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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵ اسفند ۲۴: تاریخ

 هاتاالب از حفاظت در غیرمجاز هایچاه و سدسازی نقش به توجه عدم

 کمبود است قرار الیحه این. کرد تقدیم اسالمی شورای مجلس به ۱۳۹۵ تیرماه در "کشور هایتاالب مدیریت و احیا حفاظت،" الیحه دولت

 اعالم برای را دولت الیحه طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون دلیل همین به. کند مرتفع را هاتاالب از حفاظت مسئله با مرتبط قوانین

 نیست؛ هالیح عنوان دربرگیرنده مجلس به تقدیمی الیحه مفاد مرکز، این نظر اساس بر. کرد تقدیم مجلس هایپژوهش مرکز به کارشناسی نظر

 و احیا حفاظت،" الیحه دولت.است نکرده توجهی هاتاالب شدن خشک در مصارف سایر و غیرمجاز هایچاه سدسازی، نقش به الیحه این زیرا

 حفاظت مسئله با مرتبط قوانین کمبود است قرار الیحه این. کرد تقدیم اسالمی شورای مجلس به ۱۳۹۵ تیرماه در "کشور هایتاالب مدیریت

 مرکز به کارشناسی نظر اعالم برای را دولت الیحه طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون دلیل همین به. کند مرتفع را هاتاالب از

 نقش هب الیحه این زیرا نیست الیحه عنوان دربرگیرنده مجلس به تقدیمی الیحه مفاد مرکز، این نظر اساس بر. کرد تقدیم مجلس هایپژوهش

 توسط شده تنظیم متن در ایانا، خبرنگار گزارش به.است نکرده توجهی هاتاالب شدن خشک در مصارف سایر و مجاز غیر هایچاه سدسازی،

 نشان گرفتهصورت کارشناسی بررسی: است آمده چنین داشته، عهده به سامانی محمدولی جمال را آن مدیریت که مجلس هایپژوهش مرکز

 ویژههب ساحلی، هایتاالب بیشتر همچنین. هستند روروبه آبیکم بحران با یا اندشده خشک یا کشور هایتاالب بیشتر حاضر حال در که دهدمی

 شمارهب هاتاالب اصلی تهدیدکننده عامل نفتی آلودگی کشور جنوب در و دارند انسانی هایفاضالب و میکروبی آلودگی مشکل کشور شمال

 هایتاالب بیشتر بیالن و دارند قرار بحرانی وضعیت در حاضر حال در هامون دریاچه بختگان، گاوخونی، شادگان، تاالب میان، این در. رودمی

 یا خارج مسررا کنوانسیون هایتاالب المللیبین فهرست از کشور هایتاالب از برخی که است آن دیگر کنندهنگران نکته. است منفی نیز کشور

 از برداریبهره وضعیت که دهندمی نشان هایافته کشور، هایتاالب وضعیت در بحران عوامل و علل یابیریشه در.هستند شدن خارج حال در

 هایبخش بین آب، از برداریبهره برای همواره راستا این در و است شده هاتاالب آب کمبود باعث آنها آبخیز هایحوضه سطح در آب منابع

 صورتبه گذشته دهه چند در کشاورزی بخش ویژهبه مختلف هایبخش رقابت و نامتوازن توسعه راستا این در. دارد وجود رقابت مختلف

 الگوهای از هاتاالب از برداریبهره دیگر ازسوی و نشده گرفته نظر در هاتاالب آبی نیاز و سهم سویک از که حالی در اند،کرده عمل فزاینده

 لحاص اصلی نتیجه. است زده رقم را هاتاالب حاضر حال وضعیت شده یاد شرایط. است نکرده تبعیت خردمندانه برداریبهره و پایدار توسعه

 کلیدی نقش راستا این در و است بوده ناکارآمد طبیعی هایمحیط بر کشور مدیریت فرآیند کلی طوربه که است آن بیانگر بررسی این از شده

 وجودم قانونی خالءهای رفع منظوربه کشور هایتاالب مدیریت و احیا حفاظت، الیحه بنابراین شود،می ارزیابی ضعیف پایدار توسعه در هادولت

 .است پرداخته مذکور الیحه درباره کارشناسی اظهارنظر و ارزیابی به حاضر، گزارش و است شده ارائه کشور هایتاالب مدیریت و حفاظت در

 (نمک و خاک) غبار و گرد با مرتبط هایپدیده در هاتاالب نقش و اهمیت

 :از عبارتند هستند، مربوط غبار و گرد پدیده به که آنها از تعدادی که دهندمی ارائه را زیادی خدمات و هاارزش هاتاالب

 .هستند هارودخانه رسوب و ویرانگر هایسیالب کنندهکنترل هاتاالب -

 .کنندمی عمل بادشکن عنوانبه و هوا کنندهتلطیف عنوانبه و بوده محلی اقلیم کنندهتنظیم هاتاالب -

 .دارند ریزگردها غلظت و غبار و گرد پدیده شدت کاهش در مهمی نقش زمین سطح داشتن نگاه مرطوب با هاتاالب -

 .شوندمی غیرفعال و تثبیت هاتاالب توسط سطحی هایآب شیمیایی و بیولوژیکی آلودگی بار و زائد مواد از بسیاری -

 .کنندمی بازی کربن چرخه و ازت تثبیت در مهمی نقش هاتاالب -

 کشور هایتاالب درباره کلیاتی

 را... و کویری و دشتی های،کوهپایه کوهستانی، اندازهایچشم از تنوعی گرفته، بر در را کشور مساحت درصد 80 از بیش که ایران فالت

 هایاقلیم میکرو دارای جهان خشکنیمه و خشک کمربند در گرفتن قرار وجود با ایران کشور که شده باعث ویژگی همین. است آورده وجودبه

 .شود مشاهده آن در خشک خیلی تا مرطوب خیلی و گرم خیلی تا سرد خیلی هایاقلیم از و باشد متنوعی
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 هب مربوط شناسیزمین تشکیالت وسیع گسترش و کشور جنوب و شمال در وسیع دریای دو وجود فراوان، هایبلندی و پستی اقلیم، تنوع

 ات گرفته مرجانی هایصخره و مانگرو هایجنگل از هاتاالب از مختلفی انواع که شده باعث هستند، شور بیشتر که شناسیزمین سوم دوران

 .بگیرند شکل کویری شور هایدشت در یا کوهستانی هایدریاچه

 ظامن پشتیبانی در ایران هایتاالب نقش و اهمیت لذا است، گرفته قرار زمین کره پرندگان مهاجرت اصلی کریدور دو مسیر در ایران طرفی از

 یعنی تاالب نوع یک جزبه جهان سطح در رامسر کنوانسیون توسط شدهمشخص تاالب نوع ۴۲ از.است زیاد بسیار پرندگان مهاجرت طبیعی

 واسطههب ایران هایتاالب تعداد همچنین. است ایرانی هایتاالب زیاد بسیار تنوع بیانگر که شوندمی یافت ایران کشور در بقیه تند، هایتاالب

 هزار ۵00 از بیش تا هکتار چند از کمتر بین آنها وسعت کهطوریبه است، وسیع بسیار آنها ابعاد تغییرات محدوده و زیاد بسیار کشور وسعت

 در تاالب ۳۵ تاکنون آنها بین از که است شده مطالعه و شناسایی المللیبین اهمیت با تاالب 8۴ از بیش میان این در.است نوسان در هکتار

 کنوانسیون این مقررات مشمول و شده معرفی رامسر کنوانسیون به هکتار، ۲۴7 و هزار ۴8۳ و میلیون یک کل مساحت با عنوان، ۲۴ قالب

 .اندشده

 کشور هایتاالب وضعیت بررسی و تحلیل

 یا تمام تدریج به تاالب، ۳۱ تعداد که دهدمی نشان( ۱۳۹۱ سال) کشور شده مطالعه و مهم تاالب 8۴ وضعیت بررسی از حاصل هاییافته

 این کل مساحت درصد ۵8 حدود مجموع در. اندشده تبدیل غبار و گرد انتشار منشاء به و داده دست از را خود مرطوب مساحت از قسمتی

 یا ارجخ رامسر کنوانسیون فهرست از هاتاالب این از برخی دلیل همین به و است شده تبدیل نمک و خاک به آنها بستر و رفته بین از هاتاالب

 .هستند شدن خارج حال در

 کشور در هاتاالب ناپایداری عوامل

 هک شده باعث آبخیز هایحوضه نقاط ترینپست در هاتاالب شدن واقع که گفت باید تاالبی هایاکوسیستم ناپایداری عوامل ماهیت درباره

 در ما عملکرد نمای تمام آیینه هاتاالب" دلیل همین به و بگذارد هاتاالب روی را خود اثر باالدست، در منفی یا مثبت عملکرد هرگونه

 اب نتوان شاید که است پیچیده تأثیرگذاری نظر از و زیاد قدری به آبخیز هایحوضه در انسانی هایفعالیت تنوع."است آبخیز هایحوضه

 و دارد جریان غیردولتی بخش در هم و دولتی بخش در هم هافعالیت این. ساخت مشخص تاالب سرنوشت در را کدام هر سهم شفافیت

 حتی و فرهنگی هایویژگی مردم، اقتصادی وضعیت اجتماعی، مناسبات نظیر عوامل سایر به دولت، توسعه هایبرنامه به بودن وابسته عالوهبر

 حاضر حال در.شودمی ترپیچیده هاتاالب مدیریت معادله بگیریم، نظر در نیز را خشکسالی فرماییحکم میان، این در اگر. دارد بستگی سیاسی

 تنوع از حمایت که آنها اصلی کارکردهای حتی موارد از برخی در که برندمی رنج محیطی هایتنش و مشکالت برخی از کشور هایتاالب

 سال در که جهانی بانک مطالعات اساس بر. کندمی وارد کشور به معنوی و مادی بزرگ خسارت این و شودمی دارخدشه نیز است زیستی

 بوده( ریال میلیارد 800 و دوهزار معادل) آمریکا دالر میلیون ۳۵0 با برابر کشور هایتاالب تخریب از ناشی خسارت هزینه میالدی ۲00۲

 یرند؛گمی قرار باالدست تحوالت و تغییرات بیشتر تأثیر تحت معموالً آبخیز، هایحوزه نقاط ترینپست در شدن واقع دلیلبه هاتاالب.است

 :از عبارتند آنها بارزترین که هستند گریبان به دست مشکالت انواع با بنابراین

 ها،تاالب و هادریاچه باالدست، آبریز هایحوضه اراضی زیرکشت سطح رویهبی افزایش( الف

 محیطیزیست حقابه تأمین عدم) هاتاالب اطراف هایدشت و آبخیز حوزه زیرزمینی و سطحی آب منابع از هاتاالب به ورودی آب کاهش( ب

 ای،حوزه بین انتقال و سدسازی هایپروژه اجرای اثر بر ویژهبه( هاتاالب

 اثرگذار هایمحدوده در... و نیرو انتقال خطوط فرودگاه، پاالیشگاه، پتروشیمی، راهسازی، مثل بزرگ زیربنایی و ایتوسعه هایطرح اجرای( ج

 ها،تاالب

 رسایشف از ناشی رسوبات و صنایع و هاآبادی و شهرها کشاورزی، مزارع از شدهگسیل فیزیکی و شیمیایی بیولوژیکی، هایآالینده انواع ورود( د

 ها،تاالب باالدست خاک

 تاالب، تجدیدپذیری توان حد از بیش تاالبی، محصوالت سایر و علوفه برداشت و رویهبی و غیرمجاز صید و شکار( هـ

 ،...و کشاورزی امور برای تاالبی اراضی کاربری تغییر( و
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 ها،تاالب به مهاجم و غیربومی هایگونه راهیابی( ز

 .است شده سبب را دما افزایش و باران به برف از بارش الگوی تغییر ها،بارش کاهش که کشور بر حاکم خشکسالی و اقلیم تغییر( ح

 الزم که هستند کشور در هاتاالب غیرخردمندانه مدیریت ایریشه موانع از ایمجموعه از اییافته بروز هایجنبه واقع در الذکرفوق مشکالت

 هایومبزیست ناپایداری ایریشه موانع فهرست. شود جوییچاره هاتاالب پایداری و تثبیت برای ابتدا مشکالت، این بر آمدن فائق برای است

 :از عبارتند کشور تاالبی

 و انارس کشور در تاالب هکتار هامیلیون از حمایت برای است، دولتی هایدستگاه آنها اصلی متولی که هاتاالب موجود مدیریتی ساختار( الف

 است، غیراقتصادی

 است، نکرده فراهم را هاتاالب از حمایت و حفظ برای الزم اجرایی پشتوانه جاری مقررات و قوانین( ب

 ،(نیست برخوردار مطلوبی راندمان از باال، مصرف وجود با که) کشاورزی آب مصرف راندمان در ویژهبه کشاورزی، بخش پایین وریبهره( ج

... و بتاال کردن آلوده غیرمجاز، صید و شکار تاالبی، اراضی کردن تصرف با که بارخسارت طلبیمنفعت ازجمله فرهنگی نادرست هایخصلت( د

 کند،می پیدا نمود

 از انکنندگاستفاده و نفعانذی سایر بین همچنین و مسئول دولتی هایدستگاه در بخشی بین هماهنگی برای کافی سازوکارهای فقدان( هـ

 ها،تاالب منافع

 .فرهنگی فقر و اقتصادی فقر( و

 کشور هایتاالب مدیریت و احیا حفاظت، الیحه درباره کارشناسی اظهارنظر

 شورای مجلس تقدیم تخصصی هایکمیسیون در بررسی منظوربه را "کشور هایتاالب مدیریت و احیا حفاظت،" الیحه دولت ۱۳۹۵ تیرماه در

 .کرد اسالمی

 مصوبه کلی ارزیابی

 و مدیریت و حفاظت بحث با مرتبط که... و غیرمجاز هایچاه سدها، مانند مواردی مثال برای نیست الیحه عنوان دربرگیرنده الیحه مفاد -۱

 .است نشده دیده الیحه در کالً هستند، تاالب احیای

 در حداقل که بود مناسب بسیار المللی،بین مهم هایتاالب به مربوط کنوانسیون به ایران پیوستن درباره موجود قانونی سابقه به توجه با -۲

 .شدمی اشاره سابقه این به مصوبه، توجیهی مقدمه

 یفتعر به ایماده ابتدا مصوبه، این در است الزم است کشور هایتاالب مدیریت و احیا حفاظت، حاضر مصوبه اصلی محور اینکه به توجه با -۳

 ارائه رامسر کنوانسیون( ۱) ماده در تعریفی هاتاالب درباره البته. یابد اختصاص( پایداری ضوابط تاالب، مانند) اساسی کلمات و واژگان برخی

 یفتعر اینکه به توجه با اما گیرد، قرار عمل مالک همان تواندمی زمینه این در تعریفی ارائه عدم صورت در حتی رسدمی نظربه که است شده

 الیحه در تاالب تعریف داد، خواهد رخ زمینه این در که اختالفاتی رفع برای باید لذا گیرد؛می دربر را وسیعی حوزه مذکور ماده در شدهارائه

 (.تاالب پایداری و تاالب تعاریف) شود اضافه کمیسیون اصالحات( ۱) ماده پیشنهاد. شود مشخص حاضر

 .شود انجام یکبار سال سه نه و ساالنه صورتبه خسارات و جرائم نرخ تعدیل باید ساالنه تورم نرخ بودن باال به توجه با( ۴) ماده در -۴

 مجلس صالحیت همچنین و بودجه الیحه تهیه در صالحیت خاص، مصرف به حاصله درآمدهای درصد ۱00 اختصاص( ۴) ماده تبصره در -۵

 .شود حذف عبارت این است الزم و است اساسی قانون ۵۲ اصل مغایر بنابراین و کندمی محدود را بودجه ساالنه تصویب در

 وینح به هرکدام که حاکمیتی هایدستگاه به معافیت این تسری و رواج. شودنمی مشاهده مذکور معافیت بر دلیلی( ۴) ماده( ۲) تبصره در -6

 .شودمی قضاییه قوه مالی نظام خوردن برهم باعث هستند عمومی خدمت ارائه و عمومی حقوق از دفاع صدد در

 کلی بندیجمع

 هب ضمن که است جامع رویکردهای به نگریبخشی و سنتی حفاظت از هاتاالب مدیریت رویکرد تغییر ها،تاالب مدیریت در اقدام ترینمهم

 جدیدترین از که بومیزیست مدیریت. دهدمی قرار مدنظر آبخیز حوضه سطح در را هاتاالب حفاظت خردمندانه برداریبهره شناختن رسمیت

 برنامه قانون( 67) ماده "الف" بند در بارنخستین برای ایحوضه و یکپارچه مدیریت به نگرش با است، المللیبین سطح در حفاظتی رویکردهای
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 رابخشیف و یکپارچه ماهیت و ایحوضه ابعاد دلیلبه بومیزیست مدیریت رویکرد سازیپیاده که است بدیهی. رسید تصویب به توسعه چهارم

 نفعانذی رویکرد تغییر هاتاالب پایدار مدیریت و حفاظت. است ملی سطح و آبخیز حوضه سطح در ربطذی مراجع کلیه همکاری نیازمند بودن،

 ایهروش و نفعانذی همه پذیریمسئولیت و مشارکت آب، منابع مدیریت جامع سیستم به سویهیک و بازدهکم سنتی، هایروش از کشور آب

 .کندمی طلب را کشور هایتاالب در بومیزیست مدیریت رویکرد سازیپیاده راستای در پربازده

 :از عبارتند حاضر درحال هاتاالب تهدیدات ترینعمده ها،یافته مجموع از فوق مباحث گرفتن نظر در با

 ،)هاتاالب محیطیزیست حقابه تأمین عدم( باالدست آب منابع از هاتاالب به ورودی آب کاهش -۱

 ،...و نیرو انتقال خطوط پاالیشگاه، پتروشیمی، راهسازی، مثل بزرگ زیربنایی و ایتوسعه هایطرح اجرای -۲

 .صنایع و هاآبادی و شهرها کشاورزی، مزارع از شدهگسیل فیزیکی و شیمیایی بیولوژیکی، هایآالینده انواع ورود -۳

 باالدست، خاک فرسایش از ناشی رسوبات -۴

 ،...و کشاورزی امور برای تاالبی اراضی کاربری تغییر -۵

 آب، منابع میزان و بیالن تعیین در آن نقش و اقلیم تغییرات مهم بحث به توجه عدم -6

 تاالب، تجدیدپذیری توان حد از بیش تاالبی، محصوالت سایر و علوفه برداشت و رویهبی و غیرمجاز صید و شکار -7

 .هاخشکسالی شدن تشدید و اقلیم تغییر پدیده -8

 بلکه اشد،نب گردوغبار پدیده تعدیل برای ما حالکمک تنهانه باارزش هایاکوسیستم این تا شده باعث کشور هایتاالب بر ذکرشده عوامل تأثیر

 .باشد ریزگردها انتشار منشاء با تهدیدی به تبدیل خود هاتاالب شدهخشک بسترهای

 نیازمند بالطبع که دارد وجود کشور هایتاالب شرایط بهبود فرآیند در مشکالت و هامحدودیت برخی متأسفانه شده،انجام اقدامات وجود با

 :از عبارتند مشکالت و هامحدودیت این است بیشتری هایحمایت و هماهنگی ریزی،برنامه

 و کشاورزی کمی توسعه و خاک و آب پایه منابع از استفاده بر حد از بیش تمرکز و ایناحیه و ایمنطقه توسعه مناسب استراتژی فقدان -

 شاورزی،ک تبدیلی صنایع توسعه قبیل از ایمنطقه نسبی هایمزیت نظرگرفتن در با منطقه بالقوه ایتوسعه هایظرفیت سایر به توجهیبی

 طبیعی، منابع بر فشار کاهش و پایدار اشتغال تأمین برای برآبکم خدماتی و صنعتی هایفعالیت سایر و طبیعی گردشگری

 کشور، هایتاالب محیطیزیست حقابه تخصیص و ریزیبرنامه برای الزم قانونی پشتوانه فقدان -

 و ریزیبرنامه هایمجموعه در واقعیت این نگرفتن نظر در و تاالبی هایحوضه در آب منابع محدودیت موجود، مشکالت تریناساسی از یکی -

 کشور، اجرایی

. است بوده ضعیف اخیر دهه سه در حوضه آبی منابع از برداریبهره در الزم هایکنترل و هاریزیبرنامه اعمال برای الزم نظارتی هایپشتوانه -

 با معموالً امر این متأسفانه زیرزمینی و سطحی هایآب از غیرمجاز هایبرداشت کنترل در نیرو وزارت نقش به توجه با حاضر حال در

 از قبل شده حفر غیرمجاز هایچاه به مجوز اعطای قانون مانند نیز قوانین برخی راستا این در. شودمی روروبه غیرمجاز بردارانبهره هایمقاومت

 درباره ذکرشده مشکالت به توجه با لذا.است کرده ایجاد متخلفان برای مفری و کرده ایجاد باره این در را هاییمحدودیت نیز ۱۳8۵ سال

 ./ندارد را کافی جامعیت مثبت نکات وجود با پیشنهادی مصوبه مصوبه، هایضعف و کشور هایتاالب

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹06/%D8%B۹%D8%AF%D۹%8۵%D- 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵ اسفند ۲۸: تاریخ

 ولیدت افزایش/ آب وریبهره محوریت با راهبردی محصوالت تولید در خوداتکایی و تولید افزایش برنامه تهیه
 آب مترمکعب یک ازای به گندم گرم 740 به گرم 500 از گندم

 اقتصاد راستای در زراعی و راهبردی محصوالت تولید در خوداتکایی و تولید افزایش برنامه: گفت کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 .است شده تنظیم آب وری بهره محوریت با مقاومتی

 آب شکلم به توجه با: کرد اعالم وزارتخانه این رسانی اطالع پایگاه خبرنگار با گفتگو در کشاورز عباس  کشاورزی، جهاد وزارت از ایانا گزارش به

 شده متنظی آب وری بهره محوریت با مقاومتی اقتصاد راستای در زراعی و راهبردی محصوالت تولید در خوداتکایی و تولید افزایش کشور،برنامه

 هم آن درصد یک متاسفانه ولی یابد افزایش درصد ۲۵ آب وری بهره که بود شده بینی پیش توسعه چهارم برنامه در که این بیان با وی.است

 درصد 6 ساالنه اخیر سال سه در اما بود، نشده بینی پیش آب وری بهره برای شاخصی هیچ توسعه پنجم برنامه در: کرد خاطرنشان نشد، محقق

 .است یافته ارتقا آب وری بهره

 یافته، افزایش درصد ۵0 گذشته سال سه در گندم تولید برای مصرفی آب وری بهره اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 کشاورز.شود می تولید گندم گرم 7۴0 امروز که حالی در شد، می تولید گندم گرم ۵00 آب مکعب متر یک ازای به گذشته در: کرد تصریح

 می محسوب ایران شکر تولید در تاریخی رکوردی میزان این که شده تولید کشور در شکر هزارتن 6۵0 و میلیون یک جاری سال در: کرد اعالم

 .است آمده دست به محصول این زیرکشت سطح کاهش وجود با رکورد این: افزود وی.شود

 از پاییزه چغندر و گندم،کلزا مزارع وضعیت کارشناسی، های گزارش و میدانی مشاهدات به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 برای بارپر سالی دهنده نشان مساله این: گفت و کرد توصیف استثنایی را جاری زراعی سال در گیاهی فیزیولوژی و کیفیت سبز، سطح نظر

 .است شده یاد محصوالت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۲8/%D8%AA%D۹%87%DB%8C 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۷تاریخ: 

کشاورزی، نسخه مردم میلیارد متر مکعب آب کشاورزی در دولت یازدهم/ بهره وری  4.2صرفه جویی ساالنه 
 محور و مشارکتی حل بحران آب کشور

رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران اعالم کرد: بهره وری کشاورزی نسخه مردم محور و طرح مشارکتی حل 

 .بحران آب در کشور است

برای مدیریت کشاورزی از  "راهبرد بهره وری" به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمدحسین شریعتمدار تصریح کرد: اتخاذ

سوی وزارت جهاد کشاورزی و اجرای پروژه های بهره وری در بخش کشاورزی، اثر بخش ترین اقدام ملی در مدیریت بحران آب در 

درصد  ۱7.7۵مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سه و نیم اخیر، ساالنه شش درصد و سرجمع .کشور بوده است

رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی .بهره وری آب کشاورزی افزایش یافته است

 .میلیارد مترمکعب آب از نتایج و آثار افزایش شش درصدی بهره وری در کشاورزی است ۴.۲ایران تاکید کرد: صرفه جویی ساالنه 

میلیارد مترمکعب آب در کشور خواهد  ۲۱این میزان بهره وری در برنامه ششم توسعه به صرفه جویی وی اظهار داشت: استمرار 

شریعتمدار گفت: بهره وری، طرحی مردمی و مشارکتی با نتایج مثبت اقتصادی و .انجامید و کشور بر بحران آب فایق خواهد آمد

وی اضافه کرد: در طرح تعادل بخشی .طرح تعادل بخشی است معیشتی در مقایسه با سایر طرح های مدیریت بحران آب از جمله

باید برداشت های غیر مجاز از منابع آب را متوقف و یا میزان برداشت های مجاز مردم را کاهش دهیم که در هر دو صورت از استقبال 

کشاورزی، بهره وری را درآمدزا، رونق  مشاور عالی وزیر جهاد.مردم به عنوان یکی از ذینفعان طرح به میزان بهره وری برخوردار نیست

هزار هکتار  ۱70بخش و سریع النتیجه عنوان و خاطرنشان کرد: در نتیجه بهره وری، با وجود کاهش سطح زیر کشت چغندر قند از 

لید وی افزود: میزان متوسط عملکرد و تو.هزار هکتار،میزان تولید این محصول افزایش یافته است ۱0۳در سال های گذشته به 

 .تن در هکتار رسیده است ۵۴تن در سال های گذشته به دو برابر افزایش یافته و به  ۲7چغندرقند در هر هکتار از 

گرم شکر به ازای مصرف یک مترمکعب آب درسال های  ۲۲0مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در نتیجه بهره وری تولید 

رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تصریح .م افزایش یافته استگر 565برابر افزایش به  ۲.۵گذشته با بیش از 

کرد: عملکرد و نتایج مشابه در دیگر محصوالت کشاورزی همانند محصول چغندرقند، مصرف کم نهاده های تولید بویژه نهاده کمیاب 

و رونق، درآمد و فایده فردی را برای کشاورزان و تولیدکنندگان آب و هزینه کمتر را در پی داشته و این اقدام فایده ملی را برای کشور 

 .به همراه دارد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲00۴/%D8%B۵%D8%B۱%D۹%8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

ود/ شبندی بین عشایر استان تهران توزیع میایستابی در جنوب شرق تهران/ آب بستهمتری سطح  100افت 
 استفاده از نانوفیلتر برای تصفیه آب

ی گسترده، نشینفرونشست دشت تهران یکی از مهمترین مشکالت استانی است که پایتخت کشور با هشت میلیون جمعیت و حاشیه

 150ل آبفار استان تهران، طی سه سال، سطح ایستابی در پیشوا و پاکدشت به یکباره در آن جای گرفته است. به گفته مدیر عام

به گزارش خبرنگار ایانا، رضا پوررجب در نشستی خبری که در محل آبفار استان تهران برگزار شد، افت سطح .متر افت کرده است

 ایستابی در جنوب شرق تهران را مشکلی بزرگ برای آینده اعالم کرد.

هایی به عمق رسیدیم اما در حال حاضر با چاهمتری به آب می ۱۵0های زود: در این مناطق حدود سه سال قبل با حفر چاهوی اف

ای ههای آب منطقگیری این مشکل، گفت: شرکتیابی شکلرسیم.پوررجب در پاسخ به ایانا درباره ریشهمتر نیز به آب نمی ۲۵0

 مسئول بررسی این مسئله هستند.

