برنامه هیدرولوژی زمینی در مقر ناسا، جارد آنتین می

سنسور بخشی از تجهیزات این مطالعه است.  10گیری برف در زمین هستیم. پنج هواپیما با مجموع ای برای اندازههای ماهوارهداده

های برف در نقاط گیری دادهازهای به بررسی و اندهای سه هفتهمحقق هم با حضور در مناطق برفی طی دوره 50تیمی متشکل از 

های ملی برف و یخ در کلرادو و بولدر نگهداری آوری شده در مرکز دادهمشخص شده مشغول هستند.بنا به گفته ناسا اطالعات جمع

 ای در دسترس همه قرار خواهد گرفت.خواهد شد و بدون هیچ هزینه

های عنوان یکی از بهترین منابع اطالعاتی و داده برای تیمحقیقاتی بههای پس از تجزیه و تحلیل تیم تبه عقیده کیم، این داده

 تحقیقاتی خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/40935/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 های فوق بحرانی با نظر مشاوران محلیآب به کانونانتقال 

های حفاظت محیط زیست، های ریزگرد خوزستان، بر اساس مطالعات انجام شده توسط سازمانبه گفته مسئول آبرسانی به کانون

س دیده ریزگرد خیهای فوق بحرانی خوزستان برای کنترل پشناسی، الزم است بخشی از کانونها، مراتع و آبخیزداری و زمینجنگل

 .شود تا در زمان وزش باد، گرد و غبار به سمت شهرها سرازیر نشود

استان  های بحرانیریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگار ایانا، آبرسانی به کانونهدایت فهمی معاون دفتر برنامه

دقیق اعالم کرد. اما یداهلل شمایلی مدیر عامل موسسه جهاد نصر که خوزستان برای کنترل پدیده ریزگرد را منوط به انجام مطالعات 

های فوق های ریزگرد خوزستان نیز منصوب شده، انتقال آب به کانونبا حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان مسئول آبرسانی به کانون

 های فوقدها و نیاز به آبرسانی به کانونبحرانی ریزگردهای خوزستان را قطعی دانست.وی افزود: مطالعات کافی در زمینه ریزگر

ها، مراتع و آبخیزداری کشور و زمین شناسی انجام های حفاظت محیط زیست، جنگلبحرانی استان خوزستان، قبال توسط سازمان

تان انی اسهای بحرهای ریزگرد خوزستان اضافه کرد: بر اساس مطالعات این سه سازمان، کانوناست.مسئول آبرسانی به کانون شده

هایی که اگر به آنها توجه نشود، ممکن است به بحرانی و فوق بحرانی تبدیل خوزستان به سه دسته فوق بحرانی، بحرانی و کانون

اند.شمایلی بیان کرد: جلسات مفصلی با حضور استاندار خوزستان و اعضای ستاد بحران برای مقابله با ریزگردهای شوند، تقسیم شده

 های نیرو، جهادزار شده است.وی ادامه داد: بر اساس آخرین مصوبات جلسه شب گذشته ستاد بحران، بین وزارتخانهاین استان برگ

ای هایی انجام شد. بر اساس توافق نظر همه اعضای ستاد بحران، صورت جلسهکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگی

 کنیم.نبال میتنظیم شده که ما بر اساس این تصمیمات، کار را د

لی دهیم بلکه متولیان اصمدیر عامل جهاد نصر تاکید کرد: ما به عنوان مجری تامین آب برای کنترل ریزگردها، راسا اقدامی انجام نمی

 کنند.ها و کارهای کارشناسی انجام شده، تصمیم الزم را گرفته و برای اجرا به ما اعالم میطبق بررسی

های نیرو و جهاد کشاورزی هماهنگی الزم وجود دارد و وزارت نیرو نیز تا کنون اقدامات قابل توجهی برای به گفته وی بین وزارتخانه

 حل مشکل ریزگردهای خوزستان انجام داده است.

 نهایی که بر اساس مطالعات باید در آنها توسط سازماهای ریزگرد خوزستان بیان کرد: کانونشمایلی درباره نحوه آبرسانی به کانون

 شود.ها نهال کشت شده و پوشش گیاهی ایجاد شود، توسط موسسه جهاد نصر با هماهنگی وزارت نیرو، آبرسانی میجنگل

ها باید به سرعت کاری انجام داد اما این کانونتوان به سرعت نهالهایی فوق بحرانی که نمیوی افزود: همچنین در بخشی از کانون

از طریق انتقال آب خیس شود تا پس از وزش باد، ریزگردها به سمت شهرها سرازیر نشود. بنابراین تثبیت شود، نیاز داریم که زمین 

 شود.ها منتقل میبا هماهنگی منابع طبیعی و مسئوالن استان و با استفاده از تاسیسات موجود، آب به این زمین

مشاور خصوصی که از همکاران آب و برق خوزستان است، های بحرانی خوزستان در این پروژه یک به گفته مسئول آبرسانی به کانون

ی هابا موسسه جهاد نصر همکاری خواهد کرد. این مشاور خصوصی، بومی منطقه بوده و بر اساس تجربه و شناخت خود از پتانسیل

 استان، مشاوره الزم را برای حل مشکل ریزگردها ارائه خواهد کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/41020/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 خواهی ترکیه از آب دجله و فراتسهم

ه النهرین را بنشهروند: سیستم رودخانه دجله و فرات، بخشی از هالل حاصلخیز عصر باستان به لحاظ تاریخی کمک کرد تا بی

استان ها به روزگار بکند که قدمت مدیریت مصنوعی آب رودخانهشناسان ثابت میهای باستانای حاصلخیز تبدیل کند. یافتهمنطقه

 یابد،که از ترکیه جریان میشود. رود فرات بعد از آنگردد. سرچشمه هردو رودخانه، از منطقه کوهستانی آناتولی ترکیه آغاز میبازمی

درصد از جریان فرات، 90کند. حدود پیوندد، حرکت میبه سمت سوریه، یعنی جایی که پیش از ورود به عراق به دو شاخه اصلی می

شود، فراهم درصد از حجم آب ساالنه را که درنهایت با دجله ترکیب می51ترکیه،  .گیرددر داخل مرزهای ترکیه سرچشمه می

درصد دیگر کل جریان نقش 39مرزهای عراق که بسیاری از آنها در مناطق کردنشین هستند، در  های فرعی در داخلکند. شاخهمی

سطوح جریان برای دجله و فرات، .آیند که منشأ آنها در ایران استای میهای فرعیمانده نیز عمدتا از شاخهدرصد باقی10دارند؛ 

سال متفاوت است. با توجه به ماهیت نامنظم آنها، تاسال فصل وبهاز فصلها در مناطق خشک، تا حد زیادی مانند بسیاری از رودخانه

 در  میلیارد مترمکعب32نرخ دقیق جریان این رودها، گاهی مورد بحث است. در هر حال، متوسط طوالنی مدت جریان فرات حدود 

به نوسانات گسترده جریان، استفاده از این با توجه .است سال در  مترمکعب میلیارد52 حدود نیز دجله جریان میانگین و سال

ای هتواند دشوار باشد. این مسأله خصوصا در مورد دجله صادق است. خشکسالیها برای آبیاری بدون مدیریت مصنوعی میرودخانه

رده است. اخیر، مدیریت ضعیف آب و افزایش جمعیت در این منطقه، استرس و فشار قابل توجهی را بر منابع آبی حوضه وارد آو

دهد. با توجه به افزایش نشان می 2009و  2003های ای را در سطوح آب این حوضه آبی میان سالکنندهمطالعات ناسا کاهش نگران

تنش آب در این منطقه، تالش برای استفاده بیشتر از منابع موجود، خصوصا در مناطق باالدست ترکیه به احتمال زیاد به اعتراض 

ت مثل سوریه و عراق و همچنین جمعیت کرد در ترکیه و مرزهای این کشور منجر شده است. بنابراین در دسترس دسکشورهای پایین

ای عنوان یک قدرت منطقهثبات است و به تالش آنکارا برای نشان دادن خود بهبودن آب، یک محدودیت جغرافیایی در منطقه بی

 .منجر خواهد شد

 GAP پروژه

به پایان رسید. این پروژه، نشانه آغاز یک دوره پرکار  1974سال آغاز شد و در  1966سال  ر آناتولی درد« کبان»وساز سد ساخت

ته شرقی آناتولی شناخسدسازی بود که به جزء اصلی مهندسی ترکیه مبدل شد و درنهایت به اوج خود که به نام پروژه بزرگ جنوب

بر  1980ریزی در دهه شود. این پروژه، نمود فیزیکی پژوهش و برنامهبیر میتع GAP شود، رسید و در زبان ترکی مخفف آن بهمی

نیروگاه 19سد و 22های تولید برق ازجمله طرح برای آبیاری و سیستم31روی پتانسیل تولید برق از آب بود. در اصل، این پروژه شامل 

ای به وسعت میلیون هکتار را فراهم کرد. منطقه2قریبا درنهایت آبیاری ت GAP  آبی تولید برقی بر روی دجله و فرات بود. پروژه

تا به امروز، ترکیه بیشتر بودجه برای این پروژه .اسراییل و این کار به منظور افزایش بازده اقتصادی در بخش ضعیف ترکیه انجام شد

را اخیرا لغو معامالت آبیاری خارجی مرتبط میلیارد دالر. درهرحال، آنکا32میلیارد دالر از 24را فراهم کرده است، یعنی چیزی حدود 

گذاران که سرمایهگذاری به خود دیده، خصوصا اینوساز و سرمایهتاخیرات زیادی را در ساخت GAP با پروژه را اعالم کرده است. پروژه

ترکیه یک مزیت طبیعی .ردای این اقدامات توجه کافی ندااز این باب نگران هستند که ترکیه به اندازه کافی به پیامدهای منطقه

های مدیریت آب، این کشور را قادر جغرافیایی دارد، آن هم به این دلیل که سرچشمه دجله و فرات در این کشور قرار دارد و پروژه

نیت یکی از الزامات ژئوپولتیکی ترکیه این است که ام .عنوان اهرمی برای تفوق خود در منطقه استفاده کندسازد که از آنها بهمی

نگر و محدود را ایمن بسازد که بتواند به لحاظ جغرافیایی و توسعه فرهنگی به خود متکی شرقی آناتولی، یک منطقه فقیر، درونجنوب

تواند سپر بزرگی در مقابل حمالت از قاره آسیا باشد. مدیریت جمعیت این منطقه، خصوصا بشود. کنترل این منطقه دشوار است اما می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های اقتصادی افزایش فعالیت GAP ترین اهداف پروژهکردهایکی از مهم.های دایمی ترکیه بوده است، یکی از چالشمناطق کردنشین

 رنامهب این کاغذ، روی بر. دهندمی تشکیل کردها را جمعیت اکثر که جایی است، آناتولی شرقی جنوب در اجتماعی هایپیشرفت  و

 یادیز سود منطقه به زیرساختی، هایبرنامه و تحصیلی بهداشتی، خدمات بودجه أمینت و شغلی هایفرصت افزایش با زیادی حد تا

شدت با برخی از عناصر این پروژه، خصوصا المللی و میراث فرهنگی، بههای زیست محیطی داخلی و بینحال، گروهاهد رساند. بااینخو

جایی های مهم تاریخی و باستانی و احتماال جابهمکان مخالفند، چراکه پتانسیل وقوع سیل و احتمال خراب شدن «ایلیسو»سد 

کنند و رود. مخالفان این پروژه همچنین در مورد انگیزه ترکیه تردید میجمعیت ساکنان بدون پرداخت غرامت مناسب باال می

طح زیرکشت ناشی از این در حالی که افزایش آبیاری س.تواند باعث از بین بردن رفتن هویت کردها شودمی GAP معتقدند که پروژه

میالدی رسیده است، همچنین موجب  2000پروژه، به تولید پنبه ترکیه کمک کرده و این مقدار به باالترین سطح خود از اواسط دهه 

تواند در بلندمدت این پروژه را تحت فشار قرار دهد. به عالوه، بسیاری از افزایش شوری خاک منطقه شده است که این موضوع می

جا تکمیل شده است )نرخ های تولید آبی برق در آندر خارج از این منطقه احساس شده، چراکه پروژه GAP فع اقتصادی پروژهمنا

 .(های آبیاری استدرصدی پروژه24های تولید آبی برق، بسیار فراتر از نرخ تکمیل درصدی برای پروژه85تکمیل 

ان نظامیترشدن حرکات مرزی شبهز سدها در مرز با عراق و ایران، به معنای مشکلحال، روشن است که پیشنهاد طراحی برخی ابااین

 هایکرد است. عالوه بر این، خشم کردهای محلی نسبت به دولت ترکیه به دلیل محرومیت آنها از این پروژه و همچنین نگرانی

به گسترش به خارج مرزهای این کشور دارند.  شود که تمایلاستراتژی ترکیه شامل کردهای سرکشی می.محیطی ادامه داردزیست

مناطق کردنشینی که با ترکیه، سوریه، عراق و ایران همپوشانی دارند، زمین جنگی میان آنکارا و تهران برای تاثیرگذاری خواهد بود 

به روابط این کشور با هایی تأثیر مالحظات سیاسی، استرسهای مدیریت آب ترکیه، تحتدهد. برنامههای آینده رخ میکه در سال

اعتمادی را به مسأله به لحاظ تاریخی، فقدان یک قرارداد رسمی میان عراق، سوریه و ترکیه، سطحی از بی.عراق وارد خواهد کرد

 1946سال آخرین معاهده مرتبط با مسأله آب میان ترکیه و عراق، مربوط به  .دسترسی به آب در آینده این حوضه اضافه کرده است

که اکثر سدها ساخته شده باشد و در آن معاهده، آنکارا ملزم شده بود که پیش از تغییر جریان فرات با بغداد ود پیش از آنشمی

 را فرات آب از  میلیارد مترمکعب15،8طور غیررسمی توافق کردند که ترکیه، حداقل ، ترکیه و سوریه به1980رایزنی کند. در دهه 

وریه و عراق توافق س ،1990 سال در. کند کمک کرد، شورشیان کنترل به عوض، در نیز سوریه و دهد رارق سوریه اختیار در سال در

 .کند دریافت را سال در ترکیه از سوریه دریافتی آب از  میلیارد مترمکعب15.8درصد از 60کردند که عراق، تقریبا 

درصد کاهش یافت. این کاهش جریان آب، 75د آتاتورک، تا ، در هر حال، جریان فرات به منظور پرکردن مخزن س1990در سال 

، 1990سال دست شد و آنها را مردد ساخت که کنترل کامل جریان فرات را به ترکیه واگذارند. از باعث ترس شدید کشورهای پایین

 سطح ترکیه که کرد شکایت 2009 سال در عراق گرچه است، شده برآورده زیادی حد تا سال، در نیاز مورد  میلیارد مترمکعب15،8

 حفظ برای سال در  میلیارد مترمکعب15.8اده است. عراق همچنین ادعا کرد که د کاهش سال در  مترمکعب میلیارد9.5 تا را جریان

 راگ خصوصبه است، کافی عراق کشاورزی نیاز برای میزان این که دهدمی نشان مطالعات برخی هرچند نیست، کافی آبیاری، سطوح

 تری در منطقه اثرگذارطور گستردهدستکاری ترکیه در منابع آبی عراق برای منافع سیاسی، به.گیرد قرار استفاده مورد نیز دجله آب

مدت، افزایش خواهد داشت و با افزایش جمعیت عراق و کاهش قدرت بخش ها میان بغداد و آنکارا در طوالنیخواهد بود. احتماال تنش

رشد ترکیه برای تولید انرژی که احتماال در بخش خودمختار وجود خواهد آمد. نیاز روبه، فشار روی دولت عراق بهکشاورزی این کشور

کند. حفظ صادرات نفت برای توانایی کننده خواهد بود، بغداد را قادر به معامله با آنکارا بر سر حقوق آب میکردستان عراق، راضی

همچنین مذاکرات موثر با همسایگانش، ضروری خواهد بود. بعید است که دسترسی به آب، بغداد جهت متحد نگه داشتن عراق و 

های آب سحطی وجو برای گزینهاندرکاران درحال جستتوانایی عراق برای تولید و صادرات نفت را تحت فشار قرار دهد، چراکه دست

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 توجهیهای پیشرو مواجه شود، درآمدهای نفتی قابلر سالتوجهی دهای قابلو شور برای استخراج هستند، حتی اگر عراق با چالش

طور کامل متالشی شود. ای بهشود که کشور از خطوط فرقهرا برای دولت مرکزی در بغداد خواهد داشت که احتماال مانع از این می

کرده و این کشور همچنین تالش  مدت، گرچه ترکیه مجبور به مقابله با مسائلی است که داعش در مرزهای این کشور ایجاددر کوتاه

 روژهحال، پای ثابت کند اما احتماال مسأله آب، لزوما نگرانی اصلی آنکارا نخواهد بود. بااینعنوان قدرت منطقهکند که خود را بهمی

GAPت کردها را کنترل دهد، تا جمعیای خود را نشان می، احتماال یکی از ابزارهایی خواهد بود که ترکیه از طریق آن، قدرت منطقه

 .کند و آینده سوریه را شکل دهد

http://www.iana.ir/fa/news/41192/%D8%B3%D9%87%D9%85%E2%80%8C 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۳ : تاریخ

 دهدکاالی اساسی گزارش میفارس از بازار 
ها /نمایشگاه فصلی رمق عمده فروشان را هم گرفت ادامه روند فرسایشی رکود اقتصاد در بازار، ناهمخوانی قواره جیب مردم با قیمت 

کوچک شدن جیب مردم حقوق بگیر و کارگر، گرانی قیمت کاالی اساسی و بی رونقی در خرید مایحتاج زندگی، هم مردم و هم 

  .ریان را کالفه کرده استبازا

کردیم ، قبل از حرکت به سمت بازار عمده فروشان در خیابان مولوی تهران، فکر میفاطمه بیات- خبرگزاری فارس- گروه اقتصادی

نگ فرش کرد سمقصد رسیدیم، تا چشم کار می که باید با سختی زیاد از البه الی جمعیت برای تهیه گزارش عبور کنیم، اما وقتی به

 .پیاده روها خالی از مشتری بود

 .دانها به خرده فروشی هم روی آوردهدر این بازار که به بازار عمده فروشان لقب گرفته کار به جایی رسیده که فروشندگان و مغازه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951202001251 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 آیندشنبه به ایران میهای بزرگ کشاورزی و صنایع غذایی آذربایجان،پنجمدیران هولدینگ

همایشی با حضور فعاالن اقتصادی استان و جمهوری آذربایجان  همزمان با سفر وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان به شهر ارومیه،

 .شود که عمده آنها فعاالن اقتصادی صنایع غذایی )کنسانتره/ کنسرو/ آجیل( کشاورزی و دامپروری هستندبرگزار می

شنبه هفته جاری با توجه به سفر وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان به شهر ارومیه، همایشی با حضور ، پنجایانابه گزارش خبرنگار 

در محل هتل آنا  18:30ساعت  95شنبه پنجم اسفندماه فعاالن اقتصادی استان آذربایجان غربی و جمهوری آذربایجان در روز پنج

ن گزارش، در این جمع، فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان و صنایع وابسته، واقع در بلوار جام جم ارومیه برگزار خواهد شد.بنا بر ای

 بندی، کشاورزی و دامپروری حضور دارند.گذاری، گردشگری، بستهصنایع غذایی )کنسانتره/ کنسرو/ آجیل(، آموزش، سرمایه

های تولیدات گذاری در حوزهیهسرما 12های پیشرو در ایجاد شبکه در سراسر کشور و محمد گوزل، مدیر شرکت آزرون از شرکت

بندی مدیره شرکت گیالن فعال در تولید و بستهبندی و صنعت کاغذ؛ جمیل مرادوو، رئیس هیأتغذایی، کشاورزی، تجارت، بسته

 ید گچ وداری و هتل، تولهای تفریحی، رستورانآجیل، تولید آبمیوه و قوطی کنسرو، تولید شیر و لبنیات، صنعت گردشگری و مکان

سی، شرکت فعال در تولیدات کشاورزی و لبنی؛ شرکت گیمیکایا، شرکت فعال در تولید تیمقام شرکت سیمقوا؛ بهلول رمضانوف، قائم

های معدنی؛ گروه ویسل از پیشروان تولید شکالت و توزیع مواد غذایی؛ روشن ها و آبنکتار میوه، حلوای ارده، دسر ارده، نوشیدنی

گرانادا فعال در تولید کنسانتره و آبمیوه؛ آلچین رستمووف بنیانگذار گروه آلبا تولیدکننده  -یی شرکت آز فرهادووف، مدیر اجرا

محصوالت گوشتی، لبنی و مرغداری؛ علی عبدولووف، مدیر آذنار تولیدکننده آب انار، آب سیب و آب انگور طبیعی به همراه رب انار؛ 

های یع غذایی پریم؛ آقاصف اسکندرووف، مدیر عمومی بلوگ، شرکت تولیدکننده کیکای صناهای زنجیرهکمال علیوف، مدیر شرکت

تولیدات لبنی؛ آکتای خانکشیو، رئیس هیأت نظارت  A.Rاسفنجی، وافل، شکالت، بیسکوییت و تولیدات قنادی؛ عادل شریفوف، مدیر 

؛ K.Tاده؛ یوسف نظیمووف، مدیر بخش شرکت میوه آمهای گوشتی، برش و تولیدات نیمهشرکت گاباال قوشچولوخ تولیدکننده جوجه

کنندگان در این همایش هستند که با فعاالن تولیدی ازجمله شرکت CTC AGROو گروه  AGRO NTC؛ گروه RITMگروه 

های مشترک در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی خواهند گذاریوگوهای اقتصادی درباره سرمایهو تجاری ایران به بحث و گفت

 خت./پردا

http://www.iana.ir/fa/news/41043/%D9%85%D8%AF%DB%8C% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 میلیارد ریال 8۲۲هزار تن محصول کشاورزی به ارزش یک هزار و  ۱34معامله 

هزار میلیارد ریال در بازارهای فیزیکی و فرعی  32هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  792اه، افزون بر یک میلیون و طی بهمن م

 . بورس کاالی ایران داد و ستد شد

دو به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، طی دوره بهمن ماه، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی در 

 هزار میلیارد ریال بود . 13هزار تن انواع کاال با ارزشی افزون بر  616بخش داخلی و صادراتی شاهد معامله بیش از 

 600هزار و  13هزار تن انواع فوالد مورد معامله قرار گرفت . در این تاالر همچنین حدود  475در گروه محصوالت فوالدی بیش از 

تن سولفور  480تن کنسانتره فلزات گرانبها،  6تن انواع محصوالت مسی،  160هزار و  21روی،  تن شمش 60تن انواع آلومینیوم، 

 کیلوگرم شمش طال داد و ستد شد. 13هزار تن سنگ آهن و  105تن کک متالورژی،  1200مولیبدن، 

 داد و ستد یک میلیون تن انواع کاال در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی

هزار میلیارد ریال در تاالر فرآورده های نفتی و  17جاری حدود یک میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از  طی بهمن ماه سال

 پتروشیمی و در دو بخش داخلی و صادراتی مورد معامله قرار گرفت .

هزار تن  374غ بر بیش ترین حجم معامالت در تاالر محصوالت پتروشیمی به گروه قیر اختصاص یافت به طوری که در این ماه بال

 . شد معامله ریال میلیارد 574 و هزار 3 از بیش انواع قیر به ارزش

میلیارد ریال ثبت شد.  998هزار و  8هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  223در گروه مواد پلیمری نیز طی دوره بهمن ماه، معامله 

میلیارد ریال از سوی مشتریان در این مدت خریداری شد.  900کهزار و هزار تن و به ارزش بیش از ی 85مواد شیمیایی نیز به میزان 

 160تن وکیوم باتوم،  140هزار و  245تن گوگرد،  444هزار و  25از دیگر کاالهای معامله شده در این تاالر می توان به داد و ستد 

 .ق رطوبتی اشاره کردتن عای 661هزار تن سالپس واکس و یکهزار و  4هزار تن لوب کات ،  73تن آرگون، 

 هزار تن محصول کشاورزی ۱34معامله 

میلیارد  822هزار تن انواع کاالهای کشاورزی در بورس کاالی ایران به ارزش بیش از یک هزار و  134بیش از  95در بهمن ماه سال 

 ریال مورد معامله قرار گرفت .

هزار تن گندم خوراکی و دورم،  23تن مرغ منجمد،  2100تن جو،  694هزار و  20هزار تن انواع ذرت ،  78در این تاالر بیش از 

 تن روغن خام و یک هزار تن برنج داد و ستد شد. 400هزار و  21تن شکر سفید و شکر خام،  525هزار و  6تن کنجاله،  1250

 میلیون دالری در تاالر صادراتی7۰ارزش معامالت 

هزار دالر در تاالر صادراتی بورس کاالی  700میلیون و  70ع کاال به ارزش بیش از هزار تن انوا 337طی بهمن ماه سالجاری بالغ بر 

هزار دالر برای صادرات به  982میلیون و  4هزار تن سنگ آهن به ارزش بیش از  105ایران مورد معامله قرار گرفت. در این تاالر 

هزار دالر در این تاالر  500میلیون و  64و به ارزش حدود  تن 790هزار و  219بازارهای جهانی داد و ستد شد. قیر نیز به میزان 

هزار دالر به  525تن و به ارزش بیش از  24هزار و  11مورد معامله قرار گرفت. انواع گوگرد پاستیلی، پودر و گرانوله نیز به میزان 

 696تن عایق رطوبتی به ارزش بیش از  661فروش رفت. از دیگر کاالهای داد و ستدشده در این تاالر می توان به معامله یکهزار و 

 هزار دالر اشاره کرد.

 میلیارد ریالی در بازار مالی 994هزار و  معامله یک

میلیارد ریال عبور کرد. در این بازار عالوه بر انواع  994از مرز یک هزار و  95ارزش بازار مالی بورس کاالی ایران نیز طی بهمن ماه 

د، گواهی سپرده کاالیی سکه طال، زعفران و ذرت مورد معامله قرار گرفت. در بازار مالی بورس کاال طی اوراق سلف موازی استاندار

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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عدد گواهی سپرده سکه  247گرم گواهی سپرده زعفران و  574کیلو و  3سپرده کاالیی ذرت،  گواهی تن هزار 70 حدود  بهمن ماه ،

تن، اوره پتروشیمی شیراز به میزان  900هزار و  19روشیمی پردیس نیز به میزان یکروزه داد و ستد شد. اوراق سلف استاندارد اوره پت

تن و گندم شرکت بازرگانی دولتی به میزان  61هزار و  43شرکت ذوب آهن اصفهان به میزان  14تن، تیرآهن سایز  652هزار و  8

 تن طی بهمن ماه در بازار ثانویه به فروش رفت. 700هزار و  614

هزار و  6تن اوره صنعتی، بیش از  500بورس کاالی ایران نیز طی بهمن ماه شاهد معامله انواع کاالها بود. در این تاالر بازار فرعی 

تن  500تن خوراک دام و طیور،  63هزار قطعه جوجه یکروزه،  262تن پودر نارگیل،  282تن انواع مواد پلیمری و شیمیایی،  600

تن کنسانتره فسفات،  500تن فوکروم پرکربن،  40تن ضایعات فلزی شرکت راه آهن،  4857 تن سولفات آمونیوم، 330رب گوجه، 

 تن ورق فوالدی به فروش رفت. 1500تن نخ پلی استر و  60

http://www.iana.ir/fa/news/40989/%D9%85%D8%B9%D8%A 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 های سال جدیدبینیبازار و پیش

 تحلیلگر بازارهای مالی  -لیال آقایی

واحد  658هزارو 77واحدی به  59شرق :در پایان معامالت روز یکشنبه، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران، با افزایش 

میلیاردتومان بالغ شد. معامالت سهام در نماد معامالتی سه شرکت  287مالت بورس و فرابورس به بیش از رسید و ارزش کل معا

واحد افزایش، بیشترین تأثیر  30واحد و پاالیشگاه نفت تهران با  37واحد، پتروشیمی مبین با  63فارس با هلدینگ پتروشیمی خلیج 

بت کردند. در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتی سه شرکت بانک ملت با مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ث

واحد بیشترین تأثیر منفی را در برآورد این نماگر  23واحد و پاالیش و نفت بندرعباس با  31و صنعتی چادرملو با  واحد، معدنی 39

ها در این دجه سال آینده نمادهای گروه، بیشتر شرکتدنبال اعالم تعدیل مثبت چشمگیر در بوبه دوش کشیدند. در گروه سیمان به

اقبال را سپری کردند. افزایش تقاضا در بیشتر نمادها نمادهای گروه ساختمانی نیز روزی پرتقاضا و خوش .گروه سبزپوش شدند

های تهران در ت آپارتمانمعاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد معامال .دنبال داشتها را بهنوسانات مثبت و رشد قیمت

تری در این بخش خواهیم داشت. در گروه ماهه سال جاری گفت: رونق در بخش مسکن شکل گرفته و سال آتی رونق قوی10

گر بود که با اقبال خریداران اغلب ، پاالیش نفت تهران در حالی معامالتی متعادل را در دامنه نوسان مثبت قیمتی نظارهپاالیشی

رو بود، از سوی دیگر افزایش قیمت اوره گرانول در بازارهای جهانی و همچنین آمونیاک و نیز رشد قیمت این محصول هحقیقی روب

گران بازار را جلب کند. در گروه عرضه برق و گاز نماد ها توجه معاملهاز ابتدای سال جاری تاکنون باعث شد تا امروز گروه پتروشیمی

ها، رو شد. در گروه بانکزمان با افزایش خریداران حقیقی روبهها در دامنه نوسان مثبت قیمتی همپتروشیمی مبین با تغییر قیمت

ها از سهام بانک شده با افت قیمتی همراه شد. کاهش حمایتبینیو رشد سود پیش 96بانک ملت با وجود گزارش مثبت برای سال 

ه اینکه شایعاتی درباره عدم تحقق سود سال جاری نیز مزید بر علت شده ویژسبب شده سهم با روند منفی و اصالحی همراه شود، به

  .شدن و کاهش حجم معامالت شده استتررمقاست. در پایان اینکه افزایش تعداد توقف نمادها در روزهای پایانی سال منجر به بی
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 هابازان در انتظار بازگشاییبورس

ی: روز گذشته نماگر بورس تهران برای دهمین روز متوالی به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد و با اسماعیل فاطمه –دنیای اقتصاد 

درصدی شاخص کل بازار سهام در حالی رقم خورد  0/ 1هزار واحدی پیشروی کرد. رشد حدود  77احدی تا نیمه کانال و60رشد 

واحدی این نماگر بودیم اما در ادامه با تداوم فشار فروش در برخی نمادها بازار تا  174که در ابتدای معامالت شاهد افزایش حدود 

که عموما حکایت از انتظار  96ها برای سال بینی سودآوری شرکتتشار اولین گزارش پیشحدودی بازگشت. این در حالی است که ان

در این میان  .ها دارد، فضای مثبتی را در کلیت بازار حاکم کرده استها در سال مالی آتی از سوی مدیران آنبهبود عملکرد شرکت

بینی درآمد هر سهم سال آتی بودیم. رخدادی که ل در پیشنماد بورسی به دلیل تعدی 50طی دو روز گذشته شاهد توقف بیش از 

دهد حجم و ارزش معامالت نشان می« دنیای اقتصاد»های روز گذشته موجب کاهش قابل توجه حجم و ارزش معامالت شد. بررسی

ذشته )عمدتا به دلیل نماد بورسی در روز گ 33درصدی را تجربه کرد. با وجود این توقف  28دیروز نسبت به روز شنبه، افت حدود 

ها شود. تحرکی که با سه رویکرد بازان در میان دیگر سهم( نتوانست مانع تحرک بورس96بینی درآمد هر سهم سال مالی اعالم پیش

زدگی بدون تحلیل برای عقب نمادن از قافله و فروش برای تامین نقدینگی و های مثبت، هیجانفرضگروهی با پیشامید به هم

 .تر رخ دادی خرید خوش آتیههافرصت

 ها در بورس تهرانمختصات متوقف

شرکت پذیرفته شده در بورس تهران،  327دهد در میان از وضعیت کنونی نمادهای متوقف نشان می« دنیای اقتصاد»های بررسی

هزار میلیارد تومان و معادل  80 نماد متوقف، حدود 107شرکت با توقف نماد معامالتی مواجه هستند. ارزش بازار این  107 اکنونهم

میلیارد  435هزار و  11شود که بیش از درصد از ارزش فعلی بازار سهام است. با بررسی این وضعیت از منظری دیگر مشاهده می 25

 ا( در بورستومان سرمایه سهامداران )بر اساس قیمت پایانی نمادها در آخرین روز معامالتی پیش از توقف و با لحاظ سهام شناور آنه

تواند جالب میلیارد سهم از امکان خرید و فروش محرومند که در نوع خود می 56هستند. به عبارتی دیگر حدود  با عدم گردش مواجه

 .باشد

 های مثبت در میان صنایع بورسیفرضپیش

هایی که با قرار گرفت. گزارش شرکت بورسی و فرابورسی روی سامانه کدال 200های اولیه بیش از بینیتا عصر روز گذشته پیش

در این میان فضای مثبت  .ها در سال مالی آتی داردکارانه در برآورد سودآوری اما حکایت از بهبود عملکرد شرکتوجود نگاه محافظه

ه است. دهایش تسری یافته و در مجموع فضای مثبتی را بر بازار سهام حاکم کرگروهییک شرکت با تعدیل مثبت سنگین به سایر هم

یل اند، اما میزان تعدهای اولیه خود با تعدیل مثبت همراه شدهبینیهایی بودیم که در پیشروز گذشته شاهد تحرک در سهام شرکت

نماد بورسی به دلیل تعدیل سنگین  50ها نشده است. از طرفی نیز طی دو روز گذشته حدود منجر به توقف نماد معامالتی این شرکت

رفت شاهد اند. امری که به موجب آن انتظار میشده روبا توقف نماد معامالتی روبه 96ینی درآمد هر سهم سال مالی بدر گزارش پیش

های این نمادها حاکم شد و فعاالن بورس گروهیبر سایر هم بینانهرمقی فضای کلی معامالت بورس تهران باشیم؛ اما فضای خوشکم

 .دانستند، رفتندهایی که تعدیل مثبت آنها را محتمل میتهران به استقبال سهام برخی شرکت

 موج سواری بازار روی کدال

های سهامی از شد تا از اولین برآورد شرکت طور که گفته شد طی روزهای اخیر، چشم فعاالن بورسی به سامانه کدال دوختههمان

پیدا  ها دستوفق نشده تا به تحلیل عمیقی در ترافیک گزارشرسد در حال حاضر هنوز بازار مسود سال آتی خبردار شوند. به نظر می

ای زدههای شتابکند. امری که به موجب آن شاهد افزایش خرید و فروش در میان برخی نمادهای بازار سهام هستیم. خرید و فروش
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ندانی توان اتکای چطور قطع نمیکه ممکن است از تحلیل درستی برخوردار نباشد و صرفا حرکت بر موج هیجانات باشد. از یک سو به

کننده ها به نوعی منعکسبینیها در سال آینده داشت؛ درست است که اولین پیشها درباره سودآوری شرکتبینیبه اولین پیش

ها و فروض مدیران آن برای سال آتی است، اما تضمینی برای تحقق این فروض وجود ندارد. از سمت وضعیت فعلی شرکت و برنامه

بنابراین بخشی از خریدهای کنونی  .تری از شرایط فعلی و آینده سهام استتر مفروضات نیازمند تحلیل دقیقدیگر، بررسی دقیق

 .رود خریدهای این چنینی به تدریج فروکش کنندناشی از هراس عقب ماندن از قافله رشد سودآوری است که انتظار می

های روزهای اخیر بازار سهام به هیجانات ناشی که گفته شد بخشی از خرید و فروش طورترهمانفروش برای خریدهای خوش آتیه.

ر گذاری دگردد. در این میان بخشی دیگر از سهامداران نیز درصدد سرمایهها برای سال آتی باز میهای اولیه شرکتبینیاز پیش

کنند تا سهام دیگر نمادها را که عمدتا متوقف نیز زار خارج میسهام خوش آتیه بوده و در این راستا نقدینگی خود را از دیگر سهام با

بودند خریداری کنند. در عین حال نیاز به نقدینگی باال در میان بسیاری از فعاالن حقوقی با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و در 

ساز افزایش فشار فروش در ایان سال مالی زمینهگران از فروش سهام در یک ماه مانده به پای از موارد شناسایی سود این معاملهپاره

 .معامالت روزهای گذشته شده است. دیروز نیز این امر تا حدودی سبب برگشت شاخص شد

 های اولیه برخی صنایعبینیگذری بر پیش

های رکتل آتی شهای سود سابینیهای اولیه منتشر شده روی سامانه کدال نشان از تعدیل مثبت اولین پیشبینینگاهی به پیش

های انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان، شاهد های اخیر و با پیگیریکننده سیمان نسبت به سود سال مالی جاری دارد. در ماهتولید

های اخیر و همچنین کاهش صادرات سیمان به کشورهای همسایه ساز در سالورشد قیمت در بازار سیمان بودیم. پس از رکود ساخت

ق، تقاضا برای مصالح ساختمانی از جمله سیمان نیز کاهش یافت. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر سودآوری همچون عرا

های اخیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان برای جلوگیری از های گذشته شد تا جایی که در ماههای سیمانی در سالشرکت

یمانی، مجبور به کاهش تولید سیمان شد. بر این اساس با توافقی های سکاهش بیشتر قیمت سیمان و در نتیجه سودآوری شرکت

هزار تومان رسید.  110هزار تومان به تنی  80تا  70های تولیدکننده سیمان صورت گرفت، نرخ سیمان از تنی که بین شرکت

هزار تومان در نظر  110تا  100های سیمانی قیمت هر تن سیمان را برای سال آتی بین دهد شرکتهای مذکور نیز نشان میگزارش

 دهد با توجه به شرایط موجود، اولینهای سیمانی نشان میشده ازسوی شرکتبینی ارائهاند. بر این اساس گزارش اولین پیشگرفته

 بینانه در نظر گرفته شدهها از نظر نرخ فروش معقوالنه و به لحاظ مقداری تا حدودی خوشاین شرکت 96بینی بودجه سال پیش

شته های گذها در سالاند. این شرکتانداز سال آتی خود را مثبت اما محتاطانه ارزیابی کردههای پتروپاالیشی نیز چشمشرکت .است

عنوان مواد اولیه از سوی پاالیش و پخش مواجه گذاری محصوالت و همچنین قیمت نفت بهبا ابهامات فراوانی درخصوص نحوه قیمت

ها موفقیت چندانی نداشته باشد. در حال شد تا بازار از ارائه تحلیل درست درخصوص سودآوری این شرکتبودند. این موضوع سبب 

هایی که درخصوص رشد قیمت نفت وجود دارد، سود زنیحاضر این انتظار وجود دارد با رشد نرخ دالر رسمی در بازار داخلی و گمانه

 .ها در سال آینده بهتر از سال جاری باشداین شرکت
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 ایران وکاردو مسیر پویایی کسب

وکار و تجارت در ایران اختصاص داده است. فضای کسب ور جدیدترین گزارش خود را بهالمللی یورومانیتدنیای اقتصاد: موسسه بین

زایی را در ایران به گذاری و اشتغالشک افزایش سرمایهبی 2016های اقتصادی در ژانویه تحلیلگران این موسسه معتقدند رفع تحریم

دلیل حضور پررنگ و ملموس دولت در اقتصاد، وجود فساد و هوکار و تجارت کشور، بهمراه خواهد آورد. با این حال، فضای کسب

ین ترمقررات ناکافی، همچنان پرکشمکش و متالطم است. کارشناسان در این گزارش نرخ باالی بیکاری جوانان و فرار مغزها را مهم

های حلترین راهاقتصادی را مهم اند و افزایش آموزش عالی جوانان و دورنمای بهبود وضعیتروی دولت ایران برشمرده مسائل پیش

 .اندهای بازار کار ایران دانستهچالش

 بازاری با مقررات ناکافی

تصادی، اند و بهبود مقررات اقگذاری خارجی در ایران دانستهتحلیلگران یورومانیتور مقررات ناکافی ایران را نخستین مانع بزرگ سرمایه

اند. در ژانویه وکار ایران معرفی کردهپذیری فضای کسبرا از عوامل افزایش رقابت تر اقتصادیهای فزونو آزادی تسهیل نظام مالیاتی

های تجاری کشور را در پی داشت. در حال حاضر، های اقتصادی از سوی سازمان ملل، افزایش فعالیتشدن تحریم، برداشته2016

دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت ایران ت. با این حال، بههای نفتی اسگذاری خارجی در بخشایران مشغول جذب سرمایه

های غیرنفتی نیز کرده است. با این حال به نظر تحلیلگران، بخش گذاری مستقیم خارجی در بخشجذب سرمایه همچنین اقدام به

 .خارجی در ایران استگذاری گذاری و مقررات، مانعی بزرگ برای جذب سرمایهشده و ضعف قانونشدت کنترلخصوصی به

 وکارضرورت تسهیل در کسب

وکار در ایران بر به این سو در جهت سهولت کسب 2013نویسندگان این گزارش با اشاره به اصالحات دولت حسن روحانی، از سال 

ایش تعداد روزهای موردنیاز ترین دلیل آن، افزای دشوار است و مهموکار در ایران همچنان به نحو فزایندهاندازی کسباین باورند، راه

 .وکار جدید استبرای استقرار یک کسب

 های اقتصادیهای فعالیتریسک

های چشمگیر دولت در فضای تحلیلگران دخالت .پردازدهای فعالیت اقتصادی میبخش دیگر گزارش یورومانیتور به موضوع ریسک

بندی شاخص رتبه»اند. ایران در ساد را از مسائل مهم برشمردههای دولتی و فوساز، مقررات ناکافی، حضور چشمگیر شرکتکسب

ترین جایگاه را در میان کشورهای منطقه شود، پایینمنتشر می« المللسازی بینسازمان شفاف»که هر سال از سوی « ادراک فساد

های دولت ایران مبدل از اولویتکنی فساد به یکی ، ریشه2013به خود اختصاص داده است. متعاقب انتخاب حسن روحانی در سال 

بهبود یابد. با این حال، تحلیلگران  2015تا  2013از سال « بندی شاخص ادراک فسادرتبه»شده و سبب شده جایگاه ایران در 

ر دلیل حضونیز به« بندی کیفیت مقرراترتبه»، ایران در 2014معتقدند اقدامات دولت برای مهار فساد کافی نبوده است. در سال 

بندی حکایت از آن دارد که جدیدترین رتبه .های اقتصادی جایگاه درخوری را به خود اختصاص ندادبسیار پرتراکم دولت در فعالیت

گذاری محصوالت ازسوی کشور پایین قرار دارد. کارشناسان، قیمت 10، در قعر جدول و در میان 2014جایگاه ایران، همانند سال 

گذاری توسط بازار انجام که در یک اقتصاد پویا قیمتکنند؛ درحالیوپاگیر محسوب میای از مقررات دستعنوان نمونهدولت را به

 .شودمی

 وکارها و دسترسی به فاینانساستقراض کسب

م اانج»وکارها، نرخ سود را پایین آورد. گزارش ، بانک مرکزی ایران به منظور تسهیل استقراض و اعطای وام به کسب2015در سال 

، ایران در بخش تامین فاینانس همواره روندی نزولی را طی کرده 2013دهد که پس از سال یورومانیتور نشان می «فعالیت اقتصادی
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های افزایش تامین ، دروازه2016های اقتصادی در سال شدن تحریمکنند پس ازبرداشتهبینی میاست. با این حال، کارشناسان پیش

ا گذارد. های بانکی بر جوکارها به واممدت تاثیر مثبتی بر روند دسترسی کسبروی ایران گشوده شود و در کوتاهو فاینانس به  سرمایه

ها، این کاهش سبب شد زدایی، نرخ سود بانکی را کاهش داد. بر اساس اعالم، بانک مرکزی ایران در راستای تورم2015در سال 

درصد بود( در نظر بگیرند تا استقراض و اعطای وام را تشویق  22تر ها بانکی )که پیشدهدرصدی را برای سپر 20های ایران بهره بانک

وکارها، نرخ بهره بار برای کسب کردن بستر برای دوره دیگری از بهبود استقراض و اعطای وام، به منظور فراهم2016کنند. در فوریه 

بدتر « کردن وامفراهم»به این سو، رتبه ایران در جدول  2013از سال  درصد پایین آمد. براساس گزارش یورومانیتور، 18دیگر تا 

های اقتصادی، نبود اطالعات ناکافی درون نهادهای مالی دولتی درخصوص شده است. کارشناسان علت آن را عالوه بر تحمیل تحریم

ن نظام بانکی ایران و مقررات بانکی ضعیف در مقایسه بوددانند. به باور تحلیلگران، غیررقابتیهای مالی میدر بازار سابقه اعطای وام

ال های اقتصادی در سشدن تحریموکارها است. پس از برداشتهالمللی، مانعی بزرگ بر سر اخذ وام از سوی کسببا استانداردهای بین

 تامین سرمایه و روند اعطای وامای طور بالقوههای مسدودشده خود دوخته است که بهدارایی ، دولت ایران چشم به آزادسازی2016

گذاری تبع آن افزایش سرمایه، و به2016ها در ژانویه ها انتظار دارند رفع تحریمرا در اقتصاد تحریک خواهد کرد. همچنین کارشناس

 .های آتی افزایش یابددر اقتصاد ایران، سبب شود ارزش شاخص بازار سرمایه ایران در سال

 اهونقل و زیرساختحمل

داند. در حال حاضر، وضعیت های ایران میگذاری خارجی را امری حیاتی برای بهبود زیرساختگزارش جدید یورومانیتور سرمایه

های بنادر کشور همچنان ونقل هوایی و زیرساختنیافته است و سبب شده حملهای ایران در سطح کشورهای توسعهزیرساخت

ای برخوردار است که دلیل آن عمدتا مسائلی است که سبب تاخیر در نیافتهاز لجستیک توسعهوضعیت نامناسبی داشته باشد. ایران 

پذیری، ایران نیاز دارد تا ضمن افزایش های عمرانی بزرگ این کشور شده است. تحلیلگران معتقدند به منظور افزایش رقابتپروژه

اقتصادی  هایشدن تحریمخود را نیز ارتقا بخشد. پس از برداشتهها، کیفیت کلی خدمات لجستیکی گذاری در زیرساختسطح سرمایه

ها را افزایش داده است. دولت در نظر گذاری در زیرساخت، دولت به منظور افزایش جذابیت فضای تجارت، سرمایه2016در ژانویه 

شورهایی چون هندوستان و سنگاپور ها جذب کند و در این زمینه با کتری را در حوزه زیرساختگذاری خارجی فزوندارد سرمایه

ها گذاری در حوزه زیرساختمیلیارد دالر سرمایه 8مندی خود را برای جذب ، ایران عالقه2016مذاکراتی را آغاز کرده است. در فوریه 

 .های عمومی این کشور خواهد بودشک این اقدام نخستین گام برای بهبود زیرساختاز هندوستان اعالم کرد. بی

 تحقیق و توسعه در ارتباطات و نوآوریرشد 

گذاری در بخش تحقیق و توسعه ، ایران رتبه سوم کشورهای منطقه را به لحاظ سرمایه2015بر اساس گزارش یورومانیتور، در سال 

ی اصالحی هادر خاورمیانه داشته است. فناوری اطالعات و ارتباطات ایران با سرعت روزافزونی در حال بهبود است. براساس سیاست

مرکز دولت های تپذیری اقتصادی دارد. در حال حاضر، یکی از کانوندولت حسن روحانی، افزایش تکنولوژی ارتباط تنگاتنگی با رقابت

، دولت بودجه بخش 2014تا  2013های ها، در خالل سالایران، بهبود وضعیت فناوری اطالعات و ارتباطات است. براساس گزارش

درصد افزایش داده و بهبود سیاست دولت الکترونیک را در اولویت قرار داده است. رتبه ایران در  95ارتباطات را تا  فناوری اطالعات و

دهد. این رشد تا رشدی چشمگیر را نشان می 2010، در مقایسه با سال 2015در سال  (NPR) «هاشاخص آمادگی شبکه»جدول 

 .به خدمات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات استوکارها ای مرهون گرایش افراد و کسباندازه

ایران  2015ثابت بوده است. با این حال، در سال  2015تا  2010های میزان بودجه دولت در بخش تحقیق و توسعه، در خالل سال

ر است. دولت در نظگذاری را در تحقیق و توسعه داشته همچنان سومین کشور خاورمیانه و شمال آفریقاست که بیشترین سرمایه

درصد افزایش دهد. ایران به برخورداری از فضای  4، سهم بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی را تا 2030دارد تا سال 
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ها به وارداتی و تشویق شرکت هاییافته شهره است که این مساله سبب افزایش بهای فناوریمناسب تحقیق و توسعه توسعه

 .بخش تحقیق و توسعه شده استگذاری در سرمایه

 آموزش و مهارت

پردازد که در خروج سرمایه فکری ایران تاثیر یورومانیتور در بخش دیگری از گزارش خود به بحث آموزش عالی و فرار مغزها می

حال، فرار مغزها چشمگیری دارد. براساس این گزارش، شمار افرادی که از تحصیالت عالی برخوردارند در حال افزایش است. با این 

بیشتر از متوسط نرخ منطقه خاورمیانه و شمال  2015به معضلی پیچیده بدل شده است. نرخ تحصیالت تکمیلی در ایران در سال 

توان تا حدی اهمیت همواره رشدی درخور توجه داشته است. دلیل این مساله را می 2015تا  2010های آفریقا است و در خالل سال

کرد برای تحصیالت تکمیلی در بخش آموزش، در خالل حصیالت تکمیلی از منظر مردم ایران دانست. میزان هزینهفرهنگی ادامه ت

تحصیالت تکمیلی، مقام دهم  ، ایران از نظر تعداد افراد دارای2015نیز افزایش یافته است. در سال  2015تا  2010 هایسال

های اصلی دولت، ارتقای سطح تحصیالت آموزش عالی است، ست. یکی از سیاستخاورمیانه و شمال آفریقا را در اختیار داشته ا

/ 8میلیارد دالر به این امر تخصیص داده است که در مقایسه با بودجه 13 /5میالدی، 2016تا  2015های که در خالل سالطوریبه

حال، ایران همچنان با معضل بزرگ فرار مغزها دهد. با این رشد چشمگیری را نشان می 2015تا  2014های میلیارد دالری سال 10

آموختگان مجرب این کشور، به امید برخورداری از مشاغل بهتر و حقوق باالتر اقدام به کند. بسیاری از دانشوپنجه نرم میدست

 .کنندمهاجرت می

 زاییوضعیت ایران در اشتغال

زایی برخوردار بود. براساس گزارش ود که از کمترین میزان نرخ اشتغال، ایران سومین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ب2015در سال 

و تمرکز ایران  2016های اقتصادی در ژانویه شدن تحریمرو است. پس از برداشتهیورومانیتور، بازار کار ایران با دشواری بسیاری روبه

تر شود و به کاهش نرخ کنونی بیکاری مدد برساند. نزایی فزورود میزان اشتغالگذاری بخش خصوصی، انتظار میبر جذب سرمایه

های دولتی های موجود، همچنین حضور پررنگ شرکتدلیل ناهمخوانی مشاغل و مهارت، ایران به2015براساس این گزارش، در سال 

 .آمدزایی به حساب میدر اقتصاد، سومین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ کمترین میزان اشتغال

http://www.iana.ir/fa/news/40981/%D8%AF%D9%88- 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 های فراوانگذاری در کشاورزی از چند دهه پیش تاکنون، با وجود پتانسیلتدوام غفلت از سرمایه

گذاران برای ورود به این عرصه بخش کشاورزی اگرچه درصد باالیی از سهم اشتغال و تولید را به خود اختصاص داده، اما کمتر سرمایه

 .دهندتمایل نشان می

گذاری صنعت و معدن سمنان، به های سرمایهبه گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی، در همایش فرصت

های مغفول بخش کشاورزی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصوالت مختلف نوان نماینده بخش کشاورزی به دفاع از پتانسیلع

ایم که این موضوع ریشه در قبل از انقالب گذاری بخش کشاورزی، دچار یک غفلت تاریخی شدهپرداخت و گفت: متأسفانه در سرمایه

 شود.که این عدد معموالً همیشه کمتر از چهار درصد برآورد میطوری؛ بهدارد و تاکنون ادامه داشته است

شود، یبرداری مهای موجود در بخش کشاورزی، بسیار بیشتر از آن است که اکنون از آن بهرهحسن رکنی با اشاره به اینکه پتانسیل

درصد  30بوده و صنایع وابسته به این بخش، حدود  افزود: سهم کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده و اقتصاد کشور، بیش از هشت درصد

توان در این عرصه پیدا کرد که نیاز به های بالقوه فراوانی را میوکار کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین ظرفیتکسب

زایش عنوان مثال، افته که بهای در این بخش به صورت کالن انجام گرفگذاری دارد.به گفته وی، البته کارهای خوب و شایستهسرمایه

رود. البته هرچند شمار میهای آن بهمیلیارد دالری تراز تجاری از نمونه 5درصد و رشد  100به باالی  65ضریب خوداتکایی گندم از 

ساالنه  اکنونهمرسد، اما کافی نیست و باید بیش از اینها برای کشاورزی کار کرد. یا در صنعت طیور که این اقدامات الزم به نظر می

کیلوگرم است در حالی که در دنیا  26هزار تن تولید گوشت مرغ داریم که میانگین سرانه مصرف حدود  100بیش از دو میلیون و 

المللی گذاری بیشتر برای توسعه صادرات و حضور در بازارهای بینشود. حال نیاز به سرمایهکیلوگرم برآورد می 15تا  13این عدد بین 

میلیون هکتار آن دارای شبکه  2.5رسد.رکنی تأکید کرد: از هشت میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، تنها نظر می ضروری بهکامالً

 شود.گذاری محسوب میآبیاری است که این خود پتانسیلی قابل توجه برای سرمایه

ویژه در قفس افتاده، اما هنوز ای در بخش پرورش ماهی بههمعاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تولید آبزیان یادآور شد: اتفاقات شایست

 آال به ازای هر تن تولید،عنوان مثال، روش قدیمی پرورش قزلشود. بههای قدیمی استفاده میها از تکنولوژیدر بسیاری از زیربخش

کنند؛ این یعنی تفاوتی حصول برداشت میتن م 10های جدید از هر لیتر آب، لیتر آب در ثانیه نیاز دارد. در حالی که با روش 10

 گذاری کرد./توان در آن سرمایهراحتی میهایی است که بهبرابری. این موضوع هم یکی دیگر از ظرفیت 100
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 روزه بورس ۱3پازل صعود 

طور آهسته و پیوسته با رشد مواجه شده است. نماگر بازار روز کاری اخیر به 13هاشم آردم: شاخص بورس تهران در  -دنیای اقتصاد

درصد  1/ 6طور متوسط الن بازار سهام در این مدت بهتر فعاواحدی مواجه شد. به عبارت دقیق 231در این مدت با رشد هزار و 

ین وجو کرد. در اهای سود جستبینیتوان در سیگنال مثبت پیشاند. تنها دلیل رشد اخیر شاخص بورس را میبازدهی کسب کرده

 ن موضوع سبب شد درهای خود را با تعدیل مثبت روانه کدال کردند. همیبینیهای بورسی پیشمدت تعداد قابل توجهی از شرکت

روش های فهای اخیر اقبال سهامداران به خرید سهام افزایش یابد. در عین حال و به دلیل نزدیکی به روزهای پایانی سال، انگیزههفته

سهام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز کم نبود، بنابراین حرکت رشدی شاخص محدود شد. عالوه بر آن توقف تعداد قابل توجهی 

 نظرادهای مهم بازار سهام همچنان متوقف هستند و در نتیجه ارزش معامالت بورس در هفته گذشته به شدت کاهش یافت. بهاز نم

/ 6د اند. با این حال رشاند بیشتر مورد توجه فعاالن بورس قرار گرفتههای مثبتی روانه کدال کردههایی که گزارشرسد اغلب گروهمی

ساز متوقف هستند. مثبت بورس را به خوبی نشان دهد، چرا که هنوز نمادهای اثرگذار و شاخص درصدی شاخص نتوانسته فضای1

صنعت با افت شاخص خود، سهامداران  8صنعت با رشد شاخص خود مواجه بودند و در طرف مقابل نیز  26روز کاری گذشته  13در 

  .را دچار زیان کردند

 سنجی فعاالن بازارواکنش

طور مستمر و آهسته رشد کرده است. تنها دلیل این ز نیمه بهمن ماه تا آخرین روز معامالتی هفته گذشته بهشاخص بورس تهران ا

تعداد قابل توجهی از  .ها دانستهای رسمی مثبت از عملکرد مالی سال آینده شرکتبینیتوان انتظار برای انتشار پیشموضوع را می

هایی که درصد از شرکت 74ی خود را با تعدیالت مثبت قابل توجه روانه کدال کردند. هابینینمادهای بورسی در هفته گذشته پیش

 86نماد از  52اند. حاال بینی سال مالی جاری تعدیل مثبت اعمال کردهاند، نسبت به آخرین پیشهای خود را منتشر کردهبینیپیش

 .های قبلی متوقف هستندبینیت به پیشدرصدی نسب20نماد متوقف بورسی به دلیل اعالم تعدیل مثبت بیش از 

تند. دار متوقف هستعدادی از نمادهای متوقف شده در هفته گذشته به تابلو بازگشتند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از نمادهای تعدیل

ود لی بورس با وجرود در هفته جاری این نمادها نیز بازگشایی شوند تا شاهد رشد قابل توجه شاخص کل باشیم. رشد فعانتظار می

ها در بازار ایجاد بینیوجو کرد که اولین پیشتوان در جو مثبت روانی جستتوقف نمادهای مهم رخ داده است و دلیل آن را می

نند. حال کها، عمدتا با تأثیرگیری از فضای روانی مثبت سهام معامله میویژه حقیقیکردند. به تجربه ثابت شده فعاالن بورس، به

ینجاست که چرا نمادهای غیرمتوقف در هفته اخیر چندان با رشد مواجه نشدند. پاسخ این سوال را باید در برهه زمانی خاص سوال ا

ها، نیازمند طور سنتی در آخرین روزهای سال فعاالن بازار، به ویژه حقوقیوجو کرد. از آنجا که بهفعلی در معامالت بورس جست

یابد. از طرف دیگر برخی از کارگزاران نیز ، معموال فشار فروش سهام در انتهای سال افزایش میتأمین نقدینگی ضروری خود هستند

ها شود فشار فروش حقیقیکنند. این موضوع از یک طرف سبب میدر انتهای سال اعتبارات اعطالیی به مشتریان خود را تسویه می

توان به قاضای بالقوه بازار سهام نیز تهدید شود. در کنار همه این مسائل میدر بازار افزایش یابد و از طرف دیگر با کاهش اعتبارات، ت

احتیاط خریداران در برخورد با وضع موجود اشاره کرد. از آنجا که انتظار کلی فعاالن بازار بر پایه فرض پیشی گرفتن فروش از خرید 

ا توان دلیل مالیم بودن رشد اخیر بازار رندهند، بنابراین می کنند برای خرید عجله به خرجگیرد، خریداران بالقوه تالش میشکل می

رود پس از بازگشایی نمادهای مهم بازار، شاخص کل وجود پتانسیل برای فروش در آخر سال در نظر گرفت.با این تفاسیر انتظار می

و در ابتدای سال جدید و با رفع موانع رشد توجهی مواجه شود. این رشد احتماال به دالیل ذکر شده در اسفند ماه محدود با رشد قابل
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چنانچه دلیل عدم رشد قابل توجه فعلی بازار را کمبود نقدینگی در آخر سال در نظر بگیریم، بنابراین رشد شاخص  .تر باشدپرقدرت

 .ها نیز محدود خواهد بودکل، پس از بازگشایی

 روز گذشته 13ها در نگاهی به رشد شاخص

درصد رشد  2/ 8وزن تقریبا درصدی را تجربه کرده است، شاخص کل هم 1/ 6ر که شاخص کل رشد مالیم روز کاری اخی 13در 

 های پربازده ایناند. در صدر گروهتری را تجربه کردههای کوچکتر روند صعودی پرشتابنشان داده است. در واقع در این مدت شرکت

روز کاری گذشته تقریبا  13گری در اشاره کرد. سهام تأمین ماسه ریخته «کماسه»نماد مدت باید به گروه استخراج سایر معادن با تک

بینی سود دانست. اگرچه این شرکت در اولین توان تعدیل در پیشدرصد رشد نشان داده است. دلیل رشد این نماد را نمی 30

این  E بر P نظر گرفته است، اما نسبت درصد تعدیل مثبت سود در 12معادل  96اسفند  29بینی سود سال مالی منتهی به پیش

آالت و درصد رشد کرده است.گروه ماشین170شرکت همچنان بسیار باالست. ضمنا این نماد از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 

ت مثبت به چشم آید. در نمادهای این گروه نیز تعدیالروز، دومین گروه پربازده بازار سهام به حساب می 13های برقی در این دستگاه

زمان هم .قرار دارد« زمگسا»نماد خورد که البته میزان این تعدیالت چندان با اهمیت نیست.پس از این گروه، گروه زراعت با تکمی

این  E بر P درصد رشد نشان داد. اگرچه 13درصدی برای سال مالی آتی، سهام این شرکت نیز تقریبا  16با تعدیل مثبت تقریبا 

 .ارتباط با تعدیل مثبت این شرکت نیستبی« زمگسا»نسبتا باالست، اما رشد قیمت  نماد نیز

های مالی، نماد گریسازی قرار دارند. در گروه سایر واسطههای مالی )لیزینگ( و انبوهگریهای سایر واسطههای بعدی گروهدر رتبه

شده است. در سایر نمادها نیز اگر تعدیل مثبت نداشته باشیم، ولملت( به دلیل تعدیل مثبت با اهمیت متوقف )شرکت واسپاری ملت 

درصد رشد کرده و ارزش معامالت این گروه نیز نسبتا  9شاخص این گروه تقریبا  .شودتعدیل منفی قابل توجهی نیز مشاهده نمی

شده  ها با رشد مواجهبینیاولین پیش هایی است که بدون ارتباط با انتظارسازی نیز از جمله گروهقابل توجه بوده است. گروه انبوه

ها دارای سال مالی منتهی به درصد رشد کرده است. اغلب این شرکت 8روز کاری گذشته بیش از  13است. شاخص این گروه در 

شود یمها باعث اند. ماهیت پیمانکاری این شرکتتر در شبکه کدال منتشر کردههای خود را پیشبینیآذر ماه هستند و اولین پیش

فعاالن بازار  بینیهایشان چندان قابل اتکا نباشد، اما با رونق نسبی که در ماه گذشته در بازار مسکن ایجاد شد، خوشبینیاولین پیش

 ماهه ماند که در فروردین 3های مالی ها باید منتظر گزارشبرای روشن شدن نحوه عملکرد این شرکت .نیز به این گروه بیشتر شد

ی هاپوش، محصوالت کاغذی و انتشار، چاپ و تکثیر در رتبههای دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پانتشر خواهد شد.گروهم 96ماه 

 .درصدی را تجربه کردند 5/ 4و  6 /3، 6 /7روز گذشته قرار گرفتند. این صنایع به ترتیب بازدهی  13های پربازده بعدی گروه

های های بعدی پربازدهدهند در رتبهکه ارزش بازار و ارزش معامالت بیشتری را به خود اختصاص میتر های بزرگهای بزرگ: گروهگروه

لزی، های فهای بزرگ بورسی از جمله فلزات اساسی، استخراج کانهیک از گروهروز گذشته قرار گرفتند. بر این اساس هیچ 13بازار در 

ها از طرفی فروشندگان بالقوه روز گذشته قرار نگرفتند. این گروه 13ازده صنعت پرب 10مخابرات و محصوالت شیمیایی در میان 

های بیشتری دارند و از طرف دیگر نمادهای متوقف بیشتری در گروه خود دارند. بیشترین و اثرگذارترین تعدیالت مثبت در گروه

طور که در دهند. همانا به خود اختصاص میها بیشترین نمادهای متوقف رمذکور و همچنین گروه سیمان مشاهده شد و این گروه

های یبینهای فلزی پیشهای فلزات اساسی و استخراج کانههای حاضر در گروهرسد شرکتهای پیشین اشاره شد، به نظر میگزارش

 ت نوسانی بازارهایهای جهانی دارند، به دلیل ذاها که بیشترین وابستگی را به قیمتاند. این گروهخود را محتاطانه منتشر کرده

ها های این گروهتر ارائه دهند. با این وجود تعدیالت مثبت قابل توجهی در شرکتهای خود را محتاطانهجهانی، ترجیح دادند گزارش

شود. این امکان وجود دارد که فعاالن بازار سهام در بازگشایی این نمادها قیمتی برای این نمادها رقم بزنند که حتی مشاهده می

 .خور کندتعدیالت مثبت احتمالی آینده را نیز پیش
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های نفتی اختصاص یافت. آنچه باعث اقبال سهامداران به این گروه روز گذشته، رتبه یازدهم بیشترین بازدهی به گروه فرآورده 13در 

گذاری نفت ا تغییر مکانیزم قیمتماه ابتدای سال جاری بود. ب 9بینی رسمی سال مالی آتی، بلکه عملکرد واقعی آنها در شد، نه پیش

یابد. تا پیش از اعالم این خبر، فعاالن بورس کمتر ها به شدت افزایش میها، حاشیه سود محصوالت پاالیشگاهخام برای این شرکت

ین شرکت، کننده حاشیه سود اماهه پاالیشگاه بندرعباس و رشد خیره 9های مالی به این گروه توجه داشتند، اما با انتشار صورت

درصد رشد نشان داده  4/ 4روز کاری گذشته تقریبا  13بازان به این گروه افزایش چشمگیری یافت. شاخص این گروه در توجه بورس

 های درصدی شاخص صنعت در رتبه 3/ 4است.گروه فلزات اساسی با رشد 

 1/ 4و با داشتن بیشترین نمادهای متوقف نیز تنها  عنوان بزرگترین گروه بازاربعدی قرار گرفت. شاخص گروه محصوالت شیمیایی به

 .درصد رشد کرد

http://www.iana.ir/fa/news/41175/%D9%BE%D8%A7%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۵تاریخ: 

 در مسیر صعود های محتاط بورسگام

ای کمابیش مثبت اما محتاط داشت شروین شهریاری: بازار سهام در نخستین هفته کاری خود در فصل اسفند چهره-دنیای اقتصاد

آمد بینی درهای نخستین پیشدرصدی شاخص کل و ثبت دومین هفته افزایشی متوالی شد. گزارش 0/ 9که در نهایت منجر به رشد 

ها موجب شده تا در مجموع چشم انداز بهتری به لحاظ وضعیت مهمترین ار انتشار عملکرد بهمن ماه شرکتبرای سال آینده در کن

گذاران قرار گیرد؛ همین مساله طرف تقاضا در بورس را به ها پیش روی سرمایهمتغیر موثر بر ارزش ذاتی سهام یعنی سودآوری بنگاه

های اولیه و انتشار اوراق جدید بدهی تا حدی به کمک بازار آمده ل توقف عرضهنحوی هر چند مالیم تقویت کرده است. در همین حا

و روند مکش نقدینگی از این دو مسیر از بازار سهام را تعدیل کرده است. با این حال، ادامه فشار عرضه از سوی بازیگران حقوقی در 

شود؛ روندی که در تلفیق با نرخهای سود میق روند مثبت میآستانه سال نو عاملی است که کماکان مانع از خروج قطعی از رکود و تع

 .شودباالی موسوم به بدون ریسک )سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت( مانع از تحکیم مسیر صعودی در کوتاه مدت می

 هایی بر مدار سلیقهگزارش

رسانی رسمی سازمان بورس اری روی سامانه اطالعها در سال آینده عمدتا در اوایل هفته جبینی درآمد شرکتگزارش نخستین پیش

زایش ای با هدف افهای بودجهبینیگذاران را به شدت به خود مشغول داشت. الزام به ارائه این پیشقرار گرفت و تحلیل گران و سرمایه

ل این قصد خیر، در عمل، به دلی گیرد، اما متاسفانهها صورت میگذاران در تحلیل اوضاع بنگاهشفافیت اطالعاتی و کمک به سرمایه

خیر های اشود. نمونه بارز این مساله در گزارشها برای تنظیم بودجه، با اشکاالت مهمی مواجه میتفاوت طبیعی در مفروضات شرکت

ای متفاوت ههای مربوط به یک صنعت )مثال فلزات اساسی و پتروشیمی( با در نظر گرفتن نرخنیز قابل مشاهده بود تا جایی که شرکت

گذاران هتر واکنش سرمایهای متفاوتی از یکدیگر را منتشر کردند. نکته جالببینیبرای فروش یک محصول مشخص یا نرخ ارز، پیش

ه، بینی مفروضات آیندهای گروه روی، صرفا به دلیل احتیاط یک شرکت در پیشها بود؛ تا جایی که مثال در شرکتبه این گزارش

بینانه جهش قیمتی را تجربه ان منفی مواجه شد و شرکت دیگر در همان گروه با در نظر گرفتن مفروضات خوشقیمت سهام با نوس

ینی درآمد بگذاران در ارزیابی اطالعات، اتکای بیش از حد به آخرین سطر پیشکرد. این واکنش بازار، ضمن تایید فقر تحلیل سرمایه

د. به بینانه نباشدهد؛ رقمی که خود مبتنی بر مفروضاتی است که لزوما ممکن است واقعها از سوی بازیگران بازار را نشان میشرکت

درآمد  بینیها به ارسال گزارش پیشهمین دلیل است که پس از تجربه طوالنی در بسیاری از بازارهای مالی پیشرفته، الزام شرکت

ها، عمال این وظیفه به های متفاوت از سوی شرکتبینیحذف شده است و با تشخیص امکان دستکاری قیمت از طریق ارسال پیش

کنند و صورت رسمی منتشر میرا به« گذشته نگر»ها صرفا اطالعات عهده خود تحلیلگران گذارده شده است. به این ترتیب شرکت

مسوولیتی  گونهنهاد ناظر هیچ پذیرد کهگذاری و تحلیلگران مستقل انجام میهای سرمایهبینی آینده از سوی فعاالن بازار، بانکپیش

شناسی این موضوع در بورس تهران، زمان آن فرا رسیده باشد که نهاد ناظر درخصوص درباره آنها ندارد. به این ترتیب شاید با آسیب

ها فارغ بینی درآمد شرکتها با بررسی تجربه جهانی اقدام کند. در هر حال، اولین پیشبازنگری درخصوص الزامات گزارشگری شرکت

درصد(  10ها )در مجموع کمتر از کننده بودند و افزایش مالیم در سودآوری مجموع شرکتاز مفروضات متفاوت، در مجموع امیدوار

ها بینییشترین پها به بازار اعالم شده است. در این میان، صنعت بانکداری به سبب شرایط دشوار بنیادی، ضعیفبر مبنای این گزارش

 4000تا  3800های جهانی و با فرض نرخ ارز ازار کرده است و صنایع شیمیایی و فلزات اساسی، با در نظر گرفتن رشد قیمترا روانه ب

 .بینی امسال منتشر کردندها را نسبت به آخرین پیشتومانی برای سال آینده، بهترین گزارش

 همگرایی نرخ سود و دالر
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کالن موثر بر وضعیت بورس توجه را به خود جلب کرد. نخست، افت نرخ دالر در بازار در هفته جاری دو اتفاق در عرصه متغیرهای 

درصد کمتر است. این اتفاق با عبور از تقاضای  8تومانی در دی ماه بیش از  4140تومان بود که نسبت به اوج  3800آزاد به سطح زیر 

ساز )احتماال بانک مرکزی( میسر شده است. در همین حال، پس رفصلی پایان سال میالدی و نیز با دخالت منظم نهاد موسوم به بازا

ترین ابزار بدهی موجود در سیستم پولی کشور، در این ریسکعنوان کمهای سود اسناد خزانه اسالمی بهاز یک دوره رشد ممتد نرخ

 26شده این اوراق که تا هفته پیش تا مرز  هفته شاهد رشد معنادار تقاضا برای این اوراق بودیم. به این ترتیب نرخ سود موثر ساالنه

وبیش متناقض است. تقویت ریال تاثیر این دو عامل بر بورس تهران کم .درصد بازگشته است 24درصد هم باال رفته بود به محدوده 

اید د. با این حال، بکنگذاری در سهام را تقویت میکند و کاهش نرخ سود، انگیزه سرمایهها را تضعیف میانداز سودآوری شرکتچشم

مدت صورت پذیرفته است و گفت گروهی از کارشناسان معتقدند که تغییرات اخیر در هر دوی این متغیرها عمدتا به دالیل کوتاه

هایی مبنی بر نقش پررنگ بانک مرکزی در کنترل زنیتواند متفاوت باشد. درخصوص نرخ ارز، گمانهمدت هر دو متغیر میروند میان

توان نسبت به های عمیق مشکالت بانکی نمیمطرح است و درخصوص افت اندک نرخ سود هم با توجه به باقی ماندن ریشهبازار 

شوند اما درخصوص ادامه روند مدت مهم تلقی میچند در کوتاهتداوم آن امیدوار بود. به این ترتیب، تغییرات اخیر نرخ ارز و سود هر

 .تردیدهایی وجود دارد کنونی به ویژه در افق سال آینده

 اعوجاج چینی در بازار شیمیایی

ای نوظهور در این کشور محسوب گذاران چینی به بازار معامالت آتی کاالیی که پدیده، با ورود گسترده سرمایه2016از ابتدای سال 

نعتی چین، یکی از عوامل اصلی پروازانه صهای بلندشود، نوسانات قیمت کاالیی در جهان تشدید شده است. در همین حال طرحمی

اندازی تغییرات عرضه و تقاضای مواد خام و محصوالت در بازار جهانی بوده و هستند. در همین راستا، در چند سال اخیر بحث راه

ن و لهای بسیاری برای تولید الفین )اتیسنگ و متانول به الفین در چین بسیار داغ شده و بر مبنای آن طرحواحدهای تبدیل زغال

سنگ و متانول کمابیش ها به مدار، تعادل عرضه و تقاضا در زغالاند. حال با آغاز ورود این طرحپروپیلن( در دست ساخت قرار گرفته

بر هم خورده و رشد قیمتی شدید این دو محصول را در بازار شاهد هستیم. ابعاد رشد اخیر تا حدی بوده که اساسا توجیه اقتصادی 

های اوره هم با توجه به تهیه بخش عمده این های کنونی زیر سوال برده است. در همین حال، نرخهای مزبور را با نرخبسیاری از طرح

 ترینها برای بزرگسنگ در چین در معرض نوسان افزایشی است. با توجه به اهمیت قیمت اوره، متانول و الفینمحصول از زغال

مدت برای رود که باید در کوتاهشرایط کنونی یک وضعیت کامال ناپایدار به شمار می صنعت بورس تهران )پتروشیمی( باید گفت

 سنگ و متانول تعدیل شود یا برایهای زغالبرقراری توجیه اقتصادی و توازن عرضه و تقاضا تعدیل شود. از این منظر، یا باید قیمت

ها )و در نهایت طیف وسیعی از محصوالت نهایی شامل الفین ماندن تقاضای این دو محصول باید منتظر افزایش نرختوجیه باال

 .ها( در بازار جهانی بوداتیلنپلی
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵ اسفند ۰۷تاریخ: 

های حمایتی ؛ مدل موف  جهان برای مدیریت ریسک حوزه کشاورزی/ مقایسه سیاست"اختیار معامله "

 جهان و ایران از صنعت کشاورزی

مدل پیشنهادی بورس کاالی ایران برای مدیریت ریسک در حوزه بازار محصوالت کشاورزی، استفاده از قراردادهای مشتقه کاالیی و 

 .اختیار معامله استمشخصاً قرارداد 

به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل بورس کاالی ایران در این کنفرانس که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به 

ورد م ای که اخیراً در بورس کاالی ایرانهای توسعه اقتصادی در دنیا گفت: پروژه توسعهعنوان یکی از پایهاهمیت بخش کشاورزی به

 توجه قرار گرفته است، توسعه بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای مالی نوین است.

حل مبتنی بر بازار است که تعبیر و تفسیری از قیمت بازاریِ تمام اقداماتی که نژاد افزود: قرارداد اختیار معامله یک راهحامد سلطانی

 کند.ارائه میشود را در فرآیند حمایت از بخش کشاورزی انجام می

های کند، مدل قراردادها کمک میجویی در هزینهوی در تشریح مدل پیشنهادی بورس کاال بیان کرد: این مدل که به دولت برای صرفه

 مشتقه همراه با بیمه درآمد است.

درخواست خریدار، تعداد  شود که در صورتنژاد عنوان کرد: در قراردادهای اختیار معامله، فروشنده ی قرارداد متعهد میسلطانی

مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کند و قیمت اعمال نیز قیمتی است که در زمان قرارداد بر روی آن توافق شده و 

 شود.البته تضامینی هم دریافت می

توانیم دو یا سه ماه قبل از فصل برداشت وی توضیح داد: اگر از قراردادهای اختیار معامله برای محصوالت کشاورزی استفاده کنیم، می

که امکان برآورد سطح زیر کشت یا محصول کشاورز وجود دارد به هر کشاورز یک اختیار فروش اعطا کنیم که بتواند محصول خود 

 شود بفروشد.را به دولت یا هر نهاد دیگری که متعهد این اوراق می

کان دیگری که در این مدل وجود دارد این است که قیمت این اختیار را دولت مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران اضافه کرد: ام

 صورت سوبسید پرداخت کند.تواند بهمی

نژاد اشاره کرد: نکته حائز اهمیت، برآورد دقیقی از محصول قابل برداشت کشاورز است بر این اساس قیمت را در قرارداد سلطانی

قیمت یا بخشی از آن را به کشاورز سوبسید دهیم و بر حسب سطح زیر کشت هر کشاروز  اختیار مشخص کرده و تعیین می کنیم کل

 کنیم.نیز به او اختیار فروش اعطا می

کنند که در این مدل دولت عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری میها بخشی از محصوالت کشاورزی را بهوی ادامه داد: همواره دولت

فروشد که حائز ود نگه می دارد و مابقی اختیارها را به مناقصه عمومی گذاشته و به افرادی میبخشی از ذخایر را در مالکیت خ

 صالحیت هستند مثل نانوایان، آرد سازها یا سایر صنایع غذایی مرتبط که امکان تحویل گندم از کشاورز را دارند.

زار ثانویه را دارند و خاصیت این روش ارزش گذاشتن به حمایت ها یا اختیارها قابلیت معامله در بانژاد یادآور شد: این آپشنسلطانی

های تبعی کار کاسته ای از هزینهشود و بخش عمدهدولت از بخش کشاورزی است به این ترتیب که قیمت این حمایت استخراج می

صول به قیمت بسیار نازل به شود.وی تصریح کرد: با استفاده از این روش چالش موجود در ساختار کشاورزی فعلی که فروش محمی

 شود.هاست، مرتفع میورها و کیف به دستگران، پیلهواسطه
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نژاد با اشاره به پتانسیل باالی اقتصاد ما برای توسعه بازار مشتقه، تأکید کرد: امسال ارزش معامالت بازار مشتقه در بورس سلطانی

میلیارد دالر رسیده در حالی که ارزش بازار  11.5به میزانی بیش از کاالی ایران از ارزش بازار معامالت فیزیکی پیشی گرفت و 

 میلیارد دالر است. 11معامالت فیزیکی حدود 

 اقتصاد آمریکا؛ بر پایه دو بخش نظامی و کشاورزی

اه کنیم ا نگمدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران با اشاره به تجارب کشورهای مختلف دنیا اظهار داشت: اگر به الگوی اقتصادی آمریک

بینیم اهمیت بخش کشاورزی اقتصاد این کشور بر پایه دو بخش شکل گرفته است. بخش نظامی و بخش کشاورزی و در عمل می

 کمتر از بخش نظامی نیست و به عنوان یک صنعت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.

کنند حتی اگر مجبور به دادن شورها از این صنعت حمایت میوی این صنعت را همواره با تالطماتی همراه دانست و گفت: تمامی ک

های حوزه کشاورزی ازجمله جغرافیا، آب و هوا و میزان بارش افزود: نژاد با اشاره به ریسکیارانه به بخش کشاورزی باشند.سلطانی

 یازمند حمایت است.ساختار کشاورزی در برخی کشورها ازجمله کشور ما، ساختار مالکیت خرد بوده و این ساختار ن

 های حمایتی جهان از صنعت کشاورزیسیاست

های حمایتی از بخش های حمایتی کشورهای جهان توضیح داد: سیاستمدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران با توجه به سیاست

ضر در ایران به خرید ای که ما در حال حاسیاست حمایت قیمتی بوده، به همان شیوه 1960تا  1930کشاورزی در آمریکا از سال 

 کنیم.محصوالت کشاورزی از طریق خرید تضمینی اقدام می

دهد. آمارها نشان وی بیان کرد: در کشور ما هر سال دولت بخشی از بودجه خود را برای خرید محصوالت کشاورزی اختصاص می

ز بودجه مملکت اختصاص داده شده که این هزار میلیارد تومان ا 15دهد امسال تنها برای خرید محصول گندم مبلغی بیش از می

 هزار میلیارد تومان نصف بودجه عمرانی کل کشور است. 15

دامه اند که سیاست خرید تضمینی سیاست کارایی نیست، انژاد با تأکید بر اینکه در تمام کشورها به این نتیجه دست یافتهسلطانی

 های بازارگرا حرکت کرد.تهای مبتنی بر بازار یا سیاسداد: باید به سمت سیاست

های حمایتی مبتنی بر پرداخت قانونی را وضع کرد که بر مبنای آن، سیاست 1996وی عنوان کرد: سازمان تجارت جهانی در سال 

 های بازار گرا حرکت کرد.آمریکا به سمت سیاست 2016کرد و از آن زمان تا سال پول به بخش کشاورزی را منع می

های مشترک سیاست 1960ربه مشابه اتحادیه اروپا دراین زمینه اشاره کرد و یادآور شد: این اتحادیه در سال نژاد به تجسلطانی

ها به سمت صادرات متمرکز شد و بعدها نیز در به دلیل افزایش حجم محصول، یارانه 1980کشاورزی را پیاده کرد و در سال 

 های حمایتی کشاورزی بازنگری شد.سیاست

 برزیل در تغییر سیاست خرید تضمینی به سیاست مبتنی بر بیمه محصوالت کشاورزی تجربه موف 

ده کاالیی ازجمله گواهی سپر-ها ترین سیاستعنوان یکی از کشورهایی که از پیشرفتهمدیرعامل بورس کاالی ایران به تجربه برزیل به

ظهار داشت: در این کشور نیز سیاست قیمت تضمینی مورد کند، اشاره کرد و ادرحوزه کشاورزی استفاده می -و ابزارهای مشتقه

شد که بتواند محصول خود را بفروشد و در این طرح حداقل سودی استفاده قرار گرفت یعنی قیمتی برای کشاورز در نظر گرفته می

ول خود را به انبارها این سیاست پیاده شد که کشاورزان بتوانند محص 1990شد.وی تأکید کرد: در دهه برای کشاورز تضمین می

 ها به اوراق بهادار است.بسپارند و گواهی سپرده یا قبض انبار منتشر شد که یک ابزار مالی تبدیل دارایی

نژاد اضافه کرد: به پشتوانه این ابزار مالی که قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارد، اعطای وام به کشاورزان در دستور کار قرار سلطانی

حرکت به سمت آزادسازی قیمت و سیاست بازار محوری در پیش گرفته شد و البته  1997ی همچنین گفت: در سال گرفت.و

 های مبتنی بر بیمه محصوالت کشاورزی یا سطحی از درآمد کشاورز نیز در برزیل اجرا شد.سیاست
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 های بازارمحورتجربه موف  کشاورزی کاستاریکا و مکزیک در سیاست

عنوان کشورهایی که از سیاست حمایتی مبتنی بر بازار کاالی ایران به تجربه کشورهای کاستاریکا و مکزیک نیز بهمدیرعامل بورس 

گیرند، اشاره کرد و افزود: این کشورها به خصوص کاستاریکا تمرکزشان بر صادرات محصوالت کشاورزی است و برای این بهره می

را  التفاوت قیمیتیه دولت به کشاورزان صادرکننده محصول قهوه در صورت ضرر مابهگیرند به نحوی کمحصوالت یارانه در نظر می

های بازار محور در مکزیک نیز مشابه اجرای سیاست آمریکا در بورس شیکاگو بوده نژاد بیان کرد: سیاستکند.سلطانیپرداخت می

موقعیت فروش بگیرند و دولت مبلغی را که کشاورز برای های مناسب شود که در زمانکه به کشاورزان این امکان داده میطوریبه

 پردازد.اتخاذ موقعیت فروش در بورس باید پرداخت کند را می

 تجربه سیاست حمایت از بازار محصوالت کشاورزی در ایران

های مداخله سیاست 1350های حمایتی اجرا شده از بخش کشاورزی در ایران اشاره کرد و ادامه داد: در ایران از سال وی به سیاست

سیاست خرید تضمینی محصوالت  1368شد و از سال مستقیم در بازار را داشتیم، یعنی قیمت محصوالت به فعاالن بازار امر می

-وری بخش کشاورزی با تصویب قانون افزایش بهره 1389کشاورزی اجرایی شد.مدیرعامل بورس کاالی ایران عنوان کرد: از سال 

محقق شد، در واقع دیگر دولت محصول را  1394که اجرای آن در سال  -این قانون آمده است 33نی در ماده سیاست قیمت تضمی

دهد کشاورز محصول خود را در یک ساختار بازار محور عرضه کند و اگر قیمتی که محصول در خرد، بلکه اجازه میاز کشاورز نمی

 شود.التفاوت قیمتی به حساب کشاورز واریز میبود، مابهآن بازار فروش رفت، کمتر از قیمت مورد حمایت دولت 

نژاد یادآور شد: اتفاقی که امسال در بورس کاالی ایران بر روی دو محصول استراتژیک ذرت و جو دامی رخ داد، اجرایی شدن سلطانی

 محصوالت نیز تسری یابد.طرح قیمت تضمینی بود که امیدواریم این رویداد بازار محور و بزرگ در بخش کشاورزی به دیگر 

آوری محصول از ای را برای انجام لجستیک کار، جمعهای اضافهوی تأکید کرد: دولت در طرح خرید تضمینی مجبور است هزینه

کشاورز و انبارداری آنها متحمل شود که با اجرای طرح قیمت تضمینی و همچنین استفاده از قراردادهای اختیار معامله که در دنیا 

 شود.جویی میها صرفههای آن در بورس کاال فراهم است، در این هزینهه شده و زیرساختتجرب

نژاد در پایان از آمادگی شرکت بورس کاالی ایران برای همکاری با تمامی فعاالن حوزه مهندسی مالی خبر داد و اضافه کرد: سلطانی

 وزه توسعه ابزارهای مالی جدید در بورس کاالی ایران منتشر شده است./در این زمینه فراخوانی برای ارائه پیشنهادات و همکاری در ح

http://www.iana.ir/fa/news/41204/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در بورس کاال عرضه می شود 38بیش از 

هزار تن شکر  2هزار تن گندم دوروم،  4هزار تن گندم خوراکی،  21تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز شاهد عرضه 

 .انه ای استتن ذرت د 184هزار و  11کیلوگرم زعفران رشته ای خراسان رضویون  5تن روغن خام ،  300سفید، 

 .هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در بورس کاال عرضه می شود 38بیش از 

تن  204هزار و  71به گزارش ایانا از بورس کاال، تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران روز سه شنبه میزبان عرضه 

م ،آبادان، آریا ساسول، بندرامام، پلی نار، تبریز، تخت جمشید، تندگویان، انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، ایال

  .جم، خوزستان، رجال، غدیر، الله، مهر، پتروشیمیایی تخت جمشید پارس و پلی پروپیلن جم است

هزار تن وکیوم  18هزار تن لوب کات،  3هزار تن گوگرد،  5تن انواع قیر،  900هزار و  39هزار تن سالپس واکس،  2عالوه براین 

تن  200تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه یک هزار و .باتوم نیز در این تاالر عرضه می شود

 .کیلوگرم شمش طالی زر معدن اختران را تجربه می کند 10سبد میلگرد و نبشی شرکت ذوب آهن اصفهان و 

هزار تن  2هزار تن گندم دوروم،  4هزار تن گندم خوراکی،  21ی ایران نیز در این روز عرضه تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاال

کیلوگرم زعفران رشته ای خراسان رضوی نیز در تاالر محصوالت  5عالوه براین .تن روغن خام را تجربه می کند 300شکر سفید و 

تن  675قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی و تن ذرت دانه ای در  184هزار و  11همچنین .کشاورزی عرضه می شود

 .ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت گواهی سپرده کاالیی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود

 .تن ضایعات آهنی شرکت نفت جی است 300بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/41053/%D8%A8%DB%8C%D8%B4- 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۳ : تاریخ

 وزیر در خوزستان و دریغ از یک مصوبه برای ریزگردها  ۱۰حضور 
اند، اما دریغ وزیر دولت به استان خوزستان سفر کرده 10کنونی استان خوزستان تصریح کرد: نماینده مردم دزفول با اشاره به شرایط 

  .از یک مصوبه مناسب برای مبارزه با ریزگردها است

وزیر دولت  10ستان، تصریح کرد: ، نماینده مردم دزفول در مجلس با اشاره به شرایط کنونی استان خوزخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .اند اما دریغ از یک مصوبه مناسب برای مبارزه با ریزگردهابه استان خوزستان سفر کرده

عباس پاپی زاده نماینده مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود، گفت: مقام معظم رهبری خطاب به همه مسئوالن کشور تذکر 

سیدگی شود. در واقع وضعیت این استان از مرحله بحرانی در حال عبور است. سالمت مردم در دادند تا به وضعیت استان خوزستان ر

 بیماران هب پزشک هر نخستین توصیه که نوعی به شده تبدیل عادی امر به شرایط بسیار بحرانی است؛ مهاجرت از استان خوزستان 

شورای اسالمی افزود: قطع آب و برق استان خوزستان امر عادی نماینده مردم دزفول در مجلس .خود و جانبازان ترک این استان است

تبدیل شده بنابراین مسئوالن دولتی اگر به فکر مردم و سالمتی آنها نیستند بهتر است حداقل به فکر درآمدهای اقتصادی و مالی 

ی افزود: شرایطی برای کاهش و.هزار بشکه نفت از دست داده شود 800خوزستان باشند. متأسفانه در یک روز قطع برق سبب شد 

وزیر دولت به  10درآمدهای نفتی وجود ندارد بنابراین دولت بهتر است از سفرهای صوری خودداری کند. در هفته گذشته حداقل 

های تاند اما دریغ از یک مصوبه مناسب برای مبارزه با ریزگردها. وزارت نیرو نیز در دو دهه اخیر با اعمال سیاساین استان سفر کرده

زاده پاپی.های دز و کارون شده است. امسال نیز با کمبود یک میلیارد مکعب آب مواجهیمغلط در حوزه آبی سبب انتقال آب از سرشاخه

ادامه داد: هور شریفیه در جنوب غربی اهواز به دلیل مدیریت ضعیف وزارت نیرو بر منابع آبی خشک شده است. مردم خوزستان از 

این .های غلط هم خودداری شودکه در صورتی که قرار نیست کاری برای آنها انجام شود حداقل از اعمال سیاست دولت تقاضا دارند

دولت خواهشا محیط زیست استان خوزستان را تخریب نکند. در واقع بهتر است  :نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد

اندازی کند. متأسفانه هر کدام از کمتر به محیط زیست این استان دست دولت وضعیت فعلی مردم خوزستان را تشدید نکند و

توانیم کنند که ریزگردها ناشی از اقدامات کشورهای همسایه است و ما نمیکنند اعالم میمسئوالن دولتی که به خوزستان سفر می

 شکخ مروز خوزستان در بحث ریزگردها ناشی از ها درست نیست، زیرا صددرصد مشکالت اآن را مداوا کنیم؛ در صورتی که این بهانه

 .است خوزستان مراتع رفتن بین از و ها تاالب شدن

بایست از منابع نفتی که در اختیار دارد برای عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت می

ان توشود بنابراین یک درصد از این منابع را میخوزستان تأمین می درصد منابع نفتی از استان 80این استان هزینه کند. در واقع 

 .نیز تقاضا داریم به این موضوعات توجه شود 96برای رفع ریزگردها اختصاص داد و برای بودجه سال 

php?nn=http://www.farsnews.com/newstext.13951203000429 
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 اقلیم ومنابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

« طرح جامع پوشش بیولوژیک کانون های بحرانی»و « طرح تامین آب عرصه های بحرانی ریزگردها»مجریان 

 خوزستان منصوب شدند

طرح جامع پوشش بیولوژیک »و « رانی ریزگردهاطرح تامین آب عرصه های بح»وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه ای مجریان 

 .خوزستان را منصوب کرد« کانون های بحرانی

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در حکمی یداله شمایلی مدیرعامل موسسه جهاد نصر را به عنوان مجری 

به استناد دستور :در بخشی از این حکم آمده است.منصوب کرد« طرح تامین آب عرصه های بحرانی ریزگردهای استان خوزستان»

هیئت محترم وزیران در خصوص لزوم مهار کانون های بحرانی ایجاد  95.11.10ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ 

ب و آ آلودگی)گردوغبار و ریزگردها( و با توجه به پشتوانه و پتانسیل های نیروی انسانی و فیزیکی موجود در موسسه در عرصه های

منصوب می شوید تا با برنامه « طرح تامین آب عرصه های بحرانی ریزگردهای استان خوزستان»خاک، جنابعالی به عنوان مجری 

ریزی و شناسایی عرصه های در معرض خطر با اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری از مطالعات انجام شده و نظر متخصصین و صاحب 

محترم و دستگاه های اجرایی استان و سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به تهیه طرح  نظران و با هماهنگی استاندار

وزیر جهاد کشاورزی در حکم دیگری .جامع و برنامه ریزی و ایجاد سازوکار مناسب نسبت به اجرای پروژه های مورد نیاز اقدام نمایید

در بخشی از این حکم .منصوب کرد« کانون های بحرانی استان خوزستانطرح جامع پوشش بیولوژیک »احمد مطیعی را به عنوان 

هیئت محترم وزیران در خصوص لزوم مهار کانون  95.11.10به استناد دستور ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ :آمده است

طرح جامع پوشش »وان مجری های بحرانی یجاد آلودگی)گردوغبار و ریزگردها( و با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی به عن

در ادامه این حکم تاکید شده است:الزم است با بهره گیری از .منصوب می شوید« بیولوژیک کانون های بحرانی استان خوزستان

مطالعات انجام شده،نظر متخصصین و صاحب نظران و با هماهنگی استاندار محترم و دستگاه های اجرایی استان و مجری پروژه طرح 

ب و استفاده از امکانات و نیروهای بسیج سازندگی نسبت به طراحی و اجرای عملیات بذرپاشی و نهالکاری متناسب با تامین آ

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حکمی عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی این .اکوسیستم منطقه اقدام نمایید

 .نگی و نظارت بر اجرای پروژه های استان خوزستان منصوب کردوزارت را به عنوان نماینده خود و مسئول هماه

با توجه به انتصاب مجری طرح تامین آب عرصه های بحرانی گردوغبار و ریزگردها و مجری طرح :در بخشی از این حکم آمده است

 مسئول هماهنگی و نظارت برجامع پوشش بیولوژیک کانون های بحرانی در استان خوزستان،جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب و 

حجتی در ادامه این حکم اظهار امیدواری کرده است:ان شاء اهلل با هماهنگی  .اجرای پروژه های استان خوزستان منصوب می شوید

و همکاری استاندار محترم،سایر دستگاه های اجرایی ملی و استانی،سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور و مجریان پروژه 

رچه سریع تر نسبت به مهار و کنترل کانون های بحرانی در کوتاه مدت و کاهش مشکالت مردم عزیز خوزستان اقدام و برنامه ها،ه

 .های میان مدت و بلند مدت نیز در دستور کار قرار گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/41013/%D9%85%D8%AC%D8%B1 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۲ : تاریخ

 درصد پارسال 8۰های امسال ها/ بارشکیفیت ناسالم هوا برای همه گروه
 متر ثبت شد. بارش در مدت مشابه پارسال نیزمیلی 112.4ماه امسال بهمن 28میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا  

  .درصد بارش پارسال است 80.6متر بود که بر این اساس بارش امسال میلی 139.4

یابی هواشناسی، در سه روز آینده جوی نسبتاً های پیشها و نقشه، براساس تحلیل دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شودبینی میهای جوی پیشم است و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آالیندهپایدار در سراسر کشور حاک

 .های حساس استدر برخی شهرهای صنعتی محدوده ناسالم برای گروه کیفیت هوا امروز

که  شودبینی مییشها افزایش خواهد یافت و پها از روزهای قبل، غلظت آالیندهشنبه به سبب تجمع آالیندهدر شهر تهران روز سه

تردد غیر  شود ازهای سنی برسد، از این رو به بیماران قلبی و تنفسی توصیه میشاخص کیفیت هوا به شرایط ناسالم برای همه گروه

داری کننددمای هوا تا اواخر هفته در سطح کشور روند افزایشی دارد ضمن آنکه از اواخر وقت روز چهارشنبه ضروری در شهر خود

هایی از جنوب کشور سبب بارش باران، رعدوبرق شنبه در بخشاری سامانه بارشی از سمت جنوب وارد کشور شده و روز پنجهفته ج

 .روز دوشنبه شرق خلیج فارس و روز چهارشنبه تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج است.شودو وزش باد می

 با همراه ابری، تهران آسمان چهارشنبه روز آنکه ضمن شودمی بینیپیش آسمان تهران فردا صاف و غبارآلود، اوایل شب افزایش ابر

 .و یک درجه خواهد بود 10 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه بود؛ خواهد باد وزش تدریج به و محلی غبار

رین مراکز استان و درجه زیر صفر سردت 11درجه زیر صفر و زنجان با کمینه دمای  12روز آینده ارومیه و همدان با کمینه دمای 

 .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر گرم 24بندرعباس با بیشینه دمای 

متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این میلی 112.4ماه بهمن 28میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 80.6سال متر بود، بنابراین بارش اممیلی 139.4بازه زمانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951202001087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951202001087


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

37 

 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۷ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می
سال قبل/ شرایط پایدار جوی در اغلب شهرها میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی  درصد بارش 80تا  بارشیکمجبران 

درصد  80.6های سال جاری متر بود بنابراین بارشمیلی 139.4متر ثبت شد، بارش در سال گذشته در این بازه زمانی میلی 112.4

 اغلب در امروز یابی و هواشناسیهای پیش، براساس نقشهخبرگزاری فارسبرنگار اقتصادی به گزارش خ .بارش سال گذشته است

 جنوبی باد وزش خزر غربی سواحل مناطق برخی در دما افزایش خزر ساحلی هایاستان رد و است پایدار نسبتاً جوی کشور مناطق

 .هرهای و صنعتی و پرجمعیت غبارآلود استش آسمان فردا وقت اوایل و دهد،امروزمی رخ

 هاییهای هرمزگان، بخشهایی از جنوب و جنوب شرق کشور تا سه روز آینده وجود دارد، بنابراین در استانها در بخشادامه ناپایداری

نبه در وضعیت روز یکش این که شودمی نیبیپیش از فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان وزش باد و رگبار باران گاهی با رعدوبرق

 .شوداین نواحی به ویژه در جنوب فارس، شمال هرمزگان و نیمه جنوبی کرمان تقویت می

 وزر و شودمی بینیپیش ها در سواحل خزر، ابرناکی، بارش پراکنده و وزش بادبعدازظهر فردا و روز دوشنبه با شمالی شدن جریان

هایی از سیستان و بلوچستان شدت ها در شمال هرمزگان، جنوب کرمان و بخشروز دوشنبه بارش.تاس مواج خزر دریای دوشنبه

 رانته آسمان نیز دوشنبه روز در و شودمی بینیپیش آسمان تهران فردا صاف همراه با غبار محلی و اوایل شب وزش باد.بیشتری دارد

  .رجه خواهد بودد 5 و 17 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه است؛ باد وزش با ابری نیمه

درجه زیر صفر و همدان با کمینه  5درجه زیر صفر، سنندج با کمینه دمای  4روز آینده اراک، ارومیه و کرمانشاه با کمینه دمای 

 .بود ترین مرکز استان خواهددرجه باالی صفر گرم 24درجه زیر صفر سردترین مراکز استان و بندرعباس با بیشینه دمای  8دمای 

متر ثبت شد، بارش در سال گذشته در این بازه میلی 112.4ماه بهمن 28میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 80.6های سال جاری متر بود بنابراین بارشمیلی 139.4زمانی 

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

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951207001047 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 های رقیب آبرسانیبررسی گزینه

ها و مناطق سیالبی این استان را عامل بروز ریزگردها در استان کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست خشک شدن هورها، تاالب

ریزی کالن آب و آبفای اند. اما معاون دفتر برنامهرا آبرسانی به این مناطق اعالم کرده های ریزگرددانسته و تنها راه کنترل کانون

های رقیب دیگر، غیر از آبرسانی به هورها وجود دارد، گفت: وزارت نیرو هیچ کار اجرایی را بدون وزارت نیرو با اشاره به اینکه گزینه

یانا وگو با الی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست در گفتالدین شعاعی، مدیر مضیاء.مطالعه انجام نخواهد داد

از انتقال آب به هورهای خشک شده خوزستان از طریق حفر کانال و... توسط وزارت نیرو خبر داد. اما هدایت فهمی معاون دفتر 

ر حال حاضر هورالعظیم در بهترین شرایط خود است. مخازن وگو با ایانا بیان کرد: دریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در گفتبرنامه

چهارگانه این تاالب پر آب است و مشکل خاصی از نظر ریزگردها ندارد.به گفته وی بارندگی روزهای اخیر سبب شده در بسیاری از 

حدود شش تا هشت درصد  مناطقی که منشاء ریزگردها بود، شرایط مناسبی ایجاد شده و ریزگردها کنترل شود.فهمی معتقد است:

هایی که منشا ریزگردها بوده را مرطوب کند. البته وی بر های مناسب توانسته بستر تاالبریزگردها دارای منشا داخلی است و بارش

 د.رهای آن را استخراج کرده نیز تأکید کریزی که وزارت نیرو فرمولهای خوزستان با تکیه بر آب قابل برنامهآبه تاالبتأمین حق

 پخش سیالب تنها راه نجات خوزستان نیست

های سیالبی این استان این روزها به های استان خوزستان از طریق ساخت سدها کنترل شده و دشتاز آنجا که بسیاری از سیالب

ده ردها معرفی شهای طبیعت یکی از مهمترین راهکارهای کنترل ریزگآبهاند، باز گرداندن حقکانونی برای گرد و غبار تبدیل شده

توان همه مشکالت را به گردن مدیریت منابع آب ریزی کالن آب و آبفا در این رابطه بیان کرد: نمیاست اما مدیر کل دفتر برنامه

ها هم تبعات مثبت و هم منفی دارند.وی اضافه کرد: تنها گزینه نجات خوزستان پخش سیالب و ایجاد سیالب انداخت. سیالب

یاهی خاص های گهای بیومکانیکی و کاشت گونهعنوان یک کارشناس معتقدم که این تنها گزینه نیست و با روشهمصنوعی نیست. ب

منتفی  های بحرانی گرد و غبارتوان گرد و غبار را کنترل کرد.فهمی به این پرسش که آیا حفر کانال برای آبرسانی به کانونمنطقه، می

شود. در رابطه با حفر کانال و غیره آبرسانی به صورت طبیعی از مسیرهای طبیعی انجام می است، این گونه پاسخ داد: در خوزستان

 های گرد و غبار را رد یا تایید کند.تواند با قاطعیت اثرات مثبت آبرسانی به کانونباید مطالعه شود. در حال حاضر کسی نمی

شود و بعدا در رابطه با آن های رقیب بررسی میکنیم. گزینهمطالعه میوی اضافه کرد: در وزارت نیرو قبل از انجام هر اقدام اجرایی 

ریزی کالن آب و آبفا گفت: اگر انتظار داشته باشیم که یک کار اجرایی بدون مطالعه شروع شود، گیریم.معاون دفتر برنامهتصمیم می

های بحران خوزستان عنوان کرد: این مطالعات با کانونانتظار درستی نیست.وی درباره زمان مورد نیاز برای انجام مطالعه در رابطه 

توانند به این پرسش پاسخ دهند.فهمی افزود: کسی شکی ندارد که ها میشود و این شرکتای انجام میهای آب منطقهتوسط شرکت

زی برای کنترل ریزگردها، اجرای کمبود آب روی بروز ریزگردها تاثیر دارد اما باید روی اقدامات وزارت نیرو و حتی وزارت جهاد کشاور

عملیات آبخیزداری و کاشت درخت مطالعه انجام شود.وی تأکید کرد: این وظیفه ماست که برای حل مسئله در خوزستان تمام تالش 

مدت و بلندمدت داریم.معاون دفتر خود را انجام دهیم. برای حل مسایل این استان در بخش آب و برق، دو برنامه بزرگ کوتاه

ریزی کالن آب و آبفا گفت: برنامه کوتاه مدت برای بهبود وضعیت برق خوزستان ساماندهی مقره برق و... است. در بلند مدت رنامهب

هم مسقف کردن خطوط انتقال برق و یا انتقال تجهیزات به زیر زمین، مد نظر وزارت نیرو قرار دارد.فهمی اضافه کرد: در بحث آب 

عنوان یک وظیفه سازمانی به شدت به انجام مطالعات اعتقاد دارم. ما یک اصول و مبانی در وزارت بههم وضعیت همین طور است. 