 هزار نفر در آن ساکن هستند. 600روستا اعالم کرد که بالغ بر  7۱6داد روستاهای استان تهران را وی تع

روستا تحت پوشش آبفار روستایی قرار داشته و به آب سالم و بهداشتی دسترسی  ۴00مدیر عامل آبفار استان تهران افزود: حدود 

ایم تا تحت پوشش شبکه آب سالم و بهداشتی قرار ای روستا تحویل گرفتهها و شوراهروستا را نیز از دهیاری ۱0دارند. به تازگی 

هزار نفر جمعیت دارند.وی همچنین از الحاق قرچک و شمیران به آب و فاضالب شهری خبرداد و گفت:  ۱۱گیرند. این چهار روستا 

 آیند.این دو منطقه بر اساس تعریف دیگر روستا به حساب نمی

 مطمئن برای روستاهای تهرانآب زیرزمینی تنها منبع 

 شود.حلقه چاه تامین می ۳۴۵درصد آب مورد نیاز روستاهای اطراف تهران از منابع آب زیرزمینی به کمک  ۹۹به گفته پوررجب 

ترسی سشود و آنها به منبع آب پایدار دوی ادامه داد: تهران تنها استانی است که به روستاهای آن به صورت سیار با تانکر آبرسانی نمی

دهیم اما شود، به دلیل ایجاد اختالل در آبرسانی شبکه، به صورت موقت آبرسانی با تانکر انجام میدارند. در مواقعی که برق قطع می

 متر مکعب مخزن هوایی و زمینی ساختیم. ۴00هزار و  ۱۲این وضعیت دائمی نیست. ضمن آنکه برای حل این مشکل 

روستای تحت پوشش این شرکت انجام  ۴00مطالعات آبرسانی برای  ۱۴۲۵اشاره به اینکه تا افق  مدیر عامل آبفار استان تهران با

های بزرگ آبرسانی شهید تهرانی و مجتمع کوثر که توسط جهاد سازندگی ساخته شده بودند، به منظور شده است، از تعمیر مجتمع

م عمده تامین کننده آب روستاهای استان تهران را منابع آب ارتقای کیفیت آب تحویلی به روستاهای تهران خبرداد.وی اگرچه حج

ا ای بین آبفای شهری و روستایی منعقد شده تزیرزمینی اعالم کرده و کیفیت این آب را نیز مناسب توصیف کرد اما گفت:تفاهم نامه

لیتر در ثانیه از منابع سطحی  ۵0حجم آبه دریافت شود. به این ترتیب آبی با میلیون متر مکعب از سد ماملو حق ۱0، ۱۴۲۵در افق 

 شود تا کیفیت آب شرب پیشوا و ورامین بهبود یابد.های بدون کیفیت جنوب تهران مخلوط میبا آب چاه

پوررجب در پاسخ به ایانا درباره غیر قابل باور بودن اظهاراتش در زمینه کیفیت مطلوب منابع آب زیرزمینی استان تهران، عنوان کرد: 

های کشاورزی واقع شده و کود و سمومی که در این بخش مورد استفاده قرار های ما در اطراف زمینن تهران بیشتر چاهدر استا

های ایم تا بتوانیم از کیفیت آب چاههایی با وزارت جهاد کشاورزی آغاز کردهگیرد، روی کیفیت آب تاثیرگذار است اما همکاریمی

آوری منابع آب زیرزمینی استان تهران بیشتر به دلیل نشت فاضالب و نبود شبکه بهداشتی جمع شرب مراقبت کنیم.البته افت کیفیت

 ای نکرد.فاضالب در کالنشهر تهران است که این مقام مسئول به آن اشاره
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 تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی

 های آبرسانی روستایی در استان تهران خبراد.میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مجمتع ۵0مدیر عامل آبفار استان تهران از اختصاص 

برداری است. با افتتاح این مجتمع آبرسانی روستایی با این اعتبارات در دست ساخت است. هشت مجتمع آماده بهره ۱۳به گفته وی 

 رند.گیهزار نفر تحت پوشش آب بهداشتی و سالم قرار می ۱۱۱ها، مجتمع

روستا در باالدست سد ماملو به منظور حفظ  ۲۲روستای باال دست سد لتیان و  ۴6پوررجب همچنین از انجام مطالعات فاضالب برای 

ها خبرداد.وی اضافه کرد: سه روستای سعیدآباد پردیس، امامزاده داوود تهران و نیکنامده کیفیت آب شرب شهری و منابع آب رودخانه

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. برای این  8۵سد ماملو و لتیان هستند که شبکه تصفیه فاضالب آنها  شمیران در باالدست

کنیم. استانداردهای خروجی این که بسیار مدرن و پیشرفته است استفاده می MEDRروستاها از سیستم تصفیه فاضالب 

. در این تصفیه خانه ازت و فسفر را از پساب خروجی حذف ها منطبق بر حدود استاندارد سازمان بهداشت جهانی استخانهتصفیه

های فرسوده، تعویض کنتور، استانداردسازی انشعابات کند.به گفته مدیر عامل آبفار استان تهران این مجموعه با بهسازی شبکهمی

درصد در  ۹۳بکه روستایی را از قدیمی و جلوگیری از سرریز مخازن، کنتورگذاری و اقداماتی از این دست، میزان هدر رفت آب در ش

ها به ها و مصرف دامداریدرصد در سال جاری رسانده است.وی گفت: در روستاها آب شرب برای آبیاری گلخانه ۳8.۵به  ۹۳سال 

 ها برای این مصارف در بین روستاییان ترویج شد.ها و قناتشد که با آموزش مردم، استفاده از آب چشمهکار گرفته می

انشعاب غیر  ۲00هزار و  ۱0هزار انشعاب اعالم کرد که طی دو سال گذشته،  ۲۵تعداد انشعابات غیر مجاز استان تهران را پوررجب 

 ۲۱0مجاز به مجاز تبدیل شده است.وی همچنین به کاهش مصرف سرانه آب در روستا اشاره کرد و افزود: میزان مصرف سرانه از 

 روز برای هر نفر خواهد رسید.لیتر در شبانه ۱۹0ان سال جاری به روز برای هر نفر تا پایلیتر در شبانه

مدیر عامل آبفار استان تهران عنوان کرد: برای اولین بار در کشور از سیستم نانوفیلتر برای تصفیه آب استفاده خواهیم کرد. این 

 شود. با استفاده از اینمجدد تصفیه می)آب مورد نیاز برای شستشوی فیلترها( آن هم "بک واش"سیستم هدر رفت آب نداشته و 

 بندی شده برای عشایر استان تهران را تولید کنیم.سیستم پیشرفته، قصد داریم آب بسته

های فرسوده، بهبود کیفیت آب و افزایش ضریب جمعیت تحت پوشش آب وی حجم کل اعتبارات مورد نیاز برای اصالح شبکه

 میلیارد تومان اعالم کرد./ ۴۵0بهداشتی در روستاهای استان تهران را 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱86۴/%D8%A7%D۹%8۱%D8%-AA۱00%D-۹%8۵ 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۶تاریخ: 

 ایرانهاى استرالیا براى اصالحات آب؛ آموزه

 زیست و منابع آبپژوهشگر محیط سینا خاتمی

اسفند ماه امسال، دانشکده زیرساخت دانشگاه ملبورن، میزبان هیاتى از متخصصین و مدیران بخش مدیریت منابع آب  ۲۴تا  ۱۵از 

و اجرایی موثر برای احیای های مدیریتی مدیریت منابع آب استرالیا و بررسی راهکار ایران بود. هدف این سفر آشنایى با سیستم ملی

محدود( آب است، مجموعه تجربیات )منابع  از پیشگامان موفق مدیریت یکپارچه و علمی نظر به اینکه استرالیا یکی.دریاچه ارومیه بود

ت شدید خشک جهان، از جمله کالیفرنیا و ایران است. با وجود محدودیو با ارزش برای سایر نقاط خشک و نیمه ایشان میراثی غنی

شود که بیانگر میلیارد دالر برآورد می ۴/۱۹شدت متغیر، درآمد ساالنه بخش کشاورزی در این حوزه بالغ بر آب و اقلیم خشک و به

وری بسیار باال در مصرف منابع آبی محدود و موفقیت چشمگیر مدیریت منابع آب در این حوزه است. همچنین استرالیا در منطقه بهره

 های آبی و محیط زیستیچندین دهه گذشته استرالیا با بحران سیه باالترین رتبه را در شاخص ایمنی آب دارد. در طیآسیا و اقیانو

های سال های معاصر طیاز حادترین خشکسالی کشور ما است؛ از جمله یکی های فعلیدرگیر بوده که نوعا مشابه بحران مختلفی

 ای کههای پایانهشود، معضل شوری در منابع آب زیرزمینی و دریاچهیاد می« خشکسالی هزاره»میالدی که از آن به  ۲0۱0تا  ۱۹۹7

یا  «تحول انگاره»ترین آموزه استرالیا برای ایران را در این کالم خالصه کرد؛ مشابه وضعیت دریاچه ارومیه است. شاید بتوان مهم

محیط زیست توسعاً( نیازمند یک تغییر پارادایم است. اجزای این تحول شک در کشور ما مدیریت منابع آب )و تغییر پارادایم. بی

متاسفانه ما در بسیاری از  فهم ارزش اقتصادی آب و محیط زیست -۱:هاى زیر اجماال مطرح کردتوان در قالب سرفصلمبنایی را می

 ای که نه تنها ارتباط وگیریم؛ دارایینظر نمیعنوان یک دارایی اقتصادی با ارزش در های اقتصادی محیط زیست و آب را بهارزیابی

دارد. از اینرو در نتیجه  اهمیت استراتژیک و امنیتی باالیی عنوان یک سرمایه ملیارزش مستقیم در معیشت روزینه مردم که به

ن کل مصارف آبی میالدی برای میزا ۹۴-۹۵از سال .است فهمیهای توسعه محیط زیست قربانی مستقیم این کژبسیاری از طرح

ها و تخصیص منابع آبی بر این مبنا صورت گیرد. با ثابت نگاه داشتن این ریزیبرنامه استرالیا یک سقف مشخص تعیین شد تا تمامی

ها فراهم شد. به عالوه اینکه با توجه از جمله احیای تاالب آب برای مصارف محیط زیستی سقف امکان مهیا کردن حجم قابل توجهی

کننده آب های مختلف مصرفکشور بدل شد، بخش های بعد به بخشی از بدنه قانونیعمال بى تنازل این سقف آبی، که در سالبه ا

 هایاز جمله کشاورزی نیاز به باالبردن راندمان استفاده از آب را احساس کرده و دست به اقداماتی از قبیل مدرن کردن سیستم

ای از امور بنیادین و از آنجایی که اصالحات آب نیازمند مجموعه.و دایمی است مر تدریجیاصالحات آب یک ا -۲ .آبیاری زدند

سال( قابل مشاهده است، بر خالف اقدامات  ۵-۱۵)تر بلندمدت های زمانیطلبد و نتایج آن در افقزیربنایی است، زمان زیادی نیز می

سازی یا انتقال آب. به عالوه این که، روند اصالحات آب هیچ زمان متوقف های سدپسندانه از قبیل آغاز پروژهبه ظاهر زود بازده و عوام

های پیشین، توسعه دانش آب و اقلیم، بهبود قدرت تر، پویش اقدامات و سیاستهای بیشتر و دقیقآوری دادهشود. با جمعنمی

اطالعات  ایجاد سیستم ملی -۳ .و به روزرسانی قرار بگیردطور پیوسته مورد بازبینی ها نظام اصالحات آب نیز باید بهمدل بینیپیش

آوری شده های جمعنیز بر حسب داده های ایالتیدولت .کنندآوری میهای آبی را جمعسازمان داده ۱۹0در استرالیا بیش از  آب

اشناسی به عنوان متولی ایجاد سیستم ، سازمان هو۲007، مصوب در سال «آب قانون ملی»مستقل دارند. بنا به  های اطالعاتیپایگاه

کنند موظف به گزارش این آوری میهایی که هر نوع داده آبی جمعاطالعات آب برگزیده شد. به موجب این مصوبه تمام سازمان ملی

را تجمیع و ها ، کلیه این دادههای مشخص ملیها به سازمان هواشناسی هستند. سازمان هواشناسی نیز با تعیین استانداردداده
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های وضعیت آب و ها، گزارشهستند که شامل سه بخش داده خروجی نهایی این سیستم محصوالت اطالعاتی  .کندیکپارچه می

 سازیمستند عدم ما فعلی ضعف نقاط جمله از  ها هستند که در واقع ابزارهای مورد نیاز برای ارزیابی منابع آبی است.بینیپیش

ن درو و شفاهی سنت به اتکا دلیل به حتی امور ایپاره در. است پیوسته و شفاف یکپارچه، استاندارد، صورت به اطالعات و هاداده

مدیریت یکپارچه حوزه با استفاده از ابزارهای مدیریتی متنوع و  -۴.انداطالعات به صورت مستند و مکتوب در نیامده سازمانی برخی

است. برای  ها امری طبیعیکند، بروز تضاد و تنش میان گروهآبی از مرزهاى سیاسی تابعیت نمیازآنجا که مرزبندی منابع  محورعلم

کاهش و پیشگیری از بروز این مشکالت هر حوزه آبریز یک متولی مستقل دارد که مسوولیت آن یکپارچه کردن مدیریت منابع آبی 

اند، اما از حدود دو دهه پیش با ى مستقل از مرزهای استانی داشتههای آبریز متولمختلف حوزه است. در ایران نیز در گذشته حوزه

ای به حالت مدیریتی استانی تنزل یافت. کارشناسان این امر را تغییر ساختار حکمرانی آب مدیریت منابع آب از حالت یکپارچه حوزه

 .دانندرود، مىبسیاری از مشکالت آب ایران، از جمله خشک شدن زاینده ریشه اصلی

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹8۴/%D8%A7%D8%B۵%D۹% 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 به سمت دریاچه ارومیه "ساروق"و  "شهرچای"رهاسازی آب سدهای 

ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله جدید رهاسازی آب از مخزن سدهای بوکان و زوال و ادامه رهاسازی منطقهمدیرعامل شرکت آب 

 .به سمت دریاچه ارومیه در پایان سال آبی جاری خبر داد "ساروق"و  "شهرچای"آب از سدهای 

ی اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و پیرو رسانی وزارت نیرو، کیومرث دانشجو گفت: در راستاپایگاه اطالع ایانا از گزارشبه

اسفند ماه  ۲۳مترمکعب در ثانیه، از  60ابالغیه اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایران، عملیات رهاسازی آب از سدهای بوکان با دبی 

 .اهد شدآغاز خو ۱۳۹6مترمکعب در ثانیه در اول فرودین سال  ۱0آغاز شده و رهاسازی از سد زوال نیز با دبی 

میلیون  ۲7وی با اعالم این خبر گفت: براساس ابالغیه اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایران رهاسازی آب از سدهای ساروق تا سقف 

 .میلیون بدون توقف ادامه خواهد یافت ۴۲مترمکعب و رهاسازی سد شهرچای تا سقف 

بینی میلیون متر مکعب پیش ۱۵میلیون متر مکعب و از سد زوال  70دانشجو افزود: در این مرحله میزان حجم رهاسازی از سد بوکان 

غربی، از ابتدای سال آبی شده است، با تکمیل این حجم از رهاسازی از سدهای فوق مجموع آب رها شده از سدهای استان آذربایجان

اسازی با تعطیالت نوروزی، مناطق وی همچنین یادآور شد: با توجه به تقارن ایام ره.میلیون متر مکعب خواهد بود ۲6۲بالغ بر 

دست این سدها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و به همین دلیل الزم است مردم محلی و مسافران نوروزی در زمان رهاسازی و پایین

 های مربوطه و هرگونه برداشت غیرمجاز آب خودداری کنندپس از آن از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹6۳/%D8%B۱%D۹%87%D8%A7 
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 آب

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۷تاریخ: 

محور و میلیارد متر مکعب آب کشاورزی / بهره وری کشاورزی، نسخه مردم  4.2صرفه جویی ساالنه 

 مشارکتی حل بحران آب کشور

رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران اعالم کرد: بهره وری کشاورزی نسخه مردم محور و طرح مشارکتی حل 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به گزارش.بحران آب در کشور است

برای مدیریت کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و اجرای پروژه  "راهبرد بهره وری"محمدحسین شریعتمدار تصریح کرد:اتخاذ 

 .های بهره وری در بخش کشاورزی،اثر بخش ترین اقدام ملی در مدیریت بحران آب در کشور بوده است

درصد بهره وری آب  ۱7.7۵شاور عالی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سه و نیم اخیر، ساالنه شش درصد و سرجمع م

رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: .کشاورزی افزایش یافته است

 .کعب آب از نتایج و آثار افزایش شش درصدی بهره وری در کشاورزی استمیلیارد مترم ۴.۲صرفه جویی ساالنه 

میلیارد مترمکعب آب در کشور خواهد  21وی اظهار داشت:استمرار این میزان بهره وری در برنامه ششم توسعه به صرفه جویی 

ارکتی با نتایج مثبت اقتصادی و شریعتمدار گفت: بهره وری، طرحی مردمی و مش.انجامید و کشور بر بحران آب فایق خواهد آمد

 .معیشتی در مقایسه با سایر طرح های مدیریت بحران آب از جمله طرح تعادل بخشی است

وی اضافه کرد: در طرح تعادل بخشی باید برداشت های غیر مجاز از منابع آب را متوقف و یا میزان برداشت های مجاز مردم را کاهش 

 .ل مردم به عنوان یکی از ذینفعان طرح به میزان بهره وری برخوردار نیستدهیم که در هر دو صورت از استقبا

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی، بهره وری را درآمدزا، رونق بخش و سریع النتیجه عنوان و خاطرنشان کرد: در نتیجه بهره وری، 

هزار هکتار،میزان تولید این محصول  ۱0۳ هزار هکتار در سال های گذشته به ۱70علی رغم کاهش سطح زیر کشت چغندر قند از 

تن در سال های گذشته به دو برابر افزایش  ۲7وی افزود: میزان متوسط عملکرد و تولید چغندرقند در هر هکتار از .افزایش یافته است

گرم شکر به ازای  ۲۲0مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در نتیجه بهره وری تولید .تن در هکتار رسیده است ۵۴یافته و به 

 .گرم افزایش یافته است ۵6۵برابر افزایش به  ۲.۵مصرف یک مترمکعب آب درسال های گذشته با بیش از 

رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تصریح کرد: عملکرد و نتایج مشابه در دیگر محصوالت کشاورزی همانند 

لید بویژه نهاده کمیاب آب و هزینه کمتر را در پی داشته و این اقدام فایده ملی را برای محصول چغندرقند، مصرف کم نهاده های تو

 .کشور و رونق، درآمد و فایده فردی را برای کشاورزان و تولیدکنندگان به همراه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/60۲066۵/%D8%B۵%D8%B۱% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۳ : تاریخ

 در کمیته توسعه رینگ کشاورزی بورس کاالی کانون کارگزاران مطرح شد 
ها برای تاسیس دفتر نمایندگی در بازار دام جعفر آباد قم/ لزوم تجدید نظر در کارمزد معامالت بورس کاال کارگزاران دعوت از کارگزاری

کنند برای حل مشکل تفاوت قیمت عرضه در بورس و قیمت خارج از بورس، شرکت بورس کاال دستورالعمل یا ضوابطی پیشنهاد می

  .برای قیمت گذاری تدوین نماید تا در مدت زمانی کمتری قیمت گذاری مناسب صورت گیرد

 توسعه منظور به نشستی ؛ طی روزهای اخیر در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

 زاربرگ جاهد دامی های نهاده شرکت و زمینه این در فعال کارگزاران کاال، بورس شرکت نمایندگان حضور با بورس کشاورزی رینگ

بورس در کانون کارگزاران به بررسی راهکارهایی برای توسعه رینگ در این جلسه ، اعضای کمیته توسعه رینگ کشاورزی . شد

این جلسه با حضور ملکی)مدیر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شرکت نهاده های دامی جاهد(، فالح .کشاورزی بورس کاال پرداختند

کارگزاری سینا(، رضایی پور  )سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران(، رشیدی زاده )مدیرعامل

)مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار(، فرجادمنش )مدیرعامل کارگزاری ستاره جنوب(، زمانی فر )معاون کاالی کارگزاری مفید و رئیس 

ت اال شرککارگروه امور معامالت و پایاپای کاال کانون کارگزاران(، سخاوت )عضو هیات مدیره کارگزاری ستاره جنوب(، باقری )واحد ک

کارگزاری بانک کشاورزی(، انگبینی)مدیر کاال شرکت کارگزاری پیشگامان به پرور(، خانم نارویی)کارشناس مطالعات اقتصادی و 

 ،قائم بر تاج آنرا ریاست و یافت رسمیت( باهنر کارگزاری شرکت کاال مدیر)غالمرضایی سنجش ریسک بورس کاالی ایران( و خانم 

 همکاری  در ابتدای جلسه نماینده بورس کاال با بیان اقدام های صورت گرفته در خصوص .داشت برعهده رگزارانکا کانون دبیرکل مقام

 و آزاد مناطق یا عراق کشور در کاال بورس معامالتی تابلو ایجاد برای خود مهم های برنامه از برخی به خارجی های بورس با تعامل و

 .کرد اشاره قیر معامالت حوزه در هند کشور بورس با همکاری و مناطق این در فعال کارگزاران استقرار

شمسی  ۱۳77در ادامه جلسه نماینده شرکت نهاده های دامی جاهد به معرفی این شرکت پرداخت و عنوان کرد: این شرکت در سال 

 بسته به موسسه جهاد استقاللپس از انحالل شرکت نهاده های دامی جهاد به منظور پیگیری امور و وظایف شرکت مذکور تاسیس و وا

های عمومی غیردولتی فعالیت می نماید و عالوه بر تولید و تامین محصوالت بیولوژیک این شرکت به عنوان یکی از شرکت.می باشد

اد فرآبچنین مدیریت بزرگترین بازار داد و ستد احشام در جعهای دامی، بخش اعظمی از دام و طیور کشور را تأمین کرده و همو نهاده

ریزی شرکت نهاده به گزارش فارس در این جلسه ملکی، مدیر توسعه اقتصادی و برنامه.هکتار را بر عهده دارد 6۴0قم به مساحت 

های دامی و سایر محصوالت شرکت توسط های دامی جاهد پیشنهادهایی را به صنعت کارگزاری از جمله بازاریابی و فروش نهاده

کارگزاران ایران با کارگزاران کشورهای اوکراین، برزیل، آرژانتین و غیره جهت خرید کاال و نهادهای دامی از بورس کارگزاران؛ ارتباط 

 .کاالی این کشورها و در نهایت تأسیس نمایندگی کارگزاری در بازار داد و ستد دام جعفر آباد ارایه کرد

وی معامالت در بورس کاال اشاره و عنوان کردند: کارمزد معامالت همچنین نمایندگان کارگزاران در این جلسه به مشکالت پیش ر

 .بورس کاال درحال حاضر کم می باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود کارمزد معامالت در بورس کاال مورد تجدید نظر قرار گیرد

کاال  ن کردند: کاالیی که در بورساعضای کمیته کانون کارگزاران نیز با بیان اینکه صرف پذیرش کاال در بورس کافی نیست ، عنوا

 .عرضه می شود می بایست از جذابیت و کیفیت کافی برخوردار باشد تا معامالت مستمر داشته باشند

به باور کارگزاران ؛ برای حل مشکل تفاوت قیمت عرضه در بورس و قیمت خارج از بورس، شرکت بورس کاال دستورالعمل یا ضوابطی 

نماید تا در مدت زمانی کمتری قیمت گذاری مناسب صورت گیرد و تعادل بین عرضه و تقاضا در مقایسه برای قیمت گذاری تدوین 

 .شود می مشتریان برای بیشتری جذابیت موجب امر این با بازارهای خارج از بورس سریعتر اتفاق بیافتد چرا که 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
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که توسط بورس کاال تعیین خواهد شد( از دیگر پیشنهاد معافیت مالیاتی برای خریداران برای خرید بیش از یک مقدار سقف معین )

 .هایی بود که عنوان و در عین حال تاکید شد: در بورس کاال از ابزارهای پوشش و کنترل ریسک استفاده شود

 ی می باشدهمچنین برای ارتباط با بورس های خارج از کشور و اقدام به معامله از آن طریق؛ بورس کاال ملزم به ایجاد یک حساب ارز

 .که این موضوع خود مشکالت مالیاتی به دنبال خواهد داشت

در عین حال عنوان شد در مورد نحوه پرداخت مالیات، جلساتی توسط بورس کاال با سازمان بورس اوراق بهادار و اداره امور مالیاتی 

 .خرید و فروش پرداخت شودبرگزار و تدابیری اتخاذ شود که همانند بورس اوراق بهادار، مالیات در زمان 

به گزارش فارس در این جلسه مقرر شد نحوه تسویه معامالت به صورت اعتباری یا به صورت اخذ تسهیالت بانکی نیز امکان پذیر 

قابل همچنین عنوان شد : اعتباردهی در بخش کاال از مسائل .باشد تا قابل رقابت با بازار آزاد بوده و معامالت از این طریق رونق یابد

 .انجام برای سهولت در انجام معامالت است که این مهم از طریق بورس کاال قابل پیگیری است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۳00۱۴۱0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951223001410


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 اقتصاد کالن

 آیانا ۱۳ - ۱۳۹۵اسفند  ۲۹ تاریخ:

 ۹۶جدول کامل حقوق و مزایا در سال 

هزار تومانی مشموالن قانون کار در سال آینده، جدول  ۹۳0پس از مصوبه اخیر شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد 

ضافه کاری، کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی پایان سال، حق اوالد، حداقل مزد روزانه، حق بن، حق مسکن، ا

 .شد مشخص نیز …معافیت مالیاتی و 

میلیون شاغل مشمول  ۱۳، حقوق و مزایای بیش از ۱۳۹6به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران از ابتدای فروردین ماه سال 

قانون کار کشور طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار اعمال خواهد شد. از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از 

مصوبه جدید شورای عالی کار طی روزهای آینده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی .هزار تومان است ۹۳0هزار تومان به  8۱۲

به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابالغ و کارفرمایان موظف خواهند بود از فروردین ماه طبق  ۱۳۹6ی اجرا از ابتدای سال برا

 .تغییرات جدید در جداول حقوق و مزایای کارگران، پرداخت ها را انجام دهند

 1۳۹۶حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال  

 (ماهانه )ریال (روزانه )ریال  حقوق و مزایا  ردیف 

 ۹،۲۹۹،۳۱0 ۳0۹،۹77 (روزه ۳0پایه حقوق )بامبنای  ۱

 ۴00،000 ۱۳،۳۳۳ کمک هزینه مسکن ۲

 ۵۱0،000 ۱7،000 مزد سنوات ۳

 ۱،۱00،000 ۳6،667 (کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار )حق بن کارگری ۴

 ۹۲۹،۹۳۱ ۳0،۹۹8 (روزانهکمک عائله مندی یک فرزند )سه برابر حداقل دستمزد  ۵

 ۱،۵۴۹،88۵ ۵۱،66۳ عیدی و پاداش 6

 77۴،۹۴۳ ۲۵،8۳۱ (مزایای پایان کار )سنوات خدمت 7

 ۹،۲۹۹،۳۱0 ۳0۹،۹77 (مرخصی )بابت یک ماه در سال 8

 ۹۲۹،۹۳۱ ۳0،۹۹8 روز شیفت صبح و عصر ۳0در ازای  -%۱0حق شیفت  ۹

 ۱،۳۹۴،8۹7 ۴6،۴۹7 شب – عصر –روز شیفت صبح  ۳0در ازای  -%۱۵حق شیفت  ۱0
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 1۳۹۶حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال  

 ۲،0۹۲،۳۴۵ 6۹،7۴۵ روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب ۳0در ازای  -%۲۲.۵حق شیفت  ۱۱

 ۳،۲۵۴،7۵۹ ۱08،۴۹۲ (صبح 6شب تا  ۲۲روز شیفت شب ثابت ) ۳0در ازای  -%۳۵حق شیفت  ۱۲

 ۲0،000،000 00 سقف معافیت مالیاتی پایه ۱۳

 ۴۲،۲8۹ مبندای حداقل دستمزدحقوق یک ساعت کار عادی با  ۱۴

 ۵۹،۲0۴ مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد ۱۵

 ۱8،۵۹8،6۲0 حداقل عیدی سال 

 ۲7،8۹7،۹۳0 حداکثر عیدی سال

  پایه ثنوات در صورت داشتن یک سال سابقه کار و یا گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی در کارگاه مربوطه

پرداخت و جزو مزد ثابت خواهد بود، در صورتیکه تسویه حساب سالیانه شده  (ریال ۵۱0،000ریال )ماهانه  ۱7،000روزانه 

 .باشد نیز تعلق خواهد گرفت

 ( سابقه بیمه مشروط به اینکه سن فرزندان از  7۲0کمک عائله مندی در صورت داشتن دو سال )سال کمتر و یا  ۱8روز

 ۹۱شته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسون پزشکی موضوع ماده منحصراً به تحصیل اشتغال دا

 (قانون تامین اجتماعی 86این قانون قادر به کار نباشند. ) ماده 

  ماخذ محاسبه ریالی مبلغ یک ساعت اضافه کار، عیدی، سنوات، پاداش افزایش تولید، فوق العاده ماموریت در کارگاه هایی

قانون کار: مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای  ۳6که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت می باشد. )ماده 

 (ثابت پرداختی به تبع شغل

  ریال افزایش می یابد.  6768به اضافه روزانه  %۱۲به ماخذ روزانه ) حداقل دستمزد(  ۹6از اول سال سایر سطوح مزدی