 نیرو داریم و آن این است که هر تصمیم اجرایی باید با مطالعه انجام شود./

http://www.iana.ir/fa/news/84100/%D8%A8%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

درصد آب  35گرد وغبار دیروز خوزستان از عراق و سوریه وارد شده بود/ سدسازی ترکیه منجر به حبس 

 ای بدون مجوز ارزیابی زیست محیطی آغاز نشددجله و فرات پشت سدها شد/ در دولت یازدهم هیچ پروژه

 .ان حفاظت محیط زیست گفت: گرد وغبار دیروز خوزستان از عراق و سوریه وارد شده بودرئیس سازم

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 

شد، با اشاره به جلسه ستاد مدیریت بحران با  نشست خبری که پیش از ظهر امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار

موضوع گرد و غبار خوزستان که روز گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، بیان کرد: در این 

ر مورد جلسه وزیر کشور گزارشی از نحوه مدیریت مشکالت مختلف استان خوزستان ارائه دادند. همچنین وزیر نیرو گزارشی د

های صورت گرفته به منظور حل مشکالت آب و برق خوزستان ارائه کردند. عالوه بر این وزیر جهاد کشاورزی گزارشی را در تالش

 .های خوزستان ارائه دادندهای گرد و خاکارتباط با اقدامات این وزارتخانه در راستای مقابله با کانون

های گرد و غبار فوق بحرانی در استان خوزستان عنوان کرد: مطالعات شناسایی کانون هزار هکتار کانون 30وی با اشاره به وجود 

ها نیز نهایی شد. وزارت جهاد های مقابله با کانونایران طی دولت یازدهم انجام و تکمیل شد. عالوه بر این در خوزستان برنامه

هزار هکتار  40ی شامل ثبت بیولوژیک و کاشت نهال به وسعت هایهای گرد و غبار خوزستان برنامهکشاورزی به منظور مهار کانون

 .در خوزستان به ویژه در جنوب این استان و منطقه هندیجان انجام خواهد داد

های گرد و غبار که کشور ما را رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در کشورهای عربستان، عراق و سوریه کانون

دهد، وجود دارد، گفت: گرد و غباری که روز گذشته در استان خوزستان ایجاد شد، از سوریه و عراق به خوزستان تحت تاثیر قرار می

سفری به عراق به منظور پیگیری این موضوع داشتم و حتی  92شود. در سال هاست تکرار میای است که سالآمد و این پدیده

متعددی با عراق در موضوع مقابله با گرد و غبار داشتیم اما متاسفانه شرایط اقداماتی چون کاشت نهال نیز صورت گرفت. مذاکرات 

 .های مقابله با گرد و غبار را به طور کامل اجرایی کنیمای بود که نتوانستیم برنامهداخلی عراق به گونه

 درصد آب دجله و فرات پشت سدها شد 35های سدسازی ترکیه منجر به حبس شدن طرح

اینکه بسیاری از مناطق داخل عراق به دالیل مختلف از جمله طرح گسترده سد سازی معروف به گاپ ترکیه، با مشکالتی  ابتکار با بیان

درصد آب دجله و فرات پشت سدها حبس شده است که تاثیرات بسیاری  35مواجه شده است، بیان کرد: در نتیجه اجرای این طرح 

المللی نیز داریم. پیش از این هد داشت. برای پیگیری موضوع گرد و غبار مناسبات بینهای هورالعظیم و هورالهویزه خواروی تاالب

ای در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که طی آن دبیرکل مکلف شد تا گزارشی در مورد وضعیت گرد و غبار در کل قطعنامه

ای در مجمع وزرای محیط زیست جهان داشتیم. از طعنامهدنیا ارائه دهد. تاکنون قطعنامه دوم صادر شده است. عالوه بر این نیز ق

ایم و سعی کردیم دنیا را بر ضرورت رسیدگی به المللی برای مقابله با گرد و غبار استفاده کردههای دوجانبه و بینتمام ظرفیت

 .های گرد و غبار مجاب کنیمکانون

اد مدیریت بحران که روز گذشته با محوریت استان خوزستان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در جلسه ست

 ها ارائه داد.برگزارشد، گزارشی در مورد وضعیت تاالب

ها شده است که تالش برای احیای دریاچه ارومیه از جمله آنهاست. تاالب وی گفت: طی دولت یازدهم توجه خاصی به احیای تاالب

همزمان با آغاز کار دولت یازدهم به طور کامل خشک بود ولی در حال  92است که در سالهای ایران ترین تاالبهورالعظیم از مهم

های روی تاالب و تامین حقابه حاضر با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست و اقدامات وزارتخانه های نیرو و نفت در برداشتن دایک

ای بگویند این تاالب با بارش باران پربار شده است ن است عدهگیری شده است. حاال ممکدرصد تاالب آب 70تاالب از رودخانه کرخه 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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در حالی که اینگونه نیست و آبگیری تاالب بر اثر برداشتن دایک ها و همچنین تامین حق آبه تاالب است. یا شاید عده ای بگویند 

  .شور استآب موجود در تاالب فاضالب است اما این هم درست نیست و آب تنها لب

مسئول ضمن یادآوری سفر سال گذشته خود به تاالب هورالعظیم و واژگون شدن قایق حامل وی و همراهانش در این تاالب،  این مقام

که وارد هورالعظیم شده آب کرخه است که مقداری  گفت: شهادت می دهم آب تاالب سمی نیست و من هم هنوز زنده هستم زیرا آبی

  .ر دهان ما مانده استشور است تا جایی که هنوز شوری آن آب د

ویدر ادامه در مورد وضعیت تاالب شادگان مبنی بر اینکه این تاالب از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: کارهای خوبی برای 

ت ها و مدیریشده، روز گذشته نیز در جلسه مدیریت بحران خوزستان تاکید کردم که تامین حقابه تاالباحیای شادگان انجام می

 .آب کل کشور باید مورد توجه کافی قرار گیردمنابع 

 در دولت یازدهم هیچ طرحی بدون مجوز ارزیابی زیست محیطی اقدام به فعالیت نکرده است

های سدسازی مشمول طرح ارزیابی زیست محیطی هستند، گفت: با قاطعیت اعالم ها به ویژه طرحابتکار با اشاره به اینکه همه طرح

ازدهم هیچ طرحی بدون مجوز ارزیابی زیست محیطی اقدام به فعالیت نکرده است که توقف فعالیت تونل کنم که طی دولت یمی

های بسیار اجازه کار آن را ندادیم و آن را متوقف کردیم. تا زمانی چغاخور، نمونه بارز این رویه است که با وجود پیگیری –سبزکوه 

 .زه فعالیت نکنندمحیطی دریافت نکنند، اجاکه مجوز ارزیابی زیست

 های کارون طی دولت یازدهم به غیر از مواردی که قبال ایجاد شده بود، صورت نگرفته است.وی افزود: انتقال آب از سرچشمه

روز پس از نخستین گرد و غبار در  5های گرد و خاک خوزستان بیان کرد: حدود بینی طوفاناین مقام مسئول درباره امکان پیش

 هایدر این استان حضور داشتیم که در جلسه ستاد مدیریت بحران، سازمان هواشناسی اعالم کرد که دستگاه استان خوزستان،

 بینی بهتری در اختیار مردم قرارتوانند خدمات پیشبینی گرد و غبار تهیه کرده است که در این صورت میجدیدی به منظور پیش

توانند تصمیم الزم ردم را در جریان بگذارند. در این صورت مردم استانی نیز میساعت قبل از وقوع گرد و غبار م 24دهند و حداقل 

وی در مورد خطرات ناشی از خشک شدن دریاچه نمک در استان قم گفت: دو دریاچه .را در مورد تعطیلی مدارس به موقع اتخاذ کنند

رودخانه  16اند. های جدی دیدهها آسیبا و سدسازیتر شدن هونمک و حوض سلطان در قم به چند دلیل به ویژه تغییر اقلیم، گرم

ها کم آب و یا خشک شدند و این موضوع باعث شده دو دریاچه ها همه رودخانهشد که در نتیجه سدسازیوارد این دو دریاچه می

ه در استان قم ابتکار با بیان اینکه از سال گذشته ورود جدی نسبت به این مسال.های جدی ببینندنمک و حوض سلطان آسیب

داشتیم، افزود: مطالباتی از وزارت نیرو به منظور تامین حقابه این دو دریاچه انجام شد و گزارشاتی از وضعیت این دو دریاچه ارائه 

ای برای پخش سیالب در این دو دریاچه داریم که در نتیجه اجرا شدن همین برنامه بود که دریاچه حوض سلطان دادیم. برنامه

تری پیدا کرد. به طور کلی در صورت تکمیل مطالعات و تدوین برنامه جامع عمل سعی داریم این مسائل را در استان قم وضعیت به

های اخیر گفت: نظر محیط زیست این بوده که در محدوده وی با انتقاد از توسعه محدوده تهران و البرز در سال.حل و فصل کنیم

ها ای دولتی بر سر کار آمد که این حریمهای اقتصادی صورت گیرد. در صورتی که در دورهتکیلومتری تهران نباید توسعه فعالی 120

های سنگین جمعیتی، احداث مجموعه های بزرگ های عظیمی مانند مسکن مهر را رقم زد و بارگذاریرا قبول نداشت و مجموعه

ایی را برای محیط زیست ایجاد کرد و شرایط به ههای صنعتی در اطراف تهران خطرات و محدودیتمسکن مهر و توسعه شهرک

ای متاسفانه این های اطراف بیاید در تهران متمرکز شود تا مشکل آب حل شود. در دورهای شد که منابع آب تمام رودخانهگونه

 .نها را تامین کنیمآبه آها مورد توجه قرار نگرفت و هم اکنون شاهد تبعات آن هستیم. امیدواریم بتوانیم مسیر دیگری حقحریم
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های ها در این دولت به رسمیت شناخته شد و ساماندهی صنایع در استان قم یکی از اولویتها و دشتآبه تاالبابتکار ادامه داد: حق

 مها که در مناطقی از قم انجااست. واحدهای غیرمجاز زیادی در قم وجود دارند که باید به آنها رسیدگی شود. بحث بازیافت باطری

 .شد به خوبی ساماندهی شده و هم اکنون مشغول پایش و نظارت صنایع هستیممی

ها از سوی وزیر نیرو ابالغ شده است، ها و دشتتامین حقابه تاالب 93رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از سال 

ها در رده مسئوالن بهبود پیدا کرده است. مین حقابهها و ضرورت تاگفت: در شرایط حاضر به سمتی حرکت کردیم که وضعیت تاالب

های ما بوده است و شرایط نابسامانی در این منطقه در مورد واحدهای عالوه بر این ساماندهی واحدهای صنعتی قم یکی از اولویت

ی برای آنها از سوی سازمان حفاظت هایهای زیادی داریم که برنامهابتکار افزود: در بحث بازیافت و سرب نیز نگرانی.صنعتی وجود دارد

محیط زیست در نظر گرفته شده است. بازیافت باتری به به طور کامل ساماندهی شده و تحت نظارت قرار دارد. روی واحدهای آجر 

 .هایی در حال انجام است ولی هنوز مشکالت به جا مانده از گذشته زیاد استپزی و گچ نیز فعالیت

اچاق خاک که پیش از این هشدارهایی به مسئوالن کشور داده بود، اظهارکرد: الیحه حفاظت از خاک با وی در ادامه در موضوع ق

تواند تخریب و آلودگی خاک را تحت پوشش قرار دهد. همکاری وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده که الیحه جامعی است و می

 .می قرار گرفته و به تصویب نهایی برسدامیدواریم هرچه زودتر این الیحه در دستور کار مجلس شورای اسال

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به بحث قاچاق خاک در جزیره هرمز با بیان اینکه این جزیره یک جزیره بسیار 

ما به مستقی کند که پیگیری و برخورد با این موضوعای دارد، گفت: یک معدن در این جزیره فعالیت میالعادهزیباست و خاک فوق

سازمان حفاظت محیط زیست مربوط نیست و بیشتر به حوزه منابع طبیعی ارتباط دارد اما به طور کلی نیازمند است که ضوابط 

محیطی معادن در شورای عالی نامه ضوابط زیستنویس آیینابتکار با بیان اینکه پیش.محیطی در حوزه معدن داشته باشیمزیست

برداری برای معادن رعایت شود. محیطی از مرحله اکتشاف تا مرحله بهرهاست افزود: باید ضوابط زیست معادن در حال تهیه شدن

تاکنون از بسیاری از معادن کشور از جمله نطنز و محالت بازدید داشتم که طی بازدیدها شاهد این بودیم که در بسیاری از مناطق 

تواند کانون گرد و غبار و اد شده است. رها شدن معادن بعد از استحصال میهای معدنی ایجمشکالت زیست محیطی ناشی از فعالیت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از شهرستان پاکدشت از توابع استان .آلودگی ایجاد کند

جر هستند. این در حالی است که پاکدشت ظرفیت هزار نفر جمعیت دارد که عمده آنها مها 600تهران عنوان: این شهرستان بیش از 

واحد صنعتی و معادن عظیم شن و ماسه که منشاء گرد وغبار هستند در این شهرستان  2700این تعداد جمعیت را ندارد. نزدیک به 

 .بارگذاری شده است

 در حال حاضر اختیار خاصی در خصوص مقابله با آالیندگی و تخریب معادن نداریم

ادآور تر انجام شود، یها از سوی منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت معادن باید جدیبیان اینکه نظارتابتکار با 

های نامهتواند تاثیر بسیاری در بهبود اوضاع داشته باشد. آییننامه ضوابط زیست محیطی معدن در صورت نهایی شدن میشد: آیین

 .بازگشتیم مجبور شدیم از صفر شروع کنیم 92داشتیم. ولی وقتی در سال  84مربوط به معادن را در سال 

وی افزود: قبال سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نظارت بر فعالیت معادن اختیاراتی داشت ولی متاسفانه در دوره قبل اتفاقاتی 

ایط حاضر نیز ما اخطاریه هایی به معادن در مجلس صورت گرفت که این اختیارات از سازمان حفاظت محیط زیست سلب شد. در شر

 .ایم ولی اختیار کافی نداریمدهیم. در نطنز بسیاری از معادن را به دادگاه بردهمی

های تواند یکی از بخشرئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه ما مخالف بخش معدن نیستیم، بیان کرد: معدن می

ن باشد ولی باید الزامات زیست محیطی چه در مناطق حفاظت شده و چه در عرصه سرزمینی را رعایت توسعه پایدار برای توسعه ایرا

محیطی معادن در شورای عالی معدن اختیارات محیط زیست به منظور نظارت در نامه الزامات زیستکند. در صورت تصویب آیین
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ت در شورای عالی معدن اظهار کرد: تاکنون نیز سازمان حفاظت وی با اشاره به حضور کمیته محیط زیس.یابداین زمینه افزایش می

 نامههای خوبی با شورای عالی معدن داشته است و اقداماتی نیز انجام شده، اما در صورت تصویب این آیینمحیط زیست همکاری

 .کندوضعیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست بر معادن بهبود پیدا می

های هزار هکتاری کانون 40زیست در ادامه از آغاز عملیات زمینی در ارتباط با کاشت نهال در عرصه رئیس سازمان حفاظت محیط 

تن داشبحرانی گرد و خاک در استان خوزستان خبر داد و گفت: بحث تامین آب برای پخش سیالب نیز به منظور مرطوب نگاهفوق

 .هکتار را در استان خوزستان داشتیم 3000ال به وسعت خاک در این استان مطرح شده است. سال پیش نیز بحث کاشت نه

هزار هکتار کانون فوق بحرانی گرد و خاک در استان خوزستان در  30میلیارد تومان برای مقابله با  450بینی شده وی افزود: پیش

دماه تا فروردین اجرایی خواهد نظر گرفته شود که دولت این مبلغ را تامین خواهد کرد. کاشت نهال در استان خوزستان نیز از اسفن

 .شد. این وعده وزارت جهاد کشاورزی به منظور مقابله با گرد و غبار استان خوزستان است

گفت:  دهند،کاری دشوارتر است و برخی زیبایی را ترجیح میابتکار با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع نگهداری فضای سبز از نهال

 تفاوتای عامداً سعی دارند دولت را نسبت به آن بیبسیار برای ما عزیز هستند و برخالف تالشی که عدهدر خوزستان و اهواز که 

ید دانگذارند که اصالً شما میای زیر آن کامنت میگذاریم که ما در خوزستان و اهواز هستیم بعد عدهجلوه دهند تا جایی که خبر می

 .اهی منجر به حساسیت های تنفسی شداهواز کجاست، همین اتفاق رخ داد. یعنی گی

های مهاجم کنوکارپوس در شهر وی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت پوشش گیاهی برای مقابله با گرد و غبار در مورد کاشت گونه

ان با در نخستین باران پاییزی در شهر اهواز تعداد بسیاری از شهروند 90اهواز توسط شهرداری این شهر اظهار کرد: قبل از سال 

هزار نفر رسید. دولت  28به  92یو رفتند. این تعداد در سال سیها شده و حتی تعدادی به آیعالیم آسم و خفگی راهی درمانگاه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سال پیش دولت ستادی را برای بررسی این .بالفاصله کار خود را شروع کرد

ها المللی دالیل مختلف بررسی شد. موضوع گردهعامل را شناسایی کردیم و با مطالعات داخلی و بین 16موضوع تشکیل داد، گفت: 

نوکارپوس های کبندی رسیدیم که در اثر گردهنیز به عنوان یکی از دالیل مطرح شد. با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز به این جمع

های متعددی از نقاط دیگر دنیا در مورد آسم و مشکالت . همزمان با این اتفاق گزارششودمشکالت تنفسی برای مردم اهواز ایجاد می

های خوبی در این زمینه ابتکار با بیان اینکه با همکاری شهرداری و استانداری اهواز فعالیت.ها دریافت کردیمو تنفسی ناشی از گرده

خستین بارشی که امسال در اهواز داشتیم، تعداد مراجعان به صورت گرفت، گفت: تمام درختان کنوکارپوس هرس شد و بعد از ن

 .نفر کاهش یافت 1000ها به خاطر مشکالت تنفسی به زیر درمانگاه

 شودهای ریوی میزندگی در شهرهای صنعتی منجر به افزایش حساسیت

 ها هستند،نعتی که تحت تاثیر آالیندهاین مقام مسئول افزود: متخصصان آسم و آلرژی اعتقاد دارند مردم اهواز و تمام شهرهای ص

 .کندها این حساسیت را تشدید میهایشان زمینه حساسیت بیشتری دارد و این گردهریه

های کلی محیط زیست و فرمایشات مقام معظم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه برای اجرای سیاست

های اجرایی را ابالغ کردیم و در دوین شد، گفت: طی این ساز و کار تکالیف همه دستگاهیک ساز و کار ت 93اسفند  17رهبری در 

های کنیم. چند ماه پیش نخستین جلسه ارزیابی عملکرد دستگاهها رصد میهای آنان را در زمینه اجرای این سیاست ادامه، فعالیت

 .هلل هاشمی رفسنجانی برگزار شداهای کلی محیط زیست با حضور مرحوم آیتمختلف در زمینه سیاست

ها میزان گیریهای مختلف اجرایی کماکان ادامه دارد، افزود: در نتیجه این گزارشگیری از دستگاهوی با اشاره به اینکه گزارش

ت با زیسهای کلی نظام در حوزه محیط کنیم. ضمن اینکه ابالغ سیاستها رصد میها را در مورد اجرای سیاستموفقیت این دستگاه

 .ساله توسعه پایدار همزمان شد 15تدوین اهداف 
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وزارتخانه اعضای  18های مختلف ابالغ کرده است، گفت: حدود ابتکار با اشاره به اینکه کمیته ملی توسعه پایدار اهداف را برای دستگاه

حوزه محیط زیست با اهداف توسعه پایدار  های کلی نظام دراند و همخوانی سیاستکارگروه کمیته ملی توسعه پایدار را تشکیل داده

، کارنامه دو ساله محیط زیستی دولت یازدهم را ارائه دادیم، بیان کرد: کارنامه 94وی با اشاره به اینکه ابتدای سال .اتفاق مبارکی است

ه است و ستادی را در وی ادامه داد: در خصوص حقوق شهروندی نیز اقدامات زیادی انجام شد .دوم هم به زودی منتشر خواهد شد

هایی که در این زمینه صورت گرفته است معتقدیم که در دولت یازدهم فضای ایم و از جمله پیشرفتداخل سازمان تشکیل داده

تواند از ای که دولت مینهاد و احزاب فراهم شده است، به گونههای مردمبهتری برای آزادی بیان، نقد و حضور و فعالیت سازمان

 .یق نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کندهمین طر

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گزارشی از وضعیت آلودگی کالنشهرها ارائه داد و گفت: آلودگی هوا برای کالنشهرها از 

هرها در معرض های صنعتی، وجود خودروهای فراوان و تراکم جمعیتی در کالنشاولویت برخوردار است. مردم به دلیل تراکم فعالیت

های مهمی درا ین زمینه برداشته و رسان است. دولت گامآسیب قرار دارند. آلودگی هوا همچنین به اقتصاد جوامع نیز آسیب

کالنشهر دیگر در حال  8ابتکار با اشاره به اینکه برنامه کاهش آلودگی هوا در تهران و .دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است

تهران  93های گذشته بهبود یافته است. در سال رد: کیفیت هوا در شهرهای شیراز، اصفهان و تهران نسبت به سالاجراست، تصریح ک

روز سالم داشتیم، بنابراین امسال  237روز پاک و  16،  95روز سالم داشته است. این در حالی است که در سال  187سه روز پاک و 

 .ایمتری را تجربه کردهه هوای سالمروز یعنی حدود دو ما 63، 92نسبت به سال 

 دانندای کاهش آلودگی هوا را هم سیاسی میعده

تواند هوا را یک دفعه سالم می کند و اگر هم چنین شعاری دهد کامالً اشتباه تواند بگوید که میاین مقام مسئول افزود: هیچکس نمی

گویند باد زیاد بوده و هوا پاک شده است. ما هم اینجا می ایرئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: هر چند عده.است

دانند، استانداردسازی بنزین را هم سیاسی ای کاهش آلودگی هوا را سیاسی میکنیم. عدهایم و تنها کارهای سیاسی مینشسته

واحد صنعتی پایش  2700ر گفت: وی با اشاره به تشکیل ستاد پایش ویژه و ضربتی صنایع در استان تهران برای نخستین با.دانندمی

های ناشی از پسماندهای صنعتی مورد پایش قرار و کنترل شدند که تمام جزییات آلودگی آنها شامل آلودگی هوا، پساب و آلودگی

 .گرفت. همچنین صنایع آالینده شناسایی شده و تذکر دریافت کردند

منطقه تقسیم شد، افزود: این اقدام به منظور  12ها کل تهران به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طی این پایش

  .گرفتها به طور شبانه صورت میمقابله با آلودگی هوا و خاک در تهران انجام شد که پایش

 تصویب اصالح تقویم آموزشی مدارس در دولت

های مختلف کار کارشناسی روی این موضوع صورت ابتکار در ادامه به بحث اصالح تعطیالت مدارس اشاره کرد و گفت: با حضور گروه

گرفت تا بتوانیم تعطیالت آموزش و پرورش را در طول سال توزیع کنیم. وزارتخانه آموزش و پرورش نیز بر این موضوع تاکید دارد. 

ول زیع تعطیالت در طکند چون از نظر ایشان در صورت توعالوه بر این رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز از این موضوع استقبال می

  .ها فرصت بیشتری برای گردشگری و بازدید از میراث فرهنگی کشور دارندسال ایرانی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه الیحه اصالح تقویم آموزشی مدارس به تصویب هیات وزیران رسیده است، گفت: 

شود. طی این الیحه خواسته شده تا اختیار ماه در کالنشهرها کاسته میاگر تعطیالت زمستانی داشته باشیم، فشار آلودگی در دی

هزار مدرسه دستورالعمل مدیریت سبز شامل مدیریت آب، انرژی  106ابتکار در پایان افزود: در .تعطیالت مدارس به دولت داده شود

 شودآموزان اجرا میو کاغذ با مشارکت اولیاء و دانش

http://www.iana.ir/fa/news/40972/%DA%AF%D8%B1%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 های ایران در معرض نابودیدرصد تاالب 70

رسی کرده و به ارایه راهکارهایی برای نجات این های ایران را برکمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران وضعیت تاالب

های ایران یا خشک شده یا اینکه در معرض خطر و تهدیدات درصد تاالب 70بر پایه این گزارش،  .های آبی پرداخته استاکوسیستم

، عباسقلی جهانی عضو سابق شورای جهانی آب است. بر اساس آنچه در این گزارش اتاق ایرانبه گزارش خبرنگار ایانا، نگارنده .جدی قرار دارند

المللی است. تاالب دارای ارزش بین 84میلیون هکتار وجود دارد که از این لیست  2.5تاالب با وسعت  250گزارش نگاشته شده است، در ایران 

میلیون هکتار به کنوانسیون رامسر معرفی شده است. هم اکنون تعداد قابل توجهی از این  1.45عنوان با وسعت  24االب در قالب ت 35حدود 

های ایران یا درصد تاالب 70دهد حدود اند و یا در معرض خطر و تهدیدات جدی قرار دارند. برآوردها نشان میهای کشور یا از بین رفتهتاالب

 یا با کمبود شدید آب ورودی برای ادامه حیات مواجه هستند. اندخشک شده

را دارا است. با خشک شدن دریاچه هامون  124کشور رتبه  178ها از بین بر اساس این گزارش، ایران از نظر ورود آلودگی به تاالب

درصد درآمد ناخالص ملی خود را  9ه حدود هفت هزار شغل از بین رفته است و بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران ساالنه نزدیک ب

دهد. بخش مهمی از این خسارات ناشی در اثر خسارات زیست محیطی از دست می -هزار میلیارد ریال است 80که معادل حدود –

ها است. خشک شدن دریاچه ارومیه پایداری زندگی و حیات بیش از پنج میلیون نفر را در ایران با مخاطره از آسیب دیدن تاالب

 دهد.ها نفر از ساکنین این مناطق را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میکند و میلیونروبرو می

های مشترک ایران و عراق در جنوب غربی کشور و دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران در این گزارش به بررسی وضعیت تاالب

ها، بخشی نگری به جای دیدگاه یکپارچه و سیستمی، ترین دلیل آسیب دیدن تاالبپرداخته شده است.به اعتقاد نگارنده گزارش، مهم

گیری متمرکز و تحکمی به جای ایجاد تعامالت ریزی و اجرا، تصمیمها در فرآیند برنامهمدیریت فن ساالر به جای مالحظه تمام ارزش

 و فقدان یا سست بودن برنامه آمایش سرزمین بوده است.ای، نگاه انتزاعی به منابع طبیعی ریزی نقطهرفت و برگشتی، برنامه

های عمرانی متعدد نظیر های محیط زیستی، اجرای طرحآبهها، نادیده گرفتن حقدر این گزارش کاهش چشمگیر آب ورودی به تاالب

رویه و خارج بی و برداشت بیهای صنعتی در تاالب، تغییر کاربری اراضی تاالسازی، فرودگاه، تاسیسات نفتی هچنین تخلیه پسابراه

رار های آبی در معرض تهدید قاند تا این اکوسیستماز تحمل از منابع تاالبی، به همراه اثرات منفی تغییر اقلیم دست به دست م داده

ارت زها در ایران مشخص نبوده و مشخص نیست محاسبات وآبه تاالبگیرند.بر اساس نظر نویسنده این گزارش، شیوه محاسبه حق

 ها کار بسیارهای محکم در راستای احیای تاالبدلیل نبود چنین ابزارهایی، برداشتن گاماست. به نیرو به تصویب کدام مرجع رسیده

ها و تهیه و تدوین برنامه ملی احیا و بازسازی های استراتژیک برای مدیریت تاالبدشواری است.در این گزارش، تهیه و تدوین برنامه

 است./ به عنوان دو راهکار برای برون رفت از شرایط کنونی معرفی شدهها تاالب

http://www.iana.ir/fa/news/40966/70%D-8%AF%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 ای ریزگردها و مسایل زیست محیطی خوزستان، در اولویت برنامه های دولتحل ریشه ای آسیب ه

در پی برگزاری جلسه فوق العاده مدیریت بحران درباره استان خوزستان؛ معاون اول رئیس جمهوری، وزیر کشور و استاندار خوزستان 

ایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی در این رابطه به گزارش ایانا به نقل از پ.گزارشی در این زمینه به رئیس جمهوری ارائه دادند

صبر و مقاومت بی بدیل مردم خوزستان، زبانزد تاریخ ملت ما است و دولت همدل و همراه آنها تا رفع کامل مشکالت "با اشاره به اینکه 

و همچنین استاندار خوزستان ، دستورات ویژه ای در این راستا خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، وزیر کشور  "است

خوزستان عزیز ما شرایط مناسبی نداشته است و مردم عزیزمان در پی های اخیر، رئیس جمهوری تاکید کرد: در هفته.صادر کرد

ن حال، اند. در عیدر شبکه آب و ارتباطات تلفنی، به ویژه در شهر مقاوم اهواز رنج برده تشدید پدیده ریزگردها از قطع برق و نارسائی

 .رییس جمهوری و همه همکاران دولت نیز همدل و همراه شما برای حل این مشکالت بوده و هستند

اما شایسته نیست که این مردم صبور، در روحانی ادامه داد: صبر و مقاومت بی بدیل مردم خوزستان، زبان زد تاریخ ملت ماست، 

بینی های بایست با پیشچنین دچار رنج و مشکالت شوند. اینگونه اتفاقات میهرگونه حوادث، از جمله حوادث طبیعی و غیر مترقبه، 

 .فنی و تدارکات مدیریتی کمترین آسیب را وارد کند و در کمترین زمان ممکن نیز ساماندهی شود

رنامه سال ها پیش برئیس جمهوری گفت: پدیده ریزگردها اگرچه اقدامات گسترده فراسرزمینی می طلبد و برای مقابله با آن باید از 

اختالل در  ریزی و اقدام می شد،اما نباید با از کار افتادن شبکه توزیع برق، موجب قطع مکرر و طوالنی برق در اهواز و به دنبال آن،

روحانی به برگزاری جلسه فوق العاده روز شنبه برای رسیدگی به مشکالت استان  .آبرسانی و دسترسی های ارتباطاتی مردم می شد

دولت با اعزام وزرای مسئول به استان و بسیج همه  خوزستان به ریاست معاون اول اشاره کرد و گفت: به محض بروز این نارسائی ها،

امکانات موجود تالش کرد همه اقدامات ممکن را برای کاهش صدمات و مدیریت بحران انجام دهد و از معاون اول محترم نیز خواسته 

رئیس جمهوری ضمن ابراز همدردی با همه رنج .ساماندهی شودگاه ها برای نتیجه گیری هرچه سریع تر، شد که هماهنگی همه دست

اطمینان می دهم که دولت دیدگان حوادث و سپاسگزاری از تحمل صبورانه مردم در این شرایط ناگوار، افزود: به مردم عزیز خوزستان 

یژه آسیب های ریزگردها جدی بوده و ساماندهی مسائل زیست محیطی را جزو ای مشکالت به ودر حل ریشه با همه امکانات خود،

تامین امکانات الزم و مراقبت مستمر خطوط و  ها قرار داده است؛ همچنین اقدامات فوری دولت در جبران خسارات،اولویت برنامه

 .تجهیزات تا حصول نتیجه اطمینان بخش، ادامه خواهد یافت

 .لسه دستورات ویژه ای را برای رسیدگی آنی به مشکالت مردم خوزستان صادر کردروحانی در پایان این ج

http://www.iana.ir/fa/news/40938/%D8%AD%D9%84%D-8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 های مرجانیزش جهانی صخرهکاهش ار

گزارش جدید کمیته میراث جهانی سازمان ملل متحد از وضعیت تأسف بار دیواره بزرگ مرجانی در کوئیزلند خبر داد. در این گزارش 

 .است های مرجانی اشاره شدهبه کاهش میزان قابل توجهی از ارزش جهانی صخره

الوقوع و تهدید جدی سفیدشدگی ، دولت کوئیزلند هشدار داد که دیواره بزرگ مرجانی در معرض خطر قریبگاردینبه گزارش ایانا از 

های بیشتری از گرما را های مرجانی این ناحیه تنشان پارک دریایی کوئیزلند، صخرهدر سال جاری قرار دارد. بر اساس هشدار سازم

دهند، و این احتمال وجود دارد که یک چهارم از تمام این دیواره بزرگ مرجانی مبتال به سفیدشدگی به نسبت سال گذشته نشان می

ارائه شد، اعالم  2017های دریایی فیدشدگی مرجانشود.گزارش جدید کمیته میراث جهانی سازمان ملل متحد که در رویداد س

 2016بینیم که وضعیت آنها از سال کند: در بسیاری از قطعات دیواره بزرگ مرجانی در کوئیزلند، شواهدی از سفیدشدگی را میمی

کاهش "ین گزارش به ماه پیش است. ا 12دلیل افزایش سطح گرمای دریا به نسبت به مراتب بدتر است. این سفیدشدگی گسترده به

 کند.اشاره می "های مرجانی در مناطق ثبت شده میراث جهانیمیزان قابل توجهی از ارزش جهانی صخره

انداز طرح برای حفاظت از دیواره بزرگ مرجانی در این گزارش عنوان شده است: با توجه به شدت آسیب و خط سیر کٌند بهبود، چشم

 چندان امید بخش نیست. های آینده،یعنی دهه 2050تا سال 

ای و ای را در استرالیا متناسب با سهم این کشور در انتشار گازهای گلخانهاین گزارش همچنین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه

نگ سداند. کمیته میراث جهانی سازمان ملل متحد انتقاد جدی به پشتیبانی استرالیا از معادن ذغال های مرجانی نمیتاثیر بر صخره

 داند.های مرجانی در این ناحیه میدر کوئیزلند وارد آورده و آن را تهدید جدی منطقه میراث جهانی صخره

دهنده ای از مناط  هشدار دیواره بزرگ مرجانی که در ماه جاری تهیه شده است. رنگ قرمز نشاننقشه حرارتی ماهواره

شوند، مناط  قرمز تیره رنگ احتمال دچار سفیدشدگی می ها به احتمال زیادسطح یک هشدار است که در آن مرجان

 NOAAهاست. منبع: مرگ مرجان

دهد که وضعیت تاسف بار است، و تنش گرمایی ای تهیه شده از سطح گرما در ناحیه دیواره بزرگ مرجانی نشان میتصاویر ماهواره

گذاری دو میلیارد دالری برای حفاظت از از سرمایهها در حال گسترش است. دولت فدرال کوئیزلند ایجاد شده بر روی صخره

های مرجانی در ناحیه کوئیزلند، استرالیا خبر داد. با این وجود وضعیت بسیار نگران کننده صخره 2050های دریایی تا سال مرجان

ای خواهد ازهای گلخانهترین معادن ذغال سنگ جهان است که باعث انتشار بیشتر گدر حال اجرای اقداماتی در جهت توسعه بزرگ

یا های استرالهای مرجانی به مراتب بهتر از گزارشاسترالیا اعالم کرد که گزارش جهانی یونسکو از وضعیت صخره WWFشد.رئیس 

های مرجانی جهان در آستانه وضعیت بحرانی و کوئیزلند در سال گذشته تهیه شده است. در واقع وضعیت فعلی یعنی بقای صخره

 است./

http://www.iana.ir/fa/news/41189/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/24/great-barrier-reef-could-face-another-big-coral-bleaching-event-this-year
https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/24/great-barrier-reef-could-face-another-big-coral-bleaching-event-this-year
http://www.iana.ir/fa/news/41189/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

47 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 کندهای جهان را تهدید میخشکسالی جنگل

دهد های اخیر نشان میدر معرض خطر خشکسالی گسترده قرار دارند. تجزیه و تحلیلهای سراسر جهان اند که جنگلمحققان دریافته

 .ها هستندها در سطح جهانی در معرض خطر افزایش تعداد و شدت خشکسالیکه جنگل

دهد نشان میهای اخیر تجزیه و تحلیلهای سراسر جهان در معرض خطر خشکسالی گسترده قرار دارند. اند که جنگلمحققان دریافته

 ها هستند.ها در سطح جهانی در معرض خطر افزایش تعداد و شدت خشکسالیکه جنگل

یم مرگ توانگوید: ما می، دکتر سارا گرینوود، محقق فوق دکترا در دانشگاه علوم طبیعی استرلینگ میدیلیساینسبه گزارش ایانا از 

های های مختلف ببینیم. مانند رشد یک درخت تشنه در جنگلبسیاری از درختان را بر اثر خشکسالی در سراسر جهان با محیط

شود، همگی تا حد زیادی همان هایی که در اروپا نیز یافت میکند. نمونههای معتدل رشد میاستوایی و درخت دیگری که در جنگل

 پاسخ به خشکسالی را از لحاظ افزایش دما و تغییر در الگوهای بارش بر روی زمین دارند.

در  آنها تواند مقاومتاند که میهای مختلف و خاصی را در انواع درختان پیدا کردهشناس و محیط زیستی ویژگیدانشمندان زیست

نی های طوالتوانند دورهتر بهتر میهای ضخیمهای درختی با چوب متراکم تر و کوچکتر، برگبرابر خشکسالی را تغییر دهد. گونه

فات با تعیین ص"گوید: مدت غیر منتظره خشک را پشت سر بگذارند.استاد اکولوژی و یکی از محققان این مطالعه، الستر جامپ، می

ه تعیین کننده چگونگی در معرض خطر خشکسالی قرار گرفتن هستند، تحقیقات اخیر توانست به درک بهتری خاص در درختان ک

 "های مناطق جنگلی به افزایش دما و کاهش بارش بیانجامد.از الگوهای جهانی مرگ درختان و چگونگی واکنش

های خاکستری رنگ نشان دهنده . سایهدهدهای مطالعاتی در تجزیه و تحلیل انجام شده را نشان میشکل باال مکان

دهد و مناط  خاکستری این است که مطالعات نرخ ساالنه مرگ و میر درختان را بر اساس دو یا چند بررسی نشان می

های هر مطالعه با شکل نشان دهد. دسته بیومروشن احتمال مرگ و میر درختان متناسب با یک بررسی را نشان می

های ها: جنگلهای معتدل، دایرهها: نهان دانگان جنگلهای معتدل، مثلثا: بازدانگان جنگلداده شده است: لوزی ه

 ها: مناط  گرمسیریای و خشک، مربعمدیترانه

ها میزان قابل توجهی در واقع ادامه افزایش درجه حرارت سیاره زمین در مرگ درختان و مناطق جنگلی دخالت خواهد داشت. جنگل

تواند گرمایش جهانی را شدت بخشد. توجه به این مسئله توانند ذخیره کنند و افزایش مرگ درختان میدر خود می از کربن جهان را

 برای درک بهتر تغییر اقلیم در جهان بسیار مؤثر است./

http://www.iana.ir/fa/news/41191/%D8%AE%D8%B4%DA%A9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 هزار هکتار آب رفت 389های شمال مساحت جنگل

های است. این در حالی است که بررسیهزار هکتار اعالم کرده 40های شمال ایران را دو میلیون و جنگل ها سطحسازمان جنگل

های با تاج پوشش بیش از پنج دهد، سطح جنگلای نشان میهای ماهوارهع کشور بر اساس دادهها و مراتمؤسسه تحقیقات جنگل

هکتار است. به این ترتیب بین آمارهای اعالم شده از سوی بخش تحقیقات و اجرا اختالف  686هزار و  650درصد ایران یک میلیون و 

هزار هکتار کمتر از اعدادی است که تاکنون به آن استناد  400د های شمال ایران حدوهزار هکتاری وجود دارد و سطح جنگل 389

 .استشده می

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

نتایج این طرح  "ایهای ماهوارههای هیرکانی با استفاده از دادهبندی محدوده جنگلپروژه ملی پهنه"امروز خسرو میرآخورلو مجری 

 ها و مراتع ارائه کرد.مؤسسه تحقیقات جنگلرا در سالن اجتماعات 

ون ای یک میلیهای ماهوارههای هیرکانی بر اساس دادهها و مراتع سطح جنگلبه گفته این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل

قیق سطح است.این مطالعه به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست با هدف تعیین د هزار هکتار تعیین شده 686هزار و  650و 

های خاص مؤسسه تحقیقات بوده است. سازمان حفاظت محیط زیست از آنجا که درباره های هیرکانی انجام شده و جزء پروژهجنگل

های هیرکانی همواره آمارهای متنوعی از سوی مسئوالن اعالم شده بود، سفارش اجرای این پروژه را به مؤسسه داده سطح جنگل

 1.8های با تاج پوشش بیش از پنج درصد را ، سطح جنگل60ه این آمارهای متنوع گفت: فائو در سال است. میرآخورلو نیز دربار

های شمال هزار هکتاری را برای سطح جنگل 40ها آمار دو میلیون و نیز سازمان جنگل 94است. در سال میلیون هکتار اعالم کرده 

های با پوشش درختی کوچک با ارتفاع بیش از پنج متر و تاج پوشش بیش ودهدهد: در این مطالعه محداست.وی ادامه میارائه کرده 

 از پنج درصد به عنوان اراضی جنگلی به حساب آمده و مرز جنگل از غیر جنگل با استفاده از این تعاریف، تعیین شده است.

 ایهای ماهوارههای هیرکانی با استفاده از دادهبررسی روند تغییرات جنگل

 "لندست هشت"کار خود را آغاز کرده است و از اطالعات ماهواره  93های هیرکانی از سال بندی جنگلیرآخورلو پروژه پهنهبه گفته م

های هیرکانی توان نقشه موضوعی از جنگلای میهای ماهوارهاست.وی اضافه کرد: با استفاده از داده ها استفاده شدهبرای تهیه نقشه

توانیم به جای در هر دهه یک ها، میریزی از آن استفاده کنیم. با استفاده از این دادهاج کنیم و در برنامهرا دائما و پیوسته استخر

 بندی جنگل را به روز کنیم.نقشه تولید کنیم، ساالنه یا حتی در هر ماه، نقشه پهنه

های هیرکانی در دامنه رشته کوه البرز لاین عضو هیأت علمی مؤسسه گفت: هدف از اجرای این پروژه، تعیین محدوده پراکنش جنگ

 ها چگونه است.خواستیم بدانیم وضعیت پراکنش جنگل و مناطق مسکونی و باغبوده و می

های هیرکانی در تابستان استفاده شده تا ببینیم وضعیت جنگل 2015ای سال کند: در این مطالعه از تصاویر ماهوارهوی اضافه می

 ی چگونه است.در سه طبقه انبوه 94سال 

را  های هیرکانیتوان روند تغییرات جنگلبه گفته میرآخورلو با استفاده از اطالعات به دست آمده در این طرح و رصدهای آینده، می

ای در مطالعات و تحقیقات سراسر دنیا بندی تصاویر ماهوارههای متفاوت و متنوعی برای طبقهمشخص کرد.وی با اشاره به اینکه روش

های شمال را غیر ممکن دانست زیرا این منطقه دارای تنوع دارد، استفاده از یک نسخه واحد برای تهیه نقشه در جنگل وجود

 کنند، بسیار متفاوت است.ها ارسال میهایی که عوارض طبیعی برای سنجندهاکولوژیکی زیادی بوده و بازتاب

بندی نظارت شده استفاه کردیم. سه منطقه تالش، نور و کردکوی روش طبقهاین عضو هیأت علمی مؤسسه افزود: ما در این مطالعه از 

با شرایط اکولوژیکی مختلف را به عنوان سه نقطه پایلوت برای تهیه نقشه انتخاب کردیم تا الگوریتم مناسب برای تهیه نقشه نهایی 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های دی جنگلبنبه عنوان بهترین گزینه برای طبقه "الگوریتم ماشین بردار پشتیبان"استخراج شود. با مطالعه این مناطق پایلوت، 

ها آغاز شد و در مناطقی که امکان خطای بندی اولیه جنگلشمال انتخاب شد.به گفته وی بعد از انتخاب بهترین الگوریتم، طبقه

 های میدانی و جنگل گردشی، اصالحات روی نقشه تهیه شده، انجام شد.بیشتری وجود داشت، با داده

ای که در کتاب بیومتری دکتر زبیری برداری مرحلههای زمینی، روش نمونهرلو بیان کرد: برای تطبیق نقشه نهایی با دادهمیرآخو

میلیون هکتار  6پیشنهاد شده را به کار گرفتیم. بر اساس این روش با استفاده از نقشه یک پنجاه هزارم، کل منطقه مورد مطالعه که 

نمونه  110مساوی تقسیم کرده و در سه استان گیالن، مازندران و گلستان در مجموع یک هزار و های وسعت داشت را به بلوک

 برداشت شد.

 گلستان دارای بیشترین جنگل تنک

 ها در پایین دست و مجاور اراضی کشاورزیها و مراتع بیشترین تخریب جنگلبه گفته این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل

 است.در نزدیکی مراتع رخ داده  ای و باالدستجلگه

هکتار آن  953هزار و  211هکتار عرصه مورد مطالعه قرار گرفت که  617هزار و  236وی افزود: در استان گیالن یک میلیون و 

ترتیب هکتار اراضی جنگلی تنک بود. به این  844هزار و  79هکتار اراضی جنگلی نیمه انبوه و  176هزار و  207اراضی جنگلی انبوه، 

 25درصد جنگل نیمه انبوه با تاج پوشش  41.5درصد،  25درصد کل محدوده جنگلی گیالن از جنگل تنک با تاج پوشش پنج تا  16

 درصد پوشیده شده بود. 50درصد نیز جنگل انبوه با تاج پوشش بیش از  42.5درصد و  50تا 

 136هکتار جنگل نیمه انبوه و  416هزار و  292کتار جنگل انبوه، ه 21هزار و  381میرآخورلو اضافه کرد: در استان مازندران نیز 

درصد  47درصد نیمه انبوه و  36های مازندران تنک، درصد جنگل 17هکتار جنگل تنک وجود داشت. به این ترتیب  555هزار و 

 463هزار و  91ر نیمه انبوه و هکتا 405هزار و  103هکتار جنگل انبوه،  753هزار و  146انبوه بود.وی گفت: در استان گلستان 

درصد انبوه بود. به  43درصد نیمه انبوه و  30های این استان تنک، درصد جنگل 27هکتار جنگل تنک وجود داشت. به این ترتیب 

 این ترتیب استان گلستان بیشترین جنگل تنک را در بین سه استان شمالی داراست.

های نوار شمالی کشور تنک، درصد جنگل 19ها و مراتع نشان داد: تحقیقات جنگل های مطالعات این عضو هیأت علمی مؤسسهداده

های هکتار، جنگل 827هزار و  739های انبوه شمال کشور درصد آن انبوه است. بنابراین سطح جنگل 45درصد نیمه انبوه و  36

 هکتار است. 862هزار و  307هکتار و جنگل تنک  997هزار و  602نیمه انبوه 

هزار هکتار خواهد  686هزار و  650های با تاج پوشش بیش از پنج درصد، یک میلیون و اضافه کرد: به این ترتیب سطح جنگل وی

ای تداخل پیدا کنند وجود ندارد زیرا تراکم باغات به بود.به گفته میرآخورلو احتمال اینکه باغات با جنگل انبوه در تصاویر ماهواره

 ای وجود دارد.های نیمه انبوه در تصاویر ماهوارهمال تداخل آن با جنگلای است که فقط احتگونه

های زمینی و وی عنوان کرد: کارفرمای پروژه یعنی سازمان محیط زیست، برخی نقاط را به صورت تصادفی انتخاب کرده و داده

 است. تایید کردهها را است و صحت این نقشه های تولید شده توسط مؤسسه را با هم مقایسه کردهنقشه

رس، های زاگهای جنگلی ایران شامل جنگلبندی سایر عرصهاین عضو هیأت علمی مؤسسه پیشنهاد کرد: مشابه این طرح برای پهنه

های تنک باالدست و پایین دست ایران و تورانی و خلیج و عمانی نیز انجام شود. همچنین با توجه به احتمال تداخل باغات با جنگل

 های خود را در این دو قسمت متمرکز کند.ا و مناطق مسکونی، بخش اجرا برنامههبا باغ

توسط هیأت وزیران و تصویب این  92های کشور )معروف به تنفس( در سال وی اضافه کرد: با توجه به تصویب طرح پایش جنگل

ای انجام شود تا بتوان برای مدیریت ای ماهوارههگیری پارامترهای کمی و به کمک دادهها با اندازهطرح در مجلس، طرح پایش جنگل
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های شمال لهایی از جنگای از ایجاد گسستگی در بخشگیری کرد.میرآخورلو با تکیه بر تصاویر ماهوارهاین اکوسیستم طبیعی تصمیم

 خبر داد و این روند را بسیار نگران کننده توصیف کرد.

 نیازمند صحت سنجی هستیم

ها و مراتع با اشاره به تفاوت آماری موجود بین اعداد اعالم شده ی جعفری مشاور رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلدر این برنامه، مصطف

 های آماریهای صحت سنجی هستیم تا تفاوتهای شمال، تاکید کرد: نیازمند روشاز سوی بخش تحقیق و اجرا درباره سطح جنگل

جرا و تحقیق تعریف شود تا نقاطی که محل اختالف است، با مشارکت کارشناسان ای مشترک بین بخش احل شود.وی افزود: باید پروژه

های شمال عدد بزرگی است و باید برای رسیدن به یک عدد دو بخش بررسی شود.جعفری گفت: اختالف آماری درباره سطح جنگل

 نهایی درباره سطح این اکوسیستم طبیعی، به نقطه مشترک برسیم.

ها و مراتع کشور نیز در پاسخ به مباحث مطرح شده درباره تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات جنگل احمد رحمانی رئیس بخش

ها جزء مباحثی است که برای بخش تحقیقات ای ارائه شده در اجرای طرح تنفس، یادآور شد: مسئله پایش جنگلکارکردهای پروژه

 ایم.ظرات خود را به بخش اجرا ارائه کردههای مختلفی تدوین و نبسیار مهم بوده و در این رابطه برنامه

ریزی الزم انجام شده و اولین پروژه خود در این رابطه را وی بیان کرد: برای پایش کیفی زادآوری، تنوع زیستی، خاک و غیره برنامه

 کند./ ریزی ما در آینده کمکایم. امیدواریم که به این مسئله با دید ملی توجه شود تا به برنامهتدوین کرده

http://www.iana.ir/fa/news/41067/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 یکهای جهان با سرعت نور، احیا با سرعت قهرمان المپتخریب جنگل

ساله زاگرس نیز قدمتی بیشتر از  1500های ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه جنگلمعاون امور جنگل سازمان جنگل

ها با تخریب جنگل :ها و طبیعت در سراسر جهان بسیار زیاد توصیف کرد. وی افزودهای اروپا دارند، سرعت تخریب جنگلجنگل

 !ا احیا و توسعه با سرعت قهرمان المپیکشود امسرعت نور انجام می

ها، عباسعلی نوبخت امروز ) یکشنبه( در نشست پروژه خشکیدگی زاگرس رسانی سازمان جنگلبه گزارش ایانا به نقل از مرکز اطالع

هزار  300لیون و می 14میلیون هکتار مساحت ایران 164جانشین نماینده فائو در ایران برگزار شد، افزود: از  "گریتا"که با حضور 

میلیون هکتار بیشترین سطح جنگل در کشور را به خود اختصاص داده  6های زاگرس با هکتار آن اراضی جنگلی است که جنگل

های دنیا وجود دارد که چهار دوره ترین جنگلمیلنون هکتار کهن 2وی همچنین گفت: در ناحیه رویشی هیرکانی نزدیک به .است

ها وقتی برای بازدید جنگل های شمال به ایران آمدند، حین معاون امور جنگل یادآور شد: آلمان.ا از بین ببردیخبندان نتوانست آن ر

 .خواهند گذشته و آینده جنگل آلمان را به یاد بیاورند، باید به ایران بیابندبازگشت بیان کردند اگر می

های ایران دانست و گفت: با وجود اینکه عمر نظیر و مختص جنگلوی درختان جنگلی انجیلی و آزاد در شمال و منطقه زاگرس را بی

 .های اروپا کهن تر استگردد اما از جنگلسال قبل بر می 1500های زاگرس به جنگل

رودخانه بزرگ  9درصد آب تولیدی کشور مدیون زاگرس استمعاون امور جنگل در باره اهمیت منطقه رویشی زاگرس گفت: از 40

 .درصد آب تولیدی کشور مدیون زاگرس است 40خانه آن در زاگرس جاری است و حدود رود 7ایران ، 

گل کرد، یادآور شد: هر هکتار جنهای ایران را به تفکیک برای نماینده فائو تشریح میعباسعلی نوبخت که اطالعات مربوط به جنگل

میلیارد مترمکعب آب یعنی  3مال به تنهایی قادر است کند و جنگل شساالنه دو هزار و پانصد مترمکعب آب را در خود ذخیره می

ها نوبخت موضوع جنگل و محیط زیست را جهانی دانست و اینکه این جنگل.معادل یک رود بزرگ کارون را درخودش ذخیره کند

 .های بومی و محلی منطقه شدهای ایران و فرهنگدیگر مختص ایران نیست، خواستار توجه ویژه فائو به جنگل

سعه کند اما احیا و توها و طبیعت را در دنیا بسیار باال دانست و گفت: تخریب همانند سرعت نور حرکت میسرعت تخریب جنگل وی

ها در ادامه کشاورزی در زیر آشکوب جنگل، وجود دام مازاد، استفاده معاون امور جنگل سازمان جنگل!همانند قهرمان المپیک

 .ها را از عوامل محدود کننده تجدید حیات درختان نام بردگلسوزی جندرختان برای سوخت و آتش

های هیرکانی را رویشگاه شمشاد در هکتار از جنگل 200های شمال اشاره کرد و گفت: هفت هزار و ی به آماری دیگری از جنگل

ها با سازمان خواربار کشاورزی) برگرفته و از سال گذشته این درختان دچار بیماری بالیت و آفت شب پره شده است و سازمان جنگل

 های دوجانبه با فائو هستیم.فائو( تفاهم نامه همکاری امضاء کرده و خواستار تداوم همکاری

 های مطالعاتی فائوخشکیدگی زاگرس و بیماری شمشاد جزء اولویت

رس و های زاگمینه پروژه خشکیدگی جنگلدر ادامه گریتا به عنوان نماینده فائو گفت: این سازمان اولویت اصلی خود را مطالعه در ز

 .است. به این علت که در این دو مسئله هم مسایل زیست محیطی مطرح است و هم مسله امنیت غذاییشمشادهای شمال قرار داده

را درصد مساحت ایران  5های زاگرس وی هدف از انجام این پروژه را دستیابی به مدیریت پایدار در جنگل دانست و گفت: جنگل

های زاگرس تنها در سطح ملی مطرح نیست بلکه گریتا گفت: اهمیت جنگل.شامل می شود و در ایران بزرگترین ناحیه رویشی است

شود محافظت کرده و از بیابانی شدن سرزمین های شن که از دیگر کشورها وارد ایران مییک کمربند حفاظتی است که از توفان

های گیاهی و جانوری بسیار متنوع نظیر خواند و افزود: وجود گونهفرد و بیل ایران را منحصر بههای شماوی جنگل.کندجلوگیری می

یابد، چهار هدف اصلی های دوجانبه با ایران ادامه میجانشین نماینده فائو در ایران با بیان اینکه همکاری.در آن دلیل این مدعاست
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ایش جنگل، ایجاد برنامه ملی برای جلوگیری و متوقف کردن بیماری درختان شمشاد وی تدوین برنامه پ.را برای این پروژه متصور شد

هایی که تکمیل کننده این پروژه است و در نهایت ایجاد یک نقشه راه برای باال بردن آگاهی و بلوط، فرموله کردن وت عریف پروژه

م دولت و افراد بیشتری از دولت را درگیر این کار کنیم تا در افراد را از اهداف این پروژه مشترک دانست.گریتا بیان کرد: ما درصددی

 نهایت به یک برنامه جامع جنگل دست پیدا کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/40970/%D8%AA%D8%AE%D8%B1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40970/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

53 

 ع طبیعیاقلیم و مناب
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲دو شنبه 

 شودنسل آینده مجبور به مهاجرت می

دولت با وعده احیا پیش آمد و خود را دولتی سال پیش،  3ترین شعار دولت در ابتدای کار بود؛ زیستیمحیطاحیای دریاچه ارومیه، 

لمی ای عزیست گردهم جمع شدند تا چارهحوزه آب و محیطارشد زیستی نامید. ستادی برای این امر تشکیل شد و کارشناسانمحیط

بود و امیدی درصد ارومیه خشک شده 90ترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه شور دنیا. بیش از بیندیشند برای نجات بزرگ

ست اگر بودجه الزم از سوی دولت تراز آب دریاچه تثبیت شده و قرار احاال بعد از سه سال کار کردن ستاد، .برای احیا در میان نبود

 .ای که فعال خبری از آن نیست و کارها خوابیده استبودجهکار احیا شروع شود، تزریق شود، 

راهگشایش  تواندمشکالتی که تنها تدبیر دولت میگوید، ای میاز مشکالت بودجه، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، عیسی کالنتری 

درصد جمعیت کشور باشد  7تواند ناجی چند شهر بزرگ و جمعیتی معادل شدن برای نجات حوضه آبی که می باشد و اولویت قایل

از مشکالت آب کشور گوید، تنها از ارومیه نمی، «اعتماد»وگو با مهاجرتی عظیم را دربر خواهدداشت. کالنتری در گفتو مرگش، 

او معتقد است بحرانی که در حال حاضر با آن  .ی خطرش را به مشام نشنیدهگوید که انگار هنوز فردی از مسووالن کشوری بومی

اگر تمهیدی تاثیر قرار دهد. به سخن او، شدت تحتتواند کشور را بهتر است و پیامدهایش میاز هر بحرانی خطرناکمواجهیم، 

ه رسد. آنچکمتر از یک دهه آینده به اتمام میمان در آخرین ذخایر آب زیرزمینیاندیشیده نشود برای مصرف درست آب کشاورزی، 

شود این است که به خاطر آخرین خبرهایی که از دریاچه ارومیه شنیده می.وگوستخوانید مشروح این گفتدر ادامه می

اندازی که ای روند احیا متوقف شده است. چقدر این مشکالت در روند احیای دریاچه و رسیدن به چشممشکالت بودجه

 ر داشتید، تاثیرگذار است؟در نظ

تا پایان  93شود تا آخر شهریور. از مهر دو سال اول برنامه، دوران تثبیت دریاچه بود. سال ما سال آبی است، از اول مهر شروع می

عیتش ضپایان دوران تثبیت بود. خوشبختانه این دوران را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و نه تنها دریاچه تثبیت شد که و 95شهریور 

سال هم دوران احیا طول خواهدکشید. متاسفانه  8به مراتب بهتر از دو سال قبل هم شد. از مهر ماه امسال دوران احیا شروع شده که 

وضه رود و آن انتقال آب از حاش که مربوط به بودجه سنواتی نیست، خوب پیش میرو شدیم. یک بخشیپولی شدید دولت روبهبا بی

رود. اما بخش دیگری که مربوط کیلومتر تونل حفر شود که دارد طبق برنامه پیش می 35ت؛ باید دو سد زده شود و زاب به دریاچه اس

شهرهای  خواهد و بخش انتقال مستقیم آب به درون دریاچه )انتقال پسابگذاری میبه کاهش مصرف آب کشاورزان است، سرمایه

و نیم میلیارد مترمکعب در جمع آب به دریاچه از این طریق برسانیم. آنها با  3نه اطراف پس از تصفیه( است که باید بتوانیم ساال

میلیارد تومان تصویب کرده که در حقیقت پول نیست، اوراق اسالمی است؛ اوراقی که به  300اند. البته دولت یک رو شدهوقفه روبه

 .شودشان پرداخت میهایپیمانکارانی که بدهی بانکی دارند بابت طلب

 در دوران تثبیت چه اتفاقی افتاد؟

سانتی  25تنها کاهش پیدا نکرد که افزایش باشیم و به تثبیت برسانیم. آب دریاچه نهدر دوران تثبیت قرار بود کاهش آب نداشته

بودجه به  کند و پولی تداوم پیدابعد بیارتفاع آب هم داشتیم، یعنی نزدیک یک میلیارد مترمکعب آب اضافی وارد شد. اگر از این به

. چون عملیات 1404یا  1403شود میاحیا به اتمام برسد،  1402افتد. مثال اگر قرار است در موقع تخصیص داده نشود، احیا عقب می

اگر خزانه و سازمان برنامه پول ندهند، با دست خالی  .دهد، پیش خواهدرفتای که دولت تخصیص میاجرایی ما مستقیما با بودجه

ای، وزارت جهاد کشاورزی هم بدهکارند، به مان خیلی بدهکارند. سازمان آب منطقههای اجرایید کاری کرد. االن دستگاهشونمی

یطه ربط در حهای دولتی ذیکردند، به علت کمبود پول نتوانستند کار کنند. عملیات اجرایی را سازمانای هم که باید کار میاندازه
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عه مثال به جای توسدهد؛ های آنها را تغییر میکند و سیاستدهد و پشتیبانی میاحیا تنها برنامه را میدهد، ستاد وظایفش انجام می

خواهد که بیشتر از مقدار آب یا به جای تخصیص آب نامحدود به کشاورز، میخواهد، کشت، محدودیت کشت یا عدم توسعه می

مساله غبارهای نمکی و ریزگردها هم در میان است که خوشبختانه سازمان نشود. مصوب به کشاورزان از طریق سد و رودخانه داده

 .ها خوب عمل کرده، اما االن دستش خالی استجنگل

 چقدر است؟شود و باعث توقف پروژه شد، مبلغی که برای روند احیا الزم است و قرار بود تخصیص داده

میلیاردش به انتقال آب از زاب  300میلیارد تومان،  1800از این  میلیارد تومان بود. 1800ما نزدیک به  95بودجه مصوب سال 

ها میلیارد تومان بودجه عمرانی خود دستگاه 350شده، حدود های مرزی مصوب رهبری تخصیص دادههای آبگشت که از بودجهبرمی

میلیارد  300بود که از آن مبلغ، اخیرا میلیارد تومان از بودجه حوادث غیرمترقبه  1130بود که از آن چیزی پرداخت نشده و حدود 

 .به شکل اسناد اسالمی تخصیص دادند

 آید؟این اسناد اسالمی اصال به کارتان می

توانند. مشکلش این است که کسانی باید بگیرند که بدهی بانکی دارند و به ها نمیکنند، اما خیلیبعضی از پیمانکاران استفاده می

خورد. اینجا کمی مشکل ایجاد شده، امیدواریم کنند. پیمانکاری که بدهی بانکی ندارد، به دردش نمیشان پرداخت جای بدهی بانکی

 .مان را جبران کنیمماندگیتر پیش برویم و بخشی از عقبروز باقیمانده سال، بهتر برخورد کنند تا بتوانیم سریع 40در 

سند اسالمی دریافت کردید، هنوز دوسومش مانده که باید  میلیارد تومان در قالب پول و ٦۰۰شما  95این یعنی در سال 

 در باقیمانده سال تحویل بگیرید؟

شدند، چون امیدی ندارند پول بگیرند، غیرفعال شدند. بدهی پیمانکاران تر میدادند پیمانکاران فعالاش را ندارند بدهند، اگر میباقی

ا اند، مشان را محدود کردههایشوند. به همین دلیل فعالیتدیگران بدهکار می شود و در مقابلشان اضافه میهایما در اثر فعالیت

ان، سرو شهای مقابلمان به دردسر بیفتند و با شکایت طرفخواهیم پیمانکارانتر عمل کنند، چون نمیآوریم که فعالهم فشاری نمی

را  کشد. ما هم موافق بودیم علمیاتبا کار آشنا شوند طول میکارشان به دادگاه بیفتد. جایگزین کردن اینها سخت است. تا بیایند 

 .کند کنند تا دولت تکلیف را مشخص کند

 انتقال آب از زاب است. این چقدر در احیا تاثیر دارد؟شده، تنها بودجه داده

باید آب  98ی شود، از آخر سال شااهلل طبق برنامه اگر عملآورد. انمیلیون متر مکعب آب برای دریاچه می 650این عملیات ساالنه 

 .به دریاچه سرازیر شود

 کند؟میاین حجم چه سهمی از ارومیه را زنده

کند. مقدار خوبی است، چون آبی است که از طریق دجله به خلیج فارس درصد آب مورد نیاز را تامین می 20این آب در سال حدود 

 .گردد به حوضه دریاچه ارومیهست و قرار است برریزد. در واقع این آب، اضافه بر سهمیه ارومیه امی

 غیر از زاب قرار است انتقال آب از جای دیگری هم اتفاق بیفتد؟

درصد  40رود و گدار. وقتیچای، تلخهرود، نازلو، آجیرود، سیمینههای حوضه مثل زرینهآید اما رودخانهها هم آب میاز باقی رودخانه

 .ها به دریاچه سرریز شودتواند از رودخانهوری کاسته شود میبهرهاز حقابه کشاورزان و افزایش 

 .شود. منظور رودخانه خارج از حوضه استها که انتقال محسوب نمیورود آب از این رودخانه

ضافه گردد به ااش برمیاند، بخشیها برداشت کردهعلت خشک شدن دریاچه این است که کشاورزان، آب دریاچه را از این رودخانه

 .کندساله را جبران می 20زاب که عقب ماندگی تاریخی 

 اند هر کدام چه سهمی در پرآب شدن ارومیه دارند؟ها که در حوضه دریاچهاین رودخانه
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رود( . در حال حاضر درصد از سیمینه 10رود و درصد از زرینه 40آید )رود میرود و سیمینهدرصد آب دریاچه ارومیه از زرینه 50

میلیارد مترمکعب آبی که وارد دریاچه  6/1رسد. به جای کنند و چیزی به دریاچه نمیها را برداشت میورزان آب این رودخانهکشا

رسد. می 6/1وری، این مقدار به شد. با کاهش مصرف آب کشاورزان و افزایش بهرهمیلیون مترمکعب وارد می 700شد، کمتر از می

شود. همچنین بخشی از آب آید که با کاهش مصرف آب کشاورزی از آنها وارد میها مییه رودخانهمانده هم از بقدرصد باقی 47

میلیون متر مکعب( که ما این را از فاضالب پساب شهر تبریز پس از تصفیه  120شد )سالی دریاچه به شهر تبریز منتقل می

شهرهای اطراف آب وارد دریاچه شود. در حال حاضر چیزی میلیون مترمکعب در سال از پساب  300گردانیم چون قرار است برمی

 .شودوارد نمی

 رود به چه اعدادی رسیدید؟در مورد زرینه و سیمینه

جویی شود. در ها صرفهرود و دیگر حوضههای سیمینه و زرینهواحد درصد مصرف آب کشاورزی در حوضه 8قرار است هر سال 

شود. )خوشبختانه دریاچه ارتباطی های سطحی وارد دریاچه می، بقیه جاهایی است که آبجویی شدهدرصد صرفه 18رود حدود زرینه

های غیرمجاز دارند، چه به هایی که باید آبش وارد دریاچه شود هم، برداشتهای زیرزمینی ندارد(. منتها در حاشیه رودخانهبا آب

دهیم. غیرمجاز در مسیر رودخانه که داریم سرو سامان می هایسازی، چه به صورت حفر چاهصورت پمپاژ، چه به صورت سردهنه

 .ماه دوم ما را بسیار محدود کرده، ولی این اتفاقات باید بیفتد که دریاچه احیا شود 6البته مشکالت بودجه در 

 تواند این آب را برگرداند؟جویی در مصرف آب کشاورزی میهایی که نام بردید، بیشتر صرفهدر رودخانه

 .درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی است 90ون بله، چ

 برای کشاورزی منطقه دقیقا چه کارهایی کردید؟

کردند، نه تنها اضافه تولید نداشتند که آب چون متاسفانه یا خوشبختانه آب را کشاورزان به مراتب بیش از حد نیازشان مصرف می

ا کاهش دادیم، تا به حال طبق اعالم رسمی وزارت جهادکشاورزی، واحد درصدی که م 16بود.  شان شدهاضافه باعث کاهش تولیدات

شد درصد محصوالت را هم اضافه کرده، چون آب اضافه مانع رسیدن هوا به ریشه خاک می 17تنها باعث کاهش محصول نشده که نه

ت کشاورزی است، یعنی امسال یافت. هنوز مقدار مصرفی آب در حوضه به مراتب بیش از نیاز محصوالشدت کاهش میو عملکردها به

درصد آخری یعنی سال چهارم  16تنها محصول کم نخواهد شد که اضافه هم خواهد شد. در هم اگر مصرف آب را کاهش دهیم، نه

ای به های آبیاری بهتر جایگزین کنیم که لطمهوری آب را باال ببریم و سیستمو پنجم اگر بخواهیم آب را کاهش دهیم، باید بهره

 .اورزان وارد نشودکش

 های حوضه ارومیه تنها کاهش مصرف آب بوده و به سمت اصالح سیستم آبیاری نرفتید؟در زمین

 
ترویجی بود. سال چهارم و پنجم اگر -نه، برای اینکه همین کاهش مصرف، محصول را اضافه کرده. در حقیقت نوعی کار آموزشی

 .ها داریمگذاری برای اصالح سیستمنیاز به سرمایهواحد درصدی کاهش دهیم، آن وقت  8بخواهم دو تا 

 این اصالح آبیاری به شکل پایلوت هم در روستاها اتفاق نیفتاده؟

هزار هکتار این سیستم  20ساالنه چیزی حدود  .هزار هکتار رسیده 500افتد. کشت حوضه دریاچه ارومیه به چرا، دارد اتفاق می

تر از تواند سرعت را بیشمنطقه نیست. سرعت تبدیل باید زیاد شود. محدودیت اعتباری نمیشود که پاسخگوی نیاز دارد اصالح می

 .هزار هکتار برسد 60تا  50این کند. باید به سالی 

 عدد تراز اکولوژیکی دریاچه چند است؟
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 250شوری آب هم باید به میلیارد متر مکعب شود،  7/14متر از سطح دریا باشد، مقدار آب دریاچه باید  1/1247ارتفاع آب باید 

 .گرم در لیتر برسد

 ای که برای اصالح سیستم کشاورزی و تغییر الگوی سنتی الزم دارید چقدر است؟میزان بودجه

هزار تا را اصالح کنیم، چیزی  500هزار هکتار از  300میلیون تومان هزینه دارد. اگر بخواهیم حداقل  22متوسط هر هکتار حدود 

ای که برای احیای دریاچه به قیمت سال سال الزم داریم. کل بودجه 10هزار میلیارد تومان در طول  7لیارد تا می 6500نزدیک به 

شود. نزدیک هزار میلیارد می 20درصد بگیریم، حدود  8تا  7هزار میلیارد تومان بود که اگر تورم امسال را  19گذشته نیاز بود، حدود 

هزار میلیارد تومان  18هزار میلیارد. یعنی  2شود شده امسال میشده، با بودجه تخصیص دادهگذاری میلیارد تومان سرمایه 1500

 .میلیارد دالر 5دیگر نیاز است؛ یعنی حدود 

هزار میلیارد تومان پول الزم داریم. این به این معنی است که دریاچه به  ۱8سال وقت داریم و  7فقط  ۱4۰۲ما تا سال 

 رسد؟احیا نمی

 52شود. شما یک منطقه اش تخصیص داده رسد که بودجهشود. دریاچه زمانی به احیا میه تامین نشود، دریاچه احیا نمیاگر بودج

درصد جمعیت کشور  7شود میلیون نفر آدم که می 5شود حدود سه و نیم درصد خاک کشور و حدود هزار کیلومتر مربعی را که می

یش جایی شهر تبریز به تنهایی به کنید. هرچه به نفع اقتصاد کالن کشور است تلقی کنید. جابهمیلیارد دالر معاوض 5توانید با را می

شود، دریاچه اگر نباشد آنجا شهر دوروبرش نزدیک دو هزار میلیارد دالر می 30تا  20خواهد، به اضافه از هزار میلیارد دالر پول می

تواند این دو را تواند تصمیم بگیرد، میباشد، دولت میج کردن را نداشته میلیارد دالر خر 5اگر ارزش  .دیگر قابل زیستن نیست

 .معاوضه کند

 های جهانی چقدر تاثیر دارند؟ بانک جهانی وارد نشده است؟کمک

ها تالمللی و دولهای بینهایی که از ارگانهای جهانی بیشتر برای کشورها تبلیغاتی است. کل کمکبانک جهانی وارد نشد. کمک

ام. بانک جهانی تا به حال وارد نشده چون افسارش 1700شود یک میلیارد دالر می 5رسد، در مقابل میلیون دالر نمی 3رسیده به 

های جهانی در حد تبلیغات آن کشورها درباره دریاچه است که خوب هم کمک .طوراف همینامایهاست، صندوق دست امریکایی

 .ها خیلی کمک کردندکنند، امریکایی. از نظر فنی و علمی کشورهای مختلف کمک میخوردهست اما به درد احیا نمی

 بیشترین کمک مالی که داشتیم از ژاپن بوده؟

 .تنها از ژاپن بوده

 شود؟چه مصوباتی از برنامه ششم ضد حفظ منابع آب محسوب می

کنم از مجلس که وقت خودش را تلف این برنامه درصد خودکفایی کاالی اساسی که از نظر علمی مسخره است. تعجب می 95مثل 

ساله از بین  5،6ساله خشک شود،  15فایده است. اصال اجرایی نیست، اجرایی هم باشد به جای اینکه کشور حاصل و بیکرد که بی

 .رودمی

د کال نگویتوانیم به خودکفایی برسیم، یکسری دیگر میگویند نمیچند سال است کارشناسان بخش کشاورزی می

 بینید؟کشاورزی باید تعطیل شود. شما نگاه برنامه ششم را ناقض این می

 بینانه فرض کنیم که دستگاه اجرایی هم پیروی کند، امکاناتمجموعه برنامه ششم اگر اتفاق بیفتد، نابودی اکولوژی کشور است. خوش

هزار ساله است. از مجلسی که امیدوار بودیم افراد  7رزمین اش هم تامین شود، نابودی ساش هم به وجود بیاید، منابع مالیاجرایی

ن مدت نفروشند، تصویب چنیپرست، افرادی که منافع ملی کشور را درنظر بگیرند و درازمدت کشور را به کوتاهدانشمند، آگاه، وطن

شدت ازدست داده، کشوری را به خصوص در کشاورزی، مایه شرمساری است. این مایه تاسف است کشوری که منابع آبشای بهبرنامه
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اش را به کل دارد کند، کشوری که حق و حقوق نسل بعدیکه االن حداقل دو برابر بیشتر از توان خودش دارد آب استحصال می

ها که حتی آبی در های ما باید مجبور شوند مهاجرت کنند. با این سیاستهای شما، نوهسوزاند، کشوری که بچهزند و میآتش می

 .اکثر نقاط کشور برای بهداشت وجود نخواهد داشت

 گویید؟قصه همین قدر تلخ است که شما می

ها مجبور خواهندشد خالف قانون عمل کنند، اگر دقیقا همین است، البته اگر عملی شود، خوشبختانه عملیاتی نخواهد شد، دستگاه

 .عمل کنند این اتفاق خواهد افتاد

 نند عمل کنند؟تواچون آبی وجود ندارد نمی

 11مجلس مصوب کرده تا پایان برنامه ساالنه  .شان از هم گسیختهوری آب ارتباطبله، قضیه اینقدر تلخ شده که استحصال و بهره

میلیارد متر مکعب در سال است، توان تجدیدپذیری آبهای  97مان میلیارد مترمکعب از مصرف آب کم شود، ما االن مصرف آب

 40کنیم، در حالی که استاندارد جهانی مصرف درصد آبهای تجدیدپذیر را داریم مصرف می 110لیارد است، ما می 88مان سرزمینی

 97میلیارد کم کنید، یعنی  11زیست، حفظ کیفیت آب. مجلس گفته درصد است، برای حفظ سرزمین، حفظ اکولوژی، حفظ محیط

 .درصد است 40کنیم، در حالی که سقفمان یر را استفاده میدرصد آبهای تجدیدپذ 100میلیارد، یعنی  88میلیارد بشود 

 .میلیارد برساند؟ این عدد بزرگی است 4۰میلیارد را به  97تواند کنید مجلس میفکر می

 .شما باید درنظر بگیرید سرزمین محو بشود یا نه

 .از آن طرف شما در نظر بگیرید کشاورزان باید این مصرف را پایین بیاورند

هزار سال سابقه. همین االن در شدیدترین  7خواهید کشورتان را قربانی کشاورزی کنید؟ شما یک کشوری دارید با ینید آیا میباید بب

درصد  75سال اخیر بیش از  15، 10شود. بقای شما در این است که در ظرف برد، ذخایرمان دارد تمام میاش به سر میبحران آبی

میلیارد متر مکعب از این ذخایر باقی مانده. با این روند آن را هم  50تا  40اید، چیزی حدود مصرف کردهتان را ها سالذخایر میلیون

کنیم، ذخایری که طبیعت در زیر زمین کشور حفظ مان را تمام میها سالکنیم، یعنی ذخایر میلیونسال آینده مصرف می 5در 

 .کرده

 .پس معتقدید خیلی باید ضربتی عمل کرد

 .کردیمسال گذشته ضربتی باید عمل می 8 ،7در 

های همجوار بودیم. انتقال آب، مشکالت کشاورزی. های آبی در استانشما دیدید در چند سال اخیر چقدر در ایران مرکزی شاهد تنش

رسد که بشود میلیارد، اعتراضات زیادی را در پی خواهد داشت چه ب 88میلیارد بشود  97اگر حرف مجلس هم بخواهد عملی شود و 

 .میلیارد 40

های ما، سیاستمداران ما، مسووالن محلی، کشاورزان، مشکل ما هم همین است. هیچکس باور ندارد این اتفاق خواهد افتاد. رسانه

ن با ای افتد. این اتفاق خواهد افتاد، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد.کدام باور ندارند این اتفاق میسران کشور، رسانه ملی هیچ

شود. شما حق انتخاب ندارید. باید این کار را بکنید، اما چون سال دیگر خشک می 5مان را تخلیه کنیم، روند اگر منابع آبی

افتد. این اتفاق میشود، شان قابل درک نیست که آب تمام میهای فنی را قبول ندارند و برایکنند یا حرفسیاستمداران باور نمی

تجدیدپذیری آبهای  .رسندها به مقاصدشان نمیدرصد کاهش پیدا کرده، خیلی از رودخانه 53ای جاری ما بیش از هآباالن روان

میلیارد مترمکعب  52میلیارد مترمکعب. ما سالی بیش از  30شود اش میمیلیارد مترمکعب است، با بازچرخانی 20مان زیرزمینی

 150بود. ها سال، زیر زمین ذخیره شدهکنیم که ظرف میلیونشیرینی برداشت می میلیارد را از آن آب 22کنیم، این برداشت می

اند، خیلی جاها خشک شده، خیلی جاها شور شده، یکسری جاها هم هنوز شیرین است. اما اگر این روند میلیارد آنها مصرف شده
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های زیرزمینی البرز تا مرزهای آبی جنوبی با آب دار باشد، تمام سرزمین از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی، از جنوببرداشت ادامه

کنید، دو، سه تا استان شمالی های زیرزمینی را دارید غارت میرود بود که خشکید. آبرودخانه جاری در مرکز کشور زاینده .اندزنده

ب بین بد و بدتر هم نیست. اصال شوند. حق انتخاب ندارید، حتی انتخاماند، بقیه خشک میو دو، سه تا در غرب زاگرس زنده خواهند

 .ای نداریم، باید سریع و صحیح تصمیم بگیریمچاره

 گویید تعطیلی کامل کشاورزی است؟این تصمیم سریعی که می

درصد آب برداشت کنید. قطعا یکسری جاها خشک  200میلیارد آب تجدیدپذیر زیرزمینی دارید، دیگر حق ندارید  33کامل نه. وقتی 

شود. مثل کشتی است که شکسته، اگر شکستگی اش خشک میناپذیر است، اما اگر این روند را ادامه دهیم، همهتنابخواهد شد، اج

شود. امروز ببینید استان کرمان دارد طور ادامه دهیم، چند ساعت دیگر کشتی غرق میرسیم، اگر همینرا تعمیر کنیم، به مقصد می

شود، شاهد مرگ تدریجی هستیم. کند، باغات مرکبات استان فارس دارد خشک میر میباش را کفهزار هکتار باغات پسته 100

کنند؛ نه مجلس، تا کشاورز، کشورم بمیرد، اما اینها درک نمی 4تا تولید و  4خواهم به خاطر بیند. من که نمیفهمد، میکسی که می

 .نه دولت، نه مردم، نه کشاورزان

درصد مصرف برسیم، باید به همه  4۰لطفا بفرمایید اگر بخواهیم به دید، به محدود کردن کشاورزی اشاره کر

 مان نه بگوییم؟کشاورزان

تایش کشاورزی.  40تایش مصرف غیرکشاورزی است و  10میلیارد مترمکعب.  50شود درصد کردیم؛ در وهله اول می 55ما پیشنهاد 

روی، نصف مصرف توانیم با افزایش بهرهاش را افزایش دهیم. نمیوریهمان را نصف کنیم، بعدا بهردر وهله اول باید آب کشاورزی

 4/0سال، سالی  25درصد رسیده، یعنی در  40درصد به  30مان از تا امروز راندمان آبیاری 70باشیم. با روند موجود از سال داشته

در گرم به یک کیلو رسیده،  750ال گذشته از س 15مان هم در وری آبواحد درصد افزایش دادیم. این روند پاسخگو نیست، بهره

 .و نیم کیلو برسد 3تا  3حالی که باید به 

 بینید یا مشکل جدید؟حل میآورند. شما آن را راهدر مناطقی برای جبران کمبود آب به انتقال آب روی می

ه ما از رودخانه زاب در حوزه سردشت است که آن حقاببینید در حوضه ارومیه انتقال آب داریم، آب پاسخگو نیست. اگر می انتقال

کنیم. چون در حوزه سردشت سومش را مصرف میتوانیم مصرف کنیم، اما یکجای مصرف نداریم. ما نصف رودخانه زاب را می

آوریم یم میدارمان را برمیهای عمیق، جای کشاورزی و مصرف آب را نداریم. لذا آبمتر است، اما به خاطر درهبارندگی هزار میلی

شود. چون آب کم است. االن کارون نمیدهیم. اما اینکه آب را از این حوضه به آن حوضه انتقال دهیم، دریاچه ارومیه را نجات می

متر مکعب به  10یا  5کنند، از کارون هم اگر کند، شالیزارهای گیالن دارند مشکل آب پیدا میخوزستان مشکل آب دارد پیدا می

شود با میلیون متر مکعب که معادل پساب شهرهای حوزه دریاچه ارومیه است، کاری نمی 300شود میکشور ببریم،  حوزه مرکزی

شود برای کشاورزی استفاده هزار تومان را نمی 10کنند برای مصارف شرب و صنعتی، آب مترمکعبی آن کرد. آب دریا را شیرین می

اش را باال ببریم، ضایعاتش را کم کنیم. وریگذاری سریع و شدید کنیم، بهرهرا سرمایه مانمیلیارد مصرف آب کشاورزی 40کرد. باید

وری یک کیلو در مقابل یک مترمکعب به جای اینکه با بهره .ماندتا باقی می 40شود به اندازهبا این روش همه کشاورزی تعطیل نمی

درصد بیشتر  50شود اگر سه کیلو کنیم، می .شودگذاری میسرمایههم با توانیم به دو کیلویا سه کیلو برسانیم، آن میپیش برویم، 

 گذاریشود دوبرابر فعلی. کشورداری سخت است. با راه آسان و بدون سرمایهدرصد می 65درصد بکنیم  40از االن، راندمانش را به جای 

 .پاشدچیز از هم میاش باید تامین شود وگرنه همهزینهخواهد، هشود. کشورداری هزینه میشود کشورداری کرد، با شعار هم نمینمی

آورید پایین بدون اینکه تولید دهید، مصرف آب کشاورزی را میشما شبیه این کار را دارید در حوضه ارومیه انجام می

 .کم شود
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از رودخانه آب را مصرف  شود به بعضی جاها تعمیم داد، مثل خوزستان. جاهایی کهکردند، این را میآنجا آب زیادی مصرف می

سی اش باالتر است. ککنند، زیاد نیست چون هزینهکنند، اما آنجایی که با چاه و آب زیرزمینی مصرف میکنند، زیادی مصرف میمی

درصد هزینه  2کند، اش آب است، اما کسی که از رودخانه جاری آب مصرف میدرصد هزینه 25کشد متری آب را باال می 100که از 

لیدش آب است. آب جاری هم االن کم داریم، در خوزستان، دشت مغان، گیالن و مازندران آب جاری داریم، بقیه جاها آب زیرزمینی تو

ما های شکشد آدم را بکشد. بچهآید، تصادف و خودکشی نیست که ناگهانی باشد، سرطان است، طول میاست. خشکی به مرور می

 .شوندزرگ مواجه میبا ادامه این روند با یک مصیبت ب

 بینیم که مهاجرت به خاطر آب اتفاق بیفتد؟آن روزی را می

 .بله، مگر اینکه کشور عاقالنه مدیریت شود

ترین تصمیمات گرفته شود، اما همچنان اوضاع کشور در دورانی که باید عاقالنهاالن در دولت تدبیر و امید و مجلس دهم هستیم، 

شخصه هیچ امیدی ندارم، حتی دولت تدبیر و امید هم حاضر نیست کار ضربتی کند. حاضر نیست  من به.بدترین شرایط آبی است

های گام به گام در مورد آب به زودی قربانی بزرگی سیاست .ترسداش میآب کشاورزی را نصف کند، از پیامدهای اجتماعی

سته شده به سد دوستی افغانستان. سال گذشته آب ندادند، بردار نیست. االن آب شرب مشهد وابخواهدگرفت به نام ایران. آب، شوخی

 .دهند و آبی نخواهد آمدمانده آب سد دوستی سیراب کردند. اگر خودشان نیاز داشته باشند، به ما نمیها را با تهمشهدی

 کنید؟ توانید ضربتی عملکنید اگر در مقام دولتی قرار بگیرید، میشما خودتان وزیر کشاورزی بودید، فکر می

بر را در جایی که آب نیست ممنوع کنند. چغندر در های پرآبگوییم کشتتواند؟ حکومت باید تصمیم بگیرد، نه وزیر. میچرا نمی

جا ممنوع شود، خوزستان و مغان که آب دارند، بکارند، خارج از این دو استان ممنوع، برنج در خارج از مازندران و گیالن ممنوع، همه

دهند، یا ها را ایجاد کنیم، بعد جاهایی که آب را هدر میبر محدود. اول یکسری ممنوعیتها محدود، باغات پرآبسطح زیرکشت

، 40شودبرداری کنند. زیر کشت از بین برود، میشان ارزش اقتصادی ندارد، دولت در مناطقی که تهدید باالست، نگذارد بهرهتولیدات

میلیارد  15شود ها را بخرد، میمترمکعب در ثانیه آب چاه 500حاصل. چیزی در حدود نه بیهزار میلیارد تومان به جای یارا 50

میلیارد. قدم بعدی محدود کردن زراعت و تولیدات کشاورزی  22شود ها را ممنوع کند، میمترمکعب در سال. از طرفی دیگر کشت

بر شود. از نظر مهندسی زماندرصد می 6، 5دجه هم باشد، در سال خواهد، بووری را ناگهانی زیاد کرد، زمان میشود بهرهنمی .است

کاره هم نیستند. مسووالن اند، اینخیالاست، فرصت کافی برای آن نداریم. این را باید سران کشور درک کنند، منتها خیلی خوش

ند، فهموند. سیاسیون زبان افراد علمی را نمیها همه اینها باید وارد عمل شکار کشور، مدیران آب، کشاورزی، دانشگاهاجرایی محافظه

ی هرکسموقع سروصدا جلو برود، آناند سروصدایی در کشور نشود. بچه درد دارد، گریه نکند، بمیرد. مسائل کشور بیدنبال این

ت ت، درست استرین معضل کشور مشکل بیکاری نیسآید. االن بزرگخواهد بکند. این، با سرنوشت کشور جور در نمیهرکاری می

ار آبی را چکگذاری منابع خارجی اشتغال ایجاد کرد. بیشود با یک مشت مدیر عاقل و سرمایهمعضل بزرگی است، اما بیکاری را می

 مان راهایگاهشوند، با این صد میلیارد دالر یک قطره از ذخیرهآوریم، یک میلیون نفر شاغل میکنیم. صد میلیارد دالر میمی

کنند. یعنی محل ذخیره آب که دارد آن پایین از های کشور دارند نشست میمتر دشتسانتی 25تا  20م احیا کنیم. سالی توانینمی

شود. مسووالن این معضل آب را باید لمس کنند. از رهبری و رود، مثل اسفنج که فشاری دایمی از رویش برداشته میبین می

ورز. همه باید درک کنند، کشور دارد تجربه بسیار بسیار سخت، تلخ و خطرناکی را از جمهور و دولت و مجلس تا مردم و کشارییس

 .گذراند. جای برگشت هم نداردسر می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=485df465c57f49f88b174421378 
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 اتانتصاب
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۲ : تاریخ

طرح پوشش بیولوژیک »و « بحرانی ریزگردها طرح تامین آب عرصه»از سوی وزیر جهاد کشاورزی مجریان 

 خوزستان منصوب شدند « های بحرانیکانون
بیولوژیک  طرح جامع پوشش»و « های بحرانی ریزگردهاطرح تامین آب عرصه»ای مجریان وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه

  .خوزستان را منصوب کرد« های بحرانیکانون

، محمود حجتی در حکمی یداله شمایلی مدیرعامل وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منصوب کرد« های بحرانی ریزگردهای استان خوزستانطرح تامین آب عرصه»موسسه جهاد نصر را به عنوان مجری 

هیئت محترم وزیران در مورد  95.11.10به استناد دستور ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ :از این حکم آمده است در بخشی

های بحرانی ایجاد آلودگی)گردوغبار و ریزگردها( و با توجه به پشتوانه و پتانسیل های نیروی انسانی و فیزیکی موجود لزوم مهار کانون

« طرح تامین آب عرصه های بحرانی ریزگردهای استان خوزستان»ک،جنابعالی به عنوان مجری در موسسه در عرصه های آب و خا

منصوب می شوید تا با برنامه ریزی و شناسایی عرصه های در معرض خطر با اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری از مطالعات انجام 

دستگاه های اجرایی استان و سازمان جنگل ها،مراتع و شده و نظر متخصصان و صاحب نظران و با هماهنگی استاندار محترم و 

 .آبخیزداری کشور نسبت به تهیه طرح جامع و برنامه ریزی و ایجاد سازوکار مناسب نسبت به اجرای پروژه های مورد نیاز اقدام نمایید

 «ی بحرانی استان خوزستانهاطرح جامع پوشش بیولوژیک کانون»وزیر جهاد کشاورزی در حکم دیگری احمد مطیعی را به عنوان 

هیئت محترم  95.11.10به استناد دستور ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ :در بخشی از این حکم آمده است.منصوب کرد

وزیران در مورد لزوم مهار کانون های بحرانی ایجاد آلودگی )گردوغبار و ریزگردها( و با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی به عنوان 

در ادامه این حکم تاکید شده است: .منصوب می شوید« طرح جامع پوشش بیولوژیک کانون های بحرانی استان خوزستان»ری مج

الزم است با بهره گیری از مطالعات انجام شده،نظر متخصصین و صاحب نظران و با هماهنگی استاندار محترم و دستگاه های اجرایی 

ستفاده از امکانات و نیروهای بسیج سازندگی نسبت به طراحی و اجرای عملیات بذرپاشی و استان و مجری پروژه طرح تامین آب و ا

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حکمی عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی .نهالکاری متناسب با اکوسیستم منطقه اقدام نمایید

 .های استان خوزستان منصوب کردنظارت بر اجرای پروژه و اقتصادی این وزارت را به عنوان نماینده خود و مسئول هماهنگی و

با توجه به انتصاب مجری طرح تامین آب عرصه های بحرانی گردوغبار و ریزگردها و مجری طرح :در بخشی از این حکم آمده است

ر هماهنگی و نظارت ب جامع پوشش بیولوژیک کانون های بحرانی در استان خوزستان،جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب و مسئول

مهندس حجتی در ادامه این حکم اظهار امیدواری کرده است: ان شاء اهلل با .اجرای پروژه های استان خوزستان منصوب می شوید

هماهنگی و همکاری استاندار محترم،سایر دستگاه های اجرایی ملی و استانی،سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور و مجریان 

هرچه سریع تر نسبت به مهار و کنترل کانون های بحرانی در کوتاه مدت و کاهش مشکالت مردم عزیز خوزستان اقدام و پروژه ها،

 .برنامه های میان مدت و بلند مدت نیز در دستور کار قرار گیرد

/newstext.php?nn=http://www.farsnews.com13951202000889 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۲ : تاریخ

 فرنگی کمیاب و گران شد قیمت انواع میوه/ گوجه
ت پایین عرضه شده و زده شمال با کیفیهای یخدهد، پرتقالبار نشان میهای میدانی خبرنگار فارس از میادین میوه و ترهگزارش

، در ماه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شودفرنگی هم به دلیل افزایش قیمت در برخی میادین عرضه نمیگوجه

ب فرنگی و پرتقال مرغوگوجههای سطح شهر کاهش یافته و برخی اقالم مانند فروشیپایانی سال کیفیت میوه عرضه شده در میوه

رسد که برخی میادین میوه و تره هزار تومان به فروش می 4های سطح شهر تا فرنگی در مغازههر کیلوگرم گوجه.کمیاب شده است

این در حالی است که پرتقال  .هزار تومان رسیده است 8تا  7کنند. پرتقال جنوب نیز به کیلویی تومان عرضه می 3100بار آن را 

اما به هر حال در هر  کیفیت بوده و امکان استفاده مناسب را ندارد،تامسون شمال با وجود ظاهری خوب به دلیل سرمای آذرماه بی

 .تومان به فروش می رسد 2500تا 1900کیلو 

 ()تومانقیمت نوع میوه ردیف

 3400 سیب زرد 1

 2900 سیب قرمز 2

 1900 پرتقال تامسون شمال 3

 3700 می جنوبپرتقال رس 4

 3700 لیمو شیرین 5

 14500 فرنگیتوت 6

 3900 موز 7

 2200 ایخیارگلخانه 8

 1000 هویج 9
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 3700 انار 10

 4200 نارنگی بندری 11

 2900 کیوی 12

 2200 کدو 13

 1700 بادمجان 14

 1100 زمینیسیب 15

 1000 پیاز 16

 1400 کاهو 17

 5100 لیموترش 18

 3500 لوبیا سبز 19

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951202001188 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 نرخ برنج، شکر، کره و گوشت برای تنظیم بازار عید اعالم شد

ن بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: در اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار و به منظور رفاه مصرف قائم مقام معاو

کنندگان، برنج باکیفیت، شکر و کره با قیمت ارزان در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری عرضه می 

سانی وزارت جهاد کشاورزی، مهدی کاظم نژاد با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار، گفت: به به گزارش ایانا از پایگاه اطالع ر.شود

 2600تومان، برنج اروگوئه ای با قیمت هر کیلوگرم  3800منظور رفاه مصرف کنندگان، برنج درجه یک هندی با قیمت هر کیلوگرم 

دون محدودیت در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف کارمندی تومان و سایر ارقام برنج با قیمت هر کیلو دو هزار تومان ب

قائم مقام معاون بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شکر اظهار داشت: شکر سفید تصفیه .و کارگری عرضه می شود

تومان  3200ن و یک کیلوگرمی توما 2950گرمی با قیمت  900های تومان و در بسته 2520شده درجه یک تحویل درب کارخانه 

های کاظم نژاد همچنین از عرضه کره در بسته .ای به مصرف کنندگان عرضه می شودهای توزیع و فروشگاه های زنجیرهدر شبکه

تومان خبر داد و گفت: در اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار، شرکت  2900و  1500گرمی به ترتیب با قیمت های  100و  50

وی با اشاره به ادامه عرضه گوشت .دولتی موظف شده تا پنج هزارتن کره برای توزیع در فروشگاه های زنجیره ای تامین کند بازرگانی

تومان در میادین میوه و تره بار در مورد گوشت مرغ گفت: در حال حاضر آرامش در بازار گوشت  500هزار و  31گوسفندی با قیمت 

فزایش احتمالی تقاضا در ایام عید پیش بینی شده گوشت مرغ منجمد با قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ حاکم است، ولی با توجه به ا

تومان تحویل درب سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام و حداکثر تا پنج درصد قیمت بیشتر برای مصرف کننده در  5500

های کشاورزی، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف نمایشگاه ها و فروشگاه های بهاره، میادین میوه و تره بار و فرآورده 

 .کارکنان در سراسر کشور عرضه می شود

http://www.iana.ir/fa/news/41015/%D9%86%D8%B1%D8%%D-AE8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41015/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

65 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 آخرین وضعیت عرضه اقالم پرمصرف شب عید

ای وجود ندارد ، با این های زنجیرهبار و فروشگاهتره منصوری گفت: اقالم پرمصرف شب عید جهت تنظیم بازار در میادین میوه و

 .وجود پیش بینی می شود قیمت ها در بازار کاهش یابد

گروه اقتصادی باشگاه   صنعت، تجارت و کشاورزیاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار علی اشرف منصوری رئیس جه

شود . یک بخش آن بازار در دو مرحله توزیع می با اشاره به روند تأمین میوه شب عید اظهار داشت: میوه تنظیم خبرنگاران جوان،

ها و تأثیر اسفند ماه و بخش دیگر طی چند روز آتی جهت جلوگیری از رشد قیمت 20براساس ستاد تنظیم بازار ویژه شب عید از 

 .گذاری در بازار در میادین میوه و تره بار عرضه خواهد شد

های پیش بینی شده کمیسیون تنظیم بازار استان تهران است که با این وجود نامهوی افزود: روند تامین میوه شب عید مطابق با بر

های ها گفت: پرتقالسازی در سردخانههای ذخیرهمنصوری در خصوص وضعیت کیفیت میوه.مشکلی در این زمینه رخ نخواهد داد

 .به تبع قیمت آن کمتر از بازار استسازی شده از سوی سازمان تعاون روستایی با کیفیت و عاری از سرمازدگی و ذخیره

 .ها براساس اعالم سازمان صنعت و معدن و ستاد تنظیم بازار خواهد بودبه گفته وی قیمت

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص وضعیت ذخیره سازی برنج و شکر شب عید ادامه داد: محدودیتی در عرضه برنج و 

شود که با عرضه برنج و شکر از بینی میای وجود ندارد و پیشهای زنجیرهها و تعاونیشگاهشکر تنظیم بازار شب عید از سوی فرو

 .ها در بازار کاهش یابدسوی شرکت بازرگانی دولتی و توزیع اقالم پروتئینی از سوی شرکت پشتیبانی قیمت

://www.yjc.ir/fa/news/http5987425/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 نرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازار/ پرتقال جنوب صدرنشین گرانی ها

 .نیافته استها در بازار کاهش مهاجران گفت: علی رغم افزایش عرضه مرکبات جنوب، قیمت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران صنعت، تجارت و کشاورزی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

ه و صیفی در بازار اظهار داشت: طی هفته اخیر به دنبال وقوع بارندگی و سیل نرخ برخی با اشاره به آخرین وضعیت نرخ میو جوان،

ها کاهش محصوالت نظیر گوجه فرنگی، کدو، بادمجان، کاهو و پرتقال سیر صعودی به خود گرفت که هم اکنون تا حدودی قیمت

همچنین نرخ کدو، کاهو و بادمجان با  :م کرد و افزودتومان اعال 500هزار و  3الی  3وی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی را .یافته است

 .در بازار است 500هزار و  2الی  2، 200، هزار و 3کاهش هزار تومانی به ترتیب 

 .ها در بازار کاهش نیافته استبه گفته مهاجران علی رغم افزایش عرضه مرکبات جنوب، قیمت

، پرتقال رسمی کوهستان 6تا  5، واالنسیا 10تا  9حال حاضر هر کیلو تامسون جنوب ها در بازار گفت: در وی با اشاره به نرخ سایر میوه

 .هزار تومان است 3، پرتقال شمال هزار تا 500هزار و  3تا  3، لیموشیرین 12تا  8، نارنگی بندرعباس 5تا  500هزار و  4

 4تا  3تومان اعالم و اضافه کرد: هر کلو کیوی  200هزار و  4تا  800هزار و  3رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو موز را 

 .تومان است 500هزار و  3تا  500هزار و  2و خیار  5تا  500هزار و  2، سیب قرمز 6تا  4، سیب سفید 500هزار و 

 .زار اعالم کردهزار تومان در با 2تا  500و سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را هزار و  500هزار و  2وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن را 

های شمال و کمبود محصول در مهاجران با اشاره به وضعیت بازار در آستانه شب عید بیان کرد: با توجه به آسیب دیدیگی پرتقال

 .داخل باید گفت که درصورت عدم واردات احتمال افزایش بی رویه قیمت در بازار وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5988542/%D9%86%D8%B1%D8%%D-AE8 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ بازهم قیمت مرغ پرکشید

 .اعالم کرد یوسف خانی نرخ مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران   صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

هزار و  5امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  :غ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفتتومانی نرخ مر 400از افزایش  جوان،

و مراکز خرده فروشی سطح  200هزار و  7های صنفی ، توزیع درب واحد50هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  150

 7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  500هزار و  6مرغ با کمر به گفته وی نرخ هر کیلو ران .تومان است 850هزار و  7شهر 

و  14، سینه با کتف 13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه بدون کتف .تومان است 850هزار و 

سانات قیمت دانست و اضافه کرد: روند رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کمبود عرضه را دلیل اصلی نو.هزار تومان است 16فیله مرغ 

هزار  7 از قیمت بازار اشباع و عرضه افزایش سبب به اسفند ماه  15رود از اسفند ماه ادامه دارد، اما انتظار می 15ها تا افزایش قیمت

یان پرورشی پیش بینی وی از ثبات نرخ ماهی در بازار خبر داد و افزود: با توجه به وضعیت مناسب ماه.تومان تخطی نیابد 500و 

 .ها افزایشی نداشته باشدشود که امسال قیمتمی

http://www.yjc.ir/fa/news/5989936/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

 رکود، سکوت و آرامش بر بازار اقالم اساسی شب عید حاکم است

عضو اتحادیه مواد غذایی گفت: علی رغم سالیان اخیر در اسفند ماه سال جاری بازار تب و تاب الزم را ندارد و همواره رکود، سکوت 

گروه اقتصادی صنعت، تجارت و کشاورزی  ی در گفتگو با خبرنگارقاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذای.و آرامش بر بازار حاکم است

ر اسفند ماه سال جاری با اشاره به وضعیت بازار اقالم اساسی در بازار اظهار داشت: علی رغم چند سال اخیر د باشگاه خبرنگاران جوان،

وی افزود: با توجه به آنکه بنکداران و مصرف کنندگان .بازار تب و تاب الزم را ندارد و همواره رکود، سکوت و آرامش بر بازار حاکم است

 .های بعد از ایام عید ندارند دیگر از ذخیره سازی محصول خبری نیستاعتقادی به گرانی

 500هزار و  12تا  500هزار و  7رخ برنج در بازار گفت: درحال حاضر هر کیلو برنج ایرانی از حسنی با اشاره به آخرین وضعیت ن

هزار تن  50رسد و از طرفی سازمان صنعت و معدن با نظارت سازمان حمایت اقدام به عرضه تومان در عمده فروشی به فروش می

تومان به مصرف کننده عرضه  800هزار و  3نهایت این برنج با قیمت تومان به بنکداران کرده که در 625هزار و  3برنج خارجی با نرخ 

عضو اتحادیه مواد غذایی با اشاره به وضعیت سایر اقالم اساسی در بازار بیان کرد: علی رغم نوسانات شدید قیمت حبوبات در .شودمی

 .ت حاکم استهای اخیر، اما در شرایط کنونی به سبب کاهش تقاضا ثبات نسبی بر بازار حبوباماه

تومان از سوی بازرگانی دولتی خبر داد و اضافه کرد: با عرضه نامحدود شکر از سوی  520هزار و  2وی از عرضه نامحدود شکر با نرخ 

 820هزار و  2های کارگری با نرخ ها نیست و از طرفی نرخ هر کیلو قند به سبب هزینهبازرگانی دولتی دیگر خبری از افزایش قیمت

های سطح شهر حسنی با اشاره به دلیل اصلی تشنج بازار اقالم اساسی در خرده فروشی.رسدها به فروش میر عمده فروشیتومان د

ها نمایند ، پس از فروکش شدن قیمتها ذخیره سازی میهای باال خریداری و در انباربیان کرد: زمانیکه مغازه داران اقالمی را با نرخ

 .کنداین حالت بازار حالت چسبندگی پیدا می حاضر به زیان نیستند و در

به گفته وی اگر دولت واردات کاال را به بخش خصوصی واگذار نماید و تنها نظارت گر باشد دیگر خبری از نوسانات قیمت در بازار 

 .نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/5990027/%D8%B1%DA%A9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5990027/%D8%B1%DA%A9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

69 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۳سه شنبه 

 ها /نمایشگاه فصلی رم  عمده فروشان را هم گرفتناهمخوانی قواره جیب مردم با قیمت

ی قیمت کاالی اساسی ادامه روند فرسایشی رکود اقتصاد در بازار، کوچک شدن جیب مردم حقوق بگیر و کارگر، گران <مواد غذایی

 .و بی رونقی در خرید مایحتاج زندگی، هم مردم و هم بازاریان را کالفه کرده است

کردیم که باید با سختی زیاد از البه الی جمعیت برای قبل از حرکت به سمت بازار عمده فروشان در خیابان مولوی تهران، فکر می 

 .کرد سنگ فرش پیاده روها خالی از مشتری بودم، تا چشم کار میتهیه گزارش عبور کنیم، اما وقتی به مقصد رسیدی

 .دانها به خرده فروشی هم روی آوردهدر این بازار که به بازار عمده فروشان لقب گرفته کار به جایی رسیده که فروشندگان و مغازه

 95اسفند  2قیمت حبوب در خیابان مولوی تهران 

گوید: قیمت ها و داد و ستد میهای بازار مولوی تهران است، در مورد وضعیت قیمتز قدیمیرسد، اای که به نظر میصاحب مغازه

کاالهای اساسی تغییر محسوسی نداشته است، اما دریغ از مشتری! قبال اگر از هر قلم جنس صد کیلو صد کیلو فاکتور می کردیم، 

 ن همه مخارج چه کنیم؟ایم با ایکیلو برای مغازه داران رسیده است. مانده 10االن به 

ظهر است و هنوز چیزی  12مشاهده کنید ساعت  :گویدیکی دیگر از عمده فروشان خوار و بار هم کشوی دخل خود را باز کرده و می

خوش به حال آنهایی که اصال به فکر ما نیستند. خدا روشکر مشتریان شب عید ما هم با برگزاری  .(امدشت نکرده ام )جنسی نفروخته

هایی مانند ماه مبارک رمضان و عید است که آن هم چند سالی پرد. تمام طول سال چشممان به مناسبتروزه می 10یشگاه های نما

 .اش را ما باید تحمل کنیمد، ولی پرداخت مالیات و اجاره مغازهروهای شهرداری میاست سودش به جیب نمایشگاه

 95اسفند مغازه خوار و بار فروشی خیابان مولوی تهران 

داند و می گوید: قشر کارمند که قبالً از ما ای را یکی دیگر از عوامل کاهش تعداد مشتری میهای زنجیرهوی افزایش تعداد فروشگاه

 .ای بخردهای زنجیرهدهد کاالی بسته بندی را از فروشگاهکرد، اکنون ترجیح میکارتنی برای چند ماه خرید می

نه آنکه قرار بود متولیان بخش بازرگانی کشور فکری به حال زنجیره توزیع از تولید تا مصرف بکنند.  حال این سوال اینجاست مگر

ری درآیند تا هزینه های باالس نوین شکل به های تجمیعی از حالت فعالیت سنتی حتی قرار بود بازاریان و کسبه در قالب فروشگاه

 ای که این روزها در حال افزایش است؛ نباشیم. پس چه شد؟رههای زنجیحذف شود و شاهد شکاف قیمتی بین فروشگاه

 95اسفند  2قیمت روغن نباتی و آبلیمو در خیابان مولوی تهران 

اما همه ماجرا این نیست. آن روی سکه هم مردمی هستند که توان خریدشان روز به روز در حال آب رفتن است. تا حدی که قواره 

 .خوانی نداردهم ها دیگرجیب مردم دیگر با قیمت

کند تا ببیند چند کیلو خرده برنج، حبوبات یا احتماال روغن داری اسکناس های کهنه و رنگ و رو رفته را مدام زیر و رو میزن خانه

اه ر مای کنم. هتوانیم جلوی گران شدن اجناس را بگیریم، پس باید راه چارهگوید: ما که نمیاو مادر دو فرزند است می.تواند بخردمی

یکی دو کیلو لوبیا چیتی و عدس می خرم تا هم برای انواع خورش و هم برای آش استفاده کنم. توان خرید گوشت را هم که نداریم، 

 .کنمپس سویا را جایگزین می

ر و به زندانم را سیکنم تا فرگوید که کودکانم طعم برنج ایرانی را دوست دارند و به ناچار خرده برنج با قیمت ارزان تر تهیه میاو می

 .خواسته شان برسانم

 مغازه بنکداری و عمده فروشی تخم مرغ و کره در خیابان مولوی تهران

کیلویی نمی  10گوید، کمتر از کیسه مرد دیگری در حال چانه زدن با فروشنده است. درخواست دو کیلو برنج کرده و فروشنده می

این روزهای بازار است و می گوید: به جای آنکه چند کیسه بفروشیم، باید چند کیلو  فروشنده هم شاکی از حال و روز.توانم بفروشم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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جالب اینجاست که با توزیع فراوان برنج هندی که .شوندتر میهای ما هم خردبفروشیم. هر چه اجناس گران تر می شود، مشتری

 5500رده، اما همچنان برنج هندی در بازار کیلویی تومان عرضه ک 3800شرکت بازرگانی دولتی طی دو سه هفته اخیر با کیلویی 

 .شود، اما برنج ایرانی با اندکی کاهش قیمت روبه رو بوده استتومان عرضه می

 95اسفند  2قیمت برنج در مغازه برنج فروشی در خیابان مولوی تهران 

 .شودهران عرضه میتومان در بازار مولوی ت 500هزار و  12هزار تا  7هم اکنون برنج ایرانی کیلویی 

 .هزار تومان رسیده، تغییر چندانی نکرده است 10قیمت انواع حبوب نیز به جز نخود که به کیلویی 

هزار تومان در بازار مولوی به فروش  8تا  7، عدس 7500هزار،لوبیا قرمز  10تا  9هزار تومان، لپه بین  10هر کیلوگرم لوبیا چیتی 

 .می رسد

 در چهار راه مولوی تهران 95اسفند  2حبوب و برنج 

هزار تومان به فروش  22و نیم کیلویی  4هزار تومان و روغن جامد  5تومان، روغن مایع یک لیتری  2900هر کیلو شکر فله هم 

 .رسدمی

 95اسفند  2قصابی در چهار راه مولوی و مردمی که منتظر گوشت ارزان هستند 

 7500هزار تومان در هر کیلو رسیده و قیمت مرغ در هر کیلو  37شقه به همچنین قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به صورت 

 .تومان قیمت خورده است

هایی از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار تا شب ها حرفالبته با شیوع آنفلوانزای پرندگان و معدوم شدن بخشی از مرغ مرغداری

اد کشاورزی آن را رد کرده و می گوید: شرکت پشتیبانی امور دام در صورت عید به میان آمده است، اما حسن رکنی معاون وزیر جه

 .نیاز از ذخایر استراتژیک خود برای تنظیم بازار استفاده خواهد کرد و به میزان کافی ذخیره مرغ و گوشت داریم

ی جبران ناپذیری در پی خواهد امنیت غذایی و تامین مناسب سبد غذایی خانوار از جمله نکاتی است که بی توجهی به آن پیامدها

 .ها، کاهش ضریب هوشی و پوکی استخوان در سنین پایین از جمله آنهاستداشت که افزایش بار بیماری

های عریض و طویلی همچون وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت صنعت و وزارت بهداشت و وزارتخانه ای کاش در سیاستگذاری

 .نوار و قدرت خرید مردم به ویژه در اقالم اساسی توجه جدی تری شودهمچنین خانه ملت به معیشت خا

در  جوییقدرت خرید مردم که در پی تورم فرسایشی و طوالنی مدت و رکود اقتصاد کاهش یافته، اگر سالهای اول تورم باعث صرفه

غذای مردم رسیده و مردم حتی در نان و جویی در سفره کاالهای غیر ضروری چون مسافرت و یا امور فرهنگی بود ، اکنون به صرفه

 .کنندپنیر و حبوب هم صرفه جویی می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a9e094229e1d474794a0e947 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 اندازی مزارع مشترک ایران و فرانسه برای تولید بذرشوند/ راههای ایران و فرانسه همکار میتعاونی

های مشترک کشاورزی بین دو کشور خبر دادند و در نشست مشترک مسئوالن بخش تعاون ایران و فرانسه طرفین از آغاز همکاری

 .أکید کردندهای دانش فنی و گسترش روابط تجاری تبر تعامل در زمینه

های مشترک کشاورزی بین دو کشور در نشست مشترک مسئوالن بخش تعاون ایران و فرانسه طرفین از آغاز همکاری

 های دانش فنی و گسترش روابط تجاری تأکید کردند.خبر دادند و بر تعامل در زمینه

مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن معرفی  به گزارش خبرنگار ایانا، در این نشست مشترک، حسین صفایی، مدیرعامل سازمان

ین کشور های اهای شبکه تعاونی روستایی کشور، خواستار انتقال دانش فنی و تجربیات کشور فرانسه در حوزه اداره تعاونیتوانمندی

 کرد.های ایران عنوان شد.وی همچنین امضاء توافق تخصصی برای مبادالت تجاری محصوالت کشاورزی را از دیگر خواسته

ن روستاهای تریهای تعاون روستایی در ایران، گفت: هرچند این شبکه توانسته است در دورافتادهصفایی با اشاره به گستردگی شبکه

ران های روستایی ایوری مناسبی برخوردار نیست و این امر یکی از مشکالت تعاونیکشور حضور داشته باشد، اما در عین حال از بهره

گذاری و افزایش سهم آنها در این شبکه ر از مشکالت تعاون روستایی در ایران را رغبت کم کشاورزان در سرمایهاست.وی یکی دیگ

 عنوان کرد و از طرف فرانسوی خواست تا برای حل این مشکالت تجربیات خود را در اختیار ایران قرار دهند.