 :فرمول ذیل

 (۹۵آخرین مزد روزانه سال * ۱.۱۲+ )6768=  ۱۳۹6مزد روزانه سال 

  مزد سنوات سال های * ۱.۱۲+ )۱70008= ۹6نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات سال گذشته : }مزد سنوات سال

 {(گذشته

 .کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل نیز مطابق جدول ذیل معادل گروه شغلی پایه سنوات تخصیص خواهد یافت

 10 ۹ ۸ 7 ۶ 5 4 ۳ 2 1 گروه

پایه  

 سنوات

۱7000 ۱7۲00 ۱7۴00 ۱7600 ۱7800 ۱8000 ۱8۲00 ۱8۴00 ۱8600 ۱8800 
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 10 ۹ ۸ 7 ۶ 5 4 ۳ 2 1 گروه

 ۲0 ۱۹ ۱8 ۱7 ۱6 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه

پایه 

 سنوات

۱۹000 ۱۹۴00 ۱۹800 ۲0۲00 ۲0600 ۲۱000 ۲۱۴00 ۲۱800 ۲۲۲00 ۲۲600 

قانون کار در نوبت کاری عالوه بر مزد درصدهای تعیین شده به عنوان فوق العاده نوبت کاری ذکر گردیده  ۵6با توجه به اینکه در ماده 

و منظور از مزد صراحتاً مشخص نیست )حداقل مزد قانون کار یا مزد ثابت ماهانه کارگر( مالک عمل مزد ثابت ماهانه کارگر خواهد 

 .بود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۴۲/%D8%AC%D8%AF%D۹ 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

 اپیزود ۶تجارت کشور در 

صادرات مربوط به سال دهد بیشترین رشد ، نشان می۱۳۹0-۱۳۹۵های دنیای اقتصاد: بررسی روند صادرات غیرنفتی ایران طی سال

ها و که در همین سال، دولت حسن روحانی با ورود به دومین سال فعالیتش، با وجود تمامی محدودیتطوریبوده است؛ به ۱۳۹۳

هایی که بر سر راه تجارت خارجی کشور با دنیا، وجود داشته، توانسته است صادرات غیرنفتی ایران را به میزان ویژه تحریمموانع به

درصد نسبت به سال اول روی کارآمدنش، افزایش دهد. از سوی دیگر، اگرچه دولت یازدهم در سومین سال حکمرانی خود موفق  ۲0

شد پس از گذشت سه دهه از انقالب اسالمی ایران، کارنامه تجارت خارجی کشور، را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند، اما صادرات 

 .رو بوده استدرصدی از نظر ارزشی روبه ۱6با افت  ۱۳۹۳نسبت به سال  ۹۴غیرنفتی ایران در سال 

به گفته آنها، اگر چه تراز تجاری کشور با احتساب  .ای داشتبینانهبرخی از کارشناسان معتقدند باید نسبت به تجارت کشور نگاه واقع

کشور امیدوار بود که در محاسبه آن صادرات کاال با  توان به مثبت شدن تراز تجاریصادرات میعانات گازی مثبت شده اما زمانی می

و با ورود به اولین سال  ۱۳۹۵پایه نفتی از جمله میعانات گازی در نظر گرفته نشود. البته دولتمردان و متولیان تجاری کشور در سال 

ستور کار خود قرار دادند. با سپری شدن میلیارد دالری صادرات را در د ۱0پسابرجام، برای دستیابی به بازارهای هدف، برنامه افزایش 

گویند که این میزان از رشد صادراتی محقق نشده است. البته نباید این موضوع را از نظر فصل از سال جاری، آمارها به ما می ۴تقریبا 

مهم دولت یازدهم در  عنوان دستاوردتوان از آن بههای اخیر، همواره مثبت بوده که میدور داشت که تراز تجاری ایران طی سال

حوزه تجارت یاد کرد و به دولت یازدهم در تجارت نمره قبولی داد. در مقابل، با نگاهی به کارنامه عملکرد تجاری دولت قبل مشاهده 

که شاهد تراز تجاری منفی در طوری، همواره واردات از صادرات سبقت گرفته است؛ به۱۳۹۱تا ۱۳8۹های کنیم در فاصله سالمی

 .ها بودیمسال این

 ۱۳۹0سال 

میلیون و  77از نظر وزنی  ۱۳۹0مطابق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات کاالهای غیرنفتی در سال 

درصدی را به لحاظ وزنی  ۱۱، رشد حدود ۱۳8۹میلیـون دالر ثبت شده که نسبت به سال  860میلیارد و  ۴۳هزار تن به ارزش 7۵۴

های با احتساب میعانات گازی به تفکیک بخش ۱۳۹0رصدی را از نظر ارزشی تجربه کرده است. صادرات غیرنفتی در سال د ۲۹و رشد 

از نظر  ۱۳8۹میلیون دالر بوده که نسبت به سال  ۱۴میلیارد و  ۱0دهد ارزش صادراتی میعانات گازی از نظر ارزشی عمده نشان می

میلیون دالر ثبت شده که  ۳۳میلیارد و  ۱۵. حجم صادرات پتروشیمی در همین سال، درصدی را تجربه کرده است ۳6ارزشی رشد 

 ۱۳۹0رو بوده است. مطابق آمارها، صادرات بخش صنعت در سال درصدی از نظر ارزشی روبه ۵۵نسبت به سال ماقبل خود با رشد 

دستی رو بوده است. فرش و صنایعروبه ۱۳8۹سال  درصدی نسبت به ۲0میلیون دالر گزارش شده که با رشد  ۹77میلیارد و  ۱۱معادل 

میلیون دالر گزارش شده است. براساس  ۵8۹از دیگر محصوالت صادراتی ایران در همین سال بوده که ارزش دالری صادرات آن 

 ۲نیز میلیون دالر، ارزش دالری صادرات بخش معدن  7۲7میلیارد و  ۳آمارها، ارزش دالری صادرات محصوالت بخش کشاورزی 

دهد که میلیون دالر گزارش شده است. آمارها نشان می 6۴میلیون دالر و در نهایت ارزش دالری تجارت چمدانی  ۴۵6میلیارد و 

 .به ترتیب مربوط به محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی بوده است ۱۳۹0بیشترین سهم صادراتی در سال 

 ۱۳۹۱سال 

میلیارد  ۴۱هزارتن کاال به ارزش  7۱۵میلیون و  78اند، معادل دهد، تجار ایرانی توانستهنشان می ۱۳۹۱فصل سال  ۴آمارهای تجاری 

صادرات غیرنفتی  .درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است 6با افت  ۱۳۹0میلیون دالر صادر کنند که در مقایسه با سال  ۴۱۵و 
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 8دهد میزان صادرات میعانات گازی، معادل نشان می 1391های عمده در سال ایران با احتساب میعانات گازی به تفکیک بخش

درصدی از نظر ارزشی مواجه شده است. ارزش صادرات  ۱۲/ 6با افت  ۱۳۹0میلیون دالر بوده که نسبت به سال  88۱میلیارد و 

 7۲یلیارد و م ۱0به نام خود ثبت کرده، معادل  ۱۳۹۱محصوالت پتروشیمی که بیشترین سهم را در سبد تجاری کشور در سال 

دستی از دیگر درصدی را تجربه کرده است. فرش و صنایع ۳۳میلیون دالر بوده که نسبت به سال ماقبل خود از نظر ارزشی افت 

میلیون دالر  ۴7۵رو بوده است. ارزش صادرات این محصوالت، معادل با افت روبه1391محصوالتی است که صادرات آن در سال 

صنعت، معدن و »در مقابل صادرات در سه بخش  .درصدی را تجربه کرده است ۲۴ل ماقبل خود افت گزارش شده که نسبت به سا

میلیون دالر از نظر ارزشی  8۱۳میلیارد و  ۱۴که ارزش صادرات صنعت در همین سال طوریرو بوده است؛ بهبا رشد روبه« کشاورزی

مواجه بوده است. از سوی دیگر مطابق آمارها، تجار ایرانی  ۱۳۹0ال درصدی از نظر ارزشی در مقایسه با س ۲۴گزارش شده که با رشد 

 ۱۴میلیون دالر محصوالت کشاورزی به خارج صادر کنند که نسبت به سال ماقبل خود، رشد  ۲۴۱میلیارد و  ۴اند معادل توانسته

میلیون دالر گزارش شده که نشان از  8۵۳میلیارد و  ۲همچنین میزان صادرات بخش معدن،  .درصدی از نظر ارزشی داشته است

دهد که های آماری نشان میمیلیون دالر گزارش شده است. داده 80رشد دارد. مطابق آمارها، تجارت چمدانی نیز در همین سال 

 .است« صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی»بخش  ۳بیشترین سهم صادراتی مربوط به 

 ۱۳۹۲سال 

میلیون و  80و در نخستین سال دولت یازدهم، حجم صادرات غیرنفتی، معادل  ۱۳۹۲طی سال  براساس آمار تجارت خارجی ایران

درصدی از نظر ارزشی  ۳/ 7میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت  ۴۳۴میلیارد و  ۳۱هزار تن به ارزش ۱۴۴

های عمده، حاکی از این است که ارزش صادرات مواجه بوده است. صادرات ایران طی چهار فصل همین سال، به تفکیک بخش

با رشد اندک یک درصدی مواجه بوده  ۱۳۹۱میلیون دالر بوده که نسبت به سال  7۲۳میلیارد و  ۱0محصوالت پتروشیمی به ارزش 

با سال  میلیون دالر گزارش شده که در مقایسه ۳۳7میلیارد و  ۱۳است. همچنین صادرات بخش صنعت، نیز از نظر ارزشی معادل 

میلیون دالر ۳۵۵دستی، معادل درصدی مواجه بوده است. همچنین مطابق آمارها، ارزش صادرات فرش و صنایع 7قبل خود با افت 

دهد که ارزش دالری صادرات بخش کشاورزی در سبد تجاری کشور آمارها نشان می .درصدی را تجربه کرده است ۲۵بوده که افت 

درصدی  ۲0میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی با افت  ۳86د و میلیار ۳، معادل ۱۳۹۲در سال 

میلیون دالر گزارش شده که از نظر  ۵۳۲میلیارد و  ۳مواجه بوده است. این در حالی است که صادرات بخش معدن در همین سال، 

میلیون دالر ثبت شده که  ۱0۱ش دالری صادرات تجارت چمدانی، درصدی مواجه بوده است. براساس آمارها، ارز ۲۴ارزشی با رشد 

دهد که بیشترین سهم نشان می ۱۳۹۲درصدی داشته است. اطالعات صادرات ایران در سال  ۲7نسبت به سال قبل خود، رشد 

 .رصد سهم استد ۱۱/ ۲درصد سهم و معدن با  ۳۴/ ۱درصد سهم، پتروشیمی با  ۴۲صادراتی به ترتیب مربوط به بخش صنعت با 

میلیون دالر، پروپان مایع شده به  ۵0۵بندی به ارزش یک میلیارد و براساس آمارها، پنج قلم عمده صادراتی سنگ آهن هماتیت دانه

میلیون  ۴۱میلیون دالر، متانول به ارزش یک میلیارد و  ۱۵۳میلیون دالر، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و  ۲۱۲ارزش یک میلیارد و 

میلیون دالر گزارش شده است. از سوی دیگر، مطابق آمارها، پنج بازار نخست  14بوتان مایع شده به ارزش یک میلیارد و  دالر و

میلیارد  ۳میلیون دالر، امارات متحده عربی با 950میلیارد و  ۵میلیون دالر، عراق با  ۴۳۲میلیارد و  7صادراتی کشور شامل چین با 

میلیون دالر واردات از ایران گزارش شده  ۴۱7میلیارد و  ۲میلیون دالر و افغانستان با  ۴۱8میلیارد و  ۲میلیون دالر، هند با  6۲7و 

دالر ثبت شده ۴70درصد است. همچنین متوسط قیمت هرتن کاالی صادراتی،  69 /4است. سهم این بازارها از کل صادرات کشور، 

 .جه بوده استدرصدی موا 7/ 7که در مقایسه با سال قبل خود با افت 

 ۱۳۹۳سال 
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میلیون دالر گزارش شده که با احتساب  8۲7میلیارد و ۴۹و در سال دوم دولت یازدهم نیز  ۱۳۹۳ارزش صادرات کاال، طی سال 

درصد از  ۲0درصد به لحاظ وزنی و  ۵، ۱۳۹۲میلیون دالر ثبت شده که نسبت به سال  760میلیارد و 6۱صادرات خدمات این رقم 

دهد، های عمده، نشان می، به تفکیک بخش1393ایش داشته است. مطابق آمارها، صادرات غیرنفتی ایران طی سال نظر ارزشی افز

درصدی را شاهد بودیم. ارزش  ۳6، رشد ۱۳۹۲میلیون دالر بوده که در مقایسه با سال ۵میلیارد و 14صادرات میعانات گازی، معادل 

درصدی  0/ ۴میلیون دالر بوده، که در مقایسه با سال قبل خود با افت  ۹8۹د و میلیار۱۴صادرات بخش صنعت نیز از نظر ارزشی 

با  ۱۳۹۲میلیون دالر ثبت شده که در مقایسه با سال  ۲۴۱میلیارد و ۱۴مواجه بوده است. ارزش دالری صادرات پتروشیمی معادل 

میلیون دالر  ۳86ز در همین سال، معادل درصدی مواجه بوده است. مطابق آمارها، صادرات فرش و محصوالت دستی نی ۳۲رشد 

میلیارد و ۴درصدی را تجربه کرده است. در بخش کشاورزی نیز در مدت مذکور، معادل ۹بوده که نسبت به سال ماقبل خود رشد 

درصدی داشته است. صادرات بخش معدن نیز معادل یک ۳7رشد  ۱۳۹۲میلیون دالر صادرات انجام شده که نسبت به سال  6۲۳

مطابق آمارها، ارزش صادرات چمدانی در این سال، معادل  .درصدی مواجه شده است ۲۴میلیون دالر بوده که با افت  ۵00ارد و میلی

یمی صنعت، پتروش»دهد، بیشترین سهم صادراتی به ترتیب به سه بخش های آماری نشان میمیلیون دالر گزارش شده است. داده 8۳

دهد، پنج قلم عمده صادراتی شامل پروپان با نشان می ۱۳۹۳ت سبد صادراتی ایران طی سال جزئیا.مربوط است« و میعانات گازی

 ۱۴۱8اتیلن گرید فیلم با ارزش میلیون دالر، پلی ۱۴6۹میلیون دالر، بوتان با ارزش  ۱۴77میلیون دالر، متانول با ارزش  ۲۲7۹ارزش 

 ۹۱۵۹ت. همچنین پنج بازار نخست صادراتی ایران به ترتیب، چین با میلیون دالر بوده اس ۱۳۲۴میلیون دالر و قیر نفت با ارزش 

 ۲۳88میلیون دالر و افغانستان با  ۲۴۴۱میلیون دالر، هند با  ۳۹۳۲عربی با میلیون دالر، امارات متحده 6۱8۳میلیون دالر، عراق با 

درصد بوده است که متوسط قیمت 67از کل صادرات، میلیون دالر واردات از ایران گزارش شده است. مطابق آمارها، سهم این بازارها 

 .درصد افزایش داشته است ۱6دالر گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۴۵۱هر تن کاالی صادراتی، 

 ۱۳۹۴سال 

ور دولت یازدهم در سومین سال حکمرانی خود موفق شد پس از گذشت سه دهه از انقالب اسالمی ایران کارنامه تجارت خارجی کش

دهد، معادل نشان می ۱۳۹۴را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند. نمای صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی طی سال 

درصد  ۱6، از نظر ارزشی ۱۳۹۳میلیون دالر بوده که نسبت به سال  ۴۱۵میلیارد و  ۴۲هزار تن کاال به ارزش  ۵۲0میلیون و  ۹۳

دهد، صادرات میعانات گازی از های عمده نشان میبه تفکیک بخش ۱۳۹۴نمرات صادرات غیرنفتی در سال ریز.کاهش یافته است

مواجه بوده است.  ۱۳۹۳درصدی از نظر ارزشی نسبت به سال  ۵۲میلیون دالر بوده که با افت بیش از  66۴میلیارد و  6نظر ارزشی 

میلیون دالر ثبت شده که در مقایسه  ۴86میلیارد و  ۳0نظر ارزشی  از« صنعت و پتروشیمی»همچنین میزان صادرات در دو بخش 

دهد، میزان صادرات نیز نشان می ۱۳۹۴درصدی مواجه بوده است. آمارهای تجاری سال ۱/ ۵با سال قبل خود، از نظر ارزشی با رشد 

ل قبل خود از نظر ارزشی با افت میلیون دالر بوده که نسبت به مشابه سا۹88میلیارد و  ۳محصوالت کشاورزی از نظر ارزشی 

میلیون دالر بوده  ۹۴۴از سوی دیگر، حجم صادرات بخش معدن از نظر ارزشی در همین سال، معادل .درصدی مواجه بوده است۱۴

رو بوده است. جزئیات آماری صادرات غیرنفتی در این سال حاکی از درصدی از نظر ارزشی روبه۳7، با افت ۱۳۹۳که نسبت به سال 

گازی با سهم درصد و میعانات 7۱/ ۹است که بیشترین سهم صادراتی مربوط به بخش محصوالت صنعتی و پتروشیمی با سهم  این

، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی به ارزش یک میلیارد و ۱۳۹۴پنج قلم عمده صادراتی کشور در سال .درصد بوده است ۱۵/ 7

اتیلن میلیون دالر، پلی ۲۳۹میلیون دالر، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و  ۴۲۲لیارد و میلیون دالر، پروپان به ارزش یک می ۵80

میلیون دالر ثبت شده  ۹۲میلیون دالر و محصوالت از آهن و فوالد به ارزش یک میلیارد و  ۱08گرید فیلم به ارزش یک میلیارد و 

میلیون دالر، عراق با  ۲۲8میلیارد و  7ل چین با صادرات است. همچنین براساس آمارها، پنج بازار نخست صادراتی کشور، شام
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میلیارد ۲میلیون دالر، افغانستان با صادرات  ۹۲۲میلیارد و  ۴میلیون دالر، امارات متحده عربی با صادرات  ۲06میلیارد و  6صادرات 

 ۴6۱وسط قیمت هرتن کاالی صادراتی، میلیون دالر بوده است. همچنین مت ۵۳0میلیارد و  ۲میلیون دالر و هند با صادرات  ۵7۳و 

 .دالر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد را تجربه کرده است

 ۱۳۹۵سال 

گزارش نشده، اما براساس روند صادراتی کشور در سال جاری،  ۱۳۹۵با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی صادرات غیرنفتی طی سال 

رو، میلیون دالر برسد. از این 6۹۹میلیارد و  ۴۱، از نظر ارزشی به ۱۳۹۵توان تخمین زد که حجم صادرات غیرنفتی تا پایان سال می

میلیارد ۱0تنها از برنامه هدف گذاری صادراتی که همان افزایش دهد نهتی ما این میزان باشد، نشان میچنانچه حجم صادرات غیرنف

با افت مواجه خواهد شد. البته با  1394نسبت به سال  ۱۳۹۵دالری صادرات است، عقب هستیم، بلکه میزان رشد صادراتی سال 

شود، صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی به مشاهده می ۹۵ه بهمن ماه منتهی ب ۱۱نگاهی به کارنامه تجارت خارجی کشور در 

میلیون دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی  ۴۹۲میلیارد و  ۳8هزار تن به ارزش  8۱۲میلیون و ۱۱۱

 .صدم درصدی مواجه بوده است۲۱درصد و از نظر ارزشی با رشد  ۳۲با رشد بیش از 

هزار تن به  ۹7۱میلیون و  ۲۵از نظر وزنی « محصوالت پتروشیمی»، صادرات ۹۵ماه منتهی به بهمن  ۱۱ار گمرک، در مطابق آم

اند که درصد از نظر ارزشی را از حجم کل صادرات به خود اختصاص داده ۳۱میلیون دالر، سهم نزدیک به  86۳میلیارد و  ۱۱ارزش 

درصد مواجه بوده  ۱۵رو بوده، اما از نظر ارزشی با افت نزدیک به ظ وزنی با رشد روبهدر مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحا

که پس از محصوالت پتروشیمی سهم باالیی در سبد صادراتی کشور دارند، حجم صادرات آن از نظر وزنی  «میعانات گازی»است. 

است. سهم میعانات گازی از کل حجم صادرات کشور از  میلیون دالر ثبت شده ۵7۱میلیارد و  6هزارتن به ارزش  7۴0میلیون و  ۱6

درصد است. درصد تغییر صادراتی این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی  ۱7نظر ارزشی 

هزارتن و از نظر  832و  میلیون8در مدت مذکور، به لحاظ وزنی « گازطبیعی»از سوی دیگر، میزان صادرات .رو بوده استبا رشد روبه

میلیون دالر گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اگرچه به لحاظ وزنی رشد بیش از  ۹۵۲ارزشی یک میلیارد و 

درصد مواجه بوده است. براساس آمارها، سهم صادرات گاز طبیعی از  8درصدی را تجربه کرده، اما از نظر ارزشی با افت بیش از ۵۱

 60درصد از نظر ارزشی گزارش شده است. مطابق آمارها، حجم صادرات سایر کاالها به لحاظ وزنی  ۵/ 07ل صادرات کشور، حجم ک

میلیون دالر ثبت شده که سهم آن از حجم صادراتی کشور در  ۱06میلیارد و  ۱8هزار تن و از نظر ارزشی معادل  ۲68میلیون و 

رو صادرات سایر کاالها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزشی با افت روبه درصد است. 47مدت یادشده، از نظر ارزشی 

 ،«جنوبیمتحده عربی، عراق، ترکیه و کرهچین، امارات»ماه منتهی به بهمن امسال،  ۱۱بوده است. از سوی دیگر، مطابق آمار گمرک، در 

 .روندشمار میمقصد عمده صادراتی ایران به ۵

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲00۹/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B۱%D8% 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۷تاریخ: 

 درصد + متن کامل 5.7کشاورزی  افزوده بخش/ رشد ارزش ۹5درصدی در سال  ۸.۹رشد اقتصادی 

« تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران»های مجلس درباره از سوی مرکز پژوهش ۹۵بر اساس گزارشی که چند روز مانده به پایان سال 

درصد،  ۵.7های کشاورزی افزوده بخشدرصد اعالم شد. رشد ارزش 8.۹در حدود  ۱۳۹۵منتشر شده است، برآورد رشد اقتصادی سال 

( رشد اقتصادی ۱۳۹۵اسفند ۱۵مرکز آمار ایران اخیراً ).درصد بود ۴.7و خدمات  -۱۵.8تمان درصد، ساخ ۴درصد، صنعت  ۵۹.۹نفت 

 ۱۳۹۵و نیمه نخست سال  ۱۳۹۴درصد )به قیمت پایه( اعالم کرده است و بانک مرکزی نیز برای سال  7.۲را  ۱۳۹۵نه ماهه سال 

فندماه در قالب یک خبر بر روی وبسایت خود، رشد اقتصادی اس ۲۳گزارش مستندی درباره رشد اقتصادی اعالم نکرده بود، در تاریخ 

ترتیب به ۱۳۹۵ماهه سال درصد اعالم کرد. براساس اعالم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه ۱۱.6را  ۱۳۹۵نه ماهه 

فارغ از »اد ایران امده است: های مجلس، درباره تحلیل بخش حقیقی اقتصدر گزارش مرکز پژوهش.درصد است 7.2و  ۱۱.6برابر با 

درصدی برآورد رشد این دو نهاد برای دوره مذکور نوعی از بحران آماری  ۴.۴محتوای برآورد رشد اقتصادی این نهادها، تفاوت حدود 

 «.گذاری ضروری استریزی و سیاستجویی برای آن قبل از هر نوع برنامهرسد چارهدهد که به نظر میدر کشور را نشان می

دهد مهمترین عاملی داند. شواهد نشان میسازی سال پایه آماری این دو نهاد میدر این گزارش، اولین گام در این زمینه را یکسان

که بر حصول این میزان رشد مؤثر بوده است، رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق 

تواند در نتیجه عواملی نظیر ها مثل خدمات و صنعت نیز در این زمینه مؤثر بوده است که میبخش گردید. با این حال رشد سایر

 .های مبادله و تسهیل نسبی مبادالت تجاری و بانکی حاصل شده باشدثبات اقتصاد کالن و کاهش هزینه

ار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی کشور تا ها مورد بررسی قراقتصاد ایران به تفکیک بخش ۱۳۹۵ماهه در این گزارش، عملکرد نه

زارش شود. نتایج گهای اصلی ارائه شده است. همچنین برآوردهای مربوط به درآمد ملی نیز ارائه میپایان سال جاری به تفکیک بخش

های افزوده بخشدهد که رشد ارزشنشان می ۱۳۹۵ سال ماههنه پایان تا با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطالعات در دسترس 

(درصد خواهد بود. همچنین رشد ۴.7(و خدمات)۱۵.8-(، ساختمان )۴(، صنعت )۵۹.7(، نفت )۵.7) ۱۳۹۵کشاورزی در سال 

های خدمات شامل خدمات بازرگانی (و زیربخش۱0-(و سیمان )8پتروشیمی )(37)های مهم صنعت شامل خودروسازی زیربخش

درصد  8.۹نیز برابر با  ۱۳۹۵( درصد است. در نهایت رشد اقتصادی سال ۲.۲( و خدمات عمومی )6.6،خدمات حمل و نقل )(2.2)

مربوط به نقش پررنگ بخش نفت )ناشی  ۱۳۹۵درصدی برآوردی برای سال  8.۹نکته حائز اهمیت در مورد رشد  .شودبینی میپیش

که سهم مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی ۱۳۹۵درصدی سال  8.9از رشد درصد  6.۱از افزایش صادرات نفت(است؛ چراکه 

درصد خواهد بود. ۲.8حدود 1395مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم )رشد صفر درصدی بخش نفت(، رشد اقتصاد ایران در سال 

کاهش  تواند منجر بهاپی است که میکننده دیگر تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیبر این، نکته نگرانعالوه

 های آتی و نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی شود های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سالظرفیت

 ۱۳۹۵ها و رشد اقتصادی برای سال بینی رشد بخشهای مجلسدر تحلیل اقتصاد بخش حقیقی، تعدیل پیشبه گزارش مرگز پژوهش

درصدی، متأثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تأثیر مثبت و برخی دارای تأثیر منفی  7.۲بلی( ) نسبت به گزارش ق 8.۹

 .اندبر برآورد رشد بوده

 مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کدام است؟

 بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی،-

 رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار،-
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 گذاری بخش خصوصی در ساختماندلیل کاهش بیش از انتظار سرمایهدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار بهبدتر ش-

 ،۱۳۹۵های عمرانی دولت در انتهای سال کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه-

 .کاهش رشد منفی بخش معدن -

حدود  ۱۳۹۴عنوان مهمترین معیار رفاه اجتماعی برای سال دهد رشد درآمد ملی کشور بهبرآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می

بیشتر به سبب کاهش  ۱۳۹۴شود. کاهش شدید درآمد ملی در سال درصد برآورد می۱0.۱حدود  1395درصد برآورد و در سال -۹.۵

درصدی در سال  ۱0.۱اخلی در این سال است. ضمن اینکه مهم ترین عامل رشد درآمد ملی قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص د

نیز، همچنان فاصله  1395رشد باالی تولید ناخالص داخلی در این سال است. با وجود این میزان رشد درآمد ملی برای سال  ۱۳۹۵

درصدی  8دهد در صورتی که رشد اقتصادی ات نشان میقابل توجه خواهد بود. نتایج محاسب ۱۳۹0درآمد ملی کشور با درآمد سال 

درآمد ملی کشور از  ۱۳۹۹هدف برنامه ششم در سالهای آتی محقق شود و درآمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال 

 .بیشتر خواهد شد ۱۳۹0درآمد ملی سال 

مدت های فوری و کوتاهی اقتصاد ایران بود. در کنار چالشسال خاصی برا ۱۳۹۵های مجلس آمده است: سال در گزارش مرکز پژوهش 

های ای با ماهیت بلندمدت و ساختاری( از قبیل بحران نظام بانکی؛ حجم باالی بدهیهای توسعهغیر از چالشموجود اقتصاد ایران )به

 ها وقصی در مسیر رفع کامل تحریمخصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک(؛ وجود نوادولت؛ پایین بودن قیمت نفت )به

به سالی خاص و مهم  ۱۳۹۵های مهمی نیز در این سال پیشروی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال ، فرصت ...