ها مانند سیب و ورگوم و کلزا، صادرات کنسانتره برخی از میوهمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تأمین بذر ذرت، س

تأمین سموم را از فعالیت مشترک ایران و فرانسه در حوزه کشاورزی برشمرد و افزود: ایران تأکید دارد گسترش مبادالت تجاری 

اد های فرانسوی پیشنهطرفها صورت بگیرد.صفایی در بخش دیگر از سخنان خود به محصوالت کشاورزی بیشتر در سطح تعاونی

 اندازی کنند و این کشور بذر مورد نیاز منطقه را در ایران تولید کند.داد، مزارع مشترکی را با ایران برای تولید بذرهای فرانسوی راه

به  با توجه وی کشت گیاهان دارویی بر اساس سفارش کشور فرانسه را از دیگر پیشنهادات ایران به فرانسه عنوان کرد و ادامه داد:

های تعاونی ایران آمادگی آن را دارند که در یک دوره سه ساله و در زمینی به مساحت گیری در کشور فرانسه شرکتامکان اسانس

 های فرانسوی قرار دهند.هزار هکتار به کشت گیاهان دارویی بپردازند و محصول خود را در اختیار شرکت 100

در  گذاریهای فرانسوی دعوت به سرمایهای در کشور از طرفره به برنامه توسعه کشت گلخانهصفایی در پایان سخنان خود با اشا

 ای کرد.احداث و توسعه کشت محصوالت گلخانه

 شوندهای ایران و فرانسه همکار میتعاونی

زی و وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه، فرانسیس ژژه، مسئول ایران در وزارت کشاورزی فرانسه این نشست را نتیجه سفر وزیر کشاور

های فنی و تجاری بین دو کشور در پی های کشاورزی بین دو کشور دانست و گفت: نشست مذکور برای آغاز همکاریو امضاء تفاهم

 های مختلفی برای همکاری های کشاورزی بین دو کشور وجودهای کشاورزی برگزار شده است.وی تأکید کرد: زمینهنامهامضاء تفاهم

های بسیار فعال در کشور فرانسه هستند.ژژه یادآور شد: نقاط مشترکی ویژه در حیطه وظایف تعاون روستایی که از بخشدارد به

تولید  آالت کشاورزی وهای روز، تولید و تأمین بذر، تأمین ماشینهای انتقال فناوریهای ایران و فرانسه در زمینهبسیاری بین تعاونی

های ایرانی به امضاء خواهد رسید.در پایان این های برای اجرای آنها با طرفنامهورزی وجود دارد که امروز تفاهمو تأمین سموم کشا

 شده از سوی حضار پاسخ دادند./های مطرحهای ایرانی و فرانسوی به پرسشنشست، طرف

http://www.iana.ir/fa/news/40962/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 پروری در بیشکک قرقیزستانگذاری و دو مجتمع بزرگ دامپروری و آبزیتأسیس بنیاد مشترک سرمایه

های دوطرفه، دیدار و ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه همکاریمتولیان ارشد کشاورزی ایران و قرقیزستان، امروز در 

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی .وگو کردندگفت

مطلوبی که بین دو طرف حاکم است، های کشاورزی بین دو کشور گفت: باید از فضای سیاسی قرقیزستان، برای توسعه همکاری

های کشاورزی برد.محمود حجتی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات کشور در نهایت استفاده را در توسعه همکاری

مقدمه، تجار و  ای دام و گیاه، آمادگی الزم برای آغاز همکاری با قرقیزستان را دارند، افزود: بعد از ایجاد اینزمینه مسائل قرنطینه

 ها کمک کنند.کنیم، به گسترش همکاریشان فراهم میبازرگانان دو کشور باید وارد کار شده و با تسهیالتی که برای

کند. در حالی که تا دو میلیون تن شیر در سال تولید می 10های بزرگ و مدرنی دارد که نزدیک به وی عنوان کرد: ایران دامداری

شد، اما اکنون صادرکننده عمده این ها هزار تن محصوالت مختلف لبنی از کشورهای دیگر به ایران وارد میدهه قبل، ساالنه صد

میلیون تن گوشت طیور، در حال حاضر صادرکننده مرغ و  2.5شود. همینطور با تولید حدود محصوالت در منطقه محسوب می

ویژه ختلف تحقیقات کشاورزی و آموزش به قرقیزستان کمک کند. بههای متواند در شاخهمرغ است.به گفته حجتی، ایران میتخم

ر حالی کند. این دهای قابل توجهی در این زمینه دارد که کمتر از آنها استفاده میپروری که این کشور، ظرفیتمسائل مربوط به آبزی

جنوب بود، اما اکنون با عنایت به بحران منابع است که محصوالت شیالتی ایران تا سه دهه قبل تنها منوط به ذخایر دریایی شمال و 

شود. بنابراین قصد داریم این صورت تلفیقی در قفس و استخرهای مصنوعی تولید میهزار تن محصوالت آبزی به 500آبی، حدود 

 زایش دهیم.ساله کل محصوالت شیالتی خود را به دو برابر اف 10زنجیره را از بخش مولد تا سفره دنبال کنیم و در یک افق 

زایی، درآمدزایی، تامین ها برای بازدید از مزارع پرورش ماهی در مناطق مختلف ایران، بیان کرد: اشتغالوی ضمن دعوت از قرقیزی

گذاران پروری نام برد. بر این اساس، اگر سرمایهتوان برای آبزیترین مزایایی است که میپروتئین حیوانی و گسترش صادرات از مهم

 کردند.اندازی میی امکانات جغرافیایی قرقیزستان را داشتند، در جای جای آن پرورش ماهی راهایران

 مبادالت تجاری چهار میلیون دالری بین دو کشور

وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن اشاره به حجم چهار میلیون دالری مبادالت تجاری 

 .تواند از قرقیزستان به ایران صادر شودور، گفت: حبوبات، پیاز، گوشت گوسفند و گردو از جمله محصوالتی است که میبین دو کش

رو هستیم و نوربیک موراشف با ابراز خرسندی از حضور در ایران، افزود: ما برای صادرات محصوالت دامی، با مشکالت بزرگی روبه

رود با همکاری ایران بتوانیم از شدت این مشکالت مقصد برای ما وجود دارد که امید میموانع زیادی از طرف دامپزشکی کشور 

بکاهیم.وی با سه پیشنهاد به وزیر جهاد کشاورزی، سخنان خود را خاتمه داد. تأسیس مجتمع دامداری با رعایت شرایط استاندارد در 

توان با این ظرفیت، هکتاری با همکاری ایران که می 600مین پروری در زهکتاری نزدیک فرودگاه بیشکک و ایجاد آبزی 50زمین 

های بین ایران و گذاری برای عملی سازی پروژههزار تن گوشت ماهی صادر کرد و تأسیس بنیاد مشترک سرمایه 500ساالنه 

 قرقیزستان، از پیشنهاداتی بود که وزیر کشاورزی قرقیزستان به حجتی ارائه کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/41011/%D8%AA%D8%A3%D8% 
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 برنامه و ساست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

کشت فراسرزمینی ارقام برنج بومی ایرانی در قرقیزستان/ ایران به دنبال تعیین تعرفه های ترجیجی در 

 ی با کشورهای اوراسیاتجارت کشاورز
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع گفت: ایران به دنبال تعیین تعرفه های ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه 

 .اقتصادی اوراسیا قبل از تجارت آزاد است

با وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد در دیدار امروز چهارشنبه

قرقیزستان افزود: موضوع تعیین تعرفه های ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا در قالب یک کارگروه کارشناسی پیگیری 

قام بومی برنج وی در این دیدار نسبت به کشت فراسرزمینی ار.می شود تا برای سفر رییس جمهوری کشورمان به مسکو آماده شود

 3هزار تن و میزان مصرف داخلی  300ایران در قرقیزستان ابراز عالقه مندی کرد و گفت: میزان تولید برنج در کشور دو میلیون و 

مهرفرد با بیان این که مردم ایران بیشتر ارقام محلی و بومی برنج را می پسندند، اظهار داشت: اگر بخشی از ارقام .میلیون تن است

وی با اشاره به کمبود آب در کشور تصریح .بومی با کیفیت ایران در قرقیزستان تولید شود بازار داخلی از آن استقبالمی کندبرنج 

قائم مقام وزیر جهاد .کرد: در حال حاضربه علت کم آبی، به جز در استان های شمالی کشت برنج در سایر استان ها متوقف شده است

ن رتبه نخست تولید پسته، انار و زعفران و رتبه سوم کشمش در جهان را در اختیار دارد، در مورد تجارت کشاورزی با بیان این که ایرا

وی ظرفیت های تولید صنعت غذای کشور همچون گوشت، لبنیات، آرد و .و صادرات این محصوالت با قرقیزستان اعالم آمادگی کرد

مهرفرد در عین حال در مورد اجرای پروژه ها .برابر نیاز کشور است 3نعت آرد ماکارونی را باال عنوان کرد و گفت: میزان تولید در ص

و سرمایه گذاری های مشترک میان ایران و قرقیزستان اعالم آمادگی کرد و اظهار داشت: ایران می تواند در پرورش آبزیان و فرآورده 

وهای حبوبات، فرآورده های سیب زمینی، خوراک دام و های آن، ایجاد صنایع شیر، کشتارگاه ها، بسته بندی گوشت و انواع کنسر

در این دیدار، وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی قرقیزستان نیز با بیان این که ایران در .طیور با قرقیزستان همکاری کند

ته خش تولید، پاکسازی و بسبخش کشاورزی پیشرفت های زیادی به دست آورده است، خواستار سرمایه گذاری مشترک با ایران در ب

 .بندی حبوبات، احداث کشتارگاه، پرورش بچه ماهی، ایجاد مجتمع فرآوری شیر و دامداری با پرورش نژادهای اصیل گاوی شد

نوربیک موراشف تصریح کرد که کشورش با توجه به ظرفیت های خوب آبی و خاکی به دنبال توسعه تولیدات زراعی و باغداری نیز 

 .ادامه نسبت به توسعه باغات این کشور و ترویج آبیاری قطره ای با همکاری بخش خصوصی ایران ابراز تمایل کردوی در .هست

 .هزار هکتار افزایش یافته است 10رقم برنج در قرقیزستان، گفت: امسال سطح کشت این محصول به  10موراشف با اشاره به کشت 

موراشف در مورد کشت فراسرزمینی نیز اذعان داشت: .بیات و دانش فنی ایران نیازمندیموی افزود: ما برای افزایش تولید برنج به تجر

در حال حاضر در قرقیزستان قوانین الزم برای کشت محصوالت توسط کشاورزان خارجی وجود ندارد و این موضوع در حال بررسی 

فراسرزمینی، همکاری در این زمینه را پیگیری وی گفت: در صورت تصویب قوانین کشت .در پارلمان ملی قرقیزستان قرار دارد

کی : قرقیزستان به عنوان یگفت غربی و مرکزی آسیای برنج المللی بین مرکز رییس کومله شهدی عباس  در این دیدار،.خواهیم کرد

نی این مرکز وی اظهار کرد: بررسی های ف.از اعضای این مرکز دارای ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه برنج است

 .نشان می دهد که با وجود ظرفیت های آبی و خاکی در قرقیزستان، سرمایه گذاری در این زمینه می تواند توسعه یابد

http://www.iana.ir/fa/news/41126/%DA%A9%D8%B4%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 سفر وزیر کشاورزی نیوزیلند به ایران / استقبال بزرگ ترین شرکت لبنیاتی جهان از سرمایه گذاری در ایران

وزیر صنایع پایه )کشاورزی( نیوزیلند در صدر یک هیات اقتصادی  'هون ناتان گای'سفیر ایران در نیوزیلند روز چهارشنبه اعالم کرد 

 .هفته آینده به ایران سفر می کند 'فونترا'ئیس شرکت از جمله ر

سفیر ایران در نیوزیلند در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اعالم کرد این هیات اقتصادی برای توسعه همکاری  'جالل الدین نمینی میانجی'

حاضر در هیات نیوزیلندی را رئیس وی از جمله افراد .ها در بخش کشاورزی و صنایع لبنیات روز شنبه آینده عازم ایران می شود

اعالم کرد و گفت که فونترا از زمان تاسیس با ایران مراوده داشته و به ویژه منبع اصلی واردات کره مورد نیاز  'فونترا'شرکت لبنیاتی 

ندی، بزرگ ترین میلیون دالر کره از این شرکت نیوزیل 150ایران در برخی از سال ها با وارد کردن بیش از  .کشورمان بوده است

سفیر ایران در نیوزیلند گفت که فونترا مزارع نمونه در کشورهای مختلف راه اندازی کرده و سرمایه گذاری .مشتری فونترا بوده است

گسترده ای در کشورهای خارجی از جمله در چین، تایلند، ویتنام، سریالنکا، برزیل، ونزوئال، مکزیک، شیلی، امارات متحده عربی، 

  .ان و قاره اروپا و امریکا انجام داده است، به گونه ای که درآمد اصلی این شرکت از طریق این سرمایه گذاری هاستعربست

میلیون جمعیت و طبیعت مناسب و همسایگی با آسیای میانه و قفقاز و روسیه جزو  80وی معتقد است که ایران با داشتن بیش از 

میانجی گفت که ترغیب این شرکت به سرمایه گذاری در کشورمان در دستور کار سفارت  نمینی.اهداف شرکت فونترا نیوزیلند است

ایران در ولینگتون قرار داشته و تبادل اطالعات با این شرکت در زمینه چگونگی، قوانین، مقررات و مزایای سرمایه گذاری در ایران 

در استان های شمالی به ویژه استان گلستان  'فونترا'وانند با وی اعالم کرد که شرکت های لبنیاتی کشورمان می ت.صورت گرفته است

که دارای آب و هوای مشابه نیوزیلند است سرمایه گذاری مشترک کنند و به تولید شیر و فرآوری آن با فناوری جدید و شیوه مدیریتی 

ده لبنیات با کیفیت باال در جهان نیوزیلند نخستین کشور صادرکنن.مدرن که موجب کاهش چشمگیر هزینه ها می شود، بپردازند

نیوزیلند به علت داشتن زمین های مستعد دامداری و .بوده و محصوالت تولیدی این کشور به علت کیفیت باال در دنیا معروف است

 بارندگی فراوان و همچنین به علت دوری از سایر کشورها، دارای وضعیت منحصر به فردی است که اساس دامداری گسترده و خوب

با تجمیع شرکت های بزرگ دامداری، بزرگ ترین شرکت  2001دولت نیوزیلند در سال  .را در این کشور پایه گذاری کرده است

درصد لبنیات جهان را در دست دارد و به بیش از  30تاسیس رد. این شرکت هم اکنون تولید  'فونترا'لبنیاتی جهان را تحت عنوان 

عضو پارلمان و  'دیوید کالرک'.میلیارد دالر است 20االنه شرکت فونترا نیوزیلند بیش از درآمد س.کشور صادرات می کند 100

سخنگوی توسعه اقتصادی حزب کارگر نیوزیلند نیز که سال گذشته میالدی به همراه هیات تجاری به ایران سفر کرد روز شنبه گفت 

تجاری نیوزیلند بوده و این روابط کاهش یافته است، اما  میلیون نفری در زمانی پنجمین شریک 80که ایران با جمعیت بیش از 

بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده شیر و محصوالت لبنی جهان  'فونترا'شرکت .اکنون فرصت احیاء مناسبات اقتصادی وجود دارد

شترک )برجام( و لغو تحریم های پیش از این آمادگی این شرکت را برای افزایش همکاری با ایران پس از اجرای برنامه جامع اقدام م

 ارزش با و کلیدی شریک عنوان به ایران  از این از پیش 'فونترا'مدیر عامل  'کلوین ویکهام'.ناعادالنه علیه کشورمان اعالم کرده است

 .د و آمادگی فونترا را برای همکاری و سرمایه گذاری در کشورمان اعالم کردکر یاد گذشته های سال در شرکت این

 'تد مک کلی'وزیلند پس از لغو تحریم ها علیه ایران روند توسعه همکاری های اقتصادی با کشورمان را با سرعت طی می کند و نی

وزیر  'هون ناتان گای'هیاتی که هفته آینده به ریاست .وزیر تجارت نیوزیلند نیز آذر ماه امسال در صدر هیاتی به تهران سفر کرد

یلند به تهران سفر می کند، دومین هیات بلندپایه اقتصادی این کشور است که پس از برجام عازم تهران کشاورزی( نیوز)صنایع پایه 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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پیش بینی شده است حجم مبادالت تجاری ایران و .می شود تا از ظرفیت های موجود جهت توسعه روابط دوجانبه استفاده کند

 .د دالر افزایش یابدبرابری در آینده ای نزدیک به یک میلیار 5نیوزیلند با رشد 

http://www.iana.ir/fa/news/41103/%D%8B%3D%81%9D%8B1 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

های خصوصی دو کشور برای روابط اقتصادی و اجرایی کردن توافقات کشاورزی/ دعوت از بهترین شرکت 

 کشاورزی

 .نمایندگان ایران و فنالند بر ضرورت اجرایی شدن توافقات اقتصادی و کشاورزی دو کشور تاکید کردند

 صادیبه گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با معاون امور اقت

و اشتغال فنالند گفت: طی چند سال اخیر، قراردادهای زیادی در بخش کشاورزی میان دو کشور منعقد شده که باید هرچه سریع تر 

 .شود اجرایی

محمدعلی جوادی در همین حال خواستار سرمایه گذاری های مشترک ایران و فنالند در حوزه کشاورزی شد و اظهار داشت: برای 

وی با بیان این فنالند قبل و بعد از تحریم ها،مواضع متعادلی .ی ها،مبادالت بانکی نیز باید با سهولت انجام شودتوسعه این همکار

، توسعه روابط کشورهایی که مواضع متعادلی با 5+1نسبت به ایران داشته است،تصریح کرد: پس از توافق هسته ای ایران و گروه 

جوادی بر لزوم افزایش حجم مبادالت کشاورزی میان دو کشور تاکید کرد و .ته استایران داشتند، با شتاب بیشتری صورت گرف

ایران کشوری چهار فصل و دارای آب و هوای متنوع است و این ویژگی، ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری فنالندی ها در  :گفت

شت: کشور فنالند نیز می تواند در زمینه واردات خشکبار وی با اشاره به صادرات خشکبار ایران به بازارهای اروپایی اظهار دا.ایران است

در این دیدار، معاون وزیر امور اقتصادی و اشتغال فنالند، تجارت و تحقیق و توسعه کشاورزی را از زمینه های .از ایران اقدام کند

ش، اجرایی شدن توافقات اقتصادی وی افزود: سفر رئیس جمهوری فنالند به ایران در سه ماه پی.همکاری میان دو کشور عنوان کرد

معاون وزیر امور اقتصادی و اشتغال فنالند اظهار داشت: پیشنهاد می شود روابط اقتصادی .و کشاورزی دو کشور را تقویت کرده است

، وی ادامه داد: به غیر از روابط اقتصادی و تجاری بخش خصوصی.و کشاورزی بین بهترین شرکت های خصوصی دو کشور شکل بگیرد

 .موضوعاتی مانند تحقیق و توسعه کشاورزی می تواند از محورهای همکاری میان موسسات تحقیقاتی دو کشور باشد

http://www.iana.ir/fa/news/41042/%D%8A%7D%8AC%D%8B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 دما می شود مانهاسجایگزین « سبا »

 96های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعالم کرد: از ابتدای سال مدیر کل وصول حق بیمه و حساب

 .سامانه سبا جایگرین سامانه دما خواهد شد

عی کشاورزان، روستاییان و عشایر، عباس باقری با اعالم این خبر گفت: در حال عمومی صندوق بیمه اجتما به گزارش ایانا از روابط

دوق های صنهای استانی و تمامی کارگزاری( صندوق در مدیریتسامانه سباحاضر امکان استفاده از سامانه سیستم بیمه اجتماعی )

 1395است. با این وجود، این سامانه تا پایان سال  در سراسر کشور فراهم شده و به عبارتی این سامانه وارد فاز عملیاتی شده

 .خورشیدی به صورت همزمان و موازی با سامانه دما در دسترس تمامی کارگزاران صندوق خواهد بود

افزاری به نحوی تهیه شده است که امکان استفاده از آن برای تمامی کاربران با رعایت حدود وی افزود: سامانه سبا به لحاظ نرم

 .سی در سراسر کشور فراهم استدستر

های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تصریح کرد: برای تمامی مدیر کل وصول حق بیمه و حساب

ته های استانی قرار گرفکارگزاران صندوق در سراسر کشور نام کاربری و کلمه عبور ورود به سامانه تعریف شده و در اختیار مدیریت

های استانی نسبت به دریافت نام کاربری و کلمه عبور خود است و کارگزاران صندوق موظفند در اولین فرصت با مراجعه به مدیریت

 ( آموزشی اقدام کنند.سی دیبه همراه یک عدد لوح فشرده )

آنالین  ای، به صورتت مرتبط با امور بیمهنام بیمه شدگان، تایید کارگزاری و سایر موضوعااندازی سامانه سبا، از این پس، ثبتبا راه

 شود./و تحت شبکه اجرا می

http://www.iana.ir/fa/news/40990/%D%8B%3D%8A%8D%8A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 رای رون  معامالت بورس کاالاهرم چندوجهی ب

دهند استقبال ها نشان میطور که بررسیاندازی شد و آنهفته گذشته معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران در بورس کاال راه

ق نمناسبی از این معامالت نیز در مدت یک هفته گذشته از این بازار صورت گرفته است. کارشناسان معتقدند این نوع معامالت به رو

بورس کشاورزی از یکسو و تسهیل فرآیند تامین مالی این بخش از کانال بورس کاال از سوی دیگر کمک شایانی خواهد کرد و شاید 

 .کرد و ستد قرار گرفته معرفیبتوان این تجربه را حتی بهتر از تجربه آتی محصوالت کشاورزی که پیش از این در بورس کاال مورد داد

 ی حمزه بهادیوند چگین

دهند استقبال ها نشان میطور که بررسیاندازی شد و آنهفته گذشته معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران در بورس کاال راه

مناسبی از این معامالت نیز در مدت یک هفته گذشته از این بازار صورت گرفته است. کارشناسان معتقدند این نوع معامالت به رونق 

و تسهیل فرآیند تامین مالی این بخش از کانال بورس کاال از سوی دیگر کمک شایانی خواهد کرد و شاید بورس کشاورزی از یکسو 

 .کرد و ستد قرار گرفته معرفیبتوان این تجربه را حتی بهتر از تجربه آتی محصوالت کشاورزی که پیش از این در بورس کاال مورد داد

ار و شود و با انتشار قبض انبعنوان سرمایه مورد معامله در نظر گرفته میی مذکور بهبه این ترتیب باید گفت موجودی انبارهای کاال

گواهی سپرده کشاورز قادر به استفاده از سایر مزایا از جمله حتی تسهیالت بانکی نیز با پشتوانه کاال خواهد بود. این در شرایطی است 

قیمت را برای محصول مذکور از طریق عرضه و تقاضای واقعی در بازاری ترین که این روش قابلیت آن را دارد تا بهترین و مناسب

مالی  عنوان یک ابزار مهمانتشار گواهی سپرده کاالیی که از دو سال پیش به« دنیای اقتصاد»منتظم تعیین و اعالم کند. به گزارش 

ی مورد های این ابزار در تامین منابع مالناسان تواناییمعرفی شده بود تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود با این حال به عقیده کارش

آن را  طور مجمل باید گفت این ابزار قابلیتهای مختلف از کشاورزی گرفته تا فوالد و پتروشیمی بسیار باال است و بهنیاز برای بخش

 .در قالب یک گواهی درآورد قابلیت استفاده داردصورت یک اهرم قابل اتکا و معامله دارد تا در هر کاالیی که بتوان موجودی انبار را به

 های تجاریهای سیکلریسک 

دهنده و متضمن وجود کاال در انبارهای مورد تایید بورس کاال است این قابلیت را برای دارنده این اوراق ایجاد قبض انبار که نشان

عنوان ابزاری امله در بورس کاال را نیز تضمین کرده و بتوانند بهکند که عالوه بر دریافت تسهیالت از سیستم بانکی بتوانند انجام معمی

برای حضور در معامالت آتی محصول مورد نظر مشارکت کنند. به گفته کارشناسان این نوع قبض ضریب نقدشوندگی را در مورد 

ن تقاضا و عرضه از یک محصول خاص شود اطالعات کافی از موجودی کاال و میزادهد و به عالوه باعث میکاالهای مختلف افزایش می

های مهم در اقتصاد ایران به خصوص در های مختلف قابلیت برآورد داشته باشد. این در شرایطی است که یکی از چالشدر دوره

های ناگهانی در فصول مختلف سال است که های عرضه و تقاضا و ایجاد شکافهای مختلف اقتصادی مشخص نبودن شکافسیکل

رسد قبض انبار و محاسبه موجودی انبارهای شود که به نظر میهای مختلف میها در دورهافزایش آنی یا کاهش فوری قیمت منجر به

تر بینی روندهای آتی قیمت کاال از نتایج بسیار مناسب این نوع ابزار در بازارهای کاالیی باشد. در این بین اگر کالنمختلف برای پیش

کاالیی بنگریم باید دو موضوع را بررسی کنیم؛ نخست اثرگذاری این ابزار بر تامین منابع مالی در صنایع به موضوع گواهی سپرده 

های طور که در گزارشهای قیمتی در این صنایع. به عقیده فعاالن صنایع گوناگون و همانمختلف و دوم اثرات این کاال بر ریسک

ها دربخش تولید در صنایع گوناگون مشکالت تامین منابع سرمایه در گردش برای چالش ترینپیشین نیز بررسی کردیم یکی از مهم

های اخیر و به خصوص بعد از دوره رکود طوالنی اخیر که از دولت دهم آغاز شد و تا سال این موضوع در سال .ها استاین بخش

ها الیت خود ادامه دهند و این در حالی است که بانکتر به فعهای پایینگذشته نیز ادامه داشت باعث شد بسیاری از صنایع با ظرفیت

 .کنندگذشته از مشکالتی که برای پرداخت تسهیالت داشته و دارند وثایق و تضامین سنگینی را نیز از تولیدکنندگان درخواست می
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 های کاالیی با اوراق سپردهتضمین 

تواند نقش یک تضمین را بر عهده بگیرد و این نقش تولیدی می های مختلفرسد موجودی انبارها در بخشبه این ترتیب به نظر می

عنوان مثال معامالت سلف، سلف موازی )البته این ابزار نیز از مختصات قابل قبولی در شود. بهدر سایر ابزارهای تامین مالی دیده نمی

ه عنوان پشتوانمعامالت جایگاه مشخصی دارند و بهبازارهای مالی و کاالیی برخوردار است(، یا بازارهای آتی با تکیه بر ماهیت خود 

شوند اما در این نوع از اوراق شرایط متفاوت است. در این بین قبض انبار متکی به موجودی انبار کاالیی تامین مالی محسوب نمی

ر شرایطی تولیدکننده قادر مشروط به فروش حتمی کاالی موجود در انبار نیست و قابلیت معامله در بازار را دارد و در صورتی که د

های تواند با استفاده از این قبض تامین مالی و تسهیالت مورد نیاز را انجام دهد. چالش دوم ریسکبه فروش کاالی خود نباشد نیز می

، ی شیمیاییکنندگان مواد اولیه همچون فوالد، فلزات پایه، کاالهای پتروشیمی همچون پلیمرها و کاالهاتامین .قیمتی در بازار است

گیرند همگی کاالهای مورد نیاز سایر صنایع را تولید کرده و در اختیار کود و قیر و... که همگی در بورس کاال مورد معامله قرار می

 هاییشود به سرعت به سایر بازارها و کاالهای نهایی یا بخشهای قیمتی که از این بازارها آغاز میدهند و اغلب ریسکآنها قرار می

های قیمتی یا وجود ندارد یا از شود و این در حالی است که در کشور ما ابزار پوشش ریسکمچون مسکن، خودرو و... منتقل میه

 های مختلف شناسایی کرده و احتماالتهای قیمتی را در دورهکارآیی حداکثری برخوردار نیستند. به این ترتیب ابزارهایی که ریسک

ها مورد استفاده قرار گیرد. تواند همچون ابزاری ضمانتی برای معامالت در این بخشرسی و اعالم کند میها را برتغییرات آتی قیمت

عنوان مثال یکی از موارد مورد نیاز آن است که ابزار قبض انبار و گواهی استاندارد کاال در در این بین البته شروطی نیز الزم است؛ به

عنوان مثال اکنون فعاالن بخش فوالد خواهان آن هستند که این مورد استفاده قرار گیرد. به مورد سایر کاالها نیز به جز کشاورزی

 تواند بسیاری از مشکالت این صنایع را مرتفعابزار در مورد آنها نیز مورد استفاده قرار گیرد. به عقیده آنها این ابزار در بخش فوالد می

منجر شود. به عقیده فعاالن فوالدی در صورتی که این ابزار برای بخش فوالد نیز منتشر سازد و به شفافیت معامالتی در این گروه نیز 

ها شفاف و باثبات باشند، تامین مالی بخش فوالد به آسانی صورت توان امیدوار بود که استانداردهای تولید ارتقا یابند، قیمتشود می

باشد و از این موارد گذشته این ابزار در عبور از شرایط رکودی فعلی  بگیرد، مشتریان و فروشندگان و عرضه و تقاضا روشن و شفاف

 .نقشی مهم را بازی کند

 رکود در تاالرهای معامالتی 

صورت تبانی بین برخی تجار و تولیدکنندگان تعیین و اعالم ها بهبرند. قیمتدر حال حاضر فعاالن بخش فوالد از روندی کند رنج می

ها به شدت کاهش یافته و منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان ست که تقاضای موثر در بازار وجود ندارد. عرضهشود و این در حالی امی

شود. در چنین شرایطی است که دالالن و بازار آزاد محصوالت فوالدی هر روز قیمت جدیدی را به بازار تزریق به سختی تامین می

نیز  اند. در بازار پتروشیمیاتفاقا همین موضوعات باعث طوالنی تر شدن مسیر رکود شده دهند کهکنند و مسیر بازار را تغییر میمی

 دستی معتقدند کاالی مورد نیاز خود را نه از کانال بورس کاال بلکهشود. تولیدکنندگان صنایع پایینشرایط با شدت کمتر اما دیده می

شناس بازار فوالد در این زمینه با اشاره به اینکه انتشار اوراق سلف استاندارد در کنند. امیر مسعودپرور کاراز مسیر بازار آزاد تامین می

چارچوب قوانین اجرایی بورس کاالی ایران کمک شایانی به امر تامین مالی تولیدکنندگان باالخص فوالدسازان خواهد کرد گفت: این 

اند نقش کلیدی در تامین مالی شدهرس کاال عرضه میهای تولیدی که از گذشته در بوهای سلف مجتمعاوراق در کنار فروش

ها با انتشار اوراق سلف موازی تیرآهن، بخشی ها دارد. به گفته وی در این بین تاکنون در بخش فوالد، برخی شرکتمدت بنگاهکوتاه

 .ق این اوراق بیشتر خواهد شدرفته حجم تامین مالی از طریاز سرمایه در گردش خود را از طریق بورس کاال فراهم کرده که رفته

های کاالیی میسر است و درصورتی به گفته وی درحال حاضر امکان ورود خریداران خرد به تاالر معامالت صنعتی برای اغلب گروه

 توان شاهد اقبال این طیف مشتریان بهها و شرایط تسویه برای خریداران خرد مهیا باشد، میکه شرایط خرید از نظر تنوع عرضه
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نندگان، کافزاید: در حال حاضر با توجه به شرایط کلی و رکود بازار و نیز عدم ارائه شرایط مطلوب از سوی عرضهبورس کاال بود. وی می

های مشتریان مهیا نیست که بررسی روی این موارد و امکان حضور مشتریان خرد در دستور کار شرایط مناسب برای ورود همه گروه

صحبت کرده افزود: مطمئنا با توسعه ابزارهای مالی نوین در بورس کاال، توفیق روز افزون برای تامین « ایسنا»با قرار دارد. وی که 

گوید: پذیرش انبارهای های مناسب را شاهد خواهیم بود. مسعودپرور میهای کاالیی با هزینهمالی تولیدکنندگان در همه گروه

های بورس قرار گرفته است، منجر به باالرفتن استاندارد محصوالت تولیدی، بهبود ر برنامهنقاط کشور که داستاندارد متعدد در اقصی

تر شرایط نگهداری، ارتقای کیفیت سیستم حمل و نقل و تحویل بار، شفافیت بیشتر اطالعات آماری تولید و مصرف و از همه مهم

الیی به خصوص در شرایط فعلی و رکودی بازار که موجودی در شود. ابزار گواهی سپرده کاتامین نقدینگی برای تولیدکنندگان می

 .تواند مقدمات جذب نقدینگی را فراهم کرده و به پلی برای خروج رکود از بازارها تبدیل شودانبار تولیدکنندگان وجود دارد، می

 بازی در بازار کاالپوشش ریسک سفته

بازان از بازار فیزیکی به بازارهای اهمیت باالیی برخوردار است هدایت سفتهدر این بین خاصیت مهم دیگر اوراق گواهی سپرده که از 

دهد. البته باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه های داللی در بازار را کاهش میهای دخالتکاغذی است که این موضوع نیز ریسک

های عدم ها با ریسکبازار به خصوص در شرایطی که قیمت بازان در بازارها اجتناب ناپذیر است اما وجود این عوامل دروجود سفته

هایی همچون دست به دست شدن کاال یا تالش برای شناسایی شود بازار با چالششوند موضوعی است که باعث میمی روتعادل روبه

 وراین نوع ریسک را نیز با کاهش روبهشود.با این حال ابزارهایی همچون گواهی سپرده کاالیی  روسود بیشتر با افزایش قیمت و... روبه

شود فعاالن این حوزه به جای آنکه بر معامالت فیزیکی برای کسب سود ناشی از داللی متمرکز شوند اوراق ناشی سازد و باعث میمی

 .بازی به این نوع اوراق منتقل شوداز سپرده کاال را به جریان انداخته و سفته

http://www.iana.ir/fa/news/41048/%D%8A%7D%87%9D%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 میلیون تومان مشتریان بانک کشاورزی از امروز ۱۰۰بخشودگی سود و جرایم تسهیالت کمتر از 

و دستور العمل ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،جزئیات بخشودگی سود  1395بودجه سال قانون  35در اجرای تبصره 

 .و جرایم مشتریان بانک کشاورزی که بدهی آنان کمتر از یک میلیارد ریال )یکصد میلیون تومان( است اعالم شد

جاری برابر با دستور العمل ابالغی بانک مرکزی جمهوری به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریانی که تا پایان سال 

 اسالمی ایران نسبت به تسویه نقدی اصل بدهی خود اقدام کنند، سود و جریمه بدهی آنان بخشوده خواهد شد.

بر اساس این گزارش مالک اصلی محاسبه اصل بدهی، آخرین قرار داد منعقد شده بین بانک و مشتری بوده و فقط یک پرونده 

سهیالتی مشمول استفاده از این قانون خواهد شد.این گزارش می افزاید، خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه، بدهکارانی ت

که از تسهیالت مسکن روستایی استفاده کرده اند و همچنین آن دسته از آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه که بدهی آنان استمهال 

 ایر بدهکاران بخش کشاورزی مشمول این قانون در اولویت های بعدی قرار دارند.شده است، در اولویت هستند و س

 در بانک این شعب به مراجعه با تا دارند فرصت جاری سال ماه اسفند پایان تا امروز از شوند، می قانون این مشمول که بدهکارانی 

 تسویه بدهی خود اقدام کنند./ به نسبت کشور، سراسر

http://www.iana.ir/fa/news/41031/%D8%A8%D8%AE%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 کشت فراسرزمینی در قرقیزستان در دستور کار ایران قرار گرفت

 تواند یکی ازهای کشاورزی بین ایران و جمهوری قرقیزستان گفت: قرقیزستان میه همکاریوزیر جهاد کشاورزی در حاشیه توسع

 .های منطقه در کشت فراسرزمینی برای ایران باشدفرصت

های کشاورزی بین ایران و جمهوری قرقیزستان در پاسخ به خبرنگار ایانا مبنی بر وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه توسعه همکاری

راسرزمینی در این کشور، گفت: کشت فراسرزمینی در قرقیزستان در دستور کار قرار دارد و باید این موضوع را بررسی وضعیت کشت ف

های قرقیزستان در کشت فراسرزمینی، افزود: البته بیشتر مناطق این کشور، کوهستانی است کرد.محمود حجتی با اشاره به محدودیت

هایی که در این زمینه وجود دارد، برنامه مورد نظر را یافت؛ بنابراین باید با توجه به محدودیت توان اراضی زراعی را در آنو کمتر می

ند توان به محصوالتی مانعنوان مثال میهای همکاری ایران و قرقیزستان بسیار زیاد است. بهریزی کرد.به گفته وی، اما ظرفیتطرح

وانند تشود و در عوض آنها نیز میه اشاره کرد که از ایران به قرقیزستان صادر میجات، سبزیجات، خرما، پسته، کیوی و کود اورمیوه

کننده گوشت دام سبک برای ایران باشند؛ بنابراین همکاری متقابل دو کشور در پیشبرد اهداف تجاری، پتانسیل باالیی دارد تأمین

اد کشاورزی معتقد است: اگرچه تاکنون مبادالت تجاری بین دو ریزی کنیم.وزیر جهرود از امروز، سنگ بنای آن را پایهکه امید می

رسد و باید با نظر مییافتگی روابط سیاسی ایران و قرقیزستان، بسیار کم بهکشور مرسوم بوده، اما روابط اقتصادی با توجه به توسعه

 ای اقتصادی خود بیشتر تالش کنند./هوجود فرهنگ، مذهب و منطقه مشترکی که این دو از آن برخوردارند، در توسعه همکاری

http://www.iana.ir/fa/news/41012/%DA%A%9D%8B%4D%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 شوداسفند برگزار می ۱۰ «ای و تبلیغاتی در بازار عراقحضور رسانه»همایش 

در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  17تا  13اسفند از ساعت  10سه شنبه « حضور رسانه ای و تبلیغاتی در بازار عراق»همایش 

 .کشاورزی ایران برگزار می شود

ه ک« ی در بازار عراقحضور رسانه ای و تبلیغات»امور بین الملل اتاق ایران از فعاالن اقتصادی دعوت کرد تا در همایش 

 .در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود، شرکت کنند ۱7تا  ۱3اسفند از ساعت  ۱۰سه شنبه 

به گزارش ایانا از اتاق ایران، در این همایش که از سوی اتاق مشترک ایران و عراق برگزار می شود، مدیران ارشد شبکه های تلوزیونی، 

ی، مطبوعات، خبرگزاری ها، پایگاه های اینترنتی فعال در ایران و عراق، کارشناسان شبکه های اجتماعی عراق، مدیران شرکت رادیوی

های تبلیغاتی عراقی و مدیران بخش روابط عمومی و فناوری اطالعات و ارتباطات از سازمان های ذیربط به سواالت شرکت کنندگان 

 .پاسخ خواهند داد

اق مشترک ایران و عراق در این همایش یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، سعید اوحدی، مشاور طبق اعالم ات

معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، حجت االسالم علی کریمیان، دبیرکل اتحادیه رادیو و تلوزیون 

دیه رادیو تلویزیون های عراق، محمد مهدی منطقی، رئیس اتحادیه جهانی رسانه های اسالمی، السید حمید الحسینی، رئیس اتحا

های مجازی، مهدی کرمی پور دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، محمد ابراهیم رضا زاده، رایزن بازرگانی ایران در عراق، علی محمد 

محمد دلبری، مسئول پایگاه خبری هدانا، رضا رحمتیان  صالحی نظر، مدیرشبکه العالم، علیرضا سلیمانی زاده، مدیر شبکه سحر،

 .مدیرمسئول نشریه جام کردی، حضور خواهند داشت

http://www.iana.ir/fa/news/41185/%D%87%9D%85%9D%8A%7DB8%C% 
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 هابرنامه و سیاست 
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 ای را به گمرک ابالغ کردسازمان توسعه تجارت فهرست کاالهای یارانه

ای را به گمرک کشور ابالغ ای به گمرک با استناد به مصوبه هیات وزیران فهرست کاالهای یارانهسازمان توسعه تجارت ایران در نامه

بهمن با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و  9ن توسعه تجارت، این فهرست که در به گزارش ایانا از روابط عمومی سازما.کرد

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  18ماده  2تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسید، موضوع تبصره 

 .شودهای کشاورزی میهای انرژی، دارو و نهادهاست که شامل چهار بخش کاالهای اساسی، حامل

 (ATK)بر این اساس گندم، آرد و نان در بخش کاالهای اساسی و بنزین، گازوییل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره، سوخت هوایی 

 .اندای قرار گرفتهدر بخش حامل های انرژی در فهرست کاالهای یارانه

ای نواع واکسن، شیر خشک، کیسه خون نیز از جمله کاالهای یارانهالعالج، اداروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن و صعب

 .بندی در بخش کشاورزی کودهای شیمیایی )فسفات و پتاس( قرار دارندبخش دارو هستند؛ ضمن اینکه طبق این طبقه

http://www.iana.ir/fa/news/40993/%D%8B%3D%8A%7D%8B%2D%9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 تصویب تعطیالت زمستانی مدارس در دولت/آخرین وضعیت مقابله با قاچاق خاک در کشور

های ی اعالم کرد که دستگاهرئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در جلسه ستاد مدیریت بحران در خوزستان سازمان هواشناس

بینی بهتری در اختیار مردم توانند خدمات پیشاندازی کرده است که در این صورت میبینی گرد و غبار راهجدیدی به منظور پیش

شگاه یالمللی محیط زیست با بیان اینکه این نمابه گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه بین.قرار دهند

شود، افزود: عنوان اقتصاد سبز و اقتصاد مقاومتی را سه سال است که برای نمایشگاه ها برگزار میدر محل دائمی نمایشگاه 9تا  6از 

 :های مهمی دارد، گفتمحیط زیست امسال ویژگی المللیبین نمایشگاه برگزاری اینکه به اشاره با وی .ایممحیط زیست حفظ کرده

ها و موسسات دولتی و غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست از جمله ویژگی های امسال نمایشگاه محیط رکتحضور چشمگیر ش

ایم تا فعالیت های اقتصادی در راستای های دکتر روحانی بوده است و سعی کردهوی اظهار کرد: اقتصاد سبز جزو برنامه.زیست است

المللی محیط زیست فرصتی است تا صنایع و فناوری هایی که در حوزه بین بهبود شرایط محیط زیست را توسعه دهیم. نمایشگاه

 .کنند آثار خود را عرضه کنند و با هم تبادل تجربه داشته باشندمحیط زیست فعالیت می

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تجارت، اقتصاد و محیط زیست محورهای نمایشگاه امسال محیط زیست است 

المللی باعث ایجاد رقابت در حوزه فناوری حضور قوی بین  :کشور خارجی در نمایشگاه محیط زیست خبر داد و گفت 20ز حضور ا

 .های مدیریت پسماند، مدیریت انرژی، بهینه سازی انرژی و انرژی های نو خواهد شدهای سبز به ویژه در زمینه

رصتی برای ارائه پیشرفت ها و دستاوردها است اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد ابتکار با تاکید بر اینکه نمایشگاه محیط زیست ف

 های تخصصیحضور پر شوری در نمایشگاه امسال خواهند داشت. همچنین جایگاه رسانه ها بسیار پررنگ دیده شده است. کارگروه

 .المللی برگزار خواهد شدر سطح ملی و بینهای سبز و مدیریت پسماند ددر موضوعات مختلف از جمله انرژی های نو، فناوری

المللی محیط زیست اشاره رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به نشست ویژه ایران و آلمان طی برگزاری نمایشگاه بین

ان مهم "الک سولهایم"المللی خواهیم داشت. رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل کرد و گفت: امسال مهمانان خاص ملی و بین

وگو خواهیم داشت. همچنین مراسم درختکاری با حضور رئیس برنامه محیط زیست ویژه ما است که در موضوعات مختلف گفت

 .سازمان ملل برگزار خواهیم کرد. عالوه بر این وزیر محیط زیست ایتالیا نیز در نمایشگاه محیط زیست حضور خواهد داشت

المللی برای پیشبرد مناسبات دوجانبه در نمایشگاه ه به اینکه تعدادی میهمانان بینرییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشار

قائم مقام وزیر آلمان در نمایشگاه شرکت خواهند کرد که همه اینها در راستای اجرای  :محیط زیست حضور خواهند داشت، گفت

جلسه ستاد مدیریت بحران با موضوع گرد و غبار خوزستان که  ابتکار در ادامه با اشاره به.های دوجانبه خواهد بودنامهمصوبات تفاهم

روز گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه وزیر کشور گزارشی از نحوه 

صورت گرفته به منظور حل  هایمدیریت مشکالت مختلف استان خوزستان ارائه دادند. همچنین وزیر نیرو گزارشی در مورد تالش

مشکالت آب و برق خوزستان ارائه کردند. عالوه بر این وزیر جهاد کشاورزی گزارشی را در ارتباط با اقدامات این وزارتخانه در راستای 

 .های خوزستان ارائه دادندهای گرد و خاکمقابله با کانون

های گرد و غبار ایران استان خوزستان اظهار کرد: مطالعات شناسایی کانونهزار هکتار کانون فوق بحرانی در  30وی با اشاره به وجود 

 کشاورزی جهاد وزارت. شد نهایی نیز هاکانون با مقابله هایبرنامه خوزستان در این بر عالوه طی دولت یازدهم انجام و تکمیل شد. 

هزار هکتار در خوزستان  40لوژیک و کاشت نهال به وسعت هایی شامل ثبت بیوهای گرد و غبار خوزستان برنامهمنظور مهار کانون به

 .به ویژه در جنوب این استان و منطقه هندیجان انجام خواهد داد

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

86 

های گرد و غبار که کشور ما را رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در کشورهای عربستان، عراق و سوریه کانون

، گفت: گرد و غباری که روز گذشته در استان خوزستان ایجاد و از سوریه و عراق وارد خوزستان دهد، وجود داردتحت تاثیر قرار می

سفری به عراق به منظور پیگیری این موضوع داشتم و حتی اقداماتی  92شود. در سال هاست تکرار میای است که سالشد. پدیده

ضوع مقابله با گرد و غبار داشتیم اما متاسفانه شرایط داخلی چون کاشت نهال نیز صورت گرفت. مذاکرات متعددی با عراق در مو

 .های مقابله با گرد و غبار را به طور کامل اجرایی کنیمای بود که نتوانستیم برنامهعراق به گونه

شده است،  جهابتکار با بیان اینکه بسیاری از مناطق داخل عراق به دالیل مختلف از جمله طرح گسترده گاپ ترکیه، با مشکالتی موا

های درصد آب دجله و فرات پشت سدها حبس شده است که تاثیرات بسیاری روی تاالب 35اظهار کرد: در نتیجه اجرای این طرح 

ای در المللی نیز داریم. پیش از این قطعنامههورالعظیم و هورالهویزه خواهد داشت. برای پیگیری موضوع گرد و غبار مناسبات بین

ان ملل تصویب شد که طی آن دبیرکل مکلف شد تا گزارشی در مورد وضعیت گرد و غبار در کل دنیا ارائه دهد. مجمع عمومی سازم

 هایای در مجمع وزرای محیط زیست جهان داشتیم. از تمام ظرفیتتاکنون قطعنامه دوم صادر شده است. عالوه بر این نیز قطعنامه

گرد و غبار  هایایم و سعی کردیم دنیا را بر ضرورت رسیدگی به کانونبار استفاده کردهالمللی برای مقابله با گرد و غدوجانبه و بین

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در جلسه ستاد مدیریت بحران که روز گذشته با محوریت استان .مجاب کنیم

 ها شدهار کرد: طی دولت یازدهم توجه خاصی به احیای تاالبها ارائه دادند، اظهخوزستان برگزارشد، گزارشی در مورد وضعیت تاالب

همزمان  92های ایران است که در سالترین تاالباست که تالش برای احیای دریاچه ارومیه از جمله آنهاست. تاالب هورالعظیم از مهم

ت محیط زیست و اقدامات وزارت نفت، با آغاز کار دولت یازدهم به طور کامل خشک بود ولی در حال حاضر با پیگیری سازمان حفاظ

باز شد و آب چرخه با اراده دولت  93ها در سال های مرزی روی تاالب، حقابه تاالب تامین شد. این دایکدر مورد برداشتن دایک

وده شور است و به هیچ وجه سمی و آلگیری شده است که آب آن لبدرصد آب 70ب تاال این حاضر حال در. شد هورالعظیم وارد 

کارهای خوبی  :ابتکار در ادامه در مورد وضعیت تاالب شادگان مبنی بر اینکه این تاالب از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت.نیست

مدیریت  ها وشده، روز گذشته نیز در جلسه مدیریت بحران خوزستان تاکید کردم که تامین حقابه تاالببرای احیای شادگان انجام می

های سدسازی مشمول طرح ها به ویژه طرحوی با اشاره به اینکه همه طرح.ور باید مورد توجه کافی قرار گیردمنابع آب کل کش

کنم که طی دولت یازدهم هیچ طرحی بدون مجوز ارزیابی زیست محیطی ارزیابی زیست محیطی هستند، گفت: با قاطعیت اعالم می

های بسیار اجازه چغاخور، نمونه بارز این رویه است که با وجود پیگیری –زکوه اقدام به فعالیت نکرده است که توقف فعالیت تونل سب

 .محیطی دریافت نکنند، اجازه فعالیت نکنندکار آن را ندادیم و آن را متوقف کردیم. تا زمانی که مجوز ارزیابی زیست

طی دولت یازدهم به غیر از مواردی که قبال  های کارونرییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه انتقال آب از سرچشمه

روز پس از اولین  5های گرد و خاک خوزستان اظهار کرد: حدود بینی طوفانایجاد شده بود، صورت نگرفته است، در مورد امکان پیش

ی اعالم کرد که گرد و غبار در استان خوزستان، در این استان حضور داشتیم که در جلسه ستاد مدیریت بحران، سازمان هواشناس

اختیار  بینی بهتری درتوانند خدمات پیشبینی گرد و غبار تهیه کرده است که در این صورت میهای جدیدی به منظور پیشدستگاه

توانند ساعت قبل از وقوع گرد و غبار مردم را در جریان بگذارند. در این صورت مردم استانی نیز می 24مردم قرار دهند و حداقل 

 .زم را در مورد تعطیلی مدارس به موقع اتخاذ کنندتصمیم ال

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد خطرات ناشی از خشک شدن دریاچه نمک در استان قم اظهار کرد: دو دریاچه نمک 

رودخانه وارد  16اند. های جدی دیدهها آسیبتر شدن هوا و سدسازیو حوض سلطان در قم به چند دلیل به ویژه تغییر اقلیم، گرم

ها کم آب و یا خشک شدند و این موضوع باعث شده دو دریاچه نمک و ها همه رودخانهشد که در نتیجه سدسازیاین دو دریاچه می

ابتکار با بیان اینکه از سال گذشته ورود جدی نسبت به این مساله در استان قم داشتیم، اظهار .های جدی ببینندحوض سلطان آسیب
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اتی از وزارت نیرو به منظور تامین حقابه این دو دریاچه انجام شد و گزارشاتی از وضعیت این دو دریاچه ارائه دادیم. مطالب :کرد

ای برای پخش سیالب در این دو دریاچه داریم که در نتیجه اجرا شدن همین برنامه بود که دریاچه حوض سلطان وضعیت برنامه

کمیل مطالعات و تدوین برنامه جامع عمل سعی داریم این مسائل را در استان قم حل و بهتری پیدا کرد. به طور کلی در صورت ت

، های سنگین جمعیتیکند، افزود: بارگذاریوی با بیان اینکه توسعه محدوده البرز فشارهایی را به محیط زیست وارد می.فصل کنیم

هایی را برای محیط زیست تهران خطرات و محدودیت های صنعتی در اطرافاحداث مجموعه های بزرگ مسکن مهر و توسعه شهرک

 .ها را در استان قم تامین کنیمایجاد کرده است و سعی داریم حقابه این دریاچه

ها از سوی وزیر نیرو ابالغ شده است، ها و دشتتامین حقابه تاالب 93رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از سال 

ها در رده مسووالن بهبود پیدا کرده ها و ضرورت تامین حقابهبه سمتی حرکت کردیم که وضعیت تاالب گفت: در شرایط حاضر

بسامانی در این منطقه در مورد نا شرایط و است بوده ما هایاولویت از یکی قم صنعتی واحدهای ساماندهی این بر عالوه است. 

برای آنها از سوی  هایی های زیادی داریم که برنامهفت و سرب نیز نگرانیابتکار افزود: در بحث بازیا.واحدهای صنعتی وجود دارد

سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده است. بازیافت باتری به به طور کامل ساماندهی شده و تحت نظارت قرار دارد. روی واحدهای 

 .ه از گذشته زیاد استهایی در حال انجام است ولی هنوز مشکالت به جا ماندآجرپذی و گچ نیز فعالیت

 محیطی معادن راهگشای مقابله با قاچاق خاک در کشورنامه ضوابط زیستالیحه خاک و آیین

وی در ادامه در موضوع قاچاق خاک که پیش از این هشدارهایی به مسووالن کشور داده بود، اظهارکرد: الیحه حفاظت از خاک با 

تواند تخریب و آلودگی خاک را تحت پوشش قرار دهد. یحه جامعی است و میهمکاری وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده که ال

 .امیدواریم هرچه زودتر این الیحه در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و به تصویب نهایی برسد

ار زیره یک جزیره بسیرییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به بحث قاچاق خاک در جزیره هرمز با بیان اینکه این ج

کند که پیگیری و برخورد با این موضوع مستقیما به ای دارد، گفت: یک معدن در این جزیره فعالیت میالعادهزیباست و خاک فوق

سازمان حفاظت محیط زیست مربوط نیست و بیشتر به حوزه منابع طبیعی ارتباط دارد اما به طور کلی نیازمند است که ضوابط 

محیطی معادن در شورای عالی نامه ضوابط زیستنویس آیینابتکار با بیان اینکه پیش.در حوزه معدن داشته باشیم محیطیزیست

برداری برای معادن رعایت شود. محیطی از مرحله اکتشاف تا مرحله بهرهباید ضوابط زیست :معادن در حال تهیه شدن است افزود

نطنز و محالت بازدید داشتم که طی بازدیدها شاهد این بودیم که در بسیاری از مناطق تاکنون از بسیاری از معادن کشور از جمله 

تواند کانون گرد و غبار و های معدنی ایجاد شده است. رها شدن معادن بعد از استحصال میمشکالت زیست محیطی ناشی از فعالیت

به بازدید اخیر خود از شهرستان پاکدشت از توابع استان رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره .آلودگی ایجاد کند

هزار نفر جمعیت دارد که عمده آنها مهاجر هستند. این در حالی است که پاکدشت  600تهران اظهار کرد: این شهرستان بیش از 

وغبار هستند در این  واحد صنعتی و معادن عظیم شن و ماسه که منشاء گرد 2700ظرفیت این تعداد جمعیت را ندارد. نزدیک به 

ها از سوی منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت معادن ابتکار با بیان اینکه نظارت.شهرستان بارگذاری شده است

تواند تاثیر بسیاری در بهبود نامه ضوابط زیست محیطی معدن در صورت نهایی شدن میتر انجام شود، اظهار کرد: آیینباید جدی

بازگشتیم مجبور شدیم از صفر شروع  92داشتیم. ولی وقتی در سال  84های مربوط به معادن را در سال نامهع داشته باشد. آییناوضا

وی افزود: قبال سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نظارت بر فعالیت معادن اختیاراتی داشت ولی متاسفانه در دوره قبل .کنیم

ه این اختیارات از سازمان محیط زیست سلب شد. در شرایط حاضر نیز ما اخطاریه هایی به معادن اتفاقاتی در مجلس صورت گرفت ک

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر .ایم ولی اختیار کافی نداریمدهیم. در نطنز بسیاری از معادن را به دادگاه بردهمی

های توسعه پایدار برای توسعه ایران باشد ولی باید واند یکی از بخشتاینکه ما مخالف بخش معدن نیستیم، اظهار کرد: معدن می
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نامه الزامات الزامات زیست محیطی چه در مناطق حفاظت شده و چه در عرصه سرزمینی را رعایت کند. در صورت تصویب آیین

 .یابدفزایش میمحیطی معادن در شورای عالی معدن اختیارات محیط زیست به منظور نظارت در این زمینه ازیست

ا های خوبی بوی با اشاره به حضور کمیته محیط زیست در شورای عالی معدن اظهار کرد: تاکنون نیز سازمان محیط زیست همکاری

نامه وضعیت نظارتی سازمان محیط زیست شورای عالی معدن داشته است و اقداماتی نیز انجام شده، اما در صورت تصویب این آیین

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه از آغاز عملیات زمینی در ارتباط با کاشت نهال در عرصه .کندپیدا می بر معادن بهبود

بحرانی گرد و خاک در استان خوزستان خبر داد و گفت: بحث تامین آب برای پخش سیالب نیز به های فوقهزار هکتاری کانون 40

هکتار را در استان  3000طرح شده است. سال پیش نیز بحث کاشت نهال به وسعت داشتن خاک در این استان ممنظور مرطوب نگاه

هزار هکتار کانون فوق بحرانی گرد و خاک در  30میلیارد تومان برای مقابله با  450بینی شده ابتکار افزود: پیش.خوزستان داشتیم

کاشت نهال در استان خوزستان نیز از اسفندماه تا  استان خوزستان در نظر گرفته شود که دولت این مبلغ را تامین خواهد کرد.

 .فروردین اجرایی خواهد شد. این وعده وزارت جهاد کشاورزی به منظور مقابله با گرد و غبار استان خوزستان است

ر شهر های مهاجم کنوکارپوس دوی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت پوشش گیاهی برای مقابله با گرد و غبار در مورد کاشت گونه

در اولین باران پاییزی در شهر اهواز تعداد بسیاری از شهروندان با عالیم  90قبل از سال  :اهواز توسط شهرداری این شهر اظهار کرد

هزار نفر رسید. دولت بالفاصله  28به  92یو رفتند. این تعداد در سال سیها شده و حتی تعدادی به آیآسم و خفگی راهی درمانگاه

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سال پیش دولت ستادی را برای بررسی این موضوع .شروع کرد کار خود را

ه ها نیز بالمللی دالیل مختلف بررسی شد. موضوع گردهعامل را شناسایی کردیم و با مطالعات داخلی و بین 16تشکیل داد، گفت: 

 های کنوکارپوسبندی رسیدیم که در اثر گردهشگاه علوم پزشکی اهواز به این جمععنوان یکی از دالیل مطرح شد. با همکاری دان

های متعددی از نقاط دیگر دنیا در مورد آسم و مشکالت شود. همزمان با این اتفاق گزارشمشکالت تنفسی برای مردم اهواز ایجاد می

های خوبی در این زمینه کاری شهرداری و استانداری اهواز فعالیتابتکار با بیان اینکه با هم.ها دریافت کردیمو تنفسی ناشی از گرده

صورت گرفت، گفت: تمام درختان کنوکارپوس هرس شد و بعد از اولین بارشی که امسال در اهواز داشتیم، تعداد مراجعان به 

ی اعتقاد دارند مردم اهواز و متخصصان آسم و آلرژ :وی افزود.نفر کاهش یافت 1000ها به خاطر مشکالت تنفسی به زیر درمانگاه

ا ها این حساسیت رهایشان زمینه حساسیت بیشتری دارد و این گردهها هستند، ریهتمام شهرهای صنعتی که تحت تاثیر آالینده

های کلی محیط زیست و فرمایشات رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه برای اجرای سیاست.کندتشدید می

های اجرایی را ابالغ یک ساز و کار تدوین شد، گفت: طی این ساز و کار تکالیف همه دستگاه 93اسفند  17معظم رهبری در مقام 

کنیم. چند ماه پیش اولین جلسه ارزیابی عملکرد ها رصد میهای آنان را در زمینه اجرای این سیاست کردیم و در ادامه، فعالیت

 .اهلل هاشمی رفسنجانی برگزار شدهای کلی محیط زیست با حضور آیتتهای مختلف در زمینه سیاسدستگاه

زان ها میگیریهای مختلف اجرایی کماکان ادامه دارد، افزود: در نتیجه این گزارشگیری از دستگاهابتکار با اشاره به اینکه گزارش

های کلی نظام در حوزه محیط زیست با بالغ سیاستکنیم. ضمن اینکه اها رصد میها را در مورد اجرای سیاستموفقیت این دستگاه

 .ساله توسعه پایدار همزمان شد 15تدوین اهداف 

ت، های مختلف ابالغ کرده اسرییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کمیته ملی توسعه پایدار اهداف را برای دستگاه

های کلی نظام در حوزه اند و همخوانی سیاسته پایدار را تشکیل دادهوزارتخانه اعضای کارگروه کمیته ملی توسع 18گفت: حدود 

 .محیط زیست با اهداف توسعه پایدار اتفاق مبارکی است

 انتشار کارنامه دوم محیط زیستی دولت یازدهم
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کرد: کارنامه دوم هم به  ، کارنامه دو ساله محیط زیستی دولت یازدهم را ارائه دادیم، اظهار 94ابتکار با اشاره به اینکه اوایل سال 

ایم، چون از آنجا که یک فصل از منشور حقوق شهروندی زودی منتشر خواهد شد. در مورد حقوق شهروندی نیز اقداماتی را آغاز کرده

المللی قرار گرفته است. یک ستاد در سازمان حفاظت محیط زیست به محیط زیست ارتباط دارد این منشور مورد توجه مجامع بین

 .منظور پیگیری جدی منشور حقوق شهروندی تشکیل شده استبه 

 منشور حقوق شهروندی بستر پیشرفت آزادی بیان و فعالیت احزاب در کشور

ها و وی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی باعث پیشرفت کشور در زمینه ایجاد فضای بهتر برای آزادی بیان و نقد، فعالیت تشکل

 .بردها و نواقص خود پی میها دولت به ضعفشود. همچنین در نتیجه این فعالیتی فعالیت احزاب میهای مردم نهاد و حتسازمان

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گزارشی از وضعیت آلودگی کالنشهرها ارائه داد و گفت: آلودگی هوا برای کالنشهرها 

ی صنعتی، وجود خودروهای فراوان و تراکم جمعیتی در کالنشهرها در معرض هااز اولویت برخوردار است. مردم به دلیل تراکم فعالیت

های مهمی درا ین زمینه برداشته و رسان است. دولت گامآسیب قرار دارند. آلودگی هوا همچنین به اقتصاد جوامع نیز آسیب

کالنشهر دیگر در حال  8هوا در تهران و  ابتکار با اشاره به اینکه برنامه کاهش آلودگی.دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است

تهران  93های گذشته بهبود یافته است. در سال اجراست، تصریح کرد: کیفیت هوا در شهرهای شیراز، اصفهان و تهران نسبت به سال

بنابراین امسال روز سالم داشتیم،  237روز پاک و  16،  95روز سالم داشته است. این در حالی است که در سال  187سه روز پاک و 

وی با اشاره به تشکیل ستاد پایش ویژه و ضربتی صنایع در استان تهران .ایمتری را تجربه کردهروز هوای سالم 63، 92نسبت به سال 

های واحد صنعتی پایش و کنترل شدند که تمام جزییات آلودگی آنها شامل آلودگی هوا، پساب و آلودگی 2700برای اولین بار گفت: 

رییس سازمان .از پسماندهای صنعتی مورد پایش قرار گرفت. همچنین صنایع آالینده شناسایی شده و تذکر دریافت کردندناشی 

منطقه تقسیم شد، افزود: این اقدام به منظور مقابله با آلودگی  12ها کل تهران به حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طی این پایش

   .گرفتها به طور شبانه صورت میایشهوا و خاک در تهران انجام شد که پ

 تصویب اصالح تقویم آموزشی مدارس در دولت

های مختلف کار کارشناسی روی این موضوع صورت ابتکار در ادامه به بحث اصالح تعطیالت مدارس اشاره کرد و گفت: با حضور گروه

ارتخانه آموزش و پرورش نیز بر این موضوع تاکید دارد. گرفت تا بتوانیم تعطیالت آموزش و پرورش را در طول سال توزیع کنیم. وز

کند چون از نظر ایشان در صورت توزیع تعطیالت در طول عالوه بر این رییس سازمان میراث فرهنگی نیز از این موضوع استقبال می

   .ها فرصت بیشتری برای گردشگری و بازدید از میراث فرهنگی کشور دارندسال ایرانی

حفاظت محیط زیست با بیان اینکه الیحه اصالح تقویم آموزشی مدارس به تصویب هیات وزیران رسیده و تقدیم  رییس سازمان

یحه شود. طی این الماه در کالنشهرها کاسته میمجلس شده است، گفت: اگر تعطیالت زمستانی داشته باشیم، فشار آلودگی در دی

 .ده شودخواسته شده تا اختیار تعطیالت مدارس به دولت دا

 اجرای دستورالعمل مدیریت سبز در مدارس

 آموزانهزار مدرسه دستورالعمل مدیریت سبز شامل مدیریت آب، انرژی و کاغذ با مشارکت اولیاء و دانش 106ابتکار در پایان افزود: در 

 .شوداجرا می

http://www.iana.ir/fa/news/40977/%D%8AA%D%8B%5D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

الیحه در حوزه محیط زیست تقدیم مجلس شد/ درخواست تسریع نمایندگان مجلس در تصویب لوایح  9

 محیط زیستی دولت

الیحه در حوزه  9هم احیای دریاچه ارومیه بود، از تقدیم معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه نخستین مصوبه دولت یازد

لمللی ابه گزارش خبرنگار ایانا، مجید انصاری که امروز در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین.محیط زیست به مجلس خبر داد

در تصویب این لوایح تسریع  گفت، از نمایندگان مجلس درخواست کرد:های تهران سخن میمحیط زیست در محل دائمی نمایشگاه

المللی، بین هایپذیر نیست.وی افزود: سه الیحه مربوط به موافقتنامهکنند، زیرا حفاظت از محیط زیست بدون تصویب این لوایح امکان

به  مربوط ها، حمایت از محیط بانان، ارزیابی زیست محیطی و قانونبرداری از منابع ژنتیکی، مرمت تاالبالیحه حفاظت خاک، بهره

الیحه قانونی است که تقدیم مجلس شده است. دغدغه محیط زیست، مسئله اول دنیا و مشغولیت ذهنی  9حقوق حیوانات جمعا 

خواهند در این دنیا بهتر زندگی کنند.انصاری گفت: برای مسلمانان مسئله محیط زیست به لحاظ حقوقی و دینی از کسانی که می

ست. برای ما این مسئله افتخار است که در دورانی که محیط زیست دغدغه جهان نبوده یعنی در حدود اهمیت دو چندانی برخوردار ا

 سال پیش، کتاب آسمانی ما آیات متعددی در حوزه مسایل محیط زیست و تعامل انسان با طبیعت داشته است. 1400

گذاری شده است. خداوند متعال به جان این اشیاء آن ناموی افزود: چندین سوره قرآن به نام عوامل کلیدی یا موثر طبیعی یا اجزای 

و مواهب در طبیعت سوگند خورده است. سوگندهای قرآن زیباست و در هنگامه جرم انگاری، برهم زنندگان تعادل در محیط زیست، 

 ت.خداوند مطرح شده استرین مجازات برای تخریب کنندگان زمین از سوی اند. یعنی سنگینبه عنوان مفسد فی االرض معرفی شده

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: خداوند اعالم کرده که هرچه در زمین هست برای انسان است و باید انسان زمین را حفظ کند. 

فقه اسالم و شیعه مفتخر است که احکام دقیقی در حوزه محیط زیست دارد. در اسالم حتی در زمان جنگ و میدان نبرد نیز احکام 

در نهج البالغه تشریح شده است. وی گفت: اگر قرآن و  )ع(ستی خاصی مورد توجه قرار گرفته است که توسط حضرت علیمحیط زی

نهج البالغه را کتاب محیط زیست بنامیم، اغراق نکرده ایم.انصاری ادامه داد: دولت یازدهم مفتحر است از ابتدا به مسئله محیط زیست 

ی حقوقدان شما نخستین مصوبه اولین جلسه دولت یازدهم را به احیای دریاچه ارومیه توجه خاصی داشته است. رئیس جمهور

اختصاص داد. خوشبختانه امروزدریاچه ارومیه احیا شده و مسیر پایداری این اکوسیستم آبی با جدیت توسط سازمان محیط زیست 

ی بسیار درخشان است. زیرا معمار بزرگ توسعه شود.وی تأکید کرد: کارنامه این دولت در حوزه مسایل زیست محیطپیگیری می

های محیط زیستی که منشوری جامع و پیشران برای حفاظت محیط زیست کشور است را کشور حضرت آیت اهلل هاشمی، سیاست

ای را با همت واالی خود تدوین کرد.معاون پارلمانی رئیس جمهوری بیان کرد: ایران کشوری در حال توسعه است. توسعه همه جانبه

کنیم. باید با تعامل محیط زیست، روند توسعه ادامه یابد. باید میان توسعه و محیط زیست تعامل ایجاد شود تا در کشور تجربه می

ها از سوی بخش خصوصی دور زده نشود.وی افزود: فعاالن اقتصادی نباید محیط زیست را مانع بدانند، بلکه باید محیط زیست سیاست

ر و راهنمایی در راستای ایجاد تعامل سازنده بشناسند. اقتصاد مقاومتی پایه اصلی اقتصاد پایدار و توسعه پایدار است را به عنوان مشاو

کند.انصاری از حاضران در جلسه و متولیان سازمان حفاظت محیط زیست و الزامات زیست محیطی، پایداری اقتصاد را تضمین می

های به دولت ارسال کنند تا با همکاری هم در حوزه وضع ح قوانین و مقررات و آیین نامهدرخواست کرد پیشنهادات خود را در اصال

های مختلف مشخص شود. زیرا در برخی موارد دعاوی مطرح شده از سوی محیط قوانین، شفافیت الزم ایجاد شود و تکالیف دستگاه

 افزا بازنگری قوانین را داشته باشیم./گن و همزیست در محاکم به دلیل عدم شفافیت قانون است. باید با پیوندهای هم

http://www.iana.ir/fa/print/41172 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

 نیاز به تعریف اهداف جدید برای تأمین غذای آینده

های ای است که در سال، این ایده"برای تأمین غذایی جمعیت رو به رشد جهان، دو برابر شود 2050تولید مواد غذایی باید تا سال "

ای از سیاستگزاران، دانشگاهیان و کشاورزان تکرار و پذیرفته شده است، اما در حال حاضر محققان در اخیر مکرراً بین طیف گسترده

 .دهندبرای آینده کشاورزی را نشان میانداز جدیدی حال به چالش کشیدن این ادعا هستند و چشم

دهد که تولید مواد غذایی به احتمال زیاد نیاز به ، تحقیقات منتشر شده در مجله علوم زیستی نشان میPHYSبه گزارش ایانا از 

برای تأمین تقاضای غذایی انسان دارد. میچ هانتر، دانشجوی دکترای زارعت از دانشکده  2050درصدی تا سال  75تا  25افزایش 

این ادعا که ما نیاز به تولید دو برابری محصول کشاورزی و تولیدات دامی تا "گوید: علوم کشاورزی دانشگاه پنسیلوانیا در این باره می

دهد که تولید در آینده نیاز به افرایش دارد ولی ها نشان میدر واقع تجزیه و تحلیل "شود.نمی ها پشتیبانیداریم با داده 2050سال 

نده، های آیاند.با این حال روشن است که تقاضای غذا در آینده تنها بخشی از داستان است. در دههنه به سرعتی که دیگران ادعا کرده

لحاظ اطمینان از محیط زیست سالم مورد توجه قرار خواهد گرفت. هانتر توضیح کشاورزی هم از لحاظ تأمین مواد غذایی و هم از 

دهد، در حال حاضر، وضعیت در بخش کشاورزی با اهداف قانع کننده برای تولید مواد غذایی واقعا از تعادل خارج شده است، در می

 شود.نمی که هیچ مفهوم روشنی از این پیشرفت و افزایش تولید بر محیط زیست دیدهحالی

، ما باید اهداف را برای هر دو وجه موضوع یعنی تولید مواد غذایی و اثرات محیط زیستی 2050برای دستیابی به کشاورزی در سال 

 طور چشمگیری بر اثر افزایش این اثرات، کیفیتدهد که بهببینیم. بررسی روندهای اخیر در اثرات محیط زیستی کشاورزی نشان می

کنند که تغییر اهداف کمی صورت گرفته در بخش کشاورزی و ثبات آب و هوا در حال کاهش است. محققان ادعا می منابع آب و خاک

 های آینده خواهد شد.های جدی در دههگیری چالشباعث شکل

سال گذشته، منطقه مرده در خلیج مکزیک، یکی از نواحی پر تولید شیالت در جهان بود. این ناحیه در شکل نتایج 

 Credit: NOAAدهد. های حاوی فسفر و نیتروژن کشاورزی را نشان میسازی حاصل از ورود روانابلمد

گوید: استاد اکولوژی کاربردی گیاهان و نباتات از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، دیوید مورتسمن یکی از همکاران در تحقیق انجام شده می

های جدید دارای . یافته"عنوان چالش بزرگ کشاورزی مد نظر قرار گیردبه تولید مواد غذایی و حفاظت از محیط زیست باید"

بینی کاهش تقاضا احتماالً نشان خواهد داد که قیمت مواد غذایی تا حدی که برای پیامدهای مهمی برای کشاورزی هستند. پیش

های اند که باید توجه داشت مدلهآوری کردهای آینده متصور شده بود، باال نخواهد رفت. اگرچه نویسندگان این مطالعه یاددهه

های تواند با تجزیه و تحلیل یافتهبینی قیمت مواد غذایی میروزرسانی شده است، ولی پیشبینی اقتصادی در حال حاضر بهپیش

 ا، کاهش گازهایهجدید تا حد زیادی دستخوش تغییر شود.همزمان، کشاورزان به افزایش تالش برای نگه داشتن مواد مغذی در زمین

کی ریزی شده است، یای و بهبود کیفیت خاک نیاز دارند.این تجزیه و تحلیل بر پایه دو حالت رایج تقاضای مواد غذایی طرحگلخانه

ها بر اساس نظر فائو و دیگری بر اساس نظر دیوید تیلمن، زیست بوم شناس برجسته دانشگاه مینه سوتا است. هانتر در از این حالت

ها بینیها معتبر و مهم هستند، اما این پیشبینیهر دوی این پیش"گوید: این دو نظریه در مورد تقاضی مواد غذایی در آینده میمورد 

 ."طور قابل توجهی در این مدت صعود کرده استاند، و تولید جهانی بهبرای یک دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته

 2005به نسبت  2050درصدی کالری در سال  100من نشان داد که تقاضای جهانی با افزایش که مطالعه تیلبنابراین، در حالی

های در دسترس است. های اخیر سال، براساس داده2014درصد افزایش تولید به نسبت سال  68رو خواهد بود، این معادل تنها روبه

 2050ی تقاضا کمتر است، تا جایی که افزایش تولید در سال بینشود و پیشهای مختلفی استفاده میبینیریزی فائو پیشدر طرح

 افزایش خواهد داشت. 2014درصد به نسبت تولید سال  26تنها 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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مه کننده است که ما به این استدالل اداتازگی افزایش یافته است، خیلی گمراهگوید: با توجه به این که چه مقدار تولید بههانتر می

دهد که هدف دو برابر شدن او ادامه می "یاز به تولید دو برابری محصوالت کشاورزی خواهیم داشت.ما ن 2050دهیم که تا سال 

کند. با دو برابر شدن تولید مواد تر میهای محیط زیستی در بخش کشاورزی را بسیار سختتولیدات مواد غذایی، مقابله با چالش

 های کشاورزیدانیم چطور بازدهی سیستمکه ما هنوز نمییش دهیم در حالیوری کشاورزی را نیز به سرعت افزاغذایی، ما باید بهره

 هایی برای کاهش اثرات محیطرا افزایش دهیم بدون این که باعث افزایش اثرات محیط زیستی شویم. در واقع ما باید به دنبال راه حل

 زیستی کشاورزی باشیم تا به تعاریف پایداری در کشاورزی برسیم./

http://www.iana.ir/fa/news/41157/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۵تاریخ: 

 های کشاورزی حوضه دریاچه ارومیهکنتور هوشمند در چاه 5۰۰۰نصب 

متر از سطح  1274سال به سطح تراز اکولوژیک خود یعنی  10ه ارومیه در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه قرار است در مدت دریاچ

درصدی مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز این دریاچه به واسطه  40های این ستاد کاهش های آزاد برسد. از مهمترین مصوبهآب

 .ز منبع تامین تا سر مزرعه استاتیلنی اهای پلیانتقال آب با لوله

منظور احیای دریاچه ارومیه و مصرف بهینه آب ای آذربایجان غربی گفت: پنج هزار کنتور هوشمند بهمدیرعامل شرکت آب منطقه

کیومرث دانشجو از این طرح به عنوان یکی از مصوبات ستاد .های کشاورزی حوضه این دریاچه در استان نصب شده استروی چاه

های دارای شرایط الزم دستگاه کنتور حجمی هوشمند نیز روی چاه 500بر آن، حدود ای دریاچه ارومیه یاد کرد و افزود: عالوهاحی

های گشت و بازرسی منظور احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته، ایجاد گروهوی اظهار کرد: از دیگر اقداماتی که به .نصب شده است

سازی برای مصرف بهینه های غیرمجاز بوده است.وی ادامه داد: فرهنگهای غیرمجاز و حفر چاهاشتبرای جلوگیری از تخلفات برد

توجهی با همراهی دیگر نهادهای آب یکی دیگر از مصوبات تاثیرگذار برای احیای دریاچه ارومیه است که در این زمینه اقدامات قابل

آموزان شهری و روستایی استان تحت هزار نفر از دانش 100وزش بیش از مرتبط در آذربایجان غربی انجام شده که اجرای طرح آم

های الزم به ای آذربایجان غربی گفت: به این منظور آموزشمدیرعامل شرکت آب منطقه.عنوان طرح داناب از این اقدامات است

سازی انجام رسالت آموزش و فرهنگ بران داده شده و از ظرفیت شوراهای شهر و روستا نیز درهای آبکشاورزان از طریق تشکل

های فرهنگی برای مدیریت مصرف آب بین شهروندان برداری به عمل آمده است.دانشجو با تاکید بر لزوم اجرای مستمر فعالیتبهره

ها، خوانپذیری کم آبهای شدید، تغذیههای زیرزمینی تبعات جبران ناپذیری همچون زلزلهدر آذربایجان غربی افزود: افت شدید آب

های آب و از بین رفتن کشاورزی در منطقه را به دنبال دارد و باید نشست زمین و عواقب آن همچون پیشروی آب شور به سمت چاه

برای جلوگیری از آنها دست در دست هم داده و برای کاهش مصرف و افزایش ذخیره آب اهتمام ویژه داشته باشیم.حجم آب دریاچه 

میلیارد مترمکعب  2کار دولت یازدهم به میلیون مترمکعب در دوران بحرانی و زمان آغاز به 500روحانی از  ارومیه با تدبیر دولت

ترین زمان ممکن ستاد احیای دریاچه ارومیه در گام نخست مطالعاتی برای احیای این دریاچه آغاز کرد اما در سریع.رسیده است

ه روی میز اعضای ستاد احیا قرار گرفت و این ستاد اقدامات عملیاتی خود را برای گانه نهایی برای احیای دریاچه ارومی40های طرح

های اصلی منتهی به دریاچه ارومیه، ساماندهی کیلومتر الیروبی رودخانه 412ترین پهنه آبی داخلی کشور شروع کرد. احیای بزرگ

های زودبازده دولت هکتار از اراضی کشاورزی از اقدام 6200چاه غیرمجاز و اصالح آبیاری در  1200ها، انسداد های رودخانهسردهنه

سال  10یازدهم برای تثبیت وضعیت این دریاچه بوده است. دریاچه ارومیه در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه قرار است در مدت 

درصدی  40ن ستاد کاهش های ایهای آزاد برسد. از مهمترین مصوبهمتر از سطح آب 1274به سطح تراز اکولوژیک خود یعنی 

 .اتیلنی از منبع تامین تا سر مزرعه استهای پلیمصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز این دریاچه به واسطه انتقال آب با لوله

ی هاهزار هکتار از زمین 12اتیلن به اجرا درآمده است که کیلومتر عملیات انتقال آب با لوله پلی 414در مجموع  94و  93های در سال

های آذربایجان غربی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده، تحت پوشش انتقال آب مدرن قرار گرفته کشاورزی شهرستان

است.همچنین طرح تشکیل و تجهیز شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در راستای مصوبات ستاد احیای دریاچه 

های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای احیای نگین آبی آذربایجان گلمان که از دیگر طرح خانهدرصد پیشرفت دارد. تصفیه 68ارومیه 

کند.ستاد احیای دریاچه میلیون مترمعکب آب به دریاچه ارومیه روانه می 2/ 5برداری رسیده و ساالنه به بهره 96است، در سال 

هکتار از  6300قابله با ریزگردهای این دریاچه هزینه کرده است.میلیارد ریال برای م 100بر اقدامات فوق، ارومیه تاکنون عالوه

های آبیاری تحت فشار مجهز شده و طرح مطالعاتی های کشاورزی حوضه آبریز از زمان آغاز فعالیت این ستاد تاکنون به سیستمزمین
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های کشاورزی در حوضه آبریز ار از زمینهزار هکت 115اجرای شبکه اصلی زهکشی زرینه رود نیز به اتمام رسیده است.نقشه کاداستر 

 .میلیارد ریال هزینه تهیه شده است 68دریاچه ارومیه با 

http://www.iana.ir/fa/news/41142/%D%86%9D%8B%5D%8A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

 اصالحات مجلس در قانون برنامه ششم، به نفع محیط زیست تمام شد

ای در ایران را ناموفق اعالم کرد. به گفته وی تغییراتی های توسعهمعاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست برنامه

ها در حوزه محیط زیست را گسترش داد، به نفع محیط ستگاهکه مجلس در قانون برنامه ششم اعمال کرد به دلیل آنکه اختیارات د

 .زیست تمام شد

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ای در ایران را ناموفق اعالم کرد. به گفته وی تغییراتی های توسعهمعاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست برنامه

ها در حوزه محیط زیست را گسترش داد، به نفع محیط مال کرد به دلیل آنکه اختیارات دستگاهکه مجلس در قانون برنامه ششم اع

ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران و دوازدهمین جشنواره توسعه سبز در منطقه -ودومین همایش ملی زیست تمام شد.بیست

های آن با عنوان های مختلفی بود و یکی از پنلرای بخشدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد. این همایش دا

در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی این دانشگاه برگزار شد. بر اساس برنامه اعالم شده، قرار بود  "منابع طبیعی و تنوع زیستی"

معاون  یب بود. فرهاد دبیریمحمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی نیز در این میزگرد تخصصی حضور یابد که متأسفانه وی غاعلی

ای در کشور، وضعیت میزان محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هدف از برگزاری این پنل را بررسی قوانین توسعه

 موفقیت آن و تأثیر تصویب این قوانین بر تنوع زیستی کشور اعالم کرد.

ر ایران ای دین دائمی را بررسی کنیم. به گفته دبیری قوانین برنامهای با قوانهای توسعهوی افزود: هدف آن است که تفاوت برنامه

های دولتی از این ظرفیت که برای منظور خاصی طراحی شده، به منظور حل مشکل کمبود اند. زیرا دستگاههیچ گاه موفق نبوده

 پشتیبانی کردن قوانین دائمی در مجلس تصویب ای موقت بوده و برایاند.دبیری ادامه داد: قوانین برنامهقوانین دائمی استفاده کرده

 هستند یا خیر. 1404شوند. باید ببینیم آیا این قوانین تضمین کننده مسیری پنج ساله برای دستیابی به اهداف سال می

ره ما را به ها در هر دوهای پنج ساله این است که این برنامهمعاون محیط زیست طبیعی با اشاره به اینکه هدف از طراحی برنامه

 های تدوین شده در ایران را ناموفق توصیف کرد.انداز دست یابیم، برنامهای از توسعه برساند تا به اهداف افق چشمدرجه

 ها را بررسی کند و فقط در سالریزی هیچ گاه حاضر نشده است که میزان موفقیت این برنامهبه گفته وی سازمان مدیریت و برنامه

ها چقدر بوده و چقدر برای دستیابی به این اهداف ها سئوال کرده که درصد تحقق اهداف برنامه در این سازمانز دستگاهپایانی برنامه ا

ها های توسعه به چه میزان بوده و مثال در حوزه تاالبدانیم میزان موفقیت در برنامهاعتبار صرف شده است.وی افزود: ما در واقع نمی

دانیم چقدر ایم یا اینکه نمیایم و تنوع زیستی را در کشور گسترده کردهها را به چه میزان توسعه دادهجنگل ایم.چقدر پیشرفت داشته

ان دانیم که برای برنامه بعدی آیا باید از همایم. بنابراین تصویر روشنی از وضعیت نداریم و نمیاز زوال تنوع زیستی جلوگیری کرده

 ت کار را آغاز کنیم و یا اینکه طرح دیگری باید داشته باشیم.ای که برنامه قبل قرار داشنقطه

های ها از مجلس مصوبه بگیرند. بعدها دولتها عموما بر این باورند که نیازی نیست برای اجرای همه برنامهدبیری بیان کرد: دولت

 ریزی اقداماتی را انجام دادند.حوزه برنامه مختلف به این نتیجه رسیدند که دریافت مصوبه از مجلس مزایایی هم دارد، بنابراین در

انداز وی عنوان کرد: در برنامه پنجم و مباحث مرتبط با محیط زیست، دولت به دنبال طراحی و رویکرد سیاستگزاری در قالب چشم

ر قوانین محیط زیست که د نبوده است بلکه برای رفع نیازهای خود این برنامه را به تصویب رسانده است. در این برنامه مسئله ارزیابی

دائمی فرصت ظهور پیدا نکرده بود، گنجانده شد.معاون محیط زیست طبیعی اضافه کرد: در برنامه ششم نوع نگاه این نبود که رفتارها 

ه ششم، مها نیازمند قوانین هستیم. بنابراین برناریزی جزء وظایف دولت است و برای اعمال سیاسترا تغییر دهد. بلکه گفتند برنامه

ماده  141ماده نوشته و به مجلس ارائه شد.وی ادامه داد. مجلس برنامه پیشنهادی دولت را نپذیرفت و آن را تبدیل به  32در قالب 
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های دولت کرد. تغییرات مجلس در قانون برنامه ششم به نفع محیط زیست تمام شد زیرا صالحیت و اختیارات برآمده از دیدگاه

برنامه پیشنهادی دولت برای قانون برنامه ششم به  11زه محیط زیست گسترش داد.دبیری یادآور شد: در ماده ها را در حودستگاه

ارزیای زیست محیطی در قالب یکی دو بند اشاره شده بود که مجلس این را تغییرداد و به نفع محیط زیست تمام شد. دولت در 

 عالم نکرد. در نهایت قانون برنامه ششم تصویب و به شورای نگهبان رفت.کمیسیون تلفیق نیز مخالفت خود با این تغییرات را ا

دانست که آیا این قانون را تصویب کند یا خیر. زیرا آنچه به دست به گفته وی شورای نگهبان پس از ارسال قانون برنامه ششم نمی

 این شورا رسیده بود، برنامه پیشنهادی دولت نبود بلکه الیحه مجلس بود.

بند دارد که مباحث مختلفی در  26مکرر بود. این ماده  48محیط زیست طبیعی گفت: یکی از موارد جالب برنامه ششم ماده  معاون

 آن بررسی شده بود اما یک بند آن مربوط به استراحت جنگل بود.

این بند با دقت در مجلس بررسی  ها در جامعه ایجاد شده بود،برداری از جنگلای که درباره بهرهوی افزود: به دلیل حساسیت ویژه

ها و پافشاری سازمان حفاظت محیط زیست نیز در تصویب این بند تاثیرگذار بود. البته در جریان تصویب برنامه ششم شد. پیگیری

 های کلی نظام شناخت.مکرری بوجود آمد که شورای نگهبان آن را مغایر با سیاست 48اصالح شد و ماده  48در مجلس، ماده 

هایی که با آقای موسوی عضو حقوقدان شورای نگهبان داشتیم این بند به دلیل آنکه در سال چهارم اجازه یری ادامه داد: در صحبتدب

های داد، مشخص نبود، مغایر با سیاستکرد و در طی سه سال ابتدای برنامه اتفاقاتی که برای جنگل رخ میبرداری را متوقف میبهره

برداری در سال چهارم، ممکن زیرا این عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد بود که قبل از اعمال ممنوعیت بهرهکلی نظام اعالم شد. 

 برداران تمام انرژی و وزن خود را صرف برداشت حداکثری از جنگل و استفاده از این فرصت قانونی کنند.است بهره

 های ایران ثابت شده استحمله بیوتروریسمی به جنگل

ها هایی از برنامه پنجم برای رفع نیازهای روزمره دولتام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اگرچه بخشاین مق

های خود برنامه نداشته باشیم تا سال گر برنامه پنجم هست یا خیر، اما اگر برای تاالبدانیم برنامه ششم تدوامنوشته شده و نمی

 های آبی از بین خواهد رفت.، بخش اعظم این اکوسیستم2030

سال دیگر این دریاچه  700تا  500بینی شده بود که وی ادامه داد: دانشمندان در خشک شدن دریاچه ارومیه شکی نداشتند اما پیش

 سال طی شده است. 20شود. با اقدامات بشر، روند زوال این دریاچه در خشک می

سال روندی غیر طبیعی  20سال طبیعی است اما کوتاه شدن زمان انقراض به  400دبیری اضافه کرد: انقراض پستانداران در عرض 

های موجود روند انقراض را به تاخیر بیاندازیم. اقدامات نجات بخش برای دریاچه ارومیه به ما ریزی و تکنولوژیاست. باید با برنامه

 توان زمان تثبیت دریاچه را تحت تاثیر قرار داد.ثابت کرد که می

های شمال و در معرض خطر قرار پره شمشاد به جنگلای شبدر بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ورود آفت قرنطینهوی 

 های ایران را تایید کرد.گرفتن گونه شمشاد ایرانی، حمله بیوتروریسمی به جنگل

ران وجود دارد. زیرا این آفت از هتل هایت های ایمعاون محیط زیست طبیعی افزود: هنوز هم احتمال حمله بیوتروریسمی به جنگل

های شمال توسعه پیدا کرد. ما به محض اطالع از وجود چنین آفتی، ماهیت مسافران این هتل را بررسی کردیم و چالوس در جنگل

 تقریبا ثابت شده که حمله بیوتروریسمی رخ داده اما متاسفانه خیلی دیر شده بود.

کشور دارای  20مید کننده درباره وضعیت تنوع زیستی در ایران، اما در اجالس اخیر مکزیک ایران جزء به گفته وی با وجود اخبار ناا

 درصد مناطق حفاظت شده دنیا را دارا هستند. 36کشور  20تنوع زیستی باال شناسایی شده است. این 
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ر فهرست های هیرکانی دنی سه نقطه از جنگلدبیری همچنین از برگزاری جلسه در یکشنبه آینده به منظور پیگیری پرونده ثبت جها

میراث جهانی خبرداد.وی اضافه کرد: منطقه حفاظت شده ارسبارانظ، پارک ملی گلستان و یک نقطه از دو نقطه پیشنهادی سازمان 

 ها به عنوان میراث جهانی به ثبت یونسکو خواهند رسید.جنگل

 ها تاکید کرد زیرا بر این باور استمی برای ارزیابی زیست محیطی پروژهمعاون محیط زیست طبیعی همچنین بر تصویب قانون دائ

های این سازمان برای تصویب یک قانون دائمی در مجلس کند. البته تالشکه قوانین موقت نیاز سازمان محیط زیست را برآورده نمی

 گذشته، ناکام ماند.

 ای مطرح شدسال قبل از سوی دکتر جزیره ۲5ایده تنفس 

 های شمال پرداخت.اهلل خراسانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز به تشریح وضعیت تنوع زیستی در جنگلتنعم

گ های طبیعی و مخلوط پهن برگ و سوزنی برهای هیرکانی ایران قابل مقایسه با اروپا نیست زیرا اروپاییان جنگلبه گفته وی جنگل

سال قبل همایشی توسط  25.این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: حدود اندخود را با اهداف تجاری پاک تراشی کرده

متخصص خوب آلمانی هم در این همایش حضور داشتند و یک  10ها و مراتع کشور در کالرآباد چالوس برگزار شد. سازمان جنگل

های ایران به دلیل دست نخورده بودن، باید ه جنگلهای ایران بازدید کردند. این تیم در انتهای برنامه تاکید کردند کهفته از جنگل

ای ارائه داد و اعالم کرد که راهی نداریم که ای مقالهمانند اماکن مقدس گرامی داشته شوند.وی افزود: در این سمینار دکتر جزیره

ت سازمان حفاظت محیط سال پیش این هشدار داده شده و تازه با سماج 25سال استراحت دهیم.  10های خود را حداقل جنگل

 زیست، توانستند این مسئله را به نقطه کنونی رسانده و موضوع تنفس را در مجلس تصویب کنند.

ها تحقیقی کرده که به صورت مقاله در آمده است. وی در مقاله یکی از کارشناسان خود سازمان جنگل 1365خراسانی گفت: در سال 

ها سه میلیون متر مکعب است. اما میلیون هکتار است. رویش ساالنه این جنگل 3.8ل های شماخود اشاره کرده که مساحت جنگل

شود به همراه قاچاق چوب و مصارف روستایی، حدود پنج میلیون های جنگلداری توسط دولت انجام میبرداشتی که به وسیله طرح

ای شود، اگر بخواهید از مجموعهخیلی به آن توجه می متر مکعب بوده است.وی ادامه داد: بر اساس اصول مدیریت پایدار که امروزه

میلیون  2.4، 65درصد رویش سالیانه جنگل برداشت شود. یعنی باید در سال  80برداری کنید که آسیبی به آن وارد نشود، باید بهره

عی در این سال، چوب خارج های طبیشد اما درست دو برابر توان جنگل، از این اکوسیستممتر مکعب از چوب درختان برداشت می

های جنگل را دریافتند و کمک کردند تنفس کنیم که آخرین نفسشده است. امروز که کفگیر ته دیگ خورده از مقامات تشکر می

 اجرا شود.

 دهنده انقراض در دنیای امروزنرخ تکان

ز در این همایش با اشاره به اینکه موضوع برهان ریاضی عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات نی

 های زیستی در ایران خبرداد.ای است از کاهش جمعیت و اضمحالل مجموعهتنوع زیستی مبحث بسیار گسترده

های در حال انقراض دنیای امروز به قدری زیاد است که در هیچ عصری چنین معضلی حادث نشده به گفته وی متاسفانه تعداد گونه

ت انقراض در دنیای امروز را با زمانی که شهاب سنگ بزرگی به زمین برخورد کرد و دایناسورها به یکباره منقرض شدند، است. وضعی

طور خاموش تنوع زیستی را ای رخ نداده اما ما بهشود. تفاوت این دو وضعیت در این است که در دنیای امروز هیچ حادثهمقایسه می

تواند یک پدیده طبیعی باشد. اما نرخ انقراض در دنیای امروز تکان دهنده است. انقراض یک گونه میدهیم.وی تاکید کرد: از دست می

سال  20است. اگر هر  برابر شده 80تا  70نسبت به گذشته  IUCNشود که نرخ انقراض بر اساس لیست قرمز امروز تخمین زده می

 آوری شاهد انقراض هستیم.حاضر با سرعت سرسامیک پرنده منقرض شود، نرخ انقراض طبیعی است اما در حال 
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که  1992ریاضی گفت: جهان امروز به خوبی حساسیت مسئله گرمایش زمین و تنوع زیستی را دریافته است به همین دلیل از سال 

ا همخالفت دولتروسای جهان برای اولین بار در ریودوژانیرو گرد هم جمع شدند دو کنوانسیون در ارتباط با این دو موضوع، بدون 

 تشکیل شد. اما متاسفانه هنوز مسئله تنوع زیستی کمتر مورد توجه قرار داشته و مظلوم واقع شده است.

 میلیون اصله شمشاد به دلیل طغیان بالیت 4۰خشک شدن 

ام توسعه روز به نهادی کیادلیری رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم تحقیقات نیز در سخنان خود گفت: آنچه ام

شود، صرفا رشد اقتصادی است. توسعه با تنوع زیستی بسیار هماهنگ است زیرا بر اساس ای عرضه میهای توسعهبه مخاطب در برنامه

های پایداری باید توسعه رخ دهد.وی افزود: افزایش تنوع زیستی در همه جا خوب نیست زیرا در راشستان خالص اگر تنوع شاخص

 ایم.شود، از وضعیت پایداری فاصله گرفته زیستی زیاد

ندین های ما خالی است. چای بر تنوع زیستی تاکید شده اما دستهای توسعهرئیس دانشکده منابع طبیعی بیان کرد: در تمام برنامه

ر بیشتر آنها، صرفاً به ها بود، اما دکردم در این تحقیقات مطالعه تنوع زیستی یکی از شاخصهای مختلف را نگاه میتحقیق در بخش

گیری نکرده است. وقتی این شاخص وجود نداشته باشد، ارزیابی تعریف تنوع زیستی بسنده شده بود و کسی این شاخص را اندازه

دارها مکرر و صدور مجوز برای خشکه 48ها نداریم.وی با بررسی روند تصویب طرح تنفس در مجلس، مطرح شدن ماده درستی از برنامه

دارها به عنوان محلی برای زندگی انواع حشرات و اطالعی نمایندگان مجلس از اهمیت تنوع زیستی دانست زیرا خشکهاصل بیرا ح

های شمال کشور با معیارهایی که خیلی کامل درصد جنگل 42پرندگان، ضامن حفظ تنوع زیستی جنگل هستند.به گفته کیادلیری 

 شود. دخالت درشمال از حالت اوج و کلیماکس فاصله بگیرد، اثر تغییرات در آن زیاد میهای نیست، رو به قهقرا است. اگر جنگل

دهد.وی تصویب طرح تنفس را نقطه عطفی در تاریخ جنگلداری ایران دانست و افزود: تنفس به ها طغیان آفات را افزایش میجنگل

در طول اجرای طرح تنفس، ابعاد اکولوژیکی که تا کنون دیده  معنی رهاسازی نیست و تغییر رویکرد و نگاه اکولوژیکی است. در واقع

 شود.های مدیریتی وارد مینشده است در برنامه

بالیت شمشاد  90میلیون اصله شمشاد، گفت: از سال  40وی در پاسخ به سئوال مطرح شده درباره آمار ارائه شده درباره خشک شدن 

هزار  40کند. بر اثر طغیان بالیت شمشاد، ها ظهور میپره شمشاد در این جنگلکند. بعد هم شب های شمال طغیان میدر جنگل

 شود.های شمشاد خشک میهکتار از جنگل

شوند اند مجددا جوانه زده و سبز میگویند شمشادهایی که در اثر بالیت آسیب دیدهها میرئیس دانشکده منابع طبیعی افزود: بعضی

کنند. در هر هکتار بیش از هزار پایه شمشاد ه سبز پس از خشک شدن، مجددا تولید برگ نمیگویم که درختان همیشاما من می

توان های دیگر نمیسال سن دارد. این گونه را با گونه 200سانتیمتری آن بیش از  20داریم. گونه شمشاد بسیار کند رشد است و قطر 

های نیم که به مسایل توجه شود. وقتی گزارش دادیم که در شمشادستانقیاس کرد.وی عنوان کرد: گاهی ما باید آمارها را برجسته ک

ها، مسئولین آمدند. حتی ها سر نزد اما با کشیده شدن مسئله به رسانهاست، حتی یک نفر هم به این توده شمال آفت طغیان کرده

 میلیون شمشاد در شمال خشک شده، خود نوعی فاجعه است. 20اگر بپذیریم 

میلیون اصله از این گونه را  40های شمال را نابود کرده و بالیت دلیری شب پره شمشاد حدود دو هزار هکتار از جنگلبه گفته کیا

 خشک کرده است./
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 سازمان توسعه تجارت؛ تنها مرجع قانونی انتخاب برندهای برتر ایرانی

 .معاون سازمان توسعه تجارت گفت: تنها مرجع قانونی انتخاب برندهای برتر ایرانی، سازمان توسعه تجارت است

های برتر تولیدی و تجاری نشانانونی ارزیابی، انتخاب و معرفی ناممعاون سازمان توسعه تجارت گفت: تنها مرجع ق

کشور، سازمان توسعه تجارت ایران است و اقدام هر مجموعه دیگری تحت این عنوان، بدون اخذ مجوز رسمی از این 

 سازمان، تخلف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی است.

برند منتخب کشور با بیان این مطلب افزود:  18اندیشی با صاحبان ، محمدرضا مودودی در نخستین نشست همایانابه گزارش خبرنگار 

ع موانع ( قانون رف8های تجاری ایرانی و به استناد ماده )نشان منظور ساماندهی نظام تبلیغات و توسعه فرهنگ برند و تقویت نامبه

های پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا در جهت ایجاد، تقویت و توسعه نام نشانتولید رقابت

 ریزی و اقدام کند.های صادراتی، برنامهتجاری داخلی محصوالت صنعتی و بنگاه

برند برتر  18نی با رویکرد علمی و با کمک نخبگان دانشگاهی برگزار و از وی اضافه کرد: در همین راستا، نخستین جشنواره برند ایرا

 تجاری ایرانی تجلیل شد.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر این نکته که سهم برند در توسعه بازار و ارزش افزوده کاال بسیار مهم 

ن حوزه فروشی در اینشان تجاری در توسعه محصول و بازار، باید با جدیت از تندیس دلیل نقش تأثیرگذار برند واست، یادآور شد: به

غ و فروهای کاسبکارانه و غیرکارشناسی، کمجلوگیری کرد و مانع از آن شد که برندهای خوشنام و موفق در سایه برگزاری همایش

 اهمیت شده و ارزش واقعی آنها مخدوش و نامشخص شود.بی

پذیر، بیان کرد: تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صاحبان ( قانون رفع موانع تولید رقابت8( از ماده )5ره به بند )مودودی با اشا

 تنهاهای قانونی سازمان توسعه تجارت ایران است و در همین راستا این سازمان نهنشان برتر داخلی در حیطه وظایف و مسئولی

های ایرانی دارد، بلکه از ثبت این برندها در های تجاری بنگاهونی برای تقویت و توسعه نام نشانفرهنگی مد -های آموزشی برنامه

 .پردازدکند و بخشی از هزینه ثبت برند در مراکز رسمی کشورهای هدف را نیز میبازارهای هدف نیز بصورت مستقیم حمایت می

ابراز  اند، بسیار حیاتی دانست وسختی طی سالیان گذشته کسب کردهکه بهوی نقش برندهای برتر ایرانی را در صیانت از جایگاهی 

ی مشابه، هاهای سودجویانه، غیرکارشناسی و کاسب کارانه برگزارکنندگان غیرقانونی همایشامیدواری کرد که با محدودشدن فعالیت

س شود و بتوانند از ظرفیت برند به نفع توسعه کنندگان نهایی قابل لمهای برتر بیشتر برای مصرفنشانارزش و اهمیت این نام

 صادرات و نفوذ در بازارهای هدف بهره ببرند.

نشان  در این نشست صاحبان برندهای برتر ایرانی، آمادگی کامل خود را برای حمایت از اقدامات سازمان در تقویت و توسعه نام

 نتخاب، ترویج و توسعه فرهنگ برندینگ در کشور شدند.تر خود در فرآیند ا تجاری اعالم کرده و خواستار نقش پررنگ

به گزارش ایانا، در نخستین دوره جشنواره نام نشان ایرانی، شرکت صنایع شیر ایران )برند پگاه( از گروه فرآورده لبنی و شرکت 

 انتخاب شدند. 95ن ایرانی در سال عنوان منتخبان نخستین جشنواره نام نشافرآورده لبنی کاله )برند کاله( از گروه فرآورده لبنی به

مجتمع صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن )برند میهن( از گروه فراورده لبنی و گروه صنعتی زرماکارون )برند زر( از گروه ماکارونی 

جاری  در سال ماکارون )برند تک( از گروه ماکارونی از دیگر منتخبان نخستین جشنواره نام نشان ایرانو همچنین گروه تولیدی تک

 که موفق به دریافت تندیس برنزین جشنواره شدند.

شرکت پارس خزر )برند پارس خزر( شرکت بوتان )برند بوتان( از گروه اثاثیه و لوازم خانگی، شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران 

ین جشنواره نام نشان ایرانی امسال )برند اویال( و گروه صنعتی بهشهر )برند الدن( از گروه روغن خوراکی جزو سایر منتخبان نخست
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بودند.صنایع غذایی شیرین عسل )برند شیرین عسل( و گروه صنعتی مینو )برند ساقه طالیی( از گروه کیک، بیسکویت و شکالت هم 

 در مراسم امروز موفق به دریافت تندیس برنزین جشنواره شدند.

سافتلن(  شو )برندوش )برند تاژ( و گروه صنعتی پاککت هنکل پاکشرکت فرش مشهد )برند فرش مشهد( از گروه فرش ماشینی و شر

 بودند. 95ها هم جزو منتخبان نخستین جشنواره نام نشان ایرانی سال از گروه شوینده

ها شیدنیایچ( از گروه نوبر اساس این گزارش شرکت کدبانو )برند دلپذیر( از گروه کمپوت، کنسرو و سس و شرکت عالیفرد )برند سن

های گوشتی و شرکت هاکوپیان )برند هاکوپیان( از گروه نساجی و پوشاک ازجمله نو( از گروه فرآوردهنو )برند نامیو شرکت نامی

 برگزیدگان نهایی در نخستین دوره جشنواره نام نشان )برند( برتر ایرانی بودند که موفق به دریافت تندیس برنزین جشنواره شدند./

http://www.iana.ir/fa/news/40991/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40991/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

101 

 برنج
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۷ : تاریخ

 هزار تن برنج تایلندی در راه ایران 100
به گفته یک مقام تایلندی در سفر وزیر بهداشت به این کشور در  سال قرارداد فروش برنج با ایران امضا کرد که 10تایلند پس از  

  .هزار تن برنج سفید به ایران ارسال خواهد شد 100هزار تا  50ماه آینده  2توافق آن حاصل شده بود و تا  2016اواخر سال 

سال قرارداد فروش برنج با ایران امضا کرد که به  10، تایلند پس از بانکوک پستالملل فارس به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین

 .هزار تن برنج سفید به ایران ارسال خواهد کرد 100هزار تا  50موجب آن طی یک یا دو ماه آینده 

یر بهداشت ایران در اواخر سال گذشته از این شرکت سومبات چالرمووتینان، رئیس شرکت ایشیا گلدن رایس گفت پس از اینکه وز

 .موقع به توافقی برای فروش برنج به دولت ایران دست یافتیمبازدید کرد، ما همان

همچنین این شرکت در مراحل درخواست برای همکاری با بانک .هزار تن برنج سفید است100هزار تا  50تقاضای اولیه برای خرید 

رود حدود یک ماه به طول ها و سیستم تسویه است که این روند انتظار میبرای کمک به مدیریت پرداخت واردات تایلند -صادرات

 .ها نیز احتماال در یک یا دو ماه آینده یا پیش از ماه ژوئن سال جاری میالدی صورت گیردانجامد. تحویل محموله

هزار تن به تایلند اختصاص  500هزار تا  300کرد که حدود هزار تا یک میلیون تن برنج خارجی وارد می 700ایران در گذشته 

میلیارد  4.3هزار تن برنج تایلندی به ارزش  300یادداشت تفاهمی برای از سرگیری واردات  2016ایران و تایلند در اویل سال .داشت

یحی موافقت کردند و قصد دارند تا سال ایران و تایلند در اکتبر گذشته با موافقنامه تجارت ترج.بات)واحد پول تایلند( امضا کردند

کاال  100میلیارد دالر برسانند. هر دو کشور توافق کردند تا تعرفه کاالهای وارداتی را بر روی   3روابط تجاری دوجانبه را به  2021

 .کاهش دهند

ews.com/newstext.php?nn=http://www.farsn13951207000504 
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۶ : تاریخ

 واردات برنج هندی ربطی به پول بلوکه شده نفت ندارد
معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت: بنا به به تأیید کارشناسان بخش خصوصی برنج هندی نوع مرغوب را شش ماه پیش از هند  

  .های نفتی هند به ایران نداردایم و ربطی به بدهیخریداری کرده

سال اخیر و در زمان تحویل به دلیل عدم امکان انتقال پول نفت ایران از هند،  4، طی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

آالت و برنج ها پیشنهاد صادرات پارچه، ماشینبود که در مقابل آن هندی های این کشور ماندهپول نفت به ارز رایج هند در حساب

خبرهای رسیده حاکی از این بود برخی مقامات هندی خبر از واردات برنج هندی توسط دولت ایران را .خود را به ایران کرده بودند

  .انی دولتی پرسیدخبرنگار فارس این موضوع را از معاون شرکت بازرگ .به جای طلب خود داده بودند

کنم و حساب و کتاب ، گفت: این موضوع را به شدت رد میخبرگزاری فارسحسن عباسی معروفان در پاسخ به خبرنگار کشاورزی 

المللی هندی را از طریق بین 1121 ماه گذشته برنج مرغوب 7یا  6وی افزود: ما از .ها او از دولت هند به ما ربطی ندارددولت و طلب

ای برای تنظیم های زنجیرهتومان به صورت عمده به فروشگاه 3500و با پرداخت نقدی خریداری کردیم و اکنون نیز به قیمت کیلویی 

انده و انبار م شود برنج دولتی برنج کهنه درمعاون شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به برخی انتقادها که گفته می.فروشیمبازار می

 6بنابه به تأیید کارشناسان بخش خصوصی و واردکنندگان برنج از این نوع برنج از نوع مرغوب است که  نامرغوب هندی است، گفت:

وی گفت: برخی از عوامل بخش خصوصی که برنج را برای شب عید انبار کرده .ایماز هند وارد کرده 2016ماه پیش در سال  7یا 

 ها را از انبار بیرون کشیده وهزار تومان برسد پس از توزیع گسترده برنج هندی توسط دولت در بازار اکنون برنج 5به  بودند تا قیمت

 .اندتومان در هر کیلو رسانده 4200قیمت خود را به 

stext.php?nn=http://www.farsnews.com/new13951130001530 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 برنج خارجی در مازندران نداریم

شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به دلیل اینکه مازندران قطب تولید محصول  2مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 .شودبازار، برنج خارجی در این استان توزیع نمی برنج کشور است، برای تنظیم

 بازرگانی خدمات و غله شرکت مدیرعامل جعفری محمد سید بنابر خبر دریافتی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش 

شی از تنظیم بازار کاالهای اساسی شامل برنج، شکر و روغن توسط شرکت شرکت بازرگانی دولتی ایران ،اظهار کرد: بخ 2 منطقه

شود و این شرکت، همواره حمایت از تولیدات داخلی محصوالت کشاوزری را سر لوحه اقدامات قرار بازرگانی دولتی ایران انجام می

از کشاورزان، حتی در زمانی که قیمت این جعفری تصریح کرد: مازندران قطب تولید برنج کشور است و به دلیل حمایت  .داده است

 .محصول باال رفته بود، هیچ برنج خارجی در بازار استان توسط این شرکت توزیع نشد

وی به بیان عملکرد شرکت در بخش تامین، خرید و توزیع کاالهای اساسی پرداخت و تشریح کرد: شرکت غله و خدمات بازرگانی 

های روغنی در سه استان تحت پوشش هزار تن انواع دانه 120هزار تن گندم و  550یون و در سالجاری بیش از یک میل 2منطقه 

 .خریداری کرد و تمامی بهای محصوالت کشاورزان را نیز به حساب آنان واریز کرد

ابعه به ویژه تهای شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای جعفری با اشاره به خودکفایی در تامین گندم کشور تاکید کرد: فعالیت

 .بر پایه اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر سیاست دولت بر صادرات مشتقات گندم است 2شرکت غله منطقه 

سازی گندم و سایر کاالهای اساسی در استان مازندران مطلوب است و در ، عنوان کرد: ظرفیت ذخیره2مدیرعامل شرکت غله منطقه 

 .ای موجود هستیماردسازی تمامی انبارهای ذخیرهحال حاضر پیگیر استاند

ی های داخلی بجعفری گفت: کیفیت گندم داخلی خریداری شده در سالجاری مطلوب است و اظهارات مبتنی بر عدم کیفیت گندم

ریالی پرداختی میلیارد  200، با اشاره به یارانه 2مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه .پایه و اساس است و صحت ندارد

بندی واحدهای آردسازی و نانوایی، آموزش نانوایان و بهسازی و نوسازی واحدهای تولید در هر ماه برای تامین نان مازندران، درجه

 .های مهم این شرکت برای افزایش کیفیت نان و کاهش ضایعات اعالم کردنان و نظارت بر تولیدات با کیفیت را از برنامه

http://www.yjc.ir/fa/news/5989945/%D8%A8%D8%B1%D9 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

  تولید پسته شکسته می شود 9۰رکورد دهه 

 محسن جالل پور

 ولیدکننده و صادرکننده پستهرئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ ت

، رکورد تولید دهه 1396بینی میزان محصول سال آینده پسته هنوز امکان پذیر نیست اما شواهد حاکی از آن است که در سال پیش 

 225های امسال کشور به نسبت سال گذشته، چهار درصد افزایش یافته و در این مدت بیش از حجم بارش.شکسته خواهد شد90

های اخیر اگرچه خساراتی هم به بار آورد و برخی هموطنان را دچار بارندگی .مترمکعب به ذخایر آبی کشور اضافه شده است میلیارد

  .های آینده پدیدار خواهد شدمشکل کرد اما اتفاق خوبی بود که آثار آن در ماه

تواند سالی با در نظر گرفتن چند شرط، می 1396دهد که سال سال کسب وکار در بازار پسته این حس را به من می 30تجربه 

رسد بعد از چند سال که تقریبا در همه نقاط پسته خیز کشور با کاهش تولید مواجه بودیم، به نظر می.متفاوت برای این بازار باشد

ن، سرد شدن هوا و خوب و پس از آ معموال زمانی که در اواخر زمستان زمستان شاهد بارندگی.محصول سال آینده قابل توجه باشد

یخ زدن زمین بوده ایم، به دو دلیل محصول سال بعد هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت وضعیت بهتری داشته است. یخ زدن 

های آینده کاهش شود خطر سرما زدگی درختان در هفتهکند و باعث میتر میزمین باران خورده در زمستان، خواب درختان را عمیق

این که این یخ زدگی باعث از بین رفتن برخی آفات هم می شود و در نهایت، محصول از خطر آفت زدگی و سرما  پیدا کند. ضمن

بینی میزان محصول سال آینده پسته هنوز امکان پذیر نیست اما با این حال پیش.رسدکند و به فصل برداشت میزدگی عبور می

 .شکسته خواهد شد90ید دهه ، رکورد تول1396شواهد حاکی از آن است که در سال 

با این حال نباید از یاد برد که به دلیل مشکالت فراوان ازجمله بحران آب، محصول پسته طی سال های گذشته روند کاهشی داشته 

ضمن این که باید این نکته را نیز مد نظر داشته باشیم که بارندگی .و میزان متوسط برداشت درهکتار نیز سیر نزولی داشته است

های آینده تداوم داشته باشد، بسیار ضعیف است. به این ترتیب نباید به بارندگی های مسال،استثنا بوده و احتمال این که در سالا

حاال که رحمت طبیعت شامل حال ما شده .امسال دل خوش کنیم و دوباره در دام مصرف بی رویه منابع آبی و سو مدیریت بیفتیم

های داریم، باید بیشتر نگران باشیم. نگرانی از این جهت که ممکن است همه فراموش کنیم که بارشوو احتماال سالی سبز را پیش ر

تر از خشکسالی خطرناکمدیریت، معتقدم سو.امسال، می تواند یک اتفاق باشد و ممکن است دوباره در دام مصرف نا معقول بفتیم

هش داد اما با مدیریت نادرست نه تنهاهیچ مشکلی از جمله خشکسالی شود آثار خشکسالی را کااست. چون با مدیریت درست، می

زند و ها را گول میحل نخواهد شد، بلکه از بارندگی های امسال هم چندان بهره ای نخواهیم برد. مثل افزایش قیمت نفت که دولت

داریم طبیعت و منابع طبیعی را  ها سرپوشی گذاشته شود. شوخی نیست، چند دهه است کهمدیریت شود روی همه سوباعث می

 .رسندبلعیم و فراموش کرده ایم که این منابع الیزال نیستند و امروز و فردا به پایان میمی

http://www.iana.ir/fa/news/40984/%D8%B1%DA%A9%D9%88% 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۴ : تاریخ

 های گرد و غبار خوزستان اختصاص دادمیلیارد تومان برای تثبیت کانون 3۰با دستور جهانگیری دولت 
میلیارد تومان جهت تثبیت  30تصاص معاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران برای حل بحران خوزستان که شامل اخ 

  .وزارتخانه و سازمان ابالغ کرد 5های گرد و غبار است، را برای اجرا به کانون

یلیارد م 30به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این مصوبه به اختصاص  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

هزار هکتار  30های بحرانی گردوغبار با منشأ داخلی استان خوزستان در سطح مدت تثبیت کانونتومان برای اجرای برنامه کوتاه

براساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است، ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد .تاکید دارد

های برنامه بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و وزارت کشور )استانداری ع زمانی سه ماهه به سازماناعتبار فوق را در مقاط

 :متن مصوبه هیئت وزیران که توسط اسحاق جهانگیری برای اجرا ابالغ شده، به شرح زیر است.خوزستان( ارسال نماید

مان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید ساز 1395/12/01هیأت وزیران در جلسه 

ای از محل منابع میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه 300مبلغ  -1:هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

کشور )به نسبت مساوی( ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ) (10)ماده 

ـ به منظور  1393( ـ مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (28موضوع بند )م( ماده )

هزار هکتار، در اختیار  30های بحرانی گرد و غبار با منشأ داخلی استان خوزستان در سطح مدت تثبیت کانوناجرای برنامه کوتاه

وزارت جهاد کشاورزی موظف است، ضمن نظارت  -2.گیرد، تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شودت جهاد کشاورزی قرار میوزار

های برنامه بودجه کشور، حفاظت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان

 .ارسال نماید ()استانداری خوزستانمحیط زیست و وزارت کشور 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951204000438 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۵تاریخ: 

 ل های بخش کشاورزیهزار میلیارد ریال تسهیالت به تشک ٦٦پرداخت 

هزار میلیارد  66مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور از پرداخت 

 .ریال تسهیالت با سود چهار درصد از طریق این صندوق به تشکل های کشاورزی خبر داد

هزار میلیارد  66از توسعه بخش کشاورزی کشور از پرداخت  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت

 .ریال تسهیالت با سود چهار درصد از طریق این صندوق به تشکل های کشاورزی خبر داد

به گزارش ایرنا، سید عبدالکریم رضوی عصر چهارشنبه در همایش سراسری نمایندگان شرکت مادرتخصصی و مدیران عامل صندوق 

درصد منابع پرداختی صندوق های غیر دولتی  16ش کشاورزی در بندرعباس اظهار کرد: در سال جاری بیش از حمایت از توسعه بخ

 .به بازسازی و خرید نهاده های حوزه دام و طیور اختصاص یافته است

خش های وی ابراز داشت: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف حمایت از زیرب

  .زراعت و باغبانی، دامداری و دامپروری، شیالت و آبزیان و صنایع تبدیلی مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد

سال از عمر  14این مقام مسؤول، دیگر اهداف تشکیل صندوق را توانمند ساختن فعاالن بخش کشاورزی برشمرد و افزود: با گذشت 

  .خوبی در توانمند سازی تولید کنندگان بخش کشاورزی انجام شده استاین صندوق کارهای 

رضوی به ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای فعالیت های صندوق حمایت از توسعه کشاورزی اشاره کرد و گفت: عالوه بر ارائه 

کت و دریافت تسهیالت خارجی از جمله تسهیالت قرض الحسنه و ارزان قیمت به فعاالن بخش کشاورزی، امکان انتشار اوراق مشار

وی اضافه کرد: در ابتدای تشکیل و راه اندازی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی اقبال عمومی چندانی به آن  .این ظرفیت هاست

 .نبود، اما بهتدریج این رویه تغییر یافت و امروز استقبال بخش خصوصی برای مشارکت در صندوق مناسب است

هزار میلیارد ریالی این  12مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی با اشاره به سرمایه  مدیرعامل شرکت

 .های اصلی این صندوق اعالم کردصندوق، حمایت از کشاورزان در مواقع بحرانی را از اولویت

صندوق در  47ه که از این تعداد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور تشکیل شد 102وی اظهار کرد: تاکنون 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش .ها بوده استشهرستان

کشاورزی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: این صندوق با پشتیبانی مالی از تولیدات کشاورزی، بازوی اجرایی پیشبرد اهداف 

  .مقاومتی به شمار می روداقتصاد 

http://www.iana.ir/fa/news/41147/%D9%BE%D8%B1%D8%AF% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 شودنها واریز میروز کاری بعد از انجام معامله به حساب آ3پول کشاورزان تا 

اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی  .کندکشاورز از زمان تحویل کاالی خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می

روز کاری بعد از انجام معامله به حساب 3شود. پول کشاورز تا دولت پایین تر باشد مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت می

 .کنددرصد پول را دریافت می70دهد که کشاورز بیش از شود. تجربه ما نشان میاورز واریز میکش

خرید »کرد مکانیزم محصول جو، ذرت و گندم اتخاذ می 3های طوالنی، مکانیزمی که دولت برای حمایت کشاورزان در برای سال

های متعددی را برای دولت اما در ادامه مشخص شد که آسیبآمد، بود، راهکاری که شاید در ابتدا مناسب به نظر می« تضمینی

وکشاورزان به همراه دارد، به همین سبب دولت یازدهم قانون خرید تضمینی را اصالح کرد و با استفاده از بستر بورس کاال این راهبرد 

های آن بیشتر این طرح و موفقیتپایگاه خبری بورس کاالی ایران، برای اطالع از جزئیات  .مهم حالت عملیاتی به خود گرفت

نژاد مدیرعامل حامد سلطانی .خوانیدنژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران انجام داده است که در ادامه میوگویی با حامد سلطانیگفت

ی عها و مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی عنوان کرد: در هر کشوری صنایبورس کاالی ایران درخصوص پیش زمینه

متحده به علت توجه به دو صنعت کشاورزی و نظامی شود. معروف است که قدرت گرفتن ایاالتوجود دارند که به آنها اهمیت داده می

 .است، البته در صنایع دیگر نیز این کشور حضور دارد. از طرفی محصوالت کشاورزی پاشنه آشیل بسیاری از کشورها هستند

دیتی ایجاد کنند و مواد غذایی به آن نفروشند و آن کشور نیز توانایی تولید مواد غذایی نداشته باشد اگر بخواهند برای کشوری محدو 

شد. دولت همواره از محصوالت استراتژیک ای داده میقطعا توان مقاومت ندارد. به همین دلیل از دیرباز به بحث کشاورزی اهمیت ویژه

کند با قیمت مشخصی این حمایت به این ترتیب است که دولت هر سال اعالم می کند.مانند گندم یا ذرت و جو دامی حمایت می

  .کند که به خرید تضمینی معروف استمحصوالت کشاورزی را خریداری می

هایی مانند شرکت بازرگانی وی درخصوص آسیب شناسی خرید تضمینی و شرایط نظارتی جدید در بورس کاال عنوان کرد: سازمان

حتی آن چیزی که شبیه گندم است را نیز خریداری کنند چون بر آنها تکلیف شده است. اینکه چندین میلیون تن  دولتی مجبورند

المال است نیازمند افزایش دقت در این موضوع است. همین محصول از اقصی نقاط کشور خریداری شود و پول هم مربوط به بیت

 .اختصاص یافته استهزار میلیارد تومان برای خرید گندم 15امسال مبلغ 

ند. ککه پول خود را دیر دریافت میاین مبلغ معادل نصف بودجه عمرانی کشور است. کشاورز نیز از این وضعیت ناراضی است؛ چرا

این در حالی است که اگر محصول وی از استاندارد الزم برخوردار نباشد، در مکانیزم قیمت تضمینی در انبارهای بورس پذیرش 

گیرد که به ضریب جدول خاکی معروف است و از ارزش آن اگر استاندارد در حد قابل قبولی باشد ضریبی به آن تعلق میشود یا نمی

ای برای کشاورز است تا در سال بعد محصول بهتری را کشت کند. پس از تحویل کاال محصول کشاورزی شود که جریمهکاسته می

بض انبار معروف است. قبض انباری که قابلیت معامله ثانویه داشته باشد گواهی سپرده شود که قدر انبارهای بورس، سند آن صادر می

نام دارد که ابزاری مالی برای تبدیل کاال به اوراق است. در واقع به جای دست به دست شدن کاال و افت کیفیت، کاال را در یک نقطه 

کند. ن تحویل کاالی خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا میکشاورز از زما .کنیمکنیم و سند آن را مبادله مینگهداری می

. پول شوداگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت پایین تر باشد مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت می

درصد پول 70دهد که کشاورز بیش از ان میشود. تجربه ما نشروز کاری بعد از انجام معامله به حساب کشاورز واریز می3کشاورز تا 

های جهانی است که البته دولت را نیز دچار دردسرهایی های تضمینی باالتر از قیمتبراساس مصوبه مجلس قیمت.کندرا دریافت می

االی بورس ک کرده است. چرا که ساالنه بدون توجه به قیمت جهانی و معادل تورم قیمت تضمینی باید افزایش پیدا کند.مدیرعامل

عنوان مثال در های اجرای این طرح گفت: اجرای این طرح سبب شده تا بار مالی دولت کمتر شود. بهترین مزیتایران در مورد مهم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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میلیارد تومان پرداخت 340میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود 300رابطه با محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و 

این  سازی نیز، دیگر منفعت اجرایاق دیگری نیز که افتاد این بود که کشاورزان به سرعت به پول خود رسیدند. بحث کیفیکرد. اتف

هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر 65طرح بود. ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از 

جالب توجه این است که این پول مستقیما به حساب خود کشاورزان واریز شد که باعث افزایش سطح و اطالعات آنها ثبت شد. نکته 

نژاد در مورد زمان ورود گندم به مکانیزم قیمت تضمینی عنوان کرد: این طرح امسال برای جو حامد سلطانی .رضایت کشاورزان شد

ا شد. نتایج اجرای این طرح بسیار ثمربخش بود و دولت تصویب کرد صورت آزمایشی در خوزستان اجراجرا شد. البته سال گذشته به

هزار تن خریداری شد. 140در کل کشور اجرا شود. طی این مکانیزم حدود یک میلیون و  95که این طرح برای ذرت و جو در سال 

دهزار تن باقی مانده تا هزار تن آن فروش رفته است و ص500هزار تن محصول جمع آوری شده که 600برای ذرت در حال حاضر 

پایان سال فروش خواهد رفت. این مکانیزم برای هر محصولی که دولت قصد حمایت از آن را داشته باشد قابل تعمیم است. گندم 

خرد و هم به نانوایی ارزان کاالی خاصی است که هم سمت خرید و هم فروش آن حمایتی است. یعنی دولت هم از کشاورز گرانتر می

توانیم یک سمت این موضوع روشد. نتیجه این کار این است که پول هنگفتی باید ازسوی دولت هزینه شود. ما حداقل میفتر می

 .یعنی خرید را پوشش دهیم. در حال حاضر مذاکراتی در سازمان برنامه و وزارت جهاد در این رابطه در حال انجام است

http://www.iana.ir/fa/news/41095/%D9%BE%D9%88%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 میلیارد تومان برای تثبیت کانون های گرد و غبار خوزستان 3۰اختصاص 

میلیارد تومان جهت تثبیت کانون  30شامل اختصاص  معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران برای حل بحران خوزستان که

 .وزارتخانه و سازمان جهت اجرا ابالغ کرد 5های گرد و غبار است به 

های مدت تثبیت کانونمیلیارد تومان برای اجرای برنامه کوتاه 30به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، این مصوبه به اختصاص 

براساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی .هزار هکتار تاکید دارد 30شأ داخلی استان خوزستان در سطح بحرانی گرد و غبار با من

های موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان

متن مصوبه هیئت وزیران که توسط .استانداری خوزستان( ارسال نمایدبرنامه بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و وزارت کشور )

بسمه تعالیبا صلوات بر محمد و آل محمدوزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی  :هانگیری برای اجرا ابالغ شده به شرح زیر است

به پیشنهاد وزارت  1395/12/01در جلسه  هیأت وزیران زارت جهاد کشاورزیسازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان محیط زیست

  :کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

مالی دولت و  قانون تنظیم بخشی از مقررات (10)ای از محل منابع ماده میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه 300مبلغ  -1

قانون الحاق برخی مواد به قانون  (28قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور )به نسبت مساوی( موضوع بند )م( ماده )( 12ماده )

های بحرانی گردوغبار با مدت تثبیت کانونـ به منظور اجرای برنامه کوتاه 1393ـ مصوب ( 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزار هکتار، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می 30لی استان خوزستان در سطح منشأ داخ

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در  -2.هزینه شود

 .ای برنامه بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و وزارت کشور )استانداری خوزستان( ارسال نمایدهمقاطع زمانی سه ماهه به سازمان

http://www.iana.ir/fa/news/41102/%D8%A7%D8%AE%D8%AA 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 تشکیل کمیته درآمدزایی برای اجرای طرح تنفس

های پیش روی اجرای طرح تنفس، کمبود منابع مالی است؛ زیرا تا کنون درآمدهای حاصل از قطع چوب، ترین چالشیکی از مهم

ری را کاهای ناشی از تدوین طرح یا جنگلکرد که در جنگل اقدامات حفاظتی انجام داده و هزینهبخش خصوصی را ترغیب می

 .های جایگزین بوددار شود. با حذف این منبع درآمدی، باید به فکر روشعهده

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های پیش روی اجرای طرح تنفس، کمبود منابع مالی است؛ زیرا تاکنون درآمدهای حاصل از قطع چوب، ترین چالشیکی از مهم

کاری را های ناشی از تدوین طرح یا جنگلکه در جنگل اقدامات حفاظتی انجام داده و هزینهکرد بخش خصوصی را ترغیب می

های جایگزین بود. هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی بر این باور دار شود. با حذف این منبع درآمدی، باید به فکر روشعهده

توان خسارات مالی ناشی از قطع درختان در قراردادهای موجود، می است که منابع درآمدی زیادی در جنگل وجود دارد که با اصالح

 .کندوگوی مشروح خود با خبرگزاری کشاورزی ایران، این منابع درآمدی را تشریح میراحتی جبران کرد. وی در گفتجنگل را به

شود که اگر قیمت هر مترمکعب میهای کشور برداشت هزار مترمکعب چوب از جنگل 500به گفته رئیس انجمن جنگلبانی، ساالنه 

آید، اما برای میلیارد تومان درآمد از برداشت چوب بدست می 200هزار تومان در نظر بگیریم، حدود  400طور متوسط چوب را به

 کند.میلیارد تومان را برآورد می 500تا  400ها رقم محاسبه مخارج اجرای طرح تنفس، سازمان جنگل

 دهد.میلیارد تومان چگونه محاسبه شده، ادامه می 500تا  400خود را با طرح این پرسش که عدد هادی کیادلیری سخنان 

های طبیعی اختصاص ها به سازمان متولی حفاظت از عرصهگوید: اگرچه معتقدم حتماً باید این رقم برای حفاظت از جنگلوی می

یارد تومان است، چرا تدوین برنامه برای مناطق بدون طرح و میل 200یابد، اما در شرایط که درآمد حاصل از فروش چوب فقط 

 نویسیم.های اجرای این ایده میهای دیگر را به پای تنفس و هزینهبسیاری هزینه

 حل نیستیم.دنبال پیدا کردن راهکنیم و بهدهد که ما منطقی صحبت نمیکند: این رفتار نشان میکیادلیری اضافه می

 غفول ماندهدرآمدهای میلیاردی م

رآمدزایی ها باید کمیته دکند: برای اجرای ایده تنفس و عدم اتکا به اعتبارات دولتی، سازمان جنگلرئیس انجمن جنگلبانی تأکید می

 های اعالم شده اجرایی شود.تواند منجر به کسب درآمد شود، توسط این کمیته احصاء و برنامهتشکیل دهد تا مواردی که می

های جنگلداری در بسیاری از موارد به تعهدات خود عمل نکرده و به دولت بدهکار هستند. باید این هد: مجریان طرحدوی ادامه می

اند و پس از گذشت یک دهه، سازمان های جنگلداری نیز به تعهدات خود عمل نکردهها وصول شود. بخشی از مجریان طرحبدهی

سال قبل حساب کرده است. در حالی که این مبالغ  10بر اساس فهرست بهای  ها در زمان دریافت خسارت، بدهی مجری راجنگل

 شد. باید به این موارد نیز رسیدگی شود.باید به قیمت روز حساب می

فته وی داند. به گهای نگهداری جنگل میهای گردشگری را بهترین گزینه برای تامین هزینهکیادلیری بازنگری در بهره مالکانه طرح

های توریستی را دارد و درآمدهای مناطق گردشگری کامال متکی بر جاذبه طبیعی منطقه است ور یکی از زیباترین زمینشمال کش

 های گردشگری، قابل مقایسه نیست.های مالکانه دریافتی در مقایسه با درآمدهای حاصله برای مجریان خصوصی طرحاما بهره

پارک جنگلی و طرح گردشگری داریم که  40اداره کل منابع طبیعی نوشهر حدود  دهد: در حوزهرئیس انجمن جنگلبانی ادامه می

فروردین  31قرارداد آن منعقد شده و  86فروردین  31های گردشگری که شود. یکی از این طرحبهره مالکانه ناچیزی از آنها گرفته می

ها پرداخت هزار تومان اجاره بها به سازمان جنگل 200لیون و می 20میلیون ریال معادل  202رسد، ساالنه این قرارداد به اتمام می 96

ها و گردشگر، ساالنه میلیاردها تومان درآمد دارد اما ماهانه کمتر از دو کند: این طرح از محل ورودی ماشینکند.وی اضافه میمی
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های له آفات و امراض هم به بهانهکند و برای حفظ طبیعت در زمان حممیلیون تومان هزینه به بخش منابع طبیعی پرداخت می

قرارداد آن  86کند: طرح دیگری در حوزه نوشهر وجود دارد که دوم اسفند سال پردازد.کیادلیری عنوان میمختلف هیچ بهایی نمی

 800و  میلیون ریال یعنی معادل هفت میلیون 78رسد. این طرح حدود منعقد شده و سوم اسفند سال آینده قرارداد آن به پایان می

 کند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.هزار تومان در سال اجاره بها پرداخت می

 اندهای حوزه نوشهر فسخ شده و برخی هم معاف از پرداخت بهره مالکانه شدههای گردشگری جنگلگوید: قرارداد برخی طرحوی می

 ها بررسی شود.ها یا فسخ قراردادکه در شرایط جدید باید به دقت دالیل این تخفیف

 کند.ها اعالم میهای مؤثر در ایجاد درآمد برای سازمان جنگلبانی را یکی از راهرئیس انجمن جنگلبانی اخذ عوارض دروازه

گوید: قوانین مرتبط با این مسئله باید یا تصویب و یا اصالح شود. جاده مرزن آباد تا چالوس عوارضی معادل هزار تومان از هر وی می

کند، بنابراین باید هزینه این عبور هزار تومان رسانده است. این جاده از طبیعت عبور می 6کرد که این رقم را به دریافت میخودرو 

های عمرانی هم به شدت نادرست طبیعی پرداخت کند.به گفته کیادلیری شیوه محاسبه خسارات ناشی از اجرای پروژهرا به منابع

کنند در حالی که باید ساالنه هزینه شفارود، فقط قیمت چوب حذف شده از جنگل را محاسبه می است. زیرا مثال در سدی مانند

 ها پرداخت شود.شود هم توسط مجریان پروژهرویش جنگل که با قطع درختان متوقف می

ها معرفی ی سازمان جنگلمعدن موجود در شمال را هم یکی دیگر از منابع کسب درآمد برا 530تر از وی دریافت بهره مالکانه معقول

کنند چرا بهره مالکانه پرداختی میلیون تومان درآمد کسب می 100دهد: اگر معادن روزی کند.رئیس انجمن جنگلبانی ادامه میمی

 ها اینقدر کم است؟آنها به سازمان جنگل

ت های شرککند: یکی از نهالستانوان میها را منبع دیگری برای کسب درآمد دانسته و عنوی همچنین اصالح اجاره بهای نهالستان

کاشتیم، درآمدی کند. اگر در این زمین کاهو میهکتاری پرداخت می 90شفارود ساالنه فقط پنج میلیون تومان اجاره برای نهالستانی 

 شد.ها میبیش از تولید نهال عاید سازمان جنگل

 ایمجنگل را خرج خود جنگل کرده

برداری شود، ایجاد اشتغال را وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه های بهرهنکه نباید جنگل قربانی حفظ شرکتکیادلیری با تاکید بر ای

 کند.اجتماعی اعالم می

دهند با تعطیلی های مجری طرح که کار حفاظت هم انجام میبرداری مخالفند زیرا شرکتکند: گروهی با توقف بهرهوی اضافه می

 نکه ما درخت قطع کنیم که پول حفاظت تامین شود، معنی ندارد.مواجه خواهند شد.اما ای

ها رکتشود که این شبردار، بالفاصله اعالم میهای بهرهدهد: با کوچکترین تغییر در شرایط شرکترئیس انجمن جنگلبانی ادامه می

توجیه کمبود منابع مالی به تعهدات خود  ها در گذشته بااند. اگر این گفته صحیح است، چرا این شرکتها تومان ضرر کردهمیلیون

دانست که دولت نیرو استخدام کرده است. آیا این شرکت نمی 100گوید: شرکت شفارود چند سال قبل بیش از اند.وی میعمل نکرده

 کنند.کنند و مشکل اجتماعی ایجاد میطرح تنفس را اجرا خواهد کرد؟ حال این نیروها را اخراج می

ه های ایران اجرا شدها مدعی هستند که جنگلشناسی نزدیک به طبیعت در جنگلکند: گروهی از مجریان طرحه میکیادلیری اضاف

است. در پاسخ به آنها باید گفت که در ایران به لحاظ اقتصادی به صرفه نبود که جنگلشناسی نزدیک به طبیعت اجرایی شود، بنابراین 

 ز و غیر علمی انجام دادند تا اجرای طرح برای آنها صرفه داشته باشد.مجریان برداشت درختان را به صورت متمرک

های شمال را در دست بگیرد زیرا دولت منابع مالی کند: در کشور ما گریزی نیست جز اینکه فعال دولت مدیریت جنگلوی تاکید می

ند کست و ارزش پول به سرعت سقوط میتری نسبت به بخش خصوصی در اختیار دارد. نرخ سود بانکی در ایران باالارزان قیمت
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یرد. گهای بلند مدت قرار میگذاریگذاری در جنگل هم در گروه سرمایهگذاری بلند مدت به صرفه نیست. سرمایهبنابراین سرمایه

 پس بخش خصوصی مایل نیست که در این حوزه وارد شود.

ند به خواهاند هم به دلیل آنکه میگذارانی که وارد عرصه جنگل شدهشود: گروه اندکی از سرمایهرئیس انجمن جنگلبانی یاد آور می

ها ما جوان اند در نتیجه جنگلبرداری را کوتاه کردهآالت خود را جبران کنند، دوره بهرهسرعت درآمد کسب کرده و هزینه ماشین

های ایران استفاده از سیستم کابلی است نگلدهد: بهترین شیوه حمل و نقل با توجه به وضعیت کوهستانی جشده است.وی ادامه می

های جنگلداری ایران وجود نداشت، هیچ اما برای اقتصادی بودن این شیوه باید جنگل قطع یکسره شود. از آنجا که این شیوه در طرح

یش ضریب حفاظتی گاه منجر به افزاهای ایران هیچگاه این سیستم به ایران وارد نشد.به گفته کیادلیری جاده سازی در جنگل

های جنگلی، ها نشده است. در حالی که فلسفه ساخت جاده ایجاد امکانات مناسب برای اطفای سریعتر حریق است اما جادهجنگل

ها دسترسی قاچاقچیان به جنگل را بیشتر کرده و مشکالت اند. این جادهروستاها را خوش نشین کرده و تخریب جنگل را افزایش داده

کند و منجر به داند که همه مردم را به محافظ جنگل تبدیل مییجاد کرده است.وی اجرای طرح تنفس را عاملی میمتعددی را ا

ا های جنگلی رتوان جادهگوید: با اجرای طرح تنفس برای مقابله با قاچاق میشود.کیادلیری میگزارش دهی سریع موارد تخلف می

های جنگلی، به منزله قاچاق است و با تشدید اقدامات حفاظتی، مانع رید چوب گونهها هشدار داد که خمسدود کرد. به کارخانه

اق توان مانع از قاچشود با اصالح جرایم، میگونه که چوب سرخدار به دلیل جرایم سنگین خریداری نمیفعالیت قاچاقچیان شد. همان

های جنگلی است بنابراین باید تمام ها حفاظت از عرصههای جنگلی شد.به گفته وی فلسفه تشکیل سازمان جنگلچوب سایر گونه

ند: در کنیروهای این سازمان به جز معدود نیروهای دفتری در امر حفاظت از جنگل مشارکت کنند.رئیس انجمن جنگلبانی اضافه می

کند: با وجود ود.وی بیان میهستند که این مسئله باید اصالح ش حال حاضر نیروهای ادارات کل استانی بیش از نیروهای داخل عرصه

ایم برای همین منتظریم که کنند اما از جنگل فاصله گرفتهها به سوابق اجرایی این مجموعه اشاره میآنکه نیروهای سازمان جنگل

ایم، هنیروی جدید بگیریم تا این نیرو را به جنگل اعزام کنیم. در شرایط فعلی اجرای تمام کارها را به بخش خصوصی واگذار کرد

ن اند به همیهای مدیریت عرصه فاصله گرفتهها از بحثشود و عمال نیروهای سازمان جنگلها توسط بخش خصوصی نوشته میطرح

 دلیل هم از حضور در جنگل واهمه داریم./

s/http://www.iana.ir/fa/new38436/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 ایران هم به جمع چین و روسیه در صادرات واکسن فرآورده های بیولوژیک به قرقزیستان می پیوندد

جهاد کشاورزی کشور از موسسه تحقیقات وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی کشور قرقیزستان و معاون امور دام وزیر 

 .واکسن و سرم سازی رازی بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت های این موسسه قرار گرفتند

به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه رازی، نوربیک موراشف وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی کشور قرقیزستان و 

 قیقاتتح موسسه از بیشتر ارتباطات و آشنایی منظور به دامی تولیدات امور در کشاورزی جهاد وزیر معاون نیرک حسن  هیئت همراه و

در جلسه ای که در همین راستا با حضور حمید کهرام، رئیس موسسه رازی برگزار شد، .و سرم سازی رازی بازدید کردند واکسن

نوبیک موراشف وزیر کشاورزی قرقیزستان با بیان اینکه .مانان تشریح شدتولیدات، تحقیقات و ظرفیت های موسسه رازی برای میه

در حال حاضر این کشور واکسن های مورد نیاز خود را از کشور چین و روسیه وارد می کند، اظهار کرد: در صورت ارائه قیمت های 

بر اینکه در صورت موافقت دولت قرقیزستان  وی با تاکید.مناسب، موسسه رازی می تواند رقیب بزرگی برای این کشورها محسوب شود

می توانیم در جهت واردات و خریداری واکسن محصوالت بیولوژیک موسسه رازی وارد عمل شویم، افزود: امید است بتوانیم همکاری 

ن زمینه را تدوی میان ایران و قرقیزستان را گسترش دهیم که در این راستا الزم است کارشناسان دو کشور برنامه های الزم در این

وزیر کشاورزی قرقیزستان و معاون وزیر کشاورزی کشور در ادامه از نمایشگاه دائمی روابط عمومی موسسه رازی بازدید .کنند

حمید کهرام در بازدید وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی کشور قرقیزستان، هیئت همراه و معاون وزیر جهاد .کردند

 شاورزیک وزیر  ولیدات دامی کشور از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که امروز انجام شد، اظهار کرد:کشاورزی در امور ت

قرقیزستان تفاهم نامه خوبی با وزارت کشاورزی کشور امضا کرده و در این راستا بازدیدهایی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشور داشته 

ول قرقیزستانی از موسسات علمی و تحقیقاتی و به ویژه موسسه رازی، افزود: قرقیزستان وی با اشاره به بازدیدهای این مسئ.است

دارای دام های کوچک زیادی است که در این راستا موسسه رازی می تواند همکاری های مشترکی با این کشور برای صادرات واکسن 

امید است در آینده تفاهم نامه ای برای صادرات واکسن رئیس موسسه رازی خاطرنشان کرد: .و فرآورده های بیولوژیک داشته باشد

وی با تاکید بر ایجاد روابط دوسویه موسسه رازی با مراکز مربوط درکشور .های موسسه رازی به کشور قرقیزستان داشته باشیم

وسسه ست، همچنین مقرقیزستان، گفت: در برخی بخش های کشاورزی مانند تولید پنبه، کشور قرقیزستان دارای جایگاه مناسبی ا

 .رازی می تواند در حوزه انتقال تکنولوژی واکسن با این کشور وارد همکاری شود

 ایران از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در زمینه تولید واکسن

سن کوزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی قرقیزستان گفت: کشور جمهوری اسالمی ایران دارای تجربیات باالیی در بخش وا

سازی و ترویج واکسن ها در دنیا است و با وجود موسسه رازی از پیشرفته ترین کشورهای جهان در زمینه تولیدات واکسن و فرآورده 

نوربیک موراشف وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی قرقیزستان و هیئت همراه امروز در  .های بیولوژیک به شمار می رود

که به همراه معاون وزیر کشاورزی در امور تولیدات دامی کشور انجام شد، اظهار کرد: از روز گذشته فرصت  بازدید از موسسه رازی

وی ضمن ابراز .یافتیم از برخی موسسات دامپزشکی، کشاورزی و حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی ایران بازدید داشته باشیم

ایران دارای تجربیات باالیی در بخش واکسن سازی و ترویج واکسن ها در خرسندی از این بازدیدها افزود: کشور جمهوری اسالمی 

دنیا است و با وجود موسسه رازی از پیشرفته ترین کشورهای جهان در زمینه تولیدات واکسن و فرآورده های بیولوژیک به شمار می 

قیزستان تاکنون واکسن و فرآورده های وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی قرقیزستان خاطرنشان کرد: کشور قر.رود

بیولوژیک خود را از کشورهای چین و روسیه وارد می کرد که با مشاهده صنعت واکسن سازی در موسسه رازی، عالقمند شدیم، با 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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با وجود وی با تاکید بر اینکه واکسن های موسسه رازی .همکاری مشترک با این موسسه بتوانیم از تجربیات این مجموعه بهره ببریم

قیمت کمتر، از کیفیت باالتری برخوردار است، گفت: برهمین اساس در نظر داریم با انجام اقدامات الزم، نسبت به واردات واکسن 

 .های موسسه رازی به کشور قرقیزستان اقدام کنیم

r/fa/news/http://www.iana.i41083/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 میلیون دالر ارز از کشور در سال جاری با تولید واکسن تب مالت 8جلوگیری از خروج 

میلیون دز واکسن  12رازی با اشاره به تولید رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن های بروسلوز موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

ماهه  4میلیون دز از این واکسن در  11این درحالی است که با توجه به نیاز زمان، تنها  :بروسلوز گوسفندی در این موسسه گفت

 .نخست سال جاری به سازمان دامپزشکی کشور تحویل داده شد

ی، رامین باقری نژاد با تاکید بر اینکه کل تعهدات این موسسه به سازمان دامپزشکی به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه راز

 11کشور در سال جاری اجرایی شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه فصل واکسیناسیون بروسلوز در نیمه نخست سال است، 

میلیون دز واکسن بروسلوز گوسفندی در  12کنون ماهه نخست سال جاری تولید شد و در مجموع تا 4میلیون دز از این واکسن در 

باقری نژاد با اشاره به اینکه این میزان تولید نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته با بیش .موسسه رازی به تولید رسیده است

دزی در  20وز گاوی هزار دز واکسن بروسل 100درصد افزایش مواجه شده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری یک میلیون و  35از 

دزی به سبد  5وی با بیان اینکه در سال گذشته واکسن بروسلوز گاوی دز کامل را به صورت ویال های .این موسسه تولید شده است

فرآورده های تولیدی این بخش اضافه کردیم، افزود: این امر مطابق با درخواست سازمان دامپزشکی بود و در همین راستا در سال 

رئیس بخش .هزار دز از این واکسن برای نخستین بار در کشور تولید و به سازمان دامپزشکی کشور تحویل داده شد 150گذشته 

خبر داد و گفت: در سال جاری بیش  95برابری این فرآورده در سال  2تحقیق و تولید واکسن های بروسلوز موسسه رازی از افزایش 

 .رازی تولید شده است هزار دز از این فرآورده توسط موسسه 300از 

 . میلیون دالر ارز از کشورجلوگیری کرده است 8وی گفت : موسسه رازی با این میزان تولید درسال جاری از خروج 

دکتر باقری نژاد با بیان اینکه بخش بروسلوز موسسه رازی تنها تولید کننده واکسن ها و آنتی ژن های مصرف دامپزشکی کشور 

وی با اشاره به اینکه این .دهه می رسد 6رد: قدمت تولید این فرآورده ها توسط موسسه رازی به بیش از محسوب می شود، اظهار ک

فرآورده نقش بسیار مهمی در کنترل و مبارزه با این بیماری در جمعیت دامی کشور داشته است، افزود: از آنجا که بیماری بروسلوز 

ح است و بیماری قابل انتقال از دام به انسان محسوب می شود، فرآورده های این در دام ها به عنوان بیماری مشترک با انسان مطر

رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن .بخش موسسه رازی از اهمیت باالیی در جلوگیری از بیماری بروسلوز یا تب مالت در انسان دارد

و آنتی ژن های مصرف دامپزشکی است، واکسن های های بروسلوز موسسه رازی با اشاره به اینکه این بخش تولیدکننده واکسن ها 

بروسلوز گوسفندی و بروسلوز گاوی و نیز آنتی ژن های رایت، رزبنگال و رینگ تست شیر که برای تشخیص بیماری در جمعیت های 

 .دامی به کار برده می شود را از تولیدات این بخش برشمرد

http://www.iana.ir/fa/news/40988/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: چ

 اصالح نژاد طیور در ایران: گذشته، حال و آینده

مؤثری در بهبود ضریب تبدیل و تولید گوشت  تواند عاملدرصد خلوص نژادی مرغ و ارتباط تنگاتنگی که با نوع تغذیه دارد، می

شرکت فعال  13های گوشتی طی چهار دهه گذشته باعث شده است تعداد آنها از های تولیدکننده الینرقابت شرکت.باکیفیت باشد

یا حذف  کدیگرکننده باعث ادغام آنها با یها در همسویی با نیازهای مصرفبه سه شرکت جاری کاهش پیدا کند. ناتوانی برخی شرکت

اند کارگیری اصول ژنتیک کمی و اصالح نژاد توانستههای نوین و بهها با استفاده از تجهیزات و فناوریآنها شده است. این شرکت

 دهد وزن زنده و ضریب تبدیل غذاییهای گوشتی ایجاد کنند. مطالعات نشان میتغییرات فراوانی در خصوصیات کمی و کیفی جوجه

کیلوگرم و  3.59، حدود 2015و در سال  1.90کیلوگرم و  2.60، به ترتیب 1990روزگی در سال  50شتی در سن های گوجوجه

های متولدشده از های امروزی وزن سینه بیشتر و چربی الشه کمتر از جوجههای گوشتی حاصل از الینبود. همچنین، جوجه 1.84

اب برای سرعت رشد و بهبود خصوصیات تولیدی منجر به کاهش سیستم ایمنی های کنترل داشتند. شواهد نشان داده است انتخالین

های های اصالحی شرکتهای متابولیکی، اسکلتی و تولید مثلی شده است. در مقاله حاضر، برنامهو رفاه پرنده و افزایش ناهنجاری

ه از همچنین اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، استفاد گیرد.های گوشتی برای غلبه بر این مشکالت مورد بررسی قرار میتولیدکننده الین

های پرورش ها برای این سویههای این شرکتصورت چرای آزاد و ارگانیک و جایگزینهای تجاری برای پرورش بههای الینسویه

 مورد بحث قرار خواهد گرفت./

ttp://www.iana.ir/fa/news/h40965/%D8%A7%D8%B5%D9%84% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 بانک اطالعات گرده های آلرژی زای گیاهان و درختان تهران تشکیل شد

ک اطالعات گرده های آلرژی زای گیاهان و معاون مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بان

 .درختان برای مناطق مختلف شهر تهران تشکیل شده است

گرده های گیاهان و درختان از مواد آلرژی زا و عامل تشدیدکننده حساسیت ها و آلرژی ها هستند. عالئم خاص این عارضه در افرادی 

 .اند، در فصل خاص بروز می کندکه دچار نوعی آلرژی به گرده های گیاهان و درختان شده 

دکتر زهرا پورپاک روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: با این اقدام، تقویم ساالنه گرده های آلرژی زا در 

  .شهر تهران تشکیل شده است تا افراد دارای آلرژی بتوانند با آگاهی در نقاط مختلف شهر تردد کنند

قیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، از ویژگی های این بانک اطالعات به جلوگیری از تشدید بیماری، کاهش هزینه های معاون مرکز تح

  .درمان و گردآوری اطالعات کامل از نوع گرده های آلرژی زا در مناطق مختلف اشاره کرد

تال به آلرژی را از مهمترین اهداف راه اندازی این وی، شناسایی دقیق وضعیت پراکنش گرده های آلرژی زا و ارتقای سالمت افراد مب

 .بانک اعالم کرد و گفت: با استفاده از اطالعات این بانک، افراد دارای آلرژی می توانند از بروز عالیم بیماری خود پیشگیری کنند

و گفت: یکی از راه های بروز آلرژی  پورپاک، شایع ترین راه بروز انواع آلرژی را تماس با گرده گیاهان آلرژی زا در هوا اعالم کرد

 .تنفسی، گرده های گیاهان است که افراد با مراقبت از خود، می توانند از بروز یا تشدید آن جلوگیری کنند

وی، مهمترین راهکار برای درمان بیماری های آسم و آلرژی را مراقبت و پیشگیری اعالم کرد و گفت: اگر فرد بیمار با ماده آلرژی زا 

 .س نداشته باشند، عالئم بیماری هم بروز پیدا نمی کندتما

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: پزشک پس از انجام آزمایش های تخصصی پوستی به نوع آلرژی پی می برد و آن را به بیمار 

گرده های آلرژی زا پنج سال پیش  وی بیان کرد: فعالیت در مورد بانک اطالعات.اعالم می کند تا مراقبت های الزم را به عمل آورد

با حضور تیمی از متخصصین گیاه شناسی، همکاران فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی و همکاران آزمایشگاهی آغاز شد و با تالش 

ه پورپاک ادامه داد که این کار در ماه های مختلف سال و در مناطق متفاوت شهر تهران پیگیری شد ک.آنان به سرانجام رسیده است

 .در نتیجه آن، گرده های آلرژی زا شناسایی شدند و در آزمایشگاه ها مورد بررسی دقیق قرار گرفتند

 تهیه بانک اطالعات گرده های آلرژی زا به تدریج کشوری خواهد شد **

 .شود وی اظهار کرد: بانک اطالعات گرده های آلرژی زای درختان و گیاهان به تدریج در شهرهای مختلف کشور تشکیل می

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: این کار در شهرهای کاشان و سنندج آغاز شده و به تدریج در سایر شهرها نیز اجرایی 

می توانند به اطالعات گرده های الرژی  www.pdiaari.tums.ac.ir عالقمندان با مراجعه به سایت این مرکز به ادرس.خواهد شد

 .ی پیدا کنندزای شهر تهران دسترس

http://www.iana.ir/fa/news/41082/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D 
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 تولیدات باغی )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 ی رودکشت سبزی و صیفی به گلخانه ها م

ساله به گلخانه ها  10قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت کامل سبزی و صیفی کشور در یک دوره 

 .برابری مصرف آب را به دنبال داشته باشد 10انتقال پیدا می کند تا این اقدام، پیامد کاهش 

اقتصاد کشور به ویژه در بخش کشاورزی به یک موضوع مهم تبدیل شده، زیرا  بهره وری در :به گزارش ایرنا، علی اکبر مهرفرد افزود

وی اظهارداشت: بسیاری از برنامه های پیش بینی شده بخش  .آب و خاک کشور بسیار محدود و نیازهای غذایی رو به فزونی است

  .ق افزایش بهره وری میسر شودکشاورزی ماهیت ارتقای بهره وری دارند، بنابراین برنامه های خودکفایی باید از طری

مهرفرد تصریح کرد: یکی از مهم ترین برنامه ها، افزایش بهره وری آب است، بررسی ها نشان می دهد مساحت کشور هلند به اندازه 

کشاورزی  میلیارد یورو صادرات در بخش 84دو استان گیالن، مازندران و نیمی از استان گلستان است ، در حالی که این کشور سالیانه 

  .دارد، اما چنانچه برنامه صادرات کشاورزی امسال بطور کامل محقق شود، ارزش آن به حدود هفت میلیارد دالر می رسد

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی طرح های محوری برای افزایش بهره وری آب دارد و انتظار می رود از طریق کشت نشاء و توسعه 

ا سطح یک سوم کاهش پیدا کند و در مقابل تولید محصوالت تا چند برابر رقم فعلی افزایش پیدا آبیاری تحت فشار مصرف آب ت

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: ایران با وجود آب، خاک، مدیریت، دانش، فناوری و ماشین آالت مربوطه  .کند

لیدات خود را افزایش دهد و تالش می شود از لحاظ کیفی نیز به و حتی برنامه کاهش سطح زیرکشت، می تواند از لحاظ کمی تو

  .استانداردهای جهانی دست یابیم

http://www.iana.ir/fa/news/41085/%DA%A9%D8%B4%D8%AA 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳خ: تاری

 بازار روسیه، آماده واردات بوقلمون از ایران

اکنون متولیان این صنعت باید به فکر شناسایی بازارهای خارجی رسد از همنظر میبا توجه به رشد و توسعه صنعت بوقلمون ایران، به

المللی های بینوکار در ایران )سینرجی( در مرکز همایشالمللی کسبترین همایش بینبه گزارش خبرنگار ایانا، دیروز بزرگ.باشند

برج میالد تهران با حضور سخنرانان، کارآفرینان و تجار برجسته روسی و ایرانی برگزار شد. در این میان، نماینده تعاونی سراسری 

ین ندی از این فرصت، در حاشیه امصنعت بوقلمون ایران که متشکل از کارآفرینان و تولیدکنندگان موفق این صنعت است، با بهره

 همایش به معرفی دستاوردهای صنعت بوقلمون به کارآفرینان روسی و در رأس آن پروفسور آلن پیز پرداخت.

و با  صورت صنعتیکامبیز جعفری در دیدار با پروفسور آلن پیز گفت: تولید و پرورش بوقلمون در ایران، حدود یک دهه است که به

های پرورش این پرنده در ایران، هم از لحاظ تغذیه و هم از نظر نوع پرورش، جزو گیرد.وی بیان کرد: گلهمیکیفیت باال صورت 

 شوند.های دنیا محسوب میترین گلهسالم

های مجاز بوقلمون در زنجان و اصفهان دایر به گفته مدیر ترویج و فرهنگسازی تعاونی صنعت بوقلمون ایران، در حال حاضر کشتارگاه

هستند. به عبارتی با اخذ این کد، شرایط و ضوابط بهداشتی جهانی کشتار استاندارد بوقلمون  IRالمللی شده که دارای گواهینامه بین

 در ایران مهیا شده و راه برای صادرات این محصول پرارزش، هموار شده است.

می وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر ارتقای صنعت بوقلمون های دکتر رکنی، معاونت بهبود تولیدات داجعفری تأکید کرد: پیرو سیاست

و نگاه خیرخواهانه ایشان نسبت به تولید ملی، اقدامات موثری در راستای حمایت از تولیدکنندگان این صنعت انجام گرفته که امید 

 صنعت جدید را شاهد باشیم. رود در این خصوص، با صادرات به کشور روسیه و بازارهای هدف دیگر، شکوفایی هرچه بیشتر اینمی

در ادامه، مهدی آذرموید، مدیرعامل شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران نیز گفت: با توجه به پتانسیل تولید این پرنده در ایران و 

از  های صادر شده، در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که حجم تولید بوقلمون در کشور دوبرابر خواهد شد؛ بنابراینپروانه

ای برای ماست که امروز نخستین گام در مسیر اکنون باید دنبال بازارهای جدید باشیم؛ بر همین اساس، کشور روسیه بازار بالقوههم

 صادرات به این کشور پهناور برداشته شد./

a/news/http://www.iana.ir/f41045/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8% 
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 تولیدات دام وطیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

ها/ رشد های تغذیه بدون آسیب رساندن به جوجههای گوشتی در دوره رشد جبرانی/ روشتغذیه جوجه

 تواند داشته باشد؟های گوشتی چه پیامدهای نامناسبی میسریع جوجه

های گوشتی را کاهش داد؟ صنعت طیور امروزه نقش قابل توجهی در زنجیره غذایی انسانی های تغذیه جوجهوان هزینهتچگونه می

النی تر کردن تولید خواستگاهی عقبر عهده داشته و محصوالت آن در تأمین نیاز پروتئینی انسان سهم بسزایی دارد؛ بنابراین بهینه

های گوشتی مربوط درصد هزینه تولید جوجه 70قابل درک است. با توجه به این که حدود  دارد که اهمیت و مطلوبیت آن به خوبی

های مربوط به این کارگیری هرچه بهتر خوراک توسط حیوان و کم کردن هزینهبه بخش تغذیه است، تحقیقات زیادی در جهت به

 .بخش صورت گرفته است

کاهش داد؟ صنعت طیور امروزه نقش قابل توجهی در زنجیره غذایی انسانی  های گوشتی راهای تغذیه جوجهتوان هزینهچگونه می

النی تر کردن تولید خواستگاهی عقبر عهده داشته و محصوالت آن در تأمین نیاز پروتئینی انسان سهم بسزایی دارد؛ بنابراین بهینه

های گوشتی مربوط درصد هزینه تولید جوجه 70 دارد که اهمیت و مطلوبیت آن به خوبی قابل درک است. با توجه به این که حدود

های مربوط به این کارگیری هرچه بهتر خوراک توسط حیوان و کم کردن هزینهبه بخش تغذیه است، تحقیقات زیادی در جهت به

ده نشکبخش صورت گرفته است.ازجمله این تحقیقات مطالعه مهندس حامد خان احمدی به راهنمایی دکتر فرید شریعتمداری در دا

ای مختلف در طول دوره رشد های تغذیهمنظور بررسی اثرات محدودیت غذایی و استفاده از برنامهکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به

 ( دفاع شده است.1395های گوشتی است که در سال جاری )جبرانی در جوجه

 گونه بیان کرده است:احمدی اهداف خود را درباره این تحقیق اینخان

 های گوشتیهای متابولیکی و عملکرد جوجهبررسی اثرات محدودیت غذایی و رشد جبرانی بر بیماری -1"

 های گوشتی در دوره رشد جبرانیای و تناوبی( بر عملکرد جوجههای مختلف غذایی )مرحلهارزیابی برنامه -2

 "رانیهای گوشتی در دوره رشد جببررسی اثرات تغذیه آردی و پلت بر عملکرد جوجه -3

ای طی چند دهه گذشته باعث بهبود ضریب تبدیل های تغذیهانتخاب ژنتیکی و بهبود برنامه"کند که نامه خود تأکید میاو در پایان

های گوشتی پیامدهای غذایی و عملکرد الشه و به تبع آن افزایش بازده تولید و رشد سریع شده است، اما این رشد سریع جوجه

ر نبوده ها و قلب برقراهای گوارشی، ریهای که تناسب خوبی بین میزان رشد سینه و الشه با اندامگونهاشته و بهنامناسبی را در پی د

 "شود.های متابولیکی )آسیت، سندرم مرگ ناگهانی( و اختالالت پا ظاهر میکه این عدم تناسب، به شکل ناهنجاری

شود، این افزایش چربی هم برای تولیدکننده و هم برای بطنی الشه می عالوه براین باعث افزایش چربی محوطه"افزاید: وی می

کننده نامطلوب است، زیرا نتایج حاصله از برخی مطالعات نشان داده است که استفاده بیش از حد از چربی در خوراک منجر مصرف

های گوشتی ممکن است باعث تغییرات شود. انتخاب برای رشد بیشتر در جوجهعروقی و سرطان می -های قلبی به بروز بیماری

ژنتیکی و فیزیولوژیکی ازجمله عملکرد سیستم ایمنی همورال شود. همچنین پژوهشگران مختلف گزارش کردند که افزایش سرعت 

زا شده است؛ بنابراین اعمال های گوشتی باعث کاهش توانایی سیستم ایمنی و کاهش مقاومت در برابر عوامل بیماریرشد در جوجه

 "تواند راهکاری برای کاهش مشکالت فوق باشد.محدودیت غذایی در سنین اولیه و سپس رشد جبرانی می

احمدی در این مطالعه سعی بر این داشته که مزایای محدودیت غذایی و رشد جبرانی را بر بازده جوجه گوشتی نشان دهد تا از خان

 اهش یابد.این طریق اثرات منفی رشد سریع ژنتیکی نژادهای جدید ک

محدودیت غذایی، عدم دسترسی کافی به مواد مغذی جهت رشد در مرحله ی خاصی از دوره پرورش است. به بیان دیگر "از نظر وی، 

 "شود.محدودیت غذایی روشی است که در آن زمان، مدت و مقدار تغذیه پرندگان محدود می
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 دنبال آن جبران اینی است که با اعمال یک دوره رشد آهسته و بهاتغذیه -رشد جبرانی یک روش مدیریتی "کند که او تأکید می

امل: دهند شگیرد. عواملی که رشد جبرانی را تحت تأثیر قرار میکاهش رشد و رسیدن به وزن طبیعی قابل عرضه به بازار صورت می

 "ان است.مدت و زمان محدودیت، ماهیت و شدت محدودیت و فاکتورهای ژنتیکی شامل سویه و جنس پرندگ

 گونه نام برد:های محدودیت غذایی را ایناحمدی انواع روشخان

 محدودیت کمی خوراک )فیزیکی( -1"

 سازی جیره(محدودیت کیفی )رقیق -2

 تغذیه یک روز در میان -3

 ایتغذیه وعده -4

 های شیمیاییروش -5

 های نوریبرنامه -6

 "بافت خوراک -7

 شود:دنبال آن رشد جبرانی نتایج زیر حاصل میمال روش محدودیت غذایی و بهاحمدی اظهار داشته که با اعخان

های متابولیکی و در نتیجه کاهش دلیل کاهش سرعت واکنشهای گوشتی بهبهبود بازده غذایی، کند شدن سرعت رشد اولیه جوجه"

های اسکلتی و استخوانی، اهش ناهنجاریشود، کنیاز به اکسیژن باعث کاهش عوارض متابولیکی )آسیت( ناشی از رشد سریع می

های چربی در زمان اعمال محدودیت، افزایش میزان دلیل کاهش تکثیر سلولکاهش چربی حفره شکمی و الشه در سنین کشتار به

نیاز  های مترشحه از لوزالمعده، کاهشپروتئین الشه، بهبود سیستم ایمنی، کاهش تأثیرات سوءتنش گرمایی، افزایش فعالیت آنزیم

 "نگهداری و بهبود بازده خوراک در دوره رشد جبرانی.

 کند:های گوشتی را به شرح زیر ذکر میای جوجههای تغذیهاو برنامه

 phaseای مرحله"

 sequentialمتوالی 

 choiceانتخاب 

 "و...

یط زیست مفید باشد، از طریق کاهش دفع تواند هم برای محهای آنها میکنند که برنامهتازگی استدالل میها بهطرفداران این روش

 نیتروژن و هم برای پرندگان با کاهش اختالالت متابولیکی مانند سندرم مرگ ناگهانی، آسیت و ضعف پا.

 دلیل اختالف درشده درباره محدودیت غذایی و رشد جبرانی متفاوت بوده که احتماالً بهنتایج تحقیقات انجام"او همچنین افزوده: 

 "ای در این زمینه نیاز است.زمان محدودیت خوراک و سایر عوامل است؛ بنابراین به تحقیقات گستردهع، شدت و مدتزمان شرو

احمدی آزمایش خود را در مرکز تحقیقات علوم طیور دانشکده رسد. خاننظر میهای این محقق قابل تأمل بهبا این همه نتایج آزمایش

 با در نظر گرفتن تیمارهای آزمایشی شامل موارد زیر انجام داده است: کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ابتدا

 تیمار نخست: تیمار شاهد بدون محدودیت غذایی و در طول دوره از دان پلت استفاده شد.

 ها در دوره رشد جبرانی همانند گروه شاهد و با دان آردی تغذیه شدند.تیمار دوم: جوجه

 جبرانی همانند گروه شاهد و با دان پلت تغذیه شدند.ها در دوره رشد تیمار سوم: جوجه

 ها در دوره رشد جبرانی با برنامه تغذیه متوالی و دان پلت تغذیه شدند و یک روز جیره پایانی دریافت کردند.تیمار چهارم: جوجه

 ای و دان پلت تغذیه شدند.ها در دوره رشد جبرانی با برنامه تغذیه مرحلهتیمار پنجم: جوجه
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 احمدی بعد از اجرای طرح و انجام آزمایشات مربوطه به نتایج زیر دست یافت:نخا

دلیل کاهش انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی دریافتی در دوران محدودیت غذایی کمتر از شاهد است. وزن تمامی تیمارها به"

ه رشد جبرانی کمبود وزن خود را جبران کنند و به اگرچه تیمارهای تغذیه پلت، تغذیه فازی و تغذیه متناوب توانستند در طول دور

یره دلیل آردی بودن جتیمار شاهد بیشترین مصرف دان و تیمار تغذیه آردی کمترین مصرف دان را داشتند. به""تیمار شاهد برسند.

تفاوت رشد طیور گوشتی های مها تمایلی به مصرف خوراک نداشتند. عالوه بر این مصرف خوراک آردی در مرحلهدر این تیمار جوجه

 "کار رود.عنوان روشی برای محدود کردن رشد طیور گوشتی بهتواند بهطور مجزا میخود به

 احمدی درباره ضریب تبدیل غذایی به نتایج زیر رسید:خان

یب شترین ضرهای دوم، سوم، چهارم و پنجم تیمار تغذیه آردی بیشترین ضریب تبدیل و در هفته ششم تیمار شاهد بیدر هفته"

های تغذیه شده با جیره پلت در مقایسه با جیره آردی در تبدیل را داشتند.بهبود در افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در پرنده

روزگی( تیمار تغذیه آردی بیشترین ضریب تبدیل و بعد از آن تیمار شاهد  14 - 42دوره بعد از محدودیت یا دوره رشد جبرانی )

 "ار تغذیه فازی کمترین ضریب تبدیل را داشت.قرار دارد و تیم

کاهش چربی محوطه شکمی را بر اثر محدودیت غذایی گزارش کردند با این وجود بعضی دیگر از "نامه خود آورده است: او در پایان

 "محققان کاهش چربی محوطه شکمی را مشاهده نکردند.

 نویسد:احمدی میدرباره شاخص آسیت، خان

نه گوتیمار شاهد بیشترین مقدار را داشت و تیمار تغذیه آردی کمترین مقدار را نشان داد. در این آزمایش هیچشاخص آسیت در "

 /"عالئمی از آسیت مشاهده نشد.

http://www.iana.ir/fa/news/41109/%D8%AA%D8%BA%D8%B0% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 هزینه نگهداری مرغ و ارتباط آن با تغذیه + مقاله کاربردی

دهد؛ وکار را تشکیل میدرصد هزینه صاحبان این کسب 70که طوریای دارد، بهالعادهویژه در صنعت طیور، اهمیت فوقتغذیه به

 .ها و مشکالت این عرصه برای مدیریت بهتر بسیار ضروری استبنابراین شناسایی چالش

با واردات تعدادی از نژادهای گوشتی مانند پلیموت راک توسط سازمان دامپروری کشور  1333، در سال ایانابه گزارش خبرنگار 

 24مزرعه پرورش مرغ مادر و  450کنون چهار مجموعه پرورش مرغ اجداد گوشتی، حدود پرورش صنعتی طیور در ایران آغاز شد. ا

میلیارد جوجه گوشتی در سال را فراهم کرده است. این حجم فعالیت منجر به  1.2هزار مزرعه پرورش جوجه گوشتی، ظرفیت تولید 

ید گوشت مرغ در جهان شده است. بر این اساس، هزار تن گوشت مرغ در سال و کسب رتبه هشتم در تول 280تولید دو میلیون و 

میلیون  88گذار با ظرفیت ساالنه مزرعه مرغ تخم 600هزار و کیلوگرم است. تعداد یک 25سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور حدود 

گاه یازدهم سرانه مرغ جایکنند. ایران به لحاظ مصرف تخممرغ تولید میکیلوگرم تخم 10گذار، برای هر ایرانی در سال مرغ تخم

درصد پروتئین حیوانی مورد نیاز هر  60مرغ بیش از مصرف این محصول را در بین کشورهای جهان دارد. در مجموع گوشت و تخم

های گذاری، رویدادهای گذشته و چالشکنند؛ لذا هدف این مقاله بررسی تناسب پشتوانه علمی این سرمایهفرد ایرانی را تأمین می

 ویژه در بخش تغذیه طیور است.ت بهپیش روی صنع

متر در سال است. میزان آب مورد نیاز برای تولید هر لیتر شیر و یک کیلوگرم میلی 250ایران کشوری خشک با میانگین نزوالت 

ان یمرغ منبع اصلی تأمین پروتئین حیوانی ایرانگوشت قرمز بیش از گوشت طیور است؛ بنابراین در آینده نیز گوشت مرغ و تخم

خواهد بود. اقالم خوراکی مورد استفاده در خوراک طیور وابسته به واردات است. فقط بخش کوچکی از غالت و بخش عمده مواد 

شوند، شود. مواد خوراکی مانند ذرت و کنجاله سویا که با ارز حاصل از فروش نفت تأمین میمعدنی مورد نیاز در داخل کشور تأمین می

گیرند. طول دوره پرورش مرغ گوشتی در درصد مورد استفاده قرار می 70رست تغذیه و پرورش با بازده حدود های ناددلیل شیوهبه

یابد. همچنین فقر دانش فنی، شرایط ایران طوالنی است و در نتیجه هزینه نگهداری مرغ به لحاظ تغذیه، انرژی و زمان افزایش می

عنوان عوامل سهیم در افت راندمان استفاده از مواد دریا عدم آمایش سرزمین به اقلیمی و اکولوژیکی کشور مانند ارتفاع از سطح

ها در سایر نقاط جهان است. نتایج کنند. میزان تلفات طیور در ایران بسیار بیشتر از تلفات متعارف گلهخوراکی ایفای نقش می

از میزان تلفات و افت راندمان عملکرد کاست. در کشور  تواندهد که در مزارع پرورش طیور با تغذیه مطلوب میها نشان میپژوهش

های مورد استفاده در پرورش طیور زیاد است؛ بنابراین طبیعی است که بپذیریم ها و به تبع آن تعداد واکسنما تنوع و شیوع بیماری

رای ی برای تأمین احتیاجات طیور بهای تجاری طیور تاکنون پیشنهادهای تولیدکننده سویهنیاز مواد مغذی نیز متفاوت است. شرکت

های جغرافیایی مانند ارتفاع از سطح دریا، دما و شرایط اکولوژیکی، شیوع بیماری و سایر عوامل مؤثر مناطق مختلف به لحاظ ویژگی

ن در است. ای اند. بررسی تنوع موضوع تحقیقات حاکی از عدم سنخیت کامل آن با نیازهای کشوربر احتیاجات مواد مغذی ارائه نکرده

های تجاری است. در بسیاری درصد پتانسیل ژنتیکی سویه 73.8صورتی است که بازده عملکرد در مقایسه با جداول استاندارد، معادل 

تر از ایران است تخصیص اعتبار مالی برای تحقیقات بیشتر است. با توجه به از کشورها که رتبه تولید محصوالت طیور در آنها پایین

شتم ایران در تولید گوشت مرغ، اگر بتوانیم با بررسی مشکالت و ارائه راهکار بازده خوراک و عملکرد را افزایش دهیم بخشی رتبه ه

رسد عالوه بر اهتمام بیشتر به تحقیق باید سمت نظر میاز زیان ناشی از پایین بودن بازده صنعت را جبران خواهیم کرد؛ بنابراین به

 ات نیازهای صنعت تغییر یابد./و سوی تحقیقات به مواز

http://www.iana.ir/fa/news/41068/%D9%87%D8%B2%DB% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 نامه صادرکنندگان ساالمبور و چرم به جهانگیری

جمهوری درباره به معاون اول رئیس ئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران از نامهخبرگزاری فارس: ر

 96میلیون دالر کاهش یافته و روند اخذ عوارض به توقف آن در سال  40صادرات چرم به  :عوارض صادرات چرم خبر داد و گفت

کند و یکی از میلیون جلد پوست سبک گوسفندی استحصال می 20نه حدود پور گفت: ایران ساالمنجر خواهد شد. علی کاشانی

ترین کشورهای دارای منابع پوست در جهان است، اما اکنون به دلیل حجم باالی استحصال پوست در کشور و نبود ظرفیت بزرگ

 .ه ناچار باید صادر شوددرصدی تولید ب90درصد تولیدات برای مصارف داخلی میسر است و مازاد  10تولیدی، تنها جذب 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران افزود: متاسفانه طی سه دهه گذشته به دلیل عدم توجه کافی به 

عنوان وجود نیامده و ایران همچنان بهاین صنعت، امکان تولید چرم مرغوب با قیمت رقابتی برای صادرات محصوالت چرمی به

 شود. وی تصریح کرد: نبود استراتژی مشخص و زیرساختبلو در دنیا شناخته میساخته ساالمبور و وتکننده محصوالت نیمهصادر

آالت، فرسودگی واحدهای موجود برای تولید چرم شده، باال بودن تعرفه واردات مواد شیمیایی و ماشینمناسب، باال بودن قیمت تمام

های بسیار باال در بازارهای هدف صادراتی، باعث ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورد با تعرفهصادراتی و همچنین عدم عضویت 

پور شوند. کاشانیدرصد صادر 35بلو با ایجاد ارزش افزوده درصد و وت 25صورت ساالمبور با ایجاد ارزش افزوده شده تا محصوالت به

کنون، حال وزارت صمت تنها با شعار های گذشته تای متولیان مربوطه از سالگفت: با توجه به عدم حمایت از این صنعت از سو

روی آورده و عمال به جای حمایت از  94بلو گوسفندی از ابتدای سال حمایت از تولید، به وضع عوارض بر صادرات ساالمبور و وت

تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم  رئیس اتحادیه .این صنعت باسابقه و با ظرفیت، به سیاست تنبیه روی آورده است

متاسفانه این روش باعث شده اکنون، دریافت عوارض به یک معضل در این صنعت تبدیل شود و نه تنها به شدت به  :ایران افزود

ل مواجه کند. وی اظهار صادراتی را نیز با اختال صادرات لطمه بزند؛ بلکه دستیابی به ارزش افزوده باالتر و ارزآوری بیشتر در حوزه

، عوارض روی صادرات این 91کرد: این در شرایطی است که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت گذشته، از نیمه سال 

میلیون  200برقرار بود؛ در حالی که همین تصمیم باعث شد، آمار صادرات از مرز  93محصوالت وضع شد و این روند تا نیمه سال 

صورت مقطعی لغو شد، کاهش یابد؛ اما در دولت یازدهم که وضع عوارض به 92میلیون دالر در سال  137به حدود  91 دالر سال

قانون  104پور عنوان کرد: متاسفانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماده مجددا صادرات رونق گرفت. کاشانی

به روال قبل بازگشته و صادرات این  94عوارض صادراتی بر این صنعت از ابتدای سال  برنامه پنجم و تصویب در شورای اقتصاد، وضع

درصد در هر سال، اجرایی شده است، در صورتی که با عنایت به  5درصدی، با افزایش پلکانی 10کاالها در مقابل عوارض صادراتی 

نون دائمی موخر است، تمام شرایط مصرح نقض و ادامه اخذ و قا 104پذیر که نسبت به ماده قانون رفع موانع تولید رقابت 37ماده 

درصدی وزنی در صادرات  27درصدی ارزشی و  50عوارض مبنای قانونی ندارد. وی اظهار کرد: از زمان وضع عوارض تاکنون، با کاهش 

سخت رکود، کمبود نقدینگی میلیارد تومان از سوی صادرکنندگان در شرایط  50مواجه هستیم؛ ضمن اینکه پرداخت عوارض بالغ بر 

را رقم زده است؛ به نحوی که نه تنها افزایش صادرات چرم اتفاق نیفتاده، بلکه صادرات آن هم، نسبت به قبل از عوارض کاهش یافته 

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/41038/%D9%86%D8%A7%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 نیست "مرغ سایز"بازار، مشوق عرضه 

 .رو شده استای روبههای تازهها پیش مد نظر متولیان قرار گرفته بود، اکنون با چالشتولید مرغ سایز که از ماه

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

لسه رسیدگی به طرح کاهش سن و وزن کشتار در اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی با حضور مدیرکل دفتر دیروز سومین ج

کروزه ها و متولیان تولید جوجه یطیور وزارت جهاد کشاورزی، نماینده شرکت پشتیبانی، نماینده دامپزشکی، نماینده انجمن کشتارگاه

ها های درگیر در اجرای طرح مطرح شد که تقریباً تمام بحثنظرات متنوعی از طرفبرگزار شد. در این نشست، پیشنهادها و نقطه 

گیری تیجهبندی و نادامه همان مشکالتی بود که در دو جلسه گذشته بیان شده بود. به عبارتی این بار هم مسئوالن نتوانستند به جمع

 نهایی رسیده و راهکاری اساسی در این راستا ارائه کنند.

های ترین آنها بازار و مسائل اقتصادی است. در حقیقت، تا سود و زیان گروهاط پنهانی بسیاری در این طرح وجود دارد که مهمالبته نق

تنها از سرعت اجرای طرح کاسته خواهد صورت جزئی دیده نشود، نهتأثیرگذار در اجرای طرح، به دقت بررسی نشده و منافع آنها به

 کند.ها را نقش بر آب میریزییر اصلی منحرف شده و برنامهشد، بلکه این جریان از مس

های اخیر، باال رفتن قیمت جوجه یکروزه، طرح کاهش سن و وزن را به حاشیه راند، اما بعد از آرامش نسبی در هرچند که در هفته

ایز، که یکی از موانع اصلی تولید مرغ ساین بازار، دوباره مسئوالن برای پیگیری موضوع دست به کار شدند. البته نباید فراموش کرد 

شده مرغ اثرگذار خواهد بود، اما بار روانی درصد در نرخ تمام 15تا  10قیمت همین نهاده است که به گفته مدیرعامل اتحادیه، تنها 

مانند حبابی جلوه حاصل از آن در فراموش کردن طرح کاهش سن و وزن، آثاری فراوان دارد. به عبارتی این قیمت به چشم مرغدار، 

کند. بنابراین توجیه کند که برای ترکاندن آن، تنها راه را افزایش وزن دانسته و از این طریق از اجرای طرح، شانه خالی میمی

 خوبی حل کند.تواند این چالش را بههای پرورش، ترفندی مدیریتی است که میوری در سالنمرغداران و کمک به افزایش بهره

فروشی وجود دارد که باید منافع آنها را نیز در این طرح هزار مرغیگر، طبق آمارهای موجود اکنون در تهران بیش از سهاز طرفی د

فروشان در ارائه مرغ سنگین به مشتری است. از سویی دیگر، فروشند؛ بنابراین سود مرغای میدید. آنها مرغ را کیلویی خریده و دانه

های حمل طیور را نیز باید روی دایره ریخت و جایگاه و نحوه تأثیرگذاری هر کدام را به دقت حتی کامیون منافع کشتارگاه، مرغدار و

 اند و منتظرند تا مطابقهای زیادی را متقبل شدهها برای تجهیز خود به خط دو و سورتینگ، هزینهسنجید. اکنون اکثر کشتارگاه

کرده و به بازار بفرستند. در این میان، فاصله طوالنی که برای اجرایی شدن دقیق  ها مرغ سایز را از مرغ سنگین جدادستورالعمل

د، های موجوای از گالیه کشانده است که وی با عنایت به چالشها را به مرحلهطرح به وجود آمده، نماینده بخش خصوصی کشتارگاه

 از مسببان اصلی به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد. هاتمام مانده و اجرا نشود، صنف کشتارگاهمدعی شد که اگر طرح نیمه

به هر ترتیب، مسئوالنی که دیروز برای این منظور دور یک میز جمع شده بودند، بر اجرا شدن طرح کاهش سن و وزن کشتار، 

ه کل تواند پالس منفی بکه میها دیدند. اتفاقا یکی از همین تکانههای اقتصادی و بازار میالقول بوده و تنها موانع را در تکانهمتفق

ین را کنند، قیمت پایبازار تهران بفرستند، میدان بهمن است. تجربه ثابت کرده کسانی که برای خرید مرغ به این میدان مراجعه می

منان ارسال شده های مازندران، گلستان، گیالن و سدرصد مرغ مورد نیاز این بازار، از استان 70دانند. از طرفی بر سایز مرغ، ارجح می

نابراین اند. بها بر آن تأکید کردههای فرستاده شده، باالتر از حدی است که در دستورالعملها حاکی است که بیشتر اوزان مرغو شنیده

 ها برای کنترل مرغ ورودی به تهران باشد.یکی از اقدامات اساسی اتحادیه باید برگزاری جلسات فوری با متولیان این استان
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شاید بتوان فرهنگسازی و آگاهی بخشی عمومی در میان اقشار مختلف مردم را گل سرسبد اقداماتی دانست که مسیر اجرای طرح  اما

کند. برای این منظور مدیرکل دفتر طیور، دستور تشکیل کارگروه ویژه در این زمینه را صادر کرد که در کنار را به درستی هدایت می

 ها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارند.گذاری، چالشارگروه بازار و کارگروه قیمتکارگروه تولید و بهداشت، ک

تصر صورت مخها و رساندن آن به دست مشتری است؛ تراکتی که مزایای مرغ سایز را بهترین کارها پخش تراکت در مغازهیکی از ساده

رسانی میلیون نفر در تهران اطالع 2.5روز حداقل  10ر، ظرف مدت دهد که با این کاکننده تشریح کند. برآوردها نشان میبرای مصرف

خواهند شد. آن هم در ماه مهمی مانند اسفند که هجوم مردم برای خرید مرغ دوچندان است. بر این اساس، تا زمانی که شرایط بازار، 

 توان بر دیگر اقدامات انجام گرفته تکیه کرد.توزیع مرغ سایز را تشویق نکند، نمی

وده و از ها بشود، مطابق با دستورالعملطبق گفته نماینده شرکت پشتیبانی، مرغی که در حال حاضر توسط این نهاد خریداری می

ها برای اجرایی شدن طرح هموار خواهد بود کیلوگرم آن خارج از وزن تعیین شده است؛ بنابراین تمام راه 500هزار تن، تنها هر یک

 های درگیر در این موضوع مد نظر قرار گیرد./به شرطی که منافع گروه

http://www.iana.ir/fa/news/40995/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

تلف تولک بری در مرغ های تخم گذار/ تولک بری با حذف خوراک باعث تجمع باکتری مقایسه روش های مخ

 سالمونال انتریتیدیس در کبد، طحال و تخمدان مرغ های تولک رفته می شود

تولک بری اجباری مدت های مدیدی است که به عنوان یک عامل بی خطر و اقتصادی در گله های تخم گذار تجارتی و مادر گوشتی 

تولک  .توجه قرار گرفته هر چند که روش های قدیمی تولک بری اجباری از نظر آسایش حیوانات مورد انتقاد واقع شده استمورد 

 .بری اجباری به طور متداولی در صنعت استفاده می شود تا طول دوره ی تولید مرغ ها و میزان تولید تخم مرغ افزایش یابد

 حیدری: بهار -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

تولک بری اجباری مدت های مدیدی است که به عنوان یک عامل بی خطر و اقتصادی در گله های تخم گذار تجارتی و مادر گوشتی 

تولک  .مورد توجه قرار گرفته هر چند که روش های قدیمی تولک بری اجباری از نظر آسایش حیوانات مورد انتقاد واقع شده است

 .ی در صنعت استفاده می شود تا طول دوره ی تولید مرغ ها و میزان تولید تخم مرغ افزایش یابدبری اجباری به طور متداول

این آزمایش در مرکز تحقیقات علوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس توسط مهندس مصطفی رسولی و به راهنمایی 

 اع شد.توسط مهندس رسولی دف 1395دکتر فرید شریعتمداری انجام و در سال 

این آزمایش به منظور بررسی روش های مختلف تولک بری برای انتخاب مناسب ترین روش به جای روش گرسنگی صورت گرفت. 

هدف رسیدن به حداقل تنش و کاهش وزن مناسب، کاهش زمان متوقف شدن تولید طی اجرای برنامه تولک بری، بهبود و افزایش 

 رسیدن هرجه سریع تر به اوج تولید، درصد تولید و . . . بود. تولید در دوره بعدی تخم گذاری، شروع و

تولک رفتن در طیور پدیده ای طبیعی فیزیولوژیک است که به واسطه آن طیور وارد "پژوهشگر در پایان نامه خود تاکید می کند که 

اهش مصرف خوراک موجب افت تولید یک مرحله فیزیولوژیک شده، در این مرحله پرهایشان می ریزد و تولید آن ها قطع می شود. ک

می شود و با از دست دادن چربی، وزن طیور در حد قابل مالحظه ای کاهش می یابد. پس از این دوره پرهای جدید رشد کرده، وزن 

 بدن افزایش می یابد و تولید تخم مرغ از نو آغاز می شود. تولک بری اجباری یک فرآیند مصنوعی است که موجب قطع تولید شده

 "و در شرایط معین و با روش های مختلف قابل اجرا است.

با این حال اجرای این روش با محدودیت و حذف خوراک از طرف سازمان های "نویسنده تحقیق در بخش دیگری یادآور می شود: 

ایگزین را ضروری کرده دفاع از حقوق حیوانات و محققان مورد انتقاد قرار گرفته، به همین دلیل نیاز به دستیابی به روش های ج

است. از طرفی شدت کاهش وزن زیاد که طی روش تولک بری با حذف خوراک رخ می دهد یک عامل تنش زا و مضر محسوب می 

 "شود.

 این تحقیق اهداف تولک بری را شامل موارد زیر می داند:

 درصد 25تا  20کاهش وزن پرنده در حدود -1

 ی کامل دستگاه تولید مثلتوقف کامل تخمگذاری به منظور پس رو-2

 عملکرد قابل قبول و مداوم بعد از دوره تولک بری-3

زاید: می اف "تولک بری اجباری در مرغ های تخمگذار یک فرآیند اقتصادی است"در بخش دیگری از این تحقیق با اشاره به این که 

نه ی الزم برای خرید نیمچه های تخمگذار تامین تولیدکنندگان تخم مرغ در شرایطی که قیمت تخم مرغ کاهش می یابد و یا هزی"

نشود و نیز در اواخر دوره ی تولید که کمیت و کیفیت تولید کم می شود، مجبور می شوند به طور اجباری از تولک بردن پرنده 

 "استفاده کرده و تولید گله را برای مدتی قطع کنند.
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بری بدون حذف خوراک مقایسه کرده و در طرح آزمایشی خود روش مصطفی رسولی روش حذف خوراک را در کنار روش های تولک 

تولک بری با حذف خوراک ، که باعث بروز تنش در حیوان شده و منجر به تجمع باکتری سالمونال انتریتیدیس در کبد، طحال و 

تولک بری، تورم "سولی، تخمدان مرغ های تولک رفته می شود، مورد بررسی قرار داده است. بر اساس تحقیق انجام شده توسط ر

شدید در سکوم و کولون ایجاد کرده و در نهایت عالوه بر به خطر افتادن سالمت حیوان، سالمت انسان را نیز به دلیل مصرف تخم 

 "مرغ آلوده تهدید می کند. هم چنین این روش با مخالفت اتحادیه های دفاع از حقوق حیوانات و سازمان های مرتبط مواجه شد.

اده استف-رسولی اشاره کرده که تولک بری بدون حذف خوراک از روش های مناسب و جایگزین باید تحقق یابد که شامل مصطفی 

تغذیه کامل با غالت )سدیم کم( مثل استفاده از  -از سطوح باالی مواد معدنی مثل روی، آلومینیوم، ید، مس، کلسیم، سدیم و کلر

 یاد همچون یونجه و استفاده از مواد خوراکی فرعی مانند سبوس گندم است. تغذیه با مواد خوراکی دارای فیبر ز -جو

درصد متفاوت بوده و هر روشی  25تا  15میزان کاهش وزن در روش های مختلف از "مصطفی رسولی در تحقیق خود آورده است که 

میزان کاهش وزن بعد از یک "سد: رسولی در بیان مشاهدات تجربی خود می نوی "به میزان خاص خود باعث کاهش وزن می شود.

هفته اجرای آزمایش، در تیمار محرومیت خوراک از همه بیشتر و شدیدتر بود در حالی که تیمار های روی و جو کاهش وزن کمتر و 

. تبا شدت کمتری داشتند. شدت کاهش وزن زیاد در این دوره می تواند یک عامل بسیار تنش زا بوده و با رفاه پرنده در تضاد اس

تیمار یونجه در بین روش های جایگزین بیشترین کاهش وزن را داشت. در تیمار سبوس گندم روند کاهش وزن در ابتدا شدید بود 

ولی با گذشت زمان، پرنده با عادت پذیری نسبت به مصرف آن شدت کاهش وزن خود را کم کرد. بنابراین روش های سطح باالی 

وزن مالیم تر می توانند روش های جایگزین مناسبی با رعایت رفاه پرنده در این شاخص روی، جو وسبوس گندم به دلیل کاهش 

درصد تولید در تیمارهای سبوس گندم و جو از همان ابتدا به طور معنی داری باالتر "رسولی در تحقیق خود می افزاید: "باشند.

ین درصد تولید را داشتند ولی در هفته هفتم تیمار مشاهده شد. تیمارهای محرومیت خوراک و روی در تمام شش هفته اول کمتر

محرومیت خوراک عملکرد خوبی داشت و توانست به اوج تولید خود برسد. در سه هفته آخر آزمایش تیمار یونجه بیشترین میزان 

 "تولید را داشت و به طور پایداری به تولید خود ادامه داد.

استفاده از سبوس گندم روش مناسب تری برای تولک بری اجباری است و به مراتب به طور کلی نتایج آزمایش رسولی نشان داد که 

نتایج بهتری از نظر عملکرد نسبت به سایر روش ها دارد و می تواند به دلیل سادگی در اجرا، عدم نیاز به آسیاب کردن، قیمت ارزان 

ان روشی مناسب در صنعت تولید تخم مرغ به کار گرفته و سود اقتصادی بیشتر و نیز در دسترس بودن و رعایت رفاه پرنده به عنو

 شود.

http://www.iana.ir/fa/news/41004/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C 
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 تولیدات زراعی )سایر (
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ کاهش واردات چای در راستای تحق  شعار اقتصاد مقاومتی 95

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تا کنون  234هزار تن برگ سبز چای به ارزش بالغ بر  139روزبهان گفت: امسال حدود 

 .درصد بها پرداخت شده است 95 میلیارد تومان معادل 221.5

از  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نعت، تجارت و کشاورزی محمد، ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار ص

هزار  139درصدی تولید نسبت به سال گذشته حدود  60ی مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: امسال با افزایش درصد 95پرداخت 

 95میلیارد تومان آن معادل  221.5میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تا کنون  234تن برگ سبز چای به ارزش بالغ بر 

 .که تا پایان اسفند ماه پرداخت شوددرصد بهای تمام شده پرداخت و مابقی در تالشیم 

هزار تن چای خشک نسبت  11درصدی تولید نسبت به دوسال گذشته افزود: با توجه به افزایش  107وی با اشاره به افزایش بیش از 

یم میلیون دالر صرفه جویی ارزی حاصل از واردات خواه 50هزار تن رسیده که با این وجود حدود  31به سال گذشته تولید به 

ارتقای ضریب بهره وری و تکیه بر  :شود، گفتدرصد چای مصرفی کشور از تولید داخل تامین می 28روزبهان با بیان اینکه .داشت

های اقتصاد مقاومتی است که دولت برای تحقق این شعار اقداماتی از جمله افزایش بهای برگ سبز، های داخلی از جمله برنامهقابلیت

ت در جهت احیای باغات به عمل آورده که درنهایت این امر افزایش درآمد چایکاران، کاهش واردات، احیای افزایش گسترده تسهیال

 .ها شده و افزایش ضریب تولید را به همراه داشته استهزار هکتار از باغات ر

هزار تن چای  80: با توجه به واردات های سازمان در راستای استمرار اقتصاد مقاومتی ادامه دادرئیس سازمان چای با اشاره به برنامه

از طریق مبادی رسمی و غیر رسمی در نظر داریم که به دنبال استمرار اهداف اقتصاد مقاومتی، احیا باغات و افزایش تولید از خروج 

 .نمایدتن چای خشک تولید می 2میلیون دالر ارز جلوگیری نماییم چرا که احیا هر هکتار باغ حدود  400

میلیارد تومان  20ها بیان کرد: در حال حاضر حدود میلیارد تومانی چایکاران و کارخانه 30مسئول در خصوص تسهیالت  این مقام

تسهیالت بدون بهره با بازپرداخت پنج ساله و دوسال تنفس برای عملیات به زراعی و هرس باغات برای چایکاران در نظر گرفته شده 

 .رداخت و مابقی پس از ارائه درخواست چایکاران پرداخت خواهد شدکه تا کنون یک میلیارد تومان آن پ

های فرآوری چای در راستای بهینه میلیارد تومان تسهیالت برای کارخانه 10 بار نخستین برای امسال روزبهان در پایان تصریح کرد: 

 .مصرف انرژی و ... اختصاص داده شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/5987178/95%D-8%AF%D8 
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 حبوبات
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  خاک
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 اثر تغییر اقلیم بر عناصر غذایی خاک

اد غذایی به مقدار زیادی وابسته به غلظت سلنیوم سلنیوم یکی از مواد مغذی و ضروری برای تولید غالت است. محتوای سلنویم در مو

 .در خاک است و کمبود آن با تغییرات آب و هوا در ارتباط است

باالتر و در دسترس بودن اکسیژن و رس  pH، مطالعات قبلی نشان داده است که غلظت کمتر سلنیوم با ysphبه گزارش ایانا از 

ویژه در خاک آلمان، دانمارک، دهد که سلنیوم بهکمتر و خاک آلی هماهنگی دارد. مطالعات انجام شده بر روی خاک در اروپا نشان می

فقیرتر است.تا به امروز، شناخت کمی از توزیع جهانی سلنویم در خاک وجود داشت. اسکاتلند ، فنالند و برخی از کشورهای بالکان 

اند غلظت ( و پنج موسسه تحقیقاتی دیگر توانستهEawagهای آبی و تکنولوژی )دانشمندان از موسسه تحقیقاتی سوئیس برای محیط

با مجموع بیش  20016تا  1994های ها مربوط به سالسری از داده 16 مطالعهسازی کنند. برای این سلنیوم را در خاک جهان مدل

ر محیطی متغی 26سانتیمتری از سطح خاک، همراه با  30هزار داده بررسی شده است. تجزیه و تحلیل غلظت سلنیوم در الیه  33از 

 دهد که توزیع سلنیوم در خاک با تغییرات آب و هوا در تعامل است.بررسی شده و نتایج نشان می

ترین عوامل موثر در غلظت سلنیوم در خاک عبارتند از میزان بارش و شاخص خشکی ) نرخ تبخیر نسبت به بارش(. بارش منجر اصلی

تواند اثر مثبتی بر غلظت سلنیوم داشته باشد زیرا میزان اکسیژن بارش می شود. در همان زمان،به شسته شدن سلنیوم از خاک می

 کند.در خاک مرطوب کمتر از خاک خشک است. به این معنی که سلنیوم کمتر محلول شده و در نتیجه کمتر حرکت می

شود. افزایش غلظت سلنیوم یخاک منتهی شده و باعث اتصال شارژ منفی سلنیوم با ذرات خاک م pHدر واقع، بارش مکرر به کاهش 

تر سلنیوم در مناطق خشک با های پایینکه غلظتدهد. در حالیبه احتمال زیاد در مناطق کم بارش و با درصد رس بیشتر رخ می

pH و  1999تا  1980ها، دانشمندان میانگین غلظت سلنیوم خاک برای دوره شود.در پرتو این یافتهباال و مقدار رس کم دیده می

هایی شود سطح سلنیوم در بخشبینی میاند. تحت یک سناریوی تغییر آب و هوای معتدل، پیشسازی کردهرا مدل 2099تا  2080

درصد  66( حدود 2080-2099رود سطح سلنیوم در پایان قرن )از استرالیا، چین، هند و آفریقا افزایش یابد. در مجموع، انتظار می

درصد بوده است. این کاهش  9حدود  1999تا  1980های که کاهش متوسط بین سالند، در حالیدر اراضی کشاورزی کاهش پیدا ک

سلنیوم تا کنون مناطقی از اروپا، هند، چین، جنوب آمریکای جنوبی، جنوب آفریقا و جنوب غربی ایاالت متحده را تحت تأثیر قرار 

 داده است.

 عنوان یک نتیجه از تغییرات آب و هواییبینی بهتغییرات غلظت سلنیوم در خاک )افزایش یا کاهش( پیش

ها در پی داشته باشد، در حال حاضر، یک میلیارد نفر از جمعیت جهان تواند پیامدهایی را بر سالمت انساناین کاهش سلنیوم می

ه برای مواد غذایی در آیند اند. به گفته محققان در این مطالعه، این یک هشدارتحت تاثیر کاهش سلنیوم در مواد غذایی قرار گرفته

های آزاد، و در نتیجه از عنوان آنتی اکسیدان، تنظیم کننده رادیکالاست. سلنیوم برای سالمت انسان ضروری است. این ماده به

های متعدد مورد نیاز است. با این حال مصرف بیش از حد کند. همچنین سلنیوم برای سنتز پروتئینسیستم ایمنی بدن حمایت می

 لنیوم نیز مضر است و عوارضی مانند استفراغ، اسهال و آسیب کبدی را در پی دارد.س

با استفاده از کودهای حاوی سلنیوم توانسته است این کمبود را در محصوالت غذایی خود جبران کند. عالوه بر  1984فنالند از سال 

 تا حدی جبران کند./ تواند این کمبود را نیزآنکه مواد افزدونی سلنیوم به خوراک دام می

http://www.iana.ir/fa/news/41072/%D8%A7%D8%AB%D 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://phys.org/news/2017-02-selenium-deficiency-climate.html?utm_source=menu&utm_medium=link&utm_campaign=item-menu
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/02/21/mm_selenmangel_klimawandel_e.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/02/21/mm_selenmangel_klimawandel_e.pdf
http://www.iana.ir/fa/news/41072/%D8%A7%D8%AB%25D
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 دهدرا کاهش میشده، نسخه مناسبی برای کشاورزی ایران/ افزایش ماده آلی خاک مصرف آب استفاده از کود آلی غنی

به گفته عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، افزایش میزان ماده آلی خاک در کاهش مصرف آب تأثیرگذار است؛ بنابراین 

 های کشاورزی،شده برای بهبود وضعیت خاکبا توجه به اینکه در ایران میزان ماده آلی خاک کم است، استفاده از کودهای آلی غنی

وگو با خبرنگار ایانا عوامل مؤثر در نگهداشت آب در خاک را بسیار متنوع توصیف لبی در گفتسعید غا.شودتوصیه میبه کشاورزان 

داشت آب در خاک کرد. وی افزود: بافت خاک، ساختمان و عمق خاک، ریخت شناسی و شیب زمین و... عواملی هستند که در نگه

مواد آلی هم در این فرایند تأثیرگذار است. مواد آلی یکی از فاکتورهایی است که مؤثر خواهند بود.وی بیان کرد: افزایش میزان 

تواند ضریب نگه داشت آب در خاک را افزایش دهد. این مسئله از لحاظ علمی ثابت شده است.عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات می

یزان ماده آلی آن را به یک درصد برسانیم، به جذب گویند یک خاک نیم درصد ماده آلی دارد اگر مخاک و آب ادامه داد: وقتی می

ایم.وی افزود: بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک با همکاری بخش تغذیه گیاهی مؤسسه آب در چنین خاکی کمک بسزایی کرده

د. انانجام داده ای روی تاثیر میزان ماده آلی خاک و تاثیر آن بر روی خصوصیات فیزیکی آن و جذب آبتحقیقات خاک و آب مطالعه

شود.غالبی ادامه داد: این مطالعه در غالب این پروژه توسط دکتر ابراهیمی پاک در دست انجام است و گزارش آن به زودی نهایی می

وری شده است.وی در پاسخ به پرسشی هایی انجام شده و اطالعات زیادی گردآبردارینقطه نمونه 10یک طرح بزرگ اجرا شد. در 

مورد نیاز برای افزایش میزان ماده آلی خاک در یک مزرعه گفت: بسته به اینکه از بقایای گیاهی، کمپوست، کمپوست  درباره هزینه

خواهد شهری، کشاورزی، کود دامی فرآوری شده یا نشده و غیره در افزایش ماده آلی خاک استفاده کنیم، هزینه عملیات تغییر 

کرد.عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب اضافه کرد: معموال کودهای فرآوری شده مثل کمپوست گران است. عموما 

که  شودشود اما به کشاورزان توصیه میکشاورزی و دامپروری در کنار هم هستند و کود حیوانی به وفور در نزدیکی مزارع یافت می

نکنند بلکه کودهای را به کار گیرند که فرآوری شده و فاقد علف هرز هستند. کودهای استرلیزه  از کودهای فرآوری نشده استفاده

برای استفاده در مزارع مناسب هستند.وی ادامه داد: کود پوسیده دامی نیز منشا مناسبی برای تغذیه گیاه و تأمین ماده آلی خاک 

گیرد.غالبی یادآور شد: ی خام، به راحتی در دسترس کشاورزان قرار میاست که البته با انجام فرآوری اولیه به روی کودهای دام

کودهای آلی در خاک از نظر عناصر غذایی معموال فقیر هستند. به همین دلیل حتما باید مواد آلی با کود شیمیایی یا بیولوژیک 

پایینی داشته و فعالیت در این بخش برای شود کشاورزی ارگانیک عملکرد سازی شود. فقر مواد غذایی در کودهای آلی سبب میغنی

فاده شده استکشاورزان اقتصادی نباشد.وی ادامه داد: کودهای آلی به تنهایی اثر غذایی ندارند. کشاورزان حتما باید از کود آلی غنی

در  فی را داشته باشد اما، برای گیاه غنای کا-ای که داردبسته به ماده اولیه-کنند. ممکن است ورمی کمپوست از نظر عناصر غذایی 

سازی هستیم.عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب تاکید کرد: کودهای آلی معموال سایر انواع کودهای آلی، نیازمند غنی

شود و معموال سال بعد شاهد آثار مثبت آن هستیم.به گفته وی حفظ اثرات دراز مدت دارند. اثرات این کودها یکساله مشخص نمی

ای در لی خاک بسیار مهمتر از افزایش میزان ماده آلی در خاک است. ضمن آنکه وضعیت اقلیمی و رطوبت نقش تعیین کنندهماده آ

میزان ماده آلی خاک در مناطق مختلف دارد.غالبی افزود: در ایران به منظور افزایش ماده آلی خاک بحث کشاورزی حفاظتی مطرح 

دهد. بر اساس هدفگذاری وزارت جهاد رود و ماده آلی خاک را افزایش میزیر خاک میشده است. در این شیوه بقایای گیاهی 

کنیم میزان ماده آلی خاک کشاورزی ایران را از نیم درصد فعلی به یک درصد افزایش دهیم اما در کوتاه مدت کشاورزی، تالش می

توان میزان ماده آلی خاک را ها، قطعاً میتداوم فعالیت ممکن است به این هدف دست پیدا نکنیم. با صرف چهار یا پنج سال زمان و

 افزایش داد./

http://www.iana.ir/fa/news/40952/%D8%A7%D8%B3%D8%AA% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40952/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%25
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 خرید تضمینی
 رسفا - ۹۵/۱۲/۰۳ : تاریخ

های خرید تضمینی به دولت نامه نوشت/به حجتی گفتم نیازی به واردات مرکبات مجلس در اعتراض به نرخ

 نداریم
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دو روز پیش در نشستی به آقای حجتی گفتم آنقدر مرکبات داریم که نیازی به واردات  

، در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علی محمد شاعری در گفت .نکنیم نیست و بازار مرکبات را دوباره با واردات متالطم

ای با روز قبل در جلسه 2مورد واردات پرتقال از کشورهایی همچون مصر یا ترکیه به ایران و واکنش مجلس به این موضوع، گفت: 

مبنی بر اینکه با توجه به تولید مرکبات در داخل در مناطق شمال و جنوب کشور به اندازه کافی آقای حجتی مراتب اعتراض خود را 

زدگی و سرمازدگی آذرماه تولیدکنندگان مرکبات در شمال کشور را متضرر کرده وی افزود: به اندازه کافی یخ.وجود دارد، اعالم کردیم

 .تر شود، چرا که نیازی به واردات پرتقال نیستطمخواهیم دوباره با واردات مرکبات، بازار متالو نمی

ماه از سوی دولت گفت: مراتب اعتراضمان را طی نامه  6شاعری همچنین در مورد اعالم نرخ خرید تضمینی گندم پس از حدود 

تضمینی گندم  درصد یعنی متناسب با نرخ تورم به قیمت خرید 9ایم، چرا که طبق قانون حداقل باید کتبی به دولت اعالم کرده

درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بوده، اظهار  9وی با اشاره به اینکه حتی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی هم افزایش .شدافزوده می

دولت در مصوبه خود تجدیدنظر کند، چرا که این افزایش قیمت به هیچ عنوان متناسب با هزینه تولید و در راستای  :امیدواری کرد

تومان است  800کنند که گندم خارجی با کیفیت باالتر کیلویی خبرنگار فارس پرسید برخی عنوان می.لید داخلی نیستحمایت از تو

و قیمت تمام شده گندم داخلی باالست که شاعری پاسخ داد: برای حمایت از تولید داخل و در راستای اقتصاد مقاومتی باید هم 

شده  بینیای که پیشاینکه پوشش این اختالف قیمت را با استفاده از محل یارانهفکری برای کاهش قیمت تمام شده بشود و هم 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین تصریح کرد: با توجه .ها توجیه علمی و دقیقی نداردجبران کنیم و به نظر من این حرف

گندم در سال آینده را نداشته باشد، برای همین کند، ممکن است توان خرید به افزایش تولید گندم در سال گذشته، دولت فکر می

 .بینی کرده تا از عهده خرید آن بر بیایدنرخ را کمتر پیش

 رهفته گذشته به عنوان نخستین رسانه با ارائه اسناد اعالم کرد که وزارت جهاد کشاوری برای تنظیم بازا خبرگزاری فارسبه گزارش 

باید. موضوعی هزار تن پرتقال بار کشتی کرده که این رقم تا یکصد هزار تن افزایش می 20مرکبات شب عید از مصر در مرحله اول 

 .گویند برای تنظیم بازار مرکبات نیازی به واردات نیستکنند و میکه مسئوالن وزارت جهاد همچنان آن را رد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951203000852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951203000852
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۳ : تاریخ

 ۱3۰۰گندم کیلویی / 9٦ماهه اعالم شد نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال  5با تاخیر 

 تومان+جدول
 5اعالم شود: با تاخیر  95والت کشاورزی که قرار بود طبق قول دولت قبل از شروع سال زراعی در مهر نرخ خرید تضمینی محص 

  .تومان نرخ گذاری شد 1300شود، بر این اساس هر کیلوگرم گندم ماهه اعالم می

ورزی که قرار بود طبق قول دولت فبل از شروع سال زراعی در مهر ، نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تومان نرخ گذاری شد 1300شود، بر این اساس هر کیلوگرم گندم ماهه اعالم می 5اعالم شودف با تاخیر  95

در وزارت جهاد کشاورزی  1395مردادماه  12مورخ  020.12867اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت وزیران درخواست شماره 

را بررسی و به استناد  1395و محصوالت باغی برای سال  1396خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی برای سال 

  .( به شرح زیر تصویب نمود2( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)36ماده )

( ذیل 2و  1به شرح جداول )شماره  1395محصوالت باغی برای سال و  1396ـ قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی برای سال 1

  .تعیین می شود

های گروه یک و ( ریال و برای برنج79درصد برای برنج های گروه سه مبلغ هفتاد و نه ) 10ـ به ازای هر درصد شکستگی بیش از 2

های گروه سه مبلغ یکصد و درصد برای برنج 10ر از های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمت( ریال از نرخ92دو مبلغ نود و دو )

شود. حداکثر های مصوب اضافه می( ریال به نرخ123های گروه یک و دو مبلغ یکصد و بیست و سه )( ریال و برای برنج116شانزده )

برنج توسط سازمان  درصد است. خرید تضمینی 7.5دصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه  15شکستگی قابل قبول 

  .های گیالن، مازندران و گلستان خواهد بودمسئول خرید، منحصر به استان

های مسئول ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان3

ل های تبعی و محانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینهکننده تنخواه، چگونگی ضمخرید، محدوده زمانی خرید، تأمین

  .نمایدنامه، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت میتأمین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب

کنندگان و تولیدکنندگان های تبعی براساس پیشنهاد سازمان مسئول خرید و پس از بررسی سازمان حمایت مصرفتبصره: هزینه

  .شودتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ می

های روغنی بر حسب اُفت و رطوبت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ـ میزان آفت سن گندم و جدول قیمت دانه4

  .شودجهاد کشاورزی تعیین می

براساس محاسبه و  1395ـ1396اُفت مفید و غیرمفید برای سال زراعی  ـ جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب5

کنندگان و تولیدکنندگان و تفاهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ پیشنهاد سازمان حمایت مصرف

  .شودمی

( قانون افزایش 6( ماده )6اسالمی ایران و تبصره)ساله پنجم توسعه جمهوری ( قانون برنامه پنج145ماده )« الف»ـ در راستای بند 6

ریزی تولید محصوالت کشاورزی و انجام وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامهبهره

  .ای را رعایت کندخریدهای تضمینی، الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951203000108 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 + جدول قیمت 95-9٦اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زارعی 

 17محصول زراعی و  25محصول کشاورزی شامل  42رید تضمینی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ خ

 .به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 96-95محصول باغی را برای سال زارعی 

 25 شامل محصوالت کشاورزی  42به گزارش ایانا، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ خرید تضمینی 

 .وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد به 96-95 زارعی سال برای را یباغ محصول 17 و زراعی محصول

 رزی شرح به شرح نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی سال زراعی جاری 

اد کشاورزی در خصوص وزارت جه 1395/5/12مورخ  020/12867اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران درخواست شماره :است

را بررسی و به استناد ماده  1395و محصوالت باغی برای سال  1396پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی برای سال 

 .( به شرح زیر تصویب نمود2قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) (36)

( ذیل 2و1به شرح جدول )شماره  1395و محصوالت باغی برای سال  1396ال قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی برای س -1

  .شودتعیین می

 92های گروه یک و دو مبلغ ریال و برای برنج 79های گروه سه مبلغ درصد برای برنج 10به ازای هر درصد شکستگی بیش از  -2

های گروه ریال و برای برنج 116های گروه سه مبلغ برنجدرصد برای 10های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ریال از نرخ

درصد و حداقل شکستگی قابل قبول 15شود. حداکثر شکستگی قابل قبول های مصوب اضافه میریال به نرخ 123یک و دو مبلغ 

، مازندران و های گیالندرصد است. خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسئول خرید، منحصر به استان7.5برای پرداخت جایزه 

 .گلستان خواهد بود

های مسئول سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان -3

محل  ی وهای تبعخرید، محدوده زمانی خرید، تامین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه

 .نمایدنامه، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت میتامین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب

کنندگان و تولید کنندگان حمایت مصرف های تبعی براساس پیشنهاد سازمان مسئول خرید و پس از بررسی سازمانهزینه :تبصره

  .شودابالغ می توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

های روغنی برحسب اُفت و رطوبت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه -4

  .شودجهاد کشاورزی تعیین می

اسبه و براساس مح 1395-1396جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب اُفت مفید و غیر مفید برای سال زراعی  -5

پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ 

 .شودمی

قانون افزایش  (6( ماده )6( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تبصره )145ماده )« الف»در راستای بند  -6

ریزی تولید محصوالت کشاورزی و انجام بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامهوری بهره

 .ای را رعایت کندمنطقه -خریدهای تضمینی، الگوی کشت بهینه ملی 

http://www.iana.ir/fa/news/41034D/%8%A7%D8% 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 شده خرید تضمینیهای اعالمبا نرخ 95 - 9٦انداز سال زراعی چشم

شده برای محصوالت کشاورزی بدون کارشناسی مزرعه و در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم و میزان واردات های خرید تضمینی اعالمنرخ

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی .توان انتظار داشتبا این شرایط سال زراعی خوبی را نمیو صادرات تعیین شده است و 

توان ادعای تعیین قیمت واقعی را داشت، گفت: کارشناسی وگو با ایانا با بیان اینکه بدون کارشناسی مزرعه نمیکشور امروز در گفت

کند و بدون اطالع دقیق شده محصول را تعیین میکه هزینه تمام مزرعه به معنای شناخت تمامی اجزای دخیل در یک کشت است

محمدی افزود: با وجود اهمیت کارشناسی مزرعه، در کارگروه توان قیمت واقعی یک محصول را تعیین کرد.علی خاناز آنها نمی

 های تولید کشاورزانبا هزینه شده مناسبهای اعالماقتصادی دولت هیچ جایگاهی برای آن تعریف نشده است به همین دلیل قیمت

های آن و عین حال تأمین حاشیه سود برای آنها نیست.وی بیان کرد: برای تعیین نرخ خرید تضمینی حضور کارشناسان و تشکل

 کنندگان، منافع کشاورزان هم دیده شود.بخش ضروری است تا عالوه بر تأمین منافع دولت و مصرف

رسد در تعیین نرخ خرید تضمینی، نظر میشده تولید عنوان کرد و ادامه داد: بهمهم در هزینه تمام محمدی نرخ تورم را از عواملخان

 درصد دیده است. 2.1یا  2.2درصدی این نرخ را  9.2اطالع بوده و به جای تورم دولت از نرخ تورم بی

ظ حاشیه سود کشاورزان، تأکید کرد: از دست وی درباره نتایج منفی تعیین نرخ تضمینی نامتناسب با هزینه تولید محصول و حف

 دادن پایداری تولید از نخستین نتایج تعیین نرخ تضمینی نامتناسب با هزینه تولید محصوالت کشاورزی است.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور یادآور شد: اگر تولید توان حرکتی از لحاظ منابع مالی را نداشته باشد زمینه ایجاد 

محمدی از نتایج منفی دیگر این ناهمگونی، تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان دانست و عنوان کرد: کند.خانستگی را فراهم میواب

ق باعث دهند که این اتفاطور معمول در این شرایط کشاورزان به کشت محصوالتی مانند سبزی و صیفی تمایل بیشتری نشان میبه

شود.وی اظهار داشت: با افزایش کشت محصوالت محدود، عالوه بر آسیب به منابع طبیعی خاک می آسیب به منابع طبیعی مانند آب و

 بینند.شویم و چون صادرات قدرتمند نداریم، محصوالت از بین رفته و کشاورزان زیان میرو میبا مازاد تولید نیز روبه

والتی که نرخ تضمینی مناسبی برای آنها تعیین نشده به گفته مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، کاهش کیفیت محص

 است از دیگر نتایج منفی نرخ تضمینی نامتناسب با هزینه تولید محصول و حفظ حاشیه سود کشاورزان است.