 .اندتأثیر نبودهبرای اقتصاد ایران جهت دستیابی به نرخ رشد باالی اقتصادی بی

های مبادله، همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه)ایی شدن برجام و حصول عواید آن ها را اجردر این گزارش مهم ترین فرصت

 .تسهیل نسبی مبادالت تجاری و بانکی عنوان کرده است

های مختلف، با توجه به آخرین آمار ماهه بخششود تا ضمن ارزیابی عملکرد نههای مجلس، تالش میدر گزارش اخیر مرکز پژوهش

های کشاورزی و برخی های اقتصادی مثل بخشوالت انتظاری تا پایان سال و برآوردهایی که برای برخی بخشدر دسترس و تح

 .برآورد و تحلیل شود ۱۳۹۵صنایع وجود دارد، رشد اقتصادی کل سال 

ز رشد اقتصادی ها مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی ااقتصاد ایران به تفکیک بخش ۱۳۹۵ماهه بندی گزارش عملکرد نهدر جمع

های اصلی اقتصادی ارائه شده است. براساس اعالم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخش

 .درصد است 7.۲و  6.۱۱ترتیب برابر با به ۱۳۹۵ماهه سال نه

 دلیل اختالف چیست؟

مهم ترین دلیل اختالف رقم رشد این دو نهاد آماری تفاوت در سال رسد نظر میها مجلس آمده است: بهدر گزارش مرگز پژوهش

 اعالم در که حالی در است  ۱۳76های ملی مرکز امار ایران سال سال پایه احتسابی در محاسبات حساب .پایه این دو نهاد بوده است

ای تاکنون از انتشار جزئیات اقدامی غیرحرفهبا این حال، این بانک در  .است شده گرفته نظر در ۱۳۹0 پایه سال مرکزی بانک جدید

عالوه، این نهاد در حالی آمار ای اکتفا کرده است. به رشد اقتصادی امتناع کرده و تنها به ارائه ارقام کلی در قالب خبررسانی رسانه

نظر میرسد با تأکید بهکند که هنوز رشد اقتصادی سال قبل را اعالم نکرده است! با این حال، را اعالم می ۱۳۹۵رشد سال 

های ملی های آتی، مرکز آمار ایران نیز سال پایه حسابهای پایه این دو نهاد آماری در ماهسازی سالجمهوری جهت یکسانرئیس

 .های ملی باشدتواند گامی به جلو در جهت بهبود حسابدر نظر بگیرد که این موضوع می ۱۳۹0خود را سال 

برآورد وزارت جهاد کشاورزی از  ۱۳۹۵ماهه سال رفتن جدیدترین آمار و اطالعات در دسترس تا پایان نهنتایج گزارش با در نظر گ

، تحوالت مورد انتظار از تولید و صادرات ۱۳۹۵های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال تولید محصوالت کشاورزی، برآورد هزینه
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 های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصوالت پتروشیمی وکلها و تشنفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت

درصد،  ۵.7های کشاورزی افزوده بخشدهد که رشد ارزشنشان می ۱۳۹۵راجع به میزان تولیدات محصوالتشان در انتهای سال  ...

های مهم صنعت مانند زیربخشدرصد خواهد بود. همچنین رشد  ۴.7، خدمات -۱۵.8درصد، ساختمان  ۴درصد، صنعت  ۵۹.۹نفت 

( و 6.6(، خدمات حمل و نقل)۲.۲های خدمات مانند خدمات بازرگانی)(، و زیربخش-۱0(، سیمان)8(، پتروشیمی)۳7خودروسازی)

 .شود(درصد برآورد می۲.۲خدمات عمومی )

 .درصد است 8.۹در حدود  ۱۳۹۵های مجلس از رشد اقتصادی سال برآورد مرکز پژوهش

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲00۵/%D8%B۱%D 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 های کاالیی در ایرانصندوقپتانسیل

به امنیت عرضه محصوالت مختلف منجر خواهد شد را تشکیل صندوق کاالیی استراتژیک که  :دنیای اقتصاد ،محمدحسین بابالو

حمایت از تولیدکنندگان مواد اولیه و محصوالت کشاورزی  .توان یکی از ابزارهای مهم در مسیر بهبود فضای کسب و کار دانستمی

ن توال کاالها را میکننده این قبیها و سپس حمایت از صنایع پایین دستی و مصرفدر روزهای رکود بازار و باالبودن حجم عرضه

وگو با های سپرده کاالیی مطلبی بود که در گفتحمایت از تشکیل صندوق .ها برشمردمزیت ایجاد این قبیل صندوق ترینمهم

نژاد امکان انتفاعی بودن مدیرعامل بورس کاالی ایران به آن پرداخته شده و مورد تایید وی قرار گرفت هرچند دکتر حامد سلطانی

توان انتشار و گسترش های کاالیی را میهای تشکیل این صندوقمزیت ترینکند. یکی دیگر از مهمها را هم مطرح میوقاین صند

ابزارهای نوین مالی دانست که بر پایه دارایی واقعی شکل گرفته و موقعیتی جدید را پیش روی معامالت و فعاالن مختلف بازار و 

های سپرده کاالیی استراتژیک مطالب بسیاری گزارش مختلف درخصوص اهمیت ایجاد صندوق در دو.دهدگذاران قرار میسرمایه

ها پرداخته شد و سپس در به ضرورت تشکیل این صندوق« الگوی چین برای تعادل در بازار کاال»عنوان شد. در گزارشی با عنوان 

هم اکنون زمان آن  .ه رویکردهای اجرایی آن اشاره کردیمب« اندازی صندوق استراتژیک کاالییهای راهچارچوب»گزارشی با عنوان 

وگویی با مدیرعامل بورس کاالی ایران به بررسی این رویکرد اجرایی به منظور حمایت از بازارهای داخلی فرارسیده است تا در گفت

ه در های تامین سرمایر شرکتبپردازیم. تایید ضرورت تشکیل این قبیل ذخایر استراتژیک مواد اولیه صنعتی، ایجاد زمینه حضو

، پتانسیل ایجاد ETC های سپرده کاالیی موسوم بههای انتفاعی در تشکیل صندوقها، امکان فعالیتتشکیل این قبیل صندوق

ای از سوی فعاالن صنعتی و حتی صنوف، امکان شفافیت واردات و عرضه مواد اولیه و محصوالت های سپرده کاالیی منطقهصندوق

ها و ثبات بیشتر بازار و همچنین وجود ابزارهای مالی همچون خوراک دام، بهبود ساز و کار عرضه با ایجاد این قبیل صندوق کشاورزی

مواردی عنوان کرد که مدیرعامل  ترینتوان از مهممورد نیاز برای ایجاد این قبیل ساز و کارهای اقتصادی در بدنه بورس کاال را می

 عنوان کرد: درخصوص« اقتصاددنیای»وگو با نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران در گفتدکتر حامد سلطانی.کرد بورس کاال به آن اشاره

هایی در جهان از سابقه تاریخی باالیی های بسیاری صورت گرفته و چنین صندوقهای کاالیی در بورس کاال بررسیایجاد صندوق

ها قابل توجیه، منطقی و حتی مورد نیاز است بنابراین ذات تشکیل این صندوق برخوردار هستند، بنابراین ذات تشکیل این قبیل

صندوق مورد تایید و حمایت بورس کاال قرار خواهد گرفت. هم اکنون در چارچوب اوراق سپرده کاالیی و داد و ستد قبض انبار، 

تواند مورد تایید بورس کاالی ایران قرار ، میهای سپرده کاالیی وجود دارد و در صورت ایجادبسترهای الزم برای تشکیل صندوق

های دوقتوان به تاسیس صنهای جغرافیایی مختلف با فرض تنوع کاال، نیاز و تولیدات مختلف میبگیرد. این در حالی است که در حوزه

 .های خاص خود را خواهد داشتسپرده کاالیی مختلفی اقدام کرد که چارچوب

رکود  های پایین و درتوانند از قابلیت انتفاعی شدن برخوردار باشند زیرا غالبا خرید در قیمتها میقاز سوی دیگر این قبیل صندو

رو هستیم انجام خواهد شد، بهها روهایی که با کمبود مواد اولیه و رشد قیمتهای باال و دورهبازار انجام شده و فروش نیز در نرخ

توانند های صنفی و صنعتی میهای تامین سرمایه و تشکلواند مورد نظر قرار بگیرد. شرکتتبنابراین ذات انتفاعی بودن آن نیز می

ت وگو به بازار محصوالها به شمار بیایند. مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه این گفتهای اول تشکیل این قبیل صندوقاولویت

گسترده محصوالت کشاورزی مخصوصاً خوراک دام همچون ذرت و جو کشاورزی اشاره و عنوان کرد: در فصل برداشت غالبا با عرضه 

ها شود ولی به مرور زمان با کاهش حجم عرضه و افزایش تقاضا، رشد قیمتها منجر میدامی رو به رو هستیم که به کاهش قیمت

تر ایجاد نیز وجود دارد. هم اکنون بسهای کاالیی حتی با رویکرد انتفاعی کند بنابراین پتانسیل ایجاد این قبیل صندوقخودنمایی می

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

ر توانند دهای تامین سرمایه میهای فعال در این عرصه یا شرکتهای کاالیی در بورس کاال فراهم است و شرکتاین قبیل صندوق

اکنون حتی های تامین مالی در بورس کاال یا بورس اوراق بهادار هم این در حالی است که در مکانیزم.این حوزه ایفای نقش کنند

های دیگری در بازارهای کاالیی اشاره کرد نژاد در ادامه به واقعیتپتانسیل تامین مالی آن نیز فراهم شده است. دکتر حامد سلطانی

شود که در آمارهای واردات نیز به صراحت قابل اکنون بخش بزرگی از خوراک دام مورد نیاز کشور از خارج وارد میو گفت: هم

ها اعطا کرد تا بتوان با توان مجوز واردات را نیز به همین صندوقهای کاالیی میر چارچوب ایجاد این قبیل صندوقتشخیص است. د

صد کرد، ها رهای معامالتی و شرایط بازار را برای بسیاری از کاالهای پایه در بخش کشاورزی یا سایر بخششفافیت بیشتری واقعیت

ها مشارکت توانند هم در فرآیند تامین مالی این صندوقوان سرمایه گذاران خرد نیز میعنهمچنین اشخاص حقیقی و حقوقی به

واحد سفارش( محصوالت مورد نیاز خود را پیشاپیش  ) Unit Order گذاری و با مکانیزم خریدکرده و هم به کمک واحدهای سرمایه

وضوح قابل لمس است ها بهره کرد و گفت: در جهان نوسان قیمتها در بازارهای جهانی اشاتامین کنند. وی در ادامه به نوسان قیمت

 .ردهای کاالیی استفاده کها در سودآوری صندوقتوان در بازارهای داخلی نیز از این رفت و برگشت قیمتو بر پایه این تغییر نرخ، می

 های کوچک تر کاالیی براینمایی صندوقتوان به خودرسد در صورت اجرایی شدن صندوق ذخیره استراتژیک کاالیی میبه نظر می

های باالیی داشته و با رفت و برگشت عرضه و بین بود زیرا نوسان قیمتمحصوالتی همچون خوراک دام در مناطق مختلف هم خوش

د ولی در های اخیر درخصوص مواد اولیه بوهای مختلف زمانی رو به رو است. هرچند که رویکردهای اجرایی در گزارشتقاضا در بازه

های مختلف مواد بازار محصوالت کشاورزی هم اکنون الزام قانونی درخصوص بازار محصوالت کشاورزی وجود دارد، بنابراین بخش

برنامه ششم توسعه  ۴۲اولیه پتروشیمی، فلزی و محصوالت کشاورزی را باید توأمان مورد بحث و بررسی قرار داد. در بند الف ماده 

به منظور کاهش التهاب بازار کاالهای اساسی کشاورزی » :جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسیده؛ آمده است دی ماه سال 7که در 

های و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه

ین ذخایر محصوالت استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از های تنظیم بازار و تامتبعی مورد استفاده در سیاست

های دولتی مسوول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی شرکت

ا فروش در قراردادهای سلف، سلف و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید ی

های مشمول صدر این ماده در موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی

دهد می هایی را پیش روی فرآیندهای اجرایی قراراین بند قانونی هرچند که دشواری« چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام نماید.

های قانونی بزرگی را نیز درخصوص حمایت از تولید و معامالت محصوالت کشاورزی فراهم آورده است. در آینده به این ولی ظرفیت

 .بحث مهم و جذاب بیشتر خواهیم پرداخت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۴۲/%D۹%BE%D8%AA%D8%A7%D۹ 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 سال 14رقمی بعد از  2رشد 

سال، به سطح دو رقمی رسیده است. براساس  ۱۴دهد رشد اقتصادی فصلی پس از دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی نشان می

درصد رسیده است. با حساب این آمار، رشد  ۱۵/ 7( به ۱۳۹0مرکزی، رشد اقتصادی فصلی در پاییز )با سال پایه آمارهای بانک 

درصد رسیده است، در حالی که کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی در پایان  ۱۱/ 6جاری نیز به سطح ماه نخست سال ۹اقتصادی 

درصد را دارد. روند مثبت  8دهد رشد اقتصادی پتانسیل رسیدن به باالی شان میدرصد خواهد رسید، بررسی آمارها ن 7سال به باالی 

، از موارد امیدوارکننده ۱۳۹0و صعودی در بخش صنعت، افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی و بازگشت به سطح درآمدهای سال 

 ۱۳۹۵توان نقاط ضعف اقتصاد سال میاین گزارش بود. از سوی دیگر، رشد منفی تشکیل سرمایه و رشد منفی بخش ساختمان را 

 .نامید

 فصل ۵۵رشد دو رقمی پس از 

را اعالم کرد. این آمار ازسوی  1394جاری و رشد اقتصادی در سال ماه نخست سال۹بانک مرکزی آمار رسمی رشد اقتصادی در 

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری منتشر شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی 

 7بینی کردند، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال به بیش از درصد رسیده است. کارشناسان پیش ۱۱/ 6جاری به ماه نخست سال۹در 

ن است ها حاکی از آبینی باشد. البته بررسیتواند مهر تاییدی بر این پیشد خواهد رسید، در نتیجه آمار جدید بانک مرکزی میدرص

درصد ۳امیدوار بود، اگر که رشد اقتصادی برای زمستان بیش از  1395درصد برای سال  8توان حتی به حصول رشد باالی که می

رسد با عملکرد نظر میدرصد برسد. به 6/ 6جاری به بینی کرده بود که رشد اقتصادی در پایان سالشالمللی پول پیصندوق بین .باشد

 .جاری را بهبود بخشدبینی خود از عملکرد رشد اقتصادی سالجاری، این نهاد بازهم پیشماه نخست سال ۹توجه در قابل

منتشر شد که این رقم  ۱۳۹۴آمار رسمی رشد اقتصادی در سال یکی از نکات گزارش بانک مرکزی این است که برای نخستین بار 

المللی پول این آمار را منتشر کرده بود. های صندوق بینبا استناد به گزارش« دنیای اقتصاد»درصد بود. البته پیش تر  ۱/ 6منفی 

ن گزارش رقم منحصر به فرد رشد درصد گزارش شده بود. نکته دیگر ای ۳/ ۱نیز معادل منفی  ۱۳۹۴رشد اقتصادی بدون نفت سال 

جاری نسبت به پاییز سال قبل، معادل در پاییز سال ۱۳۹0جاری بود. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال اقتصادی در پاییز سال

های نظیر بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی که در سالهای گذشته، کمدرصد رشد کرده است. این رشد فصلی، در سال ۱۵/ 7

رشد فصلی دو رقمی بوده است.  ۱۳8۲، صورت گرفته است، آخرین بار در بهار سال ۱۳76و  1383های گذشته براساس سال پایه

توان ها را به شکل یکسان محاسبه کرد. اما میرو است؛ زیرا برای مقایسه بهتر باید تمام سال پایهالبته این مقایسه با اندکی خطا روبه

 .سابقه بوده استفصل گذشته بی ۵۵جاری، حداقل در ی با یکسان کردن سال پایه، رقم رشد فصلی پاییز سالکرد، حتبینیپیش

 عبور از اثر نفتی؟

درصدی  ۱۱/ 6توان دریافت که رشد قابل توجه جاری و مقایسه آن با آمار سال گذشته، میماه نخست سال ۹با بررسی آمارهای 

جاری نسبت به مدت ماه نخست سال۹یر رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده است. این گروه در جاری، تحت تاثماه نخست سال۹در

ها بوده است. رشد درصد رشد کرده که به دلیل افزایش یک میلیون بشکه صادرات در روز، پس از تحریم 6۵/ ۴مشابه سال قبل 

رسد که پاییز امسال آخرین فصلی است که اثر رشد نظر میبهدرصد بوده است. اما  7۴/ 6ارزش افزوده بخش نفت در پاییز نیز معادل 

در بخش نفت به این اندازه پررنگ خواهد بود. زیرا افزایش ارزش افزوده بخش نفت از زمستان سال قبل کلید خورد و در نتیجه 

می از جاری، کمستان سالبینی کرد که عملکرد نفتی زتوان پیشعملکرد این فصل نیز قابل توجه بوده است، با این حساب می
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این عملکرد در سال  .شودبینی نمیعملکرد زمستان سال قبل بهتر باشد و جهش رشد ارزش افزوده نفت، برای فصل بعدی پیش

جاری ماه نخست سال۹نیز وجود خواهد داشت و دیگر اثر نفت در رشد اقتصادی سال آینده، مانند امسال پررنگ نخواهد بود. در  ۱۳۹6

دهد اثر افزایش درصد بوده و نشان می ۴/ 6درصد ثبت شده است، این نرخ برای پاییز معادل  ۱/ ۹تصادی بدون نفت معادل رشد اق

 .های دیگر نیز سرایت کرده استدرآمدهای نفتی به بخش

 قوت و ضعف جزئیات رشد اقتصادی

ا زایی یبهبود ببخشد، اما اثر قابل توجهی در اشتغال تواند درآمدهای دولت و سایر نهادها رارشد قابل توجه بخش نفت، اگرچه می

حتی بهبود رشد فراگیر نخواهد داشت. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی بیشتر تمرکز خود را برای بهبود در بخش صنعت یا 

ه رشد ارزش افزود گذارند. نکته مثبت گزارش، روند صعودی در بخش صنایع و معادن به خصوص در بخش صنعت است.ساختمان می

درصد بوده که این رقم در فصل سوم با جهش قابل توجه به  ۴/ ۴درصد و فصل دوم معادل ۱/ 7بخش صنعت در فصل اول معادل 

شود. در بخش معدن درصد رسیده است. جهشی که در آمارهای تولید و فروش صنایع کشور مانند صنعت خودرو مشاهده می ۱۱/ ۳

درصد رسید.اما نکته  11 /5جاری مثبت شد و به فصل عملکرد منفی، در پاییز سال 6ن بخش پس از نیز رشد ارزش افزوده ای

 داد که از شدتشود. در حالی که آمارهای تابستان نشان میناامیدکننده گزارش جدید رشد اقتصادی در بخش ساختمان مشاهده می

درصد رسید  ۲۵/ ۴ر پاییز رشد ارزش افزوده این بخش به منفی جاری کاسته شده بود، درشد منفی این بخش نسبت به بهار سال

کند هنوز این بخش در رکود قرار دارد. بخشی که شاید با رونق گرفتن، تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی دولت در اذهان که تایید می

ای دولتی و عملکرد ضعیف پرداخت هتوان سه عامل را در نظر گرفت؛ نخست کاهش هزینهبرای این روند نزولی می.برجا گذارد

 ۴8/ ۱جاری معادل ماه نخست سال ۱0عمرانی بودجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان مصوب پرداخت عمرانی بودجه در 

 های ساختمانیگذاری در بخشدرصد تخصیص یافته است. نکته دوم، کاهش سرمایه ۳۵هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم تنها 

های جدید مناطق شهری در سه ماهه نخست گذاری بخش خصوصی در ساختمانبوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی سرمایه

درصد کاهش  ۱0جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل درصد و در سه ماهه دوم سال ۲۳جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل سال

زی سطح تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم نسبت به مدت مشابه سال یافته است. همچنین براساس آمارهای بانک مرک

درصد کاهش یافته  ۱۴جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ماهه نخست سال۹درصد کاهش یافته است. این رقم برای  ۳۱قبل 

اول دانست. در حالی که در نیمه جاری نسبت به نیمه توان افزایش نرخ سود بانکی، در نیمه دوم سالاست. نکته سوم را نیز می

جاری به دلیل افت نرخ تعادلی سود بانکی، جنب و جوش در بازار مسکن کمی افزایش یافته بود، این روند در نیمه دوم نخست سال

ده، عملکرد ینتوان امیدوار بود از سال آبه دلیل باال ماندن نرخ تعادلی سود، کمی افت کرد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که می

ها بخش ساختمان نیز مانند بخش صنعت، بهبود یابد. از نگاه این کارشناسان، اثر رونق در بخش ساختمان، دیرتر از سایر بخش

جاری مثبت بوده و رقم رشد ارزش افزوده در فصل شود. در بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده در سه فصل نخست سالمنعکس می

های نیمه اول سال بهتر از نیمه توجه این است که معموال عملکرد رشد کشاورزی در فصلست. نکته قابلدرصد رسیده ا ۵سوم به 

افزوده از دو فصل اول بهتر است. البته در فصل سوم سال قبل، رشد ارزش جاری عملکرد رشد ارزشدوم است، اما در فصل سوم سال

 .جاری کمک کرده استاین روند نیز به ثبت عملکرد مناسب در پاییز سال درصد ثبت شده بود که ۲/ ۲افزوده بخش کشاورزی منفی 

 رشد تقاضای بخش خصوصی و دولتی 

ها محاسبه کرد. بانک مرکزی در یک جدول جداگانه آمار مربوط به رشد توان به شیوه مصارف و هزینهتولید ناخالص داخلی را می

ترین آمار منتشر شده در این منتشر کرده است. یکی از مهم ۱۳۹0ای ثابت سال هاقتصادی بر حسب اقالم هزینه نهایی را به قیمت

اری جدهد که رشد مصرف بخش خصوصی در سه فصل نخست سالبخش، تغییرات مصرف بخش خصوصی است. این آمارها نشان می
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درصد و در فصل سوم به  ۱/ ۲درصد، در فصل دوم  0/ ۲رشد مصرف بخش خصوصی در فصل اول  .روند صعودی را طی کرده است

منفی  ۱۳۹۴های سال درصد رسیده است. این در حالی است که تمام ارقام منتشر شده برای رشد بخش خصوصی در فصل ۵/ 8

توان امیدوار بود این جاری از انجماد خارج شده است و میدهد که تقاضای بخش خصوصی در سالبوده است. این موضوع نشان می

وجه به شود که با تعنوان یک عالمت مثبت تلقی شود. این روند در مصرف بخش دولتی نیز مشاهده مینندگان بهعامل برای تولیدک

درصد بود، اما این رقم در فصل دوم  ۱/ ۳جاری منفی رسد. رشد مصرف دولتی در بهار سالنظر میرشد درآمدهای نفتی، طبیعی به

دهد از شدت رشد در فصل سوم درصد ثبت شده که نشان می ۵/ ۴پاییز معادل  درصد رسیده است. رشد مصرف دولتی در ۱۲/ ۲به 

ترین آمارهای این بخش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در دو نسبت به فصل دوم کاسته شده است. یکی دیگر از مهم

درصد  8 /۹ماه سال گذشته  ۹بت به جاری سطح تشکیل سرمایه نسماه نخست سال ۹آالت و ساختمان وجود دارد. در بخش ماشین

درصد و در جهت مثبت ثبت شده، اما در بخش ساختمان رشد  ۵/ ۳اگرچه این رقم در بخش ماشین آالت معادل .کمتر شده است

تواند به بهبود رشد بینجامد، این در حالی است گذاری در بلندمدت میدرصد بوده است. افزایش سرمایه ۱۴/ ۴تشکیل سرمایه منفی 

گذاری در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه رقم کمتری بوده است که این روند، یکی که آمار مربوط به سرمایه

تاکنون در کشور منفی بوده  ۱۳۹0گذاری از سال از عوامل رشد پایین در اقتصاد کشور است. مطابق آمارها متوسط رشد سرمایه

م شده، های آن انجاگذاریهای خالی محقق شده که قبال سرمایهرشد اقتصادی فعلی با استفاده از ظرفیتاست. به اعتقاد کارشناسان، 

 .ها استفاده کندگذاریاما اقتصاد نتوانسته بود از این سرمایه

 سال قبل ۵بازگشت به سطح تولید 

جاری ماهه نخست سال ۹در  ۱۳۹0های ثابت سال قیمتدهد که ارزش تولید ناخالص داخلی براساس آمارهای بانک مرکزی نشان می

هزار میلیارد تومان بوده است.  ۴8۲ماهه نخست سال گذشته  ۹هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در  ۴۹۹به  ۱۳۹۵در سال 

با  ۱۳۹۵ی سال درصدی ثبت شود، سطح تولید ناخالص داخل 7جاری، رشد اقتصادی به گفته مسووالن بانک مرکزی اگر در سال

کار گرفته شده در نیم دهه گذشته، سطح تولید به های بهبه بیان دیگر، با وجود تمام سیاست .، برابر خواهد شد۱۳۹0سطح سال 

به نوعی ترمیم شود و شرایط  ۹۲و  ۹۱های سال قبل باز خواهد گشت. با این روند شاید به نوعی رفاه از دست رفته در سال ۵سطح 

، با توجه به رشد جمعیت طی نیم ۱۳۹0یز ملموس شود. هرچند که حتی با رسیدن سطح تولید ناخالص داخلی به سال برای مردم ن

 .سال قبل خواهد شد ۵دهه اخیر، سطح درآمد سرانه )تولید ناخالص داخلی به جمعیت( کمتر از 

 ۱۳۹0تغییر سال پایه به سال  

به سال  8۳نتشر شد، یک ویژگی دیگر نیز داشت و آن تغییر سال پایه از سال آمار گزارش تولید ناخالص داخلی که روز گذشته م

قت شود که دشود. تغییر سال پایه، باعث میبود. این نخستین گزارش رشد اقتصادی است که با سال پایه جدید منتشر می ۹0

ابد. های گذشته تغییر یقام رشد اقتصادی در سالآمارهای منتشر شده، افزایش یابد. اما تغییر سال پایه باعث شده که برخی آمار و ار

درصد و منفی یک درصد گزارش شده  6/ ۹معادل منفی ۹۲و  ۹۱های در سال 8۳بر این اساس رشد اقتصادی براساس سال پایه 

براساس آمارها،  درصد رسیده است. همچنین 0/ ۳درصد و منفی  7/ 7، به ترتیب به منفی ۹0بود. این ارقام با توجه به سال پایه سال 

درصد براساس سال  ۳/ ۳درصد گزارش شده بود که این رقم نیزبه  ۳/ ۲معادل با  ۱۳8۳، براساس سال پایه ۹۳رشد اقتصادی سال 

 .پایه جدید تغییر کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/۱8۹0۴/%D8%B۱%D8%B۴%D8%-AF۲%- 
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 پوزخند واردات به افزایش تعرفه ها/دولت باید به فکر چاره ای دیگر باشد

ت که کاالهایی اسپدیدار با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات همیشه جوابگو نخواهد بود، گفت: تعادل در بازار داخلی نیازمند واردات 

 .توان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد

در ، خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار 

خصوص راهکارهای تنظیم بازار عنوان کرد: شناخت بازار و رفع موانع موجود در آن باید در دستور کار مسئوالن قرار گیرد، در غیر 

ی توان تعرفه مناسبتوان گزارش مناسبی را از عملکرد بازار ارائه داد، ضمن اینکه با سنجش ظرفیت کارخانجات، میصورت نمیاین

تواند دردی را دوا کند، افزود: این امر یکی از وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش تعرفه واردات می.ای تولیدات تعریف کنیمبر

های های اساسی و بنیادین کشور مانند بهداشت و سایر پارامترهایی که زیرساختشود، اما در برخی از زمینهراهکارهای مهم تلقی می

در برخی از موارد که پتانسیل موجود برای تولید  :پدیدار ادامه داد.کند، این افزایش راهگشا نخواهد بودقوی میاقتصادی کشور را 

 . بایستی راهکارهایی دیگری را ارائه دهدکاالها در کشور وجود ندارد، اقدامات نباید در راستای افزایش تعرفه انجام شود و دولت می

 کند، افزود: گاهی وارد کنندگان به دلیل باال بودنواردات در برخی از موارد اقتصاد کشور را متضرر می وی با بیان اینکه افزایش تعرفه

کنند، لذا باید اقدامات این تعرفه اقدام به ورود مواد اولیه نامناسب کرده و بدین طریق پیکره اقتصاد را دچار معضالتی می

اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: در وهله نخست باید در داخل بازار و با  این عضو.تری در این خصوص انجام شودکارشناسانه

ها، زمینه در داخل کشور برای تحقق این امر ایجاد شود، سپس مواردی مانند تعرفه واردات را مورد محاسبه دقیق قیمت نهایی کاال

 .بررسی قرار داد

http://www.yjc.ir/fa/news/60۱۲6۳۴/%D۹%BE%D۹%88%D8%B۲% 
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

هزار تن کره هستیم/در دو ماه اخیر  40تراز تجاری بخش دام و طیور چشمگیر است/نیازمند واردات ساالنه 