د یمحمدی با انتقاد از تأخیر طوالنی دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی، اضافه کرد: طبق قانون اساسی تعیین و اعالم نرخ خرخان

طور مثال برای گندم باید حداکثر مرداد یا شهریورماه این تضمینی باید یک ماه قبل از تاریخ کاشت محصوالت تعیین و اعالم شود؛ به

 شود.تأثیر است و مدیریت تولید سخت میشد و بعد از این تاریخ اعالم نرخ در برنامه کشاورزی کشور بینرخ اعالم می

شده از امروز نتایج خود را بر بازار خواهد گذاشت و با این اوصاف نمی توان سال خرید تضمینی اعالم هایوی در پایان گفت: نرخ

 زراعی خوبی را انتظار داشت./

http://www.iana.ir/fa/news/41073/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2% 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 هزار میلیاردی است ۲5۰خوداتکایی تولید روغن حرف منطقی نیست/ افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری 

طی برنامه ده ساله وزارت جهاد کشاورزی منطقی نیست چرا که در گذشته  درصدی تولید روغن 70کالنتری گفت: خوداتکایی 

 .صحبت هایی برای خوداتکایی این محصوالت مطرح بوده است

تامین امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  به گزارش

 .محصوالت اساسی تا پایان برنامه ششم توسعه از سوی دست اندرکاران امر، مطرح است

 درصدی برخی محصوالت اساسی نظیر روغن منطقی نیست، 70اما در این میان برخی مسئوالن معتقدند که مطرح کردن خوداتکایی 

 .چرا که این امر نیازمند سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی است

با اشاره  جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی در گفتگو با

سال گذشته صحبت هایی نظیر خوداتکایی  20درصدی تولید روغن حرف منطقی نیست، اظهار داشت: طی  70به آنکه خوداتکایی 

 .درصدی روغن مطرح شد که این امر تا کنون در کشور محقق نشده است 50

ود یه گذاری و ورسرما به ا که این امر تنها منوط وی افزود: خوداتکایی در تولید محصوالت اساسی و استراتژیک غیرممکن است، چر

 .میلیون تن افزایش یابد 130به  92تکنولوژی است تا با شرایط فعلی آن میزان تولید از 

وری در بخش را افزایش داد، تصریح کرد: افزایش بهره وری وزیر اسبق کشاورزی با بیان اینکه با آب محدود در کشور می توان بهره

پذیر هزار میلیارد تومانی است که تامین این رقم سرمایه امکان 250تا  200تولید در بخش ،نیازمند سرمایه گذاری حداقل و راندمان 

 .نیست از این رو خوداتکایی محصوالت اساسی تا پایان برنامه ششم قابل تحقق نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/5974934/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 تومان رسید 458۰جزئیات قیمت زعفران پوشال اعالم شد/میانگین قیمت به 

درصد  5خامه حداکثر  درصد و 8بر اساس اعالم بورس کاالی ایران، معامالت زعفران پوشال)رشته ای درجه یک( با رطوبت حداکثر 

 .ریال انجام شد 45800با نرخ 

را اعالم کرد. بر این اساس معامالت این کاال ( 1به گزارش ایانا، بورس کاالی ایران جزئیات معامالت زعفران پوشال)رشته ای درجه 

 ه شرح زیر بوده است:ب 95/12/01درصد در مورخ  1درصد و حداکثر مواد خارجی  5درصد، خامه حداکثر  8با رطوبت حداکثر 

 ریال  45800:کم ترین قیمت

 ریال 45800 بیش ترین قیمت:

 ریال  45800:خرین قیمت معامله شدهآ

 ریال 45800 میانگین موزون قیمت های معامله شده:

http://www.iana.ir/fa/news/41002/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 هزار تومانی قیمت طالی سرخ 3۰۰عرضه زعفران در بورس کاال بازار را متشنج کرد/ افزایش 

ت در بازار را به همراه هزار تومانی قیم 300الی  200حسینی گفت: طی روزهای اخیر عرضه زعفران در بورس کاال افزایش حدود 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .داشت

الی  200رخ در بازار خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر عرضه زعفران در بورس کاال افزایش حدود از افزایش قیمت طالی س جوان،

 .هزار تومانی قیمت در بازار را به همراه داشت 300

 .هزار تومان است 900میلیون و  5و حداکثر  600میلیون و  4به گفته وی در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ 

: عرضه زعفران در بورس کاال تابع شرایط خاص است و طی چند روز اخیر جو روانی حاکم بر بازار به دلیل بورس حسینی ادامه داد

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه عرضه زعفران در بورس کاال از سوی کشاورزان .ها را دچار نوسان کرده استبازی قیمت

محدود در دست کشاورزان عرضه آن در بورس امکان پذیر نیست . تنها دالالن با سرمایه امکان پذیر نیست، گفت: با توجه به زعفران 

نمایند و سپس با عرضه در بورس وضع بازار را متشنج های خود میسرگردان در ابتدای فصل اقدام به خرید و دپو محصول در خانه

تواند تولید را تحت الشعاع قرار دهد چرا که از ر بلند مدت میوی تصریح کرد: استمرار روند عرضه زعفران در بورس کاال د.نمایندمی

 .برند که با ادامه این روند دیگر قادر به رقابت با تولیدکنندگان نیستیموضعیت فعلی تنها برخی دالالن نفع می

http://www.yjc.ir/fa/news/5987244/%D%8B%9D%8B%1D%8B%6 
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 زیتون
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 ۲7درصد و روغن زیتون  ۱۰های فرآوری زیتون/ تعرفه واردات روغن پالم چوب دالالن، الی چرخ کارخانه

 درصد

ها رده دالالن، بخش زیادی از این محصول به کارخانهدلیل حضور گستبا وجود اینکه به اندازه کافی تولید زیتون در کشور داریم، اما به

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این عضو شورای ملی زیتون امروز در گفت.شودآوری و توزیع میرسد و در شرایط غیراستاندارد عملنمی

ی عث از دست رفتن بازارهای داخلی و صادراتکند، بارو میخبر گفت: تولید غیراستاندارد عالوه بر اینکه سالمت جامعه را با مشکل روبه

ن اکنوریزی دولت برای واردات شد و افزود: همشود.نادر جاللت با اشاره به افزایش قیمت روغن و کنسرو زیتون، خواستار برنامهمی

اند توی کنونی میفصل برداشت زیتون به پایان رسیده و بخش زیادی از این محصول در دست دالالن است و واردات در مقطع زمان

 ها، جوالن دالالن در بازار را مهار کند.با تعادل بخشیدن به قیمت

رساند، زیرا محصول از دست باغداران خارج شده و در اختیار وی تأکید کرد: این واردات به هیچ وجه به تولیدکنندگان زیان نمی

هش مصرف را به همراه دارد، ادامه داد: روغن زیتون از محصوالتی دالالن قرار دارد.جاللت با بیان اینکه افزایش قیمت یک محصول کا

است که مصرف آن سالمت جامعه را به همراه دارد. به همین دلیل کنترل قیمت و حفظ سطح مصرف این محصول از اهمیت زیادی 

رد: در حال حاضر تعرفه واردات ها در شرایط حاضر بیان کدر کشورهای پیشرفته برخوردار است.وی با تأکید بر لزوم اصالح تعرفه

شد، این در حالی است که واردات روغن پالم درصد می 30درصد است که با مالیات بر ارزش افزوده بیش از  27برای روغن زیتون 

 درصد است. 10های زیادی به همراه دارد، تنها که مصرف فراوان آن زیان

شورا با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکالت کنونی صنعت، عضو شورای ملی زیتون با اشاره به جلسه اعضای این 

های فرآوری را نیز مطرح یادآور شد: نمایندگان شورا در این جلسه عالوه بر پیشنهاد کاهش تعرفه واردات، پرداخت یارانه به کارخانه

کند، دی را که از تعرفه واردات این محصوالت دریافت میتواند درآمکردند.جاللت درباره نحوه پرداخت این یارانه، عنوان کرد: دولت می

های فرآوری قرار دهد تا زمینه حذف دالالن فراهم صورت یارانه برای خرید زیتون با قیمت مناسب از باغداران در اختیار کارخانهبه

اشت: نحوه سورت، استفاده از سبد به شود.وی آموزش باغداران را از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و اظهار د

 جای گونی، استفاده از روش های نوین و مکانیراسیون از مواردی است که باید باغداران نسبت به آن آگاهی پیدا کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/41213/%DA%86%D9%88%D8% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

هزار غاز و اردک برای مقابله با بیماری آنفلوانزای پرندگان/ عقب نشینی از تصمیم کشتار  3٦۰دستور کشتار 

 هزار تایی ٦۰۰

ر منطقۀ جنوب غربی هزار غاز و اردک را د 360وزارت کشاورزی فرانسه برای مقابله با بیماری آنفلوانزای پرندگان دستور کشتن 

 360به گزارش ایانا از یورونیوز، وزارت کشاورزی فرانسه برای مقابله با بیماری آنفلوانزای پرندگان دستور کشتن .فرانسه صادر کرد

  .هزار غاز و اردک را در منطقۀ جنوب غربی فرانسه صادر کرد

 .ندقرار است این تعداد از طیور طی پانزده روز آینده از بین برده شو

 .، مرکز پرورش غاز و تولید جگر چرب است که یکی از غذاهای مورد عالقۀ فرانسوی هاست«له الند»این منطقه از فرانسه به ویژه 

هزار غاز و اردک را صادر کرده بود، اما در دستور جدید این تعداد کاهش پیدا  600قبل از این، وزارت کشاوری فرانسه دستور کشتار 

 /.کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/41107/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

و مرغداران منتشر شد +  گانه هشدارهای آنفلوآنزای پرندگان برای عموم مردم، روستاییانهای سهانیمیشن

 هاکلیپ

گانه انیمیشنی )موشن کلیپ( با موضوع هشدارهایی برای آنفوالنزای پرندگان به تفکیک اقشار عموم مردم، روستاییان های سهکلیپ

 .های تلویزیونی سراسری و استانی به نمایش گذاشته شدو مرغداران تهیه و در شبکه

کلیپ( با موضوع هشدارهایی برای آنفوالنزای پرندگان به تفکیک اقشار عموم مردم، روستاییان گانه انیمیشنی )موشن های سهکلیپ

 های تلویزیونی سراسری و استانی به نمایش گذاشته شد.و مرغداران تهیه و در شبکه

راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با آنفلوانزای پرندگان و در جهت آگاهی بخشی در زمینه مبارزه با این ، در ایانا به گزارش خبرنگار

گانه انیمیشنی )موشن کلیپ( را با های سهبیماری، روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور با همکاری سازمان صداو سیما کلیپ

یونی های تلویزک اقشار عموم مردم، روستاییان و مرغداران تهیه و در شبکهموضوعات هشدارهایی برای آنفوالنزای پرندگان به تفکی

 سراسری و استانی به نمایش گذاشته است.

http://www.iana.ir/fa/news/41019/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://94.182.147.234/admin/modules/content/iana.ir
http://www.iana.ir/fa/news/41019/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

150 

 تسالم
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۵تاریخ: 

 درمان بیماریهای صعب العالج با زهر جانوری

رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی به امکان استفاده از زهر جانوران سمی در درمان بیماری 

نظور محصوالت جدید از زهر جانوران سمی های صعب العالج مانند سرطان و ام اس در این موسسه اشاره کرد و گفت: به همین م

به گزارش ایرنا دکتر ناصر محمدپور روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: تحقیقات برای تهیه کیت های .استحصال می شود

محسوب خاص و نیز ساخت داروهای ضدانعقاد که در درمان حمله های قلبی مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله این فعالیت ها 

وی، پژوهش را یکی از مهم ترین فعالیت های بخش جانوران سمی موسسه رازی عنوان کرد و اظهار داشت: فرآورده هایی  .می شود

که در موسسه رازی به تولید رسیده و در حال تولید است از دستاوردهای پژوهشی بوده که به محصول تبدیل شده و این روند 

حقیقات در موسسه رازی در راستای بهینه سازی فرآیند تولید محصوالت موجود، تحقیق روی تولید وی گفت: ت .همچنان ادامه دارد

محصوالت جدید و نیز زمینه های کاربرد سموم و پادزهرها ادامه داشته و در حال انجام است که یکی از مهم ترین آن ها تولید 

رازی به تحقیقات در مورد امکان استفاده از زهر جانوران سمی رئیس بخش جانوران سمی موسسه  .پادزهرها و محصوالت جدید است

استحصال محصوالت جدید از زهر جانوران سمی مانند  :در درمان بیماری های صعب العالج مانند سرطان و ام اس اشاره کرد و گفت

ه در درمان حمله های قلبی برخی آنزیم ها و برخی فرکشن ها که برای تهیه کیت های خاص و نیز ساخت داروهای ضد انعقاد ک

  .مورد استفاده قرار می گیرد از جمله فعالیت های تحقیقاتی این بخش محسوب می شود

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیشرفت خوبی را از این تحقیقات شاهد بوده ایم، خاطرنشان کرد: در برخی موارد تا مرحله ساخت 

تا رسیدن این محصوالت به بازار مصرف به دلیل انجام مطالعات بالینی، راه زیادی را در پیش نمونه پایلوت نیز پیش رفته ایم اما 

  .داریم

http://www.iana.ir/fa/news/41136/%D%8AF%D%8B%1D%85%9 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 با شیوع آنفوالنزای مرغی تقاضا برای گوشت قرمز افزایش یافت/با واردات دام زنده مخالف هستیم

 .مقدسی گفت: افزایش تقاضا برای گوشت قرمز مقطعی است از این رو نیازی به واردات دام زنده نیست

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با

دولت برای  درباره واردات دام زنده اظهار داشت: با وجود آنکه به میزان کافی دام در کشور وجود دارد اما در پی گرانی های اخیر

 .کاهش قیمت گوشت در بازار اقدام به کاهش تعرفه و تخصیص ارز آزاد برای واردات نموده که این امر به زیان تولیدکنندگان است

وی افزود: با شیوع آنفوالنزای مرغی و نگرانی مردم در مصرف گوشت سفید، تقاضا برای گوشت قرمز افزایش یافته و واردات دام زنده 

برفکی به کشور وجود دارد که این امر اثرات های مختلف نظیر تبها است، چرا که امکان شیوع بیماریی کاهش قیمتمُسکنی برا

 .نامطلوبی بر تولید خواهد داشت

مقدسی با اشاره به اینکه مخالف واردات دام زنده هستیم، ادامه داد: افزایش تقاضا برای گوشت قرمز مقطعی است، از این رو نیازی به 

 .واردات دام زنده نداریم

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه کاهش تعرفه در قیمت گوشت تاثیر گذار نبوده است، تصریح کرد: راهکار دولت در این 

ر بزمینه نه تنها موثر نبوده بلکه افزایش واردات این محصول را به همراه داشته که این امر نتیجه ای جز ضربه به تولید داخل در 

 .ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5978878/%D8%A8%D8%A7%D-8%B4% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۷شنبه 

 ترکیب شگفت انگیز این دو میوه را بخورید و الغر شوید

توان نمونه نام برد که در ترکیب با هم، قند خون را کاهش داده و میزان ترشح انسولین ها دو میوه را مینیای میوهدر د <غذا و تغذیه

 .کنند ها کمکتر چربیتوانند متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن را باال ببرند و به سوختن سریععالوه بر این می .کنندرا کم می

ت به تنهایی تاثیر زیادی در الغری افراد ندارد، بلکه مخلوط آن با لیموی تازه، یک معجون شگفت محققان معتقدند آب گریپ فرو 

مصرف آب لیموی داغ باعث می شود تا افراد مقداری از وزن خود را .انگیز ایجاد می کند که به الغری افراد کمک زیادی می کند

بخشد، بلکه بدن شما را از سموم پاک کرده کاهش وزن شما سرعت می نوشیدن آب همراه با لیموترش نه تنها به روند .کاهش دهند

همچنین نوشیدن آب گرم همراه با لیمو، با رفع سستی و تنبلی از سیستم گوارش، به کاهش  .شودو باعث افزایش انرژی در شما می

گریپ فروت منبع غنی  .الغری استاین در حالی است که گریپ فروت نیز یکی از میوه های شگفت انگیز برای .کندوزن کمک می

است که به کاهش کلسترول خون کمک  باشد. این میوه استثنایی سرشار از پکتین )الیاف گیاهی حل شدنی(می B1 و C ویتامین

کم  خواهند وزناست نوشابه بسیار خوبی برای افرادی است که میفروت دارای کالری کمی همچنین به دلیل اینکه گریپ  .کندمی

توانند متابولیسم یا کنند. عالوه بر این میاین دو میوه قند خون را کاهش داده و میزان ترشح انسولین را کم می.کنند و الغر شوند

دهد که مصرف مرکبات چه به صورت آب یا ها نشان میها را بسوزانند. نتایج پژوهشهمان سوخت و ساز بدن را باال ببرند و چربی

شود وزن کم کنید، البته به شرط اینکه پرخوری نکنید و دور و بر غذاهای چرب ند دقیقه قبل از غذا باعث میکامل آن هم چ میوه

اما به گفته محققان آب گریپ فروت به تنهایی تاثیر زیادی در الغری افراد ندارد، بلکه مخلوط آن با لیموی تازه، .خط قرمز بکشید

الغری افراد کمک زیادی می کند. بنابراین چنانچه این دو میوه استثنایی را با یکدیگر  یک معجون شگفت انگیز ایجاد می کند که به

 .مخلوط کرده و آنها را به آب سرد یا داغ اضافه کنیم، معجونی استثنایی به دست می آید که تاثیر زیادی بر الغری افراد دارد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=e38c81054f814a70a00d5fe884ec0106&Title 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۳سه شنبه 

 !کاهش وزن با کمک رژیم موزی ژاپنی

که از دمای اتاق برخودار است، می شود. در این رژیم غذایی شامل خوردن موز هنگام صبح و نوشیدن یک لیوان آب  <غذا و تغذیه

در بیشتر موارد، به افراد دارای اضافه وزن و چاق توصیه می شود تا برای .طول روز می توانید هر آن چه مد نظر دارید را مصرف کنید

خود را کاهش دهند، اما  سوزاندن کالری به طور منظم ورزش کنند. با این وجود، واتانابه قصد داشت به افرادی که دوست دارند وزن

 .از زمان یا عالقه کافی برای ورزش برخوردار نیستند، کمک کند

طی هفت روز از وزن خود کم کنید و این در  (کیلوگرم 4.5پوند ) 10باور کنید یا خیر، با یک رژیم غذایی موزی می توانید تا 

 یگر یا سبک زندگی خود ایجاد کنید. این رژیم غذایی توسطشرایطی است که نیازی نیست تغییراتی اساسی در مواد غذایی مصرفی د

 .معرفی شد و پس از آن از محبوبیت بسیاری برخوردار شد The Morning Banana Diet هیتوشی واتانابه در کتاب

روز می  این رژیم غذایی شامل خوردن موز هنگام صبح و نوشیدن یک لیوان آب که از دمای اتاق برخودار است، می شود. در طول

 .توانید هر آن چه مد نظر دارید را مصرف کنید

 واتانابه چگونه به این رژیم غذایی رسید؟

پس از چندین تالش ناموفق برای کاهش وزن، واتانابه تصمیم گرفت تا مجموعه ای از تالش های پیشین خود برای کاهش وزن را 

ساز بود، انجام شد. با کمک وی، واتانابه رژیم غذایی را شکل داد که به گردآوری کند. این کار با همکاری همسر واتانابه که یک دارو

 .نام رژیم موزی صبحگاهی شناخته می شود

در بیشتر موارد، به افراد دارای اضافه وزن و چاق توصیه می شود تا برای سوزاندن کالری به طور منظم ورزش کنند. با این وجود، 

ت دارند وزن خود را کاهش دهند، اما از زمان یا عالقه کافی برای ورزش برخوردار نیستند، واتانابه قصد داشت به افرادی که دوس

 .کمک کند. راه حل وی مصرف یک موز تازه و یک لیوان آب هنگام صبح و نخوردن هیچ چیز دیگری تا زمان ناهار بود

 چرا موز؟

شار از نشاسته مقاوم است که روند کاهش وزن را تشویق می ترین میوه ها در جهان محسوب می شود. این میوه سرموز یکی از سالم

نشاسته مقاوم در  .کند. با این وجود، هر نشاسته ای دارای اثر مشابه و یکسان نیست. نشاسته می تواند قابل گوارش و مقاوم باشد

می گیرد. باکتری های موجود روده کوچک حل نمی شود و به صورت مستقیم وارد روده بزرگ می شود و در این مکان تخمیر صورت 

در روده بزرگ نشاسته مقاوم را به اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تبدیل می کنند، که سلول ها را تغذیه می کنند و سالمت دستگاه 

 .گوارش را بهبود می بخشند

 :نکات مهم

وز دیگر نیز بخورید. موزها همواره اگر پس از خوردن یک موز و یک لیوان آب همچنان احساس گرسنگی می کنید، می توانید یک م

 .به گفته واتانابه طی این رژیم غذایی باید از مصرف شیر و الکل پرهیز کرد.باید تازه باشند

 .پس از ساعت هشت شب نباید چیزی مصرف کنید

 .به خواب رفتن پیش از نیمه شب نکته مهمی است، زیرا چاقی ارتباط نزدیکی با دیر به خواب رفتن دارد

 .بین ناهار و شام احساس گرسنگی می کنید، می توانید میوه های دیگر را مصرف کنیداگر 

 فواید موز

 .موز سرشار از فیبر و پتاسیم است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 .موز انرژی را افزایش می دهد

 .موز سوخت و ساز را بهبود می بخشد و از پرخوری پیشگیری می کند

 .موز گلوکز خون )قند خون( را تنظیم می کند

 .ت را از بین می بردموز سلولی

 منبع:شفا آنالین 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=b3e3679113d245fc9a18213ac588f1 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲دو شنبه 

 ای مفید برای قلب در زمستاننوشیدنی ه

هیچ فکر کرده اید وقتیکه در هوای سرد یک لیوان هات چاکلت داغ یا یک فنجان سرپُر کافی میکس سر می کشید،  <مواد غذایی

 .چه ضرری متوجه حالتان است؟ اما اگر هوای سرد با یخ های منجمد زیر پایتان را در نظر بگیریم، حق با شماست

اما فوق العاده شیرین با یک وان شکر واقعا می چسبد! ما در این مقاله قصد داریم نوشیدنی های داغ اما مفید  یک نوشیدنی داغ و 

 .قلبتان را معرفی کنیم. به هر حال، ما همواره به سالمت شما اهمیت داده و به آن ارزش می نهیم

 کاکائو داغ با شکالت تیره 

شکالت داغ در هوای سرد؟ اما اگر به فکر قلبتان هستید، باید بگویم بهتر است یک نسخه  چه چیزی بهتر از یک ماگ )لیوان( سرپُر از

سالم از آن را متناسب با وضع قلبتان درست کنید. اگر بیماری قلبی دارید و یا نگران وضع قلبتان در آینده تان هستید، از شیرهای 

چربی بهره مند شوید.  %1سترول باال دارید از شیر بدون چربی گاو و یا همچنین اگر کل .کنید استفاده …گیاهی اعم از سویا، بادام و

بیوفالونوئید موجود در شکالت تیره موجب کاهش فشار خونتان  .برای افزایش سالمتتان شکالت تیره را با شیر سالمتان مخلوط کنید

 .بی هم استفاده کنیدمی گردد. اگر به یک هات چاکلت غلیظ تر نیاز دارید می توانید از خامه بدون چر

 دمنوش سیب با ادویه دارچین

شما برای پختن )بله! پختن( این شربت  .این دمنوش آسان پز حاوی میخک، فلفل شیرین و دارچین به همراه تکه های سیب است

ید حرارت کم به این یک قابلمه نیاز خواهید داشت. آب جوش را در قابلمه ریخته و ترکیبات نامبرده را در آن میاندازید. البته با

ترکیبات برسد تا عطر و طعم سیب با آن چاشنی ها در فضای خانه تان بپیچد. همانطور که می دانید، سیب حاوی آنتی اکسیدان 

و پتاسیم می باشد. دارچین هم مفید سالمت قلب شناخته شده و به  C بسیاری است که مفید قلب ماست. همچنین دارای ویتامین

 .ر خون استفاده می گرددمنظور کاهش فشا

 نوشیدنی گرم و شیرین زنجبیل

طبع زنجبیل گرم است. همچنان که زنجبیل مفید قلبتان می باشد به منظور تسکین ناراحتی های معده تان هم شناخته می شود. 

ور طعم دار کردن دقیقه در آب داغ بیاندازید. سپس به منظ 5برای درست کردن این نوشیدنی، ورقه های زنجبیل تازه را مدت 

 5نوشیدنیتان عسل و یا شکر قهوه ای به آن اضافه کنید. و اگر از طعم شیرین دلزده می شوید، از آبلیمو استفاده کنید. برای هر 

 .فنجان آب یک چهارم برش از زنجبیل تازه نیاز دارید

 شربت داغ کرن بری

یالت با مضمون طعم میخک، بادیان رومی و دارچین می باشد. آب کرن بری، آب پرتقال و آب سیب اساسا یک نوشیدنی مختص تعط

این آب میوه  .نوشیدنی داغ کرن بری )بدون الکل( به منظور نوشیدن در تعطیالت بوده و به تنهایی قادر است قلبتان را تحریک کند

 .سرشار از آنتی اکسیدان است. شما می توانید این دمنوش را به مدت یک ساعت تهیه کنید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5360ce31546448d6b19db6 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 خطر انقراض قرار دارند ماهیان درها و تنکوسه

های سال گذشته بر اثر تغییرات اقلیمی کاهش یافته است، این کاهش اکسیژن زیستگاه 50ها دو درصد در سطح اکسیژن در اقیانوس

 .ها را تحت تأثیر قرار داده استهای بزرگ مانند تن ماهیان و کوسهدریایی و ماهی

اکسیژن ذخایر ماهی را در اند که کاهش جدید انجام شده، هشدار دادهمطالعه ، دانشمندان براساس نتایج گاردینبه گزارش ایانا از 

کند و خطرات تغییر زیستگاه و زندگی آبزیان دریا را در پی دارد. مطالعه اخیر که توسط مرکز تحقیقات اقیانوس آینده تهدید می

آلمان انجام شده است، به بررسی کاهش سطح اکسیژن در اقیانوس در پی گرم شدن کره زمین پرداخته است. دانشمندان هشدار 

کاهش یابد. تعداد بسیار کمی از  2100تواند تا هفت درصد در سال ند اگر روند فعلی ادامه یابد، مقدار اکسیژن در اقیانوس میاداده

 آبزیان قادر به سازگاری با چنین شرایطی هستند.

 هاتغییرات میزان اکسیژن در اقیانوس

های توزیع بار دادهاست، این مطالعه برای نخستین 2010تا  1960های ها بین سالمطالعه فوق شامل تجزیه و تحلیل گسترده داده

 از آنجا که ماهیان بزرگ"گوید: ها را ضبط کرده است. دکتر سونک اشمیدتکو از اعضای تیم تحقیقاتی میاکسیژن را در اقیانوس

بیولوژیکی  تواند نتایجدر درازمدت می طور کلی در مناطقی با اکسیژن کم قادر به ادامه زندگی نیستند، این تغییرات سطح اکسیژنبه

-برخی از مناطق اقیانوس با افت بیشتری از سطح اکسیژن مواجه هستند. اقیانوس آرام "غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد.

در "د:گویلعه میبا کاهش حجم زیادی از اکیسژن روبروست. لوتار استرما از دیگر دانشمندان در این مطا -ترین اقیانوس زمینبزرگ

اند توها میکه اندکی کاهش اکسیژن در جو در حال حاضر چندان حساس نیست، ولی کاهش درصد کمی از اکسیژن در اقیانوسحالی

ا نشان هترین بار تغییرات آب و هوایی خود را در اقیانوسکامالً مشخص است که سنگین"عواقب گسترده ای را به همراه داشته باشد.

کنند. افزایش سطح آب دریاها اثرات خود را در درصد از کربن تولید شده روی زمین را جذب می 30ها را که اقیانوسدهد، چمی

 ها است.ها ناشی از گرم شدن آببسیاری از کشورهای فقیر جهان بر جای گذارده است و سفید شدگی مرجان

کند. گرم شدن آب هم باعث ایجاد مشکالت پوسته از کلسیم کم میها توانایی موجودات دریایی را برای ساخت اسیدی شدن اقیانوس

شود. پایین آمدن سطح اکسیژن در گستره بزرگی از های سرد میدر تولید مثل آبزیان شده و باعث مهاجرت آنها به سوی آب

ط اکوسیستم با کمبود مواد غذایی هایی برای ادامه حیات مهاجرت کرده و در آن نقاکند به سمت محلها آبزیان را مجبور میاقیانوس

چیزی که ما شاهد آن هستیم عواقب "شناس حفاظت دریایی از دانشگاه نیویورک، کالوم رابرتز، معتقد است: روبرو خواهد شد.زیست

 "برانگیز نیست. این بازی ساده فیزیک و شیمی در مقابل چشمان ما است.گرم شدن کره زمین است و تعجب

 ون آبغلظت اکسیژن در ست

دهد بینی کرده بودند. رابرتز توضیح میپیش 2040تا  2010های ها را بین سالها پیش، کاهش اکسیژن اقیانوسدانشمندان از مدت

دهد. این شبیه آن است که یک درب های سطحی را افزایش میها، ضخامت و درجه حرارت الیهکه گرم شدن آب دریاها و اقیانوس

ن کند یکی از تاثیرات ایرار دهیم، بنابراین اکسیژن کمتری به اقیانوس وارد خواهد شد. رابرتز اشاره میقوی روی سطح اقیانوس ق

تواند به عمق بیشتری از آب فرو رود و زنده بماند، ولی با کمبود اکسیژن تغییرات بر ماهی تن خواهد بود. در زمان صید، این ماهی می

شود و جمعیت این گونه را تحت تاثیر قرار دارد و این فضای کمتر باعث صید ماهی میدر اعماق فضای کمتری را برای جابجایی 

 دهد./ها را کاهش میتر شدن جثه ماهی شده و تولید مثل گونهدهد. گو اینکه اکسیژن کمتر باعث کوچکمی

.iana.ir/fa/news/http://www41094/%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 های مهم ماهی در معرض خطرگونه

های مهم ماهی از نظر اقتصادی تواند بر کیفیت آب در مصب رودخانه و گونهدهد چگونه انحراف رودخانه میتحقیقات جدید نشان می

 .اثر بگذارد

ها هستند. ولی تحقیقات اخیر های رایج بازسازی تاالب، انحراف رودخانه یکی از روششبکه اخبار محیط زیستیاز به گزارش ایانا 

راف مسیر رودخانه در انجام شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا با دانشکده عمران دانشگاه لوئیزینیا نشان داد که این انح

های بزرگ رودخانه می سی سی پی، ممکن است اثرات قابل توجهی بر تغییر کیفیت آب در مصب رودخانه با تاثیر بر سخت مقیاس

 های مهم ماهی از لحاظ اقتصادی داشته باشد.پوستان و گونه

ای حاوی مواد مغذی هستند که تا رسوبات رودخانهشوند، با انحراف مسیر رودخانه رسوبات رودخانه نیز به جهت دیگری منتقل می

پذیری تاالب ساحلی در برابر افزایش شوند. انحراف مسیر رودخانه می سی سی پی با هدف افزایش انعطافمصب رودخانه نیز حمل می

ن انحراف ای"گوید: میسطح دریا انجام شده است. رییس گروه تحقیقاتی از موسسه زمین شناسی، هونگینک وانگ درباره این مطالعه 

 شود.مسیر در مقیاسهای بزرگ باعث تغییر در شوری، پیامدهای زیاد بر گیاهان و جانوران که به یک شوری خاص نیاز دارند می

ای برسند که امکان تولید مثل داشته ها برای رشد نیاز دارند تا به اندازهها به یک درجه از شوری خاص در مصبطور مثال صدفبه

به گفته سازمان حیات وحش و شیالت لوئیزینیا، این منطقه مهمترین منطقه تامین کننده میگو، خرچنگ آبی، خرچنگ و "ند.باش

صدف در ایاالت متحده آمریکاست. محققان در این مطالعه تغییرات کیفیت آب را در نواحی ساحلی لوئیزینیا را که نزدیک به دو دهه 

ها در های انحراف مسیر رودخانهاند. محققان دریافتند که طرحخانه قرار دارد، بررسی کردهاست که تحت تاثیر انحراف آب رود

های که طرحشود، در حالیهای کوچک باعث ایجاد تغییرات در مناطق کوچکی در نزدیکی دهنه ورود رودخانه به مصب میمقیاس

 شود.آب در کل مصب رودخانه میانحراف مسیر رودخانه در مقیاس بزرگ باعث ایجاد تغییر در کیفیت 

ها در زمینه افزایش سطح دریاهاست. این مطالعه از معدود مطالعات انجام شده در ارتباط با در نظر گرفتن انحراف مسیر رودخانه

ش سطح یهای بزرگ نیز، افزاگوید که حتی بدون انحراف مسیر رودخانه در مقیاسوانک از تیم تحقیقاتی دانشگاه در این ارتباط می

که انحراف مسیر رودخانه انجام شده با افزایش سطح گذارد، در حالیدریا بر شرایط کیفی آب در سراسر این ناحیه ساحلی تاثیر می

دهد. این پیچیدگی در نتیجه عوامل مختلفی مانند انتقال رسوب، جریان تری از تاثیرات را تشکیل میآب دریا ترکیب پیچیده

 دهد.د و فرآیندهای زیستی و تعامل در مصب رخ میای، جزر و مرودخانه

ها سازی اثرات انحراف رودخانه می سی سی پی و افزایش سطح آب اقیانوس بر کیفیت آب مصب رودخانه در مجله مصبمطالعه مدل

 نیز قابل دسترس است./ آنالینو سواحل چاپ شده است که بصورت 

http://www.iana.ir/fa/news/41014/%DA%AF%D9%88%D9%86%D 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 صادرات خوراک آماده آبزیان به کشورهای همسایه

تن خوراک آماده آبزیان  438ماه منتهی به آذر ماه امسال بیش از  9بق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در ط

 .از کشور صادر شده است

، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .تن خوراک آماده آبزیان از کشور صادر شده است 438ماه منتهی به آذر ماه امسال بیش از  9اسالمی ایران در 

 .است بوده  10902942246  و ارزش ریالی آن 354510ارزش دالری این میزان صادرات 

http://www.yjc.ir/fa/news/5985526/%D8%B5%D8%A7%D8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 !با کشورهای اروپایی که خرچنگ ایرانی سرو می کنند، آشنا شوید

 .تن خرچنگ از کشور صادر شده است 43ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از  10تشر شده توسط گمرک در طبق آمار من

ماه  10طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ،وانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ج صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

و ارزش ریالی  180783ارزش دالری این میزان صادرات  .است شده صادر کشور از  تن خرچنگ 43منتهی به دی ماه امسال بیش از 

 .است بوده  5617489045  آن

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

امارات  3

متحده 

 عربی

12580 1534055520 50320 

 1260 39499740 300 آلمان 6

امارات  6

متحده 

 عربی

2000 250024000 8000 

 59073 1839237855 13738 تایلند 6

 210 6606810 50 انگلستان 7

 61920 1948065120 14400 تایوان 7

yjc.ir/fa/news/http://www.5989185/%D8%A8%D8%A 
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 شیالت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۳سه شنبه 

میلیون  38۰پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به سرمایه گذاران پرورش ماهیان خاویاری/پیش بینی صادرات 

 دالر محصوالت شیالتی

اویاری در استان های شمالی کشور تسهیالت ارزان رئیس سازمان شیالت ایران گفت: پرورش دهندگان ماهیان خ <مواد غذایی

  .قیمت دریافت می کنند

حسن صالحی در حاشیه اولین گردهمایی تخصصی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری کشور در بابلسر افزود: براساس تفاهم نامه ای 

 رمایهس به درصدی هفت کارمزد با تسهیالت که شیالت و بنیاد مستضعفان به همراه استانداران استان های شمالی امضاء کرده اند،

 . گذارانی پرداخت می شود که در بخش پرورش ماهیان خاویاری سرمایه گذاری کنند

وی اظهار داشت: بخشی از این تسهیالت را بنیاد مستضعفان و بخشی دیگر را دولت از صندوق ملی و مبلغی دیگر را استانداران 

درصد است ، بانک عامل پرداخت تسهیالت  18ه نرخ تسهیالتی پرداختی در بانک ها هم اکنون او با اعالم این ک.متقبل می شوند

 .ارزان قیمت به سرمایه گذاران را بانک سینا معرفی کرد

صالحی با تاکید بر این که تسهیالت ارزان قیمت ناشی از این تفاهمنامه شامل تولیدکنندگان کوچک و متوسط می شود، گفت که 

ان بزرگ به طور مستقیم از طریق شیالت و وزارت جهاد کشاورزی به بانک کشاورزی معرفی می شوند و تسهیالت دریافت تولیدکنندگ

 .می کنند

 میلیون دالری صادرات آبزی 380پیش بینی درآمد 

 .دمیلیون دالر آبزی به از کشور صادر شو 380رئیس سازمان شیالت کشور همچنین پیش بینی کرد که امسال به ارزش 

 .میلیون دالر به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی صادر شده بود 350هزار تن آبزی به ارزش  80صالحی گفت: پارسال بیش از 

وی با اظهار این که سال های متمادی خاویار ایران به آمریکا صادر نمی شد ، افزود : هفته پیش اولین محموله خاویار ایران به آمریکا 

ت: صادرات خاویار به آمریکا می تواند در رونق و تشویق سرمایه گذاران در داخل ایران نقش آفرین باشد چون صالحی گف.صادر شد

 . آمریکا بازار خوبی برای صادرات خاویار است

م ای وی افزود: در گذشته در پرورش ماهیان خاویاری دستاوردی نداشتیم اما خوشبختانه در سه سال اخیر با اقداماتی که انجام داده

 .تن گوشت ماهیان خاویاری تولید کنیم 600، توانستیم در کشور یک و نیم تن خاویار و بیش از 

 .رئیس سازمان شیالت ایران پیش بینی کرد که امسال سه تن خاویار و یک هزار تن گوشت ماهیان خاویاری در کشور تولید شود

هزار تن گوشت ماهیان  10تن خاویار و  10برنامه ششم در کشور باید صالحی گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان 

 .خاویاری تولید شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=e4f7b61b56dd49e7b72bd86d727 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 عرضه لبنیات سنتی فاسد به بازار چقدر صحت دارد؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی لبنی گفت: با توجه به آنکه تولیدکنندگان لبنیات سنتی مقررات بهداشتی و صنعتی را رعایت نمی کنند 

 .مهلکی بر این صنعت وارد نماید لذا این امر می تواند ضربه

واحدهای عرضه لبنیات سنتی در حالی رشد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 صرفم طریق از انسان و دام مشترک بیماری احتمال شهر پیدا کرد که بارها مسئوالن سازمان دامپزشکی درباره  قارچ گونه در سطح

ربه توانند ضبا وجود آنکه برخی کارشناسان معتقدند که استفاده از شیرهای فله و غیر پاستوریزه می.دادند هشدار لبنیات گونه این

 .ها حرف دیگری برای گفتن دارنداما انگار سنتی فروشمهلکی به سالمتی انسان ها وارد نماید 

گفت: شیرهای صنعت، تجارت و کشاورزی  در این راستا علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی در گفتگو با خبرنگار

 .هایی نظیر عدم کیفیت شیرهای فله صحت نداردکی است، لذا صحبتها تحت نظارت سازمان دامپزشدریافتی از دامداری

وی افزود: طبق دستورالعمل جدید قرار است که شیرهای سنتی پاستوریزه شوند تا دیگر نگرانی مبنی بر مصرف آنها در جامعه وجود 

 .ی گراد می جوشد، مشکلی ندارددرجه سانت 70به گفته رجبی سایر لبنیات سنتی به سبب آنکه شیر آن در دمای .نداشته باشد

 تقلب در لبنیات فله به سبب فقدان شناسنامه 

گسترش  با انتقاد ازصنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا اسماعیلی مدیر عامل سابق اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار  

ی اظهار داشت: واحدهای سنتی لبنی به سبب عدم آزمایشات الزم غیر قابل کنترل هستند، که در نهایت فعالیت واحدهای سنت

وی افزود: دولت با نمونه گیری ساده می تواند بارمیکروبی .مصرف آن می تواند ضربه مهلکی به سالمت جامعه و صنعت وارد نماید

 .فعالیت واحدهای سنتی جلوگیری نماید شیر فله و پاستوریزه را آزمایش نماید و سپس از ادامه

اسماعیلی ادامه داد: در صورت ادامه فعالیت واحدهای سنتی مجددا از صادرکننده محصوالت لبنی همانند سال های اخیر به واردکننده 

ه سبب ت فله بها هستند چرا که امکان تقلب در لبنیابه گفته وی شیرهای سنتی همان شیرهای برگشتی کارخانه.تبدیل خواهیم شد

های لبنی در پاسخ به این سوال که فروشندگان لبنیات سنتی معتقدند مدیرعامل سابق اتحادیه تعاونی.فقدان شناسنامه وجود دارد

لبنیات سنتی قبل از عرضه به بازار کنترل، آزمایش و پاستوریزه شوند  اگر که نظارت کافی بر عرضه شیر آنها وجود دارد، تصریح کرد: 

مشکلی از باب کیفیت و بار میکروبی آنها وجود ندارد چرا که تنها عدم کنترل و آزمایشات الزم لبنیات سنتی برای صنعت دیگر 

 .مشکل ساز است

 کاهش هزینه های تولید لبنیات سنتی،رشد قارچ گونه آنها را رقم زد

با توجه به آنکه  :افزودصنعت، تجارت و کشاورزی محمد رضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی لبنی در گفتگو با خبرنگار 

تولیدکنندگان لبنیات سنتی هیچ گونه مقررات بهداشتی و صنعتی را رعایت نمی کنند لذا این امر می تواند ضربه مهلکی بر پیرامون 

 .صنعت وارد نماید

ای تولید شیرهای سنتی به سبب نبود آزمایش و کنترل های الزم مبنی بر کیفیت و مشخصات هوی افزود: با توجه به کاهش هزینه

 . تولید، رشد قارچ گونه آنها در سطح شهر طبیعی است

گنجی تصریح کرد: در صورت تمایل دولت به فعالیت واحدهای سنتی بایستی مقررات و قوانینی برای تولید محصوالت آنها در نظر 

 .ربه مهلکی به سالمت جامعه وارد نشودگرفته شود تا ض

http://www.yjc.ir/fa/news/5978265/%D8%B9%D8%B1% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 استقبال کرد بزرگترین شرکت لبنیاتی جهان از سرمایه گذاری در ایران

 .وزیرکشاورزی نیوزیلند برای توسعه همکاری ها در بخش کشاورزی شنبه آینده وارد ایران می شود

برای  جالل الدین نمینی میانجی سفیر ایران در نیوزیلند این هیات اقتصادی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش  

وی از جمله افراد حاضر در هیات نیوزیلندی .شودها در بخش کشاورزی و صنایع لبنیات روز شنبه آینده عازم ایران میتوسعه همکاری

اعالم کرد و گفت : فونترا از زمان تاسیس با ایران مراوده داشته و به ویژه منبع اصلی واردات کره  'فونترا'را رئیس شرکت لبنیاتی 

میلیون دالر کره از این شرکت نیوزیلندی،  150ها با وارد کردن بیش از ایران در برخی از سال .کشورمان بوده است مورد نیاز

سفیر ایران در نیوزیلند گفت: فونترا مزارع نمونه در کشورهای مختلف راه اندازی کرده و سرمایه .بزرگترین مشتری فونترا بوده است

جی از جمله در چین، تایلند، ویتنام، سریالنکا، برزیل، ونزوئال، مکزیک، شیلی، امارات متحده ای در کشورهای خارگذاری گسترده

  .ای که درآمد اصلی این شرکت از طریق این سرمایه گذاری هاستعربی، عربستان و قاره اروپا و امریکا انجام داده است، به گونه

یت و طبیعت مناسب و همسایگی با آسیای میانه و قفقاز و روسیه جزو میلیون جمع 80وی معتقد است که ایران با داشتن بیش از 

نمینی میانجی گفت : ترغیب این شرکت به سرمایه گذاری در کشورمان در دستور کار سفارت .اهداف شرکت فونترا نیوزیلند است

نگی، قوانین، مقررات و مزایای سرمایه جمهوری اسالمی ایران در ولینگتون قرار داشته و تبادل اطالعات با این شرکت در زمینه چگو

های شمالی به ویژه در استان 'فونترا'توانند با های لبنیاتی کشورمان میوی اعالم کرد: شرکت.گذاری در ایران صورت گرفته است

وری جدید با فنااستان گلستان که دارای آب و هوای مشابه نیوزیلند است سرمایه گذاری مشترک کنند و به تولید شیر و فرآوری آن 

نیوزیلند نخستین کشور صادرکننده لبنیات با کیفیت .شود، بپردازندها میو شیوه مدیریتی مدرن که موجب کاهش چشمگیر هزینه

های مستعد نیوزیلند به علت داشتن زمین.باال در جهان بوده و محصوالت تولیدی این کشور به علت کیفیت باال در دنیا معروف است

ها، دارای وضعیت منحصر به فردی است که اساس دامداری گسترده ارندگی فراوان و همچنین به علت دوری از سایر کشوردامداری و ب

های بزرگ دامداری، بزرگترین شرکت با تجمیع شرکت 2001دولت نیوزیلند در سال  .و خوب را در این کشور پایه گذاری کرده است

درصد لبنیات جهان را در دست دارد و به بیش از  30سیس کرد. این شرکت هم اکنون تولید تا 'فونترا'لبنیاتی جهان را تحت عنوان 

عضو پارلمان و سخنگوی  'دیوید کالرک.میلیارد دالر است 20درآمد ساالنه شرکت فونترا نیوزیلند بیش از .کندکشور صادرات می 100

ه همراه هیات تجاری به ایران سفر کرد روز شنبه گفت که ایران توسعه اقتصادی حزب کارگر نیوزیلند نیز که سال گذشته میالدی ب

میلیون نفری در زمانی پنجمین شریک تجاری نیوزیلند بوده و این روابط کاهش یافته است، اما اکنون فرصت  80با جمعیت بیش از 

محصوالت لبنی جهان پیش از این  بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده شیر و 'فونترا'شرکت .احیاء مناسبات اقتصادی وجود دارد

های ناعادالنه علیه آمادگی این شرکت را برای افزایش همکاری با ایران پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و لغو تحریم

 کلیدی و با ارزشپیش از این از جمهوری اسالمی ایران به عنوان شریک  'فونترا'مدیر عامل  'کلوین ویکهام.کشورمان اعالم کرده است

 .های گذشته یاد کرد و آمادگی فونترا را برای همکاری و سرمایه گذاری در کشورمان اعالم کرداین شرکت در سال

وزیر  'تد مک کلی'کند و های اقتصادی با کشورمان را با سرعت طی میها علیه ایران روند توسعه همکارینیوزیلند پس از لغو تحریم

وزیر صنایع  'هون ناتان گای'هیاتی که هفته آینده به ریاست .آذر ماه امسال در صدر هیاتی به تهران سفر کرد تجارت نیوزیلند نیز

شود کند دومین هیات بلندپایه اقتصادی این کشور است که پس از برجام عازم تهران مینیوزیلند به تهران سفر می (پایه )کشاورزی

پیش بینی شده است حجم مبادالت تجاری ایران و نیوزیلند با .دوجانبه استفاده کند های موجود جهت توسعه روابطتا از ظرفیت

 .ای نزدیک به یک میلیارد دالر افزایش یابدبرابری در آینده 5رشد 

http://www.yjc.ir/fa/news/5989829/%D%8A%8D%8B%2D%8B%1DA% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 درصدی لبنیات بدون هماهنگی قبلی!/ باکری: گرانفروشی خودسرانه بوده است + فیلم 35گرانی 

طعی برای ق گرانفروشی خودسرانه و تخلفات متعدد چند وقتی است که به پرونده صنعت لبنیات اضافه شده و تاکنون تصمیم جدی و

 .برخورد با متخلفین در این صنعت گرفته نشده است

بنی نایع لصچند روزی می شود که برخی از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

اقدام به افزایش دوباره قیمت انواع محصوالت خود کردند،بررسی های میدانی نشان می دهد قیمت انواع ماست ،پنیر سفید ،شیر 

تومان افزایش قیمت داشته و در پایان سال لبنیات هم به مجموع کاالهای اساسی  1000تومان تا  200ساده و شیرکاکائو وکره از 

 اند، پیوسته است .جاری تجربه کردهر سالکه افزایش نرخ را د

 اطالعیه گرانی داده نشده است / گرانفروشی خودسرانه بوده

نی ب، در پاسخ به این سوال که برخی برندهای ل صنعت،تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار 

درصدی نرخ محصوالت  20درصدی محصوالت خود در بازار کرده اند، اظهار داشت: از افزایش  20از ابتدای سال اقدام به افزایش حدود 

لبنی در بازار اطالعی ندارم چرا که در شرایط رکود فعلی حاکم بر بازار، صنایع لبنی به لحاظ حفظ مشتریان و رقابت در بازار جرأت 

درصدی و اثر بخشی آن بر بهای تمام شده محصوالت  7.9ندارند.وی افزود: براساس اعالم بانک مرکزی مبنی بر تورم چنین کاری را 

 نظیر مواد بسته بندی، حقوق و دستمزد و تغییرات نرخ ارز اقدام به افزایش قیمت بر مبنای تورم کرده اند.

با مجوز سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بوده، بیان  باکری در پاسخ به سؤال دیگری که افزایش قیمت محصوالت لبنی

دبیر کرد: بنده از این موضوع اطالعی ندارم و اگر کارخانه ای افزایش قیمت در محصوالت خود داده، بدون هماهنگی بوده است .

اند را ه و مراکزی که تغییر قیمت داشتهانجمن صنایع لبنی کشور در پایان عنوان کرد: سازمان بازرسی و نظارت، بازار را رصد کرد

 تعزیراتی تشکیل خواهد شد کند تا مدارک و مستندات الزم را ارائه نمایند و در صورت مغایرت و محرز بودن تخلف پروندهمی مکلف

http://www.yjc.ir/fa/news/5993202/%DA%AF%D%8B%1D%8A%7D 
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 صادرات و واردات
  فارس - ۹۵/۱۲/۰۱ : تاریخ

 هزار تن کره از سه کشور اروپایی/ کمبود برنج و شکر نداریم 5واردات 
ر را کای، گفت: مردم باید هر کیلو شهای زنجیرهمعاون شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به عرضه فراوان شکر و برنج در فروشگاه 

  .تومان خریداری کنند 2700تومان و برنج اروگوئه  3800تومان، هر کیلو برنج هندی  2855

، کارگروه تنظیم بازار برای تنظیم بازار شب عید به شرکت بازرگانی دولتی مأموریت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ر تن کره با قیمت مصوب وارد و به بازار تزریق کند، همچنین توزیع برنج هندی و اروگوئه با قیمت مناسب و همچنین هزا 5داده تا 

 ، درخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن عباسی معروفان در گفت.های مختلف را انجام دهدبندیتوزیع شکر در بسته

مورد جزئیات این مصوبه و اقداماتی که شرکت بازرگانی دولتی طی یکی دو هفته اخیر انجام داده گفت: توزیع و تنظیم برنج داخلی 

های بخش خصوصی است، اما با شرکت بازرگانی دولتی از طریق واردات برنج هندی و اروگوئه ذخایر استراتژی خود را برعهده بنگاه

معاون شرکت بازرگانی دولتی در مورد قیمت برنج توزیعی در .کنیمنیاز برای تنظیم قیمت وارد بازار میتنظیم کرده و در مواقع 

شود که ها عرضه میتومان به فروشگاه 3500به قیمت «  1121درجه یک »هر کیلو برنج هندی  ای نیز گفت:های زنجیرهفروشگاه

 آمریکا قاره برنج کیلو هر همچنین. شود عرضه باید کنندهمصرف به ومانت  3800جایی و توزیع هر کیلو با احتساب قیمت جابه

عباسی معروفان همچنین در مورد توزیع شکر .شد خواهد عرضه تومان 2700 کنندهمصرف به و عرضه هافروشگاه به تومان 2400

هزار تن از محل  600یش از یک میلیون و در بازار گفت: با توجه به افزایش تولید شکر داخلی از محل چغندر قند و نیشکر امسال ب

 3یک تا  هایبندیداخل تأمین شده و مابقی نیز از محل تصفیه شکر خام وارداتی است که مشکلی در تأمین شکر نداریم و در بسته

ر در کارخانه اکنون قیمت هر کیلو شکوی در مورد قیمت شکر نیز گفت: هم.ها عرضه خواهد شدکیلوگرمی بنا به درخواست فروشگاه

 بندی نباید بیشتومان در بازار به فروش برسد که با احتساب هزینه بسته 2855تومان است که باید  2520ای و انبارها به صورت فله

معاون شرکت بازرگانی دولتی در مورد واردات کره هم گفت: با توجه به تعطیلی سال نو میالدی و .تومان باشد 3200از کیلویی 

های اروپایی، قیمت کره در یکی دو ماه اخیر افزایش یافت که آرام آرام روبه کاهش و ثبات است و اکنون لید در شرکتمحدودیت تو

وی افزود: پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار سفارش .تومان باید توزیع شود 2900گرمی  100تومان و کره  1500گرمی  50کره 

بندی ایم که بخشی از آن وارد کشور شده و پس از بستهمان، دانمارک و هلند را دادهواردات کره از کشورهای اروپایی از جمله آل

شود که به دلیل شرایط هزار تن کره مصرف می 40به گفته معروفان ساالنه در کشور .توزیع شده است و بخش دیگر در راه است

 .شودتن کره وارد کشور می 200تا  100خاص نگهداری و تولید در هر پارتی سفارش به کشورهای اروپایی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951130001506 
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 صادارت و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

 برابر شد 45واردات فرانسه از ایران 

میلیارد  2.07درصدی به  250با رشد  2016میلیون یورو گزارش شده بود در سال  592بالغ بر  2015ان و فرانسه که در سال ارزش تجارت ایر 

 45رشد قابل مالحظه  2016بر این اساس با رفع تحریم نفتی در پی اجرایی شدن برجام، واردات فرانسه از ایران در سال .یورو رسیده است

میلیون یورو کاال به فرانسه صادر  30تنها  2015میلیارد یورو رسیده است. ایران در سال  1.348از آن داشته و به برابری نسبت به سال قبل 

میلیون یورو رسیده است. فرانسه  722درصد رشد داشته و به  28نیز نسبت به سال قبل از آن  2016صادرات فرانسه به ایران در سال .کرده بود

 .یون یورو کاال به ایران صادر کرده بودمیل 592در سال پیش از آن 

 .میلیون یورو به نفع ایران بوده است 626به میزان  2016تراز تجاری دو کشور در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/41158/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۷ : تاریخ

 برای تنظیم بازار شب عید/دولت در دراز مدت نباید خرید تضمینی انجام دهد واردات پرتقال از مصر و ترکیه
ت مرکبات شمال، شرکمعاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی واردات پرتقال از مصر را تأیید کرد و گفت: دولت با توجه به سرمازدگی  

  .نهاده دامی به عنوان کارگزار و مباشر دولتی را انتخاب کرده که از مصر و ترکیه برای شب عید، پرتقال وارد کند

 یازدهم دولت ابتدای رد تراز تجاری کشاورزی، علی اکبر مهرفرد امروز در نشست خبری اظهار داشت: خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .دبرس صفر به کشاورزی تجاری تراز کنیممی تالش اما یافت، بهبود دالر میلیارد 3.4 منفی به گذشته سال بود، دالر میلیارد 8 منفی

های بخش وی ادامه داد: زنجیره تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی خوب سامان نیافته و کشاورزان ما خرد هستند که تشکل

ها یک ساعت شیر را از او نخرند، باید در این زمینه به میدان بیایند، زیرا کشاورزان ما یک هلدینگ ندارند و اگر کارخانهخصوصی 

میلیارد دالر درامد دارد، چرا کشاورزان  17.5هزار دامدار هلدینگی به نام فونترا دارند که  10مهرفرد گفت: در نیوزیلند .شودبیچاره می

ارند؟ بازار ما باید ساختار داشته باشد، از تولید تا جمع اوری، بسته بندی و دسته بندی تا صادرات همه باید نظام ما چنین چیزی ند

 .هاستداشته باشد که در همه جا مبتنی بر تشکل

ای داشته هریابی حرفوی اضافه کرد: از یک کشاورز خرد نمی توانید انتظار داشته باشید که به بازار جهانی راه یابد و باید سیستم بازا

ساز و  و دولت در دراز مدت نباید خرید تضمینی انجام دهدها باید کار را جلو ببرند و دولت نظاره گر باشد. مثال باشد، تشکل

 .کار جایگزین داشته باشیم

ال شرکت نهاده دامی مهرفرد همچنین موضوع واردات پرتقال از مصر را تایید کرد و گفت: دولت با توجه به سرمازدگی مرکبات شم

 .به عنوان کارگزار و مباشر دولتی انتخاب کرده که از مصر و ترکیه پرتقال وارد کند

ای وارد می شود و این بدان معنا نیست که واردات پرتقال آزاد وی افزود: این پرتقال با تعرفه پنج درصد و رعایت شرایط قرنطینه

 .م میزان واردات و قیمت پرتقالی که توزیع خواهد شد، خودداری کردورزی از اعالمعاون وزیر جهاد کشا.شده است

 طریق از کافی، میزان به برنج عید شب بازار تنظیم برای که کرد اشاره نکته این به همچنین معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی

چنین کارخانجات شکر به اندازه کافی شکر د کاهشی داشته است. همرون بازار در آن قیمت که حدی تا شده، توزیع دولتی بازرگانی

رغم توزیع گوشت گرم او در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی براینکه چرا علی.کنندبه قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می

ان هستیم، هزار توم 45تومان در بازار باز هم شاهد باال بودن قیمت گوشت قرمز تا کیلویی  500هزار و  31گوسفندی به قیمت 

تومان است که این رقم البته در تهران 928هزار و  33اکنون متوسط قیمت کشوری گوشت قرمز گوسفندی طبق آمار ما هم :گفت

 .درصد کاهش داشته است 1.5هزار تومان برآورد شده و قیمت آن نسبت به ماه قبل  41

همه جای دنیا برای تنظیم بازار گوشت از گوشت منجمد استفاده  ح کرد: با وجود آنکه درتصری معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی

بار در این دولت گوشت گرم را از کشورهای کنند، اما به دلیل فرهنگ مصرف گوشت گرم بین مردم، ما حتی برای نخستینمی

اکستان به ایران به طور رسمی های افغانستان و پپزشکی برای واردات داموی همچنین از مجوزهای سازمان دام.همسایه وارد کردیم

ا شوند، اما بشوند و سپس با طی مراحلی وارد استان سیستان و بلوچستان میها در مرز کشور قرنطینه میدام خبر داد و گفت: این

 .همه اینها معاونت امور دام به دنبال بازنگری دولت دام سبک در کشور است

از هفته  :ردات رسمی نارنگی از پاکستان پرسید که او هم با تأیید این موضوع گفتخبرنگار فارس از مهرفرد همچنین در مورد وا

 .ایمگذشته مجوزهایی برای واردات نارنگی از پاکستان به استان سیستان و بلوچستان داده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ئولیت اسخ داد: مسشود که او پها از سیستان و بلوچستان به داخل کشور قاچاق میشود که نارنگیخبرنگار فارس پرسید، گفته می

توزیع و تنظیم بازار این محصول برعهده استاندار سیستان و بلوچستان است و قطعاً که آنها هم نظام کنترلی خود دارند، ولی در عین 

 .های مرکزی بیایدشود که ممکن است بخشی از آن هم به استانای به کشور وارد میها با رعایت موازین قرنطینهحال نارنگی

هزار تن پرتقال شمال ما بر اثر سرمازدگی از بین رفت و  400توضیح بیشتر در مورد تأمین مرکبات برای شب عید هم گفت:  وی در

ها به صورت تضمینی خریداری کرده و هزار تن دیگر نیز دچار کم آبی شده و یا تلخ شد. اگرچه ما بخشی از این پرتقال 600حدود 

تقال ها مشکل داشت، ترجیح دادیم، پراما برای تنظیم بازار شب عید که ماندگاری این گونه پرتقالبه کارخانجات کنسانتره سپردیم، 

سالم بخریم که نیاز ما از این محل تأمین نشد، در نتیجه از طریق یکی از مباشران دولتی )شرکت نهاده دامی جاهد( اقدام به واردات 

گیرد و مالک هیچ العمل خود را میی است که طبق روال سازمان حمایت، حقاز مصر و ترکیه کردیم که این شرکت کارگزار دولت

او در مورد میزان واردات پرتقال و قیمت مصوب آن برای فروش توضیحاتی ندارد و گفت: این توضیحات بعداً ارائه .ای نیستمیوه

هزار تن بوده که قرار است  20دات در مرحله اول اند حجم این وارشود، این در حالی است که منابع آگاه به خبرنگار فارس گفتهمی

 .هزار تومان در هر کیلو خواهد بود 5تا  4هزار تن برسد و قیمت آن رقمی حدود  100به 

استان قیمت مرغ چه تغییری خواهد داشت،  21وی همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به شیوع آنفلونزای پرندگان و درگیر شدن 

ها خواهیم ها و نمایشگاهای، تعاونیهای زنجیرههای توزیع از جمله فروشگاهمد را به صورت مستقیم در شبکهعرضه مرغ منج گفت:

گویم که ذائقه مردم به سمت گوشت گرم تومان است. اما متأسفانه باز هم می 5700داشت و قیمت مرغ منجمد با کیفیت کیلویی 

 .کندهش قیمت حل نمیاست و حتی مرغ منجمد به بازار مشکلی را در کا

تومان رسیده  6872تومان به  6266سال اخیر قیمت متوسط مرغ تازه از کیلویی  3طی  معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت:

تا  6800کننده را رقمی بین که به اندازه نرخ تورم هم رشد نکرده است و حتی ستاد تنظیم بازار نیز قیمت مرغ گرم برای مصرف

با اینکه کشور دنیا را درگیر کرده است، گفت: 30وی با اشاره به اینکه آنفلونزای مرغی بیش از .مان مصوب کرده استتو 7200

 .های مجدد انجام شده و مشکلی برای تأمین مرغ وجود نداردریزیتعدادی از مزارع مرغ ما هم معدوم شده اما جوجه

کیه مرغ از اکران و ترز بین رفتن واحدهای مولد تولید تخم مرغ احتمال واردات تخمشود به دلیل امهرفرد در پاسخ به اینکه گفته می

مرغ حتی با اتفاقات اخیر همچنان در حالت ثبات به های انجام شده و بازار تخمریزیوجود دارد با رد این موضوع تصریح کرد: جوجه

حث تنظیم بازار بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کاری بوی در مورد پاس.برد و مشکلی در این زمینه نداریمسر می

اف، ها برعهده اصنفروشیکشاورزی نیز گفت: طبق قانون تمرکز از تولید تا توزیع برای عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر خرده

 .این کار را نداریم سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است چرا که ما نه ابزار و نه ناظر و بازرس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951207001147 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

پیشرفته کشاورزی در مناط  آزاد ارس و  درصدی صادرات از مناط  آزاد/ ارتقاء و انتقال فناوری3۰افزایش 

 چابهار

آزاد معادل معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نرخ رشد صادرات در مناطق

 .آزاد در این زمینه مثبت استدرصد در هر سال تعیین شده که آمار کلی مناطق30

 سمت به آزادمناطق آینده هایسال و امسال گیریجهت: داد ادامه بازارگان زاد و ویژه اقتصادی، مهدیبه گزارش ایانا از مناطق آ

گذاری و ابالغ شده که بر این اساس آزاد هدفسه برنامه مهم برای مناطق 95ست و در سال ا مقاومتی اقتصاد هایسیاست اجرای

 .دا کند و ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته نیز محقق شوددرصد افزایش پی 30صادرات این مناطق باید به میزان 

گر کنند و دیبندی کرد و گفت: یکی صادرات قطعی است که خود مناطق تولید و صادر میآزاد را در دو دسته طبقهاو صادرات مناطق

آزاد با پردازش ری و در منطقهصادرات مجدد است که حجم زیادی از اقالم و کاالها از جاهای دیگر توسط فعاالن اقتصادی خریدا

اساس برنامه است و بر« اکسپورتری»شود تا ارزش افزوده را باال برده و در بازار خارج کشور عرضه کنند. این همان جزئی همراه می

 .درصد افزایش پیدا کند30ابالغی هر دو باید به میزان 

 شاهد تا است قطعی صادرات زمینه در بیشتر ما تالش: داد ادامه آزادمناطق عالیشورای دبیرخانه معاون تولید، صادرات و فناوری 

ها بستگی دارد که کاال و محصوالت خود را در خارجی صادرات به حدودی تا مجدد صادرات اما باشیم درصدی30 صادرات افزایش

 .اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم مجدد صادر کنیم

باره آزاد را برنامه دیگر ابالغی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در اینوری پیشرفته در مناطقاو ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فنا

 کنند. در کیش پروژه تکنولوژیهای تحقیقاتی نتیجه بخشی را دنبال میآزاد کشور صورت گرفته و پروژهاقدامات مؤثری در مناطق

 اتتجهیز انزلی در دریایی، هایفناوری و فناوری –ی، در قشم پروژه زیست صنایع استخراج نفت و گاز، تجهیزات پزشکی و داروی

ن کشاورزی های نویپالستیکی و دانش لجستیک، در ارس تکنولوژی مواد زود پذیرتجزیه ماکو در منسوجات، و پیشرفته الکترونیکی

الکترونیکی و شیمیایی خالصه همه مناطق به یعپروری به روش نوین و زیست فناوری، در اروند صناو پتروشیمی، در چابهار آبزی

  .اندهای خود قرار دادهنوعی بحث ارتقا و انتقال تکنولوژی را در اولویت برنامه

گانه ابالغی های سهشود اما تا آنجایی که به برنامهگذاری انجام میبازارگان ادامه داد: البته انتقال تکنولوژی معموال با سرمایه

اهه مرسانیم که گزارش دههای ابالغی را با موفقیت به نتیجه بایم این برنامهشود، توانستهمعطوف می 95تی در سال مقاوماقتصاد

 براساس: کرد تصریح کشور آزادمناطق عالیشورای دبیرخانه معاون تولید، صادرات و فناوری .آن در سال جاری منتشر شده است

 اخلد در را کشور نیازهای امکان حد در زاییدرون و بنیاندانش اقتصاد بر تکیه با بتوانند ایدب آزادمناطق مقاومتی اقتصاد منشور

 .تصاد منطقه و کشور را شکوفا کنیماق گراییبرون رویکرد با و کنند تأمین

اشیم و هم از وابستگی بازارگان افزود: در جهت صادرات باید بتوانیم توانمندی خارجی خود را افزایش دهیم تا هم ارزآوری داشته ب

آزاد تعامل با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، های خاص راهبردی مناطقویژه اینکه سیاستکشور به نفت بکاهیم، به

 فارس است و نباید از آنها غافلترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، کویت و کشورهای حاشیه خلیج

 .گذاری کنیمتا بتوانیم حجم قابل قبولی از تولیدات خود را برای صادرات به این کشورها هدف شویم

 و نندک کسب را الزم مالی گذاری منابع آزاد بودجه دولتی نداشته و باید با جذب فعاالن اقتصادی برای سرمایهاو تأکید کرد: مناطق

 هایسیاست اهداف تحقق به توانیممی کنند تزریق مناطق این به درآمدی خود اقتصادی فعالیت با گذارانسرمایه که صورتی در

 .باشیم خوشبین مدتدراز در مقاومتیاقتصاد
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کنند تا حجم صادرات افزایش ها، از فعاالن بخش تولید و صادرات حمایت میآزاد برای موفقیت در جذب سرمایهاو ادامه داد: مناطق

گذاری و تولید سعی کرده تا مشکالت فعاالن اقتصادی در سازی فرایندهای سرمایهنجره واحد و روانای که با ایجاد پگونهیابد، به

کاری، سعی در تحقق اهداف آزاد را کاهش دهد. الزم است دیگر نهادهای دولتی نیز با کاهش بوروکراسی و عدم موازیمناطق

  .مقاومتی داشته باشنداقتصاد

http://www.iana.ir/fa/news/40946/%D%8A%7D%81%9D%8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 سقزهای ایرانی در راه کشورهای عربی

 .تن سقز به کشورهای عربی صادر شده است 9ال بیش از ماه منتهی به آذر ماه امس 9طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  به گزارش

ارزش دالری این میزان صادرات  .تن سقز از کشور صادر شده است 9ماه منتهی به آذر ماه امسال بیش از  9اسالمی ایران در 

 .ه استبود  6620541660  و ارزش ریالی آن 215580

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی  وزن)ک.گ(

 دالری 

امارات  1

متحده 

 عربی

5616 4252014000 140400 

جمهوری  5

عربی 

 سوریه

360 27940500 900 

 45480 1422932760 2274 عراق 6

 28800 917654400 1440 اردن 8

http://www.yjc.ir/fa/news/5987663/%D%8B%3 
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 صادرات و واردات
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 هزار تن بادام زمینی از کدام کشورها بوده است؟ 3ورود بیش از 

تن، بادام زمینی پوست کنده، حتی شکسته،  482هزار و  3ماه منتهی به دی ماه سال جاری قریب به  10بر اساس آمار گمرک در 

 .وارد کشور شده است

ماه منتهی به دی  10بر اساس آمار گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

و ارزش   4655910تن، بادام زمینی پوست کنده، حتی شکسته، به ارزش دالری  482هزار و  3ماه سال جاری قریب به 

تن بادام زمینی به ارزش دالری  499هزار و  2کشور چین با صادر کردن بیش از .است شده کشور وارد  141067563841  لیریا

 ارزش با  زمینی بادام تن 589 از بیش صادرات با  در رتبه اول و پس از آن امارات  101741663625و ارزش ریالی  3361758

 .دارد قرار دوم رده در  26365327388  ریالی ارزش و 865555 دالری

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

 771084 23288265572 496600 چین 1

 1164884 35193475408 1028200 چین 1

 286887 8681212000 200000 چین 1

امارات  1

متحده 

 عربی

70500 3391297000 112250 

 210523 6360333600 190000 هند 1

 145975 4417213100 137000 دهن 1

 175500 5300451000 117000 چین 2

 98800 2996307600 76000 چین 2

امارات  2

متحده 

 عربی

68750 3155148700 104075 

 20243 612562128 19000 هند 2

 51856 1570464000 48000 هند 2

 404538 12248223265 275800 چین 3

 83198 2526723260 55465 چین 3

امارات  3

متحده 

 عربی

211050 9503924460 312730 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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امارات  3

متحده 

 عربی

80000 3156296000 104000 

 228543 6980427250 159250 چین 4

 148324 4526578270 91000 چین 4

امارات  4

متحده 

 عربی

57000 2447805000 79500 

امارات  4

متحده 

 عربی

102000 4710856228 153000 

http://www.yjc.ir/fa/news/5989148/%D9%88%D8%B1%D9% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 تن پودر حالت دهنده خوراکی از آلمان 53۰واردات 

 .تن، پودر حالت دهنده خوراکی، وارد کشور شده است 529به دی ماه سال جاری قریب به  ماه منتهی 10بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به دی  10س آمار گمرک در بر اسا ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

وارد   21384315524  و ارزش ریالی  702714رزش دالری ا به ، خوراکی  دهنده  تن، پودر حالت 529ماه سال جاری قریب به 

 ارزش و 331433 دالری ارزش به خوراکی دهنده  تن پودر حالت 273هزار و  2کشور آلمان با صادر کردن بیش از .کشور شده است

 136926رزش دالری ا با  خوراکی دهنده حالت پودر تن 65 از بیش صادرات با  و همچنین کشور امارات 10098204767 ریالی

 .دارند را ایران به صادرات بیشترین که هستند کشورهایی جزو 4147297510  و ارزش ریالی

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

 21282 642762400 10000 آلمان 1

 20137 608164730 5000 آلمان 1

 3 90780 2 هند 1

 23400 708084000 36000 ویتنام 1

 33570 1016668800 24000 آلمان 2

 29687 898330436 19203 آلمان 2

امارات  2

متحده 

 عربی

31000 1612447200 53223 

 23370 705376710 21930 ترکیه 2

جمهوری  2

 کره

13500 640982495 21157 

 17544 532440428 16161 آلمان 3

امارات  3

متحده 

 عربی

4860 959237910 31684 

امارات  3

متحده 

 عربی

20000 932850000 30737 

 30020 915003000 20000 لهستان 3

 27524 838200175 15500 هلند 3

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 209213 6399837973 199584 آلمان 4

جمهوری  4

 کره

25000 1153604900 37467 

 22752 686745367 4740 دانمارک 4

 23400 717888600 36000 سنگاپور 4

 250 7632500 50 عراق 4

 30247 923454000 20000 لهستان 4

 16047 484513120 7000 هلند 4

http://www.yjc.ir/fa/news/9907665/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 های صنایع غذایی ایراناز سوی کانون انجمن« جایزه ملی کیفیت غذا»برگزاری 

جایزه ملی »ی عنوان مجرهای صنایع غذایی ایران بهملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، کانون انجمن براساس توافق سازمان

 102براساس مصوبات  :ای اعالم کردانتخاب و دبیرخانه آن نیز به این کانون منتقل شد. سازمان استاندارد در اطالعیه« کیفیت غذا

شورای عالی استاندارد درباره جایزه ملی کیفیت ایران و ارزیابی کیفیت دستگاهی و در ادامه شش دوره ارزیابی کیفیت در  104و 

رساند کانون عمل آمده میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، به آگاهی میت غذا و دارو و طی توافقات بهحوزه صنع

عنوان مجری و دبیرخانه نخستین دوره ارزیابی جایزه ملی کیفیت غذا تعیین شده است. در ادامه های صنایع غذایی ایران بهانجمن

عنوان تنها جایزه رسمی کشور در زمینه ندارد ایران با اشاره به جایگاه حقوقی جایزه ملی کیفیت ایران بهاین اطالعیه، سازمان استا

های خوراکی و آشامیدنی، های تولیدی مواد و فرآوردهاندرکاران غذای کشور اعم از شرکتکیفیت مواد غذایی، از همه فعاالن و دست

ها دعوت کرده تا در این فرآیند ملی مشارکت فعال داشته باشند. ها و قنادیذا، رستورانها، مراکز تهیه غپخش مواد غذایی، کترینگ

اطالعیه سازمان استاندارد در حالی صادر شده است که در تیرماه سال جاری معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز طی 

های صنایع غذایی توسط کانون انجمن« جایزه ملی کیفیت غذا»اسم حکمی از موافقت این سازمان و وزارت بهداشت برای برگزاری مر

 .ایران خبر داده بود

http://www.iana.ir/fa/news/41178/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 شودبرگزار می 9٦نمایشگاه صنایع غذایی و خدمات پذیرایی لبنان، فروردین 

های بیروت برگزار المللی نمایشگاهماه به مدت سه روز در در مرکز بینفروردین 15وسومین دوره نمایشگاه صنایع غذایی لبنان بیست

 .شودمی

 شود.ماه در لبنان برگزار میفروردین ۱5رایی بیروت، وسومین دوره نمایشگاه صنایع غذایی و خدمات پذیبیست

ماه به مدت سه روز در مرکز فروردین 15وسومین دوره نمایشگاه صنایع غذایی و خدمات پذیرایی از ، بیستایانا به گزارش خبرنگار

 شود.های بیروت برگزار میالمللی نمایشگاهبین

های فعاالن کشورهای خاورمیانه و اروپا در زمینه تأمین مواد غذایی و خدمات مرتبط با آن در این نمایشگاه هرساله میزبان شرکت

 است. BIELالمللی بیروت های بینمحل نمایشگاه

ه و اروپا فرصت تبادل اطالعات و بررسی آخرین ها، خدمات گردشگری خاورمیانها، هتلهای رستورانحضور بسیاری از اتحادیه

 آوردهای این صنعت را فراهم آورده است.دست

در معرض بازدید فعاالن این صنعت خواهد  21تا  15وسومین دوره نمایشگاه صنایع غذایی و خدمات پذیرایی بیروت در ساعات بیست

 شرکت در آن حضور یافته بودند. 350تخصصی داشت و بیش از  هزار بازدیدکننده 15بیش از  2016بود.نمایشگاه بیروت در سال 

 مراجعه کنند./ اینجا توانند به سایت برگزاری آن درمندان جهت کسب اطالعات بیشر از این نمایشگاه میعالقه

http://www.iana.ir/fa/news/41099/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 شودفودهای کشور برگزار میها و فستای ویژه مدیران رستوراننخستین کنفرانس مدیریت حرفه

اسفندماه سال جاری در مشهد برگزار  11فودهای کشور در ها و فستای ویژه مدیران رستوراننس مدیریت حرفهنخستین کنفرا

 .شودمی

شور فودهای کایی و فستهای پذیرها، مجتمعویژه مدیران رستوران "ایکنفرانس مدیریت حرفه"، نخستین ایانابه گزارش خبرنگار 

شود. این های مدیریتی، اصول رعایت حقوق مشتری، احترام به میهمانان و آموزش پرسنل برگزار میبا رویکرد آشنایی با مهارت

منظور ارتقای سطح دانش در راستای افزایش توان رقابت واحدهای فعال نفر از مدیران شایسته این حوزه به 400کنفرانس با حضور 

روز در این حوزه است بررسی مدیریت های بهسازی تمامی موارد یادشده، مستلزم کسب آموزششود.از آنجا که تسلط و پیادهار میبرگز

نوازی در راستای گیری از ابزار مهمانهای آموزشی جهت کارکنان؛ چگونگی بهرهها؛ اهمیت دورهمشتری مداری و توسعه مجموعه

های مدیریت کیفیت و اصول ایمنی غذا؛ راهکارهای برندسازی و اعتمادسازی؛ آشنایی با آداب ی با شیوهتبلیغ و ارتقاء فروش؛ آشنای

المللی در صنعت های بازاریابی و تبلیغات؛ آشنایی با استانداردهای نوین بیننوین میزبانی و تشریفات؛ ارزیابی میزان موفقیت برنامه

های خارجی به جهت های ارتقای جاذبه گردشگری و جذب مهمانام انگیزشی؛ روشهای مدیریت پرسنل و نظغذا؛ جدیدترین روش

فودهای کشور عنوان ها و فستای مدیریت رستورانسرو غذا ازجمله محورهای برگزارکنندگان این کنفرانس جهت رعایت اصول حرفه

 شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/41023/%D9%86%D8%AE%D8%B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/print/www.iana.ir
http://www.iana.ir/fa/print/www.iana.ir
http://www.iana.ir/fa/news/41023/%D9%86%D8%AE%D8%B3


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

181 

 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 بسته بندی مناسب؛ دغدغه اصلی کشاورزی /بین هستیمبندی ایران خوشبه آینده صنعت بسته

ذاری صنعت گبندی و دبیر شورای سیاستکل سازمان جهانی بستهبا حضور دبیر « المللیبندی در بازارهای بیننقش بسته»همایش 

 .بندی کشور در اتاق کرمان برگزار شدبسته

اشاره و تصریح  (WPO) بندیساله ایران در سازمان جهانی بستهبه گزارش ایانا از اتاق ایران، کیت آلفرد پیرسون، به عضویت سه

بندی مناسب در تمام دنیا دانست و یکی از مزایای عضویت در سازمان جهانی های این سازمان وجود بستهکرد: یکی از دغدغه

 .بندی مشارکت با تجار و بازرگانان سراسر دنیاستبسته

کشور جهان ارتباط برقرار کند و  50سازی با بندی ایران توانسته از طریق شبکهگذاری بستهپیرسون اظهار کرد: شورای سیاست

  .بین هستیمبندی ایران خوشه ما به آینده صنعت بستهاهداف خود را پیش ببرد ک

 بندی به بخش خصوصی واگذار شودصنعت بسته

مندی بسیاری دارند و بهتر است همه امور این بندی خالقیت و عالقهرئیس اتاق کرمان گفت: فعاالن بخش خصوصی در زمینه بسته

 .صنعت به بخش خصوصی واگذار شود

بندی بندی در صادرات کشور اشاره کرد و افزود: عضویت در سازمان جهانی بستهکننده بستهنقش تعیینسید مهدی طبیب زاده به 

ا هایی مثبت در این رابطه است امبندی نشان از درک موضوع و برداشتن گامگذاری صنعت بستهو همچنین تشکیل شورای سیاست

 .تی پیش رودهای دولاین موضوع نباید دولتی شود و مانند سایر فعالیت

ال بندی نگاه فنی نشود اما در حرقیب بودن برخی محصوالت ما باعث شده بود که به صنعت بستهطبیب زاده ادامه داد: درگذشته بی

 .بندی برای بازارهای هدف صادراتی بسیار مهم استحاضر به دلیل رقابت شدید در بازارهای جهانی، توجه به صنعت بسته

بندی را دارد و باید بیش از گذشته به مان آمادگی حمایت از هرگونه فعالیت در راستای توسعه صنعت بستهوی بیان کرد: اتاق کر

 .این صنعت اهمیت داده شود

 آیدبندی مناسب به دست میدرصد بازارها با بسته 55

وکار در رسیدن به بازارهای جهانی های مفقوده کسببندی را یکی از حلقهدر ادامه رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان نیز بسته

اد تواند به ایجآید که پرداختن به این صنعت میبندی مناسب به دست میدرصد بازارها با توجه به بسته 55دانست و گفت: حدود 

 .اشتغال، توسعه پایدار و رونق اقتصادی بیشتر منجر شود

 بندی کشورصت خوبی برای جهش صادرات و توسعه صنعت بستهمحمدعلی محمد میرزاییان، با اشاره به اینکه پس از برجام فر

دی بنگرایی اقتصاد است که پرداختن به صنعت بستههای اقتصاد مقاومتی، برونشده افزود: یکی از اهداف اجرای سیاستفراهم

 .تواند باعث تحقق این مهم شودمی

تواند به افزایش توان صادراتی شود که پیشرفت در این زمینه میجاد میافزوده باالیی ای بندی کاالها ارزشوی خاطرنشان کرد: با بسته

 .کشور کمک کند

 بندی، فروشنده خاموش استبسته

مللی، ملی البندی کشور با اشاره به فعالیت این صنعت در سطوح بینگذاری صنعت بستهدر ادامه این همایش، دبیر شورای سیاست

های تحصیلی و آموزشی بسیاری در کشورهای میالدی تاکنون دوره 1970ی است که از سال ارشتهبندی یک علم بینگفت: بسته

 .مختلف در این زمینه برگزارشده است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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د وابسته است زیست و اقتصابندی به محیطبندی یک فروشنده خاموش است، افزود: بستهافشین فخر، با تأکید بر اینکه صنعت بسته

بندی افزوده کاال با بستهدرصد ارزش 50تا  30که بین طوریکنند بهافزوده باالیی پیدا میمناسب ارزش بندیو کاالهای مختلف با بسته

و  بندیبندی محصوالت است، اظهار کرد: عدم بستهفخر با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی دغدغه اصلی ما بسته.آیدبه وجود می

 .شودها میتلفات بخشی از آن بندی نامناسب این محصوالت موجبهمچنین بسته

رو فعاالن اقتصادی باید برای نهادینه کردن این مهم ورود بندی است و از اینفخر بیان کرد: بخش خصوصی متولی اصلی حوزه بسته

آوری ها، ایده جدید و نوهای بسیار مهم در بسته بندی کشور عنوان کرد و گفت: باید در طراحیوی طراحی را یکی از حوزه.کنند

 .افزوده بیشتری را نیز به دست آوردوجود داشته باشد تا ضمن تأمین ایمنی و سالمت محصوالت غذایی، بتوان ارزش

المللی توسط کمیسیون بازرگانی و با حضور رئیس اتاق کرمان، جمعی از اعضای هیات بندی در بازارهای بینهمایش نقش بسته

 .بندی کشور در اتاق کرمان برگزار شدگذاری صنعت بستهبندی و دبیر شورای سیاستنمایندگان، دبیر کل سازمان جهانی بسته

http://www.iana.ir/fa/news/41188/%D8%A8%D9%87%D-8%A2%DB% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵ند اسف ۰۴تاریخ: 

 ها/کرمی: قیمت نان متناسب با شرایط کنونی نیستهای ایرانیکیفیتی برکت سفرهبی

شرایط واحدهای نانوایی و نیروهای آموزش دیده در کیفیت نان تاثیر گذارند به طوریکه نقصان در هر یک از این مولفه ها کیفیت 

 .نان را تحت تاثیر قرار می دهد

گندم، مهم ترین ماده غذایی بشر است که ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار به گزارش 

ن و سایر مواد کالری زا در ردیف بهترین و سالم ترین مواد غذایی قرار تاکنون نتوانسته اند برای آن جانشینی بیابند و از حیث پروتئی

 :دین مبین اسالم، سفارش بسیاری درباره نان کرده و اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل شده است. رسول خدا )ص( می فرماید.دارد

 (( به نان ما برکت بده و میان ما و آن جدایی میفکن خدایا! [2بارِکْ لَنا فِی الْخُبْزِ وَال تَفَرَّقَ بَیْنَنا وَبَیْنَه؛]))

گندم در ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست. در تاریخ کهن این سرزمین، وفور و یا کمبود مواد غذایی گندم، نقش تعیین 

ز بین رفتن فرهنگ مصرف متأسفانه مصرف نان در ایران به دلیل ارزان بودن و ا .کننده ای در شرایط سیاسی کشور داشته است

 .اسالمی و تزاید روحیه مصرف گرایی و اسراف و تبذیر، روز به روز رو به افزایش است

اقداماتی از سوی دولت در زمینه افزایش کیفیت نان انجام داده گرفته ولی در این میان عده ای افراد سودجو فرصت را غنیمت شمرده 

م شده ای از مردبلکه از حجم خمیر چانه نان نیز کم کرده که این امر سبب نارضایتی توده و نه تنها نان با کیفیت ارائه نمی کنند

 . افزایش قیمت آرد تا آزاد سازی نرخ گندم سر فصل های مهمی است که شاید در افزایش کیفیت نان تاثیر بگذارد است

ندارد چرا که درحال حاضر نرخ دولتی گندم در کشور با البته برخی از کارشناسان معتقداند افزایش قیمت آرد تاثیری درکیفیت نان 

قیمت جهانی تقریبا یکسان است و در سال های گذشته کیفیت نان برحسب گندم وارداتی بوده که اکنون با توجه به ممنوعیت 

نیز تغییر  نان واردات در سال جاری باید گفت که کیفیت نان براساس گندم داخلی است که اگر کیفیت مناسب باشد قطعا کیفیت

خواهد کرد و همچنین آزاد سازی و یکسان سازی قیمت گندم و آرد می تواند در افزایش کیفیت موثر باشد، چراکه با این امر رقابت 

 .سالم بین کارخانه های آردسازی و نانوایان صورت می گیرد که در نهایت به افزایش کیفیت منجر می شود

ه به ، با اشارصنعت،تجارت و کشاورزین های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نا

اهمیت کیفیت نان اظهار داشت: مولفه های متعددی نظیر مواد اولیه، ماشین آالت،شرایط واحدهای نانوایی و نیروهای آموزش دیده 

 .ت نان تاثیر گذارند به طوریکه نقصان در هر یک از این مولفه ها کیفیت نان را تحت تاثیر قرار می دهددر کیفی

وی با انتقاد از فرسودگی ماشین آالت نانوایی ها افزود: با ارائه تسهیالت مناسب به واحدهای نانوایی از سوی دولت می تواند تاثیر  

کرمی با اشاره به تاثیر جلوگیری از واردات گندم در کیفیت نان .ایش کیفیت داشته باشدبسزایی در نوسازی تجهیزات و به طبع افز

گفت: برای اصالح کیفیت نان نیاز به گندم با پروتئین و گلوتن باال داریم که این امر تنها با واردات و اختالط با گندم داخلی میسر 

 .ت و درنهایت افزایش ضایعات وجود دارداست چرا که در غیر این صورت احتمال کاهش روز افزون کیفی

 .الی دو میلیون تن گندم را صادر نماید 500به گفته وی دولت باید مجوز واردات یک میلیون و  

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در پاسخ به این سوال که ارزان بودن قیمت نان نسبت به سایر کشورها چه تاثیری در  

یان کرد: در تمامی کشورهای پیشرفته قیمت نان با احتساب شرایط و نوسانات مواد اولیه تعیین می شود که دراین کیفیت نان دارد، ب

صورت نانوایان در یک فضای رقابتی سالم به تولید خود ادامه می دهند و این درحالی است که در کشور ما به سبب جبران هزینه 

 .می روند های خود نانوایان به سمت و سوی کاهش کیفیت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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در چنین شرایطی نانوایان در یک فضای رقابتی  :وی با بیان اینکه آزاد سازی قیمت تنها راه حل افزایش کیفیت است، ادامه داد 

به گفته کرمی با آزادسازی قیمت ها مردم و دولت نباید نگران افزایش قیمت ها باشند چرا که . سالم به تولید خود ادامه می دهند

 .طی به قیمت متعادلی خواهیم رسیددر چنین شرای

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم با اشاره به قیمت آرد تصریح کرد: قیمت آرد یارانه پز و آزاد پز متفاوت است به طوریکه  

 .هزار تومان است 51کیلویی نان های حجیم  40و هر کیسه  665تومان، یارانه ای  900نرخ آرد آزاد پز 

http://www.yjc.ir/fa/news/5989021/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۷شنبه 

 به کانون صنایع غذایی واگذار شد« جایزه ملی کیفیت غذا»انتخاب 

های صنایع غذایی ایران به عنوان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، کانون انجمن بر اساس توافق سازمان <یع غذاییصنا

 .انتخاب و دبیرخانه آن نیز به این کانون منتقل شد« جایزه ملی کیفیت غذا»مجری 

شورای عالی استاندارد درباره جایزه ملی کیفیت ایران و  104و  102ای اعالم کرد براساس مصوبات سازمان استاندارد در اطالعیه

عمل آمده میان سازمان ارزیابی کیفیت دستگاهی و در ادامه شش دوره ارزیابی کیفیت در حوزه صنعت غذا و دارو و طی توافقات به

و دبیرخانه نخستین دوره ارزیابی  های صنایع غذایی ایران به عنوان مجریملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، کانون انجمن

در ادامه این اطالعیه، سازمان استاندارد ایران با اشاره به جایگاه حقوقی جایزه ملی کیفیت .جایزه ملی کیفیت غذا تعیین شده است

های اعم از شرکت کشور غذای اندرکاران دست و فعاالن ایران به عنوان تنها جایزه رسمی کشور در زمینه کیفیت مواد غذایی، از همه 

ها دعوت کرده ها و قنادیها، مراکز تهیه غذا، رستورانهای خوراکی و آشامیدنی، پخش مواد غذایی، کترینگتولیدی مواد و فرآورده

اطالعیه سازمان استاندارد در حالی صادر شده است که در تیرماه سال جاری معاون .تا در این فرآیند ملی مشارکت فعال داشته باشند

جایزه ملی »زیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز طی حکمی از موافقت این سازمان و وزارت بهداشت برای برگزاری مراسم و

 .های صنایع غذایی ایران خبر داده بودتوسط کانون انجمن« کیفیت غذا

tp://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ht061fee125a224ce2ab9bc476f0d 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  4چهار شنبه 

 چرا نباید نان را از رژیم غذایی خود حذف کنیم؟

مغز که مسئول احساس خوب  با توجه به این حقیقت که کربوهیدارت ها سطوح انتقال دهنده های عصبی سروتونین <غذا و تغذیه

 .هستند را افزایش می دهند، هنگامی که آنها را از رژیم غذایی خود حذف می کنید، اضطراب را تجربه خواهید کرد

  .درصد از کالری های مصرفی در سراسر جهان را تشکیل می دهد 20بنابر آمار و ارقام، نان حدود 

ی تقریبا با هر وعده غذایی نان نیز سرو می شود. اما مصرف بیش از اندازه نان ها، ، در رژیم های غذایی غرب"هلث کرنر"به گزارش 

 .به ویژه نان های سفید، نیز خوب نیست و با کاهش مصرف آن می توان شاهد نتایج جالب توجه ای بود

 کاهش وزن آبی

شته شده را از بدن خارج می کنید. به گفته با کاهش مصرف کربوهیدارت ها شاهد کاهش وزن خود خواهید بود، اما در واقع آب انبا

کارشناسان، وقتی بدن کربوهیدارت ها را در قالب گلیکوژن ذخیره می کند، هر گرم از کربوهیدارت ها سه تا چهار برابر وزن خود آب 

ر شود، زیرا بدن هذخیره می کند. به بیان دیگر، هنگامی که مصرف کربوهیدارت ها را متوقف می کنید، آب بسیار زیادی حذف می 

 .چه بیشتر از ذخایر گلیکوژن استفاده خواهد کرد

 احساس خستگی

کربوهیدارت ها منبع اصلی انرژی مغز هستند، از این رو، کاهش مصرف آنها می تواند به کمبود منابع انرژی این اندام منجر شود. با 

کسب انرژی آغاز می شود و ذرات کربنی به نام کتون ها  گذشت زمان و استفاده بدن از تمام ذخایر گلیکوژن، تجزیه چربی برای

شکل می گیرند. در نتیجه این شرایط، شما تهوع، سرگیجه، ضعف، مغز مه آلود، خشکی دهان، بی خوابی و نفس بدبو را تجربه 

مطلوب محسوب نمی خواهید کرد. با این وجود، پس از مدتی بدن به این رژیم عادت می کند، اما کتون ها هرگز سوخت انتخابی 

 .شوند

 مشکالت گوارشی

نتایج یک مطالعه نشان داده است که مصرف غالت کامل نقش مهمی در میزان فیبر دریافتی انسان ایفا می کند. متاسفانه، بیشتر 

طوح قند س مردم جهان به میزان الزم از این غالت استفاده نمی کنند. این شرایط خوبی نیست زیرا بدن به فیبر کافی برای تثبیت

 .همچنین، فیبر به بهبود گوارش و اجابت مزاج منظم کمک می کند .خون، کاهش خطر چاقی و دیگر بیماری های مزمن نیاز دارد

 اضطراب

با توجه به این حقیقت که کربوهیدارت ها سطوح انتقال دهنده های عصبی سروتونین مغز که مسئول احساس خوب هستند را 

که آنها را از رژیم غذایی خود حذف می کنید، اضطراب را تجربه خواهید کرد. به بیان دیگر، هنگامی که  افزایش می دهند، هنگامی

کربوهیدارت های سالم مانند غالت کامل را مصرف نمی کنید، سالمت روانی شما در معرض خطر قرار می گیرد. افزون بر این، حذف 

ی منجر شود زیرا مغز از آنها به عنوان سوخت برای تقریبا هر چیزی استفاده کربوهیدارت ها می تواند به کاهش چشمگیر سطوح انرژ

 .می کند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=9b64b98870794b6790c1780e724 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲دو شنبه 

 فقط سویا و روغن ذرت در ایران مجوز تراریخته دارد

شود و محصولی که تاکنون مجوز واردات ای در کشور تولید نمیرئیس سازمان غذا و دارو گفت: هیچ محصول تراریخته <کشاورزی

 .روغن سویا و کنجاله سویا( و روغن ذرت است)تراریخته)دستکاری شده ژنتیکی( دارد، شامل سویا

ول دیناروند درباره محصوالت تراریخته افزود: هیچ محصول دیگری از جمله برنج و گندم در کشور مجوز تراریخته ندارد؛ به عبارت رس

 .دیگر و برنج یا گندم تراریخته به صورت وارداتی یا تولیدی در کشور وجود ندارد

غن های آفتابگردان و کنجد هم که غیر تراریخته اند در بازار وی اظهارکرد: روغن ذرت، واردات غیر تراریخته هم دارد ضمن اینکه رو 

 .وجود دارد و مردم برای تهیه روغن بین محصوالت تراریخته و غیر تراریخته، حق انتخاب دارند

 هایدرصد تولید روغن سویا و ذرت تراریخته در کشورهای آمریکای جنوبی انجام می شود. این روغن 80دیناروند خاطرنشان کرد: 

تراریخته بعد از واردات به کشور برای عرضه در بازار حتما باید برچسب تراریخته داشته باشند تا مصرف کنندگان و مشتری نهایی 

 .کندبداند که محصول تراریخته مصرف می

ول سویا و ذرت رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: هیچ محصول تراریخته ای ، تولید داخل نداریم و واردات نیز فقط برای محص

روغن نیز امکان واردات محصول غیر تراریخته وجود دارد اما گرانتر است و هزینه بیشتری برای مصرف  2شود. در مورد این انجام می

ای ای مخالف و عدهوی افزود: نظرات مختلفی در مورد محصوالت تراریخته در داخل کشور و دنیا وجود دارد، عده.کننده خواهد داشت

هستند، وزارت بهداشت در مورد این محصوالت رویکرد احتیاطی دارد و با رعایت استانداردهای علمی در صورت نیاز کشور و  موافق

المللی داشته باشد، های بیندر صورتی که محصول مورد نظر در کشور تولید کننده نیز مصرف شود و مجوزهای الزم را از سازمان

دیناروند گفت: سویا و ذرت به عنوان محصوالتی که مجوز واردات تراریخته دارند به هیچ وجه .شوداجازه واردات محصول داده می

 .کنندها نفر در دنیا سال هاست که این محصوالت را مصرف میکنند و میلیونمشکلی برای سالمت مردم ایجاد نمی

ردات به صورت یک روال معمول، نوع تراریخته این المللی، برای صدور مجوز وادیناروند ادامه داد: عالوه بر کنترل مدارک بین

 .شودمحصوالت ، دوباره در آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کنترل می

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: از نظر وزارت بهداشت، باید اجازه تولید و کارهای تحقیقاتی در مورد محصوالت تراریخته در کشور 

ان و محققان کشور بتوانند در این علم نوین بشری نیز توانمند شوند زیرا دستیابی به تکنولوژی نوین تراریخته داده شود. باید دانشمند

 .ژی های نوی دیگر به نفع کشور استمانند سایر تکنولو

?Id=abhttp://foodpress.ir/Post.aspx3938081a034024a4675caaf 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۵تاریخ: 

 !تن موم زنبور عسل به چین 7صادرات تنها 

 .تن موم زنبور عسل از کشور صادر شده است 7ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از  10طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 10طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

و  37500زش دالری این میزان صادرات ار .تن موم زنبور عسل از کشور صادر شده است 7ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از 

 .بوده است 1149437500ارزش ریالی آن 

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

 10000 302960000 2000 چین 2

 15000 457290000 3000 چین 3

 12500 389187500 2500 چین 6

http://www.yjc.ir/fa/news/5990776/%D8%B5%D8%A7%D8% 
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 تن محصول با بسته شدن بورس قارچ ۱5۰دورریز روزانه 

دلیل بسته تن از این محصول تولیدکنندگان، به 150چ، روزانه با ممانعت شهرداری از تردد خودروهای حامل قارچ به محل بورس قار

 .شودشدن بورس دور ریخته می

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ ایران ظهر امروز در نشست خبری گفت: تولیدکنندگان قارچ در کشور 

 .شودمحل بورس این محصول توزیع می هزار تن تولید دارند که بخش عمده آن در تهران و در 200ساالنه 

وجودآمده، از تعطیلی بورس قارچ افزود: شهرداری تهران از تردد خودروهای حامل قارچ به پناه با اشاره به مشکالت بهعلی صدیق

 کند. این اقدام باعث شده است که محصول روی دست تولیدکنندگان بماند.محل بورس این محصول جلوگیری می

د بر اینکه این اقدام شهرداری بدون اطالع قبلی صورت گرفته است، بیان کرد: شهرداری ایجاد مزاحمت خودروهای حامل وی با تأکی

سال گذشته شهرداری اجازه فعالیت بورس  20عنوان دلیل اصلی این اقدام خود مطرح کرده است، در حالی که از حدود قارچ را به

من تولیدکنندگان قارچ ایران از مکاتبات انجمن با وزارت جهاد کشاورزی برای حل این قارچ را در این محل داده است.رئیس انج

آمده برای تولیدکنندگان را به مشکل خبر داد و یادآور شد: با وجود اینکه از نخستین روز بسته شدن بورس قارچ، مشکالت پیش

 رگان صورت نگرفته است.وزارت جهاد کشاورزی اطالع دادیم، اما هنوز هیچ اقدامی از سوی این ا

 های نامناسب یاپناه تأکید کرد: ممانعت شهرداری از عرضه قارچ در محل بورس، باعث شده است که تولیدکنندگان در محلصدیق

 ها به عرضه محصول خود بپردازند.حتی در کنار خیابان

و ادامه داد: پیش از این، وزارت جهاد کشاورزی  های مختلف عنوان کردیکی از مشکالت فعاالن این صنعت را صدور مجوز از ارگان

شود که این امر کنترل و های مختلفی انجام میکرد، اما اکنون صدور مجوزها توسط ارگانعنوان متولی تولید مجوزها را صادر میبه

 رو کرده است.تنظیم بازار را با مشکل روبه

 هزار تن رسید ۱8۰تولید قارچ به 

هزار مترمربع به  600مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ ایران با بیان اینکه در کشور شش میلیون و عضو هیأتدر ادامه این جلسه، 

شود تا پایان بینی میهزار تن قارچ در کشور تولید شد و پیش 118پرورش قارچ اختصاص یافته است، اظهار داشت: در سال گذشته 

 هزار تن برسد. 180سال تولید این محصول به 

هزار تومان است، اما این حمدحسن افشار اضافه کرد: بر اساس برآورد انجمن، در حال حاضر هزینه تولید هر کیلوگرم قارچ ششم

 شود.تومان خریداری می 500هزار و هزار تا پنجمحصول از تولیدکنندگان پنج

ازی تولیدات، انجمن، افزایش صادرات این محصول را سوی در پایان جلسه عنوان کرد: با توجه به مازاد تولید در کشور، پس از کیفی

شود که عراق هزار تن قارچ به کشورهای مختلف ازجمله عراق صادر می 20اکنون ساالنه از اهداف اصلی خود قرار داده است، البته هم

 هزار تن، در رتبه نخست بازارهای صادراتی ما قرار دارد./ 15با 

http://www.iana.ir/fa/news/41007/%D8%AF%D9%88%D8%B1% 
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 زندها را رقم میدر ایران، مرگ بلوط "شیتاکه"طرح کشت قارچ 

افزوده باالتر، توجه به تغییرات شرایط آب و هوایی، بخشی به محصوالت کشاورزی معموالً با هدف تولید محصوالت با ارزش تنوع

 .گیردکننده و حضور در بازار جهانی انجام میتأمین تقاضای مصرف

های کارشناسی قرار گیرد نتایج مثبت اگر در انتخاب ارقام مورد استفاده در تنوع محصوالت کشاورزی تمام جوانب مورد بررسی

های تولید، دارد، اما در صورتی که به هریک از مواردی همچون منابع موجود در کشور، هزینه اقتصادی و اجتماعی بسیاری به همراه

تواند نتایج فاجعه بار قیمت محصوالت، عملکرد محصول، نیاز کشور توجه نشود یا به یک مورد کمتر از سایر موارد توجه شود می

 اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را به همراه داشته باشد.

وگو ها، گیاهان دارویی و قارچ، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتدی پیش سیدمحمد کیایی، مدیرکل دفتر امور گلخانهچن

ر خبر های تولیدی کشوبخشی به قارچمنظور تنوعدر برنامه وزارت جهاد کشاورزی به "شیتاکه"با خبرنگار ایانا از گنجاندن رقم قارچ 

 سازی برای مصرف آن عنوان کرد.پیش روی تولید و حضور این قارچ را فرهنگ داد. وی تنها مانع

ز ای دیگر به ایانا درباره تولید این رقم قارچ گفت: پیش ااهلل عظیمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی، نیز در مصاحبهحبیب

ی و صدفهای شاهشده، ابتدا قارچهای انجامریزیساس برنامهشد که بر اای و صدفی( در کشور تولید میاین فقط دو نوع قارچ )دکمه

 شود.های تولیدی در کشور اضافه میشیتاکه و سپس قارچ فالمولینا به ارقام قارچ

ها از نظر اساتید و محققان دانشگاهی نیز استفاده شده است و ارقامی معرفی گردیده که وی تأکید کرد: در انتخاب ارقام جدید قارچ

 دارویی داشته باشند. -خوراکی  خواص

گاه طور موقت توسط بخش تحقیقات بذر قارچ دانششده بهبه گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی، بذر مورد نیاز رقم معرفی

 ند.یدا کتواند به این عرصه ورود پها را داشته باشد، میشود و اگر در بخش خصوصی کسی توان تأمین این نهادهمشهد تأمین می

درصد تولید این قارچ در  80اکنون کشور ژاپن شود و همدارویی و پر خاصیت محسوب می -قارچی خوراکی  "شیتاکه"هرچند قارچ 

تنها اند، اما برخی کارشناسان معتقدند این رقم نههای تولیدی خود را به این رقم اختصاص دادهدرصد از قارچ 25جهان و چین 

 محیطی تبدیل شود.تواند به یک تهدید اقتصادی و زیستنیست، بلکه می مناسب کشت در ایران

ساله در تحقیق روی انواع قارچ را دارد و اتفاقاً مسئول تهیه بذر قارچ  20محمد فارسی، پژوهشگر و استاد دانشگاه مشهد که سابقه 

ط کشت گوید: محیمناسب ایران نیست، می "تاکهشی"وگو با ایانا ضمن تأکید بر اینکه رقم قارچ شیتاکه نیز شده است، در گفت

ن که خاستگاه آ "شی"بلوط یا درخت های سخت مرده مثل بلوط، آلش، شاهپرورش قارچ شیتاکه نیاز به یکی از انواع مختلف چوب

 در ژاپن و چین است و شیتاکه نامش را از آن گرفته دارد.

ارزش و در حال انقراض است و استفاده از چوب یا خاک اره این درخت در تهیه های با افزاید: درخت بلوط در ایران از گونهوی می

 کند، بلکه اقتصادی هم نیست.رو میتنها این گونه را با تهدید بیشتر روبهمحیط کشت قارچ شیتاکه، نه

یست، چرا که هزینه کند: واردات محیط کشت یا چوب برای پرورش این قارچ نیز مقرون به صرفه ناین پژوهشگر خاطرنشان می

 بسیاری را به همراه خواهد داشت.

فارسی با بیان اینکه از شش ماه پیش با درخواست وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تنوع بخشی به تولیدات قارچ کشور تولید بذر 

ات ولید و همچنین مخاطردلیل مقرون به صرفه نبودن و هزینه باالی بستر تاین قارچ در دانشگاه مشهد تجاری شده است، گفت: به

محیطی، بهتر است وزارت جهاد کشاورزی کشت این قارچ را از طرح تنوع بخشی تولید قارچ کشور حذف و ارقام دیگر را زیست

 جایگزین کند.
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ا صدفی رکند که وزارت جهاد کشاورزی به جای اجرای طرح کشت قارچ شیتاکه، پرورش قارچ شاهاین استاد دانشگاه پیشنهاد می

دارویی دارد و با شرایط محیطی ایران سازگاری خوبی را  -توسعه دهد، زیرا این رقم قارچ نیز مشابه قارچ شیتاکه خواص خوراکی 

 تری را برای رشد نیاز دارد./نشان داده است. ضمن اینکه محیط کشت قابل دسترس

http://www.iana.ir/fa/news/41114/%D%8B%7D%8B%1D%8 
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 قارچ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 میلیاردی تولیدکنندگان قارچ ۲۰۰زیان 

بازار  های خوراکی درکنندگان مجاز قارچهای عرضهمدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ گفت: در آستانه شب عید مغازهعضو هیات

 .اندسنتی ستارخان تعطیل کرده

مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ در نشست خبری محمدحسن افشار عضو هیات گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های خوراکی های قارچجاز که همگی نمایندگان تولیدکنندهکننده معرضه 10امروز )دوشنبه( اظهار کرد: بازار سنتی ستارخان با 

های ماه شهرداری نسبت به بستن مغازهاند .اما از نیمه بهمندرصد بازار قارچ کشور را به خود اختصاص داده 25هستند، حدود 

 کنندگان رسمی و مجوزدار قارچ اقدام کرده است.عرضه

کردند، گفت: این های خود را عرضه میسال گذشته تاکنون در آنجا تولیدات کارخانه 20کنندگان از وی با بیان اینکه این عرضه

های این بهمن ماه امسال به بهانه سد معبر شهرداری اقدام به بستن مغازه 16رسید اما از تن می 400تولیدات روزانه به حدود 

 کنندگان کرده است .عرضه

ایم تا بتواند مشکل ما را از طریق تعامل با شهرداری حل و فصل کند اما نیز مراجعه کردهافشار ادامه داد: به وزارت جهاد کشاورزی 

 شوند.در آنجا تهدید می کنندگان قارچتاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و توزیع

های خوراکی را در چکنندگان مجاز قارهای عرضهمدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ اعالم کرد: در آستانه شب عید مغازهعضو هیات

 میلیارد تومان زیان به تولیدکنندگان وارد شده است. 200های اخیر بیش از اند و طی هفتهبازار سنتی ستارخان تعطیل کرده

کنندگان قارچ در آنجا اعتماد کند و با مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ پیشنهاد کرد که شهرداری تهران به عرضهعضو هیات

تی ها به تولیدکنندگانی است که اقتصاد مقاومترین آسیبن مکان رونق را به بازار قارچ برگرداند چرا که این یکی از بزرگساماندهی ای

های دوجانبه بتوانیم به تصمیمی اند.وی در پایان تاکید کرد: ما خواستاریم تا این مکان بازگشایی شود و با تفاهمرا محقق کرده

سال  20اینکه یک شبه و بدون اطالع قبلی محل کاسبی که با مجوز انجمن صنفی و شهرداری تهران مشترک دست پیدا کنیم، نه 

 فعال بود را تعطیل کنیم.

http://www.yjc.ir/fa/news/5987465/%D%8B%2DB8%C%D%8 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 هزار تن گندم خوراکی و سایر محصوالت کشاورزی؛ امروز در تاالر بورس کاال عرضه می شود21

ن ت 270هزار تن گندم دوروم،  4هزار تن گندم خوراکی،  21تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، امروز شنبه شاهد عرضه 

 .تن روغن است 300هزار تن شکر سفید و  2عدس درشت، 

هزار تن انواع قیر در تاالر  51تن عایق رطوبتی و  50به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، یک هزار و 

آلومینیوم نیز در تاالر  تن شمش هزار پوندی 500تن سیمان سفید و  500صادراتی عرضه می شود.این گزارش حاکی است، 

هزار تن  21محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود.تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

هزار و  6تن روغن است. عالوه براین  300هزار تن شکر سفید و  2تن عدس درشت،  270هزار تن گندم دوروم،  4گندم خوراکی، 

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به  416انه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی و تن ذرت د 164

 صورت گواهی سپرده کاالیی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود.