 های تخم گذار از بین رفتنددرصد مرغ 10

درصد صادرات غیر  ۱۳میلیون دالر بوده و این رقم بیانگر آن است که بیش از  ۵0۱رکنی گفت:در ده ماه نخست تراز تجاری مثبت 

با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ صنعت، تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.نفتی مربوط به حوزه دام و طیور است

میلیون دالر سال  ۱۳6دهد و تراز تجاری آن از درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می ۱۳توجه به آنکه بخش دام و طیور 

تر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مشوق صادراتی محصوالت رود که هر چه سریعر رسیده ، انتظار میمیلیون دال ۵0۱به مثبت  ۹۲

 .های لبنی اختصاص دهدلبنی در جهت توسعه صادرات و رونق تولید به کارخانه

ل راهی بازارهای علی رغم شرایط اقلیمی مناسب برای توسعه زنبورداری و مشکالت متعدد زنبورداران بخش اندکی از این محصو

 .تر نماییمشود که در این زمینه الزم است با بکارگیری تمهیدات بکر ، حضور خود در بازارهای دنیا را پررنگجهانی می

گفتنی است که بازار گوشت قرمز از ابتدای سال با نوسانات قیمتی روبرو شد که همین امر مشکالتی برای مصرف کنندگان ایجاد 

رود که از روند افزایشی قیمت طی روزهای عان مسئوالن به وضعیت گرانی و تالش برای بهبود اوضاع انتظار میکرد که با وجود اذ

  .پایانی سال خبری نباشد

  :دراین راستا گفتگویی با حسن رکنی معاون بهبود تولیدات دامی و معاون وزیر جهاد کشاورزی ترتیب داده ایم

 .در سال جاری را توضیح دهیدوضعیت تولید محصوالت دام و طیور   

هزار تن  ۹۵۱هزارتن مرغ،  ۱7۹هزارتن گوشت قرمز، دو میلیون و  8۲0هزار تن شیر،  600میلیون و  ۹در سال جاری تولید  :رکنی

هزارتن  6۱7درصد تولید شیر،  7۵هزار تن معادل  ۱8۳میلیون و  7ماه ابتدای سال جاری  ۹تخم مرغ هدف گذاری شده که در 

درصد تخم مرغ  6. 7۵هزارتن معادل  7۱۹درصد مرغ و  7۲هزارتن معادل  ۵7۱درصد گوشت قرمز، یک میلیون و  ۳. 7۵معادل 

 .تولید محقق شده است

 در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی در حوزه تولید محصوالت دام و طیور صورت گرفته است؟  

در زمینه محصوالت استراتژیک و مواد پروتئینی حوزه دام و طیور دسته بندی در تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ  :رکنی

 .اهدافی ترسیم شده است ۱۴0۴های اقتصاد مقاومتی تا افق صورت گرفته به طوریکه براساس سیاست

هزارتن مرغ،  8۹۳میلیون و  ۲هزارتن گوشت قرمز،  ۴7یون و های اقتصاد مقاومتی تولید یک میلدر راستای سیاست ۱۴0۴برای افق 

های صورت گرفته این رود با برنامه ریزیهزارتن تخم مرغ پیش بینی شده که انتظار می ۳۳0میلیون تن شیر و یک میلیون و  ۱۵

 .میزان تولید محقق شود

 جهت افزایش صادرات انجام شده است؟ با توجه به شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان و مازاد تولید، اقداماتی در 

رغم تالش سازمان دامپزشکی مبنی طی یک الی دو سال اخیر با چالش آنفوالنزا حاد پرندگان در کشور روبرو هستیم که علی :رکنی

 .بر مهار این بیماری، اما به واسطه مهاجرت پرندگان به صورت مستمر با این ضایعه روبرو هستیم

های های تخم گذار از بین رفتند که درنهایت این امر علی رغم پتانسیل باالی صادرات و زیر ساخترصد مرغطی دو ماه اخیر ده د

 .مناسب در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ موجب شد که به سبب شیوع آنفوالنزا صادراتی به بازارهای هدف نداشته باشیم

 است؟ وضعیت تراز تجاری بخش دام وطیور در سال جاری چگونه بوده 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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درصد صادرات  ۱۳میلیون دالر بوده و که این رقم بیانگر آن است که بیش از  ۵0۱در ده ماه نخست تراز تجاری بخش مثبت  :رکنی

 .میلیون دالر بوده است ۱۳6، تراز تجاری بخش منفی ۹۲غیر نفتی مربوط به حوزه دام و طیور است و این در حالی است که در سال 

شود که با توجه به افزایش تقاضا درصد از محل دام سبک تأمین می ۴۵گوشت قرمز ار محل دام سنگین و  درصد ۵۵به طور معمول 

 .ای باید انجام شودهای پایانی سال به طور موقت در تأمین دام اقدامات ویژهدر ماه

 .دهید درباره وضعیت صادرات تخم مرغ، مرغ، شیر و گوشت قرمز و محصوالت لبنی در سال جاری توضیح  

هزارتن تخم مرغ صادر شده که  8۴هزارتن گوشت قرمز،  7۱هزارتن تخم مرغ،  ۴۱هزارتن مرغ،  ۵۹در ده ماه نخست امسال  :رکنی

نسبت به سال گذشته صادرات در بخش گوشت مرغ و تخم مرغ کاهش یافته و بعید است که به سبب شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان 

های لبنی به بازارهای هدف صادر شد و هزارتن شیر و سایر فراورده 6۵۴در ده ماه نخست سال جاری حدود .این میزان محقق شود

تر رود با پرداخت هر چه سریعهزار تن بوده و انتظار می 600این درحالی است که مجموع صادرات محصوالت لبنی سال گذشته 

تواند رکورد جدیدی در تاریخ هزارتن برسد که این میزان می 7۵0ز های صادراتی میزان صادرات محصوالت لبنی به بیش امشوق

رغم افزایش همه ساله قیمت محصوالت لبنی، نرخ مصوب خرید شیرخام از دامداران عملیاتی علی.صادرات محصوالت لبنی ثبت نماید

های مربوطه است چرا که در غیر اینصورت های تولیدی نیازمند نظارت دستگاهنشده که ایجاد امنیت خاطر و استمرار تولید در واحد

 .محصوالت لبنی با قیمت پایین تری به دست مصرف کنندگان برسد

 .در خصوص کاهش تعرفه گوشت قرمز توضیح دهید 

شود که کاهش تعرفه های بهداشتی وارد میدرصد نیاز کشور از طریق کشورهای همسایه با رعایت پروتکل ۵الی  ۴حدود  :رکنی

 .ها را به همراه داشته باشدتواند تعادل قیمتواردات می

 آیا امکان خوداتکایی کره در داخل وجود دارد؟

های دو منظوره و استحصال چربی باال امکان خوداتکایی در تولید کره وجود دارد، اما آنچه که حائز اهیمت با استفاده از ژن دام :رکنی

های اخیر در دنیا دوبرابر زار تن کره هستیم و از آنجایی که قیمت کره طی ماهه ۴0است در شرایط فعلی نیازمند واردات ساالنه 

ها موضوع کاهش تعرفه کره را مطرح کردیم که با امکان خوداتکایی در داخل، افزایش یافته برای باال بردن قدرت خرید خانوار

 .اصالحاتی در تعرفه واردات صورت خواهد گرفت

 ب وضعیت تولید و صادرات عسل چگونه است؟با توجه به تنوع اقلیمی مناس

هزارتن عسل در کشور به سبب کشش پذیری و رجحان قیمت در داخل در ده ماهه نخست تنها هزار و  78با توجه به تولید  :رکنی

 .تن صادرات صورت گرفته، در حالیکه با توجه به تنوع اقلیم عسل در کشور امکان حضور پررنگ در دنیا وجود دارد ۳00

 .های صادراتی توضیح دهیددر خصوص آخرین وضعیت مشوق  

میلیارد تومان برای جبران  ۵0میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده که از این میزان  ۲00برای سال جاری حدود  :رکنی

 .هد گرفتها قرار خواضرر و زیان ناشی از خرید شیر به سازمان تعاون روستایی و مابقی در اختیار کارخانه

http://www.yjc.ir/fa/news/6008۲۱7/%D8%AA%D8%B۱%D8% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۸ : تاریخ

 هزار تن گندم خوراکی در بورس کاالی ایران 20معامله 
  .هزار تن گندم خوراکی بود ۲0شاهد معامله  ۹۵تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران در معامالت آخرین روز کاری سال  

، در معامالت امروز بورس کاالی ایران عالوه بورس کاالی ایرانالملل به نقل از روابط عمومی و امور بین خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تن روغن خام داد و ستد شد ۲00تن جو دامی و  ۳۵۵هزار تن گندم خوراکی،  ۲0بر معامله 

 .تن قیر را تجربه کرد ۹۲۴هزار و  ۱۵تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی نیز معامله 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲800۱086 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 محصوالت کشاورزی در بورس کاالعرضه هزاران تن انواع 

امروز سه شنبه تخم مرغ نطفه دار، جو دامی، شکر سفید، روغن، عدس درشت، گندم دوروم و گندم خوراکی در تاالر محصوالت 

 6۴۴،  ۹۵اسفند  ۲۴به گزارش ایانا از روابط عمومی و اموربین الملل بورس کاالی ایران، امروز سه شنبه .کشاورزی عرضه می شود

هزار تن  ۴تن عدس درشت،  ۲70تن روغن،  ۳00تن شکر سفید،  ۵0هزار و  ۲هزار تن جو دامی،  ۵ار عدد تخم مرغ نطفه دار، هز

 تن 80۵ و هزار ۳6  هزار تن گندم خوراکی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود. همچنین، عالوه بر این ۳۲گندم دوروم و 

 می عرضه معدنی و صنعتی محصوالت تاالر در ۹۹.7۵ پوندی هزار شمش تن ۵00 و خلوطم سبدمیلگرد تن هزار ۲0 و قیر انواع

   تن سولفات آمونیوم است./ ۱۵0تن رب گوجه فرنگی و  ۵80هزار و  ۲.بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه شود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۱6/%D8%B۹%D8%B۱%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 شودتر میزمان احیای دریاچه ارومیه طوالنی

ایم های خود عقب افتادهماه از اجرای برنامه 6ارومیه اعالم کرد: به دلیل تاخیر در پرداخت بودجه، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه 

 .تر خواهد شددر نتیجه زمان مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه، طوالنی

ها ایم و اگر سایر سالرا نکردههای خود را اجدرصد برنامه ۵0عیسی کالنتری در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: ما امسال حداقل 

ای که برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته ساله ۱0ماه( به زمان  6اعتبارات به موقع و مناسب تامین شود، حداقل نیم سال )

 8ص مبلغ وزیران به منظور اختصا اسفند ماه سال جاری اخباری درباره مصوبه هیئت ۲۱شده بود، افزوده خواهد شد.با وجود آنکه 

ها منتشر شد، عیسی کالنتری گفت: هزار و دویست و هفت میلیارد ریال برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در رسانه

یابد هنوز مبلغی به ستاد احیا اختصاص نیافته و منتظریم ببینیم در روزهای باقیمانده سال، آیا این مبلغ به ستاد احیا تخصیص می

 وی افزود: قرار است قسمتی از اعتبارات مورد نیاز را به ما اختصاص دهند.یا خیر. 

میلیارد تومان به ستاد احیای دریاچه ارومیه داده  600به گفته دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه قول مساعد برای اختصاص 

 است.شده 

 همکاری با ژاپن، یک پروژه کوچک

های سه جانبه نامه فاز دوم همکارییرو در امور محیط زیست، ایمنی و بهداشت کار از امضای توافقمشاور وزیر ن دیروز بهرام طاهری

 میان وزارت نیرو، دولت ژاپن و ستاد احیای دریاچه ارومیه خبرداد.

ع وزیر نیرو، مناباست و به گفته مشاور  "مطالعه چرخه هیدرولیک حوضه آبریز)آبخیز( دریاچه ارومیه"این توافقنامه فاز دوم پروژه 

های ای آب استانمالی مورد نیاز پروژه حاضر از سوی دولت ژاپن تأمین شده و در همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه، دفاتر منطقه

 های وزارت نیرو، اساتید دانشگاهی و مشاورین ژاپنی به انجامآذربایجان غربی و شرقی و کردستان و نیروهای کارشناسی زیرمجموعه

یار سامانه تصمیم"اندازی با راه ۱۳۹۹طور که طاهری اعالم کرده است، اجرای مراحل مختلف این پروژه تا تیرماه سال خواهد رسید.آن

برای استفاده توسط مسئوالن محلی و ستاد احیای دریاچه ارومیه تحت مدیریت عالی  "( حوضه آبریز دریاچه ارومیهDSSمدیریتی )

 ریزی و تجهیز منابع ستاد احیای دریاچه ارومیه به انجام خواهد رسید.ریت اجرایی رئیس دفتر برنامهوزارت نیرو و با مدی

عیسی کالنتری در ارتباط با اظهارات مشاور وزیر نیرو گفت: این همکاری بین ستاد احیا و جایکای ژاپن بوده و پروژه کوچکی است 

شود و این مجموعه مطالعات اجتماعی و ن دالر اعتبار توسط جایکا تامین میکه خیلی مهم نیست.وی ادامه داد: سر جمع دو میلیو

 ای در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام خواهد داد. منطقه

 دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بیان کرد: اگرچه پروژه جایکا بسیار کوچک است منتها بوق کرنای آنها زیاد است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۵۳/%D8%B۲%D۹%8۵%D8%A7%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 شودای که تبدیل به کارخانه تولید کمپوست میشدهمنطقه حفاظت

لیسار گیالن برای احداث کارخانه کمپوست در این  شدهغیرکارشناسی و غیرقانونی منطقه حفاظتفعاالن محیط زیستی به واگذاری 

ازمان ای به ریاست سبه گزارش خبرنگار ایانا، پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی استان گیالن طی نامه.منطقه اعتراض کردند

تولید  ی لیسار برای احداث کارخانهشدهی حفاظتی و غیرقانونی منطقهزیست کشور نسبت به واگذاری غیرکارشناسحفاظت از محیط

کل با شهرداری تالش شد.در این نامه که خطاب به مپوست توسط مدیرکل گیالن اعتراض کرد و خواهانِ لغو موافقت این اداره

د رسانه آمده است: به استحضار میزیست کشور، نوشته شدجمهور و ریاست سازمان حفاظت از محیطمعصومه ابتکار معاون رییس

زیست )از سوی ابوالفضل تهرانی ـ مدیرکل نظارت سازمان حفاظت محیط ۱0/۱۳ـ  ۴۱۴6ی شماره ۱/۱0/۱۳8۲پیرو نامه به تاریخ 

لید لیسار جهت احداث کارخانه تو شدهی حفاظتو بازرسی، خطاب به مدیرکل گیالن( با واگذاری موقت! سه هکتار از اراضی منطقه

موافقت شده بود و هر چند برگرداندن سیمای منطقه به حالت اول در دستور کار نامه  -واقع در جوار روستای قنبر محله-کمپوست 

شده برای احداث کارخانه غیرقانونی و کامالً غیرفنی بوده است.در شده بوده است، آگاه هستید که واگذاری اراضی مناطق حفاظتاشاره

ی گونه عملیاتی برای ساختِ کارخانهسال از واگذاری و تخصیص اعتبارات، که هیچ ۱۳ه آمده است: پس از گذشت ی این نامدنباله

مربوط به هفتمین نشستِ کارگروه  ۱0/۱۱/۱۳۹۵به تاریخ  جلسهتولید کمپوست کمپوست انجام نشده است، اخیراً به موجب صورت

نپور، معاون محترم استاندار، که در دفتر امور عمرانی استانداری تشکیل شد به مدیریت پسماند استان گیالن به ریاست آقای شعبا

سوز در تالش توسط شهرداری تأکید و دوباره طرحی در این زمینه مصوب شد. بر این ی کمپوست یا زبالهضرورت اجرای کارخانه

ی تالش سه هکتار زمین واقع در منطقهاز ریاست اداره محیط زیست  ۴/۱۲/۱۳۹۵اساس، شهرداری تالش طی نامه به تاریخ 

ی ی یادشده را درخواست کرد. در این راستا، سه روز بعد دکتر محمدپور، مدیرکل محیط زیست استان گیالن، طی نامهشدهحفاظت

ی هشدی حفاظتدرباره اجرای کارخانه کمپوست در جوکندان تالش ــ واقع در منطقه 7/۱۲/۱۳۹۵به تاریخ  67۱6/۱/۹۵ شماره

( را تمدید و از نظر اداره کل بالمانع اعالم ۲۴/7/۱۳8۲مورخ  ۱/۱۴ـ  ۳۱۴۱شده )به شماره لیسار ــ اعالم موافقت کرده و مجوز باطل

کرد.در بخش پایانی نامه، که به امضای رامین محمدیان، دبیر پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعیِ استان گیالن، رسیده است، 

های کشور مبلغ دوازده میلیارد ریال جهت اجرای طرح احداث ها و دهیاریشده است: از آنجایی که سازمان شهرداریچنین نگاشته 

ی کمپوست را در اختیار دارد، به خاطر محدودیت برای جذب و تبعات منفی برگشت احتمالی اعتبار، به شهرداری تالش کارخانه

درنگ و بدون در نظر گرفتن ضوابط مناطق چهارگانه موافقت خود را با ط زیست بیچنین پیشنهادی را نموده است و اداره کل محی

 ۱۳8۲های کرده در ارتباط با طرح یادشده در سالیافته و هزینهاین درخواست اعالم کرده است. هر چند بررسی اعتبارات تخصیص

زیست ن است که چرا مدیریت اداره کل حفاظت محیطمهم آ به نوبه خود قابل پیگیری است و استدعا داریم چنین شود، اما نکته

تفاوت است. اکنون از ریاست محترم ی لیسار، بیشدهی حفاظتویژه منطقهی تحت خود، بهنسبت به حفاظت از مناطق چهارگانه

ی چهارگانه زیست درخواست داریم تا نسبت به عملکرد ضعیف آقای دکتر محمدپور در حفاظت از مناطقسازمان حفاظت از محیط

خصوص شهرستان تالش، امعان نظر نموده و های گیالن، بهزیست شهرستانگیالن و نظارت ضعیفِ ایشان بر ادارات حفاظت محیط

اعتراضی که  گیری و نسبت به لغو موافقت یادشده اقدام نمایند.رونوشت این نامهبا دقت و بررسی بیشتری موضوعِ مهم یادشده را پی

زیست، دکتر فرهاد زیست ثبت شده به معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطسازمان حفاظت محیط دبیرخانهروز گذشته در 

دیرکل زیست، مرتضی فرید؛ و مدبیری؛ مدیرکل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایاتِ سازمان حفاظت محیط

 نیز رونوشت شده است./زاد زیست، رضا جزینیحراست سازمان حفاظت محیط
http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۲6/%D۹%8۵%D۹%86%D8%B7% 
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 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۷تاریخ: 

 بهارها و فصل زادآوری با تحوالت تغییر زمان مهاجرت پرندگان، ماهی

 کند. دانشمندان گاهیشوند و جهان اطراف ما شروع به شکوفایی میها ذوب میکند، یخبا نخستین روز بهار، دما شروع به افزایش می

دهد که این پنجره گویند و مطالعات جدید دانشگاه هامپشیر نشان میمی "های بهاریپنجره"به این گذر از زمستان و فصل رشد 

 .تر شودز شده و احتماال زمانش نیز طوالنیممکن است زودتر با

، به گفته الکساندرا کونتوستاف پژوهشگر و استاد مرکز تحقیقات سیستم زمین دانشگاه شبکه اخبار محیط زیستی به گزارش ایانا از

های تمها در سیسها، جریان یافتن آبهای دیگر است. ذوب شدن یختر از فصلسبتا کوتاههامپشیر، از لحاظ تاریخی، انتقال به بهار ن

دهد. این بیدار ها بر روی درختان همه پس از زمستان رخ میها و شکفتنآبی، انتقال مواد مغذی از طریق آب به خاک، جوانه زدن

بر اساس تحقیقات بسیاری که تا کنون انجام شده، مشخص توان لمس کرد.ولی شدگی طبیعت احساس شگرفی است که هر ساله می

سال گذشته کاهش یافته است. برای دیدن این انتقال بهار و یا  ۳0شده است که میزان بارش برف در نیمکره شمالی زمین طی 

آوری کرده و همچنین عهایی را با نصب سنسورهایی در آب و خاک جمهای بهاری، تیمی از دانشمندان دانشگاه هامپشیر، دادهپنجره

ی اهای آب و هوا و ماهوارهدست آمده را با دادهها را به مدت سه سال بررسی کردند. سپس اطالعات بهسطح برف و تاج پوششی جنگل

خ ه تاریها پرداختند. آنها نه تنها بها در سراسر کشور تلفیق کرده و به تجزیه و تحلیل دادههای بارش و دبی رودخانههمراه با داده

ها، بلکه به دوره زمانی بین این رخدادها هم دقت کردند. زدن برگها و جوانهبرخی از رویدادهای خاص انتقال فصلی، مانند ذوب برف

های گرمتر با برف کمتر منجر به زمان تاخیر در مجله آنالین تغییر بیولوژی جهان منتشر شده و نشان داد که زمستان های آنهایافته

شود.این نوع تغییر جدول زمانی برای بهار ممکن است عواقب بالقوه محیط زیستی، تر شدن پنجره بهاری میبین وقایع بهار و طوالنی

و  های تفریحیه تیم دانشگاهی هامپشیر در حال بررسی آن است. کشاورزی، شیالت، فعالیتاجتماعی و اقتصادی داشته باشد ک

تواند وابسته به زمان شرایط آب و هوایی بهار داشته باشد. گرم شدن زمین و فرارسیدن ها در فضای بار به شدت میمخصوصا فعالیت

مانند تغییر زمان مهاجرت پرندگان، تغییر فصل زادآوری و یا تغییر های مختلف واند باعث ایجاد تغییراتی در محیطزودتر بهار میت

 زمان مهاجرت ماهیان و... شود./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۹8/%D8%AA%D8%BA%DB%8C% 
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 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

 کندهای وحشی را منقرض میآلودگی هوا گل

های وحشی دهد که آلودگی هوا، باعث از بین رفتن گلشده در مناطق حومه شهرها و روستاهای بریتانیا نشان میمطالعات انجام

 .دشوها، باعث رشد گیاهان جایگزین میگونه های وحشی ضمن از بین بردن اینشده است. در واقع آلودگی هوا با اثر مخرب بر گل

درصد از چند زیستگاه حساس مطالعه  ۹0دهد که نشان می های محیط زیستی بریتانیا، گزارش گروهایندیپندنتبه گزارش ایانا از 

 های فسیلی و کودها هستند.درصد از کل اراضی این کشور، تحت تاثیر انتشار نیتروژن از سوخت 6۳شده و 

درصد  ۳7نیتروژن نوعی کود است ولی گیاهان نسبت به میزان این ماده در خاک حساس هستند. در این مطالعه مشخص شد که 

 که مثال گیاه گزنه به نیتروژن باال در خاک برای رشد نیاز دارد.دار بریتانیا با شرایط کم نیتروژن سازگار هستند، در حالیان گلگیاه

اهان های وحشی و گیمبالغه کردن درباره تاثیرات مخرب رسوب نیتروژن بر گل"گوید: دکتر ترور دنیس متخصص گیاه شناسی می

 دهد که رسوب نیتروژنر روی اکوسیستم گسترده سخت است. با این حال این گزارش به سادگی نشان میها و در کل بدیگر، قارچ

 ."های نیمه طبیعی باشدممکن است تهدید بسیار جدی برای زیستگاه

ین رسند ولی ادهد که در آغاز بهار حومه شهرها و مناطق طبیعی همیشه زیبا به نظر میدنیس متخصص گیاه شناسی ادامه می

ها که به درصد باالی نیتروژن در خاک حساس هستند از بین رفته و ممکن است با حقیقت کمی متفاوت باشد. ولی برخی از گونه

 دهند.های دیگر سازگار با نیتروژن باال در خاک میجای خود را به گونه

انگر تواند تاثیر ویری از مواد مغذی است که میهای انسانی در حال تغذیه اجباری طبیعت با رژیم غذایی غنبه عقیده دنیس فعالیت

ها هزار نفر هرساله است. تخمین مرگ زود رس ده ها به خوبی مستند شدهکند که تاثیر آلودگی هوا بر انسانداشته باشد. او اضافه می

 ست.اثر بر طبیعت ناشناخته مانده ا هایهای فسیلی است. ولی این تاثیر از بسیاری از جنبهبه دلیل انتشار گازهای آالینده از سوخت

در ارتباط با تاثیر این ماده بر روی گیاهان گل استکانی  "ما نیاز به صحبت در مورد نیتروژن داریم"در این گزارش منتشره به نام 

اثر آلودگی  بر های محیط زیستی ضمن ابراز نگرانی از تغییر پوشش گیاهیگرد و نوعی گیاه سه پره چندساله مطالعه شده است.گروه

اند تا به فکر ایجاد تغییراتی برای کنترل انتشار نیتروژن و آلودگی هوا هوا از سیاست گذاران، مالکان صنایع و مدیران درخواست کرده

 ها باشند./برای حفظ ماهیت اکوسیستم

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱86۵/%D8%A۲%D۹%8۴%D۹%88%D8%AF%DA%AF% 
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 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۷تاریخ: 

 های شمالهای مدیریت چند منظوره در جنگلتوجه ویژه به طرح

جنگلداری، دام را از جنگل خارج کند اما  هایکند که در راستای اجرای طرحها تالش میبیش از دو دهه است که سازمان جنگل

ریزان در جنگل تغییر کند. در همین راستا معاون نتایج به دست آمده، چندان قابل قبول نیست. شاید نیاز باشد که رویکردهای برنامه

ای هشمال قرار نیست طرحهای برداری تجاری از جنگلها با تاکید بر اینکه در دوره تنفس و توقف بهرهامور جنگل سازمان جنگل

های شمال در دوره جدید کارگیری تجربیات طرح مدیریت چند منظوره جنگلجنگلداری تعطیل شود، از تالش این مجموعه برای به

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتگو با ایانا بیان کرد: جلسات مختلفی عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل.خبرداد

ر ایم که دها داشتیم و از مجری طرح مدیریت چند منظوره نیز دعوت کردهها پیرامون تدوین برنامه جدید برای جنگلانشگاهیبا د

های هایی از جنگلتمام جلسات حضور یابد.وی افزود: با توجه به اینکه سه تا چهار سال است که طرح مدیریت چند منظوره در بخش

کنیم از این تجربیات استفاده کنیم. اجراست و نتایج خوبی هم به دست آورده است تال ش می شمال به صورت آزمایشی در حال

 البته به عنوان یک کارشناس به نتایج حاصل از این طرح بسیار خوشبین هستم.

ویایی خود را پنوبخت گفت: مردم بخشی از اکوسیستم هستند و باید تامین نیازهای آنها از این اکوسیستم به حدی باشد که طبیعت 

دست ندهد.وی تاکید کرد: هر کجا به مردم اعتماد کردیم و صادقانه با آنها صحبت کردیم، به نتایج مثبتی رسیدیم. مردم حافظان 

های خوبی در این رابطه در اختیار ما قرار داد. های هیرکانی ایدهخوبی برای جنگل هستند. اجرای طرح مدیریت چند منظوره جنگل

بردند در تعامل با این طرح، تبدیل های ما را از بین میهای این طرح در استان گلستان، مردمی که خودشان نهالپایلوت در یکی از

ها اضافه کرد: با زنده کردن تجربیات به کفن پوشانی شدند که در مقابل قطع نهال مقاومت کردند.معاون امور جنگل سازمان جنگل

توان مانع تخریب جنگل شد. در طرح ترسیب کربن که در خراسان انجام شد، با تغییر رویکرد یکهن مردم و تامین معیشت آنها م

های طبیعی کاهش یافته است. مردم به سمت کشت زعفران گردش مالی در یک روستا به یک میلیارد تومان رسید و تخریب عرصه

به طبیعت را کم کنیم، قطعا مردم جنگل را تخریب نخواهند  بنابراین اگر سبک زندگی مردم را تغییر داده و وابستگی معیشتی آنها

هایی اقدام به جذب گردشگر خارجی کرد.وی افزود: مردم برخی از روستاهای پایلوت طرح مدیریت چند منظوره با تشکیل سایت

برند نه فواید جنگل پی میکنند. نوبخت گفت: مردم وقتی به ها استقبال میکنند. ضمن آنکه گردشگران ایرانی هم از این طرحمی

کنند. در حال حاضر در فصل گاوبانگی تنها به فکر پوشش گیاهی منطقه هستند بلکه برای حفظ مدیریت جانوری هم تالش می

ها اقدام به شکار نکنند.وی هایی را تشکیل داده و مراقبند که شکارچیهای شمال( مردم گروههای جنگلگیری گوزن)فصل جفت

ها هستند زایی مدیر کل امور روستایی استانمتاسفانه برخی همکاران ما معتقدند که ما متولی کار نیستیم و متولی اشتغال ادامه داد:

هایی ها یادآور شد: بسیاری از تخریباما معیشت مردم و حفظ جنگل، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.معاون امور جنگل سازمان جنگل

های طرح مدیریت چند منظوره فواید شود به دلیل ناآگاهی است. زیرا وقتی در یکی از پایلوتل میکه توسط مردم به جنگل تحمی

شود، جوامع محلی جنگل را روی تخته برای مردم تشریح کردیم و به آنها آموزش دادیم که با حفظ جنگل چه منافعی عاید آنها می

 تبدیل به حافظان جنگل شدند.

 ی شمالهاتدوین طرح برای کل جنگل

ه های هیرکانی توجهای شمال طرح نوشته شود و به تجربیات مدیریت چند منظوره جنگلنوبخت عنوان کرد: باید برای کل جنگل

د پیرامون کنناند و تالش میشود. وی اضافه کرد: متاسفانه با مطرح شدن بحث تنفس جنگل، افراد در نقطه مقابل یکدیگر ایستاده

شود و این که در دوران گذار طرح در جنگل تعطیل نمینگل با منطق پایین یکدیگر را محکوم کنند. در حالیبرداری جتنفس یا بهره
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سازی، توسعه جنگل و احیا در این دوره متوقف نخواهد اکوسیستم در دوران گذار باید سیر مدیریتی خود را طی کند. عملیات غنی

سوزی هفت هزار کیلومتر جاده در جنگل داریم که سرمایه کشور است در زمان آتش ها ادامه داد:شد.معاون امور جنگل سازمان جنگل

ها را باید انجام داد. باید به جنگل کمک کنیم که به حالت کلیماکس برسد و مدیریت اکوسیستمی خورد. مرمت این جادهبه درد می

های اجتناب ناپذیر داخل جنگل تعطیل شود. که فعالیتداشته باشیم. وی بیان کرد: هدف از انعقاد قرادادهای حفاظتی این نیست 

ای که به این امر اختصاص یافته است، با هدف شود بر اساس بودجهبرای حفاظت منعقد می ۹6هایی که در سال بلکه موافقتنامه

ر جنگل فعالیت کرده ها دشود و هدفمان حفظ نیروهایی است که بر اساس بیالن طرحجلوگیری از دست درازی به جنگل انجام می

و تجربه کاری دارند. با قراردادهای حفاظتی قصد داریم این نیروها را از دست ندهیم تا با تدوین دستورالعمل اجرایی برای مدیریت 

 ای، احیایی و غیره مشخص شود.های اجتناب ناپذیر توسعههای جنگلداری، وضعیت فعالیتطرح

صالح قبلی و یا مجریان جدید قرارداد منعقد خواهیم فاظتی و اجتناب ناپذیر با مجریان ذیهای حنوبخت اضافه کرد: برای فعالیت

های شمال کشور صدمات خیلی زیادی به این اکوسیستم وارد برداری از معادن در جنگلکرد.به گفته وی دام، زباله و پسماند و بهره

هزار واحد دامی بر  ۹00های جنگلی شمال کشور دو میلیون و رصهها عنوان کرد: در عکرده است.معاون امور جنگل سازمان جنگل

های موجود را روز از سال را داخل جنگل هستند. اگر تعداد دام ۲70ها حدود های رسمی وجود دارد که این داماساس سرشماری

 ال از بین می رود.های شممیلیون اصله نهال به واسطه حضور دام، در جنگل 700کنیم، ساالنه بیش از  ۲70ضرب در 

های شمال ممکن است بیش از آمارهای رسمی باشد.به گفته معاون امور جنگل های موجود در جنگلوی اضافه کرد: تعداد دام

هزار اصله نهال در شمال و خارج شمال توسط  ۵00میلیون و  ۲6گذرانیم، ها در سالی که روزهای پایانی آن را میسازمان جنگل

ها قابلیت انتقال به عرصه را داشته که بخشی هم در هفته منابع طبیعی در میلیون ازاین نهال ۱۹تولید شده است. ها سازمان جنگل

 های طبیعی کشت شده است.اختیار مردم قرار گرفته است. بخشی دیگری نیز در طول زمانی که مناسب بوده در عرصه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۹7/%D8%AA%D۹%88%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 شوندسازی میپره ذخیرهندیده از شبشمشادهای آسیب

گیری از شمشادهای هیرکانی سالمی هستند که شب پره شمشاد کارگران این شرکت در حال قلمه به گفته مدیرعامل شرکت فریم،

 .به آنها حمله نکرده است

های شمال و طغیان مجدد این آفت قبل از آغاز فصل گرما، برخی کارشناسان هشدار با توجه به حمله شب پره شمشاد به جنگل

قرار داشته و ممکن است نسل این گونه منقرض شود. محمد احتشام زاده مدیر عامل دادند که شمشادهای شمال در معرض نابودی 

ن شرکت ای که با ایها در مذاکرهوگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگلشرکت فریم در گفت

 اد به منظور حفظ این گونه ارزشمند شده است.های مقاوم به آفت شب پره شمشسازی قلمه پایهداشت، خواستار ذخیره

ت های ژنتیکی به ثبهگاهاست که نام این گونه در فهرست ذخیرههای شمال است. سالوی افزود: شمشاد گونه بسیار با ارزش جنگل

ح زیر پوشش هزار هکتار رویشگاه خالص شمشاد داریم و سط 70رسیده است.به گفته احتشام زاده در کل شمال کشور، بیش از 

 هزار هکتار است. ۳7شمشاد در منطقه نوشهر و ساری، حدود 

متر از  ۵00الی  ۴00متر از سطح دریا آغاز شده و تا ارتفاع  ۲0وی اضافه کرد: بهترین رویشگاه شمشاد از منطقه جلگه یعنی ارتفاع 

 است. گزارش شدهمتری هم  ۱۳00تا  ۱۲00یابد اما در برخی مناطق تا ارتفاع سطح دریا ادامه می

های تحت پوشش این شرکت بیشتر در ارتفاعات واقع شده است و خوشبختانه شمشادهای این مدیر عامل شرکت فریم گفت: طرح

 پره نشدند.ارتفاعات خیلی آلوده به آفت شب

شمشاد، عنوان کرد: ما به  های مقاوماز پایه سازی قلمهها برای ذخیرهوی با اشاره به حساسیت معاون امور جنگل سازمان جنگل

برداری صرف از جنگل نیستیم و حفظ این اکوسیستم نیز برای ما مهم است. به همین های جنلگداری به فکر بهرهعنوان مجری طرح

 دلیل به معاون امور جنگل قول مساعد برای همکاری دادیم.

ای پره خیلی به شمشادهشرکت فریم در آن واقع شده، آفت شبهای جنگلداری احتشام زاده افزود: با توجه به منطقه ارتفاعی که طرح

های خود تهیه های موجود در طرحها را به راحتی از پایههای مورد نیاز سازمان جنگلتوانیم قلمهما آسیب نرسانده به همین دلیل می

تمهیدات الزم برای این مسئله اندیشیده گیری باید در فصل مناسب انجام شود و و در نهالستان ذخیره کنیم.وی تاکید کرد: قلمه

هزار قلمه  ۵0تا  ۴0های شمشاد هستند. ما آمادگی داریم بین شده است. کارگران این شرکت مشغول به فعالیت برای تامین قلمه

 ها تولید کنیم.برای سازمان جنگل

ای تهیه خواهید کرد، این گونه پاسخ داد: ما به سهم ها نیز قلمهاحتشام زاده به این پرسش که آیا از شمشادهای واقع در سایر استان

رسد شمشادهای منطقه کنیم. به نظر میهای شرکت فریم را ذخیره سازی میخود شمشادهای هیرکانی منطقه تحت پوشش طرح

به جنگل و ما برای سایر نقاط هم قابل استفاده باشد.وی یادآور شد: ما به عنوان یک شرکت مجری طرح جنگلداری، چشم طمع 

تواند وضعیت جنگل را بهبود بخشد. از نظر من مجری طرح جنگلداری، اول کنیم اجرای طرح جنگلداری میطبیعت نداریم. فکر می

کنیم. بر اساس این اعتقاد، برداری اصولی و فنی از جنگل را پیگیری میحفاظت و احیا و توسعه جنگل مهم است و در انتها بهره

 کنیم./را اجرا میهای جنگلداری طرح

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۴0/%D8%B۴%D۹%8۵%D8%B۴%D8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 کندتغییر اقلیم را بیشتر میهای درختی، شانس بقا در شرایط افزایش تنوع گونه

توانند پتانسیل بارش آینده در منطقه آمازون را به یک دور باطل تحت فشار خشکسالی بکشانند. افتند، میوقایعی که امروزه اتفاق می

تر شها بیهای انسانی تشدید شوند، خطر از دست دادن سطح جنگلدلیل تغییرات آب و هوا ناشی از فعالیتاگر فصول خشک به

تواند شانس بقا را در برابر ها، میهای درختی در جنگلخواهد شد. براساس مطالعه اخیر انجام شده، روشن شد که افزایش تنوع گونه

 .شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی تقویت کند

های بسیار عالی کره زمین هستند. به گفته دلفین کالرا های بارانی آمازون یکی از سیستمجنگل ساینس دیلی، به گزارش ایانا از

دانیم که د، در واقع ما در حال حاضر میکنزمپ، سرپرست تیم تحقیقاتی موسسه پوستدام که به روی اثرات تغییر اقلیم فعالیت می

دهد و از طرف دیگر از دست دادن جنگل، خشکسالی منطقه را از یک طرف کاهش بارش خطر خشکیدگی جنگل را افزایش می

ها و موارد دیگر منجر شود. با این حال هنوز عواقب تواند به کمتر شدن سطح جنگلکند. بنابراین خشکسالی بیشتر میتشدید می

ایم. مطالعه انجام شده که کار مشترکی بین آلمان روشن ناشی از بازخورد بین گیاهان روی زمین و فضای اتمسفری را در دست نداده

 دهد. ها بر کاهش بارندگی پیش رو قرار میو برزیل است، بینش جدیدی را در مورد تاثیر جنگل

ها ممکن است به علت اثرات خود تقویتی، سبب افزایش از جنگلدرصد  ۱0شود، حداقل تحت شرایط فصل خشک که بارش نصف می

 سازی کامپیوتری انجام شده توسطدلیل کاهش قابل توجه آب در دسترس قرار گیرند. شبیهبار بر اکوسیستم جنگل بهاثر زیان

هزار سال گذشته رخ داده  ۲0دانشمندان براساس شواهد گذشته زمین نشان داده است که این واقعه در حال حاضر در آمازون طی 

است. با این حال هنوز، استرس عدم قطعیت وجود دارد. با توجه به همپوشانی سه عامل پوشش گیاهی، اتمسفر، بازخورد، خود 

های آمازون را تحت تاثیر قرار دهد. در ترکیب با اثرات مستقیم درصد از سطح جنگل ۳8تواند تا ها میتقویتی سرخشکیدگی شاخه

 های آمازون در نهایت ممکن است در معرض خطر قرار گیرند. ی، در واقع بسیاری از جنگلخشکسال

کنند. به عقیده هنریک باربوسا از های گرمسیری بخش زیادی از آب مورد نیاز خود را با تولید رطوبت پس از بارش تامین میجنگل

شناسی است. در واقع چرخه آب در این اعد فیزیک محض و زیستهای آمازون بیانگر قودانشگاه سائوپائولو برزیل، چرخه آب جنگل

های طبیعت بوده و البته این چرخه به تغییرات محیطی بسیار حساس است و بشر آشفتگی عظیمی را در اکوسیستم یکی از شگفتی

ین مسئله باعث کاهش حمل های انسانی، تحمیل کرده است. اآمازون به دو طریق قطع درختان و تاثیرات اقلیمی ناشی از فعالیت

شود که هنوز توسط های بکری از آن میرطوبت و بارش در مقیاس بزرگ و در نهایت تحت تاثیر قرار گرفتن جنگل و حتی بخش

 انسان دستخوش تغییر نشده است. 

های خشک، زون فصلگوید: امروز، در جنوب و شرق آماآنیا رامینگ از دانشگاه فنی مونیخ که در این مطالعه شرکت داشته می

دلیل تغییر دمای سطح دریا که انتقال نفوذ رطوبت را در سراسر منطقه شوند. این تغییر بهتر میهای مرطوب، مرطوبتر و فصلخشک

 انهای اخیر با مشاهدات نشبینیگیرد. روشن نیست که این جریان ادامه خواهد یافت یا نه، اما پیشاستوایی بر عهده دارند، شکل می

 دهد که خشک شدن گسترده در طول فصل خشک در منطقه امکان پذیر است. می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۱0/%D8%A7%D۹%8۱%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۳ : تاریخ

 یابد هزار تومان کاهش می ۳0مردم نگران کمبود و گرانی گوشت و مرغ برای عید نباشند/ قیمت گوشت تا 
وجود دارد و با تزریق معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: به اندازه نیاز مصرف مردم در بازار گوشت تازه گوسفندی و مرغ 

، در مورد تأمین خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن رکنی در گفت .دهیمگوشت به بازار، اجازه افزایش قیمت را نمی

بازار وجود داشته و هیچ افزایش قیمتی گوشت و مرغ بازار شب عید به مردم اطمینان خاطر داد که این کاالها به اندازه کافی در 

وی تصریح کرد: پس از آنکه قیمت گوشت قرمز گوسفندی از دو ماه پیش به یکباره افزایش یافت، گوشت گرم و تازه .نخواهیم داشت

ر هزا ۵های مشخص توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شد، تا حدی که موجب کاهش تومان در محل ۵00هزار و  ۳۱کیلویی 

این سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی است که قیمت گوشت طی دو ماه گذشته  .تومانی قیمت گوشت در بازار آزاد شد

های خاطر داد که در ایام تعطیالت نوروز در استانمعاون حجتی اطمینان .هزار تومان هم رسیده بود ۵0در بازار آزاد به کیلویی 

های شمالی، مراکز عرضه گوشت با قیمت مصوب فعال هستند، تا جلوی صفهان، فارس و استانپذیر و پرمصرف مانند اگردش

هزار  ۲8تومان، گوشت منجمد  ۵00هزار و  ۵های احتمالی گرفته شود. همچنین در پایتخت نیز مرغ منجمد کیلویی سوءاستفاده

  .های بهاره در حال عرضه استتومان در نمایشگاه ۵00هزار و  ۳۱تومان و گوشت تازه گوسفندی کیلویی 

شود و آن قدر عرضه گوشت الشه گوشت تازه گوسفندی برای تنظیم بازار در پایتخت عرضه می ۵00وی این را هم گفت که روزانه 

هزار تومان  ۳0هزار تومان به  ۳6دهیم، تا در فصل بهار با عرضه بیش از نیاز، قیمت شقه گوشت گوسفندی از دولتی را ادامه می

هزار  7رغم نرخ تورم طی دو سال اخیر، قیمت مرغ که دو سال پیش رکنی همچنین در مورد قیمت گوشت مرغ گفت: علی .برسد

  .تومان ایستاده است و افزایش قیمتی هم بیش از این نخواهیم داشت ۵00هزار و  7تومان مصوب شده بود، اکنون روی قیمت 

خوهی دالالن است، چرا که ت در پایتخت و چسبنده بودن قیمت آن به دلیل زیادهبه گزارش خبرنگار فارس، افزایش قیمت گوش

ها منجمد و نگهداری هفته گذشته خبرهایی حاکی از آنکه گوشت مازاد تازه گوسفندی به دلیل عرضه بیش از نیاز در سردخانه

تومانی بین شقه گوسفندی و گردران باشد،  هزار ۵رغم آنکه باید تفاوت همچنین دالالن در این حوزه علی.شود، منتشر شدمی

  .رسانندهزار تومان فاصله قیمت از شقه گوسفندی به فروش می ۱0هزار تومان و با  ۴۵همچنان گرد ران گوسفندی را کیلویی 
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 فارس - ۹۵/۱۲/۲۷ : تاریخ

 تر است یا مزه پرتقال خارجیبازار شب عید تنظیم شد جیب باغداران نه/سود واردات شیرین
 تر از پرتقال وطنی نیست اما به دو برابرقیمتگویند پرتقالهای خارجی هم که برای تنظیم بازار شب عید وارد شده، چندان شیرینمی 

اره یکی از بحث ، بحث تامین میوه شب عید و تنظیم بازار هموفاطمه بیات - گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس .شودعرضه می

برانگیزترین موضوعات در بحث تامین اقالم اساسی بری شب عید بوده است، چرا که خرید و نگهداری میوه از سه ماه قبل عید و 

رای بینی بر این بود که بامسال نیز در فصل پاییز با افزایش بار مرکبات باغات شمال کشور پیش.حفظ کیفیت آن کار چندانی نیست

کردند، تاحدی که مشوق صادراتی شب عید مشکلی نخواهیم داشت و حتی دولتمردان به صادرات مازاد محصول فکر می تنظیم بازار

درصد محصول پرتقال  ۳0برای آن تعیین کردند. غافل از اینکه با سرما و یخ زدگی آذرماه همه نقشه ها نقش برآب خواهد شد. یکجا 

ایی که ظاهراً از سرما جان سالم به در برده بودند، وارد بازار شد اما کیفیت الزم را نداشته و هآرام آرام پرتقال.و نارنگی از بین رفت

همین مسئله سبب شد تا رقبت بازار به سمت پرتقال جنوب برود و قیمت این محصول در میوه .اغلب خشک و تلخ شده بود

ر کارگروه تنظیم بازار به دستور شریعتمداری معاون اجرایی از طرف دیگ.هزار تومان برسد ۱۲تا  8های سطح شهر به کیلویی فروشی

ای پس از این دستور و در سکوت رسانه.هزار تن مرکبات برای شب عید آماده کند ۱00رئیس جمهور، وزارت جهاد را و مکلف کرد که 

و هفته پیش از طریق سازمان میادین پرتقالهای مصری از د.وزارت جهاد اقدام به خرید پرتقال از کشورهایی همچون مصر و ترکیه کرد

جالب تر اینکه از .های باکیفیت شمال مشتری نداردتمان عرضه شد و دیگر آن بخش از پرتقال ۳۵00و تره بار به قیمت کیلویی 

فاسد و  رداتیصبح چهارشنبه بار پرتقال ترکیه نیز وارد بازار شد، اما به اذعان اعضای اتحادیه بارفروشان بخشی ازاین بار پرتقال وا

خبرنگار فارس برای اطالع از صحت و سقم موضوع روز چهارشنبه به میدان اصلی تره بار تهران مراجعه کرد و از نزدیک .سرمازده است

تنها یک هفته مانده .جالب تر اینکه طعم و کیفیت پرتقال ترکیه در حد پرتقال آبگیری و درجه دو شمال کشور است.شاهد ماجرا بود

 ۳۹00تومان به  ۳۵00اسفند از کیلویی  ۲6ا دستور معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت پرتقال تنظیم بازار از به عید ب

( ۹۵اسفند  ۲۵گوید: از امروز صبح )چهارشنبه علی حاج فتحعلی عضو اتحادیه بارفروشان به خبرنگار فارس می.تومان افزایش یاقت

وی گفت: اگر قرار بود ارز مملکت را .اما مشاهده کردیم بخشی از این بار یخ زده و فاسد است بار پرتقال ترکیه وارد میدان شده،

اید گویند پرتقال شمال کیفیت ندارد. بمان ترجیح نداشت. آقایان میبدهیم و پرتقال به این کیفیت وارد کنیم، آیا پرتقال وطنی

مان می دیگر از اعضای اتحادیه بار فروشان بار پرتقال شمال را نشان تر است؟شیرازی یکیپرسید کیفیتش از پرتقال ترکیه پایین

او .ترکیه و مصری را تست می کنیم و واقعا که طعم پرتقال وطنی چیز دیگری است دهد. کیفیت و مزه هر سه نوع پرتقال شمال،

هزار  ۴تر را کیلویی ال وارداتی با کیفیت پایینخرند، بعد پرتقدهم و نمیهزار تومان می ۲گوید: پرتقال تامسون شمال را کیلویی می

عبدالحسین رحیمی مدیرعامل .فروشند. کجای این کار به معنای حمایت از تولید کننده داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی استتومان می

از سیبی که برای  گوید: بخشیسازمان میادین هم در مورد عرضه میوه از طریق وزارت جهاد در فضای شعب سازمان میادین می

او می افزاید: روز چهارشنبه به یکباره  .شود، کیفیت قابل قبول را نداردتومان توزیع می ۳۵00تنظیم بازار شب عید با قیمت کیلویی 

دم رای به دستم رسید که تعاون روستایی استان تهران دستور داده قیمت پرتقال طرح تنظیم بازار را به یکباره و در اوج خرید منامه

حال این سوال مطرح است که آیا واقعا با مدیریت تولید محصول داخلی .تومان افرایش دهیم ۳۹00تومان به  ۳۵00از کیلویی 

ها را مدیریت کرد، با این کار محصول تولید کننده داخلی هم عرضه شود. یا راحت ترین راه واردات شود بازار را تامین و قیمتنمی

در عین حال اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرا کنیم، آیا واقعا .عده ای شیرین تر بوده است است که سود آن نیز برای

 .افتد که مردم عید خود را بدون خوردن پرتقال و جایگزین کردن اقالم دیگر سپری کننداتفاق خاصی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲7000۳۵8 
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 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

تومان افزایش یافت/ همکاری مشترک اصناف و تعاون روستایی برای تنظیم  ۳۹00قیمت پرتقال وارداتی به 

 بازار نوروز امسال

تومان برای کل کشور  ۹00هزار و قیمت پرتقال وارداتی تنظیم بازار شب عید به سه بر اساس تصمیم شب گذشته ستاد تنظیم بازار،

به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امروز در نشست خبری که در محل میدان .افزایش یافت

وارداتی تنظیم بازار شب عید گفت: برای تأمین میوه مورد  بار سردار جنگل برگزار شد، با اعالم خبر افزایش قیمت پرتقالمیوه و تره

 هزار تن سیب و پرتقال ذخیره و آماده عرضه شده است. 80نیاز روزهای پایانی سال و ایام نوروز، بیش از 

 آغاز شد.اسفندماه  ۲0های شمال، امسال توزیع میوه با هدف تنظیم بازار از حسین صفایی افزود: با توجه به سرمازدگی باغ

تی به های دولکننده میوههای عرضهها و مراکز توزیع میوه شب عید بیان کرد: امسال مراکز و غرفهوی با تأکید بر افزایش تعداد غرفه

هزار شده برای تنظیم بازار شب عید را سهمورد در کل کشور افزایش یافته است.صفایی قیمت سیب درجه یک عرضه ۱00چهارهزار و 

تومان و قیمت پرتقال والنسیای جنوب را  700هزار و تومان، تامسون داخلی را یک ۹00هزار و مان، پرتقال وارداتی را سهتو ۵00و 

تومان برای پرتقال وارداتی در کل کشور ثابت است، ادامه داد:  ۹00هزار و تابع قیمت بازار عنوان کرد.وی با تأکید بر اینکه قیمت سه

 شده است.های اعالمدرصد زیر قیمت ۱۵هر استان فراخور شرایط خود مجاز به کاهش قیمت تا  ها،در قیمت سایر میوه

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از حضور اصناف در تنظیم بازار شب عید خبر داد و عنوان کرد: امسال اصناف به 

 بازار به شکل مناسبی انجام شود. اند تا تنظیمبار شهرداری آمدهکمک سازمان میادین میوه و تره

 ها توسط سازمان نظارت وهای تنظیم بازار یادآور شد: نظارت بر عرضه میوهصفایی درباره نظارت بر تخلفات احتمالی در عرضه میوه

 ای انجام خواهد شد.صورت مرتب و دورههایی که اصناف تشکیل دادند، بهبازرسی، سازمان تعزیرات و همچنین اکیپ

ماه ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: با توجه به شرایط خاصی که با بیان اینکه توزیع میوه تنظیم بازار شب عید تا پایان اردیبهشت وی

 خواهیمهای شمال پیش آمد، با وجود واردات، امکان مواجهه با کمبود پرتقال نیز وجود دارد؛ به همین دلیل، از شهروندان میبرای باغ

 کمتر پرتقال مصرف کنند./ ۹6پایانی سال و ایام عید تا پایان شهریورماه سال  که در روزهای

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۵۱/%D۹%8۲%DB%8C 
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 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

 زنده، با وجود همکاری اتحادیه مرغداران استان فارسکاهش قیمت مرغ 

 .ودشهای مالی به میان کشیده مییابد، بحث نزدیک شدن مرغداران به زیانصورت غیرطبیعی کاهش میوقتی قیمت مرغ زنده به

ران گفت: با وجود اینکه مرغداوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان فارس امروز در گفتنایب

 شدت افت کرده است.اند، اما قیمت مرغ زنده در روزهای پایانی سال بهریزی، تخطی نکردهاستان فارس از سهمیه جوجه

 تومان رسید، افزود: سهمیه شب عید برای ۵00نصراهلل دهقانیان، با اشاره به اینکه قیمت جوجه در اوایل زمستان به بیش از دوهزار و 

خوبی رعایت شد، اما اکنون مرغ دهندگان بهاین استان، شش میلیون قطعه در نظر گرفته شده بود که این موضوع از طرف پرورش

 خرند.تومان در هر کیلوگرم از مرغدار می ۴00تا چهارهزار و  ۱00زنده را بین چهارهزار و 

ول از استان یزد به فارس است که موجب بر هم خوردن تعادل به گفته وی، یکی از دالیل کاهش قیمت مرغ زنده، قاچاق این محص

شود. این در حالی است که وزارت صنعت، از کشتارگاهی که واحد مرغداری موجود در استان فارس می 800بازار و ضررهای مالی 

 شده است. کند! آن هم قیمتی که به بهای زیان مرغداران تمامقیمت مرغ را در سطح پایین نگه داشته تقدیر می

روزه را برای کنترل تولید اجرا کرده است؛  ۹0رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان فارس معتقد است: استان فارس، طرح نایب

میلیون  ۹ریزی را رعایت کند. هرچند ظرفیت این استان به بیش از روزه بین دو جوجه ۹0طرحی که طبق آن، مرغدار باید فاصله 

 میلیون کاهش یافته است. ۵های عادی این ظرفیت به ، اما در ماهرسدقطعه در ماه می

دهقانیان مدعی شد که در چنین شرایطی الزم است مسئوالن شرکت پشتیبانی امور دام ورود کرده و مرغ اضافی را از بازار جمع 

ته فارس، به ایانا گفت: در هفته گذش کنند تا قیمت مرغ زنده افزایش یابد.در همین راستا مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان

 ها، اتحادیه و معاونت امور دام سازمان استان، برگزار و مقرر شد قیمت مرغ زنده مقداری افزایش پیدا کند.ای بین کشتارگاهجلسه

زود: ما شود، افمیها توسط ستاد تنظیم بازار در ایام خاص مانند شب عید، به خوبی رصد سیدمحمد فاطمی، با اشاره به اینکه قیمت

کند. به هر ترتیب، اگر دستوری مبنی بر خرید مرغ از ها را تعیین میتنها مجری هستیم و این ستاد تنظیم بازار است که قیمت

 مرغداران استان فارس به شرکت ابالغ شود، برای خرید هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۱8/%DA%A۹%D8%A7%D۹% 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۶تاریخ: 

 قیمت اقالم اساسی در آستانه سال نو نوسانی نداشته است

 .کاالهای اساسی رخ نداده و آرامش بر بازار حاکم است روز اخیر تحولی در قیمت ۲۵حسنی گفت:طی 

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،صنعت، تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

کاالهای اساسی رخ نداده و آرامش بر بازار حاکم  روز اخیر تحولی در قیمت ۲۵با اشاره به وضعیت اقالم اساسی اظهار داشت: طی 

 .تومان اعالم کرد 800هزار و  ۳هزار تومان و برنج هندی درجه یک را  ۱۲ تا ۵00هزار و  7وی نرخ هر کیلو برنج ایرانی را از .است

ها با نوسانات زیادی همراه بوده، گفت: طبق روال همه ساله ممنوعیت حسنی در پاسخ به این سوال که نرخ برنج در خرده فروشی

 .ته استواردات برنج از اول دی ماه لغو نشد که همین امر نوسانات قیمت را به همراه داش

عضو اتحادیه مواد غذایی در خصوص وضعیت قیمت حبوبات در بازار بیان کرد: با توجه به کاهش تقاضا در فصل گرما برای حبوبات 

ای در آستانه های زنجیرهدرصدی فروشگاه ۵0وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر ارائه تخفیف  .دیگر از نوسانات قبل خبری نیست

درصد باشد از این رو ارائه تخفیفات  ۲۴با توجه به آنکه فاصله قیمت از درب کارخانه تا مصرف کننده حداکثر باید سال نو تصریح کرد: 