 .کند می تجربه را فرنگی گوجه رب تن 800 بازار فرعی بور س کاالی ایران نیز عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/41205/21%D-9%87%D8%B2%D8%A7%D8% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۵تاریخ: 

 چند تن گندم دامی از اسپانیا و ترکیه وارد کشور شده است؟

 .تن گندم دامی، وارد کشور شده است 662هزار و  29منتهی به دی ماه سال جاری قریب به ماه  10بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به دی  10اس آمار گمرک در بر اس ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  به گزارش

وارد کشور   189021566217  و ارزش ریالی 6235067تن، گندم دامی، به ارزش دالری  662هزار و  29ماه سال جاری قریب به 

 ارزش و 3723353  تن گندم دامی به ارزش دالری  664هزار و  17کشور قزاقستان با صادر کردن بیش از .شده است

 دالری ارزش با دامی گندم تن  171 و هزار 6 از بیش صادرات با  امارات آن از پس و اول رتبه در  112959744908   ریالی

 .دارد قرار دوم رده در  43444460088  ریالی ارزش و 1433895

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

جمهوری  1

 کره

964653 6599511438 218094 

 298888 9048826677 1502123 اسپانیا 2

امارات  2

متحده 

 عربی

2000000 12120216458 400172 

امارات  2

متحده 

 عربی

3371550 22822207374 753581 

 497442 15060062500 2500000 اسپانیا 3

امارات  3

متحده 

 عربی

1400000 8502036256 280142 

 63395 1908960606 259980 ترکیه 3

 2232392 67726514858 10164660 قزاقستان 3

 497442 15060062500 2500000 قزاقستان 4

 993519 30173167550 5000000 قزاقستان 4

http://www.yjc.ir/fa/news/5990707/%DA%86%D9%86%D8%%-AF 
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 قیمت گوجه فرنگی قدکشید

های اخیر و به راه افتادن سیل قیمت انواع میوه و صیفی به ویژه گوجه فرنگی را در بازار میوه و تره بار افزایش مهاجران گفت:بارندگی

اران اقتصادی باشگاه خبرنگگروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .داد

های اخیر و به راه افتادن سیل قیمت انواع بارندگی :های اخیر بر قیمت میوه و صیفی اظهار داشتبا اشاره به تاثیر بارندگی جوان

وی افزود: در حال حاضر با محدودیت عرضه در بازار مواجه .و صیفی به ویژه گوجه فرنگی را در بازار میوه و تره بار افزایش دادمیوه 

 .نمایندها از ذخیره موجود خود استفاده میهستیم به طوریکه مغازه

صریح کرد: با بهبود شرایط آب و هوایی پیش های فعلی میوه و سبزی در بازار کاذب و مقطعی است، تمهاجران با بیان اینکه قیمت

 .ها به تعادل برسدشود که تا روز دوشنبه قیمتبینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/5985997/%D9%82%DB%8C%D9%85 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵د اسفن ۰۲تاریخ: 

 رود؟بازار گوشت شب عید به کدام سمت و سو می

ه رود با عرضرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: افزایش عرضه دام از جمله راهکارهای مدیریت بازار گوشت است که انتظار می

 .ها متعادل شودگسترده گوشت وارداتی قیمت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیدی در گفتگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفن

 36تا  35سفندی بدون دنبه درباره آخرین وضعیت قیمت گوشت در بازار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو شقه گو جوان

 .شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می 39تا  38هزار تومان به مغازه دار و 

وی با اشاره به راهکارهای مدیریت گوشت قرمز افزود: افزایش عرضه دام از جمله راهکارهای مدیریت بازار گوشت است که انتظار 

 .متعادل شودها رود با عرضه گسترده گوشت وارداتی قیمتمی

ملکی از ثبات نرخ گوشت خبر داد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار، نرخ گوشت گوسفندی از هفته گذشته تا کنون نوساناتی 

های دولتی در بازار باید گفت که در صورت استمرار این روند وی ادامه داد: با توجه به کاهش عرضه گوشت.را تجرب نکرده است

 .قیمت در روزهای پایانی سال وجود دارداحتمال افزایش 

 کمبودی در زمینه دام زنده وجود ندارد

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  محمد رضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با 

گفت: اشکال در سیستم توزیع، نوساناتی در زمینه گوشت قرمز زده چرا که معتقدیم این روند  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

  .مقطعی است و کمبودی در دام سبک داخلی وجود ندارد

پشتیبانی امور دام تمهیداتی اندیشیده که دیگر وی افزود: در راستای مدیریت و تعادل بخشی قیمت گوشت بازار شب عید شرکت 

 .نگرانی در این زمینه وجود ندارد

 افزایش قیمت گوشت گوساله شایعه ای بیش نیست

با اشاره  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفتگو با

 12تا  11به اینکه افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار صحت ندارد، اظهار داشت: طی دو سال اخیر نرخ هر کیلو گوساله زنده از 

وی با اشاره به اینکه هر کیلو شقه گوساله بدون استخوان .ده استهزار تومان در بازار متغیر است و نوسان چندانی در بازار تجربه نکر

هزار تومان برای مصرف  33شود، افزود: با احتساب هزینه حمل و نقل و سود فروشگاه، نرخ هزار تومان از دامداران خریداری می 26

کرد: با توجه به مدیریت و کنترل بازار نعمتی در خصوص پیش بینی وضعیت بازار در روزهای پایانی سال تصریح .ننده متعادل است

 .از سوی دولت و همچنین عرضه مناسب دام مشکل خاصی در بازار رخ نخواهد داد

http://www.yjc.ir/fa/news/5984140/%D8%A8%D8%A7%D8 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 تعادل بازار گوشت شب عید تنها با واردات میسر است

 .ملکی گفت: اگر ارز مورد نیاز برای واردات گوشت تأمین نشود، احتمال افزایش قیمت در روزهای پایانی سال وجود دارد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

 35با اشاره به آخرین وضعیت نرخ گوشت گوسفندی در بازار اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه  جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 39تا  38ان به مغازه دار و هزار توم 36تا 

وی با اشاره به اینکه رکود خاصی بر بازار حاکم است، افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، رونق چندانی بر بازار حاکم نیست 

ملکی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام قرار .و تنها ممکن است در روزهای پایانی سال افراد اقدام به خرید یک کیلو گوشت کنند

هزار تومانی نماید تا بازار  24الی  23های مصرف و اداری با نرخ مصوب های برزیلی و عرضه به تعاونیاست اقدام به واردات گوشت

واردات گوشت تأمین رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: اگر ارز مورد نیاز برای .شب عید با چالش اساسی مواجه نشود

 .نشود احتمال افزایش قیمت در روزهای پایانی سال وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5990086/%D8%AA%D8%B9%D8%A7 
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 گوشت مرغ
 ان جوانخبرنگار - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 تومان 7٦۰۰نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ نرخ امروز 

 .یوسف خانی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با

هزار تومان، مرغ  5تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  100از افزایش  جوان

هزار  7و فروش در مراکز خرده فروشی  950هزار و  6فی های صنتومان، توزیع درب واحد 800هزار و  6آماده به طبخ درکشتارگاه 

 .تومان است 600و 

 .تومان است 600هزار و  7تومان و بدون کمر برابر با قیمت مرغ  300هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

، سینه بی استخوان بدون 500هزار و  12ف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه بی استخوان با کت

 .هزار تومان است 16تومان و فیله مرغ  500هزار و  13کتف 

وی کاهش عرضه را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر دانست و اضافه کرد: کاهش جوجه ریزی در اوایل دی ماه 

شود که طی چند میلیون جوجه ریزی پیش بینی می 130اما با بیش از افزایش قیمت در بهمن و اوایل اسفند ماه را به همراه داشته، 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به تحوالت بازار ماهی تصریح کرد: قیمت انواع ماهی در مقایسه .ها متعادل شودروز آتی قیمت

 .با هفته گذشته تغییر چندانی در بازار نداشته است

http://www.yjc.ir/fa/news/5985959/%D9%86%D8%B1%D8%%D-AE8%AC 
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 گوشت مرغ
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  5پنج شنبه 

 تومان 8۰۰۰قیمت مرغ پر کشید/نرخ در آستانه 

 .تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد 7950مرغ به  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت <مواد غذایی

تومان اعالم کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، نرخ هر کیلوگرم مرغ آماده  5250غ زنده را مر کیلوگرم هر قیمت خانیمهدی یوسف

تومان  7300دی( تومان و توزیع درب واحدهای صنفی )به صورت نق 7150صورت نقدی( طبخ درعمده فروشی درب کشتارگاه )به

 .تومان اعالم کرد 7950وی، قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده به طبخ را در مراکز خرده فروشی)فروش درب واحدهای صنفی( .است

تومان و سینه با کتف  14000تومان، سینه بدون کتف  6500رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم ران مرغ  

 .تتومان اس 13000 هم 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

تایر  /های بدون راننده در راه مزارعها؛ کارگران جدید مزارع/ روبات کشاورزی و تراکتور و کمباینروبات

 زندید به زمین آسیب نمیتراکتورهای جد

داد، روزی پدربزرگ من یک تراکتور خرید و باعث شد تا جد پدری من یک کشاورز از اوهایو بود. او انواع محصوالت، را پرورش می

 .شداقتصاد مزرعه کوچکش تغییر کند، تراکتور نوعی فناوری برای کشاورزان محسوب می

تواند میزان بیشتری از زمین در یک روز نسبت به اسب یا قاطر شخم نده )تراکتور( می، کشmorgantonسایت به گزارش ایانا از وب

درصد بین  140انگیز بود وری بسیار شگفتوری افزایش یافت. بهرهشود.در نتیجه، بهرهبزند. به عالوه باعث خستگی کشاورز نمی

 ی دانست.توان از دستاورد فناورروی داد که این را می 1950و  1910های سال

هایی همچون آبیاری و کنترل آفات و توسعه دانش درباره های کمباین، تکنیکآالت مانند ماشینهمچنین با بهره بردن از ماشین

روی داد که این میزان بیش از دو  2010تا  1950های درصد بین سال 170وری مزرعه تطبیق گیاهان با محیط زیست منطقه، بهره

ری در اقتصاد غیرکشاورزی بود.این انقالب باعث شد تا نیاز به کارگر کمتری در کشاورزی ایجاد شود، همچنین با وبرابر افزایش بهره

طور مستمر در میزان بازده دیده شد.این در حالی است که کارشناسان معتقدند آالت و بهبود دانش افزایش رشد بهتکنولوژی، ماشین

های قابل توجه نسبت به طی دهه پیش دیده شود.کشاورزان همواره باید اطالعات مربوط تشود تا پیشرفهای جدید باعث میفناوری

به شرایط مزرعه همچون زمان مناسب آبیاری، تأمین مواد مغذی برای محصوالت کشاورزی و درمان حیوانات را بدانند. در گذشته، 

 نیست. گونهبسیاری از این اطالعات براساس حدس و گمان بود، اما اکنون این

تواند در زمان واقعی این امکان را به کشاورز بدهد تا از اطالعات و شرایط دقیق حیوانات اکنون، سنسورهای زراعت و بیومتریک دام می

 شان به آبهایی از مزرعهتوانند تعیین کنند چه بخشو محصوالت خود آگاه شود. همچنین به جای آبیاری کل مزرعه، کشاورزان می

 شود.جویی در هزینه و بهبود تولید میه مقدار از آن نیاز دارد که این باعث صرفهو دقیقاً چ

تند های سنگین داشاند. در گذشته با تراکتورها که الستیکهمچنین تجهیزات کشاورزی نیز به یک سطح جدید از فناوری رسیده

ی طراحی شده که این مشکل را حل کرده است. همچنین، اگونهشد؛ اما با فناوری جدید تایر تراکتور بهباعث فشرده شدن خاک می

توان به روبات کشاورزی و ها میهای این فناوریآالت کشاورزی جدید با محیط زیست سازگار است و از دیگر ویژگیموتور ماشین

 های بدون راننده اشاره کرد.تراکتور و کمباین

رزان وجود دارد. همچنین، دسترسی به اینترنت برای مناطق دورافتاده روستایی ای در دسترس کشاوطور فزایندهها و اطالعات بهداده

بر  گیریدهد تا کشاورزان به اتخاذ تصمیمهای هوشمند و تبلت این امکان را میمبتنی بر گوشی "های کشاورزیبرنامه"و همراه با 

در برابر خشکسالی و سازگار با محیط زیست و کنترل آفات  های دیگر ازجمله تولید محصوالت مقاومها اقدام کنند.فناوریپایه داده

 /(1)ای مقرون به صرفه است و انقالب تکنولوژی در کشاورزی آغاز شده است.گونهبه

 Williamمایک والدن نویسنده این گزارش، اقتصاددان از دپارتمان کشاورزی و اقتصاد دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و کالج  -1

Neal Reynolds Distinguished Professor های عمومی مقاله انداز اقتصادی و سیاستاست و در زمینه امور مالی، چشم

تأسیس  1950مرکزی که در سال  William Neal Reynolds Distinguished Professorکند. کالج نویسد و تدریس میمی

های مختلف کشاورزی و برای ایجاد استانداردهای زندگی روستایی ههای آموزش، پژوهش و توسعه در زمینشده و برای تقویت برنامه

 فعالیت دارد ودر کارولینای شمالی قرار دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/41113/%D8%B1%D9%88%D8%A8% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

آالت صنایع غذایی به پاکستان/ نمایشگاه اختصاصی پاکستان؛ دنبال صادرات ماشینها بهاصفهانی

 در تهران 9٦اردیبهشت 

 .آبادی دیدار کردرایزن بازرگانی سفارت پاکستان طی سفر به استان پاکستان، با عبدالوهاب سهل

آالت نتواند در بخش ماشی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان گفت: استان اصفهان میایانابه گزارش خبرنگار 

 صنایع غذایی با پاکستان همکاری نزدیکی برقرار کند.

واحد صنعتی  500هزار و ود: استان اصفهان با داشتن هشتآبادی در دیدار با رایزن بازرگانی سفارت پاکستان افزسیدعبدالوهاب سهل

 تواند نیاز پاکستان را برطرف سازد.آید و میشمار میسازی بهویژه در بخش ماشینهای صنعتی بهعنوان یکی از قطبهمواره به

ا پاکستان برشمرد و بیان کرد: بوی اشتراکات فرهنگی، دینی و همسایگی را عامل مؤثر در توسعه و تقویت رابطه اقتصادی ایران و 

های اقتصادی دو طرف را شناسایی کرد. روابط اقتصادی دو کشور توان ظرفیتهای مشترک و اعزام هیأت تجاری میبرگزاری نشست

 یابد.از دریچه بخش خصوصی گسترش می

میلیون دالر حجم  300ندک دانست و گفت: رایزن بازرگانی سفارت پاکستان در ایران در این دیدار حجم مبادالت تجاری را بسیار ا

 توان آن را افزایش است.های دو طرف میتجارت دو کشور است که با توجه به ظرفیت

جمهوری ایران به پاکستان در ابتدای سال جاری عنوان کرد: مقرر شد حجم تجارت ایران و نذر محمد رانجی با اشاره به سفر رئیس

 یلیارد دالر برسد.پاکستان ظرف پنج سال به پنج م

قلم کاال بین ایران و پاکستان خبر داد و یادآور شد: مذاکره برای ایجاد تجارت آزاد بین دو  340وی از پیمان تجارت ترجیحی درباره 

 کشور در دستور کار قرار گرفته است.

در  صاصی پاکستان، اردیبهشت سال آیندهرانجی از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی خبر داد و تأکید کرد: نمایشگاه اخت

 شود.تهران با هدف توسعه روابط اقتصادی دو کشور برگزار می

های اختصاصی در شهرهای دو کشور خبر داد و اضافه کرد: رایزن بازرگانی سفارت پاکستان در ایران از آمادگی برگزاری توانمندی

 اه تخصصی در شهرهای پاکستان برگزار کند./هایی باشد که نمایشگتواند یکی از استاناصفهان می

http://www.iana.ir/fa/news/41104/%D%8A%7D%8B%5D%81%9D%87%9D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 ۲۰۱7ضربان سفر به قاره سبز در سال 

پرداخته  2017ترین گزارش خود به بررسی روندهای سفر به اروپا در سال نیای اقتصاد، امیر شاملویی: کمیسیون سفر اروپا در تازهد

المللی وارد شده به مقاصد اروپایی در این با رشد گردشگری در اروپا همراه بود؛ به طوری که تعداد گردشگران بین 2016است. سال 

دهند. بازارهای اصلی خارج از اروپا درصدی را نشان می 2تا سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد سال بین ماه ژانویه 

برد؛ کشورهایی که بیشترین  توان از کشورهای چین و ایاالت متحده آمریکا نامنقشی کلیدی در این رشد ایفا کرده که از جمله آنها می

نیز وجود خواهد داشت؟ مسافران در  2017دهند. اما آیا چنین روندی در سال اختصاص می گردشگر خروجی در دنیا را نیز به خود

هایی کنند؟ کمیسیون سفر اروپا برای پاسخ دادن به چنین پرسشمورد بیشترین تعطیالت خود در اروپا و اهدافشان چه فکر می

حساس مسافران برای بازدید از اروپا در سال آینده نزدیک دهد اای از اعضای کشورهای مختلف زده است که نشان میدست به مطالعه

 .کندبه چه شکل است و ترجیحات و احساسات آنان را برای سفر مشخص می

 2017دورنمای چهار ماه نخست 

ها چینیها و ها، ژاپنیرسد. آمریکاییدر اکثر بازارها مثبت به نظر می 2017طبق تحقیقات انجام شده، دورنمای چهارماه اول سال 

ال ای از بهبود وضعیت و اقببینانهتر از سال گذشته خواهند بود. در روسیه، عالئم خوشنسبت به سفر به اروپا مشتاق 2017در سال 

شود؛ اما برعکس آن، در مورد بازدیدکنندگان برزیلی نااطمینانی وجود دارد. اطالعات حاصل از مجدد آنان به سفر به اروپا دیده می

افراد  نیز جایگاهی مناسب در ذهن 2017شده همچنان در فصل بهار سال دهد مقاصد اروپایی معتبر و شناختهنشان می شاین پژوه

 حسطو که شودمی دیده هاآمریکایی میان در اروپا به سفر به عالقه شاخص مقادیر باالترین گزارش، این براساس خواهند داشت. 

خواهد بود. در روسیه نیمی از مخاطبان شرکت کرده در این  2016التر از سال با درصد 6 قاره این از بازدید به نسبت آنها عالقه

را در برنامه خود دارند و سفر آنان به اروپا در حال بازگشت به روند سابق خود است.  2017تحقیق، سفر کردن به اروپا در سال 

درصد مخاطبان مورد  25قرار گیرد. به رغم روند صعودی، کمتر از درعین حال در ژاپن، روند مثبت سفر باید با دقت مورد تفسیر 

 .پرورانندماه آینده قصد سفر به اروپا را در سر می 12بررسی این کشور در 

 ترین مقاصد اروپاییمهم

تند که وپایی هسهای کمیسیون سفر اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جمهوری چک، بریتانیا و پرتغال از برترین مقاصد ارطبق بررسی

اند کنند. در این تحقیق برخی از مخاطبان بیش از یک مقصد را برای سفر برگزیدهمسافران بالقوه را از سراسر جهان به خود جذب می

درصد  40حدود نیست. بر این اساس، 100اند و به همین دلیل مجموع این درصدها لزوما برابر با یا مقاصد دیگری را نیز انتخاب کرده

اند که درصد ابراز کرده23کنند؛ اند از فرانسه دیدن میاز افراد مورد تحقیق که گردشگران خروجی ایاالت متحده هستند، اظهار کرده

 متقاضیان هاروس حال، همین در اند. درصد از آنان نیز ایتالیا را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده27کنند و از بریتانیا بازدید می

درصد از مخاطبان روسی مورد بررسی در تحقیق کمیسیون سفر اروپا، این کشور را به عنوان  18خواهند بود و  آلمان رایب خوبی

درصد از نمونه مورد نظر نیز از جمهوری  15رود کنند و انتظار میها نیز از ایتالیا دیدن میدرصد روس 17اند. مقصد سفر خود برگزیده

کنند؛ کشوری که با آن ارتباطات زبانی اند از پرتغال دیدن میدرصد از مخاطبان برزیلی هم اعالم کرده 42چک بازدید به عمل آورند. 

های نمونه نیز تمایل درصد از برزیلی 42اند. عنوان مقصد مورد نظر خود برگزیدهدرصد از آنان هم فرانسه را به 41.و فرهنگی دارند

درصد از آنان اظهار  63اند. در این بین، مخاطبان چینی عالقه فراوانی نسبت به فرانسه دارند و هخود را برای سفر به ایتالیا اعالم کرد

درصد از آنان نیز نسبت به انتخاب آلمان برای سفر ابراز عالقه کرده  40از این کشور دیدن خواهند کرد.  2017اند که در سال کرده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 39ها نیز سفر به آلمان از محبوبیت خوبی برخوردار است؛ به نحوی که یان ژاپنیدر م .انددرصد به ایتالیا تمایل نشان داده31و 

 30دانند و درصد از آنان فرانسه را مقصد محبوبی برای سفر می 39اند، در صورتی که درصد از آنان ابراز تمایل به سفر به آلمان کرده

ای برای سفر به آن خواهند داشت. کمیسیون سفر برنامه 2017در سال کنند که درصد از آنان نیز از ایتالیا به عنوان کشوری یاد می

درصد(  40)ها درصد(، آمریکایی 63ها )، فرانسه با بیشترین تقاضا از سوی چینی2017کند که در فصل بهار سال بینی میاروپا پیش

 .باقی بماند رو خواهد بود؛ البته اگر شرایط امنیتی طبیعی و عادیدرصد( روبه 39ها )و ژاپنی

 بازدیدکنندگان تکراری و نخستین سفرها

ا یافته نیز حفظ و سطوح باالیی از بازدیدکنندگانی رکند که اروپا جذابیتش را در بازارهای توسعهعالوه بر اینها، این گزارش تاکید می

درصد از  68قصد بازدید از اروپا را دارند، هایی که کنند. در میان برزیلیجلب خواهد کرد که برای بار چندم به این کشورها سفر می

همه، نسبت نخستین بار سفر کنند. با ایندرصد از آنان نیز این دیدار را تکرار می32دهند و آنها برای نخستین بار این کار را انجام می

درصد  26ا به مقصد اروپا هرسد؛ در حالی که نسبت سفرهای مکرر در بین چینیدرصد می 74ها بیشتر است و به چینی در بین

هایی که قصد بازدید از اروپا را دارند، درصد آمریکایی 61 .دارند اروپا از چندباره بازدید برای کمتری تمایل اما هاآمریکایی است. 

ها و ژاپنیکنند. درصد دیگر نیز برای بار چندم است که از این قاره دیدن می 39دهند و برای نخستین بار این کار را انجام می

اند نیز، تمایل بیشتری برای سفر مجدد به آن دارند؛ نسبت به کسانی که برای نخستین بار سفر هایی که از قاره سبز دیدن کردهروس

هایی که تمایل به سفر به اروپا را دارند، برای نخستین درصد از روس 27ها و درصد از ژاپنی 31کنند. حدود به این قاره را انتخاب می

کنند، برای بار هایی که از این قاره دیدن میدرصد روس 73ها و درصد ژاپنی 69زنند، در حالی که بار به انجام این کار دست می

 .اندچندم است که به سفر به آن دست زده

 ترکیب گردشگران

پا سفر کنند، قصد داشتند به صورت درصد از مخاطبان این بررسی که قصد دارند بین ژانویه تا آوریل سال جاری میالدی به ارو 39

 15درصد تمایل دارند به صورت خانوادگی و با فرزند به این سفر بروند.  32زوجی و بدون فرزند از این قاره دیدن کنند؛ در حالی که 

 3ند. در عین حال رفتدرصد با دوستانشان به این سفر می 11اند که این سفر را به تنهایی انجام خواهند داد و درصد نیز ذکر کرده

فرهای ها بیشتر از بقیه به سدهد در بین ملل مختلف، ژاپنیدرصد نیز پاسخی به این سوال نداده بودند. همچنین تحقیقات نشان می

درصد از این مخاطبان تمایل دارند برنامه شخصی خود را دنبال و عالیق خاصی را در طول سفر  24تنها به اروپا عالقه دارند. 

 .ها عالقه کمتری نسبت به این کار داشتندها و روسها، برزیلییانه خود به این منطقه تعقیب کنند. برعکس، چینیماجراجو

 شدیدتر شدن رقابت در بازارهای رقیب

دهد عالقه مخاطبان برزیلی نسبت به سفر به مقاصدی مانند آمریکای شمالی، کشورهای نشان می 2017نگاهی به روند گردشگری 

درصد آنان در این تحقیق عالقه به سفر به آمریکای شمالی داشتند؛ در 47اند. به غیر از اروپا، ارائیب و اقیانوسیه افزایش دادهحوزه ک

دهنده تشدید رقابت درصد بود که نشان 7درصد و برای اقیانوسیه تنها  27حالی که این نسبت برای کشورهای حوزه دریای کارائیب 

 رفص که طوری به اند؛کرده پیدا جنوبی آسیای و اقیانوسیه به زیادی عالقه چینی مخاطبان حال، عین در در مناطق مختلف است. 

 سال در خود احتمالی سفر مقصد عنوان به را جنوبی آسیای آنها، درصد 41 و اقیانوسیه چینی، مخاطبان از درصد 42 اروپا، از نظر

اند و ها به اقیانوسیه عالقه زیادی پیدا کردهدرصد در رده بعدی قرار داشت. ژاپنی 9نیز با  شمالی آمریکای. اندکرده قلمداد 2017

درصد از  27شمالی با کسب درصد از آنان این منطقه را به عنوان منطقه سفر دلخواه انتخاب کرده بودند. آمریکای 47فارغ از اروپا، 

های بعدی قرار داشتند. مخاطبان آمریکایی نیز پس ژاپنی در ردهدرصد از مخاطبان  7مخاطبان و آسیای جنوبی با به دست آوردن 

ها سفر به این منطقه را دوست درصد از آمریکایی 47اند. از اروپا، منطقه کارائیب را به عنوان دومین منطقه محبوب خود انتخاب کرده
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نیز خواهد شد. پس از این  2016بیش از سال دارند و پس از برقراری مجدد روابط با کوبا، روندهای سفر به این کشور و منطقه 

درصد از آنها محبوب است؛ در حالی که آمریکای جنوبی  27ها، به آمریکای مرکزی عالقه دارند و این منطقه برای منطقه، آمریکایی

 .درصد از ساکنان آمریکا محبوبیت دارد 7تنها برای 

http://www.iana.ir/fa/news/40930/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A 
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 متفرقه
 فودپرس۱۳۹5اسفند ماه  ۷شنبه 

 عالمت سوال بزرگ مقابل صادرات غیرنفتی؟

رسید. عالوه میلیارد دالر می 50عادل طبق برنامه، در پایان سال جاری میزان صادرات غیرنفتی کشور باید به عددی م <مواد غذایی

ماهه نخست سال جاری تعریف شده بود که در این راستا عملکرد صادراتی  10میلیارد دالر برای صادرات غیرنفتی طی  42بر این عدد 

میلیارد  2.8ماهه نخست سال جاری شاهد افزایش  10براساس ارزیابی عملکرد صادراتی کشور در .میلیارد دالر است 35کشور معادل 

ریزی انجام شده در سال جاری عقب بوده و کماکان رغم این افزایش به میزان هفت میلیون دالر از برنامهدالری هستیم، اما علی

درصد اهداف  50مسووالن در این رابطه که حتی بتوانیم افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور را به عدد پنج میلیارد دالر که معادل 

 .کننداست، برسانیم جواب صریحی ارائه نمی 1395فته شده در پایان سال در نظر گر

 رتبطم مقاومتی اقتصاد شده تعریف هایپروژه طبق آیا کهاین به پاسخ در – ایران تجارت توسعه سازمان رییس –مجتبی خسروتاج 

شود یا خیر، میلیارد دالر محقق می 10 زانمی به( خدمات و کاال) غیرنفتی صادرات افزایش جاری سال پایان در خارجی تجارت با

 .گیریمبینی نهایی را انجام دهیم اما تمام تالش خود را به کار میتوانیم در این راستا پیشگفت: همچنان نمی

سه میلیارد دالر بوده که در مقای 35وی ادامه داد: آنچه تاکنون محقق شده میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور به ارزش 

که براساس رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این.درصدی در ارزش دالری داشته است 8.4با مدت مشابه سال قبل افزایش 

ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه  10میلیارد دالری صادرات کاالهای غیرنفتی کشور در  2.8محاسبات شاهد افزایش 

 .رو داریم و امیدواریم این ارقام افزایش یابدایان سال کار سختی پیشسال قبل هستیم، اظهار کرد: تا پ

 10درصد از برنامه در نظر گرفته شده به منظور افزایش  50کنید که حداقل بینی میکه ایا پیشخسروتاج همچنین در پاسخ به این

 بینییشتوانیم پصریح کرد: در این رابطه نیز نمیمیلیارد دالری صادرات کاالهای غیرنفتی تا پایان سال جاری محقق شود یا خیر، ت

ریزی به سمت آن حرکت کنیم، گفت: در که تحقق اهداف صادراتی یک وظیفه است که باید با برنامهوی با اشاره به این.داشته باشیم

رغم تالش برای ورود به بازار الملل ما یک طرفه قضیه هستیم و از سویی دیگر رقبا قرار دارند بنابراین ممکن است علیعرصه بین

 .جهانی رقبا بتوانند با قیمت بهتر، کیفیت بهتر و شناخت سلیقه مشتری از ما پیشی بگیرند

رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به مشکالت موجود در بخش صادرات کشور اشاره و خاطر نشان کرد: 

تولید، تسهیالت بانکی و شرایط استرداد مالیات بر ارزش افزوده گالیه دارند و پیشرفت  های باالیصادرکنندگان در این بخش از هزینه

 .توانیم با سازوکار بازارهای جهانی تطبیق داده و رقابت کنیمگردد که ما تا چه میزان میدر حوزه صادرات به این مساله باز می

ور )به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کش 1395ماهه سال  10در 

میلیارد دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال  35میلیون تن و به ارزش  102، بالغ بر (بدون صادرات از محل تجارت چمدانی

 .درصدی در ارزش دالری داشته است 8.4درصدی در وزن و  33قبل افزایش 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=c3c43d31975e4891a4635df 
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 مرکبات
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۴ : تاریخ

 مصری/واردات پرتقال سرما زده خارجی های پنهان پشت واردات پرتقالدست
دادند و االن هم در مورد خوارند که زمانی به وزارت صنعت خط میگوید: یکسری رانتبارفروشان می عضو هیات مدیره اتحادیه صنف 

  .شان به هم گره خورده استرسد، آنها منافعدهند، تعداد آنها به انگشتان دست هم نمیواردات خط می

ناپذیری به کشاورزی کشور های جبرانهای گذشته خسارترویه محصوالت کشاورزی طی سالبی، واردات خبرگزاری فارسبه گزارش 

اند و افزایش روز وارد کرده، به طوری که بسیاری از کشاورزان و باغداران کار و تولید خود را در روستاها رها کرده و به شهرها آمده

قی برای آنها نگذاشته و روز به روز سفره آنها را کوچکتر کرده است، این بار خبر ها و باال رفتن هزینه تولید نیز رمبه روز قیمت نهاده

 ودندب کرده اعالم هم کشاورزی جهاد وزارت واردات پرتقال از مصر در عین ناباوری مانند بمب ترکید زیرا همانطور که قبال مسئوالن 

ای بود مبنی بر اینکه دولت به خبرساز شد که پیش از این مصوبه واردات پرتقال مصری از این منظر هم.نبود واردات به نیازی اصال

شود حق واردات ندارد، واردات از مصر نه تنها نقض این قانون است، بلکه همان های خارجی که در داخل تولید میقلم میوه 4غیر از 

جهاد را اوایل بهمن موظف کرد تا در کنار تامین  دهد. اما در عین حال کارگروه تنظیم بازار وزارتتضعیف کشاورز را ادامه می رویه

های مختلف تولید و هایی را از سوی صنفواردات پرتقال مصری واکنش.هزار تن مرکبات وارد کند 100نیاز بازار از محل داخلی 

کافی است، زیرا اوالً  آنها معتقدند تولید پرتقال کشور حتی به رغم سرمازدگی در منطقه شمال.کنندگان دربر داشته استحتی عرضه

سرما تنها به بخشی از منطقه شمال خسارت وارد کرده و بخش زیادی تولید خود را دارد دوم اینکه انبارهای کشاورزان اکنون مملو 

ه انگشتان دانند که تعداد آنها بخوارانی میآنها مسبب اینگونه واردات را رانت.های تولید داخل است و نیازی به واردات نیستاز پرتقال

دادند و اکنون منافع خود را با خط دادن رسد و از نظر آنها کسانی هستند که قبال به وزارت صنعت و بازرگانی خط میدست هم نمی

 .کنند و در نهایت آنها به فکر منافع خودشان هستندبه وزارت جهاد کشاورزی دنبال می

های دامی جاهد( که اقدام به واردات اد کشاورزی )نهادهمعترضان به واردات معتقدند شرکت زیرمجموعه وزارت جه

 .کرده با همکاری این افراد خاص بوده است

تومان است اما قرار است در  2500تا  2300گویند، قیمت تمام شده پرتقال وارداتی از مصر کیلویی معترضان به واردات پرتقال می

 گویند بهاین جفا در حق تولیدکننده و مصرف کننده است؛ ضمن اینکه میهزار تومان به فروش برسد و  5داخل کشور به کیلویی 

دهد و بعد از مدت کوتاهی همین پرتقال وارداتی را کیلویی تجربه دیده شده این گونه واردات قیمت محصول داخل را نیز افزایش می

 .هزار تومان خواهند فروخت 8-7

 ددولت هزینه جبران خسارت باغداران شمال را ندا*

کند در سرمازدگی اخیر قرار گویند دولت هیچ حمایتی از بخش کشاورزی نمیها از سوی دولت را نشانه رفته و میآنها عدم حمایت

 .سازی به باغداران پرداخت شود که حتی ریالی پرداخت نشدمیلیارد تومان تحت عنوان خسارت و خرید و ذخیره 2500بود 

 :خوانیمها و اصناف مرتبط میهو عواقب آن برای بخش تولید و مصرف را از نگاه تولدی کنند در گزارش حاضر علل واردات پرتقال

شود که حسین مرادی عضو هیات مدیره اتحادیه صنف بارفروشان به خبرنگار فارس گفت: تولید میوه در کشور به حد کافی انجام می

 500تواند پاسخگوی جمعیت های فراوان آن در کشور میظرفیتمیلیونی بلکه در صورت استفاده از  80نه تنها کفاف جمعیت 

 .میلیون نفری هم باشد

 انبارهای کشاورزان پر از پرتقال است*

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رغم سرمازدگی در منطقه شمال نبود، گفت: انبارهای کشاورزان شمال وی در ادامه به با بیان اینکه نیازی به واردات پرتقال علی

بود تولید برای تامین نیاز مردم « سال آور»ا یک سوم محصول شمال از بین رفته است اما چون امسال اکنون پر از پرتقال است. تنه

 .به حد کافی انجام شده است

رسد، اینها خوارانی است که تعداد آنها به انگشتان دست نمیوی معتقد است که پشت پرده این واردات دست رانت

دهند. در هر دادند و اکنون به وزارت جهاد کشاورزی خط میزرگانی خط میکسانی هستند که قبال به وزارت صنعت و با

 .شودحال اگرچه در ظاهر هم واردکننده شرکتی دولتی یا غیردولتی باشد، اما منافع این تعداد اندک تامین می

طقه شمال قرار دهد، گفت: بعد از سرمازدگی منمرادی با بیان اینکه دولت هیچ حمایتی از بخش کشاورزی انجام نمی

سازی به آنها پرداخت شود اما تا حاال یک ریال هم پرداخت خرید و ذخیرهمیلیارد تومان تحت عنوان خسارت، ۲5۰۰شد 

 .نشده است

شود محصوالتی مانند شبرنگ و انگور هم به صورت قاچاق از شیلی وارد میوی در ادامه گفت: واردات میوه محدود به پرتقال نیست ،

 .ست واردات پرتقال از ترکیه هم انجام گیردو قرار ا

 های اخیر نصف شده استبا عدم حمایت دولت تعداد کشاورزان در سال*

سال گذشته  40مرادی معتقد است واردات محصوالت کشاورزی به مرور کشاورزان را از گردونه تولید خارج کرده به طوری که طی 

های تولید درآمد آنها بسیار اندک و هزینه .و اکنون نیز حال و روز خوشی ندارد تعداد کشاورزان کشور به نصف کاهش یافته است

وی گفت: من اطالع دارم که بسیاری از کشاورزان سال به سال به .شوندبسیار باال رفته، به طوری که آنها روز به روز بدهکار می

فتحعلی دبیر سابق اتحادیه بارفروشان علی حاج.کنندریافت میالحسنه دهای قرضشوند و از آنها وامهای بارفروشی بدهکار میبنگاه

نیز با انتقاد از واردات اخیر پرتقال به کشور گفت: این واردات به رغم تولید کافی در کشور صورت گرفته و به نوعی قانون دولت مبنی 

 .کندض میشود، را نقبر عدم واردات محصوالت کشاورزی به غیر از آنهای که در داخل تولید می

 رودبرابر قیمت به فروش می ۲پرتقالهای وارداتی که به *

اند، تا چنین وارداتی انجام شود و سوال این های زیرمجموعه وزارت جهاد مجوز دادهوی گفت: مساله اصلی این است که به شرکت

صول را از بین برده این تنها بخش اندکی از گویند منطقه شمال را سرما زده و محاگر میهزار تن باید وارد شود، 150است که چرا 

دالر وارد کشور شده که قیمت  500های مصری تنی وی همچنین گفت: پرتقال.تولید بوده و نیاز به این حجم واردات نبوده است

الی  7ید به هزار تومان قرار است عرضه شود و قطعا این قیمت در روزهای نزدیک به ع 5تومان است اما  2300تمام شده آن حدود 

 .هزار تومان خواهد رسید 8

 واردات پرتقال سرما زده خارجی*

های مصری در بندر مرسین ترخیص شده و قسمت به بار مرکزی گفت: پرتقالزاده بارفروش میدان میوه و ترهدر ادامه جلیل جلیل

نیست و خبرهایی داریم که اینها از  مصره شود، اما مساله اصلی این است که واردات محدود بقسمت ترخیص شده و وارد کشور می

باره المال دورا سرما زده است و بسیار نگرانی وجود دارد که با هزینه بیت ترکیهکنند.در حالی که خود محصوالت ترکیه هم وارد می

 .ایران استهای سرمازده از منطقه شمال های سرمازده وارد کشور کنند که آن موقع تصور خواهد شد این پرتقالپرتقال

 ها اشتباه استسازی توسط دولتیسیاست ذخیره*

 سازیگوید ذخیرهسازی دولت را به باد انتقاد گرفته و میهای ذخیرهبار سیاستدار میدان میوه و ترهدر ادامه حسن میرزایی حجره

شود، همچنان که سال صول میالمال است، چون این کار در تخصص آنها نیست و باعث نابودی محدولت تنها حیف و میل بیت

تا آنها خودشان و یا با اصناف  دولت باید کشاورزان را تقویت کندوی معتقد است که .گذشته دهها تن پرتقال را نابود کردند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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یی ادانند که محصول را کی باید خریداری و کدام محصول را ذخیره کند. اما اکنون آنهسازی کنند آنها میشان اقدام به ذخیرهمرتبط

ها ندارند و البته بیشتر رانتی که در این کار اند هیچ تخصصی در این زمینهسازی را در دست گرفتههای دولتی کار ذخیرهکه در حوزه

 .کنداست آنها را به این کار ترغیب می

 هکتار باغ یک تولید کننده را از بین برد ۲۰واردات *

هکتار  23گوید: در حالی که هایی که به سر کشاورزان میآورد، میت واردات و مصیبتعباس توسلی باغدار دماوندی نیز با بیان مشکال

های گذشته مجبور شدم این باغ را خرد خرد بفروشم و شد اما طی سالباغ سیب داشتم و محصوالت این باغ به انگلستان صادر می

هکتار باغ  100یا  50کشاورزانی در منطقه دماوند دارای کند که توسلی اضافه می .هکتار رسیده است 4اکنون مساحت این باغ به 

میلیون هزینه  400هکتار پرتقال در مازندران  18گوید: برای اندیک تولیدکننده مازندرانی هم میبودند که اکنون آنها را رها کرده

 تولید کردن متضرر تنها کرده ابانتخ  سازیمیلیون تومان درآمد داریم روشی که دولت برای ذخیره50کردیم و امسال کمتر از 

 .است کننده مصرف و کننده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951204001063 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

قوق تولیدکنندگان، در صورت موافقت ستاد تنظیم بازار/ به اندازه کافی پرتقال واردات پرتقال با مالحظه ح

 در انبارها نداریم

ین های شمالی، امکان تأمدلیل کاهش دما در استانبا وجود افزایش میزان پرتقال تولیدشده در کشور نسبت به سال گذشته، اما به

ن دلیل بخشی از پرتقال مورد نیاز مردم با هدف تنطیم بازار شب عید، از ذخیره کافی پرتقال برای شب عید وجود نداشت؛ به همی

 .شودمحل واردات تأمین می

ناپذیر است، وگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه واردات پرتقال اجتنابمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت

 در صورت موافقت شورای تنظیم بازار اجرایی خواهد شد.گفت: با هدف تنظیم بازار میوه شب عید، 

تواند زمینه سوءاستفاده های اصلی و پرمصرف در ایام نوروز است و کمبود آن در بازار میحسین صفایی افزود: پرتقال از میوه

 طلبان و افزایش قیمت را فراهم سازد.فرصت

دهد، عنوان کرد: قاچاق ازجمله قاچاق محصوالت پرمصرف را افزایش میوی با بیان اینکه بستن مسیرهای قانونی احتمال افزایش 

ا تواند آینده تولید را بکند و میرو میوارد و غیربومی روبههای تازهمعضالتی است که صنعت کشاورزی ایران را با تهدید هجوم آفت

ینکه واردات در شرایط الزم تضادی با تولید داخل مشکل مواجه کند.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر ا

رود واردات انجام شود تا با مالحظه ویژه در ایامی که مصرف باال میندارد، ادامه داد: گاهی الزم است برای تنظیم بازار یک محصول به

 کننده نیز تأمین شود.حقوق تولیدکننده، حق مصرف

ه است و حقی از تولیدکننده ضایع نخواهد شد، بیان کرد: باغداران درباره واردات پرتقال صفایی با تأکید بر اینکه واردات کنترل شد

 شود تا منافع تولیدکنندگان به خطر نیفتد.شده انجام مینگرانی نداشته باشند؛ زیرا این اقدام کنترل

.ir/fa/news/http://www.iana41009/%D9%88%D8%A7%D8 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 های مصری در راه است/ نیازی به واردات میوه نداریمپرتقال

 خارجیهای رود که با میوهشعبانی گفت: با توجه به ذخیره سازی و عرضه مرکبات شمال و جنوب و عدم کمبود در بازار انتظار می

 .قصد تنظیم بازار را نداشته باشیم

هزارتن پرتقال مصری  20ها واردات این روز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  به گزارش

تواند به قیمت تخریب و فساد مرکبات ها به پا کرد چرا که واردات آن میه بازار شب عید سر و صدای زیادی در رسانهجهت عرض

در شرایطی که قرار بود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مرکبات با تخصیص مشوق صادراتی به خارج از .داخلی تمام شود

م های واردات بودیبروز سرما و یخبندان و آسیب دیدگی بخشی از مرکبات داخلی شاهد زمزمهکشور صادر شود، اما به یکباره بعد از 

  .آیدکانتینر بار کشتی شده و تا آخر هفته به ایران می 160تا  100تا اینکه 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  محمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با

ها پرتقال مصری جهت عرضه بازار شب عید با اشاره به وضعیت واردات مرکبات اظهار داشت: براساس آخرین شنیده خبرنگاران جوان

ها و هزینه باالی مبارزه و سم پاشی، ردات میوه عالوه بر خسارت باغات به سبب ورود آفات و بیماریوی در ادامه افزود: وا.در راه است

 .بردانگیزه تولیدکنندگان برای تولید از بین می

های شمالی ذخیره های استانشعبانی در خصوص آخرین وضعیت ذخیره سازی مرکبات گفت: به میزان کافی مرکبات در سردخانه

 .شوده در اسفند ماه جهت تنظیم بازار شب عید عرضه میسازی شده ک

های خارجی رود که با میوهبه گفته وی با توجه به ذخیره سازی و عرضه مرکبات شمال و جنوب و عدم کمبود در بازار انتظار می

 .قصد تنظیم بازار را نداشته باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/5984396/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 سیاست گذاری واردات پرتقال نباید پشت پرده باشد

شود از این رو سیاست گذاری در این زمینه می شادلو گفت: با وجود آنکه واردات میوه جهت تنظیم بازار شب عید امری مهم تلقی

 .نباید پشت پرده باشد

عید موضوع تأمین  هر ساله در آستانه شب گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 ها جو روانی نامناسبی در بازارها است که به تبع مایحتاج خرید مردم و افزایش قیمتمیوه شب عید از جمله مباحث برانگیز در رسانه

 ای شد تا برخی افراد فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به واردات و پرکردنامسال سرمازدگی و یخبندان آذرماه بهانه.کندایجاد می

 د؟شوکنند ماجرا به کجا ختم میدانیم علی رغم آنکه مسئوالن وزارتخانه موضوع واردات را تایید نمیحال نمی.های خود نمایندجیب

با اشاره به آخرین وضعیت واردات  صنعت، تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفتگو با خبرنگار

پرتقال اظهار داشت: سرمازدگی اخیر و جوسازی مبنی بر واردات پرتقال از مصر و ترکیه بازار را متشنج کرده است . این درحالی است 

 .ها برای تأمین میوه شب عید مناسب استکه ذخایر انبار

ها به سبب عدم اخلی جهت تأمین بازار وجود ندارد، اما بحث واردات تنهای دی افزود: علی رغم آنکه محدودیتی در عرضه پرتقال

 .ماندگاری میوه جهت عرضه در روزهای پایانی سال مطرح شده است

شادلو با اشاره به تأثیر واردات پرتقال در محصول داخلی گفت: با وجود آنکه عمده مناطق نوار خزری سرمازدگی شدیدی نداشته لذا 

 .تواند محصوالت داخلی را تحت الشعاع خود قرار دهدداتی میعرضه پرتقال وار

و شود از این رنائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد: با وجود آنکه واردات میوه جهت تنظیم بازار شب عید امری مهم تلقی می

ی هایی از حیث واردات پرتقال جهت سیاست گذاری در این زمینه نباید پشت پرده باشد و باید به صراحت اعالم شود چرا که نگران

 .عرضه به بازار میان تولیدکنندگان وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5987571/%D8%B3%DB%8C%D8%A7 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 واردات پرتقال با اما و اگرهایی همراه است

صفایی گفت: با توجه به ذخیره سازی مناسب، کمبودی در داخل وجود ندارد و تنها به سبب بروز سرما در آذر ماه و آسیب دیدگی 

 .ها ممکن است که تا زمان توزیع بخشی از آنها قابلیت ماندگاری نداشته باشدپرتقال

چند ماهی است که زمزمه واردات از سوی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

رسد و این درحالی است که مسئوالن میهای مازندران به گوش بخش خصوصی همزمان با سرمازدگی و یخبندان اخیر پرتقال

 .ها از عدم نیاز به واردات و تامین نیاز بازار مصرفی شب عید از تولید داخل خبر داده اندوزارتخانه بار

ها درصدد هستند تا از نمد این البته دالالن با ایجاد جو روانی و متشنج نمودن بازار مبنی بر کمبود عرضه مرکبات و گرانی قیمت

حال ماجرا را از مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی پرسیدیم تا از آخرین وضعیت ذخیره .ته بازار برای خود کالهی بسازندآشف

حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو : سازی میوه شب عید با خبر شویم

با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره سازی و زمزمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزی  خبرنگار با

های مقصد ی تعاون روستایی در شهرستانواردات پرتقال شب عید اظهار داشت: بخش عمده پرتقال شب عید از سوی سازمان مرکز

 .ذخیره سازی و در زمان مقرر به بازار توزیع خواهد شد

وی افزود: تصمیم گیری مبنی بر زمان توزیع میوه جهت تنظیم بازار شب عید از سوی ستاد تنظیم بازار اتخاذ تصمیم خواهد شد، 

ایی در پاسخ به این سوال که واردات پرتقال برای بازار شب عید انجام صف.اسفند ماه توزیع خواهد شد 20اما طبق روال همه ساله از 

شود یا خیر، گفت: با توجه به ذخیره سازی مناسب کمبودی در داخل وجود ندارد و تنها به سبب بروز سرما در آذر ماه و آسیب می

شته باشد که برای این بخش واردات انجام خواهد ها قابلیت ماندگاری نداها ممکن است که تا زمان توزیع بخشی از آندیدگی پرتقال

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پاسخ به سوال دیگری که خبرهایی از واردات پرتقال از مصر و ترکیه از سوی بخش .شد

سبب آسیب دیدگی  ها بههای ذخیره شده مناسب بوده و تندر زمان ذخیره سازی کیفیت میوه :خصوصی مطرح شده است، ادامه داد

 .احتمال عدم ماندگاری جهت عرضه ایام عید وجود دارد که با این وجود ناگزیر از واردات هستیم

http://www.yjc.ir/fa/news/5988294/%D9%88%D8%A7%D8% 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۵تاریخ: 

 های مصری به کجا رسید؟/ واردات پرتقال مایه شرمندگی استهای حامل پرتقالسرنوشت کشتی

 .ها واردات افتخار نیست، بلکه مایه شرمندگی استهای موجود در انبارشعبانی گفت: با توجه به وضعیت مناسب پرتقال

هزار تن پرتقال از کشور  20هفته اخیر خرید  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

طوریکه هیچ یک از مسئوالن ها به پا کرد به هزار تن پرتقال از ترکیه سر و صدای زیادی در رسانه 600مصر و همچنین واردات 

البته حسین صفایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی  .های مختلف حاضر به ارائه مصاحبه در این زمینه نشدنددولتی به بهانه

 .دادر گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ذخیره سازی مناسب و واردات در شرایط عدم ماندگاری پرتقال جهت عرضه به بازار خبر د

  :در همین راستا با محمدرضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران گفتگویی بدین شرح ترتیب داده ایم

 .در خصوص آخرین وضعیت واردات پرتقال از مصر و ترکیه توضیح دهید

وباید شود از این ربه واردات می از سه ماه پیش اعالم کردیم که با مدیریت فعلی تولید سرانجام تنظیم بازار شب عید منتج :شعبانی

 .نمایند که برای تنظیم بازار ناگریز از واردات هستیمبه تعاون روستایی و وزارت جهاد تبریک گفت که با افتخار اعالم می

 .ها توضیح دهیدهای موجود در انباردرباره وضعیت پرتقال

ها واردات افتخار نیست، بلکه مایه شرمندگی است و حال جای سوال های موجود در انباربا توجه به وضعیت مناسب پرتقال :شعبانی

است که چرا تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی به بهانه کمبود بودجه پول خرید تضمینی حاصل از امحا را به باغداران ندادند، 

 .اما اقدام به واردات کرده اند

د و تأمین میوه شب عید به وزارت جهاد کشاورزی توضیح درخصوص اجرای قانون انتزاع و واگذاری مسئولیت خری

 .دهید

طی چند سال اخیر به دنبال اجرای قانون انتزاع و واگذاری مسئولیت خرید به سازمان تعاون روستایی همه ساله بازار شب  :شعبانی

 .بقی به مدیریت بخش بستگی دارددرصد مدیریت بازارمربوط به عوامل طبیعی و ما 30عید با تنش هایی روبرو است چرا که تنها 

 .های وارداتی توضیح دهیددر خصوص وضعیت کیفیت پرتقال

زده هستند از این رو واردات پرتقال تنها حمایت از کشورهای مبدأ است و از های ترکیه یخبا وجود آنکه بخشی از پرتقال :شعبانی

 .رود که صدای ما رابشنوندمدیران باال دستی انتظار می

 رسد؟ورت واردات پرتقال سرانجام محصوالت داخلی به کجا میدر ص

ای ها بر تولیدکنندگان جهت بازپرداخت اقساط معوق و تبدیل پرتقال داخلی به ضایعات باغداران چارهبا توجه به فشار بانک :شعبانی

 .امحا چاره دیگری ندارندها و دریا و ها درمسیر رودخانهجز قطع درختان و تبدیل آن به ویال و رهاسازی پرتقال

 .درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی پرتقال شب عید توضیح دهید

هزار تن  5هزار تن پرتقال از باغداران خریداری شود، اما تا کنون تنها  50با وجود آنکه قرار بود جهت تنظیم بازار شب عید  :شعبانی

ها ذخیره سازی شده چرا که از ابتدا سازمان تعاون روستایی به دنبال انهپرتقال از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری و در سردخ

 .واردات بود

 های داخلی جهت تنظیم بازار شب عید چگونه است؟کیفیت پرتقال

ای ههای گذشته نیست، اما نسبت به میوههای شمال به سبب بروز سرما و یخبندان همانند سالگرچه کیفیت پرتقال :شعبانی

 .کیفیت باالتری برخوردار استخارجی از 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 .های وارداتی در مقایسه با داخلی توضیح دهیددرخصوص وضعیت قیمت پرتقال

هزار تومان  5های حمل و نقل، ضایعات و نگهداری در سردخانه و توزیع کمتر از های وارداتی با احتساب هزینهنرخ پرتقا :شعبانی

 .تومان است 500هزار و  2های شمال جهت عرضه بازار شب عید نخواهد بود . این درحالی است که قیمت پرتقال

 دالیل اصلی امحا پرتقال سال گذشته چیست؟

نبود تخصص الزم در سمان خرید و انتقال آن به سایر شهرها، نگه داری در فضای غیر استاندارد افزایش ضایعات را به همراه  :شعبانی

 .های ذخیره شده بازار شب عید از بین رفتتقالدارد که به همین خاطر سال گذشته بخشی از پر

http://www.yjc.ir/fa/news/5990487/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88 
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 مرکبات
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  4چهار شنبه 

 + نرخ انواع میوهقیمت مرکبات نجومی شد

تومان  500هزار و  9در کمتر از یک ماه مانده به شب عید، قیمت هرکیلوگرم پرتقال جنوب در سطح خرده فروشی تا  <کشاورزی

 .رسدتومان افزایش یافته است و به قیمت کاذبی به فروش می 700هزار و  7و نارنگی جنوب تا 

کند و قبل از واردات و توزیع ن سال دوباره افزایش افسارگسیخته را تجربه میقیمت مرکبات در کمتر از یک ماه مانده به پایا

 .کشندهای تنظیم بازار، برای مردم خودنمایی کرده و نرخ خود را به رخ میپرتقال

 کرده اهمفر مردم مصرفی سبد از خود خروج رسد شرایط قیمت باالی پرتقال و نارنگی در بازار که با نرخهای کاذبی نیز به فروش می

 ."شودنرخ میوه از سه شنبه ارزان می"بار در این ارتباط به تسنیم گفت: بنابراین گزارش، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره .است

های گرانی از جنس بارندگی افرود: نرخ میوه، سبزی و صیفی در یک هفته گذشته به دلیل حسین مهاجران با اشاره به استددالل

وزه باران و توقف ورود این محصوالت از جنوب کشور افزایش کاذبی یافته است اما از روز سه شنبه دوباره به نرخ قبلی بارش شش ر

 .گردندخود بر می

 نرخ انواع میوه

تومان، پرتقال توسرخ جنوب 3900تومان، پرتقال رسمی جنوب 7850بنا بر گزارش میدانی تسنیم، هرکیلوگرم پرتقال تامسون جنوب 

 .رسددر مناطق مرکزی شهر تهران به فروش می2800تومان، پرتقال ریز آبگیری جنوب 8300

تومان، تامسون 4800که پرتقال توسرخ شمال طوریمراتب بهتری برای مصرف کنندگان دارد بهقیمت مرکبات شمال اما وضعیت به

 .رسدتومان به فروش می 3500تا 2600شمال 

 دارندن پرتقال قیمت کمی از کنند و دستی جنوب نیز که در غیاب نارنگی شمال یکه تازی میهابنابراین گزارش قیمت نارنگی

 .رسدمی فروش به تومان14500 بندری نارنگی و 7700 پاکستانی تخم نارنگی کیلوگرم هر کهطوریبه

و لیمو شیرین 4300فروت وگرمگریپکههر کیلطوریتری در مقایسه با نارنگی و پرتقال دارند بهسایر مرکبات اما قیمت متعادل

 .رسدفروشی به فروش میدر سطح خرده3750

،گوجه  2400تومان، خیار جالیزی 4700تا 4400، سیب سفید و قرمز مرغوب 4800بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم انار شیراز 

 .رسدتومان به فروش می15000و سیب فرانسه 1950جنوب 

بار درباره دالیل کاذب بودن قیمت میوه در کشور باید توجه های اتحادیه فروشندگان میوه و ترهاللبنابراین گزارش فارغ از استد

هزار تن پرتقال برای تأمین میوه شب عید در کنار خرید محصول داخلی وارد 100داشت که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 

 .دارد قرار ایران راهدر نیز هزار تن پرتقال ترکیه600شود، همچنین مطرح است می

با وجود اینکه بخشی از مرکبات شمال کشور دچار سرمازدگی شد و مسئوالن جهاد کشاورزی بر کفایت تأمین بازار از تولید داخلی 

 .ا کیفیت نامناسبی داردعمدت شودمی عرضه بازار در که شمالی مرکبات تأکید داشتند، اما باید در نظر داشت 

ت های الزم بر قیمه کرد بخش مهمی از دلیل گرانی فروشی مرکبات در بازار مصرف، ناشی از عدم وجود نظارتاز طرفی نیز باید توج

 .فروشی استمیوه در سطح عمده و خرده

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=764633974069402fbc2603963ac 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۵ : تاریخ

 ایران باید در حفظ منابع طبیعی پیشتاز باشد/ نیروهای سازمان سربازان انفال هستند
موضوع حفظ منابع طبیعی به عنوان یک ضرورت در سطح فراملی  :ها، مراتع و آبخیزداری گفتقائم مقام رئیس سازمان جنگل 

  .های دینی خود باید در این عرصه پیشگام و پیشتاز باشدرح است و ایران اسالمی با تکیه بر ظرفیتمط

ها، مراتع و آبخیزداری با از قم، ناصر مقدسی ظهر امروز در دیدار مدیران و مسؤوالن سازمان جنگل خبرگزاری فارسبه گزارش 

های خدادادی نام برد و اظهار کرد: حید خراسانی که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، از منابع طبیعی به عنوان سرمایهاهلل وآیت

 .شودبندی میها عوامل توسعه و رفاه بشری است که به دو دسته منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیماین سرمایه

ها و مراتع طبیعی کشور را بر عهده دارد، اضافه اتع و آبخیزداری ماموریت حفاظت از عرصهها، مروی با تاکید بر اینکه سازمان جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری شود و نیروهای سازمان جنگلهای منابع طبیعی در گروه انفال شمرده میکرد: بر اساس قانون اساسی عرصه

اتع و آبخیزداری خاطرنشان کرد: باید از انفال عمومی در راستای تحقق ها، مرقائم مقام رئیس سازمان جنگل.از سربازان انفال هستند

 .های منابع طبیعی استمنابع ملی استفاده کنیم و رسیدن به این هدف نیازمند استفاده درست از سرمایه

د، دار در حال فعالیت هستنبرها، مراتع و آبخیزداری به عنوان بهرهوی با اشاره به اینکه نزدیک به یک میلیون نفر در سازمان جنگل

ها را به بخش مردمی عنوان کرد: سازمان حقوق این افراد را به رسمیت شناخته و هر ساله مدیریت سطح وسیعی از مراتع و عرصه

االسالم حسن روحانی ها، مراتع و آبخیزداری به همراه حجتمقدسی از حضور خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل.کندواگذار می

جمهور در خوزستان یاد کرد و افزود: امیدواریم حضور مسؤوالن و مدیریت آنها در صحنه بتواند در کاهش مشکالت این استان رئیس 

های تشکیل دهنده گرد و غبار در نقاط مختلف کشور شناسایی شده است، تصریح کرد: بخش قابل وی با بیان اینکه کانون.موثر باشد

ب و جنوب غربی کشور دارای منشا خارجی است و بخشی از آن منشا داخلی دارد هر چند توسعه توجهی از گرد و غبار منطقه جنو

 .کاری در راستای رفع مشکل گرد و غبار موثر استجنگل

موضوع حفظ منابع طبیعی به عنوان یک ضرورت در سطح فراملی مطرح است و  :مقدسی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم عنوان کرد

 .های دینی خود باید در این عرصه پیشگام و پیشتاز باشدی با تکیه بر ظرفیتایران اسالم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951205000589 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 رسفا - ۹۵/۱۲/۰۳ : تاریخ

 شودشاورزی ایران و موسسه رازی برای سایر کشورها پشتیبانی قوی محسوب میک
معاون وزیر جهاد کشاوری در امور تولیدان دامی کشور گفت: کشاورزی ایران و موسسه رازی برای سایر کشورها پشتیبانی قوی  

از کرج به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، حسن رکنی اظهار کرد: موسسه رازی از  فارسخبرگزاری به گزارش  .شودمحسوب می

 .مفاخر ایران محسوب شده و دانشمندان و متخصصان ارزشمندی در این مجموعه فعالیت دارند

 رمانی اقدامات بسیار ارزشمندیهای دهای انسانی، دامی و طیور و نیز انواع سرموی با بیان اینکه موسسه رازی در زمینه تولید واکسن

های بیولوژیک، ظرفیتی است سال خدمت در حوزه تولید واکسن و فرآورده 90انجام داده است، افزود: این موسسه با پیشینه بیش از 

 .تواند برای سایر کشورها نیز به عنوان پشتیبانی قوی محسوب شودکه نه تنها برای کشور ایران مفید است، بلکه می

وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی کشور خاطرنشان کرد: امید است با حضور وزیر کشاورزی قرقیزستان و سفیر این  معاون

 .های موجود صورت گیردکشور با توجه به ظرفیت 2کشور در ایران و بازدید از موسسه رازی، تعامل تجاری مناسبی میان 

های دو کشور برای توسعه ایران و قرقیزستان اهمنامه و قرارداد مشترک بتوانیم از مزیترود با تدوین تفرکنی تصریح کرد: امید می

 .استفاده کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951203001902 
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 ، بازدیدهامصاحبه، سخنرانی
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۳ : تاریخ

 مند به همکاری با ایران در زمینه کشاورزی هستیم/ صنعت تولید واکسن در ایران پیشرفته استعالقه
گفت: صنعت  های دو جانبه با ایران در زمینه کشاورزیهستیم،وزیر کشاورزی قرقیزستان با اشاره به اینکه عالقه مند به همکاری 

  .در ایران بسیار پیشرفته استتولید واکسن 

از کرج، نوربیک موراشف عصر امروز در حاشیه بازدید از موسسه رازی ایران، مستقر در کرج اظهار داشت:  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های الزم را داشته باشیماین زمینه همکاری های مختلف درمند هستیم در بخشصنعت کشاورزی ایران بسیار خوب است و عالقه

وی ادامه داد: ایران کشوری است که از لحاظ تولیدات واکسن در مراحل بسیار خوبی قرار دارد و قادر است بسیاری از نیازهای خود 

ه اینکه ست و با توجه بوزیر کشاورزی قرقیزستان تأکید کرد: پیشرفت ایران در زمینه تولید واکسن بسیار چشمگیر ا.را تأمین کند

 .های واکسن نیز اقدامات بسیار مفیدی را انجام دهددر این زمینه نیز دارای تجربیات بسیار است لذا توانسته در تولید فرآورده

سازی در جهان است و توانسته در زمینه ترین موسسات واکسنسازی رازی از پیشرفتهنوربیک موراشف تصریح کرد: موسسه سرم

 .های موثری را برداردهای بیولوژیک گامت واکسن و فرآوردهتولیدا

ه است، کردهای بیولوژیک خود را از کشورهای چین و روسیه وارد میوی با اشاره به اینکه کشور قرقیزستان تاکنون واکسن و فرآورده

شترکی های مهستیم تا در این زمینه نیز همکاریمند های ایران در زمینه تولید واکسن لذا عالقهخاطرنشان کرد: با توجه به توانمندی

بینی شده اقدامات الزم برای خرید وزیر کشاورزی قرقیزستان گفت: در این راستا با تمهیدات پیش.را با این موسسه داشته باشیم

 .واکسن از این موسسه و وارد کردن محصوالت این موسسه به کشور قرقیزستان صورت خواهد گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951203001750 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۲/۰۳ : تاریخ

 درصد افزایش یافته است/برگزاری همایش روز ملی آب  ۲۰وری آب کشاورزی بهره
وری آب اطمینان بخشی و بهرهن وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اقدامات بخش کشاورزی در دو سال قبل در مسئله تعادلمعاو

خبرگزاری  به گزارش خبرنگار بازرگانی .درصد افزایش یافته است 20وری آب در بخش کشاورزی بخش بوده، گفت: با این اقدامات بهره

، عباس کشاورز امروز در نشست خبری همایش بزرگداشت روز ملی آب در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در فارس

بخشی در راستای حل بحران آب انجام شده است، گفت: احکام برنامه وری و تعادلبخش کشاورزی چه اقداماتی برای افزایش بهره

درصد افزایش  20وری آب را ایم بهرهسال گذشته توانسته 3ا روشن کرده و ما هم در بخش کشاورزی در ششم توسعه این تکالیف ر

گذاری ما کامال معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجموعه اقدامات بخش کشاورزی در دو سال گذشته نشان داد که هدف.دهد

ر هیچ برنامه افزایش تولید در سطح نداریم و برای تولید برنج، یونجه، چغندر اطمینان بخش بوده است، افزود: در زمینه تولید نیشک

وری در بخش های ما در راستای تعادل بخشی و افزایش بهرهوی با بیان اینکه یکی از برنامه.های کامال روشنی داریمهم برنامه

 مهم محقق نشده است، کشت سبزی و صیفی باید درهاست، گفت: تا زمانی که این کشاورزی انتقال کشت سبزی و صیفی به گلخانه

کشاورز گفت: به هر دلیلی که دچار مشکل بحران آب شده باشیم، کند و کاو گذشته .کشور به صورت نشایی و یا میکرو انجام شود

 .آب است رسانی به جامعه پیرامون مسائلکند، اما هدف از برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی آب اطالعمشکلی را حل نمی

های مرزی معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در مورد اقدامات انجام شده برای گرفتن حق آبه

ای نشده بود، اما در دولت های مرزی از اول انقالب اسالمی تا این دولت هیچ توجه و اقدام ویژهبیان داشت: در مورد موضوع حق آبه

های مرزی غرب کشور و همچنین زابل انجام شده کشاورز افزود: اقداماتی در مورد طرح آب.رابطه اقداماتی شده است فعلی در این

معاون وزیر جهاد .است داریم 79های مرزی که مصوب سال است و ما در اسناد باالدستی احکام حکومتی سختی در رابطه با آب

شت: بخشی از مشکالت ناشی از این بخش مربوط به فشار ترکیه در برداشت آب از باال کشاورزی با اشاره به موضوع ریزگردها بیان دا

های دجله و فرات است که در دوران جنگ تحمیلی عراق با ما ، این کشور با سوء استفاده از این فرصت این موضوع را رودخانه دست

کشاورز  .اندخارجه و محیط زیست کشور به این موضوع پرداخته بینیم که مسئوالن وزارتاکنون برای ما رقم زده است و ما اکنون می

گزار های مرزی بربینم که کارگروهی برای آبام اولین بار است که در دولتی میگفت: در تمام دورانی که بنده در دولت حضور داشته

معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات .ر استتهای مرزی روی میز دولت قرار دارد و در صدد اقدامات جدیشده و از نظر من موضوع آب

راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: اتاق بازرگانی ایران با نگرش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موضوع آب را رصد 

ی را با های متعددسال گذشته پیشنهادات ما را تقریبا در زمینه حل بحران آب پذیرفته است و کارگروه 5کند و دولت هم در می

رسد، شکل جدیدی از مدیریت جامع آب با حضور اتاق ایم و در حال پیشبرد کارها هستیم و به نظر مینهادهای دولتی ایجاد کرده

های امسال از لحاظ وضعیت معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که با توجه به بارش.گیردبازرگانی در جامعه شکل می

کشاورز بیان داشت: تقریبا تا  .وضعیتی قرار دارد بیان داشت: برخالف سال گذشته امسال پاییز خوبی نداشتیمآبی، کشور در چه 

درصد از متوسط کمتر بود، شمال غرب تا شمال شرق تا خراسان رضوی به لحاظ بارندگی  40اواسط بهمن امسال بارندگی کشور 

هایی که در کشور ورود پیدا کرد استان فارس به وضعیت نرمال رسیده و جبههسال استثنایی را تجربه کرد، اما از اواسط بهمن با 

وی با بیان اینکه  .میلی متر بیشتر از اندازه متوسط بارش داشته است 2کرمان وضعیت بهتری پیدا کرده است و خراسان جنوبی هم 

برف از آذرماه امسال در مناطق مرتفع این موضوع درصد در سطح ملی وضعیت بارندگی بهبود یافته است، گفت: با توجه به بارش  38

درصد از متوسط کمتر  2داشته باشیم و باید گفت در این شرایط  باعث شده که تا حدودی از منظر منابع آب اطمینان بیشتری پیدا 
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رت ملی، رسالت با شعار نجات آب، ضرو 95اسفند  11براساس این گزارش، همایش بزرگداشت روز ملی آب روز چهارشنبه .هستیم

  .شودجهانی با همت اتاق بازرگانی ایران برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951203000842 
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 ۰مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 کشاورزی توجیه ندارد موضوع انحرافی است

گویند کشاورزی توجیه ندارد موضوعات وری در کشاورزی کشور گفت: کسانی که میجمهور با اشاره به نقش بهرهمعاون اجرائی رئیس

 .کنندانحرافی مطرح می

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: کانون به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری امروز در نخستین المپیاد بهره

های آن، تمام شئون بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را ماده و تبصره 35وری کشاورزی و منابع طبیعی کشور با داشتن بهره

نقش مهمی در کشاورزی کشور وری وی با بیان اینکه بهره.دیده و برخی از اختیارات را از دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است

ها جای خود را به استفاده از ذخایر زیرزمینی داده و روند آبخشک دارد و استفاده از رواندارد گفت: کشور ما وضعیتی خشک و نیمه

 شدت کاهشدشت کشور به 310که ذخایر طوریهای زیرزمینی است؛ بهها در حال تبدیل به سفرهآبدرصد استفاده از روان 70

گویند کشاورزی توجیه ندارد موضوعات انحرافی مطرح کسانی که می.متر پایین رفته است 300یافته و در برخی مناطق تا 

ر کنند؛ دگویند کشاورزی توجیه ندارد، موضوعی انحرافی را مطرح میجمهور ادامه داد: کسانی که میمعاون اجرائی رئیسکنندمی

ر جویی ایجاد کنیم که این امتوانیم صرفهورزی انجام شود، به اندازه مصرف شغل و صنعت میها در بخش کشاجوییصورتی که صرفه

وی گفت: امنیت غذایی و آثار مثبت، صدور محصوالت کشاورزی و سهم باالی کشاورزی در .وری قابل دسترسی استبا افزایش بهره

ای مهم کشاورزی است و باید گفت چهار میلیون شغل از این دهد، از مزایچهارم اشتغال کشور را تشکیل میاشتغال کشور که یک

ترین محور توسعه، کشاورزی است، گفت: در شریعتمداری با تأکید بر اینکه از نظر دولت، اساسی.طریق در کشاورزی ایجاد شده است

شود که هدف ما نیز همین ان میصورتی که واردات برای حمایت از کشاورزان محدود شود قیمت به نفع کشاورزان در بازار داخلی گر

ها کنترل شوند، کشاورزان سود بیشتری به دست وی اضافه کرد: در صورتی که واسطه.است تا سود کشاورزان باالتر رود و بیشتر شود

الت وآید، به افزایش قیمت محصرفتن محصوالت کشاورزی( پیش میای )بالیای طبیعی و ازبینآورند؛ اما حداقل هر وقت حادثهمی

جمهور تصریح کرد: باید در نظر داشت که سازوکار مناسب برای مقابله با معاون اجرائی رئیس.شودکشاورزی در بازار اعتراض می

یابد. در هر مقطعی که حادثه ها کاهش میحوادث غیرمترقبه به اندازه مورد نیاز نیست و با بروز سرمای یکباره تولید سردرختی

خورد، مردم برای حمایت از کشاورزان باید بپذیرند که تاحدودی ایجاد شده و به محصوالت کشاورزان لطمه می ای در کشورغیرمترقبه

های ما نیز ایجاد شود و حاضر تر خریداری کنند، اما برای تحقق این امر، باید چنین فکری در رسانهمحصوالت کشاورزان را گران

گویند چرا گران شد؟ در شرایط ری اضافه کرد: هر وقت کاالی کشاورزی گران شود، میشریعتمدا.شوند که این موضوع را تبلیغ کنند

چنینی باید با واردات کنندگان در شرایط ایناست. وی گفت: نیاز مصرف فعلی نیز آنفلوانزا نیز تأثیراتی را در بازار طیور کشور داشته

خواهیم روی این حرف برای حمایت از کشاورزان در صورتی که میدهد، اما تأمین شود که این امر سود کشاورزان را کاهش می

ود های خجمهور در ادامه صحبتبایستیم، باید در ابتدا خود این موضوع را بپذیریم و روی حرف خود بایستیم. معاون اجرائی رئیس

هش یافت که این امر باعث شد درصد کا 10درصد به  120های گذشته تعرفه شکر به یکباره از تأکید کرد: در مقطعی از سال

شریعتمداری افزود: همچنین شاهد این بودیم .ها زیر بار خرید محصوالت کشاورزان نروند و یکباره سطح زیر کشت پایین آمدشرکت

ود و شهای تولیدی آرژانتین، هند و سایر کشورها قرار گرفت، اما در شرایط فعلی نباید این امر تکرار که در سبد مصرفی مردم میوه

کشور با رشد هفت تا  15شده در های انجامباید برای کشاورزان شرایطی برای رقابت منطقی ایجاد کنیم.وی گفت: براساس بررسی

درصد باالتر بوده  25گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی هشت درصدی نظیر مالزی، سنگاپور، عمان، چین و برزیل، سهم سرمایه

در دوره گذشته نیز برای تولید گندم  :جمهور با اشاره به جشن خودکفایی گندم در دوره گذشته گفتمعاون اجرائی رئیس.است

های خوبی برداشته شده بود، اما این امر با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و جایگزینی تولید جشن خودکفایی گرفته شد و قدم
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شریعتمداری اضافه کرد: اراضی سطح زیر کشت نیز در .تر بودهوشمندانهگندم برای سایر محصوالت بود، اما در این دوره اقدامات 

ها و مواد اولیه بهتر وری در سطح زیر کشت موجود و استفاده از نهادهدهنده کاهش بهرهاین دوره کم شده است که این امر نشان

 .بوده است

://www.iana.ir/fa/news/http41100/%DA%A9%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 توان کردبا آب شوخی نمی

ز داشتن هوا تواند دیگری را او کشوری نمی شناسند و هیچ جامعهآب یعنی آبادانی و زندگی. هوا همه جا هست، مرز نمی :شهروند 

قدر گسترده و مهم هستند که هرچه درباره آن بنویسیم، باز هم محروم کند؛ ولی آب وضعیت دیگری دارد. مسائل مربوط به آب آن

ایم؟ بدون پاسخ به این پرسش، تواند مطرح شود، این است که چرا دچار بحران آب شدهکم است. پرسشی که برای یک ایرانی می

ی که دریک منطقه نسبتا خشک زندگت بحرانی آب در آینده خارج شویم. واقعیت این است که ایرانیان با وجود آنتوانیم از وضعینمی

ای را برقرار و نیازهای خود را با سال توانسته بودند میان زندگی خود با این طبیعت خشک موازنههزار 3کنند، ولی طی حدود می

 ترین دستاوردهای تاریخی را کهاهنگی چنان بود که توانستند برای تحقق آن یکی از مهماستفاده از آب موجود تأمین کنند. این هم

رد، پذیر کهایی شبیه مناطق خشک و مرکزی ایران امکاناحداث قنات است، به نام خود ثبت کنند. دستاوردی که زندگی را درمحیط

ب به هم خورد. چند تحول به نفع و ضرر این موازنه رخ داده کم این موازنه حداقل در استفاده از آدهه پیش کمولی ازحدود هفت

میلیون نفر بود که االن پس از 14فقط  1325سال نخستین تحول افزایش سریع جمعیت در ایران است. جمعیت ایران در :است

ه همین نسبت افزایش یافتطور طبیعی نیازهای این جمعیت به موادغذایی و آب به میلیون نفر رسیده است. به80سال به بیش از 70

ثر توان گفت که اگر حداکاست، ولی این همه ماجرا نیست؛ میزان سرانه مصرف شهروند ایرانی نیز چند برابر شده است. درنتیجه می

ر برابر شده است. وجه منفی دیگ12برابرشدن جمعیت، نیاز به مصرف آب در ایران 6سرانه مصرف دوبرابر شده باشد، با توجه به حدود 

 .ماجرا، کاهش نزوالت آسمانی است که به علل گوناگون طبیعی رخ داده است

برابر افزایش داشته است. 14سال است که جمعیت شهری ایران دراین دوره حدود 70مشکل دیگر، رشد سریع شهرنشینی در این 

 .یعت استهای انسان درطبهای آب به دلیل توسعه صنعت و دیگر دخالتمشکل دیگر، افزایش آلودگی

 :گیری بحران آب کمک کرده، ولی تحوالت مثبت نیز دراین میان رخ داده است؛ از جملههمه این مشکالت به شکل

البته این افزایش توان ازطریق استفاده از  ...ها وداری، تصفیه پسابافزایش قدرت انسان درمهار آب، ازطریق سدسازی یا آبخوان

های زیرزمینی پایین رفته و به مرحله آب طوری که سطح سفرههای زیرزمینی نیز شده، بهیه از آبروهای آب، موجب استفاده بیپمپ

تحول مثبت دیگر، کاهش مصرف آب برای تولید محصوالت زراعی و نیز افزایش تولید آنها با میزان مصرف .خطرناکی رسیده است

 .ا در داخل کشور کنترل کردثابت آب است. همچنین امکان واردات مواد غذایی نیاز به آب ر

بنابراین واضح است؛ درکنار مشکالت و مسائلی که موجب افزایش فشار بر منابع آب شد، قدرتمندترشدن انسان درمصرف بهینه آب 

بخشی به زیست جمعی خودمان با طبیعت را نیز داریم، ولی واقعیت تلخ این است که ما نتوانستیم از این قدرت خود درجهت تعادل

های زیرزمینی و... را آغاز کردیم های انتقال آب، سدسازی، استخراج و مصرف آبک ایران استفاده کنیم. لذا انواع و اقسام پروژهخش

شدن هستند. ریزگردها یکی از اند یا درحال خشکهای داخلی خشک شدهها و تاالبو در نهایت به وضعی گرفتار شدیم که دریاچه

شود و بسیاری از اختالفات تر میهای باکیفیت و مناسب برای شرب هر روز عمیقویژه آبان آب بهنتایج این وضع است و بحر

های ای داخل کشور را رقم خواهد زد. آب نه فقط موجب مشکالت در داخل کشور و میان مردم مناطق گوناگون و مهاجرتمنطقه

ناکی ها به مرحله خطرای میان کشورها نیز این بحرانطح منطقهشود، بلکه درسگیری تبعات امنیتی میناخواسته و درنتیجه شکل

طور مستقیم دچار های مرزی مشکالت جدی دارد، حتی با ترکیه که بهرسیده است. ایران با کشورهای همسایه خود درباره آب

له و فرات زده است، دچار های دجمشکالت حادی نیستیم، ازطریق اختالفات ترکیه با عراق و سوریه و سدهایی که روی رودخانه

ها و هورهای جنوب درخوزستان یکی ازعوارض این اختالفات است. جنگ آب درمنطقه خاورمیانه شدن تاالبمشکل هستیم و خشک
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توان خرید، ولی آب را ظرفیت آن را دارد که جانشین جنگ نفت شود، ولی این جنگی است که خطرات بیشتری دارد. سوخت را می

 .سهولت تهیه کرد. به همین دلیل، باید دربرخورد با مسأله آب درایت و دقت بیشتری صرف کردتوان به نمی

رسد که های کشور ممکن نیست. به نظر میحل مسأله آب در ایران جز ازطریق یک اجماع نخبگانی و سیاسی میان همه جناح

های کلی داریم، ولی درباره آب نداریم. چرا؟ باید سیاستهای کلی کشور درباره آب باید تدوین شود. درباره خیلی از امور سیاست

های کلی درباره آب با توافق و اجماع نخبگان سیاسی تهیه و تصویب شود و جزییات آن نیز مورد توافق همه باشد و تمام سیاست

 زود با بحران عمیقی در زمینه های کلی باشد، درغیر این صورت دیر یاشود، مطابق آن سیاستهایی که در زمینه آب اجرا میسیاست

هایی از آن را به روشنی توانیم رگهشویم که نه راه پیش داشته باشیم و نه راه پس. بحرانی که درحال حاضر هم میآب مواجه می

 .توان کردکه یادمان باشد با آب شوخی نمیببینیم. خالصه این

http://www.iana.ir/fa/news/41182/%D8%A8%D8%A7%D-8%A2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 اقدامات تسکینی بالی جان ایران

ها ه تاالبطور که باید به مسئلنامه ششم آنمحیطی کمیته ملی سدهای بزرگ، در برهای زیستبه گفته رئیس کمیته تخصصی جنبه

ایم که این اقدامات در های خود دست به اقدامات تسکینی زدهریزیو آب توجه نشده است. وی بر این باور است که گاهی در برنامه

 .است گذشت زمان آثار منفی زیادی برای کشور داشته

اه کارگ"های زیست محیطی کمیته ملی سدهای بزرگ در صصی جنبهبه گزارش خبرنگار ایانا، مجتبی غروی رئیس کمیته تخ

، با اشاره به اجرای اقدامات مسکن در ایران گفت: متأسفانه "شناسی فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهای کشورتخصصی آسیب

را شده، ممکن است اهداف اولیه و حتی های تسکینی، بازتاب و آثار این برنامه اجبعد از گذشت یک تا دو دهه از اجرای این برنامه

 نتایج مورد انتظار را مورد پرسش قرار دهد.

های زیست محیطی در این کارگاه که به همت کمیته محیط زیست کمیته ملی سدهای بزرگ برگزار رئیس کمیته تخصصی جنبه

 های عمرانی پرداخت.شد، به تشریح مشکالت موجود در ارزیابی زیست محیطی پروژه

ها تثبیت شده یا اراده سیاسی برای انجام آنها وجود شود که پروژهافزود: ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران یا زمانی انجام می وی

 بر است.گیری در این باره زماندارد. در برخی موارد نیز پروژه در مسیری است که پاسخ به اجرا یا عدم اجرای آن و تصمیم

تضای طور که اقزیست آنها و محیطرسی مصوبات برنامه ششم احساس کردم که در این برنامه به موضوع تاالبغروی اضافه کرد: با بر

 کشور است، نپرداخته و بسیاری از مباحث در این برنامه مغفول مانده است.

بپردازیم. هیچ ایرادی هم های زیست محیطی کشور وی گفت: آنچه انتظار داریم این است که در این جلسه به نقد و بررسی برنامه

 ایم تجدید نظر کرده و نظر خود را تغییر دهیم.ندارد که درباره اقداماتی که در گذشته حامی آن بوده

 های مرتبط با تأثیر سدسازی بر ریزگردهاپاسخ به پرسش

ان ریزگردها در خوزستهای زیست محیطی بیان کرد: امروز یکی از سئواالت مطرح در خصوص کنترل رئیس کمیته تخصصی جنبه

تاثیر سد کرخه بر این پدیده است. به عنوان کسانی که دنبال سدسازی هستیم، باید به این سئوال پاسخ دهیم که احداث سد کرخه 

 به چه میزان در ایجاد مناطق بیابانی و خشک تاثیر داشته و در واقع به عنوان منشا محلی ریزگردها به چه میزان موثر بوده است.

 شدند، موضوع عجیبی نیست.اضافه کرد: در دنیا تحوالت متعددی رخ داده و برچیده شدن سدهایی که نباید ساخته میوی 

غروی یادآور شد: باید نگاه معقول به مباحث زیست محیطی داشته باشیم. در حال حاضر یکی از مشکالت موجود در ایران عدم 

توان انتظار همه چیز داشت. یط زیست است. از سازمان حفاظت محیط زیست نمیهای اجرایی مرتبط با مسئله محهماهنگی دستگاه

گذارد. این مجموعه این سازمان یک مجموعه حاکمیتی است که تصمیماتش به طور مشخص و روشن روی محیط زیست ما اثر می

و درمان، نفت، نیرو و غیره را  های مختلف جهاد کشاورزی، بهداشتهماهنگ سازی تصمیمات و نهادهای مختلف، مثل وزارتخانه

ی گذارد از نگاه ارزیابای به چه میزان روی محیط زیست اثر میهای توسعهدار است.وی اضافه کرد: اینکه تصمیمات کالن و برنامهعهده

 تواند بسیار تعیین کننده باشد. ها و ارزیابی زیست محیطی آنها میاقتصادی طرح

های امروز کشور مربوط به ضعف قوانین و مقررات و عدم های زیست محیطی برخی از بحرانهبه گفته رئیس کمیته تخصصی جنب

ها است.وی ادامه داد: به روز نبودن قوانین مرتبط با کیفیت منابع آب یکی از مباحث مهم کشور است. به روز نبودن هماهنگی دستگاه

عدم آلودگی، ارزیابی عملکردها، قوانین و مقررات و ضوابط در کشور،  مسایل مرتبط با تعیین میزان آلودگی مجاز و جرایم مربوط به

ها و عدم ارتباط بین دستگاهی، همچنین نبود یک استراتژی جامع در بخش آب و محیط کمرنگ بودن ضمانت اجرایی برخی سیاست

 رو است.زیست مهمترین مشکالتی است که کشور با آن روبه
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ژی جامع آن است که برای کل منابع و ذخایر آب کشور شامل منابع آب سطحی و زیرزمینی، نحوه غروی بیان کرد: منظور از استرات

ها درباره نحوه بازیافت آب و بازسازی ذخایر آب ریزیریزی انجام شود. اما انتقادات زیادی به برنامهبازیافت منطقی آن و غیره برنامه

مشکالت عمده کشور معرفی کرد و افزود: به طور جدی در خصوص کیفیت  وارد است.وی همچنین ضعف بدنه کارشناسی را یکی از

و مدیریت جامع آب با ضعف بدنه کارشناسی روبرو هستیم. کمبود آمار و اطالعات در ایران بسیار تعیین کننده است. امیدوارم که 

 بازنگری کند. ای به مسایل محیط زیستی داشته باشد و برنامه ششم را به طور کلیدولت یک نگاه ویژه

ی و های پیشگیرهای زیست محیطی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درباره تأمین مالی پروژهرئیس کمیته تخصصی جنبه

نابع برداری بهینه از مها با استفاده از برنامه آگاه سازی مردم برای حفاظت کیفی از منابع آب، بهرهکاهش آلودگی منابع آب و آالینده

ها به منظور ایجاد های موثری برداشت. البته این هدف با حضور پررنگ رسانهتوان گامهای محلی میکت مردم و سازمانآب با مشار

های امروز به آن تواند محقق شود و باید به عنوان یکی از بحثفضای مثبت در استفاده از منابع آب و حفاظت از محیط زیست می

های حاضر میلیاردها دالر از منابع صندوق توسعه ملی کشور با هدف بهبود شرایط مردم در پروژه کید کرد: در حالپرداخته شود.وی تأ

ها به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد اما در ایران در زمینه مدیریت عمرانی در حال صرف شدن است و پیامدهای این پروژه

محیطی آن؛ بازیافت آب، جلوگیری از بازگشت سموم به آب و های زیر کشت و مشارکت عمومی برای کاهش اثرات زیست زمین

 خاک و غیره برنامه مشخصی نداریم.

 شناسی شرایط موجود ضروری استآسیب

که بر علیه  هایینیما توکلی دبیر کمیته ملی سدهای بزرگ ایران نیز در این نشست بر آسیب شناسی شرایط موجود به دور از جنجال

 ید کرد.سدسازی ایجاد شده، تاک

 توانند برای شرایط فعلی چاره اندیشی کنند.به گفته وی متخصصان حوزه آب می

های توکلی سدهای احداث شده در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان را ناجی مردم این مناطق در مقابل سیل

های عمرانی کشور را عدم خود بزرگترین مشکل پروژههای اخیر اعالم کرد.مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران نیز در سخنان هفته

شود اما بعد از ها میهای زیادی برای تصویب پروژهگیرینظارت در زمان اجرا معرفی کرد.به گفته وی در کمیسیون ماده دو سخت

 طی مراحل تصویب و دریافت موافقت اصولی، محیط زیست نظارتی بر اجرای تهدات مجری ندارد.

درصد پول ارزیابی پروژه قبل از ارایه نظر مشاور به وی پرداخت شود.  90اد داد: به منظور حفظ استقالل ناظران، باید مخدوم پیشنه

 تواند دریافت کند.زیرا اگر ارزیاب طرحی را رد کند، حق الزحمه خود را نمی

به دلیل رد پروژه هنوز دو سوم حق الزحمه گذر ارومیه مشاور بودم و وی با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: من در پروژه میان

 ها به جایخود را دریافت نکرده ام.مخدوم درآمدزا بودن رشته محیط زیست در هزاره سوم را عاملی دانست که سبب شده سایر رشته

 درصد مهندسان این بخش بدون شغل باقی بمانند. 50دانش آموختگان رشته محیط زیست جذب این حوزه شده و 

یر متخصص بودن ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: به جز در دوران ریاست پدر محیط زیست ایران، وی به غ

 دیگر هیچ متخصصی مدیریت این مجموعه را به عهده نگرفته که به نوعی این مسئله مشکل ساز است.

 کندارزیاب واقعی سد گتوند را تأیید نمی

ر های ارزیابی محیط زیستی شود اما دها باید صرف تهیه طرحران نیم تا یک درصد هزینه اجرایی پروژهبه گفته این استاد دانشگاه ته

 ایران هیچ گاه این مسئله عملیاتی نشده است.

ای مثل یک های مختلف را یکی از مشکالت این حوزه اعالم کرد و افزود: برای پروژههای ارزیابی برای پروژهوی یکسان بودن روش

گیری کرد. برای ارزیابی سد نیز حداقل دو چک لیست نیاز داریم. اول باید توان تصمیمفقط با یک روش چک لیست نمیسد، 
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کنند. سد گتوند را یکی از همکاران من ها این کار را نمیهای دیگر جزییات حل شود. خیلییابی سد کنترل شود بعد با روشمکان

 کند.ن را گرفت. اما یک ارزیاب واقعی، سد گتوند را به هیچ وجه تایید نمیارزیابی کرد و چون تایید کرد، پول آ

های یک، سه، چهار و گتوند گفت: هیچ گاه فکر نکردیم که چرا روی کارون این مخدوم با اشاره به ساخت سدهای دز، کرخه، کارون

 توانید پای خود را وسط رودخانه بشویید.یترین رودخانه ایران به وضعی افتاده که مسازیم. در حال حاضر پرآبهم سد می

وی افزود: ساخت این همه سد به روی کارون زمینه شور شدن آب آن را فراهم کرده زیرا با ساخت سدها، آورد رودخانه را کاهش 

می های عل. انجمنگذاریمایم.این استاد دانشگاه تهران یادآور شد: در کشور هنوز به بافت و ساختار عینی کشور هیچ وقعی نمیداده

های کشور باید افتخار کنند که دارای چندین انجمن علمی هستند ها سایر نهادها را دارند و دانشگاهوظیفه نظارت بر عملکرد دانشگاه

 های علمی را از بدنه خود اخراج کنند.کنند انجمنها تالش میاما در حال حاضر خود دانشگاه

ل حل است. راه حل خیلی ساده است. کار را به دست کاردان بسپارید. به متخصصان باید بها داد.و مخدوم تاکید کرد: مشکل ایران قاب

 اجازه داد کارشان را درست انجام دهند. باید به کارشناسان احترام گذاشت.

 سد خرسان، سبزکوه و شفارود طرح توجیهی دارند نه گزارش ارزیابی

های ارزیابی به عنوان دیگر سخنران برنامه، دبیر کمیته فنی نظارتی بررسی گزارش هادی نیا مشاور سازمان حفاظت محیط زیست و

های عمرانی را غیر اثر بخش اعالم کرد زیرا این گزارشات به جای پرداختن به مباحث اصلی های ارزیابی شده از سوی پروژهگزارش

سازی باید گزارش ارزیابی یک سد، به چه چیزهایی برای تصمیم پردازند.وی تاکید کرد: کارشناسان باید بدانند دربه مسایل فرعی می

ها را های ارزیابی کیلویی شود و تعداد صفحات گزارشکند مانع ارایه گزارشپاسخ بگوییم. سازمان حفاظت محیط زیست تالش می

ها را کنیم پیوست گزارشالش میای نداریم بلکه تهای ارزیابی طوالنی عالقهکاهش داده است. در سازمان محیط زیست به گزارش

ای ههای ارزیابی نیازمند اصالحات هستیم. گزارشسازی و تکنیکاصالح کنیم.مشاور سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در مدل

 شود.سازی است معموال در ایران تهیه نمیارزیابی که برای تهیه آمار نیازمند مدل

ها کامال مشهود است. وزارت نیرو رتبه اول در ها در مقایسه با پیشرفت فیزیکی طرحرشوی اضافه کرد: تاخیر زمانی در تهیه گزا

های عمرانی گزارش پیشرفت فیزیکی تهیه کنیم. در حال حاضر برای ساخت زمینه پیشرفت فیزیکی سدها را دارد اما باید برای پروژه

ایم گزارش توجیهی برای تبیین اهداف کارفرما ه دریافت کردهسد خرسان، سبزکوه و شفارود گزارش ارزیابی ارایه نشده است. آنچ

اند و دیوان محاسبات روی این است.هادی نیا عنوان کرد: یکسری پروژه بدون ارزیابی اثرات زیست محیطی کار خود را آغاز کرده

جی طرح انجام شود. وقتی یک سدی یابی و امکان سنها دست گذاشته است.وی تاکید کرد: گزارش ارزیابی باید درمرحله مکانپروژه

شویم، طبیعی شود و پس از طی این مراحل وارد تهیه پروژه ارزیابی میشود، بعد از تونل انحراف و غیره آن ساخته میاحداث می

 است که ارزیاب فقط یک گزینه در اختیار دارد و باید با یک گزارش توجیهی سراغ محیط زیست برود.

ها نیز ارایه دهد. اما چون این مسئله رعایت ت ادامه داد: باید ارزیاب نظر خود را در مرحله مکانیابی پروژهمشاور سازمان محیط زیس

 شود به ندرت گزارشی داریم که پروژه را رد کند. طبیعی است که گزارشات توجیهی در بررسی و تصویب دچار اشکال شود.نمی

شود. گیری و انتخاب بهترین گزینه انجام مینیست. گزارش ارزیابی برای تصمیموی یادآور شد: گزارش ارزیابی وسیله است و هدف 

هایی که برای کوهرنگ سه، بهشت آباد ، گالب دو و غیره ارایه شده این مسئله در آن رعایت نشده است. در تونل کوهرنگ اما گزارش

کند و قرار است با تزریق بتن تثبیت انجام ها را زهکش میهلیتر بر ثانیه چشم 500سال هنوز جاهایی دارد که با دبی  23سه، بعد از 

های سدسازی دچار چالش هستیم. گزارشات ارزیابی زیست محیطی های مرتبط با طرحشود.هادی نیا افزود: ما در در بحث تونل

ایم، ت زیست محیطی را نتوانستههای ارزیابی شده هم مشکالکارایی الزم برای تصمیم گیری را ندارند. ما هنوز در زمینه حتی گزارش

 حل کنیم. وزارت نیرو در ارزیابی پیشرو بوده اما در کیفیت گزارشات ارایه شده مشکل دارند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

230 

وی ادامه داد: در بحث ارزیابی محیط زیست ارزیابی را رسمی دنبال نمی کرد وزارت نیرو دنبال این بحثها بود. گزارش ارزیابی یکبار 

 املی است که از مرحله قبل از اجرای طرح آغاز شده و بعد از اجرا به نظارت هم منتهی می شود.مصرف نیست و زنجیره ک

شود، بسیار کلی گویی است. کارفرما در مواردی هایی که به محیط زیست ارایه میمشاور سازمان محیط زیست گفت: گزارش

شود که با مسایل زیست محیطی همخوانی ندارد. ت بررسی میهایی در گزارشاکند. یا جنبههای ارزیابی خود را کنترل نمیگزارش

شود هدفمند نیست. ما باید گزارش ارزیابی خود را بررسی کنیم که چقدر به واقعیت ها نزدیک هایی که در گزارشات ارایه میپایش

 ل جاری خبرداد.های ارزیابی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سااست.وی همچنین از تصویب الگوی نظارت پروژه

شود و هدف کنترل های ارزیابی توسط کارفرمایان در قالب خود اظهاری به سازمان محیط زیست ارایه میهادی نیا افزود: این پروژه

های عمرانی است. سازمان محیط زیست برای کنترل این اظهارات داوطلبانه کارفرمایان، به صورت گزینشی به روند اجرایی پروژه

 ها سرکشی خواهد کرد.هبرخی پروژ

 چرخه معیوب ارزیابی محیط زیستی ادامه دارد

ش از ها با گذشت بیساناز صنایع گلدوز رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست نیز از چرخه معیوب ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه

 ها در ایران گله کرد.سال سابقه اجرای این طرح 22

دانشگاه کشور به صورت  30های عمرانی وجود دارد. در حال حاضر ابطه با چرخه معیوب پروژهوی ادامه داد: دالیل مختلفی در ر

دهند اما با این وجود هنوز تخصصی رشته ارزیابی محیط زیست را آموزش میدهند. کارشناسان زیادی در این زمینه آموزش می

با  الی ارزیابی محیط زیستدار نیست و در مسایل پایهسازمان محیط زیست در بستر کارشناسی خود از نیروی متخصص الزم برخور

ریزی طوالنی مدت برای مشکل مواجه است.گلدوز افزود: یکی از دردسرهای سازمان محیط زیست این است که در کالن کشور، برنامه

آیند علمی ارزیابی با وجود دهند. نتیجه این می شود که فرهای گذشته ادامه نمیهای مختلف برنامهمدیریت ایران نداریم و دولت

ای گزارش ارزیابی به محیط زیست ارایه صفحه 200بومی شدن در ایران هنوز به صورت جدی اجرایی نشده و مشاوران سه جلد 

 های مورد نظر را کشف کنند.دهند و کارشناسان این سازمان ناگزیرند از میان انبوه اطالعات گزینهمی

محیط زیستی از کارفرما تاکید کرد و افزود: متاسفانه الیحه تقدیمی به مجلس در این رابطه رد شده و  وی بر لزوم استقالل ارزیابان

 اگر تصویب هم بشود، ضمانت اجرایی الزم را نخواهد داشت.

یط محرئیس انجمن ارزیابی گفت: مقررات مهم است اما ضمانت اجرا و پایبندی به اخالقیات بسیار مهمتر است. در سازمان حفاظت 

شود که چرخه معیوب دائم ادامه یابد. در درصد پرسنل آن تخصص محیط زیست ندارند و این مسئله سبب می 70تا  60زیست 

 کردیم.کردند امروز بر سر تعداد صفحات گزارش ارزیابی، چانه زنی نمیحالی که اگر از کارشناسان مجرب استفاده می

 یهای ارزیابتغییر اقلیم حلقه مفقوده طرح

، بیان کرد: میزان خروجی 2030گلدوز با اشاره به اثرات تغییر اقلیم و تعهد ایران برای کاهش میزان انتشار دی اکسید کربن تا سال 

 شود.های ارزیابی محیط زیستی محاسبه نمیهای مختلف عمرانی در طرحدی اکسید کربن در پروژه

ه حق الزحمه مشاوران ابزار دست کارفرمایان شده است. کارفرمایان و مجریان وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: متاسفان

 ها هستند. خوانند و فقط به دنبال توجیه پروژهدر بسیاری موارد گزارش را نمی

هایی پروژه سدسازی در فرایند ردیف بودجه قرار گرفته بود. خیلی از پروژه 100حدود  87رئیس انجمن ارزیابی گفت: در سال 

. شودشود اما چون ردیف بودجه دارد، مسیر اجرای پروژه بدون برگشت طی میسدسازی با وجد آنکه آبی در منطقه نیست، اجرا می

در حالی کهدر پروژه سدها برای تعیین دامنه مطالعات باید حوضه آبخیز را ببینیم. اگر در گتوند ابتدا و انتهای حوضه آبریز دیده 

 بندد.هاف تهدیدها و در کنار آن مصوبات هیات دولت، دست کمیته ارزیابی را مینداشتیم.به گفته وی البیشد مشکالت امروز را می
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ا ها به دلیل نبودن طرح آمایش سرزمین بگلدوز بر تهیه طرح آمایش سرزمین برای ایران تاکید کرد زیرا بسیاری از مکانیابی پروژه

 اند.ها فقط به سهل الوصول بودن مکان اجرای پروژه توجه کردهاین طرح مشکل مواجه شده است و ارزیابان برای بررسی

 های ارزیابی و کاهش اصطکاک افراد ذی نفع در یک پروژه تاکید کرد.وی همچنین بر ایجاد شبکه برای نظارت بر گزارش

 ها الزامی استبازنگری در فرآیند ارزیابی طرح

د ارزیابی ای در فرآینط زیست نیز با مقایسه فرآیند ارزیابی در ایران و جهان بازنگری دورهشهره صدری، کارشناس آنالیز و ارزیابی محی

ت های مختلف توزیع شده و نظراهایی بین گروهرا ضروری توصیف کرد.وی افزود: در اتحادیه اروپا این بازنگری انجام شده و پرسشنامه

بی اثرات زیست محیطی را در اروپا بازنگری شد. این مسئله را شاید بتوان در آوری شد. با استفاده از این نظرات فرآیند ارزیاجمع

هایی که در شود، خیلی قطعی نیست. برخی پروژهبندی که بر اساس مقایسه پروژه انجام میایران نیز پیگیری کرد.صدری گفت: گروه

 ول ارزیابی زیست محیطی شوند.شوند باید مشمگیرند اما در مراکز حساس احداث میلیست ارزیابی قرار نمی

رد گینفعان قرار میشود اطالعات پروژه از طریق سایتی در اختیار ذیای آغاز میوی ادامه داد: در خیلی از کشورهای دنیا وقتی پروژه

در این رابطه اما در ایران چنین ساختاری وجود ندارد.این کارشناس آنالیز همچنین عدم توجه به جامعه محلی و نبود دستورالعمل 

های اجتماعی در ایران باید به این مسئله بیش از گذشته های ارزیابی دانست.به گفته وی با پررنگ شدن تنشرا حلقه مفقوده طرح

 توجه شود.

 های بزرگ که تاثیر روی مردم دارد، الزامی شده است.صدری گفت: در آمریکا پیوست ارزیابی اجتماعی برای طرح

ها تاکید کرد و افزود: در بسیاری موارد مجری یک ها از مجریان طرحم جدا شدن تیم ارزیابی محیط زیستی پروژهوی همچنین بر لزو

شود. به این ترتیب ها توسط ارزیابان میدهد که منجر به توجیه شدن پروژهطرح ارزیابی زیست محیطی را نیز خودش انجام می

د های آبی را نداریم. وقتی پنج سآنالیز عنوان کرد: تجمیع اثرات محیط زیستی در طرحارزیاب نیز استقالل عمل ندارد.این کارشناس 

های آبخیزداری گونه نیست. طرحسازیم باید سد پنجم با اثرات تجمیعی سایر سدها ارزیابی شود. اما درایران اینروی کارون می

بزواری کارشناس و مشاور محیط زیست نیز به بررسی وضعیت باالدست هم باید در بررسی اثرات تجمیعی سدها دیده شوند.فرحناز س

متر یا مساحت دریاچه بیش از  15های ایران پرداخت. وی گفت: سدهای بزرگ با ارتفاع بیش از ارزیابی زیست محیطی در پروژه

مول ه قرار گیرند نیز مشهکتار باید طرح ارزیابی زیست محیطی داشته باشند اما اگر این سدها در جنگل یا مناطق حفاظت شد 400

شوند. میترا توفیق کارشناس و مشاور محیط زیست نیز با بررسی علل عدم دستیابی به اهداف ارزیابی به ارایه راهکار ارزیابی می

های عمرانی یکسان است. جایگاه مطالعات ارزیابی در چرخه عمر پروژه پرداخت.وی افزود: الگوی تهیه طرح ارزیابی برای پروژه

خص نیست. نظارت بر ساخت پروژه نداریم. عدم انجام مطالعات تطبیقی و عدم انجام مطالعات زیست محیطی دستگاه محور و مش

 ضعف ظرفیت کارشناسی مباحثی است که باید به آن توجه شود.

ی مکان گراب محل و غربالخواهد تعریف شود باید محیط زیست در کنار تیم اولیه برای انتخبه اعتقاد توفیق از زمانی که پروژه می

 اولیه اجرای پروژه حضور فعال داشته باشد که متاسفانه در ایران این گونه نیست.

 وی نیز مانند سایر سخنرانان از نبود طرح آمایش سرزمین در ایران انتقاد کرد.

اید رفع ها بنداریم که این نقیصه وی تأکید کرد: محیط زیست هیچ اثری روی ارزیابی ریسک ندارد و ما الگوی ارزیابی تفصیلی را

 های مطالعاتی شرکت آب نیرو نیز از نگاه بخش اجرا به مقوله ارزیابی محیط زیست پرداخت.شود.مجتبی پورمقدم، معاونت فنی و طرح

 های وزارت نفت دانست.وی معضالت سد گتوند را مهارشده توصیف کرد و خشک شدن هورالعظیم را ناشی از فعالیت

ها اهکند به عملکرد سایر دستگهای وزارت نیرو را پیگیری میم بیان کرد: سازمان م حیط زیست با همان حساسیتی که برنامهپورمقد

ل های جدیدی هستیم که حاصنیز نظارت داشته باشد.وی افزود: با نگاهی به تصاویر گوگل ارث، در کنار هورالعظیم شاهد ایجاد تاالب
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رود در کنار وزارت نیرو کمک کند مجوزی یشکر است.پورمقدم تأکید کرد: از محیط زیست انتظار میهای تحت کشت نعالیت زمین

 های غیر مجاز برخی افراد، مجوز صادر کنیم.های غیرمجاز صادر نکنیم؛ زیرا ما ناگزیریم که برای چاهبرای چاه

 25ات تأمین شود. در حال حاضر نیاز شرب کشور وی گفت: فعاالن محیط زیست بر این باورند که آب شرب جامعه از طریق قن

 ها در بهترین شرایط فقط هشت میلیارد متر مکعب است./میلیارد مترمکعب است در حالی که آبدهی قنات

http://www.iana.ir/fa/news/41119/%D8%A7%D9%82%D8%AF 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

عکس برگزیده  5۰شود/ برگزاری نمایشگاه با همایش بزرگداشت روز ملی آب یازدهم اسفند برگزار می

 مسابقه آب

جهاد کشاورزی و سازمان آب برگزار می شود همایش بزرگداشت روز ملی آب امسال با حضور پر رنگ تر مسووالن دو معاونت وزارت 

 .عکس برگزیده از میان عکس های ارسالی مسابقه عکس در نمایشگاه جنبی به نمایش گذاشته خواهد شد 50و 

شود. محمد حسن شریعتمدار، همایش بزرگداشت روز ملی آب یازدهم اسفند در اتاق ایران برگزار می به گزارش ایانا از اتاق ایران،

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: بزرگداشت روز ملی آب به رسم نیاکان و برای جلب توجه همه رئیس 

نفعان به شود. وی دلیل این امر را ورود مردم و ذینفعان به مساله آب، سال گذشته برگزار شده که امسال هم برگزار میمردم و ذی

 .حل در این مساله عنوان کردهای رسیدن به راهمساله آب به عنوان یکی از راه

رسانی از وضعیت کنونی آب کشور، شناسایی کمبودها و مشکالت حوزه آب و تجلیل از خدمتگزاران حوزه آب را شریعتمدار، اطالع 

از  به حضور دو معاونترئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره .از دیگر اهداف این همایش عنوان کرد

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آب در همایش یازده اسفند، گفت: امسال از همه مسئوالن خواسته شده در همایش شرکت کنند و 

 .نهاد سپرده شودهای مردمبرای سال آینده هم تمایل داریم مدیریت همایش به سازمان

بزرگداشت روز ملی آب و برگزاری نمایشگاه و اعالم برندگان مسابقه عکاسی آب های جانبی همایش شریعتمدار با اشاره به برنامه

شده است که از این تعداد  عکس برای دبیرخانه همایش ارسال 3200نفر در مسابقه عکس شرکت کرده اند و تاکنون  880گفت: 

 /.شودعکس برای نمایشگاه انتخاب می 50

http://www.iana.ir/fa/news/41080/%D9%87%D9%85%D8%A7%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 تصمیم سخت یا تصمیم بد؟

سیر پایان و ادامه این میلی بهتر از تلخی بیاند یک پایان تلخ بر وضعیت اقتصادی فعلی، خامروز بخش بزرگی از جامعه پذیرفته

 اند؟نادرست است. اما آیا اهالی سیاست و متقاضیان قدرت، به چنین درکی رسیده

 محسن جالل پور

است. انتخاب بین  جمهوری در گزارشی جامع، اقتصاد ایران را در برابر یک دوراهی و انتخاب سخت تصور کردهمشاور اقتصادی رئیس

ای بر این های حقیر، اشتراک نظر زیادی وجود دارد، حاشیههای این دو بزرگوار و دیدگاهو راه بد. از آنجا که میان تحلیل راه دشوار

دهه طالیی  40حدود پنج دهه است که اقتصاد ایران از مسیر درست خارج شده و بیراهه را انتخاب کرده است. دهه .نویسمدو نظر می

بر این اقتصاد تحمیل شد، مسیر را به کلی تغییر داد. بدون شک  50های نادرستی که از اوایل دهه استاقتصاد ایران بود، اما سی

 .ترین انحراف اقتصاد ایران، افتادن در چاه درآمدهای نفتی بودبزرگ

ین مسیر پر غلط از همان زمان که درآمدهای حاصل از فروش نفت به جای ثبت در ستون سرمایه، به ستون سود وارد شد تا امروز ا

 .ها، با مصرف ثروت بین نسلی، اقتصاد کشور در یک مسیر غلط پیش رفته استادامه پیدا کرده و در تمام این سال

ای رسیده و وارثان به جای حفظ و افزایش آن و به جای ای است که به خانوادهدرآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران شبیه ارثیه

رداشت طور مداوم از اصل سرمایه باند و بهسیر تولید و خلق بیشتر ثروت، راه توزیع ثروت را در پیش گرفتهکارگیری این ارثیه در مبه

خواران وری، عمال به حاشیه رانده شده و میراثهای جدید و بهرهدرچنین پارادایم اشتباهی، تولید، صادرات و خلق ایده.کنندمی

اند. اکنون در اقتصاد ایران، تولید جای خود را به تولید تبدیل شدهکنندگان بیفهنر و مصرهایی بیمنابع طبیعی، به انسان

روز از این سرمایه کاسته شده و گرایی و سوداگری سپرده است. نتیجه این روند مشخص است؛ مسلما با گذشت زمان، روزبهمصرف

 .گذرد که چیزی از آن باقی نخواهد ماندزمان زیادی نمی

 .کرد این درآمدها، یکی را انتخاب کنیمی رسیده که باید بین راه دشوار ترک اعتیاد درآمدهای نفتی و راه بد هزینهاما اکنون زمان

اند. وجه دیگر، انتخاب دشوار برای اصالح ساختار اقتصادی کشور است. اقتصاد ای است که دکتر نیلی مطرح کردهاین یک وجه مساله

کند و راننده که به دشواری در حال هدایت ماشین ر مسیری سخت و سنگالخی حرکت میایران شاید شبیه ماشینی است که د

دهنده زیادی روشن شده و راننده باید انتخاب کند که این مسیر را ادامه های هشدارشنود. چراغاست، از هر بخش آن صدایی می

 .دهنده توجه کنددهد یا اینکه حرکت را متوقف کرده و به عالئم هشدار

دهنده نیست؟ آیا بیکاری انبوهی جوان به اندازه کافی هشدارآمیز نیست؟ آیا صدای مردم یا صدای رکود فعلی اقتصاد ایران هشدارآ

راغ و ها چها و دهها و بنگاههای بازنشستگی، خشکسالی، ورشکستگی بانکخوزستان عالمت خطرناکی نیست؟ آیا بحران صندوق

 ند؟کننده نیستعالمت دیگر، نگران

دکتر نیلی معتقد است اکنون باید بین راه دشوار و راه بد یکی را انتخاب کنیم، اما از نظر من امروز نسل ما آزادی همین انتخاب را 

 .هم ندارد. تنها راه موجود، انتخاب مسیر سخت است

اهی بزرگ مداوا دارد، اگر خیانت نباشد، اشتبانتخاب بد یعنی به پارک و تفریح بردن اقتصاد بیمار. به تفریح بردن اقتصادی که نیاز به 

ترین وجه اش را خواهد پرسید و واکنش نشان خواهد داد. شاید دردناکهایی که شاید ما ندانیم، چراییاست که جوان امروز با روش

م جامعه خوش مساله این است که هیچ راهی جز انتخاب راه سخت پیش روی ما نیست، اما این انتخاب ممکن است به مذاق عمو

 گذاری کاهش پیدا کردههای گذشته آن قدر رفتار سیاستمداران پر خطا و نادرست بوده که اعتماد عمومی به سیاستنیاید. در سال

ادی، های اقتصهای سیاسی برای مردم تشریح شود. اینکه در خیلی از حوزهاست. پس بهتر است وضع موجود، صادقانه و به دور از بازی
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ایم و اگر وفاق و همدلی نداشته باشیم، امکان گذار از این مشکالت را نداریم. مهم این است که اهالی قدرت دار رسیدهبه مرز هش

های امروز را برای مردم تشریح کرده و جامعه را از شرایط خطرناک فعلی مطلع کنند. مردم به همان صادقانه و با حسن نیت، واقعیت

 .بیزارند، آمادگی دارند که برای کشورشان از جان و مال هزینه کنند اندازه که از دروغ و فریبکاری

ن مسیر پایان و ادامه ایاند یک پایان تلخ بر وضعیت اقتصادی فعلی، خیلی بهتر از تلخی بیو امروز بخش بزرگی از جامعه پذیرفته

 اند؟نادرست است. اما آیا اهالی سیاست و متقاضیان قدرت، به چنین درکی رسیده

http://www.iana.ir/fa/news/40943/%D8%AA%D8%B5%D9%85% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

  های بانک جهانی برای ایرانآموزه

  مرتضی عمادزاده

  مرتضی عمادزاده

  عضو هیات علمی سازمان مدیریت 

ای در حوزه منتشر شده، گزارش بسیار جامع و عالمانه« حکمرانی و قانون»بانک جهانی که تحت عنوان  2017گزارش سال 

العمل و رخوبی تحلیل کرده است. در جای جای این گزارش دستوسیاستگذاری است و با کمک گرفتن از مفاهیم نظری، مسائل را به

بینیم. این گزارش برای کشور ما هم ریزی توسعه و حکمرانی میراهنما برای کشورهای در حال توسعه در حوزه سیاستگذاری، برنامه

واند تهای بسیار خوبی به همراه دارد که باید به نحو احسن از آن بهره جست چراکه گزارشی است بسیار نافع و سودمند که میآورده

هنما برای مدیران بخش عمومی و بخش خصوصی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد. این به عنوان را

های سازمان ملل درباره اهداف توسعه در هزاره سوم یا گزارش پایداری اهداف توسعه تحت عناوین گزارش به نوعی در راستای گزارش

Millennium Development Goals و Sustainable Development Goals ها، منتشر شده است. در هر دو این گزارش

های گوناگون توسعه تاکید شده است، ها در حوزهبر ارتقای سطح صلح و عدالت و ایجاد نهادهای قوی در کمک به اجرای سیاست

، توسعه اقتصادی و عدالت های موجود در حوزه امنیت، رشدگزارش، حکمرانی خوب را به عنوان رویکردی برای غلبه بر چالش

ترین معیار برای تشخیص یک اقتصاد سالم و پویا رشد اقتصادی است مناسب»گوید: شومپیتر، از متفکران مکتب اتریش می .برشمرده

ها، توسعه کیفی آموزش و برای رسیدن به درجه مطلوبی از رشد، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، امنیت مالکیت، توسعه زیرساخت

های جامعی در راستای همه نکاتی که در این جمله کوتاه در این گزارش بانک جهانی تحلیل« آفرینی از جمله الزامات است.ارتو مه

تگذاری های سیاسکند و به شرح و تحلیل آن در حوزهبرداری میشومپیتر آمده، به زیبایی ارائه و از مفاهیم دقیق سخن شومپیتر الیه

ها مستلزم تخصیص بهینه و صحیح هاست. توسعه زیرساخته یکی از لوازم حکمرانی خوب، توسعه زیرساختپردازد. گفته شده کمی

 خواری وآمیز، ویژههای نادرست و فسادهای تخصیصمنابع است و الزمه تخصیص بهینه و صحیح منابع نیز از بین بردن زمینه

اندازند. عامل که وجودشان حکمرانی خوب و رشد عادالنه را به مخاطره میبرد این گزارش از چند مانع پنهان نام می.عدالتی استبی

نفع های ذیاست. این کاستی مربوط به موانع ذهنی مدیران یا مقاومت گروه (bounded rationality) اول محدودیت در عقالنیت

ای وسعهسازی اقدامات تاطالعات برای پیاده کارگیری اطالعات مرتبط با سیاستگذاری؛ یا قابلیتشان در پردازش صحیحدر کسب و به

نام  (bounded reliability) و اصالحی است. مانع پنهان دومی که این گزارش از آن نام برده و در ادبیات نظری از آن با عنوان

رایط نی که تغییر شخصوص زماهاست، بهها و اجرای سیاستهای مرتبط با عدم پایبندی به ایفای مسوولیتبریم، درواقع کاستیمی

ویژه ها تعهد الزم را نداشته باشیم، هم دولت و هم مردم بهاجرای سیاست اند. اگر نسبت به مسالهتر کردهها را سختاجرای سیاست

کت ارروند. مثالً مردم از مشهایشان طفره میشود، از ایفای مسوولیتکند و پیاده کردن سیاست مشکل میزمانی که شرایط تغییر می

شود. کنند و دولت هم با عدم انجام صحیح وظایفش موجب ناکارآمدی میهای توسعه و پرداخت مالیات استنکاف میدر هزینه

کند. ناکارآمدی دولت نیز به گسترش اقتصاد غیرمتشکل، گسترش عدم شفافیت، دامن زدن به اقتصاد در سایه و امثال آن کمک می

ها و موانع پنهان باشیم. گزارش برای ها، محدودیتباید مراقب این کاستی نیل به اهداف توسعه،دهد که برای این گزارش هشدار می

های خوب برای رسیدن به اهداف توسعه کدامند و دوم کند. اول اینکه سیاستنیل به اهداف توسعه دو سوال را همزمان مطرح می

نتیجه بدهند. گزارش بانک جهانی پاسخ این دو سوال را در حکمرانی  ها خوب عمل کرده وَشود سیاستاینکه چه اقداماتی باعث می

روند که ما را به نتیجه مورد ای پیش میها به گونهگوید اگر حکمرانی خوب داشته باشیم، سیاستکند و میوجو میخوب جست
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ی شده. اول، تعهد یا پایبندی به کنند. برای اینکه این حکمرانی خوب اتفاق بیفتد، سه عامل پیشران معرفنظرمان نزدیک می

خوبی ها بهدومین عامل پیشران برای اینکه سیاست .شودویژه زمانی که با تغییر شرایط، اجرای سیاست دشوار میهاست بهسیاست

رست های دگذارند. و سوم اینکه باید همگان به اجرای سیاستپیاده شوند، هماهنگی بین کسانی است که در اجرای سیاست تاثیر

ها و نتیجه خوب گرفتن از گوید وظیفه اصلی نهادها در کمک به اثربخش کردن سیاستترغیب شوند. درواقع این گزارش می

هدف این حکمرانی هم نیل به امنیت،  .خوبی انجام شودکنند حکمرانی بهها، تاکید بر این سه پیشران مهم است که کمک میسیاست

محوری و برابری در توزیع رفاه است. ما امروز د رشد و توسعه و رفاه، توسعه بهزیستی، توسعه عدالتگریزی، ایجافقد خشونت و قانون

سیاری از کننده بدرستی مورد استفاده واقع شود، تامینکه مفاد این گزارش بهها نیازمندیم. درصورتیدر ایران به یکایک این توصیه

نیت، های مرتبط با امکند برای کارا کردن سیاستما خواهد بود. این گزارش تاکید می کننده بسیاری از مشکالت اجرایینیازها و رفع

اند آن ددقت پیگیری شود و این را مدخلی برای اصالحات اساسی و حرکت به سوی حاکمیت قانون میباید مطالبه رشد و عدالت به

های برابر برای همه است به این صورت که هم کردن فرصتمنظور آن است که حاصل چنین قانونی فرا«. قانون با رویکرد مدرن»هم 

 .های آزاد داشته باشندهمگان برای اشتغال، شیوه زندگی و تالش برای افزایش درآمدهای مشروع خودشان انتخاب

ما اصول راهن کند. سه مسیری که به عنوانهای مختلفی ارائه میها هم به صورت گام به گام دستورالعملاین گزارش در سایر زمینه

اند. اول آنکه تنها به شکل و ساختار نهادها توجه نکنیم، گونه مطرح شدهکنند اینبرای تفکر درباره اصالحات به مدیران کمک می

هم است، ها بسیار مبلکه بیشتر به این بیندیشیم که وظایفی که این نهادها برعهده دارند، چیست. دوم آنکه اگرچه توسعه ظرفیت

نیم، بلکه به سازی قانون توجه نکها کجا اتفاق بیفتد، دارای اهمیت بیشتری است. و نکته بعد اینکه تنها به پیادهسعه ظرفیتاینکه تو

کننده اهداف توسعه را مد نظر قرار دهیم. البته این نقش قانون در اهداف توسعه حساسیت نشان دهیم. درواقع قوانین موثر و دنبال

حتوا به ابعاد بسیار متعدد دیگری هم با رویکردی کامالً علمی و تحقیقی پرداخته است. از جمله هشدار گزارش از باب جامعیت م

 یافتهفساد به این صورت که فساد را یک بیماری تلقی نکنیم که در فکر عالج آن باشیم، بلکه آن را یک تالش سازمان نسبت به مساله

 های حکمرانی خوبتواند پایهانیم و از اشاعه و گسترش آن جلوگیری کنیم، چون میهای حکمرانی خوب بدبرای به هم ریختن پایه

دهد در هر را دچار اخالل کند. بخشی از گزارش نیز رابطه بین شاخص توسعه انسانی و کاهش فساد را مطالعه کرده و نشان می

ه پذیری نیز به این موضوع پرداختد شفافیت و حسابهای توسعه انسانی باالتر باشد، فساد کمتری وجود دارد. در مورکشوری شاخص

تواند مانع نیل به اهداف توسعه شود. مباحث دیگر این گزارش درباره مدیریت مخاطرات، جرم و جنایت، که عدم شفافیت تا چقدر می

 ش ناسالم منابعتمرکززدایی و همکاری بخش خصوصی و دولتی، توجه به آموزش و بهداشت، توجه به حساس بودن نسبت به گرد

است  ها مربوطمالی و پولی نیز از مواردی هستند که مورد توجه قرار گرفته است. بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به نقش رسانه

قابل انکار است. در همه جای این گزارش ها برای اشاعه مفاهیم و نیل به اهداف توسعه، تا چه حد حیاتی و غیرو اینکه نقش رسانه

ود. شطی معنادار بین مطالب مطروحه و مشکالت و مسائل کشورهای در حال توسعه خصوصاً کشورهایی مثل ایران مالحظه میارتبا

ای جامع برای تحلیل و گسترش این مفاهیم رخ دهد تا ذهن مسووالن و مدیران کنم الزم است یک تالش رسانهبنابراین فکر می

ای این گزارش را که بر پایه اصول دقیق نظری و علمی به شیوه حکمرانی خوب تهیه ارشد به محتوای آن حساس شود. باید محتو

خوبی روشن ویژه حاال که برنامه ششم در جریان بررسی و تصویب است، بهشده تبیین کنیم و نقش آن را در نیل به اهداف توسعه، به

شده در های مطرحی از مجله را به تبیین و نشر اندیشهبرای چند ماه بخش «تجارت فردا»کنیم. بسیار مناسب است که مجله وزین 

نظران را در این باره به عنوان پیشنهاد اقدامات راهگشا در اختیار مسووالن های صاحباین گزارش اختصاص داده و حاصل اندیشه

 در جریان آن مشکالت های متخصص، طی مدت حدود دوسال تهیه شده وکشور قرار دهد. از آنجا که این گزارش با همکاری تیم

های ما وظیفه خود را در های مناسب ارائه شده است جا دارد رسانهحلبندی و برای آنها راههای در حال توسعه تحلیل و دستهکشور

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 یمحوری، امنیت و توسعه اقتصادی، اجتماعتبدیل این مفاهیم به یک گفتمان عمومی مشارکتی ایفا کنند تا مسائل حکمرانی، عدالت

  .و فرهنگی به دغدغه آحاد مردم و مسووالن کشور تبدیل شود

http://www.iana.ir/fa/news/ 41169/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 رشد مقاالت علمی و زنگ خطر مشکالت کشور

های اخیر همپای مجامع دانشگاهی معتبر دنیا تولید مقاله های کشور در سالدهد دانشگاهآمارها نشان می |شهروند ، سحرالله

دانشگاه  500المللی درفهرست علمی بین بندی مراکزهای ایران در رتبهاند، اما این تولیدات علمی باعث نشده است که دانشگاهداشته

برتر باشند. ازسوی دیگر، نتیجه تحقیقات اساتید و دانشجویان کشور تاکنون گشایش چندانی برای انعقاد قراردادهای مالی قابل توجه 

ت اما هنوز ها با بخش تولید و خدمات موضوع جدیدی نیسموضوع عدم ارتباط دانشگاه.های صنعت و خدمات نداشته استبا بخش

ه های بزرگ دنیا که باند راهکار موثری برای آن پیدا کنند. امروز موفقیت و ارزشیابی دانشگاهمتولیان امر در هر دوبخش نتوانسته

های نسل سوم معروف هستند، نه به خاطر آمار مقاالت و نوع تدریس بلکه براساس تأثیر آنها درصنعت و تولید کاالهای جدید دانشگاه

براساس ابالغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این وزارتخانه .شودهای خالقانه سنجیده میهو اید

ریزی و بسترسازی کند. قرارگرفتن دراین رتبه نیازمند دانشگاه برتر دنیا برنامه 200دانشگاه کشور به فهرست  5باید برای پیوستن 

شود  شدن توجه جدیبنیانمراکز علمی کشور به مقوله علم و پژوهش است. دراین رویکرد باید به مقوله دانشتغییر نگرش مدیران 

 .ای از مشکالت کشور را باز کندتا مقاالت تهیه شده و ارزش کاربردی و واقعی پیدا کرده و گره

اند اندازی شده که توانستههای فناوری کشور راهها و پردیسبنیان درپارکشرکت دانش 1000درحال حاضر و با کمک دولت بیش از 

ها درقیاس با گردش مالی صنایع بزرگ کشور ارزش افزوده قابل توجهی نیز کسب کنند اما میزان درآمدها و اشتغالزایی این شرکت

نگاهی نیز به است، ولی باید نیمها در اهتمام به علوم جدید نظیر نانو، بیو و... قابل ستایش بسیار ناچیز است. تغییر رویکرد دانشگاه

صنایع پایه کشور نظیر صنعت نفت، معدن و حتی خودروسازی داشت تا درآمدهای مراکز دانشگاهی همپای مقاالت علمی افزایش 

براساس گزارش وزارت نفت، روزانه صدها مترمکعب گاز درجریان استخراج نفت و گاز درمیادین پارس جنوبی و غرب .داشته باشد

ای رو شده و باید برای آن چارهشود و به خاطر عمر باالی مخازن نفت، برداشت از این مخازن با مشکل روبههدررفت می کارون

های بنابراین مراکز علمی و دانشگاهی کشور رسالت دارند برای حل مشکالت برنامه داشته باشند. قطعا اجرای برنامه اندیشیده شود،

شدن تهدید و صیانت از ر میادین مشترک نفت و گاز عالوه بر اینکه سودآور است، منجر به برطرفهایی نظیعلمی و عملی درحوزه

دانشگاه برتر دنیا همکاری با  6عنوان تی، تورنتو، بریتیش کلمبیا، مک گیل و اتاوا بهایهاروارد، ام برگ برنده.حقوق ملت خواهد شد

جمهوری درجریان بازدید از برج فناوری دانشگاه ین دلیل است که معاون اول رئیسالمللی است. به همهای بزرگ بینکارتل و تراست

 .رو مشکالت کشور باشد، بلکه باید جلوتر از مسائل راهکار ارایه کنددانشگاه نباید دنباله امیرکبیر تاکید دارد؛

ها نتواند اما اگر به هر دلیلی نظیر تحریم دنیاست، ایران برای توسعه نیازمند فناوری نوین است و از این منظر هم نیازمند تعامل با

رفتن منابع و سهم خود درمنطقه باشد. آمار تولید مقاالت علمی خوب است، اگر این این فناوری را به خدمت بگیرد، باید غصه از بین

کز ای خارجی اقتصاد صیانت کند. مراهمقاالت همسو با معضالت تولید و صنعت کشور باشد و بتواند از اقتصاد کشور در برابر تکانه

دیگر  ها مشکلماندگی صنایع، بیکاری و... دههای معتبر دنیا زنگ خطر عقبعلمی کشور باید برای قرارگرفتن درفهرست دانشگاه

 .تر از سایر مراکز درک کنندکشور را سریع

ttp://www.iana.ir/fa/news/h41092/%D8%B1%D8%B4%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

شود/ اختالل چهار تریلیون دالری در درصد تجارت شهرها تحت تأثیر تبعات تغییر اقلیم مختل می76

 هاسرمایه شهرنشین

راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی در چارچوب "ای با عنوان و توسعه پایدار در مقالهزهرا یزدانی، پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست 

ای از تاثیرات تغییرات اقلیمی بر سرمایه شهرها تحت تأثیر تبعات تغییر اقلیم دهندهضمن اشاره به برآوردهای تکان "آورشهرهای تاب

 .شود، مورد اشاره قرار داده استرائه میدر آینده، راهکارهایی که برای سازگاری با این پدیده ا

های مختلف زندگی بشر تأثیرگذار است. به همین منظور راهکارهایی برای سازگاری تغییرات اقلیمی در آینده روی بخش

تریلیون دالر از سرمایه شهرها تحت تأثیر تبعات  4، ۲۰3۰دهد تا سال شود. برآوردها نشان میبا این پدیده ارائه می

اکسیدکربن در اتمسفر زمین شود. افزایش غلظت گاز دیدرصد تجارت آن ها مختل می 7٦ر اقلیم قرار گرفته و تغیی

ار کند. به همین دلیل اقدامات کاهنده انتشهای انسانی پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی را تشدید میدلیل فعالیتبه

ر اقلیم است که در حوزه شهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله این گاز، راهکاری برای مبارزه با تبعات منفی تغیی

راهکارهای "پیش رو حاصل تالش زهرا یزدانی، پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار است که با عنوان 

 در این پژوهشکده ارائه شده است. "آورمقابله با تغییرات اقلیمی در چارچوب شهرهای تاب

ریزی شهری از طریق کنترل کاربری زمین نقش مهمی در کاهش انتشار کربن رنگار ایانا، بر اساس این مقاله، برنامهبه گزارش خب

ریزی اکولوژیک و ورود به عصر تمدن اکولوژیک امکان خواهد داشت. تحقق این ایده از طریق ایده شهر اکولوژیک و از طریق برنامه

 رساند.ریزی کاربری اراضی اکولوژیک ما را به اهداف خود میریزی کاربری انسان مدار به برنامهمهپذیر خواهد بود. گذار از اندیشه برنا

های تجدیدپذیر، شهرهای فاقد کربن و یا شهرهای کم شهرهای اکولوژیک انواع مختلفی دارند که عبارتند از: شهرهای دارای انرژی

خودکفا، شهر غیرمتمرکز، شهر هوشمند، شهر دارای تنوع زیستی، شهرهای  کربن، باغ شهر، شهرهای دارای کارایی منابع، شهرهای

بر زده و از مدل آور.کشورهایی که اکنون دارای رشد سریع شهرنشینی هستند این شانس را دارند که میانشکوفا و شهرهای تاب

برد برای -ا توسعه شهر یک استراتژی بردپرهیز کنند. یکپارچگی کارایی اکولوژیکی ب "کنیاول رشد کن، بعد تمیز می"ای توسعه

 شود.سو و رشد اقتصادی و کیفیت باالی زندگی از سویی دیگر تأمین میهاست به نحوی که امنیت انرژی و اکولوژیکی از یکدولت

ن ایی است که ممکآور است. تغییر اقلیم ایجاد تفاوت در توزیع آماری الگوهای آب و هویکی از انواع شهرهای اکولوژیک، شهرهای تاب

ها سال طول بکشد. تغییر اقلیم ممکن است به متوسط به شرایط آب و هوایی اشاره کند و یا به تغییرات آب و ها تا میلیوناست دهه

های تر. تغییرات اقلیمی به دالیل مختلفی مانند فرایندهای طبیعی، تغییر در دریافت اشعههوایی در طی یک دوره زمانی طوالنی

 آید. چهار تریلیون دالر ازهای انسانی مانند گرمایش جهانی به وجود میدی توسط زمین، انفجارهای آتشفشانی و یا فعالیتخورشی

درصد تجارت شهرهای دنیا به واسطه  76در معرض تغییرات اقلیمی قرار خواهند گرفت.  2030های موجود در شهرها در سال سرمایه

پذیری با تغییرات اقلیمی در شهرهای جهان اقدام سازش 757، 2014ر خواهند گرفت. در سال تغییرات اقلیمی در معرض خطر قرا

هایی که در راستای کاهش تغییرات اقلیمی در شهرهای لندن، مادرید، دوربان و تایپه از سال انجام شده است. به واسطه فعالیت

 یافته است.میلیون تن دی اکسید کربن کاهش  1.13انجام شده است تولید  2009

 محیطی شهرهای جهانوضعیت زیست

 2.3درصد جمعیت جهان در شهرها است و  60دهد. از سوی دیگر تمرکز بیش از جهان در شهرها رخ می GDPدرصد 80تولید 

شود. مصرف بیش های شهری انجام میدرصد کربن جهان در محیط 80کنند. تولید بیش از میلیارد نفر جمعیت در شهر زندگی می
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خورد. در ایران نیز نیز درصد آسیب وارده به الیه ازن توسط شهرها رقم می 50درصد انرژی جهان در شهرها است و بیش از  50از 

درصد آن در شهرها زندگی  71نفر یعنی باالی  661هزار و  364نفری، پنج میلیون و  669هزار و  149میلیون  75از جمعیت 

و برخی شهرهای دیگر مانند سنندج، کرمانشاه و اهواز گزارش شده است. آسیب دیدگی و فرسایش  کنند. آلودگی هوا درکالنشهرهامی

و  های اقتصادیزایی و جنگل زدایی و تغییر کاربری اراضی که منجر به به خطر افتادن امنیت غذایی و بحرانخاک ناشی از بیابان

ا و تشدید فشار به این مناطق را فراهم کرده است. تنش آبی به دلیل شود زمینه مهاجرت روستاییان به شهرهاجتماعی و مهاجرت می

کاهش ذخیره و عرضه آب و افزایش تقاضای آب که منجر به مشکالت امنیتی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در شهرها خواهد 

فتن های فسیلی ، از بین رسوخترویه انرژی و افزایش تولید دی اکسید کربن و وابستگی شدید به مصرف شد. افزایش مصرف بی

ریزی دلیل عدم وجود برنامهها، کریدورهای باد در تهران( بههای پیرامون شهرها، تپهها، دشتهای طبیعی در شهرها )رود، درهسرمایه

 های مناسب شهری قابل مشاهده است.کاربری اراضی و طراحی

 تغییر اقلیم، واقعیتی گریزناپدیر

ها و طوفان ها در این های ناشی از سیلت اقلیمی احتمالی دور از دهن نیست بلکه واقعیتی جاری است. خسارتامروزه دیگر تغییرا

اند. مراکز شهری باید با ابزارهای های زیادی در آنها انباشته شده است تکرار شدهویژه در شهرهایی که جمعیت و سرمایهها بهسال

ریت ساختیم و مدیهایی که تاکنون شهرهایمان را میاقلیمی آماده شوند. همچنین باید روشمناسبی برای برخورد با اثرات تغییرات 

ای هستند. در حال حاضر وقت آن رسیده است که درصد گازهای گلخانه 80کردیم، تغییر کند. چرا که عامل تولید بیش از می

اقلیمی و سایر حوادث طبیعی در قالب یک برنامه جامع های ناشی از تغییرات ای به کاهش آسیبجانبهگذاران نگاه همهسیاست

بکه های تغییرات اقلیمی دارند. در آسیا شاند که نیاز به مقابله با آسیبمدیریت مخاطرات داشته باشند. سیاست گذاران جهان دریافته

( که توسط بنیاد 2008-2017ساله ) 9آوری شهرهای آسیایی در برابر تغییرات اقلیمی تشکیل شده است و طی یک برنامه تاب

 شهر در چهار کشور آسیایی )هند، اندونزی، تایلند و ویتنام( در حال تحقیق و فعالیت است. 10شود، بر روی راکفلر حمایت می

 آور کارکردهای شهرهای تاب

 کند.آورده مینیازهای اساسی )غذا، آب، انرژی، دارو و پناهگاه( را در همه شرایط یعنی شرایط تنش و شوک هم بر -

زندگی انسانی مورد حمایت و حفاظت و در شرایط کامالً ایمن قرار دارد. شهرها ظرفیت کافی برای برخورد با حوادثی مانند سیل،  -

 های انسان ساختها شامل سرمایهیابند. این داراییشوند و افزایش میها حفاظت، نگهداری میدارایی -سوزی و... را دارند.زلزله، آتش

 ها، خاک و آب است.ها، جنگلها، تاالبهای طبیعی مثل رودخانههای انتقال انرژی یا سرمایهها، شبکهها و جادهها، ساختمانمثل پل

های شخصیتی متفاوت وجود دارند. در چنین ها و ویژگیهای مختلف از نژاد، قومیتکند. در شهر آدمروابط انسانی را تسهیل می -

 شوند.ها در شرایط شوک و استرس دچار ورشکستگی اجتماعی و انسانی نمیای آرام و زنده و قابل زندگی است انسانشهری که جامعه

های عمومی در سطح مردم دهد. این دانش شامل علم در سطح دانشمندان و آگاهیدانش، آموزش و نوآوری و خالقیت را ارتقاء می -

 ها دارد.های ناشی از حوادث و بحرانیدی برای دفع شوکشود. دانش و آگاهی نقش بسیار کلعادی می

نقش قانون، مقررات و عدالت پذیرفته شده و مورد حمایت است. اینکه شهروندان دارای حقوق برابر باشند و احساس تعلق به جامعه  -

ه باشند. نقش پلیس در مواقع شود که شهروندان احساس امنیت داشتداشته باشند در مواقع بحران بسیار ضروری است. و باعث می

پذیرد و در معاش مردم تحت حمایت است. تجارت و تولید درآمد عموماً در شهرها صورت می -بروز مخاطرات بسیار حیاتی است.

طور مثال فضای کافی برای کار کردن شود و اینکه شهروندان احساس کنند که بهحقیقت کاالها و خدمات عموماً توسط آنها تولید می

ریزی های الزم برای تولید درآمد باید ایجاد شده و به نحوی برنامهکند. فضا و زیرساختدر شهر وجود ندارد ایجاد استرس و فشار می

 شود که شهروندان در شرایط بحران نیز امکان کسب درآمد داشته باشند.
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رفاه و رونق اقتصادی و تولید رقابت درون و بیرون شهر را  ها و بستر مقرراتی الزم برای ایجاد انگیزه برای تولیدشهر باید زیرساخت -

 شود.های اقتصادی و بیکاری میهایی مانند بحرانفراهم کند. عدم توانایی شهر در ایجاد چنین بستری باعث ایجاد شوک و استرس

 آوری در ایرانتجارب تاب

های شهر اکولوژیک در ایران انجام شده ان بر اساس شاخصهای سنتی ایرتحقیقی با عنوان بررسی عملکرد اکولوژیک سکونتگاه -

ها هستند مورد بررسی قرار است و چهار شاخص مهم مدیریت انرژی، کاربری زمین و حمل و نقل و آب که اثرگذارترین شاخص

 شود:ها، شاخص کاربری زمین به صورت خالصه مطرح میگرفت. از بین این شاخص

 (1375بندی و ارتباط بناهای عمده با یکدیگر )ورجاوند، گیری بافت و کالبد عمده شهرها و شبکهشکلوجود نقشه و طرح جامع در  -

ها و بناهای همگانی مورد نیاز ها و میدانچههای مختلف و ایجاد مرکزیت برای هر محله با میدانشهر بر محلهتکیه بافت مسکونی -

 (1375؛ حقیقت نایینی و افشار، 1375انبار )ورجاوند، بها، حمام، مسجد و آساکنان محله مانند بازارچه

 ارتباط سلسله مراتبی موزون محالت به بازار و از آن طریق به مجموعه شهر -

 گیری آن بر اساس تعلیمصورت تار عنکبوتی بوده که مجموعه بافت نشان از شکلهای دسترسی بافت بهفرم کلی شبکه -

 اند.کردهدر آن زندگی می معیشت و فرهنگ مردمی دارد که -

ل ای متشکها عمدتاً با لبههای عمده از یک طرف به مرکز محله و از طرف دیگر به بازار یا مرکز شهر مرتبط هستند. راهدسترسی -

 از

 اند.واحدهای مسکونی یا بناهای تجاری دارای ارتفاع زیاد )ایجاد سایه( احاطه شده -

خاص خود یعنی مرکزیت، اندازه و ابعاد مناسب، وجود فضاهای متنوع، دید مناسب، داشتن حداقل در واقع محالت با داشتن فرم  -

آورند )حقیقت نایینی و افشار، وجود میامکانات و تسهیالت شهری سازگاری کاملی را بین نوع و فرم و فعالیت یا تراکم موجود به

1375) 

توان سازی منابع طبیعی و محیط زیست را میخارج از ظرفیت اکولوژیک و ضایعرویه و های طبیعی، توسعه بیعدم توجه به ویژگی -

 عنوان مسئله مشترک در شهرسازی جدید تلقی کرد.به

ها و اجزا عملکردی یابی، طرحی عناصر شهری و معماری ساختماندر واقع شهرهای قدیمی ایران در سه مرحله استقرار و مکان

اند و با توجه به فرهنگ، معیشت و تکنولوژی آن دوران جوابگوی نیازهای اساسی مردم بوده و از نظم تهآور داشاکولوژیک و کامال تاب

 اند.ارگانیک برخوردار بوده

http://www.iana.ir/fa/news/41106/76%D-8%AF%D8%B1% 
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 سخنرانی، بازدیدها مصاحبه،
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 مجادله با ابتکار مقابله با گرد وغبار

که کار را شروع کردیم، ستاد ملی  92ها و برنامه و نهادسازی است که این در سال کار ما چند بُعد دارد. یک بُعد تبیین سیاست

عالی محیط زیست تصویب کرد؛ این بخش نهادسازی. از آن هایش را شورایهنامسازی کردیم. دوباره آیینمقابله با گردوغبار را فعال

حال این ستاد بسیار فعال است. یک کارگروه ملی را دولت در وزارت کشور تصویب کرد به عنوان بخش مقابله با بحران که بهموقع تا

 ...آن بخش هم در وزارت کشور خیلی فعال است

آید؟ تمامش حرف ید؟ پس ابتکارتان کجاست؟ چرا گرد و غبار فقط در کشور ما میکنصدرا محق :چرا هیچ کاری نمی 

کس به فکر خوزستان اید؟ هیچشود؟ چرا خوزستان را فراموش کردهو حرف، پس نتیجه کو؟ چرا گرد و غبارها تمام نمی

سازمان محیط زیست در زمینه های منتقدان و مخالفان ترین دغدغهنیست و... . اینها و سؤاالتی دیگر بخشی از اصلی

چه بخش اخبار و چه بخش  -ها شده در رسانهگرد و غبارهای خوزستان است. با رصد بسیاری از نظرات و مطالب منتشر

شدن موضوع گردوغبارها مطرح های اجتماعی، بیشترین موضوعاتی که هرازگاه با داغو همچنین شبکه -نظرات مردمی

 .ی از این جنس استشود، سؤاالت و انتقاداتمی

نگرانی برای مردم خوزستان و برخی هم برای انتقاد و مخالفت با دولت، محیط زیست و بسیاری از سر دلسوزی و دل 

دهند. برخی صرفا کنند و حکم هم میگیری میگاه مطرح کرده و سپس نتیجهازرئیس این سازمان، این سؤاالت را هر

د؛ اما برخی در پی اهدافی دیگرند. به همین دلیل، سراغ معصومه ابتکار، رئیس پرسند و دغدغه جواب دارنسؤال می

سازمان محیط زیست، رفتم تا از منظر همین دلسوزان برای خوزستان، یا منتقدان و مخالفان او و سازمان تحت امرش، 

که روز گذشته مطرح شد هایی است وگویی که در ادامه آمده است، ماحصل پرسش و پاسخاین سؤاالت را بپرسم. گفت

 .روی شماست و اینک مشروح آن پیش

دانید آنجا گردوغبار آمده است؟ شما مگر رئیس محیط زیست نیستید؟ خانم ابتکار از وضعیت خوزستان خبر دارید؟ می

ت از زمان حفاظبیشترین سفرهای استانی کاری من و معاونان و مدیران ساکنید؟روید خوزستان و برای آنجا کاری نمیچرا نمی

هایی محیط زیست در دوره دولت یازدهم، به استان خوزستان بوده است. بیشترین توجه از نظر وقت، اعتبارات، تجهیزات و مسئولیت

هم که در این دوره ما داشتیم، در مسائل مربوط به آلودگی هوا، مسائل مربوط به مقابله و پایش گردوغبار و مسائل مرتبط با احیای 

 .ها بیشترین میزانش متوجه استان خوزستان بوده استتاالب

 مثال چند بار به خوزستان رفتید؟

ام؛ مثال ها خیلی کمتر رفتهسفر به استان خوزستان داشتم. بعضی از استان 9من از ابتدای شروع به کارم در دولت یازدهم تا امروز 

 20ماه گذشته در خوزستان بودم؛ یعنی کمتر از خرین بار همین بهمنتازگی آنجا بودم، این دومین سفرم بود. آهمین همدان که به

شود شش، هفت روز بعد از یک دور موقع گردوغبار در این استان ماه بود که تقریبا میروز قبل فکر کنم پانزدهم یا شانزدهم بهمن

جمهور که گزارش را وز بعدش آقای رئیسکه بعد از بازگشت هم گزارش آن جلسه و وقایعی را که من دیده بودم، بردم دولت و ر

شنیدند، دستور دادند و گفتند آقای مهندس حجتی شما از فردا مأموریت دارید که بروید برنامه عملیات اجرائی را برای حل مشکل 

ی هم هایهایی شده، چه کارهایی شده و چه کمبود و کاستیگردوغبار خوزستان انجام دهید؛ چون گزارش دادم که چه پیشرفت

 .وجود دارد

 هایی که بیشترین سفر استانی را به آنجا داشتید، کجا بودند؟بعد از خوزستان استان
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یار محیطی بسها هم مشکالت زیستام. هر دو این استانکدام پنج یا شش بار رفتهوبلوچستان که هرهای اصفهان و سیستاناستان

 .زیادی دارند

ها چه ها برای حل مشکل خوزستان را به دولت ارائه دادید، این کم و کاستیکاستی ها و کم وگفتید که گزارش پیشرفت

 چیزهایی بوده و تقصیر کیست؟

که کار را شروع کردیم، ستاد ملی  92ها و برنامه و نهادسازی است که این در سال کار ما چند بُعد دارد. یک بُعد تبیین سیاست

عالی محیط زیست تصویب کرد؛ این بخش نهادسازی. از آن هایش را شوراینامهم. دوباره آیینسازی کردیمقابله با گردوغبار را فعال

حال این ستاد بسیار فعال است. یک کارگروه ملی را دولت در وزارت کشور تصویب کرد به عنوان بخش مقابله با بحران که بهموقع تا

 ارگردوغب هایکانون مطالعات ستاد،. هستند عضو مسئول هایستگاهد ستاد این در آن بخش هم در وزارت کشور خیلی فعال است؛ 

مان ی، بحرانی و فوق بحرانیاصل هایکانون که دانیممی را ایران تمام االن ما یعنی است؛ کرده تکمیل گذشته سال سه این در را

 .کجاست

 گویید، چه کاری انجام شده است؟ها که میدرباره خوزستان روی این کانون

ایم. این کاری که االن بحرانی وجود دارد. اینها را شناسایی کردههای فوقهای بحرانی و کانونها، کانونخوزستان سه گروه کانون در

بحرانی استان است. اینها را ما های فوقجمهور و معاون اول رفتند و عملیات را شروع کردند، روی کانونمسئوالن با دستور رئیس

ی مقابله با گردوغبار بررسی کردیم که چه اقداماتی باید روی آنها انجام داده شود که بتوانیم از زوایای مختلف برای آمدیم در ستاد مل

ای است و ابعاد مختلفی دارد؛ مثال صرف کاشتن نهال ممکن است حل مشکل اقدام کنیم؛ چون این مسئله، مسئله خیلی پیچیده

پاشی های روان باشد و نیاز به مالچسیالب الزم باشد، یک جا ممکن است بحث شنهمه جا جواب ندهد. یک جا ممکن است پخش 

 .باشد

ا های گردوغباری رپاشی است. چرا کانوناتفاقا به گفته کارشناسان یکی از راهکارهای حل مشکل گردوغبار همین مالچ

 کنید که مشکل حل شود؟پاشی نمیمالچ

هایی که ممکن است برای حل این بخش از مشکل به درد دادیم برای بررسی انواع مالچ اتفاقا در همین زمینه کارگروهی تشکیل

اند ما در آن ها پیشنهاد دادهها، مؤسسات و دانشگاهمورد مالچ اختراعی، بیولوژیک و نوآورانه را که شرکت 74یا  73بخورد و تاکنون 

رد ای که مالچ نفتی کاربکدام آنها به اندازهست که تا االن متأسفانه هیچها این اکارگروه مورد بررسی قرار دادیم. مشکالت این مالچ

زیستی خودش را دارد و ما به عنوان سازمان محیط زیست درباره آن دانید که مالچ نفتی مشکالت محیطدارد کاربری ندارد. می

اند به عنوان گزینه نهایی برگزیده شوند، برخی مشکل های جدیدِ پیشنهادی نتوانستهکدام از این مالچهایی داریم؛ اما هیچمحدودیت

 دهند و بعضا شش ماه بیشترای از تابش آفتاب، باد و بارندگی کارایی خودشان را از دست میماندگاری دارند و اکثرا بعد از یک دوره

ود و زحمت کشیده شود و یک ای کرد، فرض کنید که این همه خرج شتوان کار غیرکارشناسی و عجلهعمرشان نیست. طبیعتا نمی

نوع مالچ انتخاب شود و از آن استفاده کنیم اما کارایی الزم را نداشته باشد؛ بنابراین موضوع خیلی موضوع فنی و تخصصی است و ما 

های کشور کار های دانشگاهها و بخشبسیار روی این به صورت گسترده در سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان جنگل

های فنی، تجربه کشورهای مختلف دنیا درمورد المللی در اهواز برگزار کردیم که این بحثکردیم. همین سال گذشته یک نشست بین

 .زمینه مطرح کردندمقابله با گردوغبار آنجا مطرح شد، مثال از چین آمدند و تجربه خودشان را دراین

 اید؟ای کردهکار عملی اید برای خوزستان چهبا همه اینها شما هنوز نگفته

که اتفاق مشابه گردوغبار امسال رخ داد، آمدیم مصوبه دولت را گرفتیم و گفتیم چه کارهایی  93برای استان خوزستان، ما در سال 

کاری در هفت هزار هکتار بود که منابع طبیعی در حد باید انجام بشود که یک بخشی از مصوبه دولت تاکنون اجرا شده که نهال
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کاری در شمال اهواز بود، در جاهای دیگر هم یک مقداری اناتی که داشت این کار را انجام داد و من هم رفتم بازدید کردم این نهالامک

تثبیت خاک انجام داده بودند. کارهای پخش سیالب هم در بخشی از مناطق انجام شد که از آنها هم رفتیم بازدید کردیم، اینها همه 

 92ها بود که پیگیری آن وظیفه ما بود. این تاالب که در سال یعی بود. یک بخشی از این مسئله هم احیای تاالبکار اداره منابع طب

توانید مقایسه دهیم و میای را داریم و نشان میهای زیادی از آن خشک شده بود حاال پرآب شده است، ما هم تصاویر ماهوارهبخش

های ما در سازمان حفاظت محیط ر آن جاده کشیده بودند، چاه زده بودند و... با پیگیریکه خشک شده بوده، د 92کنید که در سال 

آب کرخه روی تاالب باز شد و تا همین االن  93عنوان حق ندارید تاالب را خشک کنید، از سال هیچزیست و دستور من که گفتم به

 .هم ادامه دارد وضع آن تغییر کرده است

 ظ.ام که تاالب همچنان خشک است و آبی در آن نیستشنیدهاین حرف شماست، ولی من 

از هورالعظیم، هم فیلم هست و م عکس و همین امروز هم من از انجمن متخصصان محیط زیست ایران دعوت کردم و گفتم شما 

ود دارد در آن وج یاب تشکیل بدهید و بروید هورالعظیم را ببینید، گزارش بدهید که آیا تاالب خشک است یا آبیک هیئت حقیقت

 .که خشک شده بود 92های قبل از و زنده شده است، برخالف سال

هایتان گفتید که آقای حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، مسئول رسیدگی و حل مشکل گردوغبار شده و در صحبت 

این کار به آقای  اند، مگر شما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیستید؟اول به او دستور دادهجمهور و معاونرئیس

 حجتی چه ربطی دارد؟ چرا شما مسئول کار نشدید؟

ها و مراتع است و ما هیچ مسئولیتی برای اینکه براساس قانون و شرح وظایف، بحث گردوغبار به عهده جهاد کشاورزی و سازمان جنگل

ستاد ملی مقابله با گردوغبار را داریم آن هم  ایم. ما فقط مسئولیتوقت نداشتههای تثبیت خاک، کاشت نهال و... هیچدر اجرای طرح

ها که انجام دادیم، وظیفه داریم این را بررسی ها و برنامهها، تدوین سیاستبه عنوان دبیرخانه ستاد که برای هماهنگی بین دستگاه

هایشان را باید به طور منظم فعالیت های دولتی راگرفتیم که گرفتیم، دستگاهها آماده است، مصوبات دولت را باید میکنیم آیا برنامه

ر گفتیم اینجا اعتباها موجود است و باید میگفتیم که گفتیم، همه گزارشهایشان را باید میها و کاستیکردیم و کمیرصد می

عملیات اجرائی بحث  .کافی و هر جایی کمبود بوده، پیگیری کنیم و گزارش بدهیماندازهنرسیده و اینجا دستگاهی فعالیت نکرده؛ به

های گردوغبار هم به عهده سازمان هواشناسی است که بینی وضعیت هوا و طوفانبه عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ موضوع پیش

دیدگان گردوغبار هم شهرسازی است. درزمینه تجهیز مراکز بیمارستانی و اورژانس برای رسیدگی به آسیبوزیرمجموعه وزارت راه

ابل آوری شهرها در مقافزایی یا تابزمینه اقدامات خوبی انجام داده شد. مسئله پیشگیری و تواناشت است که دراینوظیفه وزارت بهد

 .هاستبینی شده بود اجرای آن بر عهده بانکگردوغبار که در قالب آن یک تسهیالتی در مصوبه پیش

 گویید یعنی چه و برای چه کاری بود؟آوری که میاین بودجه تاب

بندی منازل و اماکن عمومی، ورود گردوغبار داخل منازلشان به حداقل توانند با عایقهایی تخصیص داده شود که میعنی مثال بودجهی

 .ها و... شوندهای تهویه خوب، مانع ورود گردوغبار به اماکن عمومی، اتوبوستوانند از طریق سیستمبرسانند. می

 ده است؟در این راستا تا االن کاری هم ش 

هایی توانست به این مشکل کمک کند. آموزششد، بهتر میهایی برداشته شده، اما کافی نبوده؛ یعنی اگر آن تسهیالت تأمین میگام

 .زمینه کارهای خوبی شده است اما در خوزستان خیلی روی این مسئله کار نشده استوبلوچستان دراینداده شده است؛ در سیستان

 و چرا روی این مسئله کار نشد؟ مشکل از کجا بود

مکاری رفت هطور که انتظار میها آنها بود، چون دولت ابالغ کرده بود اما بانککردیم؛ ولی مسئولیتش به عهده بانکما پیگیری می

 .نکردند
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 گیرد؟ها بودجه ندادند، دولت چه تصمیمی میبر فرض که شما گزارش بگیرید و بگویید بانک

 .ید رسیدگی کند که چرا اعتبارش تأمین نشده، چرا این بخش دچار مشکل شده استدولت قاعدتا با

 یعنی امکان دارد یک دستگاه و وزارتخانه از دولت تذکر بگیرد و توبیخ شود؟

   .بله صد درصد

 شود فقط درباره آن حرف زد، مردم باید چه کاری انجام دهند؟حل این مشکل چیست؟ نمیباالخره راه

شود کرد، این است که در ترین کاری که میتواند، مهمکس نمیحل عاجل و آنی برای این مسئله ارائه دهیم، هیچتوانیم راهیاالن نم

مدت مواجهه مردم با گردوغبار را به حداقل برسانیم، برای همین است که باید مردم را آموزش داد که شما االن در مقابله با کوتاه

توان کرد، این است مدارس و ادارات تعطیل شود و بعد مواجهه خودتان را به حداقل برسانید و کاری که میگردوغبار باید تماس و 

 .سازی در مقابل گردوغبار صورت بگیردبندی شود و مقاومها در مقابل این آسیب گردوغبار عایقساختمان

 اما همین کار هم هنوز نشده است، چرا؟

 .گذاری شده، نشده استرفت و هدفیچی نشده باشد، ولی آن چیزی که انتظار میهایی شده است، نه اینکه هبخش

 آید؟گویید این کار شد، آن کار شد، پس چرا هنوز گردوغبار میشما مدام می 

ت، توان سها و منشأ گردوغبار خیلی وسیع ااش کامل نشده، زیرا کانوندلیل اینکه اوال هنوز عملیات اجرائیسؤال خیلی خوبی بود، به

ها در این باالخره سازمان جنگل .هایی داشتهها محدودیتها و مراتع و در کل توان کشور برای مقابله با این کانونسازمان جنگل

 .زمینه تجارب خوبی دارد؛ اما در این زمینه توانش محدود بوده است

 این توان محدود علتش بودجه بوده است؟

هزار هکتار منطقه  400تا  350توانند یکجا مشکل ی، توان کار گروهی و... اما اگر توان باشد، باز نمیهم بودجه بوده و هم توان اجرائ

 .سرعت حل کنندکانونی گردوغبار را به

 .اش بسیاربسیار وخیم استسالیپی داریم؛ یعنی جنوب خوزستان وضعیت خشکدرهای پیسالیما متأسفانه در آنجا خشک

اید، زیرا این کار ممکن است مشکل خوزستان را این بوده که چرا شما مجوز انتقال آب داده سؤال دیگری که هست 

 یشتر کند؟ب

ما اجازه دادیم که بررسی  حالکنم تاکنون هیچ مجوزی برای انتقال آب جدید صادر نشده و هرچه هم تابهمن با صراحت تأکید می

ایم؛ یعنی چیز دیگری غیر از آب شرب را حتی ما اجازه بررسی هم ندادههیچ آن انجام شود، فقط و فقط برای آب شرب بوده است.

کنند، ام، ولی گوش شنوا نیست و همچنان خبرهای دروغ منتشر میگفتیم اصال کسی حتی حرفش را هم نزند. این را من بارها گفته

 .خواهند این چیزها را بشنوندانگار نمی

ای علی کریمی فوتبالیست را در حمایت از مردم خوزستان و انتقاد از خودتان شما نوشته اینستاگرامی و کامنت آق

 اید؟دیده

 .بله

شده های شناختهکردن آقای علی کریمی و افراد دیگری مثل او از جمله هنرمندان و دیگر چهرهخواهید برای قانعنمی 

 که در این زمینه سؤال برایشان پیش آمده است، کاری انجام دهید؟

ا کنیم آنها رشان میکنیم ما آمادگی میزبانی از این عزیزان را داریم و دعوتجا اعالم میکنیم و از همین، خیلی هم استقبال میچرا

عیت طور وضهای احیا شده را ببینند و همینببریم خوزستان، مناطق مختلف را به آنها نشان بدهیم، کارهایی که انجام شده و تاالب

ها درست ده کنند. ما مایل هستیم آنها بیایند و ببینند تاالبی که خشک بوده و کانون گردوغبار شده بود، با پیگیریرا از نزدیک مشاه
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 .که در دولت شکل گرفت، این موضوع پیگیری شد و به نتیجه رسید ریزی و یک سیاست مشخص و یک ارادهشده است. با یک برنامه

 آید و در جاهای دیگر خبری از آن نیست؟ر فقط در ایران مییک سؤال دیگر این است که چرا گردوغبا

دهد، در چین همین مشکل بوده، در آفریقا گردوغبار یک مسئله جهانی است و اصال این گفته درست نیست که فقط در ایران رخ می

 .هستند شدت تحت تأثیر گردوغبارکند. کشورهای عربی مانند امارات، دوبی و کویت بهگردوغبار بیداد می

 آیا گردوغبار آنها با ما فرق دارد؟

آید در اندازه متفاوت است؛ مثال اندازه ذرات غبار آنها فرق کند. گردوغباری که از یک قاره یا یک منطقه دیگر میممکن است 

ست لومتر ارتفاع گردوغبار اگیرد که گاهی تا هشت کیآید در ارتفاع قرار میآید، ریزتر است و وقتی میگردوغبار عربی که از عراق می

تر از آن گردوغباری اندازه ذراتش خیلی کوچک نشیند. اینکند که در نقاط مختلف کشور ما میقدر حرکت میآید آنوقتی هم می

 .شوداست که در داخل بلند می

 کنید؟آید، هیچ کاری نمیگویید به ایران میچرا در زمینه همین گردوغبارهای خارجی که می 

وقتی من  92های خارجی گردوغبار هم رفتیم. همان اول دولت در سال ما حتی از همان روزهای اول شروع به کار دولت سراغ کانون

تازه کارم را شروع کرده بودم، رفتیم عراق مذاکرات را پیگیری کردیم و در عراق نهال کاشتیم و اعالم آمادگی کردیم برای اینکه 

وزیر وقت عراق، به ما گفت خانم ابتکار جا آقای نوری مالکی، نخستشدنش را دنبال کنیم. همانائیکاری و اجرهای نهالبخش

اند و گفت من هم قبول دارم که موضوع محیط زیست مهم است و گردوغبار کیلومتری بغداد رسیده 70آید و به ها دارند میسلفی

شده کل بودن یا نبودن است، خب این وضع عراق است، متأسفانه اراضی رهابرای شما هم اهمیت دارد؛ اما االن برای ما مسئله و مش

های گردوغبار عراق اگرچه شناسایی شده و کشاورزی در شمال عراق در مرز مشترک و در جاهای مختلف بسیار زیاد است، کانون

د؛ یکی بحث عدم امنیت است، مصیبت بعدی هایی دارد، اما آنها هم چند مصیبت دارنهایش طرحاین کشور هم برای مقابله با کانون

های ترکیه این مشکل بروز پیدا کرده است. همه های دجله و فرات است که با سدسازیمسئله کاهش حقابه این کشور از رودخانه

 .راحتی حل کردهای بحرانی گردوغبار در منطقه را بهشود شکل کانوناینها دست به دست هم داده و نمی

خبرگزاری فارس بسیار به شما انتقاد کرده است. برخی از انتقادات هم بیشتر به حمله و دشمنی شبیه در این مدت 

 خواهید به آنها جوابی بدهید؟است، نمی

مورد تخریب عامدانه علیه سازمان و علیه شخص بنده، دروغ، تهمت و تخریب انجام  437چرا ما واکنش نشان دادیم. تاکنون آنها 

ایم، ولی خیلی از کارهایی که کردند واقعا از چارچوب اند و ما شکایت کردههای آشکار زدهردی هم بوده که تهمتاند و مواداده

گویم این همه ما برای حل مشکالت محیط زیستی کشور کمبود اعتبار و بودجه کنم و میخبرگزاری خارج بود. من واقعا تعجب می

گذارند هایشان و هم در جاهای دیگر و چقدر وقت و انرژی میودجه دارند؛ هم در بحث شبکهقدر توان و بو... داریم، چطور اینها این

ای دارد؟ البته باید به شما بگویم این کامال سناریو است سازند صرفا برای تخریب من و سازمان. این کارها واقعا چه نتیجهو کلیپ می

 .و برای االن هم نیست و سه سال است ادامه دارد

http://www.iana.ir/fa/news/41098/%D9%85%D8%AC%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 زیست در جهانتغییر نگاه جامعه مهندسی به محیط

در سطح آکادمیک باقی مانده و از بینش جهانی شکل گرفته محروم است. در پیکره مهندسی  هنوز دانش مهندسی در کشور ما تنها

رفت عنوان یک مانع بر سر راه توسعه و پیشگیری ندارد، بلکه بیشتر بههای تصمیمزیست نه فقط جایگاهی در اولویتکشور ما محیط

 .شودتعریف می

 زیستیز محیطکارشناس ارشد ارزیابی و آنال، شهره صدری خانلو

داده توسط انسان در چند دهه اخیر، از یکسو حرکت فعلی جهان با پویایی در حال به گزارش ایانا از صبح نو، در انفجار فناوری رخ

ای محلی هتغییر و تحول است و از سوی دیگر جهان به سرعت در حال به هم پیوستگی است. اثرات ناشی از توسعه دیگر تنها مقیاس

های تواند اثری جدی در جای دیگری از جهان را باعث شود یا تخریبای از جهان میدهد، توسعه در گوشهثیر قرار نمیرا تحت تأ

طور مثال ریزگردهای خوزستان دیگر تواند هشدارهایی جدی را در نقاطی دور در این کره خاکی به ارمغان آورد. بهزیستی میمحیط

ر زیستی را دی آن فراتر از مرزهای کشور هستند یا تهدید امنیت غذایی در آفریقا، مهاجران محیطهاتنها منشاء داخلی ندارند و علت

تر از در کتاب دیدگاه جدید مهندسی در هزاره سوم عنوان شده: اگرچه، نقش مهندسی در حال حاضر مهم.دهداروپا افزایش می

ر کند، خالقیت و تفکر بسیاری را بر منابع مشترک جهان وارد میهمیشه است، ولی با رشد جمعیت جهان و افزایش تقاضاها که فشا

های جدید به سمت حل ضروری مسائل در مشکالت مرتبط با انرژی، غذا، حمل و نقل، اسکان، آوریاستفاده شده در مهندسی و فن

گی مدرن در هزاره جدید پیش زیست برای پاسخ به نیازهای زندبهداشت، ارتباطات، آموزش و غیره با تکیه بر حفاظت از محیط

شود که با رویکردهای ها و... مسائل مهمی مطرح میدر رویکرد جدید مهندسی اعم از شهرسازی، منابع آب، توسعه زیرساخت.رودمی

زیست دیگر منجر به توسعه در جهت گذشته تفاوت بسیاری دارند. در اصل رویکردهای فعلی مهندسی بدون توجه به مسائل محیط

زیست در مهندسی منابع آب که برپایه اولویت کاهش هدر رفت آب، اجتناب از اری نیستند. مانند اعمال دیدگاه مهندسی محیطپاید

های آبی، کاهش آلودگی منابع آب توسط سموم کشاورزی و منابع آالینده شهری و صنعتی است. ای صرف بر اکوسیستمتفکر سازه

شود. در این دیدگاه، های تخریب شده تعریف میه بر پایه بازگرداندن زندگی به محیططور سادزیست بهدیدگاه مهندسی محیط

ته های صورت گرفزیست نشده و یا تخریبریزی شوند که باعث تخریب محیطهای عمرانی و مهندسی باید در چارچوبی طرحفعالیت

کشور ما تنها در سطح آکادمیک باقی مانده و از بینش  در محیط را به حداقل برساند. این در حالی است که هنوز دانش مهندسی در

بلکه  گیری ندارد،های تصمیمزیست نه فقط جایگاهی در اولویتجهانی شکل گرفته محروم است. در پیکره مهندسی کشور ما محیط

زیستی در جامعه مهندسی شود. حال آنکه اگر بینش و آگاهی محیطعنوان یک مانع بر سر راه توسعه و پیشرفت تعریف میبیشتر به

زیست و منابع طبیعی درکشور تر شود، شاهد کاهش تخریب محیطهای نوین مهندسی در جهان نزدیککشور به استانداردها و دیدگاه

هایی از مهندسی عمران مانند سدسازی خواهیم بود. مسلماً برای جامعه مهندسی که ادعای برابری با دانش مهندسی جهان در شاخه

سازی را دارد، جای سؤال است مثالً چرا نتیجه مهندسی معماری و شهرسازی در کشور ما به توسعه شهرهایی بدون رعایت و شهر

ما رفع  های عصرطور قطع، یکی از چالشزیستی شده است که تبدیل به مشکلی پیچیده برای مدیریت شهری شود؟ بهاصول محیط

توان ثار تخریبی بر طبیعت است؛ اما همواره پرسش مهم این است که چگونه مینیازهای جمعیت رو به رشد جهان با کمترین آ

توانیم با را نمی 21های قرن نیازهای جمعیت جهان را بدون آسیب رساندن به سیاره زمین تأمین کرد؟باید باور کنیم که ما چالش

ر از چگونگی عملکرد جهان و بهبود تعامل انسان با طور مداوم نیاز به اطالعات جدید، درک بهتتفکر قرن بیستم حل کنیم. ما به

 طبیعت داریم

http://www.iana.ir/fa/news/41021/%D8%AA%D8%BA%DB%8C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 شویممحیطی خسته نمیشکالت زیستروحانی : برای حل م

کشیدن را بر مردم شهرهای این استان جنوبی سخت کرده و ساز درخوزستان که نفسپس از سه هفته ناآرام و حاشیه |شهروند

ا و هوا، ریزدگردهوها را روزهای متمادی به میدان استانداری درمنطقه کیانپارس کشانده بود تا اعتراض خود را به وضع آباهوازی

ها شرایط به حالت عادی نزدیک شده است. پنجشنبه هفته گذشته قطعی آب و برق نشان دهند، حاال و با جلسات متعدد دولتی

ها برای مقابله روزهای گذشته دولت و برنامه جمهوری در رأس یک هیأت بلندپایه وارد فرودگاه اهواز شد و در بدو ورود از تالشرئیس

هایش درباره خوزستان تأکید کرد و گفت که ستان سخن گفت. او دراین سفر، بارها بر پایبندی دولت به وعدهپایدار با مشکالت خوز

 .برای حل مشکل ریزگردها دچار یأس و خستگی نخواهد شد

 خوزستان دیگر شاهد قطعی آب نخواهند بود

ار و رفاه اجتماعی و معاون اجرایی و رئیس سازمان که وزیران اطالعات، نیرو، نفت، کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، ک« حسن روحانی»

زیست را همراه خود به اهواز برده بود، درفرودگاه این شهر توضیحاتی درباره وضع آب و برق این استان ارایه کرد: حفاظت محیط

اشته است که از روز اول پدیده گردوغبار در روزهای اخیر مشکالتی مانند قطعی برق و آب و ارتباطات را درخوزستان به همراه د»

ریزی کردیم. براساس گزارشی که وزیر نیرو ارایه کرده، دیگر در اهواز شاهد قطع مورد توجه دولت بوده و دراین زمینه بررسی و برنامه

پیش از این و در روزهای « شدن است.آب در زمان قطع برق نخواهیم بود و مشکل قطع برق نیز توسط وزارت نیرو درحال حل

شته، وزیران نیرو و جهاد کشاورزی درچند نوبت برای بررسی این بحران به خوزستان سفر کرده و به دستور اسحاق جهانگیری، گذ

زدایی های بیابانجمهوری یک کارگروه ویژه دراین زمینه تشکیل شده و وزیرجهاد کشاورزی هم مأمور اجرای طرحمعاون اول رئیس

کردن این برای مدیریت»ر به اعزام اعضای دولت به خوزستان در روزهای گذشته هم اشاره کرد: جمهوری دراین سفشده بود. رئیس

طور مستقیم بر روند کارها و رفع مشکالت به وجود آمده، نظارت و رسیدگی موضوع تعدادی از وزیران را به استان فرستادیم تا به

دم که جلسه ستاد بحران را تشکیل دهد و دنبال کند که او دو روز جمهوری دستور داکنند. درهمان روز اول به معاون اول رئیس

شده در استان بازدید کنم شده اعالم کرد و به همین دلیل تصمیم گرفتم که شخصا از اقدامات انجامپیش گزارشی از اقدامات انجام

گر شاهد قطعی آب درخوزستان نخواهیم بود، درباره که دیروحانی با بیان این« و اقداماتی که باید انجام شود را مورد بررسی قرار دهم.

که کارهای زیادی درحال انجام است که برای قطعی برق هم درحال تالش هستیم با این»وضع برق و ریزگردها هم توضیحاتی داد: 

وبی انجام شده که بخشی های خریزیهای درون استانی ریزگردها برنامهدر آینده مردم با قطعی برق مواجه نشوند. برای مهار کانون

ی المللای و بینهایی که مربوط به خارج از کشور است، مثل عراق، سوریه و عربستان اقدامات منطقهاز آن آغاز شده، اما برای کانون

 «.نیاز است

 شویممحیطی خسته نمیبرای حل مشکالت زیست 

های اهواز، یکی از ایستگاه 2خانه شماره خروج ازفرودگاه، از تصفیهروزه خود و پس از رئیس دولت تدبیر و امید در ادامه این سفر یک

های ریزگردها در اطراف اهواز بازدید کرد و پس از آن درنشست تخصصی بررسی ریزگردها و بررسی برق، طرح آماک و کانون

وه ملی مبارزه با ریزگردها و راهکارهای خروج از این بحران و همچنین شورای اداری استان شرکت کرد. روحانی درنشست کارگر

های خود درباره خوزستان عمل خواهد کرد، مشکل مردم هرمنطقه را مشکل شورای اداری استان خوزستان با تأکید بر اینکه به وعده

.« یابدها ادامه میها و تالششویم؛ برنامهمحیطی و ریزگرد خسته و مأیوس نمیبرای حل مشکالت زیست»کل ملت ایران دانست: 

در  کس نباید بذر یأس و هراسکه هیچروحانی دراین نشست که عصر پنجشنبه و در استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به این

ر ادامه جمهوری درئیس« گیری باید دست یکدیگر را بگیریم.شوند، به جای مچوقتی مردم دچار مشکل می»دل جامعه بپاشد، گفت: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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در آن دوران همه ملت اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی »ت خوزستان در آن دوران هم اشاره کرد: ساله و مشکال8به جنگ 

و عشایر درکنار هم درجنگ با دشمن حضور داشتند و مردم در آن دوران همدل شده و دریک صف قرار گرفتند و با اطاعت از فرمان 

ها از دشمن ما حمایت که همه قدرتستیم علیه دشمنان به پیروزی برسیم و اینوالیت و استفاده حداکثری از امکانات موجود، توان

ملت ایران با وحدت، اتحاد، همدلی و یکپارچگی توانست از منافع ملی خود دفاع  .کرده و پشتیبان آن بودند، هیچ اهمیتی نداشت

ایام که خوزستان با مشکل گردوغبار و قطعی آب و برق روحانی با تقدیر ازهمه مسئوالن، نمایندگان، مردم و کسانی که دراین « کند.

دولت به اقدامات خود برای حل این مشکل ادامه خواهد داد و دراین راه هرگز مأیوس »مواجه بود، کمک کرده و یاری رساندند، گفت: 

جمهوری به بروز رئیس« ویم.ششوند، ناراحت میای از کشور دچار مشکل میکه مردم درنقطهو نگران نخواهد بود، هرچند از این

شود، پدیده گردوغبار و ریزگردها، مشکل جدید نیست و تنها به ایران مربوط نمی»چنین مشکالتی در دیگر کشورها هم اشاره کرد: 

 بلکه اکثر کشورهای منطقه دچار این مشکل هستند اما درعین حال تالش ما در دولت بر این مبنا بوده که روزهای پاک و سالم در

دهد که درمجموع روزهای سالم نسبت به گذشته افزایش یافته، هایی که دچار این مشکل هستند، افزایش یابد و آمار نشان میاستان

 که است درست»  جمهوری ادامه داد: رئیس«. پیوندد، زیاد استاما شدت گردوغبار و ریزگرد در روزهایی که این پدیده به وقوع می

ها را افزایش داد، اما از صداوسیما و تبع آن درخوزستان اتفاق افتاد، سختیبه که حوادثی و آورد وجود به را مشکالتی ریزگردها

خواهم مقایسه کنند که آیا مشکل قطعی آب، برق، گردوخاک و سیل تنها منحصر به ایران است یا در دیگر کشورها نیز ها میرسانه

؛ روحانی پس از بیان این جمله به ایستادگی دولت «یای طبیعی درآن زیاد استکشوری است که بال 10ایران جزو « »وجود دارد.

های گذشته تعداد روزهای پاک و سالم درمناطق مختلف اگر امسال نسبت به سال»برای مقابله جدی با چنین بالهایی سخن گفت: 

رسیم و نه تطرف کرده و پای آن ایستاد؛ ما نه میایم. باید مشکل را برشود که ما یک گام به پیش رفتهکشور بهتر باشد، مشخص می

که امروز کننده است اینکنیم، البته امکانات دولت که متعلق به مردم است، بسیار محدود است، اما بسیار خوشحالنشینی میعقب

د که اگر ریزگرد مشکلی برای اندازی شده و وزیر نیرو قول داخانه راهدر اهواز از نزدیک مشاهده کردیم که برق اضطراری در تصفیه

 «.برق استان به وجود بیاورد، هیچ مشکلی درتأمین آب ایجاد نخواهد شد

 روز آینده 15اندازی طرح آماک تا راه

آوری گازهای همراه نفت و کاهش آلودگی هوا در استان خوزستان است. این واژه نام طرحی است که هدف آن جمع «آماک»

آید. حرف های نفتی است که گازهای همراه نفت تولیدی آنها درقالب یک طرح به مرحله اجرا درمییدانای از حروف اول ممجموعه

جمهوری نشانه کوپال است. رئیس« ک»نشانه اهواز و حرف « ا»نشانه منصوری و مارون، حرف « م»نشانه آب تیمور، حرف « آ»

طرح آماک »روز آینده سخن گفت: 15شود تا طراحی و اجرا می درسفر خود به خوزستان از افتتاح این طرح که توسط شرکت نفت

آوری و به صنعت شوند، جمعزیست بسیار ضروری است؛ چراکه به واسطه آن گازهایی که بیهوده سوخته میبرای حفاظت از محیط

رئیس « معصومه ابتکار» «.شداندازی خواهد روز آینده در استان خوزستان راه15منتقل خواهند شد. با وعده مسئولین این طرح تا 

تواند دربهبود وضع هوای اهواز طرح آماک می»جمهوری ازاین طرح گفت: زیست هم درحاشیه بازدید رئیسسازمان حفاظت محیط

 جوییای را کاهش خواهد داد همچنین درحفظ و صرفهبسیار تأثیرگذار باشد. این طرح آلودگی هوا و میزان انتشار گازهای گلخانه

 «.ابع ارزشمند گازی کشور تأثیرگذار خواهد بوددرمن

 های انتقال آبحدیثوحرف

 های کاروناز سرچشمه 

ها بود که های کارون به دیگر استانهای گذشته بحث انتقال آب از سرچشمهها و سالیکی ازموارد مورد انتقاد مردم خوزستان درماه

حمید »مدعی شدند که آب کارون جز برای آشامیدن منتقل نخواهد شد. جمهوری و وزیر نیرو درشورای اداری خوزستان رئیس
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که دربحث عوامل موثر در گردوغبار مسائلی مانند انتقال آب و خشکسالی با توجه به این»باره گفت: وزیر نیرو دراین« چیانچیت

در وزارت نیرو درحال انجام است، شود، در دولت یازدهم مقرر شد هیچ انتقال آب جدیدی صورت نگیرد. تمام آنچه مطرح می

ها و فضای که دربرخی رسانهوزیر نیرو با اشاره به این«. های گذشته برای انتقال آب شرب اتخاذ شده بودتصمیماتی است که در دولت

دست اجرا ما االن هیچ کاری برای این موضوع در »های انتقال آب است، گفت: شود مسأله گردوغبار به علت طرحمجازی ادعا می

زیست باید مجوز صادر کند تا بتوان کار اجرایی انجام بعد از انجام مطالعه هم سازمان حفاظت محیط .نداریم و در فاز مطالعه هستیم

کنیم. مجموع آبی محیطی کار را آغاز میگیرد و تنها درصورت صدور مجوز زیستداد و درحال حاضر هیچ کار اجرایی صورت نمی

میلیون مترمکعب است و این نیز درحد 580های کارون برای مصرب شرب سه استان دیگر انتقال یابد، سر شاخه که قرار است از

چیان های آبادان و خرمشهر هم یکی ازموارد مورد اشاره وزیر نیرو بود که چیتاحیای نخلستان «.مطالعه است و هنوز اجرا نشده است

وزارت نیرو احداث دو سد سلولی در آبادان را شروع کرده و اعتبارات مورد نیاز در »گفت:  هاهای احیای این نخلستاندرباره برنامه

طورکلی ورود آب شور از دریا به بهمنشیر متوقف شود. اثر این دو سد این است که بهدولت تأمین شده و این کار به سرعت انجام می

های منطقه آبادان و خرمشهر کت اجرای این طرح تمام نخلستانو کل بهمنشیر به یک مخزن و مجرای آب شیرین تبدیل و به بر

 «.زودی تحولی آشکار را درمنطقه شاهد خواهیم بودشود و به احیا می

 سازهورالعظیم حاشیه

درصد تاالب هورالعظیم در استان خوزستان سخن گفت، اما زمانی که رئیس 70اگرچه وزیر نیرو درسخنان خود از آبگیری بیش از 

سابقه یکی از نمایندگان مردم اهواز درمجلس شورای زیست درسخنان خود به این موضوع اشاره کرد، با اعتراض بیمان محیطساز

ای، تاالب به گواهی تصویرهای ماهواره 1392سال در» :چیان درسخنان خود درباره وضع این تاالب گفترو شد. چیتاسالمی روبه

میلیون 800میلیارد و، یک94-95سال میلیون مترمکعب آب، در8میلیارد ویک 93-94ل آبی ساهورالعظیم کامال خشک بود و در

میلیون مترمکعب آب رهاسازی شده است. درحال حاضر، بیش از 350میلیارد وجاری تا امروز یکسالمترمکعب ازطریق کرخه و در 

 «شود هرساله بیشتر شود و هورالعظیم به سطح قبل برگردد.درصد از کل سطح تاالب هورالعظیم پوشیده از آب است و تالش می71

« ی ساریعل»درحال بیان اطالعاتی مشابه درباره وضع کنونی هورالعظیم بود، « معصومه ابتکار»پس از سخنان وزیر نیرو و هنگامی که 

خاست و با صدای بلند خطاب به ابتکار یکی از نمایندگان مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون درمجلس شورای اسالمی از جای خود بر

ها و هورهای خوزستان هستند؟ پدرم بینیم؟ کجا مردم درحال ماهیگیری درتاالبکجای هورالعظیم آب دارد که ما نمی»فریاد زد که 

ها و کاریزیست باید پاسخگوی کمکند، هور آبگیری نشده و نکاتی که گفتید صحت ندارد. سازمان محیطدر نزدیکی هور زندگی می

براساس ویدیوی منتشرشده از این نشست که با حضور « های خود به پدیده گردوغبار و مردم خوزستان باشد.توجهیبی

 جمهوری برگزارریاست

بود، استاندار خوزستان و رئیس کمیسیون انرژی مجلس تالش کردند ساری را به آرامش دعوت کند، ولی این نماینده مردم شده

 ابتکار ،افتاد اتفاق زیستمحیط سازمان رئیس سخنان درپایان که حاشیه ازاین پیش ه را به حالت اعتراض ترک کرد. درمجلس، جلس

 176حدود » :محیطی هستند، سخن گفت. او درتوضیح این موضوع گفتهای زیستطرح بزرگ کشوری که فاقد ارزیابی 176 از

وزستان ها مرتبط با خد که مربوط به دولت یازدهم نیستند و برخی از این طرحمحیطی هستنهای زیستطرح بزرگ کشور فاقد ارزیابی

اولین  یکی از»های گذشته برای مقابله اساسی با معضل ریزگرد هم اشاره کرد: ابتکار دراین جلسه به تالش دولت درسال« هستند.

وری احیا شد، تشکیل ستاد ملی مقابله با جمهزیر نظر رئیس 92سال  زیست کشور کهمصوبات شورای عالی حفاظت از محیط

های بندی کانونهایی نظیر انجام مطالعات منشأ گردوغبار، شناسایی و طبقهعضو دولت با مسئولیت 12گردوغبار بود که این ستاد با 

امسال،  ماهر هشتم بهمنطوفان گردوخاک د« های استانی مقابله با گردوغبار شکل گرفت و آغاز به کار کرد.گردوغبار و تدوین برنامه
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نیروگاه استان از مدار و قطع چندین ساعته  5باعث قطع چند روزه آب و برق و مخابرات در اهواز و چند شهر شد که اوج آن خروج 

شهرستان خوزستان و ازجمله کالنشهر اهواز و تعطیلی مدارس و ادارات بود. پس از این حادثه، بسیاری از وزرا و  11برق و آب در 

ها برای حل این مشکل آغاز شد. رهبر معظم انقالب هم هفته گذشته و درحاشیه درس مسئوالن دولت عازم خوزستان شدند و تالش

خارج فقه خود نسبت به وضع پدیده گردوخاک در استان خوزستان ابراز نگرانی کردند و به مسئوالن نظام دستور دادند تدابیر الزم 

مدت میلیارد ریال برای مهار ریزگردها در کوتاه300باره و در روزهای گذشته هیأت دولت مبلغ دراین برای این کار را اتخاذ کنند.

 .تصویب و به وزارت جهاد کشاورزی نیز برای اجرا ابالغ کرده است

/http://www.iana.ir/fa/news41181/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41181/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

253 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

 کندهای افراطی، محیط زیست خاورمیانه را تهدید میگروه فعالیت

های رژیم حفظ محیط زیست، فعالیتهای مشترک در منطقه به منظور وزیر امور خارجه ضمن اعالم آمادگی ایران برای همکاری

 .های زیست محیطی در خاورمیانه معرفی کردهای افراطی نظیر داعش در منطقه را عاملی برای بروز بحرانصدام و گروه

المللی محیط زیست که در محل دائمی به گزارش خبرنگار ایانا، محمد جواد ظریف در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین

های تهران برگزار شد، با اشاره به سخنان رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد )یونپ( بیان کرد: ما در شرایط ویژه اهنمایشگ

ها، منافع، خطرات و آینده مشترک تمام المللی هستیم. این شرایط ویژه بیش از هر چیز نیاز به ادارک مشترک در زمینه چالشبین

محیط زیست در این ادارک مشترک، نقش محوری نداشته است و در هیچ موضوعی به اندازه  بشریت دارد. هیچ موضوعی به اندازه

 ایم.المللی نبودهمحیط زیست شاهد همکاری و همفکری جامعه بین

ه ایم کوی افزود: به طور جدی امیدوارم که درک مشترکی که امروز در سطح بین المللی در مورد محیط زیست ایجاد شده و فهمیده

وییم، گرسیم یا در یک محیط آلوده غیر قابل حیات، زندگی را بدرود میایم یا همگان به ساحل، سالمت میک کشتی نشستهدر ی

این درک و همکاری مشترک را در اقتصاد، فقرزدایی تا امنیت و تالش جمعی برای مبارزه با تروریسم نیز شاهد باشیم. اینها موضوعاتی 

 ای دارد.ل اهمیت ویژهالملاست که برای جامعه بین

المللی محیط زیست آمده بود، برپایی این نمایشگاه را نشان دهنده وزیر امور خارجه که با همسرش به شانزدهمین نمایشگاه بین

 کنند.تر تالش میهای ذیربطی دانست که برای رسیدن به محیط زیست سالمهمکاری مشترک بین همه بخش

های دانش بنیان از کشورهای مختلف برای نجات محیط زیست نیاز ت بخش خصوصی و به ویژه شرکتوی ادامه داد: امروز به مشارک

 المللی محیط زیست نشان دهنده ضرورت مشارکت همگانی در زمینه توسعه پیشران است.داریم. حضور این اقشار در نمایشگاه بین

کنند. نام این اجالس اقتصاد سبز و ی و اقتصاد سبز هموار میظریف افزود: همه کشورها راه را برای همکاری در حوزه زیست محیط

اقتصاد مقاوتی نیست. برای رسیدن به توسعه پایدار بخش خصوصی در فراسوی مرزها بدون در نظر گرفتن مالحظات سیاسی در 

ل این میراث را به شکل قابتر برای فرزندان خود که وارثان محیط زیست هستند و باید ای سالمهمکاری مشترک برای ساختن آینده

 قبولی به آنها بدهیم، تالش مشترک دارند واین مسئله درخور توجه است.

ایم که امروز به شکل بحران گرد و غبار و کم آبی در کل منطقه درگیر های غلطی در منطقه بودهوی گفت: متأسفانه شاهد سیاست

ای را فراهم کند و همه کشورهای منطقه بدون توجه به سازی منطقههایی که میتواند زمینه اعتماد آن هستیم. یکی از حوزه

 های خود به آن نیاز دارند، همکاری در حوزه محیط زیست است.سیاست

وزیر امور خارجه از همه همسایگان جمهوری اسالمی ایران دعوت کرد تا در یک برنامه مشترک برای مقابله با خطراتی که از گذشته 

های افراطی نظیر داعش بر سر محیط زیست این منطقه آمده است، یک همکاری ویژه صدام و امروز گروهم بههای ظالتوسط رژیم

 اطمینان بخش و ضروری برای آینده اجرا کنند.

کند تا در اقدامی مشترک با خطراتی که نسل وی اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران دست همکاری به سوی دیگر کشورها دراز می

کند، مقابله کنیم. این اقدام یک ضرورت محیط زیستی، امنیتی و سیاسی است که امیدوارم رهبران آینده را تهدید می امروز و

طور که شما فعاالن محیط زیست همیشه کشورها و همه رهبران منطقه بتوانند از این آزمون تاریخی سربلند بیرون بیایند. همان

سخنان خود معصومه ابتکار را بنیانگذار نمایشگاه محیط زیست در دوران ریاست  اید.ظریف در بخش دیگری ازسربلند بوده

شاهد ششمین دوره جشنواره فیلم سبز خواهیم بود که بنیانگذار این برنامه نیز  96جمهوری خاتمی اعالم کرد و افزود: در مرداد 
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ن مسئله محیط زیست در جامعه که خواست عمومی خانم ابتکار بوده است.وی از جامعه مدنی و هنرمندان به دلیل نهادینه کرد

 است، تشکر کرد. وزیر امور خارجه اظهار امیدواری کرد: راهی که با شور و عالقه آغاز شده، همچنان ادامه یابد./

http://www.iana.ir/fa/news/14117/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41171/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

255 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

های تر از سوی سازمان ملل برای حل مشکل گرد و غبار/ برجام زمینه همکاریهای جدیلزوم برداشتن گام

 المللی را فراهم کردبین

المللی برای بهبود شرایط محیط زیست ایران را نتیجه برجام اعالم کرد و های بینیط زیست همکاریرئیس سازمان حفاظت مح

تری از سوی سازمان ملل و مجامع جهانی برای حل مشکالتی نظیر های جدیافزود: الزم است با توجه به دستاوردهای برجام، گام

 .ریزگردها برداشته شود

المللی محیط زیست که امروز جمعه در محل ابتکار در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین به گزارش خبرنگار ایانا، معصومه

 المللی برگزار شد، بر لزوم مشارکت فعاالن بخش خصوصی در حوزه محیط زیست تأکید کرد.دائمی نمایشگاه بین

برای بهبود محیط زیست ایران و پیشبرد فناوری  های خود راوی افزود: از همه فعاالن بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که سرمایه

 کنم.گیرند تا معضالت محیط زیستی ایران حل شود، تشکر ویژه میسبز به کار می

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: حضور بخش خصوصی و مردم در عرصه حفاظت از محیط زیست، کلید و رمز موفقیت 

 رکت را در قالب تصویب قوانین و بسترسازی برای حضور جامعه هدف فراهم کند.است. دولت مکلف است زمینه این مشا

های امروز شامل گرد و غبار، بحران آب )آلودگی و مدیریت وی تأکید کرد: دولت باید فضا را برای حضور مردم و حل و فصل ابر بحران

 ها را فراهم کند.منابع آب(، مدیریت پسماند همچنین حفاظت از تنوع زیستی در خشکی و دریا

کنند، آغاز هایی که توسط انسان در این اکوسیستم آبی رها میبه گفته ابتکار نهضتی جهانی در زمینه مبارزه با آلودگی دریاها از زباله

 چنینی روبرو هستند.شده است. این کمپین برای ما مهم است زیرا خلیج فارس ودریای عمان را داریم که با مشکالت این

العاده باال است. از جنگل، کویر، کوهستان و ساحل دریا تا یوزپلنگ و گورخر، کشور با تنوع زیستی فوق 20ود: ایران یکی از وی افز

های ارزشمند گیاهان دارویی وغیر دارویی در ایران وجود دارد. این تنوع زیستی نیازمند حمایت همت پرندگان متنوع، آبزیان و گونه

های مردم نهاد تقدیر کرد و از آنها به عنوان پشتیبان مجموعه ن حفاظت محیط زیست در ادامه از سازمانو تالش است.رئیس سازما

 .شودهای مردم نهاد توسط دولت یازدهم شنیده میدولت و حافظ محیط زیست ایران یاد کرد. وی اضافه کرد: امروز صدای سازمان

های کلی محیط زیست آن توسط مقام معظم رهبری اعالم شده است و این تابتکار بیان کرد: ما دولت و کشوری داریم که سیاس

ها همگرایی الزم در زمینه محیط زیست را فراهم کرده است. همچنین دولتی داریم که شخص رئیس جمهور با وجود تمام سیاست

 کند.های اول خود معرفی میالمللی، محیط زیست را جزء اولویتمشکالت اقتصادی و بین

های مردم نهاد، بخش خصوصی و هنرمندان پیشگام دراین حوزه استفاده کنیم از حضور سازمانادامه داد: در این فضا تالش میوی 

ها درصد غرفه 50کشور در نمایشگاه حضور دارند و  35طور ویژه امسال حدود کنیم.به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به

 ایم.المللی برپا کردههای بینشرکت را یا به صورت مشترک یا با حضور

المللی محیط زیست گفت: یکی از دالیل دعوت از دکتر ظریف این وی درباره دلیل حضور وزیر خارجه در شانزدهمین نمایشگاه بین

ما  را برای المللی در حوزه محیط زیستهای بینهای این وزارتخانه زمینه همکاریهای وی تشکر کنیم. زیرا تالشاست که از تالش

المللی برای ایران فراهم شد تا بتوانیم از فراهم کرده است.ابتکار تأکید کرد: در چارچوب برجام زمینه همکاری بیشتر در عرصه بین

های مشترک در حوزه محیط زیست کمک جهانی برای حل معضالت خود استفاده کرده و امکان تبادل با جامعه جهانی و همکاری

. داریمهای مشترکی که با کشورهای متعهد بر میود.وی ادامه داد: در سایه موفقیتی که در برجام حاصل شده، گامبرای ما فراهم ش

تری بردارد تا نسبت به های جدیوزارت امور خارجه نقش پررنگی در این رابطه داشته است. البته انتظار داریم سازمان ملل نیز گام

 های منطقه است، به بهترین شکل عمل کنیم.ه آثار تغییر اقلیم و ناامنیحل و فصل معضالتی مثل گرد و غبار ک

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

256 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خسارت و تبعات گرد و غبار برای وجود داریم و امیدواریم سازمان ملل در این زمینه 

 اقدامات موثری انجام دهد.

 ای برای کنترل گرد و غبارتصویب قطعنامه

که با حضور پررنگ روسا و نمایندگان محیط زیست کشورهای مختلف برگزار شد، اریک سولهایم معاون دبیر کل  در ادامه برنامه

سازمان ملل و رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد )یونپ( با اشاره به مشکل آب و توفان ریزگردها در ایران، عنوان کرد: همکاری 

 اهد بود.دولت و بخش خصوصی در حل مشکالت بسیار موثر خو

ان های زیادی برای انس، دانشمندان آمریکایی به مشکل بزرگی در اتمسفر و الیه ازن اشاره کردند که بیماری1970وی افزود: در سال 

های زیادی هم پرداخت کرد. به همین منظور در سال کرد. بشر توانست به این مشکالت فائق آید و در این رابطه البته هزینهایجاد می

ای به میزان یک درصد به تصویب رسید. بنابراین اگر یک بار دیگر در کنار هم هایی برای کاهش گازهای گلخانهوافقتنامهم 1987

سال  71توانیم کارهای خوبی انجام دهیم.به گفته رئیس یونپ امید به زندگی در جامعه انسانی افزایش یافته و به قرار گیریم، می

های سال افزایش یافته و باید این دستاوردها را جشن گرفت.وی ادامه داد: در ایران پیشرفت 90ن به رسیده است. سن زنده مانی انسا

خوبی در زمینه آموزش زنان و کودکان انجام شده است. باید موفقیت کشورهایی نظیر ایران را جشن گرفت.سولهایم با اشاره به اینکه 

های ه انرژیگذاری بیشتر در زمینیا اقتصاد سبز یکی را انتخاب کند، بر سرمایه بشر در مقطع خاصی قرار داشته و باید بین پیشرفت

های فسیلی خیلی بیشتر نبوده و در حال حاضر با کمک سازمان ملل های نو از سوختنو تأکید کرد.وی ادامه داد: هزینه تولید انرژی

حده عربی نیز نیروگاهی خورشیدی در دست ساخت بوده در هند بزرگترین نیروگاه خورشیدی در دست ساخت است. در امارات مت

کند. امیدوارم بتوانیم بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی را در ایران نیز داشته و یک مترو سانتیاگوی شیلی با انرژی خورشیدی کار می

کرد و افزود: ایران با چالش  زایی مناسبی اعالمباشیم.رئیس یونپ همچنین توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورها را عامل اشتغال

تواند در زمینه است. بنابراین می های فسیلی بودهوری پایین در بخش انرژی روبرو بوده و برای مدت طوالنی مصرف کننده انرژیبهره

تظار نهای خاصی ایجاد کرده است. اهای خوبی داشته باشد.وی گفت: تغییرات اقلیمی در ایران چالشانرژی تجدیدپذیر پیشرفت

تر شدن برای ایران داریم که مدیریت این شرایط نیازمند صرف قدرت و توان زیادی است. بنابراین ایران باید از افزایش گرما و خشک

 های گرد و غبار و غیره غلبه کند.وری آب، توفانمند شود تا بتواند بر مشکل پایین بودن بهرهالمللی بهرههمکاری جامعه بین

ابطه های زیادی در این رای در سازمان ملل برای کنترل ریزگردها تصویب شده است. قطعنامهیم سال گذشته قطعنامهبه گفته سولها

 های گرد و غبار در خاورمیانه کاهش یابد.تدوین شده و باید با استفاده از کارهای علمی و دانشگاهی، اثرات منفی توفان

 های شن و ریزگردها کمک کند.تدوین شود که به توفان های درست کشاورزیوی اضافه کرد: باید سیاست

ایم که از دولت ایران های در معرض خطر انقراض ایران تأکید کرد و افزود: آمادهها و گونهرئیس یونپ همچنین بر صیانت از جنگل

 یا سازمان محیط زیست ایران حمایت کنیم تا بتواند در راستای حفظ تنوع زیستی اقدام کند.

 عتقاد وی با هم بودن و همکاری بخش خصوصی و دولتی بسیاری از مشکالت را حل خواهد کرد.به ا

 تغییرات اقلیمی چالش پیش روی بشر

گالتی وزیر محیط زیست ایتالیا نیز در سخنان خود تغییرات اقلیمی را چالش پیش روی بشر دانست و افزود: آلودگی آب و هوا، 

 ها و افزایش دمای زمین مشکالتی است که به صورت روزمره با آن مواجه هستیم.نی زیست بومنابودی خاک، از دست رفتن گوناگو

وی اضافه کرد: اگرچه تغییر اقلیم چالشی است که پیش روی ما قرار دارد اما امکاناتی نیز برای مقابله با این مشکل در مقابل بشر 

 و برای چیره شدن به مشکالت مذاکره کنیمدهد و آن این است که باید دور یک میز جمع شویم قرار می
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های خونبار و اختالفات جدی رسد و در سطح جهان شاهد جنگگالتی گفت: اگرچه در ابتدا چیره شدن به مشکالت محال به نظر می

 توانیم بر مشکالت پیروز شویم.کارگیری ابتکار عمل مشترک میهستیم اما با به

د و مدلی آیالمللی به حساب میه با چالش گرمایش زمین نمونه خوبی در زمینه دیپلماسی بینهای مشترک مواجهبه گفته وی پروژه

توان به آن نگریست.وزیر محیط زیست ایتالیا همچنین از تشکیل کمیته مشترک بین های جهانی میکارا است که در قبال بحران

ت ای مدیریاهنگ ناظر بر توسعه برای پایش گازهای گلخانهایران و رم در ابتدای هفته جاری به منظور اجرای نخستین طرح پیش

وری انرژی خبرداد. وی همچنین افزود: دو پروژه مشترک دیگر ناظر بر بحث مدیریت پسماند است که در مرحله تأمین ترافیک و بهره

 یورو است./ها در مجموعه انتقال منابع مالی در حدود سه میلیون سرمایه قرار دارد. نخستین بسته همکاری

http://www.iana.ir/fa/news/41164/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۶تاریخ: 

 زیست المللی محیطمین نمایشگاه بیناز امروز ششم تا نهم اسفندماه در شانزده

 هاشود + فهرست برنامهپنل و کارگاه تخصصی محیط زیستی برگزار می 10

المللی محیط زیست که از امروز ششم تا نهم اسفندماه امسال در محل دائمی همزمان با برپایی شانزدهمین دوره نمایشگاه بین

 .شودهای تخصصی برگزار میها وکارگاهشود، پنلالمللی تهران برپا مینمایشگاه بین

یا  های اختصاصی خوبقرق"، پنل "محیط زیست و رسانه"المللی تهران، پنل به گزارش خبرنگار ایانا از محل دائمی نمایشگاه بین

یه یهای معاونت اجتماعی قوه قضاو پنل "مدرسه طبیعت"، پنل "حقوق شهروندی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی"، پنل "بد

 شود.المللی محیط زیست برگزار میهایی است که در طول شانزدهمین دوره نمایشگاه بینازجمله پنل

های تخصصی آموزشی نمایشگاه محیط زیست هم شامل مدیریت محیط زیست با مشارکت کشور فرانسه، کارگاه برپایی کارگاه

س جنگل، کارگاه مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش نیز از های طرح تنف، کارگاه چالشHSEمدیریت پسماند، کارگاه مدیریت 

های آموزشی تخصصی در ایام نمایشگاه رایگان خواهد بود های این نمایشگاه اعالم شده است.شرکت در هریک از کارگاهدیگر برنامه

آموزشی تخصصی شانزدهمین  هایها و کارگاهبندی پنلکنندگان گواهینامه آموزشی تعلق خواهد گرفت.برنامه زمانو به شرکت

 زیست به این شرح است: المللی محیطنمایشگاه بین

http://www.iana.ir/fa/news/41165/10%D-9%BE%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 های بحران وجود داردکاری فقط در یک سوم کانونلیت نهالقاب

های بحرانی شناسایی شده در استان خوزستان، فقط یک سوم هزار هکتار کانون 30به گفته مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار، از 

انی رسانی کنترل شود. به همین دلیل آبرسآنها از طریق کشت نهال قابل کنترل بوده و بقیه باید از به واسطه مدیریت منابع آب و آب

 .به این مناطق در دستور کار قرار گرفته است

های وگو با خبرنگار ایانا از شناسایی منشاءهای فوق بحرانی گرد و غبار خوزستان خبرداد. وی افزود: نقشهضیاءالدین شعاعی در گفت

های جنوب غرب هزار هکتار از عرصه 349ها در یم. بر اساس این نقشهاهای مختلف تهیه کردههای بحرانی را با کمک دستگاهکانون

 کشور منشا گرد و غبار وجود دارد که این نقاط شناسایی شده است.

افتد چند منطقه به عنوان منطقه فوق وی ادامه داد: در گرد و غبار اخیر، به لحاظ مکانیزم خاصی که در بادهای جنوبی اتفاق می

 اند.ده است. این مناطق عمدتا در اطراف هندیجان و جنوب شرق اهواز واقع شدهبحرانی شناسایی ش

کاری در مناطق درصد در جذب غبار موثر است. به همین دلیل توسعه جنگل 10نهالکاری در کنترل ریزگردها تاثیرگذار نبوده و فقط 

های خشک شده است. شعاعی در آبه تاالبین حقخشک نسخه عالج بخش این روزهای استان خوزستان نیست و تنها راه نجات تام

 درصد در جذب گرد و غبار مؤثر است. 10کاری در برخی مناطق بیش از این رابطه گفت: نهال

هزار هکتار آن قابلیت کشت نهال و تثبیت زمین  10هزار هکتار کانون فوق بحرانی داریم که شاید فقط  30وی افزود: در حال حاضر 

ها و هایی به این هورها دیده شده که توسط کانالد از طریق مدیریت منابع آب کنترل شود. به همین دلیل در برنامهدارد و بقیه بای

 های خشک شده، آب رسانده شود و این مناطق با مدیریت آب تحت کنترل قرار گیرد.تاالب

ر رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار عنوان کرد: در حال حاضر بر اساس دستو

 های فوق بحرانی خوزستان در منطقه مستقر شده است.کانون

 هاستنیمی از گرد و غبار داخلی، حاصل خشک شدن تاالب

وثر ری مدهد، عملیاتی نظیر درختکاهای باال رخ میبه گفته شعاعی، در ارتباط با کنترل گرد و غبار با منشا خارجی که در عرصه

 نبوده و انتظار اینکه در این مناطق، روی منشا گرد و غبار کار کنیم، مسئله دور از انتظاری است.

ها و آید، ناشی از خشک شدن تاالبوی ادامه داد: در بعد داخلی نیمی از بالهایی که به لحاظ وقوع گرد و غبار بر سر مناطق می

بوده خشک شود و تولید گرد و غبار کند، مقابله با این مسئله هم کار دشواری است  ای که تاالبآبه است. اگر منطقهنرسیدن حق

 برد.ها را از بین میکاری در کف تاالب به این معنی است که آبگیری سال بعد، نهالزیرا نهال

ب در خشکسالی و مدیریت غلط آ مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار اضافه کرد: بنابراین در تاالبی که قبال آب داشته و به لحاظ

کاری و مالچ پاشی انجام داد و باید از طریق مدیریت منابع آب این توان عملیات نهالها، امروز خشک شده است، قطعا نمیسرشاخه

 مشکل را حل کرد.

 وظیفه ستاد مقابله با گرد و غبار هماهنگی بین دستگاهی است

هاد کشاورزی مسئول اصلی اجرای طرح مقابله با ریزگردها است. شعاعی درباره وظایف بر اساس دستور اخیر رئیس جمهور، وزارت ج

 این ستاد در مقابله با ریزگردها بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست قرار نیست وارد کار اجرایی شود.

. وظیفه ما حمایت از وزارت جهاد ایموی افزود: ما وظیفه هماهنگی بین دستگاهی را به عهده داشته و به همین منظور تشکیل شده

ها، حمایت از هواشناسی برای توسعه و تکمیل سیستم کشاورزی به منظور تامین اعتبارات الزم برای انجام عملیات اجرایی در عرصه
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مت بوده رسانی به مردم و سالبینی هوا و حمایت از وزارت بهداشت برای تامین اعتبارات الزم به منظور ارتقای نظام خدماتپیش

است.مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار ادامه داد: برای سازمان محیط زیست هم تکالیفی داریم. توسعه ابزار پایش و نظارت بر 

سالمت مردم، پیگیری تعطیلی مدارس و مدیریت جامع تکالیفی است که برای این سازمان به عنوان عضوی از ستاد بحران مشخص 

هایی که این ستاد انجام داد، خوشبختانه دستور رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی موثر افتاد و پیگیری است.وی گفت: با شده

های بحرانی خوزستان را شناسایی و به وزارت در حال حاضر کارشناسان این وزارتخانه در منطقه مستقر هستند. ضمن آنکه ما کانون

 ایم./جهاد کشاورزی معرفی کرده

http://www.iana.ir/fa/news/40999/%D9%82%D8%A7%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

 بازدید دبیر شورای عالی امنیت ملی از نخستین پاالیشگاه غالت کشور

 .شمخانی در بازدید از نخستین پاالیشگاه غالت کشور از نزدیک با ظرفیت ها و روند تولید محصوالت این پاالیشگاه آشنا شدعلی 

به گزارش ایانا، دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: تقویت تولید داخلی با محوریت 

 .دو اولویت مهم در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استبخش خصوصی و خروج از رکود، 

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران جهت حفظ و بقای خود در برابر هجمه وسیع و سنگین نظام سلطه و همزمان به منظور 

ویژه در حوزه های مختلف تحقق اهداف و آرمان های خود، باید به طور پیوسته و پر شتاب بر توانمندی ها و قابلیت های خود به 

علی شمخانی گفت: کسب اقتدار ملی در گرو تحکیم ساخت درونی قدرت ملی است که با شکوفایی استعدادهای .قتصادی بیفزاید

 .درونی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی نظام محقق می شود

اعی است که نقشی ویژه و رو به گسترشی در ایجاد شمخانی با بیان اینکه حوزه اقتصاد مهم ترین و تأثیرگذارترین حوزه حیات اجتم

امنیت در سطوح ملی و بین المللی کشورها و پایداری آن دارد، خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی سبب بهبود فضای کسب و کار و 

 .رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور می شود

برای استحکام بخشی به زیرساخت های اقتصادی کشور دانست و افزود: وی نقش صنعتگران و تولید کنندگان را دارای اهمیت ویژه 

با وجود ظرفیت های بی بدیلی مانند نیروی انسانی ماهر و نخبه، فرهنگ و تمدن غنی و در اختیار داشتن مواد اولیه مورد نیاز برای 

صادی و دشمنان ملت برای کاستن از اراده ملی تولید مانعی در برابر پیشرفت و رونق اقتصادی به جز اقدامات مخرب نفوذی های اقت

شمخانی گفت: دولت با همکاری تمامی بخش ها در تالش است تا مشکالت و موانع موجود را از سر راه .در این بخش وجود ندارد

دانش بنیان و  وی افزود: بخش خصوصی نیز با بهره گیری از تولیدات.برداشته و زمینه های افزایش اشتغال و رونق را فراهم نماید

 /.گسترش تحقیق و توسعه می تواند ظرفیت های جدیدی خلق و کارآمدی و اثربخشی خود را توسعه دهد

http://www.iana.ir/fa/news/41028/%D8%A8%D8%A7%D8%B2% 
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 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 های بهارهبادام هندی شب عید در راه ایران/ حضور بازرسان برای نظارت بر نمایشگاه

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان گفت: تا اوایل هفته آینده وضعیت واردات بادام هندی برای تأمین نیاز بازار شب عید مشخص 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ی احمدی رییس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان در گفت و گو با خبرنگارمصطف.خواهد شد

در بازار اعالم کرد: به موجب اینکه هر ساله برای  در خصوص افزایش چشمگیر قیمت بادام هندی ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

شود به همین دلیل قیمتشان دستخوش تغییر برقراری تعادل و تأمین بازار ، واردات این اقالم به کشور با برخی مشکالت روبه رو می

ت با کاهش قیمتی در این ایام روبه رو جاتخمه وی با اشاره به اینکه نوسانات این اقالم مقطعی خواهد بود ، ادامه داد: عمده.شود می

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان در خصوص وضعیت .بوده و بقیه اقالم هم به همین تناسب با افزایش قیمت مواجه نشده اند

های و سازمانواردات بادام هندی برای تأمین نیاز بازار شب عید اظهار کرد: طی جلساتی که برای واردات بادام هندی میان اتحادیه 

ذیربط برقرار شده است نتیجه نهایی آن تا اوایل هفته آینده مشخص و تأثیریمستقیمی بر قیمت افزایش یافته این اقالم خواهد 

گرم  200های بهاره اعالم کرد: های ذیربط بر روند فعالیت کسبه در نمایشگاهاحمدی همچنین در خصوص نظارت سازمان.گذاشت

گان و توزیع کنندگان خشکبار برای قیمت گذاری اخذ شده که بازرسان سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و اتحادیه از اقالم تولیدکنند

 .ها نظارت خواهند کردهای اقالم بر قیمت و کیفیتطبق قیمت نمونه

s/http://www.yjc.ir/fa/new5987604/%D8%A8%D8%A7%D8%AF% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۰۵تاریخ: 

 دوره کشاورزی معیشتی به سر آمده است

اهمیت  زاین روزها توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی در دستور کار دولت قرار گرفته چرا که تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن ا

 .باالیی برای کشاورزان برخوردار است

این روزها توسعه مکانیزاسیون در بخش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  به گزارش

 .در دستور کار دولت قرار گرفته چرا که تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن از اهمیت باالیی برای کشاورزان برخوردار استکشاورزی 

درصد محصوالت به سبب کشاورزی سنتی از بین می رود از این رو برای دستیابی به کشاورزی مدرن باید  30با وجود آنکه ساالنه 

 .چرا که ضمن سود آوری، زمینه برای توسعه بخش فراهم است تولیدات در داخل یک زنجیره تعریف شود

میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که این رقم تولید معادل یک  118طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی ساالنه 

تم ،بهره مندی از سیسمحصول کشورهای پیشرفته دنیا است، از این رو با استفاده از سیستم های نوین، توسعه کشت گلخانه ای

 .مکانیزاسیون و استفاده از بذرهای جدید و نشاکاری باید سهم کشاورزی در اقتصاد را افزایش داد

 :در همین راستا باعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی گفتگویی بدین شرح ترتیب داده ایم

 تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن چه مزایایی دارد؟ 

های تولید، توسعه : توسعه کشاورزی مدرن نقش بسزایی در سهم بخش در اقتصاد دارد از این رو با کاهش قیمت نهادهخان محمدی

 .مکانیزاسیون، استفاده از بذور جدید و هیبرید باید در راستای تبادل با دیگر کشورها باید گام برداریم

های توسعه یافته فاصله داریم، در این باره چه کارشناسان حوزه سیستم کشاورزی هوشمند معتقدند که با کشور 

 اقداماتی باید انجام شود؟

خان محمدی: با توسعه کشاورزی مدرن از سیستم مکانیزاسیون سنتی به سمت صنعتی حرکت می نماییم، البته ناگفته نماند که 

لی ایجاد شود پا تعاونی و تشککشاورزان خردههای دیگر صنعتی شود به طوریکه برای صنعتی بودن با تراکتور نیست بلکه باید مؤلفه

 .وری به سمت مزرعه هدایت شودتا بهره

 کشاورزی دقی  با چه اهدافی مورد استفاده قرار می گیرد؟

درصد آن به سبب کشاورزی سنتی از  30شود که میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تولید می 105خان محمدی: ساالنه 

رت توسعه مکانیزاسیون،حمل و نقل صنعتی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری می توان ضمن افزایش رود که در صوبین می

 .وری از ضایعات بخش جلوگیری به عمل آوردبهره

 اجرای کشاورزی هوشمند چه تاثیری در کاهش ضایعات این بخش دارد؟

رج شده و به بخش خصوصی واگذار شود چرا که بزرگی دولت ، کشاورزی باید از دولتی بودن خا44خان محمدی: براساس قانون اصل 

کشاورزی هوشمند مغایراتی دارد و با اصالح ساختار می توان از ضایعات محصوالت کشاورزی  مشکالتی برای بخش در برداشته که با 

 .میلیون نفر به هدر می رود، جلوگیری کرد 37که ساالنه غذای 

 در منابع پایه توضیح دهید؟مزیت استفاده توسعه کشاورزی دقی  

 و یابد، از این رو با مدیریت منسجم وری منابع پایه افزایش میخان محمدی: با توسعه کشاورزی مدرن در کشورهای پیشرفته بهره

 .نماییم حرکت تولید مدیریت و آب وری بهره سوی و سمت به باید جدید های تکنولوژی کارگیری به

 روز و کارا دارد؟زی دقی  و استفاده از سیستم کشاورزی بهایران چه جایگاهی در کشاور 
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خان محمدی: کشاورزی دقیق همان کشاورزی دانش بنیان است که امروزه جایگاه معناداری با کشورهای پیشرفته دنیا داریم که با 

 .ییممدیریت منسجم ، به کارگیری فناوری روز و یکپارچه سازی اراضی باید به این سمت و سو حرکت نما

کوچک بودن اراضی و فقدان حضور شرکت های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون چه مشکالتی برای بخش ایجاد کرده 

 است؟

خان محمدی: کوچک بودن اراضی، بحران منابع آب و خاک از جمله معضالت بخش به شمار می رود که در صورت اجرای مدیریت 

وری به کار گرفته اراضی و توسعه خدمات مکانیزاسیون در مزارع جهت افزایش بهرهواحد باید تالش هایی در جهت یکپارچه سازی 

شود چرا که کوچک بودن اراضی و فقدان حضور شرکت های مکانیزاسیون در مزارع ضایعات باالی محصوالت کشاورزی و کاهش 

 .راندمان تولید را به ارمغان آورده است

 صوصی چه مزایای در بر دارد؟کوچک شدن دولت و توسعه و حمایت از بخش خ

وری و اجرای کشاورزی مدرن خان محمدی: کوچک شدن دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی نقش بسزایی در افزایش بهره

دارد از این رو انتظار می رود که هر چه سریع تر دولت در جهت واگذاری اختیارات به بخش خصوصی گام بردارد و تنها نظاره گر 

 .شدبخش با

 آموزش و ترویج کشاورزی چه تاثیری در بهره وری بخش دارد؟

وران متوقف شده که درنهایت فقدان آموزش و ترویج و آگاهی پایین کشاورزان عامل سال اخیر آموزش بهره 11خان محمدی: طی 

الزم توسعه پایدار در اصلی بدبختی در بخش به شمار می رود، این درحالی است که گسترش آموزش و ترویج و تخصیص بودجه 

 .بخش را به همراه دارد

 در خصوص تاثیر توسعه گلخانه ها در بخش توضیح دهید؟

خان محمدی: در شرایط کنونی گلخانه به حد کافی در کشور وجود دارد از این رو به جای توسعه گلخانه در بخش باید به سمت و 

 .مدیریت واحد و توسعه پایدار بخش حرکت نماییمهای ارزان قیمت، سوی بازاریابی محصوالت، تأمین نهاده

http://www.yjc.ir/fa/news/5976144/%D8%AF%D9%88%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۳سه شنبه 

 کاالهای اساسی سفره مردم در بهمن ماه روایت بانک مرکزی از گرانی

بهمن افزایش و نرخ  29های تازه، گوشت مرغ، قند وشکر و چای در هفته منتهی به مرغ، برنج، میوهنرخ گروه تخم <مواد غذایی

 .های تازه کاهش یافتگروه حبوب و سبزی

 1395بهمن  29وراکی در تهران در هفته منتهی به برآورد ساالنه بانک مرکزی درباره متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خ

 گوشت درصد، 23.0 تازه های میوه درصد، 19.7 حبوب درصد، 32.1 برنج درصد، 7،9 نشان میدهد در این مدت قیمت گروه لبنیات 

و نرخ گروه درصد افزایش  8.4درصد و روغن نباتی  13.8درصد، چای  24.4درصد، قند و شکر  19.3رغ م گوشت درصد، 6.9 قرمز

 .درصد کاهش یافته است 1.3درصد و سبزی های تازه  9.3مرغ تخم

گروه  2 گروه و ثبات نرخ  3بهمن گذشته، کاهش نرخ  29گروه خوراکی در هفته منتهی به  6همچنین بانک مرکزی از افزایش نرخ 

ت مرغ، قند وشکر و چای افزایش و نرخ گروه حبوب های تازه، گوشمرغ، برنج، میوهخوراکی دیگر خبرداد و اعالم کرد: نرخ گروه تخم

 .های تازه کاهش و گوشت قرمز و نرخ گروه لبنیات و روغن نباتی ثابت ماندو سبزی

 لبنیات و تخم مرغ

درصد و  0،3در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه و پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل به ترتیب معادل 

 .درصد کاهش ولی بهای کره پاستوریزه یک درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود 0.4

 .هزار ریال فروش می رفت 115هزار تا  99درصد افزایش داشت و شانه ای  2،2بهای تخم مرغ معادل 

 برنج و حبوب

درصد و برنج داخله  0،4بود و بهای برنج داخله درجه یک معادل  در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت

 1.4درصد تا  0،6در گروه حبوب قیمت لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم این گروه بین .درصد افزایش یافت 0.6درجه دو 

 .درصد کاهش داشت

 میوه ها و سبزی های تازه

شهرداری شاهد عرضه کمی از انگور و کدو سبز بود و سایر اقالم میوه و سبزی تازه که  در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر

 .تعدادی از آنها از نظر کیفی با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوبه سازمان میادین میوه و تره بار عرضه شد

درصد و  1،5در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل  میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه داشتند که

 .درصد افزایش یافت 11درصد تا  0.1درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  2موز 

درصد کاهش ولی بهای  2درصد و پیاز  2.9درصد، گوجه فرنگی  4،1گروه سبزی های تازه نیز شاهد آن بود که قیمت خیار معادل 

 .درصد افزایش داشت 9.3درصد تا  0.1این گروه بین  سایر اقالم

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش ولی قیمت گوشت  0،6در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت گوسفند معادل 

 .درصد افزایش یافت 1.3مرغ 

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش داشت  0.9درصد و چای خارجی  0.5درصد کاهش ولی قیمت شکر  0،1ین هفته معادل در این هفته بهای قند در ا

 .و بهای انواع روغن نباتی بدون تغییر بود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d799282e80de44acb9560dd6dbe31 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 کشاورزی ارگانیک در کراالی هند رون  گرفته است

د. یک کمپین از سوی افراد ها آگاه شکشحدود یک سال و نیم پیش، ایالت کراال هند به میزان خطر استفاده بیش از حد از آفت

ها را به روشنی بیان کشدارای قدرت در زمینه ایمنی مواد غذایی در دولت ایجاد شد که خطرات بهداشتی ناشی از استفاده آفت

 ،عنوان انقالب نخستعنوان انقالب سبز دوم، و ارگانیک به، ایده بذر بهNew Indian Expressسایت به گزارش ایانا از وب.کردمی

 های خود را به کشتدر دولت مورد پذیرش واقع شد.بیش از یک سال گذشته، در پی این ایده، تعداد قابل توجهی از کشاورزان زمین

 های خود را به سبزیجات آلی اختصاص دادند، روبه افزایش است.آلی تبدیل کردند.همچنین شمار افرادی که زمین

V K Rajan Nairهای همسایه منع طور موقت از سوی دولت ایالتی روی معامله سبزیجات از ایالته بهآورد که چگون، به یاد می

ها برای کشو باعث شد تا او را به یک کشاورز تمام وقت تبدیل کند. این ممنوعیت پس از دریافتن درباره استفاده بیش ازحد آفت

تر در حال حاضر، ما در حال کشت در مقیاس بزرگ"د: گویمی Nairکشت سبزیجات در چندین مرکز منطقه تامیل نادو انجام شد.

ریزی برای راه اندازی یک انجمن برای کشاورزی تر هستیم وساکنان این منطقه در حال برنامهای مناسبگونهو استفاده از زمین به

رود. بسیاری از ساکنان ست میمردم آگاه باشند که اگر سالمت از دست برود، همه چیز از د"گفت:  Nair"تر هستند.در مقیاس بزرگ

 "مند پیوستن به این حرکت بزرگ هستند.در منطقه عالقه

شمار "گوید: ( میof Kerala Agriculture Universityاز دانشگاه کشاورزی کراال ) "P Indira Devi"پی ایندیرا دوی 

سنت یا میزان  50وجهی داشته است. حتی افرادی با افرادی که به انجام کشت تجاری سبزیجات در کراال روی آوردند، افزایش قابل ت

 "کمتر، در حال حاضر در کشت سبزیجات برای مقاصد تجاری درگیر شدند.