 .های مروبطه براین امور نظارت کافی را داشته باشنددرصدی منطقی نیست و همواره الزم است که دستگاه ۵0

http://www.yjc.ir/fa/news/6007۴۵7/%D۹%8۲%DB%8C%D۹ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۲ : تاریخ

 به عمل آمده از سازمان برنامه و بودجه تاکنون حاصلی نداشت پیگیری
توسعه مدیریت و منابع سازمان  ریزی،ها است معاون برنامهحفاظت از جنگل ماه حقوق محافظان جنگل، چالش ۴عدم پرداخت  

های کشور چالش جدی حافظت از ماه حقوق محافظان و قرقبانان جنگل ۴ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: عدم پرداخت جنگل

حفاظت و  :ها، مصطفی کیاکجوری امروز اعالم کردبه نقل از روابط عمومی سازمان جنگل خبرگزاری فارسبه گزارش  .هاستجنگل

های های مقام معظم رهبری است، متاسفانه در سازمانها و مراتع کشور و حفظ پوشش گیاهی که همواره از دغدغهصیانت از جنگل

 .منابع و نیرو، از اهمیت چندانی برخوردار نیستمتولی تخصیص 

های اخیر، علیرغم صراحت قانونی مبنی ها و مراتع در سالنفر از نیروهای سازمان جنگل ۵۵00وی اظهار کرد: با بازنشستگی بیش از 

خدامی با سازمان اداری و است ها و مکاتبات عدیدههای حاکمیتی، پیگیریبر صدور مجوز جذب به ازای هر یک نفر بازنشسته به دستگاه

های سازمان درصد پست 40ای در بر نداشته و هیچ گونه سهمیه استخدامی به این سازمان داده نشده است و قریب به کشور نتیجه

 ها با انعقاد قراردادهای صیانت و حفاظت از جنگلبه گفته کیاکجوری برای جبران بخشی از این کمبودها، در طرح.بالتصدی است

ای از وظایف یگان نشین، قسمت عمدههای جنگلصالح مردمی از قبیل بسیج و تعاونیهای ذیگشت و مراقبت با نهادها و شرکت

خواری به آنها محول شد، لیکن با توجه به عدم تخصیص نقدی اعتبارات این حفاظت همچون اطفای حریق، مقابله با قاچاق و زمین

های به عمل آمده از طریق سازمان ماه است که این نیروها حقوق و مزایا دریافت ننموده و پیگیری ۴ها در سال جاری، بیش از طرح

 .باشدها صفر میبرنامه و بودجه برای حل مشکل تاکنون هیچ حاصلی در بر نداشته و تخصیص اعتبارات این طرح

تا های گذشته )یرا حقوق و مزایای این افراد در ماهها با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است زکیاکجوری گفته سازمان جنگل

ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان معاون برنامه.های درآمدی این سازمان پرداخت شده استپایان مهر ماه( صرفا از محل ردیف

های مربوط، حفاظت از منابع ها خاطرنشان کرد: با ادامه این روند و عدم تامین نیروی انسانی و تخصیص نقدی اعتبارات طرحجنگل

 .طبیعی کشور در سال آینده با چالش جدی روبرو خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۲00۱0۴۱ 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹۵/۱۲/۲۵ : تاریخ

 داران مازندران در انتظار تدارک بسته ویژه حمایتی دولت سورتینگ
جمهور خواستار اختصاص بسته ویژه ای به رئیسسازان سرسبز مازندران در نامهداران و ذخیرهمدیرعامل شرکت تعاونی سورتینگ

  .ا شدحمایتی از سوی دولت برای رفع مشکالت و تنگناهای مالی به وجود آمده ناشی از سرم

داران استان، در شهرستان ساری، با اشاره به مشکالت سورتینگ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار عباسعلی علیزاده امروز در گفت

ی مرکبات به شدت بسیاری از فعاالن اقتصادی این بخش در حال حاضر برای گذاران امور زندگی به دلیل سرمازدگ :اظهار کرد

وی با اعالم اینکه برخی از فعاالن این بخش تعهدات میلیاردی به باغداران دارند، افزود: به دلیل .های جدی هستندنیازمند حمایت

های خالی یک میلیارد وجود آمده امکان عمل به این تعهدات وجود ندارد به همین دلیل افراد فعال در این بخشی با چکسرمای به

 .ی دست طلبکاران مواجه هستند که زندگی آنها به شدت دچار اختالل شدتومان

سازان سرسبز مازندران خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل انتظار است که متولیان داران و ذخیرهمدیرعامل شرکت تعاونی سورتینگ

 .استان و ملی نسبت به پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به این افراد اقدام کنند

 :مسؤول با اعالم اینکه بسیاری از افراد فعال در این حوزه برای خرید اقدام به دریافت تسهیالت با سود بلندمدت کردند، افزود این

ای ایجاد شود که سود بانکی در نظر گرفته شده برای این افراد به صورت مناسب انتظار است که با رایزنی با متولیانی بانکی زمینه

 .ها متقاعد شوند که این سود بانکی را دریافت نکنندنککاهش یافته و یا با

علیزاده یادآور شد: برای جلوگیری از فشار مشکالت مالی انتظار داریم که بانک برای بازپرداخت تسهیالت پرداخت شده دو سال 

 .ای ما فراهم نیستوجود آمده بردلیل سرما بهتنفس اعالم کنند، به این دلیل که در حال حاضر امکان پرداخت بدهی به

الخروج دلیل بدهی مالیاتی ناشی از خرید مرکباتی که نتوانستند به فروش برسانند ممنوعداران بهوی با بیان اینکه برخی از سورتینگ

 .داران استان اقدام کندهستند، اظهار کرد: انتظار داریم که دولت نسبت به کاهش مشکالت سورتینگ

سازان سرسبز مازندران با اعالم اینکه مشکالت ما در استان حل و فصل نشد، گفت: موضوع اران و ذخیرهدمدیرعامل تعاونی سورتینگ

ای به رئیس جمهور در حال پیگیری هستیم و رونوشت این نامه در اختیار کننده وضعیت مالی این قشر را در غالب نامهنگران

 .استانداری مازندران و مجمع نمایندگان استان قرار گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۵000۵7۲ 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

کارد/ مذاکره برای افزایش می آید/ ایران در لتونی ذرت و دانه روغنیرئیس آژانس جنگل لتونی به ایران می

 صادرات خرما و کشمش

 (Atis Sjanits) های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و آتیس سیانیتسالملل و سازماندر نشست مشترک مدیرکل دفتر امور بین

ژانس جنگل رئیس آالوقوع ها همکاری مشترک کشاورزی ایران و لتونی، سفیر این کشور از سفر قریبسفیر لتونی ضمن بررسی زمینه

ماه سال آینده انجام خواهد شد، در ادامه فروردین ۱۴لتونی به همراه وزیر امور خارجه این کشور به ایران خبر داد. این سفر که در 

 الملل وبه گزارش خبرنگار ایانا، در نشستی که با حضور مدیرکل دفتر امور بین.شودمذاکرات یک سال گذشته دو طرف محقق می

( سفیر لتونی در ایران در محل این وزارتخانه برگزار Atis Sjanitsهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و آتیس سیانیتس )نسازما

های الملل و سازمانشد، هر دو طرف به توسعه همکاری تجاری در بخش کشاورزی تأکید کردند.در این نشست، مدیرکل دفتر امور بین

های همکاری های بیشتر در بخش ن اینکه در یک سال گذشته بهبود در روابط دو کشور زمینهتخصصی وزارت جهاد کشاورزی با بیا

ری های مناسب همکاتواند زمینهکشاورزی را فراهم کرده است، افزود: کشور لتونی از منابع جنگلی قابل توجهی برخودار است که می

های روغنی در کشور لتونی را از دیگر موارد همکاری بین دو بین دو کشور ایجاد کند.هومن فتحی کشت فراسرزمینی ذرت و دانه

کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به مزیت آب و هوایی لتونی برای کشت این محصوالت، مذاکرات الزم انجام شده است و در سفری 

 وزیر امور خارجه این کشور و هیأت همراه به ایران نهایی خواهد شد.

 های مختلف ازجملهگیری در حوزههای رقابتی کشورها و تصمیمتوان به قابلیتمزایای کشورهای هدف، میوی یادآور شد: با شناخت 

صادرات، مسائل فنی و تکنولوژی پرداخت.این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد که در ادامه این روابط، درک و شناخت متقابل بخش 

 ن دو کشور فراهم شود.کشاورزی با این کشور امکان رشد و توسعه تجاری بی

های قابل توجه کشور لتونی در بخش کشاورزی امیدواریم همکاری بین دو کشور در این بخش فتحی بیان کرد: با توجه به ظرفیت

( سفیر لتونی نیز، به معرفی بخش کشاورزی کشورش Atis Sjanitsتر شکل بگیرد.در این نشست، آتیس سیانیتس )هرچه سریع

ش های همکاری با ایران در بخشد: این کشور از لحاظ کشاورزی پیشرفت خوبی داشته است؛ بنابراین یکی از اولویتپرداخت و یادآور 

 شود.فنی خواهد بود.به گفته وی، نیمی از کشور لتونی را جنگل فرا گرفته و تولید چوب و الوار از صادرات مهم این کشور محسوب می

 کشمش ایران به این کشور خواستار افزایش مبادالت در این محصوالت شد.سیانیتس با اشاره به صادرات خرما و 

 طور مستقیم و بدون واسطه دارد تأکید کرد.سفیر لتونی بر واردات محصوالت کشاورزی از ایران به

ی لتون های مناسبی برای همکاری در صنعت شیالت بین ایران ووی با اشاره به رشد خوب صنعت شیالت کشورش، افزود: زمینه

طور رسمی از محمود حجتی وزیر گذاری کند.در پایان این دیدار، سفیر لتونی بهتواند در این حوزه سرمایهوجود دارد و کشورش می

 جهاد کشاورزی برای بازدید از کشور لتونی و امضای یادداشت تفاهم همکاری بین دو کشور دعوت کرد.

های بخش خصوصی در سفر وزیر امور خارجه لتونی الزم برای حضور و مذاکرات شرکتریزی همچنین در این دیدار مقرر شد، برنامه

کیلومتر مرز آبی در مجاورت دریای بالتیک قرار دارد، و با توجه به وجود  ۵00و هیأت همراه انجام شود.کشور لتونی با حدود 

درصد این کشور پوشیده از جنگل است و  60تا  ۵0های بزرگ بخش شیالت این کشور رشد خوبی داشته است. همچنین رودخانه

 دهد./به همین دلیل یکی از از محصوالت صادراتی اصلی لتونی را چوب و محصوالت چوبی تشکیل می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۱۵/%D8%B۱%D8%A6%DB% 
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 است هابرنامه و سی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

گذاری دار توسعه اقتصادی ایران و اوکراین/ اعالم آمادگی اوکراین برای سرمایهوزارت جهاد کشاورزی، پرچم

 های کشاورزی استان البرزدر شرکت

توانمندی و اهمیت این بخش در واگذاری مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اوکراین به وزیر جهاد کشاورزی نشان از 

 .اقتصاد کشور دارد، توانمندی که پیش از این با نقش کشاورزی در مثبت شدن تزار تجاری کشور به اثبات رسیده است

نفره از نمایندگان برخی از بانک ها، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و  40این کمیسیون مشترک که شامل گروهی 

فت و بخش خصوصی و نیز گروهی از اتاق بازرگانی بود با ریاست محمود حجتی توانست عالوه آموزش پزشکی، وزارت ن

های اقتصادی بین دو کشور گذاری، نفت و گاز، انرژی و بانکی سند جامع همکاریهای سرمایهبر بخش کشاورزی در حوزه

اه ثبتی را برای رشد اقتصادی کشور به همرتواند نتایج بسیار مرا به ثمر برساند. این سند که به گفته کارشناسان می

 های وزارت جهاد کشاورزی در پرونده این وزارتخانه به ثبت رسید.عنوان برگی دیگر از موفقیتداشته باشد، به

ند س وگو با خبرنگار ایانا درباره جزئیات اینهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتالملل و سازمانمدیرکل دفتر امور بین

 های بینتر شدن همکاریهای قبلی دو کشور ایران و اوکراین و خواست کشور اوکراین برای پررنگدر ادامه نشست :همکاری، گفت

 های اقتصادی در اوکراین به سرپرستی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.دو کشور، نشست کمیسیون مشترک همکاری

وزیر و وزیر توسعه اقتصادی، وزیر انرژی و ذغال سنگ، د کشاورزی با معاون اول نخستهومن فتحی بیان کرد: در این سفر وزیر جها

وگو داشت و همچنین بازدیدهایی نیز از چند مجموعه های اوکراینی دیدار و گفتوزیر کشاورزی و مواد غذایی و برخی دیگر از مقام

 داد.کشاورزی، باغداری، دامپروری، کارخانه های صنعتی اوکراین انجام 

 اختصاص نخستین نشست به بخش خصوصی

وی با بیان اینکه نخستین نشست به بازرگانان و فعاالن اقتصادی ایران و اوکراین اختصاص داشت، افزود: این نشست که نخستین 

ن وکراینشست در سفر هیأت ایرانی به اوکراین بود با حضور و نظارت محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در شهر کی.اف پایتخت ا

ر ایران منفرد سفیبرگزار شد.فتحی عنوان کرد: در این نشست که در محل اتاق بازرگانی و صنایع اوکراین برگزار شد، محمد بهشتی

های کشاورزی، اقتصادی و صنعتی اوکراین ازجمله سرگئی بوردیلیاک سفیر این کشور در ایران حضور در اوکراین و شماری از مقام

 های مرتبط بود.توسعه و گسترش بیش از پیش مناسبات در زمینه داشتند و نتایج آن

 امضاء سند گسترش همکاری

های بین ایران و اوکراین را های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی امضاء سند گسترش همکاریالملل و سازمانمدیرکل دفتر امور بین

های ها در زمینهداد: این سند در برگیرنده توسعه همکاری از دستاوردهای قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و ادامه

و  شناسی، بانکی، نفتآالت، زمینهای بازرگانی، صنعتی و معدنی، فوالسازی، ماشینکشاورزی، سرمایه گذاری و مالی، تجاری، اتاق

 هندسی است.گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، گردشگری، بهداشت، ورزش و جوانان، ارتباطات و خدمات مشاوره م

های های مشترک همکاریهای دو کشور بگشاید، اضافه کرد: زمینهتواند مسیر جدیدی در همکاریوی با تأکید بر اینکه این سند می

 تواند منافع دو ملت تأمین کند.ویژه در بخش کشاورزی فراوان است و گسترش همکاری میدو کشور به

ن های موجود در ایکنند از همه ظرفیتمند هستند و تالش میروابط با ایران عالقه به گفته فتحی، مقامات اوکراینی به گسترش

های اقتصادی را ارزشمند خواند و تأکید کرد: مرور راستا استفاده کنند.وی نتیجه مذاکرات رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری
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ش از پیش روابط بین دو کشور و تقویت ارتباطات اقتصادی آخرین وضعیت روابط اقتصادی، تجاری و راهکارهای توسعه آن، تقویت بی

 و بازرگانی، نتایج مهم مذاکرات و نشست کمیسیون مشترک ایران و اوکراین بود.

 های کشاورزی استان البرزگذاری در شرکتاعالم آمادگی اوکراین برای سرمایه

وگو با ایانا از دیگر دستاوردهای این سفر را رزی در ادامه گفتهای تخصصی وزارت جهاد کشاوالملل و سازمانمدیرکل دفتر امور بین

گذاری اوکراین در استان البرز برشمرد و یادآور شد: پس از امضاء این سند اوکراین برای جذب مشارکت جذب مشارکت و سرمایه

 ده است.ایران و استان البرز در توسعه زراعی و کشاورزی فرامرزی در ایالت خرسون اعالم آمادگی کر

اکنون برای شروع فعالیت زراعی البرز در اوکراین آماده است و اتاق بازرگانی فتحی اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایالت خرسون اوکراین هم

گذاران البرزی در تمام پروسه از ثبت شرکت تا رهن و اجاره این ایالت با اختصاص دوهزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز به سرمایه

های کشاورزی از آنها حمایت خواهد کرد.وی برطرف شدن مشکالت انتقال پول بین دو کشور بدون واسطه کشورهای ترکیه و  زمین

 ترین اقداماتی دانست که پس از امضاء این سند همکاری در دستور کار بانک ملی اوکراین قرار گرفته است.امارات را از مهم

اوکراین در ایران در زمینه پیگیری برای دسترسی آسان در جهت صدور ویزا بین دو کشور، فتحی در پایان با اشاره به تالش سفیر 

گفت: اوکراین قصد دارد مراکزی را برای اخذ ویزا در سراسر ایران دایر کند تا متقاضیان شهرهای مختلف ایران برای دریافت ویزا 

 مجبور به سفر به پاتیخت نباشند./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۲۵/%D۹%88%D8%B۲%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

سال  1۸یکپارچه آب پس از ها در مدیریت کشاورزی به جای دولت/ مدیریت پذیری تشکلاستقبال از نقش

 هنوز اتفاق نیفتاده است

 .های اخیر داشته، کمبودهایی نیز داردویژه در سالهای چشمگیری که بهبخش کشاورزی، با وجود پیشرفت

 هاییوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: یکی از سیاستمسئول کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در گفت

 ها برای مدیریت تولید و عرضه محصوالت کشاورزی است.پذیری بیشتر تشکلکند، نقشکه این مجمع دنبال می

های اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: احمد محسنی با اشاره به اینکه واگذاری وظایف، به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست

های پرثمری برگزار شده است؛ است در دبیرخانه مجمع، ارتباطات و نشستدر همین زمینه، برای نظارت بر حسن اجرای این سی

شود تا با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروهی را تشکیل داده و های بخش کشاورزی دعوت میبنابراین از تمام تشکل

 های تولید، افزایش دهند.قدرت خود را برای پذیرش مسئولیت

های کشاورزی مجمع را به سه بخش اصلی کشاورزی، آب و منابع طبیعی تقسیم کرد و افزود: اگرچه سیاستهای کمیته وی فعالیت

بود، در حال بازنگری و اصالح  77دلیل اینکه مربوط به سال کلی هر سه بخش تدوین و ابالغ شده، اما بخش آب و منابع طبیعی به

 ابالغ شد. ۹۱های کالن کشاورزی در سال است. در حالی که سیاست

ای بسیاری ههای اخیر، پیشرفتویژه در سالمسئول کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کشاورزی کشور به

را تجربه کرده است، تأکید کرد: در کنار تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی، اما اتفاقات مطلوبی در تولید بیشتر محصوالت ازجمله 

 وری، آمار تولید در برخی مواقع، جهشی باورنکردنی داشته است.و با تاکید بر بهرهگندم افتاده 

دلیل بحران آب، وضعیت قابل قبولی نداریم. البته هنوز مدیریت یکپارچه آب با وجود ها بهسری بخشمحسنی ادامه داد: اما در یک

 ها شرایط جدید و منابع موجود، مد نظر قرار خواهد گرفت.طور کامل اجرا نشده و مطمئناً در بازنگریسال از آن، به ۱8گذشت 

های نوین آبیاری، بررسی مسائل مربوط به آب مجازی، بر، استفاده از روشآبوی در پایان اظهار کرد: تأکید بر تولید محصوالت کم

ت وری محصوالبذر و در مجموع ارتقای بهرهویژه در تولید وری صحیح از آب، نفوذ فناوری و تکنولوژی بهافزایش آگاهی مردم در بهره

ها نیز باید خود را به ها و تعاونیشود. ضمن اینکه تشکلهای مجمع دنبال میترین مواردی است که در سیاستکشاورزی از مهم

 ای از پیشرفت برسانند که بتوانند بخشی از وظایف دولت را به عهده بگیرند./مرحله

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱8۴6/%D8%A7%D8%B۳%D8 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

گیری از امکانات صندوق ملی محیط زیست در راستای اقتصاد ریزی برای بهرهتاکید ابتکار بر ضرورت برنامه

 مقاومتی

مدیره صندوق ملی محیط زیست شامگاه سه شنبه به ریاست سید محمد مجابی رئیس هیات مدیره صندوق در محل سازمان هیات 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس .حفاظت محیط زیست تشکیل جلسه داد

ظات پایانی این جلسه به آن پیوست ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه قانونی جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در لح

گیری از امکانات صندوق در راستای ریزی الزم برای بهرهصندوق ملی محیط زیست، از اعضاء هیات مدیره صندوق خواست تا برنامه

تواند نقش بسزایی در پیشبرد یط زیست میهای محمعاون رئیس جمهور عنوان کرد: استفاده از ظرفیت.اقتصاد مقاومتی انجام شود

بنابراین گزارش، در ابتدای جلسه نیز هومان لیاقتی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره صندوق .اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد

ون هیچ یک از رغم اینکه تا کنهای انجام شده در صندوق ملی محیط زیست، گفت: بهملی محیط زیست با ارائه گزارشی از اقدام

 .های الزم برای فعالیت صندوق آماده شده استاعتبارات بودجه به صندوق پرداخت نشده اما زیرساخت

گفتنی است، بر اساس مصوبات هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست، مقرر شد پیگیری الزم برای صدور اوراق قرضه سبز، همچنین 

های کلی ابالغی مقام معظم رهبری و نیز الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش استاجرایی شدن برنامه اقتصاد سبز برگرفته از سی

 افزوده انجام شود.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۴6/%D8%AA%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۳۰تاریخ: 

 کشاورزی پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی

های مختلف کشاورزی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: با همت و پشتکار کشاورزان، اقتصاد مقاومتی در زیر بخش

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی با خبرنگار علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو .تحقق یافته است

داشت:  در پاسخ به این سؤال که اقتصاد مقاومتی چقدر در بخش کشاورزی محقق شده است، اظهار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .های مختلف کشاورزی تحقق یافته استبا همت و پشتکار کشاورزان، اقتصاد مقاومتی در زیر بخش

وی با اشاره به اینکه خودکفایی گندم نمونه بارز اقتصاد مقاومتی در بخش است، افزود: با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی و لطف 

 .میلیون تن گندم با کیفیت توانستیم اقتصاد مقاومتی را در بخش زراعت جامعه عمل بپوشانیم ۱۴الهی با تولید بیش از 

های ها وزارتخانه اعم از آب و خاک، تولیدات گیاهی و طیور و غیره با توسعه سیستمخان محمدی ادامه داد: همچنین در سایر معاونت

 .فیت بر این امر مهم نائل شدیموری آب و تولید بذر هیبرید و با کینوین آبیاری، بهره

وی در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای امنیت غذایی کشور طی برنامه ششم توسعه اقداماتی در جهت افزایش تولید در واحد 

 .سطح بدون افزایش سطح زیر کشت، بهره وری آب، توسعه گلخانه ها، مکانیزاسیون و کاهش ضایعات برنامه ریزی نموده است

دیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی تصریح کرد: بنا به گفته وزیر جهاد کشاورزی ایجاد زنجیره از مزرعه تا سفره از دیگر عوامل مهم م

این بخش است که توسط افراد حقیقی و حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در استمرار اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشور 

 .نقش بسزایی دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/60۱۴70۹/%DA%A۹%D8%B۴%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲۳دو شنبه 

 احکام جدید دولت برای وزارت جهاد کشاورزی/ایجاد یک معاونت جدید برای حجتی

هیات وزیران تصویب کرد که وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده ملحق شود ضمن  <کشاورزی

 .های این وزارتخانه افزوده خواهد شداینکه یک معاونت به معاونت

اورزی و به استناد اصل وزارت جهاد کش ۱۳۹۵/0۵/0۲مورخ  0۲0/۱۱60۴به پیشنهاد شماره  ۱۳۹۵/۱۲/۱8هیات وزیران در جلسه  

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد: وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین 

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب ( ۱۳ارزش افزوده موضوع ماده )

 .شوداضافه می ۱۳86/0۳/06ک مورخ  ۳۵۳6۱ت /۳۴۱86 نامه شماره

وزارت جهاد کشاورزی و به  ۱۳۹۵/08/0۲مورخ  ۲۱۱۵۱/0۲0به پیشنهاد شماره  ۱۳۹۵/۱۲/۱8همچنین هیات وزیران در جلسه 

معاونت  تصویب کرد: یک ۱۳8۹ مصوب –قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( ۵7ماده )( ۳استناد تبصره )

 .شودبه معاونت های وزارت جهاد کشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیت های موجود اضافه می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱c۹۵۳aca۵60f۴۱۴۱۹d۵d8 
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۲/۲7 : تاریخ

 برنج خارجی در راه ایران 
هزار تن برنج تایلندی  ۴0هزار تن برنج از تایلند خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران این هفته در یک مناقصه بین المللی،  ۴0ایران 

، شرکت بازرگانی دولتی ایران این هفته در یک مناقصه رویترزبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصاد بین الملل  .خرید

 .هزار تن برنج تایلندی خرید ۴0المللی، بین

 .ها بازگشته استدهد، ایران به الگوهای عادی تر خرید پس از لغو تحریمخرید نشان میتاجران معتقدند که این 

اخت ها مانع از پردبه گفته تاجران، ایران در سال های گذشته عمدتا از طریق مذاکرات مستقیم طوالنی برنج می خرید، چرا که تحریم

دهد من فکر می کنم این فروش در قالب یک مناقصه نشان می»ت: یک تاجر اروپایی گف.شدها میپول این معامالت از طریق بانک

ایران بازگشت به الگوهای خرید سنتی تر را پس از لغو تحریم ها آغاز کرده است. این فروش توسط یک تجارت خانه چند ملیتی 

دالر( خریده است. در این  6۴۵.۵۴)یورو  600درجه یک تایلند را به ازای هر تن « هوم مالی»ایران برنج «.آمریکایی انجام شده است

می به بندر  ۱۵آوریل تا  ۱۵محموله این برنج ها در فاصله .مارس انجام شد ۱۴ها به یورو بوده است. این مناقصه روز مناقصه قیمت

 ۳00م ها به ایران ژانویه گفته بودند که در نظر دارند پس از لغو تحری ۲7مقامات تایلند در .شودامام خمینی یا بندر عباس ارسال می

 .هزار تن برنج بفروشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲700067۵ 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

شود/ آغاز واردات از ابتدای های پاکستانی و هندی وارد ایران میبرنجتر از درصد ارزان 40برنج تایلندی، 

 سال آینده

ندی های تایلمراحل اولیه برای واردات برنج از تایلند طی شده است و اکنون گروه کارشناسی وزارت بهداشت برای بازدید از کارخانه

حداکثر تا  GMP از این کشور پس از تأیید این گروه و صدور مجوزاند. واردات برنج تحت قرارداد واردات برنج عازم این کشور شده

 .یک ماه دیگر آغاز خواهد شد

روش برنج به های، فوگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه تایلند پس از تشدید تحریمدبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران امروز در گفت

های از سرگیری واردات این محصول از تایلند فراهم شد ی به این کشور زمینهایران را متوقف کرد، گفت: پس از سفر رئیس جمهور

 و اکنون در مراحل نهایی کردن قراردادهای واردات برنج از این کشور هستیم.