ترس از میزان باالی آفت کش در سبزیجات تامیل نادو، افزایش تقاضای محلی را در پی داشته است. پرورش سبزیجات "وی افزود: 

 /"های دیگر هند باالتر باشد.النه کشاورزی است که باعث شده تا قیمت سبزیجات از ایالتعنوان بخشی از طرح مسئودر کراال به

http://www.iana.ir/fa/news/41215/%DA%A9%D8%B4%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 ورزی ارگانیک و کشورهای عضو سازمان جهانی تجارتکشا

 کارشناس کشاورزی -فاطمه پاسبان

ها، محصوالت آن، از کودهای شیمیایی، سموم، هورمونشرق : کشاورزی ارگانیک نوعی کشاورزی است که در تولید و فراوری 

یعی های طبن، کاشت و برداشت با استفاده از نهادهزمیشود و همه مراحل تقویت های ژنتیکی استفاده نمیکاریها و دستدگرگونی

سودمند است. کشاورزی ارگانیک، به کشاورزی زیستی،  (هایها، حشرات سودمند، میکروارگانیسم)مانند کود زیستی، کمپوست

، با روشی اورزیبیولوژیکی و پایدار نیز معروف است. کشاورزی ارگانیک، درواقع نوعی مدیریت منابع زیستی و تولید محصوالت کش

عنوان یک موجود زنده یکپارچه، اصول کامال پایدار و مطابق با اکوسیستم است که در آن، سالمت خاک، گیاه، انسان و سیاره زمین به

ی کننده، مدنظر است. آنچه امروزه سبب رشد کشاورزپایداری زیستی، کمیت و کیفیت محصوالت از تولید تا فراوری و انتقال به مصرف

های موجود در محصوالت مانده و درازمدت مصرف انواع کودهای شیمیایی، سموم و هورمونانیک شده، تأثیر نامطلوب و اثرات باقیارگ

های کارشناسان سالمت به مردم مبنی بر حذف غذاهای ناسالم و استفاده از محصوالت کشاورزی بر افراد و محیط زیست است. توصیه

گیری بازار این محصوالت و تجارت آن است. تجربه نشان داده، تولید محصوالت ترین دالیل شکللیو غذاهای ارگانیک یکی از اص

که در هر مترمربع طوریکشاورزی ارگانیک عالوه بر اثر مثبت روی سالمت مردم، نقش مؤثری در کاهش ضایعات کشاورزی دارد به

  «کشاورزی ارگانیک جهان»شود. براساس گزارش تولید میاز زمین مزارع ارگانیک، انرژی کمتری مصرف و ضایعات کمتری 

(FIBL & IFOAM Year Book, 2015)  کشور در جهان که اطالعات کشاورزی ارگانیک  170در میان حدود  2013در سال

 هکتار ونمیلی 11 که 1999 سال نسبت به   که بوده ارگانیک کشت تحت میلیون هکتار زمین  43،1اند، حدود خود را ارائه داده

متحده میلیون هکتار و ایاالت 3.2میلیون هکتار ، آرژانتین با  17.2یان استرالیا با م این در. است شده برابر چهار حدود بوده، زمین

دالر  10،05سرانه مصرف محصوالت ارگانیک در جهان .اندکشور جهان بوده 170میلیون هکتار سه کشور برتر در میان  2.2آمریکا با 

 157)یورو( و لوکزامبورگ  163یورو(، دانمارک ) 210بوده که سه کشور با باالترین مصرف سرانه به ترتیب برابرند با سوئیس ) آمریکا

میلیارد یورو(، آلمان  24.3میلیارد دالر بوده که در این میان آمریکا ) 72برابر با  2013یورو(. اندازه بازار محصوالت ارگانیک در سال 

 اند. در همینمیلیارد یورو( سه کشور با بیشترین اندازه بازار محصوالت ارگانیک کشاورزی بوده 4.4ورو( و فرانسه )) شش میلیارد ی

میلیون نفر بوده، افزایش داشته است. در این میان 1.9که  2012سال حدود دو میلیون تولیدکننده ارگانیک بوده که نسبت به سال 

هزار تولیدکننده ارگانیک بیشترین تولیدکنندگان را به خود اختصاص  170هزار و مکزیک با  190ا هزار ، اوگاندا ب 650هندوستان با 

شود توسعه کشت ارگانیک در جهان درخورمالحظه است. در این میان کشورهای عضو سازمان طور که مشاهده میاند. همانداده

نند. کالمت غذا به توسعه کشت ارگانیک و تجارت آن کمک میجهانی تجارت نیز در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست و س

است. کل مساحت زمین با مجوزهای  15، 2013بر اساس آمار گزارش ذکرشده، رتبه هند در کشاورزی ارگانیک در جهان در سال 

 دولت. است بوده  های قابل کشتدرصد شامل زمین 26( است. این رقم حدود 2015-16میلیون هکتار )سال  5.71ارگانیک حدود 

اجرا کرده است. برنامه ملی شامل برنامه اعطای مجوز رسمی برای مؤسسات صدور  (NPOP) ارگانیک تولید برای ملی برنامه هند

 نداردهایاستا. است بوده قبیل این از گواهینامه، تدوین و اجرای استانداردهای الزم برای تولید ارگانیک، ارتقای کشاورزی ارگانیک و 

 نشده دقیقا معادل استانداردهایا و سوئیس برای محصوالت فراوریاروپ اتحادیه سوی از رسمی مجوز سیستم و تولید برای انیکارگ

کشورهای اتحادیه اروپاست. از طریق گرفتن مجوزهای رسمی ارگانیک جهانی معتبر، محصوالت ارگانیک هند از سوی کشورهای 

میلیون تن محصوالت ارگانیک تولید کرده که شامل همه انواع  1.35حدود  2016تا  2015واردکننده پذیرفته شده است. در دوره 

 جات،ادویه ها،میوه چای، دارویی، گیاهان حبوبات، پنبه، ارزن، و غالت روغنی، هایدانه نیشکر، مواد غذایی و غیرغذایی از جمله 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 هم پنبه مثل غیرخوراکی مواد شامل و نبوده محدود خوراکی بخش به تولید. است قهوه و سبزیجات خشک، هایمیوه جات،ترشی

میلیون دالر بوده که به اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، کانادا، سوئیس،  298هست. در همین دوره حجم صادارت ارگانیک هند حدود 

بیشترین صادرات حدود  ه است که کره، استرالیا، نیوزیلند، کشورهای جنوب شرق آسیا، شرق میانه، آفریقای جنوبی و ... صادر شد

درصد و چای با دو درصد سهم  17درصد، غالت و ارزن با  25شده با های روغنی، محصوالت غذایی فراوریدرصد مربوط به دانه 50

 .بوده است

/http://www.iana.ir/fa/news41198/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

 روستاییان زیمباوه برنامه کشاورزی سازگار با آب وهوا را اجرا کردند

 .هایی را اجرا کردندمهزیمباوه، برای مقابله با خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوا، برنا Insiza کشاورزان در منطقه

، از کسانی که Bekezela Sibasaبا سرپرستی  Gcabayi، کشاورزان درروستاهایی از newsdayسایت به گزارش ایانا از وب

 اند.های کاهش خشکسالی در آفریقا، اجرا کرده است، به این شیوه روی آوردهبرنامه

 اند برای اطمینان از آنها تولید خود را بهبود بخشد.ازن ذخیره آب فراهم کردهچندین سازمان غیردولتی برای کشاورزان، بز، برق و مخ

Gladys Ncube:خواهیم از طریق کشاورزی حفاظتی بتوانیم زندگی کنیم. با همکاری ما می"، یک کشاورز گفتZimpro  و

Troacaire آغاز کردم و بین  2009زش را از سال ای از دانش آشنا شویم. من آموهای دیگر توانستیم به چنین شیوهو سازمان

سازی زمین با حفر سوراخ و سپس قرار دادن کود بز با مخلوط برگ درخت اقدام کردم. تا پس از آن های ژوئن و ژوئیه، به آمادهماه

می  اشتشود، من هر فصل یک تن ذرت بردعنوان یک بیوه، زندگی من از طریق کشاورزی حفاظتی تأمین میگیاه ذرت بکارم. به

 "کردم در حالی که امسال انتظار دارم دو تن ذرت برداشت کنم.

کمک کردم و سپس  R (R5)اندازی کردیم. هر یک از ما پنج زن، یک صندوق راه 10ما با بودجه مشارکتی "گوید: کشاورز دیگر می

 "او بخریم که در حال حاضر پنج گوساله داریم.گ 10ما پول را به افراد واجد شرایط قرض دادیم. این صندوق رشد یافت و ما توانستیم 

 "ما خوشحال هستیم که این پروژه به جایی رسیده و زنان توانستند خودشان را باور کنند."وی افزود: 

 این در حالی است که به طور سنتی زنان، تنها با یک گاو شناخته می شوند.

 "داریم. Gcabayiاد و ما در حال حاضر طرح آبیاری برای روستای در این به ما انگیزه برای کسب و کار در حال رشد د"وی گفت: 

 "طور مداوم و هرسال خشکسالی را تجربه کرده است.منطقه به"، گفت: Zimpro ،Tobias Chipareمدیر اجرایی 

ت.عالوه بر این کند، ایجاد شده اسآوری میهزار لیتری که آب باران را برای جامعه در طول زمان خشک جمعهمچنین مخزن شش

جویی انرژی را برای شود، کوره صرفهزدایی میسوزاند و منجر به جنگلها در محیط باز که چوب بیشتر میبه جای آتش زدن چوب

کند.همچنین فراهم کردن اجاق با صرفه جویی در مصرف انرژی با چوب کمتر، و زمان بیشتر گرمادهی وری بیشتر فراهم میبهبود بهره

دلیل استنشاق دود، بیمار های قبلی، زنان بسیاری در آفریقا بهشود. چراکه با اجاقموارد است که باعث کاهش آلودگی میاز دیگر 

 ها را تأمین کند./میلیون هکتار از زمین 11تواند آبیاری هزار سد است که می 11شدند.بر اساس آمار رسمی، زیمبابوه دارای می

http://www.iana.ir/fa/news/41118/%D8%B1%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 ۲۰۲۰کند/ میزان تجارت ترکیه در غنا به نیم میلیارد دالر تا سال غنا طرح هر منطقه یک کارخانه را اجرا می

 رسدمی

تازگی از همکاری دولت ترکیه با غنا در زمینه افزایش تولید محصوالت کشاورزی ، به"Nesrin Bayazit" ه، نسرین بایازیتسفیر ترکی

ای در بخش کشاورزی دارد و با به گفته وی، ترکیه تخصص و تجربه گسترده ،ghananewsagency سایتبه گزارش ایانا از وب.خبر داد

کنم این کشور در بخش کشاورزی خودکفا است و من فکر می 'توان به پیشرفت اقتصاد هر دو کشور کمک کرد.سفیر ترکیه گفت: همکاری غنا می

گذاران ما در تالش برای حمایت از سرمایه 'خاطرنشان کرد:  Nesrin Bayazit"توانیم تجاربمان را با غنا در این زمینه به اشتراک بگذاریم.می

 تواند برای دوای و تجارت کشاورزی تخصص دارد و این همکاری میوی اشاره کرد: ترکیه در زمین کشت گلخانه"ترکیه در این پروژه هستیم.

 م که به تولید نشاسته و صادرات مشغول هستند.ای در غنا داریگذاران ترکیهطرف سودمند باشد، ما در حال حاضر سرمایه

 2020میلیون دالر و با هدف رسیدن به نیم میلیارد دالر تا سال  400همچنین سفیر ترکیه از میزان تجارت ترکیه در غنا بیش از 

ها ساخت زجمله پروژها"ها از طرف دولت ترکیه در این کشور انجام شده است، وی گفت: خبر داد.این در حالی است که شماری پروژه

تواند شود و پس از تکمیل، می(، پشتیبانی میTurkish Exim Bankیک کارخانه تصفیه آب است که توسط بانک اکسیم ترکیه )

سفیر ترکیه در دیداری که با وزیر اطالعات غنا در دفتر "آب پاک برای بیش از دو میلیون نفر در مرکز و مناطق شرقی را فراهم کند.

 Mustapha Abdulآکرا داشت این سخنان را عنوان کرد. همچنین به گفته وزیر اطالعات غنا، مصطفی ابدول حمید وی در 

Hamidرود و برای دو طرف سودمند خواهد بود.شمار میعنوان بازار هدف برای بازرگانان و زنان غنا به، ترکیه به 

رکیه اش با تتواند با تقویت همکاریچین، دبی و ترکیه است و غنا می بازارهای تجارت اصلی برای کسب و کار مردم غنا"وی گفت: 

 "ها و انتقال فناوری که برای دو طرف سودمند است، اقدام کند.به تبادل ایده

توان اقدام کرد در این راه می "یک کارخانه -یک منطقه "برای صنعتی کردن اقتصاد بر پایه "وزیر اطالعات غنا خاطرنشان کرد: 

های پالم را در مناطق خاصی ( در شمال و میوهshea butterکند. برای مثال، کره درخت روغن قلم )وزی نقش مهمی بازی میکشا

و همچنین مانیوک )کاساوا(، ذرت و دیگر منابع کشاورزی در مناطق دیگر وجود  "Brong Ahafo"در مرکز و غرب برونگ آهفو 

 -طقه یک من"نیستیم، چراکه هدف ما این است که در هر بخش از کشور براساس سیاست  دارد؛ بنابراین، ما فقط دنبال یک تولید

 /"عمل کنیم. "یک کارخانه

http://www.iana.ir/fa/news/41064/%D8%BA%D9%86%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 هاهای کشاورزی بر پایه محیط زیست و نوآوریتقویت فعالیت

نفر از هشت کشور بورکینا فاسو، کانادا، اکوادور، غنا، هائیتی، هندوراس، فیلیپین و ایاالت متحده در راتلند،  12، 2009در سال 

برای غلبه بر گرسنگی، فقر و اثرات مخرب ، گرد هم آمدند تا Groundswell ماساچوست برای بنیان نهادن سازمان غیردولتی

تغییرات آب و هوا کاری انجام دهند. در ادامه راه از حمایت شرکایی از کشورهای گواتماال، هندوراس، مالی، نپال، سنگال و غرب 

، این در حالی است که بنیانگذاران برای lgroundswell internationa سایتبه گزارش ایانا از وب.مند شدندکارولینای شمالی بهره

ا برای این هاند. آنچندین دهه برای توانمندسازی هزاران نفر و بهبود زندگی پایدار جوامع روستایی در آفریقا، آسیا و امریکای التین گام برداشته

، (1)(farmer extension-to-farmerهای کشاورزی بر پایه محیط زیست، نوآوری کشاورز، توسعه برنامه کشاورز به کشاورز )منظور از فعالیت

 اند.های محلی برای دستیابی به فرآیندهای توسعه استفاده کردهسالمت و بهداشت جامعه و تقویت سازمان

 اهدف این سازمان غیردولتی

 پذیر شده است:های زیر امکانحل برای تغییر زندگی روستاییان با شیوهگسترش راه

 ( توسط:farmer-to-farmerشناختی مؤثر کشاورز به کشاورز )های کشاورزی بومتقویت روش

 های موفق.حلشناسایی راه -

 های کشاورزان.حلترویج راه -

 زان و ایجاد مزارع مدل.های مزرعه برای کشاورحمایت از ایجاد مدرسه -

 توانمندسازی داوطلبان محلی برای به اشتراک گذاشتن دانش خود با کشاورزان. -

 اند:های زیر پرداختهشناختی( با استفاده از شیوههمچنین در این راه به ترویج کشاورزی آگرواکولوژیکی )کشاورزی بوم

 رزی.های کشاوبهبود مدیریت خاک، بذر، مدیریت آب و سیستم -

 های جدید.سازی شیوهبه حداکثر رساندن استفاده از منابع و دانش محلی، به همراه یکپارچه -

که کشاورزان بتوانند فرایند تغییر را مدیریت کنند. دیدگاه آنها این است که برای طوریها بهها و روشتمرکز روی شماری فناوری -

روش استفاده  100ورز چند روش آموزش داده شود به جای آنکه چند کشاورز از کشا 100دستیابی به نتیجه مطلوب، بهتر است به 

 توان به نتایج زیر اشاره کرد:کنند. در این باره می

 های موفق کشاورز به کشاورز.شیوه -

 های کشاورزی.متنوع کردن سیستم -

 شود.د برابری میدستیابی به نتیجه برای گروهی از پذیرندگان در جوامع که منجر به تأثیر چن -

 های محلی برای مدیریت فرایند.تقویت سازمان -

 های مردمیهای محلی و جنبشتقویت کردن سازمان

کننده مستقر در ایاالت متحده منجر به تسهیل هماهنگ NGOهای محلی و مشارکت جهانی و همراهی با همکاری نزدیک با سازمان

 شود:دسترسی به موارد زیر می

 ریت و هدایتآموزش مدی -

 ارتقای ظرفیت -

 تخصص فنی -

 حرکت به سوی یک چارچوب نظری
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 ت:پذیر اسهای زیر امکانصورت محلی و در سطح جهانی برای دستیابی به هدف تأمین تغذیه مردم جهان، با روشها بهتقویت برنامه

 سیاست نفوذ در سطوح محلی، ملی و جهانی است. -

 صورت مشارکتی و پایدار.گذاری بهتشویق توسعه سرمایه -

 هاچگونگی انجام فعالیت

کند. های مواد غذایی و کشاورزی سالم فعالیت میاین سازمان غیردولتی، در زمینه تقویت جوامع روستایی برای ایجاد و توسعه سیستم

 های زیر انجام شده است:این کار از روش

ه گوید: بهای توسعه خارجی است. این سازمان میروستایی به سمت برنامهها از پایین به باال و از جوامع بندی مسئولیتاولویت

تواند با حمایت از جوامع روستایی، بر اجرای روش اگرواکولوژی )کشاورزی ای بهتر میگونهمشارکت جهانی نیاز دارد؛ چراکه به

 رد.های مواد غذایی محلی تأثیر بگذاپا و سیستمشناختی( در بخش کشاورزان خردهبوم

 چگونگی انتخاب شرکای محلی

کند، پس از آن های محلی استفاده میNGOهایی از صورت آزمایشی در برنامهطور کلی، این سازمان برای انتخاب شرکا ابتدا بهبه

از، اندهای درازمدت داشته باشد یا خیر. معیارها شامل چشمتواند با آن شریک همکاریشود که آیا میبا معیارهایی مشخص می

های مشترک های سازگار، همکاری دو طرف سودمند باشد، تمایل به همکاری با یکدیگر در برنامههای مشابه، روشمأموریت و ارزش

، سابقه و قانونی (2)و یادگیری، پتانسیل برای مدیریت مستقل، مشارکت برای اقدام جمعی استراتژیک، از لحاظ جغرافیایی استراتژیک

 گیزه هستند.بودن آن و میزان ان

 چرایی کار کردن در جوامع روستایی -

درصد از آنها کشاورزان روستایی و تولیدکنندگان مواد غذایی هستند؛ بنابراین شرکای  80بیش از یک میلیارد نفر در جهان گرسنه و 

 کنند. همچنین در زمینه توسعهشان کار میاین سازمان با مردم روستایی در سطح جامعه برای رشد پایدار مواد غذایی و بهبود زندگی

دارد. در حالی که روی های اجتماعی گام برمیها و جنبشرویکردهای موفق کشاورزی، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اتحادیه

های کشاورزی آگرواکولوژیکی و مواد غذایی محلی تمرکز دارد، همچنین از مواردی همچون سالمت و بهداشت جامعه، ایجاد سیستم

 کند.پذیری در برابر بالیای طبیعی نیز حمایت میهای اعتباری، ایجاد درآمد و انعطافانداز و تعاونیت بین زنان و مردان، پسعدال

ها اجرا شده شامل بورکینافاسو، اکوادور، غنا، گواتماال، هائیتی، هندوراس، کشورهایی که در راستای اهداف این سازمان در آنها پروژه

 گال و غرب کارولینای شمالی هستند.مالی، نپال، سن

 نهاد در کشورهای مذکور به شرح زیر است:شده، مأموریت این سازمان مردمبر اساس اهداف تعیین

 بورکینافاسو: -۱

 آمار کشور:

 هزار نفر 590میلیون و  17جمعیت:  -

 کنند.دالر یا کمتر در روز زندگی می 1.90درصد با درآمد  46.7 -

 کنند.ردم، از طریق کشاورزی امرار معاش میدرصد از م 90 -

 ترین محصوالت: سورگوم، ذرت، ارزن.مهم -

مأموریت: تقویت پتانسیل کشاورزان در مقیاس کوچک و جوامع آنها برای رسیدن به امنیت غذایی، کاهش فقر، حفاظت از منابع 

 یی بوده است.های کشاورزی و جوامع روستاطبیعی، مشارکت گسترده زنان و توسعه انجمن

 اکوادور: -۲
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 آمار کشور:

 نفر 916هزار و  902میلیون و  15جمعیت:  -

 کنند.دالر و کمتر از آن در روز زندگی می 1.90درصد با  4.4 -

 شان از طریق کشاورزی است.درصد از مردم، امرار معاش 25.3 -

 های مواد غذایی پایدار محلی.مپذیری از طریق سیستمأموریت: بهبود تولید مواد غذایی محلی و انعطاف

 غنا: -3

 آمار کشور:

 نفر 598هزار و  786میلیون و  26جمعیت:  -

 شان از طریق کشاورزی.درصد از مردم امرار معاش 41.5 -

های اجتماعی از طریق مقامات و نهادهای محلی، استفاده از منابع خارجی و محلی مناسب، برای توسعه مأموریت: تقویت ظرفیت

 های آینده است.وارها و نسلخان

 گواتماال: -4

 آمار کشور:

 نفر 494هزار و  15میلیون و  16جمعیت:  -

 کنند.دالر و کمتر در روز زندگی می 1.90درصد با  11.5 -

 شان از طریق کشاورزی است.درصد از مردم امرار معاش 32.7-

 نتی و اگرواکولوژی.مأموریت: نجات، حفاظت و نگهداری بذرهای بومی از طریق دانش س

 هائیتی: -5

 آمار کشور:

 نفر 29هزار و  572میلیون و  10جمعیت:  -

 کنند.دالر یا کمتر در روز زندگی می 1.90درصد با  53.9 -

 شان از طریق کشاورزی است.درصد از مردم امرار معاش 50کمتر از  -

 مأموریت: توانمندسازی جوامع روستایی. -

 هندوراس: -٦

 :آمار کشور

 نفر 680هزار و  961جمعیت: هفت میلیون و  -

 کنند.دالر یا کمتر در روززندگی می 1.90درصد با  18.9 -

 شان از طریق کشاورزی است.درصد از مردم امرار معاش 35.8 -

 های روستایی.مأموریت: تسهیل فرایندهای عادالنه و مشارکتی توسعه انسانی با جوامع و سازمان -

 مالی: -7

 کشور:آمار 

 نفر 22هزار و  86میلیون و  17جمعیت:  -

 کنند.درصد با کمتر از یک دالر در روز زندگی می 49.3 -
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 شان از طریق کشاورزی است.درصد از مردم امرار معاش 66.0 -

 پذیر در کشور.پذیری مناطق خشک جوامع آسیبمأموریت: بهبود انعطاف -

 نپال: -8

 آمار کشور:

 نفر 724هزار و  174و  میلیون 28جمعیت:  -

 کنند.دالر یا کمتر در روز زندگی می 1.90درصد با  15 -

 شان از طریق کشاورزی است.درصد از مردم امرار معاش 66.5 -

های تحلیلی، وضعیت اجتماعی و بهداشتی ویژه زنان که فاقد فرصت برای بهبود درآمدند و تقویت مهارتمأموریت: تقویت جوامع به -

 پایدار.

 سنگال: -9

 آمار کشور:

 نفر 557هزار و  672میلیون و  14جمعیت:  -

 کنند.دالر یا کمتر در روز زندگی می 1.90درصد با  38.0 -

 شان از طریق کشاورزی است.درصد از مردم امرار معاش 46.1 -

 ع است./مأموریت: ترویج کشاورزی مبتنی بر محیط زیست در آفریقا و حمایت از توسعه افراد و جوام -

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

عنوان مربیان به کشاورزان دیگر بینند و سپس بهای است که بر اساس آن کشاورزانی از جامعه محلی انتخاب و آموزش میبرنامه -1

 دهند.آموزش می

2- Geographically strategic ردازد. عناصر ثابت ژئوپلیتیک پژئو استراتژی، به روابط بین استراتژی و عناصر جغرافیایی می

دهد چرا که عناصر طبیعی تأثیر عمیقی در کاربرد ابزار و امکانات دارد. )عناصر جغرافیای طبیعی( شالوده ژئواستراتژیک را تشکیل می

 گیرد.ابزار و امکانات با توجه به شرایط جغرافیایی انتخاب شده و مورد استفاده قرار می

http://www.iana.ir/fa/news/41047/%D8%AA%D9%82 
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 گزارشات جهانی
 آیانا : - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

نبش جهانی کشاورزی در حمایت از کشاورزی ارگانیک/جنبش برای تولید پایدار مواد جفعالیت سازمان 

 غذایی سرمایه گذاری کرده است

حفاظت محصوالت اقتصادی ملی و کنترل بیولوژیکی عوامل بیماری زای انسانی و گیاهی با استفاده از میکروارگانیسم های سودمند 

پروژه ای است که به منظور کاهش گازهای حاصل از فعالیت های کشاورزی از  (BIOGUARD -در کشاورزی ارگانیک )بیوگارد

این پروژه )بیوگارد( بخشی از فاز دوم برنامه تحقیقات،  ifoamگزارش ایانا از وب سایت  به.طریق افزایش پایداری اجرا می شود

است که به صورت توافق نامه ای بین اتحادیه اروپا و وزارت علوم و تحقیقات مصر به منظور حمایت از  (RDI-2)توسعه و نوآوری 

 میالدی آغاز و دو سال بعد به پایان رسید. 2014د و در ماه می پژوهش و طرح های توسعه و نوآوری در این کشور به اجرا گذاشته ش

پایداری و رقابت پذیری در مزارع ارگانیک اکوسیستم های کشاورزی مصر در طیف گسترده سبب کاهش اثرات جهانی انتشار گازهای 

 ه صرفه و تولید محصوالت استراتژیکحاصل از کشاورزی می شود. به عالوه، این پروژه دستیابی به مواد غذایی با کیفیت و مقرون ب

و اقتصادی تر حاصل از کشاورزی ارگانیک در مصر را مورد توجه قرار داده است. از دیگر اهداف این پروژه داشتن اثرات مثبت زیست 

 محیطی از طریق حفاظت از حاصلخیزی و سالمت خاک و حفاظت از تنوع زیستی است. 

به طور خاص در سازماندهی و اجرای فعالیت های آموزشی  (IFOAM)جهانی کشاورزی  بر اساس این گزارش سازمان جنبش های

و ظرفیت سازی برای افزایش آگاهی نسبت به کشاورزی ارگانیک و مزایای آن و ایجاد امکاناتی برای کسب معلومات خاص فراوان در 

ده است. این فعالیت ها شامل توسعه واحدهای آموزشی رابطه با شیوه های تولید پایدار مواد غذای برای کشاورزان مصری هزینه کر

( نیز در این ARC( و مرکز تحقیقات کشاورزی مصر )SEKEM) سکماست که با شرایط محلی سازگاراند. به عالوه، شرکت مصری 

 همکاری داشته اند.این پروژه اهداف خاص خود را به شرح زیر مطرح کرده است:  IFOAMپروژه با 

عامل مؤثر برای کنترل بیولوژیکی و محصوالت بیوتکنولوژیکی در مبارزه با عوامل بیماری زای انسانی و گیاهی تولید چندین  -

 ؛(RDI-1)براساس نتایج و اطالعات به دست آمده از فاز اول برنامه تحقیقات، توسعه و نوآوری 

 مل پوسیدگی سیب زمینی در مزارع ارگانیک ؛ عا (Ralstonia Solanacearum) رالستونیا سوالناسرومکنترل بیولوژیکی آفت  -

 تولید محصوالت کنترل شده بیولوژیکی در ابعاد تجاری؛ -

 کشاورزی مصر از طریق همکاری با اتحادیه اروپا؛ -افزایش ظرفیت فنی تولید محصوالت غذایی -

ای در کشاورزی ارگانیک با تأکید بر نماتودهتولید حشره کش های گیاهی بیولوژیکی برای کنترل کرم های لوله ای )نماتودها( مضر  -

 مولد گره در ریشه به عنوان یک نوع آفت عمده.

 نتایج قابل انتظار پروژه مذکور به شرح زیر است:

 کشاورزی مصر؛-توسعه بازارهایی با پتانسیل عرضه مواد غذایی ارگانیک و بهبود صنایع غذایی. 1

 کشاورزی صادراتی؛  -لید و کیفیت مواد غذاییبهبود فعالیت های کشاورزی، روش های تو. 2

 انتشار شیوه های کشاورزی که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پایدارند و افزایش آگاهی از مزایای کشاورزی ارگانیک؛. 3

 بهبود همکاری های علمی: ارتقاء مطالعات، تولیدات و آموزش ها؛. 4

 ن کشورهای حوزه مدیترانه. انتشار دانش و نتایج علمی در میا. 5

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/41017/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۲تاریخ: 

های های کشاورزی/ راهکارهای فائو برای غلبه بر چالشر در بخشهایی برای کاهش فقها و برنامهسیاست

 تغییرات آب و هوایی

ریزی وارد های برنامهها و چارچوبهای اصلی دولت، هزینهدر سیاست (CSA) الزم است که کشاورزی هوشمند منطبق با آب و هوا

هش فقر و اهداف توسعه پایدار مشارکت داشته باشد. تر، کادر رشد اقتصادی وسیع CSAهای شود. برای موثربودن باید سیاست

 .های شبکه امنیت اجتماعی ادغام شودهای مدیریت ریسک بالیا، اقدامات و برنامهها باید در استراتژیهمچنین این سیاست

نیت غذایی ملی، های متنوعی که با تغیرات آب و هوایی، توسعه کشاورزی و امبه گزارش ایانا از سایت فائو، همکاری بین بخش

 زیستی سهل و ممکن است. ای و محلی سروکار دارند نیاز کلیدی برای ایجاد سیاست محیطمنطقه

هایی ایجاد کرد، ای مهم غلبه کنند باید برایشان انگیزهرا به کار بگیرند و به موانع سرمایه CSAبرای این که کشاورزان عملیات 

 یستی )مدیریت زمین برای ایجاد خدمات اکولوژیکی(.های خدمات محیط زمانند: پرداخت هزینه

 را شناسایی کرده است: CSAریزی و پذیرش فائو دو حوزه مرتبط با برنامه

ای میان و بلندمدت و تصمیمات ریزی توسعهشامل فرایندهای برنامه CSAپشتیبانی از کشورها برای اطمینان از این که کشاورزی و 

 ها و مدیریت مالی الزم محیط زیست. تیبانی از کشورها برای ایجاد سیاستگذاری شده است و پشسرمایه

 ریزی برنامه

ای میان و بلندمدت و تصمیمات ریزی توسعهشامل فرایندهای برنامه CSAپشتیبانی از کشورها برای اطمینان از این که کشاورزی و 

 گذاری شده است.سرمایه

ها خود حاصل گذاری است، اینگیری ملی و تصمیمات سرمایها فرآیندهای تصمیمب CSAنیازمند ادغام رویکرد  CSAپذیرش 

های بخش ها و فرصتوگوی مناسب صاحبان سرمایه است. فائو نقش مهمی در کمک به کشورهای عضو برای فهمیدن چالشگفت

 دهد:ر را انجام میهای زیر این کاکند. فائو در قالب برنامهها بازی میهای ممکن به آنکشاورزی و پاسخ

National Adaptation Plans (NAPs):  های ملی انطباقبرنامهاکنون توسعه (National Adaptation Plans 

(NAPs)داری های کشاورزی از جمله شیالت و جنگلهای انطباق در بخش( در چند کشور برای پشتیبانی میان و بلندمدت از برنامه

های ها و فعالیتها، برنامهخواهند داد که چگونه بایدانطباق با تغییرات آب و هوایی را با سیاستها نشان در جریان است. این برنامه

 های ملی انطباق شامل موارد زیر است:های فائو در برنامهمربوطه موجود و جدید ادغام کرد. پشتیبانی

 توسعه رویکرد و نقشه راه انطباقی جامع · 

 یدی حاضر در فرایند، مشخصاً وزارت کشاورزیپشتیبانی از صاحبان سرمایه کل· 

 ای انطباقتعریف پایه· 

 شناسایی کمبودهای دانش تغییرات آب و هوایی در بخش کشاورزی· 

 های مربوط به انطباق کشاورزی با تغیرات آب و هواییسازی آموزشتوسعه و پیاده· 

 برای انطباق. [1](climate financeشناسایی منابع مالی آب و هوایی )· 

Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) :تعهد  ریزی شدههای ملی قطعی برنامهکمک

 CSAو حل مشکل تغییرات آب و هوایی از راه رویکردهای متنوع از جمله برنامه های ای کشورها به کاهش انتشار گازهای گلخانه

 است. 

 شامل موارد زیر است:  INDCپشتیبانی فائو از 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/7279.php
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/7279.php
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/7279.php
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/7279.php
file:///C:/Users/f-asef/Downloads/Ø³Û�Ø§Ø³Øª%20Ù�Ø§%20Ù�%20Ø¨Ø±Ù�Ø§Ù�Ù�%20Ù�Ø§Û�%20Ú©Ø´Ø§Ù�Ø±Ø²Û�%20Ù�Ù�Ø´Ù�Ù�Ø¯%20Ù�Ù�Ø·Ø¨Ù�%20Ø¨Ø§%20Ø¢Ø¨%20Ù�%20Ù�Ù�1%20(1).docx%23_edn1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

279 

انجام  UNFCCC[2]المللی مهم دیگری که تحت و فرایندهای بین INDCکمک به کشورهای عضو برای کسب آمادگی برای · 

داری هاش کشاورزی)کشاورزی، جنگلشدن امنیت غذایی و تغذیه، بخشمشخصا روی در نظر گرفته INDCشود. پشتیبانی از می

 و شیالت( و استفاده پایداراز آب و زمین تمرکز کرده است. 

های اجرایی و های کشاورزی به منظور هدایت پشتیبانیها در بخشهای آنبرای شناسایی اولویت INDCsسی کشورهای برر· 

 تحقیقات آینده. 

INDCs ی المللاین امکان را برای کشورها فراهم می کند که هدایت حل مشکل تغییرات آب و هوایی را با برقراری ارتباطات بین

توانند به عهده بگیرند. کشورهای عضو از این طریق می 2020ای قطع انتشار گاز برای بازه زمانی بعد از برای توضیح راهکارشان بر

 د. ای برای اقدام جمعی باشنهای شان تنظیم کنند و پایههای شان و مسئولیتشان، ظرفیتهای ملیمشارکت خود را بر اساس اولویت

 Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) ایاقدامات ملی مناسب کاهش گازهای گلخانه

ای است. برای مثال ها و اقدامات ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای سیاستاقدامات ملی مناسب کاهش گازهای گلخانه

NAMAs لید هوه میزان توکند کمک مالی کرده است. این قای که کشت آن کربن کمتری آزاد میبه کاستاریکا برای تولید قهوه

هزار نفر را بهبود  400دهد و استاندارهای زندگی میلیون تن کاهش می 1.85سال  20کربن دی اکسید در کشت قهوه را ظرف 

 دهد. می

 شامل موارد زیر است: NAMAپشتیبانی فائو از 

 هستند. NAMAسازی افزایش ظرفیت کشورهایی که خواستار پیاده· 

 داری و دیگر موارد استفاده از زمین.های کشاورزی، جنگلدر بخش NAMAابزار آموزش آنالین · 

 ای فائو برای شناسایی منابع و روند تولید این گازها: پایگاه آماری انتشار گازهای گلخانه· 

 زند. کند و میزان انتشار گازها را تخمین میها را از کشورهای عضو جمع آوری میاطالعات فعالیت. 1

 کند.محاسبه می 2050و  2030ی استاندارد را تا معیارها. 2

 زند.داری و دیگر موارد استفاده از زمین تخمین میای را برای بخش کشاورزی، جنگلمیزان انتشار گازهای گلخانه. 3

ک چارچوب ای در یهای کشوری هستند که میزان سرمایه الزم برای رسیدن به اهداف توسعهگذاری کشاورزی طرحهای سرمایهطرح

ها و ها در برنامهسازی آنگذاری و پیادههای سرمایههای مربوط به تغیرات آب و هوایی با طرحدهد. ادغام نگرانیمعین را نشان می

 آیند ضروری است. های حاصل از تغیرات آب و هوا کنار میهای کشاورزی با چالشها برای اطمینان از این که بخشپروژه

 های سرمایه گذاری شامل موارد زیر است:ئو از طرحهای فاپشتیبانی

 CSAگذاری برای های سرمایهبودن طرحکردن مناسبراهنمایی درباره بررسی· 

 گذاری های سرمایهها و پروژهدر طرح CSAکردن پشتیبانی از کشورها برای ادغام و بررسی· 

 گذاری کشاورزی.ت آب و هوایی در سرمایهراهنمایی و پشتیبانی آموزشی برای ادغام مالحظات تغییرا· 

 گذاری آب و هوای هوشمند برای منابع مالی مختلف.ها و پروژهای سرمایهپشتیبانی از کشورها برای طراحی برنامه· 

 سیاست پشتیبانی

 ها و مدیریت مالی الزم محیط زیستپشتیبانی از کشورها برای ایجاد سیاست

ها و دانش مدیریت مالی الزم برای حفظ محیط زیست، منابع و خدماتی را برای دستیابی یجاد سیاستپشتیبانی فائو از کشورها برای ا

 گذارد.های تولید پایدارتر، با توانایی بازیابی در برابر تغییرات آب و هوایی و ماندنی از نظر اقتصادی در اختیار کشاورزان میبه سیستم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
file:///C:/Users/f-asef/Downloads/Ø³Û�Ø§Ø³Øª%20Ù�Ø§%20Ù�%20Ø¨Ø±Ù�Ø§Ù�Ù�%20Ù�Ø§Û�%20Ú©Ø´Ø§Ù�Ø±Ø²Û�%20Ù�Ù�Ø´Ù�Ù�Ø¯%20Ù�Ù�Ø·Ø¨Ù�%20Ø¨Ø§%20Ø¢Ø¨%20Ù�%20Ù�Ù�1%20(1).docx%23_edn2
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 Economics and Policyکشاورزی هوشمند منطبق با آب و هوای فائو ) های سیاسی و اقتصادی برایبرنامه نوآوری

Innovations for Climate-Smart Agriculture (EPIC) )ها و دیگر موسسات همکار ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهبا دولت

 پشتیبانی کند. CSAکند تا از پذیرش رویکرد کار می

هوشمند منطبق با آب و هوا: ایجاد همکاری و پیوستگی بین کاهش گازها، انطباق و امنیت کشاورزی "های این برنامه یکی از پروژه

ی ها و موسسات محلها، دانشگاهکند و با دولتاست که روابط متقابل میان تغیرات آب و هوایی و امنیت غذایی را بررسی می "غذایی

 ند.کدر برخی از فقیرترین مناطق مالوی، ویتنام و زامبیا کار می

 اهداف پروژه:

 .CSAها برای گذاریها و سرمایهها، سیاستسازی فعالیتایجاد پایگاه شواهد برای شناسایی، توسعه و پیاده. 1

 .CSAهای های استراتژیک متعلق به هر کشور برای فعالیتکردن چارچوبفرموله. 2

 لی ممکن.و شناسایی منابع ما CSAگذاری های سرمایهکردن درخواستفرموله. 3

 های پروژه. بر اساس شواهد و نتایج حاصل از فعالیت CSAسازی و تامین مالی ریزی، پیادهایجاد ظرفیت برای برنامه. 4

 ترجمه: صبا نائلی

شود. نهادهای های انطباقی گفته میها و برنامه. منابع مالی آب و هوایی به تامین مالی کاهش تغییرات آب و هوایی، پروژه ][1

 کنند.ای این منابع را تامین میالمللی، ملی و منطقهبین

 United Nations Framework Convention on Climateنامه: سازمان ملل در تغییر اقلیم ). چارچوب پیمان [2]

Changeکند.المللی درباره محیط زیست است که بخش محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد آن را اداره میای بین( معاهده 

 وهوایی در جهان است.ای در جو زمین برای جلوگیری از مشکالت آتی آبعاهده پایدارسازی مقدار گازهای گلخانههدف این م

http://www.iana.ir/fa/news/41010/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3% 
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 رشات جهانیگزا
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 کندهای مناسب پرورش آبزیان را اجرا میاتحادیه اروپا شیوه

ناسب های منمایندگان اتحادیه اروپا در نظر دارند تا برای طرح توسعه پایدار تجارت و گروه شیالت و مرکز ملی آبزیان هند روی شیوه

یک برنامه است که توسط اتحادیه اروپا به منظور تقویت  thehindu ،CITDسایت از وب به گزارش ایانا.پروری گام بردارندآبزی

 ظرفیت هند برای دستیابی به رشد اقتصادی اجرا شده است.

و آندرا پرادش در نشست  West Bengalاز اوریسا،  NaCSA، کارکنان گروه شیالت MPEDAمقامات توسعه صادرات آبزیان 

 NaCSA ،K. Shanmukha، مدیر ارشد اجرایی MPEDA ،J.C. Sampath Kumarاشتند.مدیر آموزشی و تعاملی حضور د

Rao وگو کردند؛ همچنین هماهنگی بین مقامات دولتی و و دیگر مقامات در مورد صدور مجوز برای مزارع آبی بحث و گفت

MPEDAپروری در وهزار برنامه برای آبزی، برای طرح استخر پرورش میگو و موضوعات دیگر مطرح شد و قرار است بیش از د

مناطق مختلف در آندرا پرادش انجام شود.به گفته یکی از حاضران، در این نشست درباره آموزش سیستم تصفیه پساب، مدیریت آب 

تولید  یهای دیگر براها و مکانیسمهای ایمنی زیستی، استفاده مناسب از ابزار، مبارزه با آفات و کنترل بیماریو حوضچه، سیستم

کش توسط شورای بازرسی آفت 20وگو شده است. همچنین استفاده از حدود المللی بحث و گفتمیگو طبق استانداردهای بین

 ( ممنوع اعالم شد./Aqua Products Exports Divisionصادرات هند و همچنین بخش صادرات آبزیان )

http://www.iana.ir/fa/news/40963/%D8%A7%D8%AA%D8%AD% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 اشتهای چین برای آب، تنش با استرالیا را افزایش خواهد داد

متر مکعب است  21077آن به آب باال و در حد ساالنه  شهروند : استرالیا باوجود اقلیم خشک بسیاری از نواحی آن، دسترسی سرانه

یافتگی، برداشت و مصرف آب کشاورزی باالیی دارد و استرالیا به دلیل توسعه .اما این دسترس از توزیع برابری برخوردار نیست

اص اختص خود به است، سال در  میلیارد مترمکعب23درصد از کل مصرف کشور را که نزدیک به 74های کشاورزی تقریبا فعالیت

رف آب یافته، مصداده است. در مقایسه با استرالیا، در ایاالت متحده آمریکا، یکی دیگر از تولیدکنندگان کشاورزی کالن و توسعه

دهد، اگرچه استرالیا و آمریکا دارای مصرف میلیارد مترمکعبی را تشکیل می478درصد از مصرف ساالنه نزدیک به 40کشاورزی تنها 

یافته از آب بیشتری برای استرالیا نسبت به دیگر کشورهای توسعه.هستند سال در  مترمکعب 1600و  1200سرانه باالی به ترتیب 

دهد. این کشور آب کند اما این کار را با بازدهی نسبی انجام میدرصدی از کل مصرف آب استفاده میعنوانمصارف کشاورزی به

ان دارند، مصرف شای که نیاز به میزان فراوان آبیاری جهت پشتیبانی از صنایع کشاورزییافتهتوسعه کمتری نسبت به کشورهای کمتر

 میلیارد مترمکعب در56شده است، میزانه مصرف کند. برای مثال در ازبکستان که دارای اقتصادی وابسته به محصوالت آبیاریمی

 در  میلیارد مترمکعب184د. در پاکستان، حجم کل مصرفی نزدیک به درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص دار90سال است که 

 .دهدمی کاهش را داخلی مصرف بر فشار استرالیا کم جمعیت. شودمی استفاده کشاورزی بخش در آن از درصد94 که است سال

ر از شان، از لحاظ استفاده پایداینظر از خشکی نسبهایی که دارای حجم بیشتری از فعالیت کشاورزی هستند، صرفحال، ناحیهبااین

استرالیا  ای است از فشار وارد بر منابعدارلینگ در جنوب شرقی استرالیا نمونه اولیه-برند. آبگیر مورایسرمیفشار بیشتری بهآب، تحت

 گرانه استرالیاالحهای اصتالش.ای که کانبرا برای مواجهه با این موضوع اتخاذ کرده استاز سوی کشاورزی و تدابیر کنشگرانه

دهد )به همراه نیو ساوث والز و درصد از تولیدات کشاورزی استرالیا را تشکیل می40دارلینگ از لحاظ ارزش، بیش از  -آبگیر مورای

ولید های شیری کشور را تدرصد از محصوالت دام75درصد از گوشت گاو و 31درصد از غله، 48اند و ویکتوریا که آبگیر را احاطه کرده

میالدی دچار بحران شدند و این  90های زیرزمینی از میانه دهه کنند(. منابع آب در دسترس، تحت فشار بسیاری هستند. آبمی

تقریبا تمام رودهای موجود در آبگیر فروافت و تنزل  .تر شدوخیم 2007تا  2001های وضع در طی یک خشکسالی شدید بین سال

های سطحی رویه از آباسترالیا مشکل استفاده ناکارآمد و گاه بی.اندای داشتها تغییر قابل مالحظهسوم رودهدهند و یکمحیطی می

و زیرزمینی منطقه را شناسایی کرده است و اصالحات در سیاست مدیریت آب در پی بهبود ایمنی آب آبگیر از طریق مدیریت تعاونی 

عنوان نقشه کلی برای اصالحات آبی مقرر کرد. این طرح طرح ملی آب را بهمنابع در دسترس است. بیش از یک دهه پیش، استرالیا 

ها یا گذاری است. هریک از ایالتهای پرتنش و بهبود قیمتازحد سیستمافزون بر دیگر وظایف، موظف به رسیدگی به تسهیم بیش

د صرفه، کارآمهدف کامل این طرح مدیریت به ای موظف به ایجاد یک نقشه اجرایی است. اگرچه استرالیا هنوز بههای منطقهحکومت

ست. های ضروری اها، یکی از گامو پایدار آب برای کل کشور دست نیافته است، تأیید این معضل و سیاست منسجم در نظارت بر آب

 های دقیق برایدادههای مناسب و نظارت نیز برای آینده مدیریت کارآمد آب، نویدبخش است، زیرا تمرکز استرالیا بر نیاز به داده

دارلینگ دارای مقررات تجاری متنوعی نیز هستند که  -های موجود در آبگیر مورایایالت.مدیریت مناسب منابع آبی ضروری است

-، مقام متصدی آبگیر مورای2014توانند در صورت نیاز به خرید و فروش سهمیه و حق آب بپردازند. در جوالی طبق آنها آبیاران می

ها اجرا کرد. هدف از تجارت آب، بهبود استفاده بهینه از آب از طریق تشویق مصرف آب برای مقررات تجاری در میان ایالتدارلینگ 

 .کنند. اما محصوالت عمده ممکن است از این مقررات آسیب ببینندکاالهای پربها و محصوالتی است که کمتر آب مصرف می

http://www.iana.ir/fa/news/41196/%D8%A7%D8%B4%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 تواند آب صادر کندچرا کانادا نمی

 گذاری کند ازجملها سرمایهدهد تا در صادرات تعدادی از کاالهشهروند : ثروت کانادا از منابع و جمعیت نسبتا اندک به دولت اجازه می

درصد جمعیت کل دنیا را دارد، اما درصد منابع تجدیدپذیر آب و کمتر از یک 7اگرچه کانادا حدود  .نفت، گاز طبیعی، کود و گندم

آب هنوز یک کاالی صادراتی نیست، حتی در زمانی که سایر مناطق جهان در حال مقابله با فشار ناشی از کمبود آب هستند. 

گیرند و با فروش آن برای کسب سود عنوان حق اولیه و اساسی انسان در نظر میوندان کانادا معموال دسترسی به آب را بهشهر

ادی کند که انتقال حجم زیتنها در کانادا بلکه در جهان این اطمینان را ایجاد میمخالفند. به عالوه، مشکالت تدارکاتی و اقتصادی، نه

فراوانی فریبنده کانادامقدار آب تازه و تجدیدپذیر در دسترس برای هر    .النی، به ندرت انجام خواهد گرفتهای طواز آب در مسافت

آبی درنظر عنوان کشورهای مواجه با بیسال است. حتی سایر کشورهایی که نوعاً بههزار متر مکعب در 80شهروند کانادایی بیش از 

ی در دسترس دارند. برای مثال، میزان آب سرانه در دسترس در انگلستان بالغ بر شوند، برای هر شهروند آب کمترگرفته نمی

حال، فراوانی آب در کانادا روی با این .متر مکعب به ازای هر شخص است9500متحده بیش از  سال و در ایاالت متر مکعب در2300

هاست. این مسأله عاملی ترینین کشور در زمره پایینکاغذ بیش از واقعیت است. در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی قیمت آب ا

 طور مساوی توزیع نشده است. اکثریتمتحده آب در کانادا نیز بهآید. عالوه بر این، مثل ایاالت شمار میدر مصرف بیش از حد منابع به

شود، شمال این کشور انتقال داده می درصد آب تجدیدپذیر به60کنند، اما های جنوبی این کشور زندگی میجمعیت کانادا در قسمت

، «آلبرتا»هایی مانند ایالت  .اندآبی را چشیدهبنابراین دسترسی به منابع محدود است. در واقع، برخی مناطق کانادا تا حدی فشار کم

به همراه  ر منطقه،های کشاورزی و صنعتی دتر از سایر نقاط کشور هستند. گسترش فعالیتمعموال خشک« ساسکاچوان»و « منیتوبا»

رود که این فشار ها منجر شده است و انتظار میهایی از این ایالتتری در بخشآبی گستردههای اخیر، به کمافزایش جمعیت در دهه

 های کشاورزی و صنعتی استخراجی در منطقه حتی با وجود تحلیل رفتن منابع موجود،های آینده بیشتر شود، اما ادامه فعالیتدر دهه

سال گذشته تقریبا 100کنند، در های طبیعی که سرچشمه بسیاری از رودهای اصلی منطقه را تغذیه میدور از انتظار نیست. یخچال

شود و همین امر باعث افزایش فشار بر بینی میهای متناوب پیشاند. افزایش دما و بروز خشکسالیدرصد کاهش یافته25به میزان 

های خاصی از کانادا، فشار بر آب این حتی با وجود فشار فزاینده بر ذخایر آبی در بخش ر صادرات آبمحدودیت د.آب خواهد بود

ای آب هکشور به اندازه بحران آب در سایر مناطق قاره مهم و فوری نیست؛ برای مثال کالیفرنیا دچار خشکسالی شدید است، سفره

برداری قرار گرفته و رودخانه کلرادو نیز مستثنی متحده به شدت مورد بهرهدر قلب منطقه کشاورزی ایاالت  «اوگاالال»زیرزمینی 

شود، اما در نهایت، حرکت عنوان یک راه حل مطرح میهای غنی به نواحی مورد نیاز، معموال بهدادن آب از محلنبوده است. حرکت

در موارد افراطی که اراده سیاسی و تقاضای .طه دیگر استای به نقکشی از نقطهتر از انتقال آن از طریق لولهدادن آب بسیار پیچیده

اند. ایده های انتقال آب داخلی بزرگی را به انجام رساندهزیاد بر موانع لجستیکی غلبه کرده است، کشورهایی مانند چین و لیبی پروژه

های بالقوه سال دارد. تعدادی از پروژه50بیش از  جا زیاد است، قدمتیمتحده که تقاضا در آنانتقال آب از کانادا به مناطقی از ایاالت 

تر از پروژه آب و برق آمریکای شمالی نیست. در اواسط قرن بیستم مشخص شد که این یک گستردهانتقال، ارایه شده است که هیچ

جهت توزیع مجدد آب در  ها، مخازن و دیگر عناصر زیرساختی راهای جدید، پمپای از کانالهای آبی موجود و مجموعهپروژه، راه

سال انجام گرفت، این پروژه تنها حال، با وجود تجدیدنظر و تصحیحاتی که در طول با این .سرتاسر قاره مورد مصرف قرار خواهد داد

 ودوج زمان همان در شمالی آمریکای کانال توسعه و بزرگ بازیافت نام با محدودتری پروژه      در حد طرحی روی کاغذ باقی ماند.

 1960سال های بزرگ بود. در و تعیین مسیر دوباره آن در جنوب دریاچه« خلیج جیمز»آوری آب تازه در داشت و هدف آن جمع

میلیارد دالر امروز 800شد )که این رقم بیش از بینی میمیلیارد دالر برای ساخت این پروژه پیش100ای نزدیک به صرف هزینه
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الر الزم داشت تا اجرایی شود. واضح است که انتقال آب بسیار گران است. آب سنگین است و حرکت میلیارد دسال یکاست( و هر

ها بسته به پروژه متفاوتند، اما انتقال آب در مسیرهای طوالنی پنج دادن آن در ارتفاع باالتر مستلزم صرف انرژی زیادی است. هزینه

های اگر ظرفیت سودآوری وجود داشته باشد، هزینه  .لی یا استفاده از بازیافت استهای محکنندهتر از به کار بردن شیرینبرابر گران

دهنده بازار سنتی عرضه و تقاضا نیست. قیمت آب معموال غیرمحتمل پذیر باشد، اما قیمت آب معموال انعکاسگزاف ممکن است توجیه

های انتقال از نظر گونه نقشهای رسید که اینمتحده به نقطه ها در ایاالتقیمت .ماند، حتی در مواردی که فشار شدید استباقی می

رسد ینظر مافتد، اما بدون کارایی اقتصادی، بعید بههای محدود نزدیک مرز اتفاق میاقتصادی معنادار شد. اگرچه برخی از این انتقال

 های سیاسی در نقل و انتقال آبحدودیتم  .های انتقال آب بزرگی را بر عهده بگیرندها چنین پروژهها و دولتکه شرکت

حتی اگر وضع اقتصادی رو به رشد و ترقی باشد، باز هم احتماال احساسات عمومی و جو سیاسی از صادرات آب جلوگیری خواهد 

مند خود رتنظر از کنترل این منابع به نفع همسایه جنوبی قدکرد. کانادا از اهمیت کنترل منابع حیاتی آب آگاه است و در مورد صرف

سیاست دولت فدرال در کانادا در مورد آب در مقیاس وسیع، نوعاً خیلی مساعد نیست. در واقع، در اواخر دهه    .معامله نخواهد کرد

آمریکا و پس از آن توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، شعله این بحث را  -توافقنامه تجارت آزاد کانادا 1990و اوایل دهه  1980

شرکت مجوز صادرات آب به  6شود یا خیر؟ در آغاز عنوان یک کاالی قابل تجارت در نظر گرفته میخت که آیا اصال آب بهبرافرو

یک  1999سال را دریافت کردند، اما مقاومت عمومی قدرتمند، مانع از تحقق یافتن صادرات شد. در  «بریتیش کلمبیا»خارج از 

زیست  نهاد شد که به دنبال ممنوعیت برداشت و انتقال آب در مقادیری بود که به محیطتوافق داوطلبانه توسط دولت فدرال پیش

های وجوی حفاظت از منابع آبی خود باشد، برخی از مردم کانادا در مورد استفاده از روشحتی اگر کانادا در جست.زدآسیب می

عنوان یک کاال در نظر گرفته شود، باید از بود که اگر آب به بازارمحور برای تشویق حفاظت از آب محتاط و نگران این مسأله خواهند

کننده را وادار به آغاز الزامات تجارت سایر کاالها برخوردار باشد. درحالی که توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، کشور مشارکت

هایی ای اقدام قانونی در مورد صادرات آب در بخشتواند گشاینده دری باشد برکند، قیمت بازار آب در کانادا میصادرات یک کاال نمی

خواهند خطر آن را بپذیرند. آب تازه ممکن است در دهه آینده از ایاالت متحده یا مکزیک امروزی که بسیاری از مردم کانادا نمی

اال به حفاظت از ذخایر آبی خود کمیاب شود و از آنجایی که کانادا مقدار معتنابهی از این منبع کمیاب را در اختیار دارد، دولت احتم

 دو توانایی و انرژی هایزیرساخت و آمریکا -کانادا تجارت تنیدگیدرهم واشینگتن، و اوتاوا میان نزدیک روابط   ادامه خواهد داد.

رای آلی بایده ینامزدها متحده ایاالت و کانادا که شودمی  باعث منطقه، بزرگ هایدریاچه در آبی مشترک منابع مدیریت برای کشور

المللی آب محسوب شوند، اما حتی اگر این نوع انتقال اتفاق بیفتد، جنبه سیاسی و اقتصادی شرایط، اجازه نخواهد داد که انتقال بین

ز ا یاریبس برای آینده در استفاده قابل تازه آب منابع به دسترسی       آب به همان روش نفت یا گاز طبیعی مورد تجارت قرار گیرد.

ای که در فشار عنوان یک محدودیت جغرافیایی باقی خواهد ماند، اما انتقال مقادیر زیاد آب از کشورهای پرآب به نواحیکشورها به

های اقتصادی از این امر پیشگیری آبی هستند، مسیر طی شده در صادرات زغال سنگ یا نفت را دنبال نخواهد کرد و واقعیتکم

گذاری شود، احساسات عموم مردم چنین انتقالی را غیرمحتمل خواهد کرد. ر مبنای تقاضای بازار قیمتخواهد کرد. حتی اگر آب ب

درک جامعه کانادا از آب با درک سایر کاالها متفاوت است. در منظر عمومی، آب بیشتر یک حق است تا یک کاال و حتی کشورهایی 

یابد، اما احساسات در مورد آب های آتی، فشار بر منابع آبی افزایش میدههها و با آب فراوان درصدد محافظت از آن هستند. در سال

 .کندتغییری نمی

http://www.iana.ir/fa/news/41195/%DA%86%D8%B1%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 آبیمیده کشاورزی کالیفرنیا در بیقامت خ

وهوای های خشک و آبهای مرطوب، تابستانکه زمستاناز جهاتی مرکز کشاورزی مصنوعی است. درحالی «کالیفرنیا»:شهروند

ی درصد گندمزارها20پذیر نیست. کند اما بخش اعظم کشاورزی در این ایالت بدون آبیاری، امکانمعتدلی را طی فصل رشد فراهم می

میلیون جریب داشتند. تقریبا 9/7مساحتی برابر با  2012سال  اند که درآمریکا که نیاز به آبیاری دارند، در کالیفرنیا واقع شده

استفاده از آب کالیفرنیامنابع .شودها یا منابع زیرزمینی در این ایالت، صرف توسعه کشاورزی میدرصد آب برداشت شده از رودخانه80

افتد، اتفاق می« ساکرامنتو»درصد بارش باران در شمال 75اند، طور نامساوی توزیع شدهدسترس در کالیفرنیا به طبیعی آب در

مرکز های جنوبی کالیفرنیا متکه قسمت اعظم جمعیت و بخش بزرگی از تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری در مرکز و بخشدرحالی

این موارد  .ها و مخازن آبها، قناتهای وسیع مهندسی خود تکیه دارد: کانالسطحی به پروژههای اند. کالیفرنیا برای توزیع آبشده

به منظور تأمین آب سطحی در مراکز مورد « پروژه انحراف مسیر رودخانه کلرادو»و « پروژه دره مرکزی»، «پروژه آب ایالتی»شامل 

اند. افزایش جمعیت و نیازهای شهری در ترکیب با ت واقع شدهتر این ایالنیاز است که بسیاری از این موارد در نقاط خشک

 .فشار قرار داده استتاملی ذخیره طبیعی آب را تحتسال گذشته به شکل قابل15های پیاپی طی خشکسالی

ند و از کمیپروژه آب ایالتی یکی از بزرگترین سازوکارهای آبیاری در کالیفرنیاست که آب مورد نیاز دوسوم این ایالت را تأمین 

« ینسن جاکوی»های یابد، از ساکرامنتو و درهادامه می« فرانسیسکوسان»در شمال کالیفرنیا شروع شده، در سراسر خلیج « ردینگ»

های هزار جریب از زمین 750میلیون نفر و 25نتایج این پروژه تقریبا  .رسدو ساحل مرکزی گذشته و به کالیفرنیای جنوبی می

 را آب مخازن ذخیره از مترمکعب میلیارد7 حدودا و ساالنه آب از  میلیارد مترمکعب3طور متوسط تقریبا تفع و بهکشاورزی را من

 متوسط طوربه سال هر و ساخته سیراب را کشاورزی هایزمین از جریب میلیون3 مرکزی، دره پروژه آب ضمن، در. کندمی تأمین

. کندمی تأمین را آب سازیذخیره ظرفیت از  مترمکعب میلیارد6/13 و  مترمکعب 6/8ن امیز به کنندگانمصرف همه نیاز مورد آب

اگر پروژه آب ایالتی درنظر گرفته  .است قایل رودخانه آب جریان کنترل و ناوبری مقررات، برای باالیی اولویت پروژه این حال،این با

ا دشوارتر هجوی منابع جایگزین باشند که این مسأله در برخی حوزهوکنندگان شهری، کشاورزی و صنعتی باید در جستنشود، مصرف

درصد بقیه برای بخش کشاورزی مورد استفاده قرار 30شهری و   درصد قراردادهای پروژه آب ایالتی برای تأمین نیاز70است: تقریبا 

های خشک مورد های زیرزمینی طی سالهای سطحی، منابع آبمنظور جبران کمبود آبهای زیرزمینی کالیفرنیابهآب.گیردمی

های طوالنی در سراسر ایالت کالیفرنیا به وقوع خشکسالی 2009تا  2007و  2004تا  2001های اند )در سالمصرف قرار گرفته

های کنند، همین امر، نقش مهم آبدرصد از ذخیره کل آب را تأمین می25-40های زیرزمینی در هر سال، پیوسته است(. آب

های زیرزمینی بوده که کشاورزی کالیفرنیا طی گذارد، همچنین به واسطه وجود آبرزمینی در تأمین ذخایره آبی را به نمایش میزی

پذیر مانده است. سفره آب زیرزمینی های سطحی غیرقابل دسترس، همچنان انعطافکردن آبخشکسالی اخیر، همزمان با جایگزین

های دلتا و جریان»، «دره ساکرامنتو»شود: نی در کالیفرنیاست که به چهار حوضه تقسیم میدره مرکزی، منبع بزرگ آب زیرزمی

 2009تا  2003های ای نشان داده است که بین سالتصاویر جدید ماهواره  .«حوضه تولیر»و « حوضه سن جاکویین»، «بخش شرقی

 های آب زیرزمینی در همین بازهاند، اگرچه سایر سفرههش داشتهمیلیارد مترمکعب کا30های آب زیرزمینی در کالیفرنیا تقریبا سفره

ا تر از نیمه شمالی است اما بجنوبی دره مرکزی وجود دارد که خشکاند. فشار بیشتری بر نیمهرو نبودهزمانی با چنین کاهشی روبه

ولر که در جنوب قرار دارد، از اواسط قرن بیستم حال، هنوز تمرکز باالی کشاورزی در نیمه جنوبی قرار دارد. درواقع، آب حوضه تاین

ع رشدی بر مناببهمدت و متناوب در کالیفرنیا فشار مداوم و روهای طوالنیطور مستمر کاهش یافته است. به واسطه خشکسالیبه

هی های زیرزمینی ایجاد شده و هرگونه نقصان در آب در دسترس رودخانه کلرادو به تسریع در این کاهش منتآب
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 منابع این از مداوم استفاده تاریخ، طول در زیرزمینی هایآب از برداریبهره مورد در مشخص قانون فقدان براین،افزون      شود.می

یرزمینی ز هایآب برداشت کندمی مکلف را هادولت درآمد، اجرا به 2015 ژانویه ماه از که اخیر قانون حال،این با. است کرده تشدید را

جا که قانون به انطباق فوری نیاز ندارد )تا پیش از هایی را برای متخلفان، منظور کنند. اما از آندود و با نظارت ایالت، جریمهرا مح

براین، رویت نخواهد بود. عالوههای استفاده پایدار، موردنیاز نیست(، فواید این قانون جدید در خشکسالی فعلی، قابلطرح 2020سال 

های برداری از آب، استفاده از آبویژه به این دلیل که همزمان با بهرهشود، بهآب منجر به استمرار یافتن خشکسالی می برداشت اضافه

 مدت خشکسالیاثرات کوتاه.های سطحی همچنان ادامه داردزیرزمینی در بخش کشاورزی به منظور جبران کمبود آب

کل  دهد که نقش بسزایی در کشاورزیتأثیر خود قرار میورزی کالیفرنیا را تحتمالحظه کشامدت، خشکسالی به شکلی قابلدر کوتاه

درصد برنج، 21درصد پنبه، 90درصد است. بیش از 14متحده آمریکا دارد. سهم کالیفرنیا در فروش محصوالت کشاورزی در ایاالت

میلیارد دالر فندق، 6شود. همچنین بیش از ولید میدرصد فندق آمریکا در کالیفرنیا ت90درصد شیر گاو و 20درصد سبزیجات، 25

از کالیفرنیا صادر شده است. عالوه بر این، کالیفرنیا یک منطقه  2012سال میلیون دالر برنج در 619میلیون دالر تولیدات لبنی و 955

کنگ، ژاپن، ادیه اروپا، چین، هنگحاضر، اتحویژه برای کاالهای باارزش است. درحالالمللی بهکشاورزی قوی برای صادرات بین

شوند جنوبی، هندوستان، امارات متحده عربی، ترکیه و تایوان، مقاصد برتر صادرات کالیفرنیا یعنی ایالتی محسوب میمکزیک، کره

ول است اما شود، وابسته به محصدرصد تولید کلی که صادر می تأمین کرد. 2012سال درصد صادرات آمریکا را در 69که به تنهایی 

درصد لبنیات 24درصد پنبه، 55درصد بادام، 64روند، ازجمله المللی میتوجهی از محصوالت زراعی خاص به بازارهای بینمقادیر قابل

درصد برنج. بدین ترتیب، دسترسی محدود به منابع آب، تأثیر عمیقی بر تولیدات کشاورزی گذاشته است، 52و محصوالت مرتبط و 

جایی که بسیاری از محصوالت زراعی یادشده نیاز به آبیاری دارند، برای مثال تولید فندق به تغییرات میزان آب، حساس آن ویژه ازبه

سال زمان برای بلوغ نیاز دارند. پژوهشگران در دانشگاه کالیفرنیا برآورد 5های فندق افزون بر آبیاری مداوم به است، از سوی دیگر، باغ

میلیون دالر خسارت در 800میلیارد دالر به بخش کشاورزی تحمیل خواهد کرد و )با 5/1ای برابر با ی هزینهکنند که خشکسالمی

شده، های آبیاریدرصد از کل سرزمین5هزار جریب یا 430موجب خواهد شد نزدیک به  (درآمد محصول در دره مرکزی به تنهایی

تأثیر براین، قیمت محصوالت داخلی نیز ممکن است تحتافزون.فصلی از دست برودهزار شغل 17مورد استفاده قرار نگیرد و بیش از 

بینی تورم مواد غذایی، میوه و سبزیجات، تجدیدنظر کرد، گرچه خشکسالی قرار گیرد. وزارت کشاورزی آمریکا در ماه ژوئن درباره پیش

ا ناشناخته ههنوز تأثیر خشکسالی بر تولیدات کشاورزی و قیمتآید اما کالیفرنیا تنها یکی ازعوامل موثر در این زمینه به شمار می

شود مدت بر منابع محدود آب محسوب میرقابت بلندمدت برای منابع محدوددرحالی که خشکسالی کالیفرنیا یک فشار کوتاه.است

های کشاورزی ضروری است از زمینآبیاری برای حفظ بسیاری  .ازحد از آب کالیفرنیا تاثیرات بلندمدت خواهد داشتاما استفاده بیش

بینی باال نگاه خواهد داشت. همزمان، کشاورزی باید با مصرف شهری و صنعتی و تقاضا برای بخش کشاورزی را در آینده قابل پیش

کند که  میلیون سکنه پیدا15نزدیک به  2060و  2010های رود که کالیفرنیا بین سالبر سر منابع محدود آب رقابت کند. انتظار می

های فزاینده و موثر در راستای مدیریت تقاضا خواهیم بود، نیاز رو به رشدی برای آب خواهند داشت. ما به احتمال زیاد شاهد تالش

در  کن و بازیافت آب خواهند رفت تاشیرینبراین، نواحی ساحلی نیز به سمت استفاده از آبویژه به واسطه خشکسالی اخیر. افزونبه

ند عنوان یک فرآیکردن آب همچنان بههای اخیر، شیرینحال، باوجود پیشرفتات بهتری در نواحی شهری ارایه کنند. بااینآینده خدم

دهد. رشد جمعیت کالیفرنیا و وقوع هر خشکسالی در آینده فشار یابد که مصرف برق را در این ایالت افزایش میبر ادامه میانرژی

 منابع کاهش گرا. باشد داشته ایمنطقه تبعات تواندمی کالیفرنیا آب مداوم فشار  فرنیا خواهد گذاشت.اضافی بر منابع طبیعی آب کالی

 رب فزاینده فشار. دهد قرار تهدید مورد را کشاورزی تولیدات کلی پذیریزیست که دارد امکان یابد، ادامه منطقه در زیرزمینی آب

ها در حوضه رودخانه کلرادو مجدد در مورد سطح تخصیص آب برای سایر ایاالت شود مذاکرهوجب میم کالیفرنیا آب داخلی منابع
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بنابراین، سازوکار فعلی تخصیص آب به جای خود خواهد ماند. در این سازوکار ایاالت متحده در جایگاه کشور باالدست  .دشوار شود

حدودتری برای اثبات دسترسی خود به آب رودخانه های مدست، انتخابعنوان کشور پایینکه مکزیک بهدارای مزیت است، درحالی

رشد رو، تقاضای روبههای پیشازحد از منابع آب کالیفرنیا پیامدهای جهانی دارد. در سالبرداری بیشدر نهایت، بهره.کلرادو دارد

تأثیر بگذارد. همچنان که  خصوص کالیفرنیاقدر ادامه خواهد یافت تا بر کشاورزی آمریکا و بهجهانی برای محصوالت کشاورزی آن

یابد، تقاضای محصوالت با ارزش کشاورزی تولیدشده در کالیفرنیا رشد شدن و طبقه متوسط در کل جهان افزایش میسطح شهری

ها را در پی خواهد ای نیز درحال دگرگونی است. افزایش تقاضا افزایش در قیمتخواهد کرد، البته همزمان با این امر، الگوی تغذیه

 .بود ترخواهدهایی که فشارهای بیرونی مانند خشکسالی تأثیر منفی بر تولید دارند، برجستهویژه در سالاشت، این مسأله بهد

http://www.iana.ir/fa/news/41194/%D9%82%D8%A7%D9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41194/%D9%82%D8%A7%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

.htmlhttp://iccima.ir/fa/matboat                                                                                        5139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اسفند 

 

288 

 ارشات جهانیگز
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۷تاریخ: 

 خیز عربستان به سوی تکنولوژی شیرین کردن آب

ه جزیره عربستان با بیابان پوشیده شده و ذخیرآبی است. بخش اعظم این بزرگترین کشور شبهدانند که عربستان کشور کمهمه می

ادشاهی عربستان از زمان تشکیل، پس از جنگ جهانی اول با این هایی از شرق این کشور وجود دارد. درواقع، پآبی اندکی در بخش

حال، اند که با آن زندگی کنند. با اینها فراگرفتهجزیره عربستان طی قرنمشکل کنار آمده و این امر، چیزی است که قبایل شبه

های بعدی ذخایر آبی ادی در دههدوم قرن گذشته و افزایش فشارهای جمعیتی و اقتصازحد و مداوم در طول نیمهاستفاده بیش

رشد این کشور هیچ چیز در صحرا نیست؟آب سطحی اندک عربستان، جمعیت زیاد و روبه.عربستان را به نقطه بحرانی کشانده است

فر ن هر برای( گالن هزار20 حدود در)  مترمکعب 76های زیرزمینی تکیه کند. در حاضر، آب تنها برای تأمین را وامی دارد که به آب

 عربستان در آب مصرف. است سال در نفر هر ازایبه  مترمکعب 500کند که بسیار کمتر از میزان نیاز عادی یعنی در سال کفایت می

 کشور نای در دسترس در آب تجدیدپذیر منابع از بیشتر بسیار جهان، در کنشیرینآب ظرفیت بیشترین بودن دارا وجود با حتی

ند، دههای آب زیرزمینی که قسمت عمده منابع آبی این کشور را تشکیل میبراین، سفرهافزون.جود استمو طبیعی صورتبه که است

های د. سفرهیابهای زیرزمینی و درنهایت کیفیت آن کاهش میشوند. وقتی برداشت بیشتر از روند احیا باشد، سطح آبکندی پر میبه

شوند یا آبی که در یک محیط بسته برای هزاران سال شناخته می« آب فسیلی»نام آب زیرزمینی در عربستان از نوعی هستند که با 

بق شود. طناپذیری میهای جبرانرویه منجر به آسیبمانده که نرخ احیای آن بی نهایت کند است و برداشت بینخورده باقیدست

در معرض خطر نابودی هستند. این مشکل تا حد سال آینده 20هایی از عربستان، طی برخی برآوردها منابع طبیعی آب در بخش

 .سال اخیر بوده که منابع اندک آب را تحت فشار قرار داده است50های کشاورزی این کشور در زیادی به واسطه سیاست

سعودی با دهد که کشاورزی تا چه حد مصرف آب در عربستان را تحت سلطه خود داشته است. عربستانآمار به روشنی نشان می

آنچه باعث  .کننده گندم در جهان بوده استششمین صادر 1980و  1970های های بایر، در دههپایان و زمینوجود صحراهای بی

های دولتی بوده که هر دو هدف خودکفایی و تأمین ذخیره کشور را تأمین کرده ولی واقعیت این است این افزایش تولید شده، مشوق

سال. فقدان پایداری 20درصد در طی کمتر از 400زان آبیاری سر به فلک کشید، یعنی رشدی برابر با که در زمان توسعه کشاورزی، می

ویژه های دیگر کشاورزی، بهویژه در تولید داخلی غالت، درنهایت آشکار شد. تولید غالت کاهش یافت اما تولید در بخشاستراتژی به

عنوان یک طرح کاهشی شت و لبنیات، لزوما دچار کاهش مشابه نشد، حتی بهها، سبزیجات، گودر کاالهای باارزش از قبیل میوه

تقاضای آب در عربستاناز زمانی که به واسطه کنار گذاشتن سیاست خودکفایی در   .عمده، آبیاری سطح زیر کشت کاهش پیدا نکرد

ایش ها رو به افزز به آب در سایر بخشتولید گندم توسط دولت، تقاضا برای آب در بخش کشاورزی عربستان کاهش پیدا کرد، نیا

رود که نیاز برای مصرف آب توسط بخش درصد درحال رشد است و انتظار می6گذاشت. تقاضای داخلی برای آب با نرخ رشد ساالنه 

نوز حال که نیاز داخلی و بخش صنعت درحال فزونی است، هدر عین.درصد افزایش یابد50رو تا میزان سال پیش15صنعتی ظرف 

از  های گذشته به بیشآید. نیاز به آب در صنعت در طول سالکننده آب در عربستان به شمار میکشاورزی بزرگترین بخش مصرف

جایی درصد خواهد بود. از آن50بر به رو بالغسال پیش15شود که این رشد سریع، ظرف بینی میسال رسیده و پیش درصد در5/7

هایی که در آینده به موازات اتکای صرف به تولید نفت و گار طبیعی است، بخشع منابع درآمد و عدموجوی تنوکه ریاض در جست

های آب کنندهخواهند بود. تعداد بیشتر شیرین 2030انداز های کلیدی در چشمتوسعه صنعت و تولید رشد خواهند کرد، قسمت

ن کشیرینوجوی توسعه عملیات آبتأمین مصرف باالی آب، در جست ساخت آب مصنوعیریاض برای.برای تأمین این نیاز، حیاتی است

گذاری ظرف میلیارد دالر سرمایه30شود که های جدید است. برای تأمین تقاضا در مناطق شهری برآورد میعالوه ایجاد پروژهبه

ها اند. اگر تمام برنامهریزیمرحله برنامهسال آینده مورد نیاز خواهد بود. کارخانجات زیادی درحال ساخت هستند و حتی برخی در 15
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سوخت مورد نیاز برای این .شودمی افزوده کشور این آب ظرفیت به روز هر در  میلیون مترمکعب3درست انجام گیرد، تقریبا 

را  ژی این کشورکارخانجات جدید و تولید آب مصنوعی مورد نیاز، با افزایش دادن تقاضای داخلی نفت، پایداری و تعادل صادرات انر

ای که درحال ساخت است و بزرگترین دهد. با این همه، بسیاری از این کارخانجات تازه تاسیس ازجمله کارخانهمورد تهدید قرار می

وری و بکارگیری منابع جایگزین انرژی تمرکز دارند. نیاز برای تأمین کن خورشیدی در جهان خواهد بود بر بهبود بهرهشیرینآب

هدف عربستان از خصوصی سازی نیز ایفا   .شک در تقاضای داخلی عربستان برای نفت نقش خواهد داشتکن، بدونشیرینبانرژی آ

به کمتر  2009سال درصد در 84های دولتی از کن است. سهم آب شیرین تولیدشده توسط شرکتشیرینکردن نقشی در بخش آب

که از بزرگترین تولیدکنندگان هستند و  «شعیبه»و « جبیل»رکت آب و برق رسید. این تفاوت را ش 2013سال درصد در60از 

 عالوه فرصتی برای همکاریکنند، بخشی که پتانسیل افزایش اشتغال برای شهروندان سعودی بهکننده دیگر ایجاد میتولید8

ز هست. برای مثال، شرکت جبیل که های خارجی نیکردن آب پذیرای سرمایهدهد. شیرینگذاران بخش خصوصی را نشان میسرمایه

جنوبی را جذب کرده است. های فرانسوی، آمریکایی و کرهگذاران کویتی و شرکایی از شرکتسهامداران سعودی دارد، سرمایه

را  ت آبکردن و بازیافمندی ریاض جهت مشارکت با اسراییل نیز بوده است، چراکه اسراییل فناوری شیرینهایی مبنی بر عالقهنشانه

قدر در دسترس نیست که بتواند کن آنشیرینهنوز آب.قدر توسعه داده که امنیت آب خود را تا حد زیادی بهبود بخشیده استآن

فاصله بین تقاضا و منابع موجود آب تجدیدپذیر را پر کند. عربستان برای محافظت از ذخیره رو به کاهش آب باید در بخش آب 

های ناپایدار آب را قطع کند. دولت باید ستم و نرخ مصرف صنعتی و کشاورزی را کاهش دهد و یارانهگذاری کند، اتالف سیسرمایه

برای مثال، قطع کمک مالی   .های قیمت، پذیرش اندکی دارنداین واقعیت را دریابد که عموم مردم نسبت به هر تغییری در برنامه

سال گذشته به اجرا درآمد و منجر به اعتراض عمومی شد که در در اواخرعنوان قسمتی از اقدامات ریاضت اقتصادی در بخش آب به

انجامید. هر گونه تغییر به همان اندازه دشوار خواهد بود، حتی تالش سعودی برای  2016سال نهایت، به انفصال وزیر آب و برق در 

ورهای شورای همکاری خلیج فارس موفق های روابط عمومی که تا حدودی در سایر کشکاهش آب مصرفی افراد از طریق کمپین

سعودی کم و کمتر خواهد شد. البته بخش رو منابع اندک آب عربستاناز این.بوده، احتماال تأثیر چندانی در این کشور نخواهد داشت

نی که قیمت نفت حال، تا زمافراموش نشده است. با این 2030سال  اندازهای متعدد انجام شده در چشمگذاریآب به واسطه سرمایه

های بودجه یک مسأله اساسی را برجسته خواهد کرد که پیشتر در پس وجوه مازاد، پنهان شده بود. بهبود یابد، محدودیت

کن را افزایش خواهد داد اما این به تنهایی برای جبران کسری طبیعی آب، کافی نیست و نوسان شیرینگذاری، ظرفیت آبسرمایه

 .پرتگاه منابع محدود آب ادامه خواهد یافت سعودی در لبهعربستان

http://www.iana.ir/fa/news/41193/%D8%AE%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۳تاریخ: 

 افزایش شکست سدها تحت تأثیر تغییر اقلیم

اورویل  های مدیریت آب مانند سدهای زیادی را به سیستمبینی کرده بودند که تغییرات اقلیمی تنشگذشته پیشدانشمندان در دهه 

هزار نفر ساکنان نزدیک سد اورویل آمریکا یکی  200، تخلیه تقریبا، گاردینبه گزارش ایانا از .آمریکا که دچار شکستگی شد، وارد خواهد کرد

 ترکیبی وجود آمده در سد اورویلاز رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی است. مانند بسیاری از رویدادهای شدید آب و هوایی، وضعیت خطر به

ای ناشی از بارش است. اما با گرم شدن زمین، طور منظم شاهد جریان رودخانهاز شرایط آب وهوایی طبیعی و تغییر اقلیم بود. کالیفرنیا به

بت ث ترین فصل بهکنند که مقدار بخار آب در جو تقویت خواهد شد. در شمال کالیفرنیا فصل جاری به عنوان مرطوببینی میدانشمندان پیش

تر از درصد مرطوب 35و شرایط فعلی  –شوددر نیم قرن اخیر دومین باری است که این فصل به عنوان فصل مرطوب ثبت می–رسیده است 

دلیل رکورد قبلی ثبت شده است.مدیریت سد اوریل برای اولین بار مجبور به استفاده از سرریز اضطراری شد. جریان آب از سرریز اضطراری به

باال باعث فرسایش شدید مسیر در خروجی از این سرریز شده و ضمن تهدید شکست سد و نگرانی از رخداد فاجعه سیل در پی  حجم و سرعت

 هزار نفر در پایین دست سد شد. 200شکست سد، باعث تخلیه جمعیتی معادل 

 یستمهای رکورد شده در کالیفرنیا در قرن بترین سالای میزان بارش در مرطوبنمودار مقایسه 

در حالی که مطالعات هنوز از ارتباط این فصل مرطوب شدید و تغییرات آب و هوایی مطمئن نیست )هنوز چند ماه از فصل بارانی 

 تر است.بینیم مطابق با انتظارات دانشمندان از یک جهان گرمکالیفرنیا باقی مانده است(، آنچه ما می

 0.75اند. از آن زمان، درجه حرارت سطح زمین حدود سال پیش ساخته شده 100از طور میانگین سدها در ایاالت متحده آمریکا به

ت. ها شده استر و در حال حاضر بخار آب موجود در جو پنج درصد بیشتر شده و در نتیجه باعث تشدید طوفاندرجه سانتیگراد گرم

ن بارش شاهد هستیم. تغییرات آب و هوا بدین شکل بر عنواافتد و برف کمتری را بهتر، بارش بیشتر اتفاق میبا درجه حرارت گرم

 گذارند.های مکانیسم آب اثر میزیرساخت

باره کند در اینبر روی تاثیر تغییرات آب و هوایی در چرخه آب تحقیق می 1986پیتر گلیک از موسسه اقیانوس آرام که از سال 

شود، چیزی که در حال های زمستانی و باال رفتن خطر سیل میآبگوید: افزایش دما و گرم شدن کره زمین باعث افزایش روانمی

 دانیم که آبهای ما برای اقلیم دیروز طراحی شده است، نه امروز و یا فردا. ما میحاضر شاهد آن هستیم.به گفته گلیک، زیرساخت

های آبسال پیش هشدار داده بود که افزایش روان 30و هوا در حال تغییر است و ما نیاز به آمادگی برای مقابله با شرایط داریم. گلیک 

دهد که شرایط های آب کالیفرنیا بیفزاید. وی همچنین هشدار میهای اضطراری و تنش در زیرساختتواند به حالتسطحی می

 د بود.کالیفرنیا بدتر خواهد شد. زیرا جاری شدن سیل بیشتر در زمستان، با کمبود آب در دسترس در تابستان همراه خواه

های گلیک در حال حاضر به وقوع پیوسته است. تحقیقات نشان داده است که شرایطی که در هر دو سال فصل بارانی خیلی بینیپیش

های خود را از اکنون، نخستین نشانه 2017مرطوب در کالیفرنیا رخ داده به هم شباهت دارد. کالیفرنیای به شدت مرطوب سال 

سال گذشته در این ناحیه  1200ها در داد و این پس از پنج سال خشکسالی از شدیدترین خشکسالی تشدید شرایط اقلیمی نشان

درصدی خشکسالی از طریق عواملی مانند تبخیر  35تا  15بوده است.مطالعات نشان داده است که گرم شدن کره زمین باعث افزایش 

ما در حال حاضر دارای "کند: های خود به این موضوع اشاره میشود. گلیک اخیرا در یکی از نوشتهو بیشتر شدن تقاضای آب می

های طوفان و شدت آن هستیم، افزایش در مقیاس و مدت زمان خشکسالی و بارندگی، ناپدید شدن تغییرات اساسی در فرکانس

 ها، و در کنار آن رشد تقاضای آب برای کشاورزی با افزایش دما را نیز داریم.برف

های آب را تهدید توانیم از خطری که زیرساختدعا کنیم که تغییرات آب و هوا وجود ندارد و واقعیت نیست، ما نمیتوانیم اما نمی

ها باید تغییرات آب و هوا را از طریق طراحی هوشمند تطابق با گذاری در زیرساختکنند چشم پوشی کنیم. هر گونه سرمایهمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ف برداری تعریاید شرایط جدید را لحاظ کرده و استانداردهای جدیدی را برای ساخت و بهرهها بسازیشرایط در نظر بگیرد. ما در مدل

هشدار داده و اشاره کرده بودند که در یکسال مرطوب مانند  2005های زیست محیطی در مورد سد اورویل در سال گروه"کنیم.

د های دولتی به این نتیجه رسیدنتن پوشیده شود. سازمانتواند دچار فرسایش و تخریب شده و باید با ب، سرریز اضطراری می2017

تواند صرفا با احتمال یکسال مرطوب توجیه شود. اما تغییرات آب و هوایی، احتمال و شدت حوادث در نتیجه که هزینه این پروژه نمی

 های محیط زیستی درست حدس زده بودند.دهد. گروههای شدید را افزایش میبارش

های های اضافی بر سیستمهای بسیار پنهان شده تغییرات آب و هواست. خشکسالی شدید و سیل عامل تنشزینهاین بخشی از ه

 مدیریت آب فرسوده، مزارع و دیگر زیرساختارها خواهند شد./

http://www.iana.ir/fa/news/41040/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۱تاریخ: 

 شودبرگزار می 9٦نمایشگاه غذا و نوشیدنی آفریقای جنوبی، تیرماه 

 .شودگزار میهای شهر میدرند )ژوهانسبورگ( بردر محل دائمی نمایشگاه 2017نمایشگاه تجاری غذا و نوشیدنی آفریقای جنوبی 

در روزهای چهارم تا  African Big Seven 2017با عنوان  ۲۰۱7نمایشگاه تجاری غذا و نوشیدنی آفریقای جنوبی 

 شود.)ژوهانسبورگ( برگزار می Midrandهای شهر میدرند در محل دائمی نمایشگاه ۱39٦ششم تیرماه سال 

در روزهای  African Big Seven 2017با عنوان  2017، نمایشگاه تجاری غذا و نوشیدنی آفریقای جنوبی ایانابه گزارش خبرنگار 

 شود.بورگ( برگزار می)ژوهانس Midranddهای شهر میدرند در محل دائمی نمایشگاه 1396چهارم تا ششم تیرماه سال 

ها، محصوالت کشاورزی، هایی نظیر نوشیدنیکشور جهان به ارائه تولیدات خود در حوزه 25شرکت از  300در این نمایشگاه بیش از 

 ها و همچنین بازاریابی مواد غذایی در آفریقا خواهند پرداخت.های جدید تولید مواد غذایی و نوشیدنیفناوری

های خریدار از کشورهای مختلف آفریقایی هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند که بیشتر شرکت 14یش از بینی شده است بپیش

 دهند./تشکیل می

http://www.iana.ir/fa/news/40950/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۰۴تاریخ: 

دلیل تغییرات اقلیمی به افزایش میزان دهد/ افزایش دما بهتغییرات اقلیمی ذخایر غذایی جهان را کاهش می

 ترین مسئله مرتبط با سالمت عمومی استشود/ کمبود آهن و روی بزرگآفات محصوالت منجر می

 .گویند: تغییرات اقلیمی آمادگی دارند که ذخایر غذایی جهان را به سه طریق تحت تأثیر قرار دهندناسان میکارش

 گویند: تغییرات اقلیمی آمادگی دارند که ذخایر غذایی جهان را به سه طری  تحت تأثیر قرار دهند.کارشناسان می

( پزشک و دانشمند محقق ارشد از دانشگاه هاروارد که Sam Myers، دکتر سم مایرز )livescienceسایت به گزارش ایانا از وب

گوید: می 2017فوریه  16در تاریخ  (Live Science)وگوی خود با الیو ساینس پردازد در گفتبه مطالعه سالمت محیط زیست می

 "گذارد.شود، اثر میاین تغییرات بر کیفیت، کمیت و محلی که مواد غذایی در آن تولید می"

دهیم به تولید مواد غذایی برای حفظ تقاضای ما هرگز نیازی نداریم که با سرعتی بیش از آنچه امروزه انجام می"کند: و اعالم میا

 "جهانی بپردازیم، اما اساساً در همان زمان در حال تغییر پایه بیولوژیکی چگونگی تولید مواد غذایی هستیم.

ها و های بهداشت عمومی، دانشگاهشت و آب و هوا که محل تجمع کارشناسانی از سازماندکتر مایر در سخنرانی خود در جلسه بهدا

کند که مطالعات محققان روی تغییرات اقلیمی اند، اعالم میهای حامی که روی اثرات بهداشتی تغییرات اقلیمی تمرکز کردهگروه

رگونی تولیدات دهد، سبب دگت اقلیمی بر سطح کره زمین رخ میدلیل تغییرادهد چگونه تغییرات بیولوژیکی و فیزیکی که بهنشان می

 شود.مواد غذایی می

 کمیت مواد غذایی

 "دهد.تغییرات اقلیمی در نهایت میزان رشد محصوالت غذایی را در سراسر جهان کاهش می"گوید: مایر به الیو ساینس می

 اکسیدکربن ممکن است بتواند به شکل کود عمل کندزایش سطح دیدر ابتدا، برخی متخصصان معتقد بودند که اف"کند: او بیان می

دهد که اثرات خالص تغییرات اقلیمی به معنای کاهش در بازده محصوالت و بازده محصول را افزایش دهد، اما تحقیقات اخیر نشان می

افزایش دما و تغییر و کاهش در  اکسیدکربن جوی،برای مثال، مطالعات نشان داده است که ترکیب افزایش سطح دی"غذایی است.

تواند کاهش قابل توجهی را در بازده محصوالتی مانند ذرت و گندم به ویژه در مناطق گرمسیری که میزان تولید ها میمیزان بارش

 باالتری از محصوالت غذایی دارند، سبب شود.

کنند، افزایش میزان آفات محصوالت نیز مشاهده می در مناطقی که افزایش دما را به دلیل تغییرات اقلیمی تجربه"گوید: او می

درصد نابودی محصوالت هستند و اگر تغییرات اقلیمی به همین صورت ادامه یابد، آفات  40تا  25شود. اخیراً، آفات مسئول می

 "توانایی گسترش و دستیابی به محصوالت بیشتری را نیز خواهند داشت.

قبالً در آنجا حضور نداشتند و گیاهان این مناطق برای دفاع در مقابل این آفات تکامل  حشرات ممکن است به مناطقی بروند که

کند که ممکن است شکارچیان خاصی از آفات زراعی مانند پرندگان، زمان مهاجرت خود را به دلیل اند. همچنین او اضافه مینیافته

 عیت آفات و حفظ آنها در آن مناطق جلوگیری کند.تواند از ورود جمتغییرات اقلیمی جابه جا کنند که این کار می

 مکان

های کشاورزی در جهان در راه است، ذخایر غذایی جهان تغییر خواهد کرد و به احتمال با تغییراتی که در مکان بسیاری از فعالیت

رای کشاورزان را در طول فراوان به کشاورزی در مناطق گرمسیری ضربه شدیدتری وارد خواهد شد. باال رفتن جهانی دما، کار ب

شود. در حقیقت، مطالعات صورت روزهای گرم بسیار سخت خواهد کرد که این امر منجر به کاهش میزان تولید محصوالت غذایی می

های مشخصی از طول روز در مناطق گرمسیری و های دمایی در زمانگرفته در حال حاضر نشان می دهد که کار با محدودیت

ها نیز کاهش خواهد یافت، زیرا با گرم شدن فصول سال بستگی دارد. مقدار سایر منابع مواد غذایی ازجمله ماهی گرمسیری بهنیمه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها آنها به سمت قطب حرکت خواهند کرد.کاهش تولید مواد غذایی در نزدیکی خط استوا نیز مشکل دیگری است و پیش اقیانوس

آینده در مناطق گرمسیر اتفاق خواهد افتاد.اگرچه نواحی نزدیک به قطب  سال 50شود که رشد یبشتر جمعیت جهان تا میبینی

تری را تجربه خواهند کرد، اما این تغییرات برای جبران کاهش تر و فصول رشد طوالنیدلیل تغییرات اقلیمی، آب و هوای گرمبه

 میزان تولید مواد غذایی در مناطق گرمسیری کافی نخواهد بود.

 ییکیفیت مواد غذاریا

دهد که عالوه بر تغییرات ناشی از مقدار و مکان محصوالت غذایی، هنگامی که مواد غذایی مشخصی تحقیقات نشان می"گوید: مایر می

مایر و همکارانش نخستین  "دهند.شان را از دست میکنند، مقداری از ارزش غذاییاکسیدکربن جوی رشد میدر سطوح باالیی از دی

در مجله نچرال منتشر کردند.در آن تحقیق، محققان رشد محصوالت کشاورزی شامل  2014این پدیده در سال  تحقیق خود را درباره

کربن اکسیداکسیدکربن عادی را مورد بررسی قرار دادند. سطح دیاکسیدکربن باال و سطح دیگندم و ذرت تحت دو حالت سطح دی

اکسیدکربن رشد و است.آنها دریافتند محصوالتی که در سطح باالی دیسال در ج 50باال نماینده غلظت تخمین زده شده در طول 

کنند، سطح پایینی از آهن، روی و پروتئین را دارند. کاهش در میزان مواد مغذی محصوالت، باعث بدتر شدن مسئله سالمت می

با سالمت عمومی است و کمبود روی ترین مسئله مرتبط شود. کمبود آهن و روی امروزه بزرگعمومی ناشی از کمبود مواد مغذی می

میلیون نفر از مردم سراسر جهان گسترش خواهد یافت و وضعیت حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان  200در آینده در بین بیش از 

د مسئله ندلیل کمبود روی و کمبود مواد مغذی بدتر خواهد شد. تحقیقات تأثیرات مشابهی برای کمبود آهن و پروتئین را نیز همانبه

دهد.به هر حال، تحقیقات بیشتر روی میزان مواد مغذی محصوالت نیاز است. برای مثال، محققان هنوز اطمینان کمبود روی نشان می

ییرات هایی که اثرات تغشود؟یافتهاکسیدکربن سبب از دست رفتن مواد مغذی محصوالت غذایی میاند که چرا سطح باالی دینیافته

ها سال اثرات توانیم طی میلیونما هرگز نمی"گوید: آور است. مایر میدهد حتی برای دانشمندان نیز تعجبمیاقلیمی را نشان 

ایم که هیچ بینی کردهبینی کنیم. ما پیششود، پیشای محصوالت غذایی میتغییرات اقلیمی را که باعث از دست رفتن ارزش تغذیه

 /"راهی وجود ندارد.

http://www.iana.ir/fa/news/41121/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B 
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	کیفیت ناسالم هوا برای همه گروهها/ بارشهای امسال ۸۰ درصد پارسال
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	بررسی گزینههای رقیب آبرسانی
	گرد وغبار دیروز خوزستان از عراق و سوریه وارد شده بود/ سدسازی ترکیه منجر به حبس 35 درصد آب دجله و فرات پشت سدها شد/ در دولت یازدهم هیچ پروژهای بدون مجوز ارزیابی زیست محیطی آغاز نشد
	70 درصد تالابهای ایران در معرض نابودی
	حل ریشه ای آسیب های ریزگردها و مسایل زیست محیطی خوزستان، در اولویت برنامه های دولت
	کاهش ارزش جهانی صخرههای مرجانی
	خشکسالی جنگلهای جهان را تهدید میکند
	مساحت جنگلهای شمال 389 هزار هکتار آب رفت
	تخریب جنگلهای جهان با سرعت نور، احیا با سرعت قهرمان المپیک
	نسل آينده مجبور به مهاجرت ميشود

	انتصابات
	از سوی وزیر جهاد کشاورزی مجریان «طرح تامین آب عرصه بحرانی ریزگردها» و «طرح پوشش بیولوژیک کانونهای بحرانی» خوزستان منصوب شدند

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت انواع میوه/ گوجهفرنگی کمیاب و گران شد
	نرخ برنج، شکر، کره و گوشت برای تنظیم بازار عید اعلام شد
	آخرین وضعیت عرضه اقلام پرمصرف شب عید
	نرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازار/ پرتقال جنوب صدرنشین گرانی ها
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی/ بازهم قیمت مرغ پرکشید
	رکود، سکوت و آرامش بر بازار اقلام اساسی شب عید حاکم است
	ناهمخوانی قواره جیب مردم با قیمتها /نمایشگاه فصلی رمق عمده فروشان را هم گرفت

	برنامه و سیاست ها
	تعاونیهای ایران و فرانسه همکار میشوند/ راهاندازی مزارع مشترک ایران و فرانسه برای تولید بذر
	تأسیس بنیاد مشترک سرمایهگذاری و دو مجتمع بزرگ دامپروری و آبزیپروری در بیشکک قرقیزستان
	کشت فراسرزمینی ارقام برنج بومی ایرانی در قرقیزستان/ ایران به دنبال تعیین تعرفه های ترجیجی در تجارت کشاورزی با کشورهای اوراسیا
	سفر وزیر کشاورزی نیوزیلند به ایران / استقبال بزرگ ترین شرکت لبنیاتی جهان از سرمایه گذاری در ایران
	اجرایی کردن توافقات کشاورزی/ دعوت از بهترین شرکت های خصوصی دو کشور برای روابط اقتصادی و کشاورزی
	« سبا» جایگزین سامانه دما می شود
	اهرم چندوجهی برای رونق معاملات بورس کالا
	بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان مشتریان بانک کشاورزی از امروز
	کشت فراسرزمینی در قرقیزستان در دستور کار ایران قرار گرفت
	همایش «حضور رسانهای و تبلیغاتی در بازار عراق» 10 اسفند برگزار میشود
	سازمان توسعه تجارت فهرست کالاهای یارانهای را به گمرک ابلاغ کرد
	تصویب تعطیلات زمستانی مدارس در دولت/آخرین وضعیت مقابله با قاچاق خاک در کشور
	9 لایحه در حوزه محیط زیست تقدیم مجلس شد/ درخواست تسریع نمایندگان مجلس در تصویب لوایح محیط زیستی دولت
	نیاز به تعریف اهداف جدید برای تأمین غذای آینده
	نصب 5000 کنتور هوشمند در چاههای کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه
	اصلاحات مجلس در قانون برنامه ششم، به نفع محیط زیست تمام شد
	سازمان توسعه تجارت؛ تنها مرجع قانونی انتخاب برندهای برتر ایرانی

	برنج
	100 هزار تن برنج تایلندی در راه ایران
	واردات برنج هندی ربطی به پول بلوکه شده نفت ندارد
	برنج خارجی در مازندران نداریم

	پسته
	رکورد دهه ٩٠ تولید پسته شکسته می شود

	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	با دستور جهانگیری دولت ۳۰ میلیارد تومان برای تثبیت کانونهای گرد و غبار خوزستان اختصاص داد
	پرداخت 66 هزار میلیارد ریال تسهیلات به تشکل های بخش کشاورزی
	پول کشاورزان تا ۳روز کاری بعد از انجام معامله به حساب آنها واریز میشود
	اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای تثبیت کانون های گرد و غبار خوزستان
	تشکیل کمیته درآمدزایی برای اجرای طرح تنفس

	تحقیقات و نوآوری ها
	ایران هم به جمع چین و روسیه در صادرات واکسن فرآورده های بیولوژیک به قرقزیستان می پیوندد
	جلوگیری از خروج 8 میلیون دلار ارز از کشور در سال جاری با تولید واکسن تب مالت
	اصلاح نژاد طیور در ایران: گذشته، حال و آینده
	بانک اطلاعات گرده های آلرژی زای گیاهان و درختان تهران تشکیل شد

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	کشت سبزی و صیفی به گلخانه ها می رود

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	بازار روسیه، آماده واردات بوقلمون از ایران
	تغذیه جوجههای گوشتی در دوره رشد جبرانی/ روشهای تغذیه بدون آسیب رساندن به جوجهها/ رشد سریع جوجههای گوشتی چه پیامدهای نامناسبی میتواند داشته باشد؟
	هزینه نگهداری مرغ و ارتباط آن با تغذیه + مقاله کاربردی
	نامه صادرکنندگان سالامبور و چرم به جهانگیری
	بازار، مشوق عرضه "مرغ سایز" نیست
	مقایسه روش های مختلف تولک بری در مرغ های تخم گذار/ تولک بری با حذف خوراک باعث تجمع باکتری سالمونلا انتریتیدیس در کبد، طحال و تخمدان مرغ های تولک رفته می شود

	تولیدات زراعی (سایر )
	چای
	95 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ کاهش واردات چای در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی

	حبوبات
	خاک
	اثر تغییر اقلیم بر عناصر غذایی خاک
	استفاده از کود آلی غنیشده، نسخه مناسبی برای کشاورزی ایران/ افزایش ماده آلی خاک مصرف آب را کاهش میدهد

	خرما
	خرید تضمینی
	مجلس در اعتراض به نرخهای خرید تضمینی به دولت نامه نوشت/به حجتی گفتم نیازی به واردات مرکبات نداریم
	مجلس در اعتراض به نرخهای خرید تضمینی به دولت نامه نوشت/به حجتی گفتم نیازی به واردات مرکبات نداریم
	مجلس در اعتراض به نرخهای خرید تضمینی به دولت نامه نوشت/به حجتی گفتم نیازی به واردات مرکبات نداریم
	با تاخیر ۵ ماهه اعلام شد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۹۶/ گندم کیلویی ۱۳۰۰ تومان+جدول
	اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زارعی 96-95 + جدول قیمت
	چشمانداز سال زراعی 96 - 95 با نرخهای اعلامشده خرید تضمینی

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	خوداتکایی تولید روغن حرف منطقی نیست/ افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری 250 هزار میلیاردی است

	زعفران
	جزئیات قیمت زعفران پوشال اعلام شد/میانگین قیمت به ۴۵۸۰ تومان رسید
	عرضه زعفران در بورس کالا بازار را متشنج کرد/ افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت طلای سرخ

	زیتون
	چوب دلالان، لای چرخ کارخانههای فرآوری زیتون/ تعرفه واردات روغن پالم 10 درصد و روغن زیتون 27 درصد

	سلامت
	دستور کشتار 360 هزار غاز و اردک برای مقابله با بیماری آنفلوانزای پرندگان/ عقب نشینی از تصمیم کشتار 600 هزار تایی
	انیمیشنهای سهگانه هشدارهای آنفلوآنزای پرندگان برای عموم مردم، روستاییان و مرغداران منتشر شد + کلیپها
	درمان بیماریهای صعب العلاج با زهر جانوری
	با شیوع آنفولانزای مرغی تقاضا برای گوشت قرمز افزایش یافت/با واردات دام زنده مخالف هستیم
	ترکیب شگفت انگیز این دو میوه را بخورید و لاغر شوید
	کاهش وزن با کمک رژیم موزی ژاپنی!
	نوشیدنی های مفید برای قلب در زمستان

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	کوسهها و تنماهیان در خطر انقراض قرار دارند
	گونههای مهم ماهی در معرض خطر
	صادرات خوراک آماده آبزيان به کشورهای همسایه
	با کشورهای اروپایی که خرچنگ ایرانی سرو می کنند، آشنا شوید!
	پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه گذاران پرورش ماهیان خاویاری/پیش بینی صادرات 380 میلیون دلار محصولات شیلاتی

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	عرضه لبنیات سنتی فاسد به بازار چقدر صحت دارد؟
	بزرگترین شرکت لبنیاتی جهان از سرمایه گذاری در ایران استقبال کرد
	گرانی 35 درصدی لبنیات بدون هماهنگی قبلی!/ باکری: گرانفروشی خودسرانه بوده است + فیلم

	صادرات و واردات
	واردات ۵ هزار تن کره از سه کشور اروپایی/ کمبود برنج و شکر نداریم
	واردات فرانسه از ایران ۴۵ برابر شد
	واردات پرتقال از مصر و ترکیه برای تنظیم بازار شب عید/دولت در دراز مدت نباید خرید تضمینی انجام دهد
	افزايش ٣٠درصدی صادرات از مناطق آزاد/ ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته کشاورزی در مناطق آزاد ارس و چابهار
	سقزهای ایرانی در راه کشورهای عربی
	ورود بیش از 3 هزار تن بادام زمینی از کدام کشورها بوده است؟
	واردات 530 تن پودر حالت دهنده خوراکی از آلمان

	صنایع غذایی
	برگزاري «جایزه ملی کیفیت غذا» از سوي کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران
	نمایشگاه صنایع غذایی و خدمات پذیرایی لبنان، فروردین 96 برگزار میشود
	نخستین کنفرانس مدیریت حرفهای ویژه مدیران رستورانها و فستفودهای کشور برگزار میشود
	به آینده صنعت بستهبندی ایران خوشبین هستیم/ بسته بندی مناسب؛ دغدغه اصلی کشاورزی
	بیکیفیتی برکت سفرههای ایرانیها/کرمی: قیمت نان متناسب با شرایط کنونی نیست
	انتخاب «جایزه ملی کیفیت غذا» به کانون صنایع غذایی واگذار شد
	چرا نباید نان را از رژیم غذایی خود حذف کنیم؟
	فقط سویا و روغن ذرت در ایران مجوز تراریخته دارد

	عسل
	صادرات تنها 7 تن موم زنبور عسل به چین!

	علوفه
	قارچ
	دورریز روزانه 150 تن محصول با بسته شدن بورس قارچ
	طرح کشت قارچ "شیتاکه" در ایران، مرگ بلوطها را رقم میزند
	زیان ۲۰۰ میلیاردی تولیدکنندگان قارچ

	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	21هزار تن گندم خوراکی و سایر محصولات کشاورزی؛ امروز در تالار بورس کالا عرضه می شود
	چند تن گندم دامی از اسپانیا و ترکیه وارد کشور شده است؟

	گوجه فرنگی
	قیمت گوجه فرنگی قدکشید

	گوشت قرمز
	بازار گوشت شب عید به کدام سمت و سو میرود؟
	تعادل بازار گوشت شب عید تنها با واردات میسر است

	گوشت مرغ
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ نرخ امروز 7600 تومان
	قیمت مرغ پر کشید/نرخ در آستانه ۸۰۰۰ تومان

	ماشین آلات
	روباتها؛ کارگران جدید مزارع/ روبات کشاورزی و تراکتور و کمباینهای بدون راننده در راه مزارع/ تایر تراکتورهای جدید به زمین آسیب نمیزند
	اصفهانیها بهدنبال صادرات ماشینآلات صنایع غذایی به پاکستان/ نمایشگاه اختصاصی پاکستان؛ اردیبهشت 96 در تهران

	متفرقه
	ضربان سفر به قاره سبز در سال 2017
	علامت سوال بزرگ مقابل صادرات غیرنفتی؟

	مرکبات
	دستهای پنهان پشت واردات پرتقال مصری/واردات پرتقال سرما زده خارجی
	واردات پرتقال با ملاحظه حقوق تولیدکنندگان، در صورت موافقت ستاد تنظیم بازار/ به اندازه کافی پرتقال در انبارها نداریم
	پرتقالهای مصری در راه است/ نیازی به واردات میوه نداریم
	سیاست گذاری واردات پرتقال نباید پشت پرده باشد
	واردات پرتقال با اما و اگرهایی همراه است
	سرنوشت کشتیهای حامل پرتقالهای مصری به کجا رسید؟/ واردات پرتقال مایه شرمندگی است
	قیمت مرکبات نجومی شد+ نرخ انواع میوه

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	ایران باید در حفظ منابع طبیعی پیشتاز باشد/ نیروهای سازمان سربازان انفال هستند
	کشاورزی ایران و موسسه رازی برای سایر کشورها پشتیبانی قوی محسوب میشود
	علاقهمند به همکاری با ایران در زمینه کشاورزی هستیم/ صنعت تولید واکسن در ایران پیشرفته است
	بهرهوری آب کشاورزی ۲۰ درصد افزایش یافته است/برگزاری همایش روز ملی آب
	کشاورزی توجیه ندارد موضوع انحرافی است
	با آب شوخي نميتوان كرد
	اقدامات تسکینی بلای جان ایران
	همایش بزرگداشت روز ملی آب یازدهم اسفند برگزار میشود/ برگزاری نمایشگاه با 50 عکس برگزیده مسابقه آب
	تصمیم سخت یا تصمیم بد؟
	آموزههای بانک جهانی برای ایران
	رشد مقالات علمي و زنگ خطر مشكلات كشور
	76درصد تجارت شهرها تحت تأثیر تبعات تغییر اقلیم مختل میشود/ اختلال چهار تریلیون دلاری در سرمایه شهرنشینها
	مجادله با ابتكار مقابله با گرد وغبار
	تغییر نگاه جامعه مهندسی به محیطزیست در جهان
	روحانی : برای حل مشکلات زیستمحیطی خسته نمیشویم
	فعالیت گروههای افراطی، محیط زیست خاورمیانه را تهدید میکند
	لزوم برداشتن گامهای جدیتر از سوی سازمان ملل برای حل مشکل گرد و غبار/ برجام زمینه همکاریهای بینالمللی را فراهم کرد
	از امروز ششم تا نهم اسفندماه در شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست
	قابلیت نهالکاری فقط در یک سوم کانونهای بحران وجود دارد
	بازدید دبیر شورای عالی امنیت ملی از نخستین پالایشگاه غلات کشور
	بادام هندی شب عید در راه ایران/ حضور بازرسان برای نظارت بر نمایشگاههای بهاره
	دوره کشاورزی معیشتی به سر آمده است
	روایت بانک مرکزی از گرانی کالاهای اساسی سفره مردم در بهمن ماه

	نهاده
	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	کشاورزی ارگانیک در کرالای هند رونق گرفته است
	کشاورزی ارگانیک و کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت
	روستاییان زیمباوه برنامه کشاورزی سازگار با آب وهوا را اجرا کردند
	غنا طرح هر منطقه یک کارخانه را اجرا میکند/ میزان تجارت ترکیه در غنا به نیم میلیارد دلار تا سال 2020 میرسد
	تقویت فعالیتهای کشاورزی بر پایه محیط زیست و نوآوریها
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