ن یمسیح کشاورز با تأکید بر اینکه سقفی برای این واردات تعیین نشده است، افزود: میزان واردات را کشش بازار و تقاضا مردم تعی

کند، اما در حال حاضر سقفی برای آن تعیین نشده است.وی بیان کرد: در حال حاضر بیشترین برنج وارداتی به ایران از کشورهای می

واند نیاز اقشار تهای وارداتی است، میگیرد، اما با توجه به اینکه قیمت برنج تایلندی کمتر از سایر برنجپاکستان و هندستان انجام می

کننده چقدر خواهد بود، ادامه داد: در ر را تأمین کند.کشاورز در پاسخ به این پرسش که قیمت برنج تایلندی برای مصرفپذیآسیب

تر از قیمت درصد پایین ۴0حال حاضر برای اعالم قیمت زود است، اما در یک مقایسه ساده می توان که قیمت برنج تایلندی حدود 

 کننده در نظر گرفت.های وارداتی برای مصرفسایر برنج

هزار تن در  ۲00هزار تن است که از این میزان حدود دو میلیون و  ۲00به گفته وی، میزان مصرف برنج در کشور سه میلیون و 

شود.به گزارش ایانا، بر اساس آمارهای وزارت بازرگانی تایلند، ایران در داخل کشور تولید و یک میلیون تن از طریق واردات تأمین می

، اعتمادی بین دو کشورمیلیون دالر برنج از این کشور وارد کرد، اما پس از تخلف یک شرکت تایلندی و ایجاد بی ۱۵0، ۲0۱۱ل سا

میلیون دالر کاهش و سپس متوقف شد. تا اینکه با سفر رئیس جمهوری  ۲.۱تنها به  ۲0۱۲ارزش برنج وارداتی از تایلند در سال 

سال جاری، سخنگوی دولت تایلند از امضای یادداشت تفاهمی برای ازسرگیری خرید برنج از این  کشورمان به این کشور در ابتدای

منظور افزایش مبادالت تجاری کشور خبر داد. بر اساس اظهارات این مقام مسئول تایلندی تقویت تجارت دوجانبه و فروش برنج، به

 ./شوددر کمیته تجارت مشترک در وزارت اقتصاد تایلند محقق میمیلون دالر به سه میلیارد دالر طی پنج سال آینده،  ۳00از 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۱8/%D8%A8%D8%B۱%D۹%86%D 
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 برنج

 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲۳دو شنبه 

 برای کاهش تعرفه واردات برنج باسماتی ها از ایراندرخواست هندی

فدراسیون سازمانهای صادرات هند اعالم کرد هند و ایران به منظور افزایش تجارت دوجانبه، بایستی گامهای فوری از  <مواد غذایی

 .جمله افزایش همکاری در بخش بانکی و منطقی کردن تعرفه کاالهای کشاورزی بردارند

دراسیون سازمانهای صادرات هند خواستار کاهش قابل توجه تعرفه واردات برنج باسماتی از سوی ایران به گزارش اکونومیک تایمز، ف

درصد است. ایران  ۴۵آجی ساهای، مدیرکل این نهاد صادراتی اظهار کرد: تعرفه واردات برای برنج باسماتی هندی حدود .شده است

درصد کاهش دهد. پتانسیل عظیمی برای افزایش صادرات برنج باسماتی از سوی هند وجود دارد. ما  ۲0باید این تعرفه را به حدود 

 .از ایران خواسته ایم این تعرفه را کاهش دهد

ایران حدود دو میلیون تن برنج تولید می کند در حالیکه میزان تقاضا در این کشور حدود سه میلیون تن است و برای تامین این 

 .واردات این کاال عمدتا از هند و پاکستان انجام می گیردتقاضا، 

ساهای از سوی دیگر از بانک مرکزی هند خواست به بانکهای ایرانی اجازه دهد در این کشور شعبه دایر کنند تا به تسهیل تجارت 

شعبه  رشیا اینترنشنال برای افتتاحبه گفته وی، پنج بانک ایرانی شامل بانک پاسارگاد، سامان، پارسیان، ملت و پ.دوجانبه کمک کند

وی در پاسخ به این پرسش که مسئله پرداخت پول میان دو کشور چگونه حل خواهد شد، گفت: بعضی .در هند درخواست کرده اند

 .از بانکهای هندی برای تسهیل پرداخت پول مبادالت تجاری، به افتتاح حساب وسترو و نسترو اقدام کرده اند

 .وسترو از سوی بانکهایی افتتاح می شود که به عنوان مسئول برای تسهیل تجارت عمل می کنندحسابهای نسترو و 

میلیارد دالر در سال  ۱۳.۱۳میلیارد دالر رسید که در مقایسه با  ۹به  ۲0۱۵-۲0۱6تجارت دوجانبه میان ایران و هند در سال مالی 

درگاهی برای فراهم کردن اطالعات مربوط و بازار الکترونیکی  ۲0۱6وزارت بازرگانی در نوامبر سال .مالی پیش از آن کاهش داشت

 .برای خریداران و فروشندگان هند و ایران راه اندازی کرد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳e۹db۳fcb۹df۴0۵۱a0۵ae 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

 میلیارد ریال برای زنجیره تولید عشایر کشور اختصاص یافت 1500

میلیارد ریال تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به حمایت از زنجیره  ۵00یک هزار و  رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت:

به گزارش ایرنا کرمعلی قندالی روز دوشنبه در بازدید .پیش بینی شده است ۹6تولید و توزیع محصوالت دامی عشایر کشور برای سال 

ساله با ضمانت رانه دار با سود چهار درصد و دوره برگشت پنجهای عمرانی عشایر گچساران افزود: این میزان تسهیالت یااز طرح

های مختلفی در قالب اقتصاد وی بیان کرد: برای ساماندهی تولیدات عشایری کشور برنامه .ای برای عشایر مصوب شده استزنجیره

ها اعالم کرد و گفت: از محل برنامه قندالی زنجیره تولید گوشت قرمز را از مهمترین این .مقاومتی در دستور کار این سازمان است

  .شودصندوق توسعه ملی ساالنه، اعتباراتی به این بخش اختصاص و به متقاضیان این طرح واگذار می

درصد  ۲۵درصد صنایع دستی و  ۳۵درصد گوشت،  ۲۵دهند افزود: درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می ۱7وی با بیان اینکه 

  .شودشور از سوی این قشر مولد تولید میمحصوالت باغی و زراعی ک

  .یابددرصد دام سبک کشور توسط عشایر پرورش می ۲8رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: 

میلیون تن انواع محصوالت دامی، زراعی و صنایع دستی در سال گذشته  ۵00وی نقش عشایر را در اقتصاد کشور مهم دانست و افزود: 

های این رسانی سیار از مهمترین برنامهوی تصریح کرد: رفع مشکالت عشایر از جمله خرید تانکر آب .شد از سوی این قشر تولید

رئیس اداره امور عشایر گچساران گفت: هم اکنون بیش از چهار پروژه مهم در مناطق عشایری گچساران  .سازمان در سال آینده است

های های عشایری، زیرساختهکتار از اراضی آبگندی، جاده 700رسانی به مل آبها شاقربان کرمی افزود: این طرح .در دست اجراست

 میلیارد 6 از بیش بااعتباری اکنونهم̍ آبگندیˈرسانی به منطقه عشایری وی بیان کرد: طرح آب .آبگندی و تجهیزات آب عشایر است

خانوار  8۴منظور ایجاد اشتغال پایدار و اسکان دائم کرمی افزود: این طرح به .اجراست دست در درصد ۳0 فیزیکی پیشرفت و ریال

ها و ارائه خدمات بهداشتی کمک به تجهیزات سیار برای خدمات رسانی به عشایر، بهسازی و بازگشایی ایل راه .شودعشایری اجرا می

  .از مصوبات این بازدید بود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱88۹/۱۵00%C۲%A0%D۹%8۵%DB%8C 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

 المللی جایزه بزرگ اختراعات ایرانکسب رتبه سوم مؤسسه رازی در فستیوال بین

اختراعات ایران با تأکید بر اینکه معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه  نماینده مؤسسه رازی در اولین فستیوال بین المللی جایزه بزرگ

رازی به ویژه رئیس و همکاران بخش توبرکولین در کسب این موفقیت مؤثر بودند، گفت: همکاران بخش توبرکولین مؤسسه رازی 

 .تالش های زیادی در راستای موفقیت این اختراع انجام دادند که شایسته قدردانی است

گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه رازی، روح ا... کشاورز با اشاره به دریافت جایزه و کسب مقام سومی نماینده مؤسسه رازی در به 

اولین فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران که با حضور مسئوالن کشور برگزار شد، اظهار کرد: دبیرخانه اولین فستیوال 

 گروه در این فستیوال شرکت کردند. ۱0تشکیل شد که دو هزار اختراع در  ۱۳۹۳زرگ اختراعات ایران در سال بین المللی جایزه ب

وی با بیان اینکه ما به عنوان نماینده مؤسسه رازی در گروه اختراعات مربوط به پزشکی، دامپزشکی، علوم دارویی و تجهیزات پزشکی 

ین اختراعات در چهار مرحله داوری شدند که در نهایت توانستیم در لیست کاندیدا برای قرار گرفتیم، افزود: در مدت یک سال و نیم ا

 ورود به آکواریوم فناوری قرار بگیریم.

رئیس آزمایشگاه تشخیص بخش توبرکولین مؤسسه رازی بیان کرد: آکواریوم فناوری، مدل جدیدی بود که بر اساس آن اختراعاتی 

 به سرمایه گذاران معرفی می شوند.که توانایی تجاری سازی دارند، 

کیت "وی خاطرنشان کرد: در نهایت ما به عنوان نماینده مؤسسه رازی با اختراع کیت االیزای تشخیص سرمی بیماری توبرکولوزیس

  .موفق به کسب رتبه سوم در گروه پزشکی شدیم، این درحالی است که رتبه اولی در این گروه انتخاب نشد "االیزای بیماری یون

کشاورز با تأکید بر اینکه معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه رازی به ویژه رئیس و همکاران بخش توبرکولین در کسب این موفقیت 

مؤثر بودند، گفت: همکاران بخش توبرکولین مؤسسه رازی تالش های زیادی در راستای موفقیت این اختراع انجام دادند که شایسته 

 قدردانی است./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۱۹/%DA%A۹%D8%B۳%D8% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

 هزار تن انواع گندم، شکر و روغن ۳۸بار/ عرضه مرغ در بورس کاال برای نخستینمعامله تخم

دار در محل بورس کاال مرغ نطفهبار تخمدار در تاالر معامالت بورس کاال، برای نخستینمرغ نطفهها از عرضه تخمسالپس از گذشت 

دار در تاالر معامالت بورس کاال و معامله نشدن آن مرغ نطفهها از عرضه تخمبه گزارش خبرنگار ایانا، پس از گذشت سال.معامله شد

را سال رونق بیش از پیش  ۹۵انجام در سالی که خبرهای خوش بورسی برای محصوالت کشاورزی سال طی بارها و بارها عرضه، سر

مرغ بار تخمالملل بورس کاالی ایران گزارش رسید که برای نخستینمعامالت محصوالت کشاورزی کرد؛ از روابط عمومی و امور بین

های گذشته امروز نیز تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران اهدار معامله شده است.البته به روال دستاوردهای مثبت منطفه

مرغ هزار عدد تخم 7۱8تن روغن و  ۳00تن شکر،  ۵0هزار تن گندم خوراکی، چهارهزار تن گندم دوروم، دوهزار و  ۳۲شاهد عرضه 

صورت فیزیکی در تاالر محصوالت ای در قالب طرح قیمت تضمینی و بهتن ذرت دانه ۴۴۳دار بود.این گزارش حاکی است، نطفه

 شود.تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه می ۱00تن انواع قیر و  ۳00هزار و  ۴7شود.در این روز کشاورزی عرضه می

 کیلوگرم شمش طال است. ۱0تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 

 شود./ر بازار فرعی بورس کاالی ایران عرضه میتن پتاس د ۵00عالوه بر این دوهزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱866/%D۹%8۵%D8%B۹%D8%A7%D۹%» 
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 تولیدات باغی )سایر (
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 شودتن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه شب عید توزیع می ۸0

 .شودمرکز بصورت مستقیم با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می ۴۱00صفایی گفت: سیب و پرتقال تنظیم بازار در بیش از 

صفایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه توزیع میوه شب عید ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  به گزارش

در تهران به منظور جلوگیری از روند افزایش قیمت از بیستم اسفند اغاز شده است، افزود: سیب و پرتقال تنظیم بازار در بیش از 

 .شودار عرضه میمرکز بصورت مستقیم با قیمت مصوب ستاد تنظیم باز ۴۱00

مرکز بصورت  ۱00مرکز آن در میادین میوه و تره بار و  ۲00شود که مرکز توزیع می ۳00وی گفت: در تهران نیز پرتقال و سیب در 

تومان،  ۳۹00پراکنده در واحدهای صنفی است.رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: پرتقال تنظیم بازار وارداتی هر کیلوگرم 

 شود.تومان و پرتقال والنسیای تولید جنوب کشور نیز براساس شرایط بازار قیمت گذاری و عرضه می ۱700تامسون شمال هم پرتقال 

های مختلف مجوز دادند قیمت تومان تعیین شده است، اما در استان ۳۵00صفایی گفت: قیمت هر کیلوگرم سیب درجه یک نیز 

زار هر استان عرضه کنند.وی افزود: امسال به علت شرایط خاص بازار پرتقال، توزیع درصد کمتر از قیمت سیب دربا ۱۵سیب را تا 

 میوه شب عید تا اردیبهشت ادامه دارد و مراکز عرضه فقط دو تا سه روز اول عید تعطیل هستند.

http://www.yjc.ir/fa/news/60۱87۴0/%DB%B8%DB%B0%- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6018740/%DB%B8%DB%B0-%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

 تولیدات دام و طیور )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵ اسفند ۲۸: تاریخ

 دامپروری روزه ۳۶5 داستان

 .جدید سال در تردقیق و ترپرتوان شروعی برای باشد آغازی تواندمی گذشت، که سالی در دامپروری کارنامه بر مروری

 کنار در. بود فراوان هایموفقیت و دردسرها از مملو البته و نشیب و فراز پر سالی کشاورزی، هایزیربخش بیشتر مانند دامپروری برای ۹۵ سال

 رخاویا صادرات آنها ترینمهم از یکی. بردمی خود با و شستمی را هاتلخی که شدمی شنیده ایکننده خوشحال خبرهای مواقع، برخی هاتلخی

 دنیا نگهی به هرگز ایرانی پنیر پای اما آورد،می در سر آمریکاییان سفره از ایرانی خاویار پیش، سال چندین تا هرچند. بود آمریکا به لبنیات و

 یمگفت. است ایران هایدامداری تولیدی شیر حاصل که پنیری هم آن بود؛ نکرده مزه هاآمریکایی دندان زیر محصول، این خوش طعم و نرسیده

 از خود حق دنبال به همچنان ۹۵ سال در است همراه مالی ضررهای با نیز گاهی که سودکم و پرزحمت وکارکسب این صاحبان... دامداری

 ال،س دوم نیمه از بلکه نیفتاد، اتفاق این تنها نه. بچرخانند خود نفع به را بازار نتوانستند نیز روز ۳6۵ این طول در آنها. بودند شیرخام فروش

 بیشتر تومان ۱۴۴0 مصوب قیمت از هانرخ فاصله تا دادند تنزل را قیمت شیرخام، کیلوگرم هر ازای به تومان ۱00 تا ۵0 هاکارخانه از بسیاری

 مانند و نرسید جایی به باشد، داشته سرمایه تومان میلیارد 6۵0 بود قرار و شد ابالغ دولت طرف از که شیر زنجیره صندوق طرح حتی. شود

 میز کشوی داخل شیر، خانه طرح مانند و نیامده میان به صندوق این از خبری نیز تاکنون. رفت و داد نوازش را هاگوش و آمد نسیمی

 !خوردمی خاک مجلس، نمایندگان

 مدارس، در شیر توزیع بدون را سال ابتدای ماه 6 تا تقریبا آموزاندانش شود؛نمی ختم اینجا به ۹۵ سال در شیر، موضوع به هااعتناییبی

 اختیار در را الزم بودجه از بخشی دولت و داد نتیجه سرانجام دامی، تولیدات امور در کشاورزی جهاد وزیر معاون هایپیگیری البته. گذراندند

 و گیر همین در. دهد کاهش را آینده درمانی هایهزینه بار از مقداری پیشگیری، اندک هایگذاریسرمایه با بلکه تا گذاشت پرورش و آموزش

 نهزمی در که ایران در فونترا نیوزیلندی بزرگ شرکت حضور خبر ناگهان شدند،می آماده عید خرید برای داشتند مردم که زمانی درست و دار

 بخش لدلی همین به. است ایران به کره صادرکنندگان ترینبزرگ از یکی شرکت این. کرد جلب خود به را هاتوجه است، سرآمد لبنیات، تولید

 با خلیدا باکیفیت شیر و یافته کاهش توجهی قابل حد تا کره واردات به کشور وابستگی درصد ایران، به فونترا ورود با دارد امید خصوصی،

 هایبتصح ترتیب، هر به. داندمی داخلی شیرخام از استفاده را ایران در فونترا حضور شرط وزیر، معاون البته. برسد فروش به ترمناسب قیمتی

 ۹۵ سال دوم نیمه که گفت توانمی جرات به.کرد نظاره ۹6 سال در باید را آن نتیجه که گرفته انجام ارتباط این در خصوصی بخش با مقدماتی

 مرغدارهای تمام و خورد کلید آذرماه ابتدای از مرغ، کشتار وزن و سن کاهش طرح. زد رقم را بیشتری ماجراهای دامپروری، صنعت برای

 موجود هایمرغ بیشتر که داشت خواهد ادامه جایی تا طرح این. دهند کاهش مرحله به مرحله را مرغ کشتار وزن تا کرد مکلف را کشور سراسر

 و فروشندگان دهندگان،پرورش ها،کشتارگاه باشند؛ هماهنگ هم با باید زنجیره هایحلقه تمام راستا این در البته. باشد سایز مرغ بازار در

 در و شده آغاز بازار کف از تقاضا سبک، مرغ مصرف فرهنگسازی صورت در زیرا. دارند دست در را طرح این نبض که مردمی همه از ترمهم

 قطعه، هر در تومان ۵00 و هزار ۲ تا یکروزه جوجه قیمت افزایش ناگهان که رفتمی پیش خوب داشت چیز همه. رسدمی هامرغداری به نهایت

 قیمت سر بر توافق و درپیپی جلسات ها،رایزنی. راند حاشیه به را کشتار وزن و سن کاهش طرح اجرای تقریبا و گرفت را مرغداران گریبان

 ییعن زمستان، اوایل اما است، رسیده ثبات به جوجه قیمت روزها این در اگرچه. ببرد بین از را هیجان این نتوانست نیز تومانی 800 و یکهزار

 البته و رفت باال ناگهانی صورت به نهاده این قیمت کنند،می ریزیبرنامه عید، شب بازار از بیشتر سود برای مرغداران که زمانی درست

 قفو آنفلوآنزای آورد، هجوم هامرغداری سمت به سال دوم نیمه در که دیگری بالی. نیستند مقصر کم اتفاق، این بروز در هم دهندگانپرورش

 اندشده حذف و معدوم پرنده قطعه میلیون ۱۲ حدود لحظه این تا. زندمی خسارت تولیدی واحدهای به ساله همه تقریبا که بود پرندگان حاد

. ودش روشن آنفلوآنزا تکلیف تا شد متوقف کشور، از صنعت این محصوالت صادرات دلیل، همین به. است بوده گذارتخم مرغ آنها بیشتر که

 این متقی افزایش اجازه دام، امور پشتیبانی شرکت پر انبارهای و مرغ اندازه از بیش تولید صادرات، شدن قطع خاطر به عید، شب بازار بنابراین

 جبران را جوجه باالی قیمت توانندنمی و شده مالی ضررهای دچار مرغداران، از بسیاری تعداد اینکه نتیجه. داد نخواهد را محصول

 ینا در دامی، تولیدات امور در کشاورزی جهاد وزیر معاون. شد کشور وارد پاییز اوایل در راس، دوهزار تعداد به سمینتال محموله نخستین.کنند

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 مانند یگرید نژادهای تولید، کیفیت ارتقای و نژادی تنوع برای باید و کرد اکتفا هلشتاین مانند نژاد یک به تنها نباید که است معتقد زمینه

 .شوند کشور وارد نیز سمینتال

 شده یادسیسه جریانی، چنین اتفاقا. گیردمی قرار حیطه این در هم اسپرم واردات بلکه شود،نمی جدید نژاد واردات به مربوط تنها نژادی، تنوع

 هب مربوط تنها واردات، این اینکه از غافل دانست؛می برجام دستاوردهای از یکی را آمریکا از اسپرم واردات که دولت مخالف هایرسانه برای بود

 میعل ایمسئله موضوع، این زیرا. است بوده اتفاقی چنین شاهد هم تحریم دوران حتی کشور، دامپروری صنعت و شودنمی اخیر سال دو یکی،

 ود؛ب تهران بازار در گوشت قیمت افزایش کرد، صدا و سر هارسانه در چیزی هر از بیشتر شاید که اتفاق آخرین.ندارد سیاست به ربطی و است

 .بیندازند کشاورزی جهاد وزارت گردن به را تقصیرها تا کردند را خود تالش تمام و چسبیدند آن به دولت منتقد هایرسانه هم باز که چیزی

 گوشت اتحادیه اما. داشتند زمینه این در پری دست هم عشایر و داشت وجود هادامداری در کافی اندازه به زنده دام که بود حالی در این

 اندکرده عادت لوکس گوشت مصرف به نشینان،پایتخت و آیدمی کردستان از تنها تهران منطقه دام که کردمی اصرار مسئله این بر گوسفندی،

 که بود حالی در خصوصی، بخش نماینده این ادعاهای تمام. است کرده پیدا افزایش گوشت قیمت نیست، کافی اندازه به کردستان دام چون و

 این محدود واردات مجوز تا شد مجبور دولت و چربید آنها زور حال، هر به. نداشت گوشت توزیع در کمبودی تهران، کجای هیچ در قصابی هیچ

 طرح اتحادیه، میان این در. کند متوقف را سبک دام صادرات موقت، صورت به و رسانده درصد ۵ به ۲6 از را تعرفه و کرده صادر را محصول

 با رهب گوشت و کمتر قیمت با و قرمز لیبل دارد، تریپایین کیفیت که میش گوشت شد قرار و کرد مطرح را گوسفند گوشت شدن دونرخی

. فتادا دامپروری برای جاری سال در که بود اتفاقاتی ترینمهم بر مختصر و اجمالی مروری این.شود عرضه بازار در بیشتر قیمت و سفید لیبل

 و بهتر خبرهای بعدی، گزارش در رودمی امید. شودمی منتشر خبرگزاری این از گزارشی چنین هم باز روزی، چنین در دیگر روز ۳6۵

 !/باشیم داشته اختیار در مرور برای تریکنندهخوشحال

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۱۲/%D8%AF%D8%A7%D8%B۳% 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

های وجو برای یافتن جایگزین تعاونیافزایش عالقه دوچندان به پرورش گوسفند شیری در نیوزیلند/ جست

 سنتی

گذاران برای جلوگیری از هجوم ناگهانی متقاضیان در سرمایهاگرچه عالقه به پرورش گوسفند شیری در نیوزیلند افزایش یافته، اما 

 .کننداین صنعت، کمی با احتیاط رفتار می

ش ای بود که روز گذشته در کنفرانس ساالنه پروربه گزارش ایانا به نقل از رادیونز، باال رفتن متقاضیان برای پرورش گوسفند، نکته

ن صنعت گذاری در ایمندان برای سرمایهطرح شد و سخنرانان، میزان استقبال عالقهگوسفند شیری در پالمرستون شمالی نیوزیلند م

واحد کوچک مقیاس پرورش  ۱۳هزار گوسفند در  ۳0را رو به افزایش دانستند. طبق آمارهای موجود، اکنون در نیوزیلند، بیش از 

های نیوزیلند( در این کنفرانس ه مسی )یکی از دانشگاهشود که تنها سه واحد بزرگ در این راستا وجود دارد.استاد دانشگاداده می

سفند های گوناگون از شیر گوتوان پیدا کرد که یکی از آنها تولید فراوردهمندی در میان مردم میگفت: دالیل مختلفی برای این عالقه

وجو وراک برای پرورش این حیوان جستهای پایین تامین خها است. البته دلیل دوم را باید در قیمتبه واسطه بهبود ژنتیکی دام

ه از شیر شود، به استفادهای بزرگ، نیز برای ایجاد تنوع در استراتژی تولید خود که منجر به سود بیشتر میکرد. ضمن اینکه شرکت

نیز  "ونتراف"د مندی در سال گذشته حتی از جانب شرکت بزرگی مانناند.کریگ پریچارد، افزود: این عالقهگوسفند تمایل پیدا کرده

ای تولید )شرکت زنجیره DairyNZخورد. البته تمایل به تولید گوشت گوساله و بره نیز بسیار افزایش یافته که شرکت به چشم می

حصوالت مختلف کشاورزی از جمله محصوالت شیر و گوشت( یکی از آن هاست. به هر ترتیب، ما در حال پیشرفتی بزرگ در تولید م

دامی در نیوزیلند هستیم.وی عنوان کرد: در سال گذشته با وجود اینکه قیمت لبنیات، بهبود چندانی نیافته بود، اما مردم به طور 

تفاق خواستیم انمیگذاران در این صنعت بودیم؛ چیزی که واقعا کردند و ما نگران هجوم ناگهانی سرمایهجدی به این صنعت نگاه می

شد، ارتقا یافته و این وارد نیوزیلند می ۱۹۹0بیفتد.به گفته پریچارد، در چند ماه گذشته مواد ژنتیکی گوسفند شیری که از سال 

موضوع منجر به رشد اقتصادی کشور شده و توانایی رقابت در بازارهای جهانی را به نفع نیوزیلند افزایش داده است. به هر حال این 

 کند.ها را به تکاپو وادار میهای متفاوت، توسعه ژنتیکی دامنعت است که با صورتص

ی های ژنتیکی، شناسایشود که تفسیرهای متفاوتی از ارزشاین استاد دانشگاه معتقد است، در مجموع مشکل ما در این خالصه می

د. بنابراین تولیدکنندگان احتیاج به مجمعی سازمان یافته های مربوط به تولید و توسعه وجود دارها و ارتقای شاخصتوانایی زایش

تر رهنمون سازد. البته به دلیل وجود های کوچک را حل کرده و ما را به یک پاسخ دقیقهای احتمالی بین گروهدارند که تعارض

عمول های سنتی و متعاونیشود آن را مجبور به تشکیل رویکرد متفاوت در پرورش گوسفند شیری نسبت به گاو و بز شیری، نمی

وجوی آن ها برای جایگزینی یک مجمع کند، جستگذاری این افراد، جلب توجه میکرد.پریچارد تاکید کرد: آنچه در ساختار سرمایه

لم گذاری عکند، به اشتراکهای سنتی است. البته به نظر من، چیزی که یک انجمن را واقعی و سودمند میمناسب، به جای تعاونی

ه رسد پرورش گوسفند شیری در نیوزیلند احتیاج بنتیک و ترفندهای تولید بیشتر شیر در این حیوان است. بنابراین به نظر میژ

 انجمن یا چیزی شبیه آن ندارد./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۲۲/%D8%A7%D۹% 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

 های تسبیح در صنعت شترمرغها تا اتصال دانهاز بهبود ژنتیکی محسوس دام

 ۹۵وگوی تفصیلی خود با خبرگزاری ایانا در روزهای پایانی سال معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در آخرین گفت

 .های مختلف دام و طیور را تشریح کرده در زیربخشخورشیدی، اقدامات انجام شد

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

برای ایانا، ماهیت و اهداف  در یادداشتی مفصلچندی پیش، دکتر حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، 

های این معاونت تنها مرغ را توضیح داد که متن کامل آن در این خبرگزاری منتشر شد. البته اقدامات و سیاستنعت مرغ و تخمص

هایی خطیر را بر عهده دارد. آنچه در ادامه های دام سبک، سنگین و شترمرغ نیز مسئولیتمحدود به طیور نیست و در قسمت

 رکنی است. وگوی ایانا با حسنخوانید، گفتمی

 تراز تجاری 

میلیون دالر بود. در حالی که امروز در  ۱۳0که دولت کار خود را آغاز کرد، تراز تجاری، منفی  ۹۲در زیربخش دام و طیور، از سال 

 قتوان ادعا کرد که جهشی بزرگ و مثبت در این عرصه اتفاایم. بنابراین میمیلیون دالر تراز مثبت رسیده ۵۵۴ماهه سال به  ۱۱

افتاده که منوط به افزایش صادرات و کاهش محسوس واردات است. به عنوان مثال، بازارهای مختلفی برای لبنیات تولیدی کشور به 

تن شیرخشک ایران را خریداری کرده و یک هزار تن نیز  700هزار و  ۳ترین آن روسیه بود. این کشور تاکنون وجود آمد که مهم

درصدی  ۳0هزار تن بوده، رشدی  7۵0ماهه امسال حدود  ۱۱این صادرات لبنیات، با توجه به اینکه در سفارش جدید داده است. بنابر

درصد تا پایان سال  ۴0رود با ادامه داشتن این روند، فاصله مذکور به گذارد که امید میماه سال قبل را به نمایش می ۱۲نسبت به 

هزار  ۱00وآنزا به واحدهای مختلف طیور در سراسر کشور حمله برد، اما قریب به برسد.در سال جاری، با توجه به اینکه بیماری آنفل

ی، ها از این بیماررود با فروکش کردن تب آنفلوآنزا و پاک شدن بیش تر استانتن صادرات در این حوزه به ثبت رسید و گمان می

 شورهای همسایه را تصاحب کنند.دوباره مقوله صادرات در این عرصه رونق گرفته و تجار ایرانی بازارهای ک

 80درصد کاهش به  ۱0هزار تن بود که این رقم در سال جاری با  ۹0دهد که واردات گوشت قرمز، در سال گذشته آمارها نشان می

ین حال، ماه است که صادرات متوقف شده، اما با ا ۲هزار تن رسیده است. البته در بخش دام، برای ایجاد توازن در بازار داخلی، حدود 

ماهه ابتدای سال جاری است. این محصول، با کیفیتی  ۹هزار راس دام سبک در  ۲00آخرین آمارها حاکی از صادرات یک میلیون و 

 رسد.شود و با قیمتی مناسب و وضعیتی مطلوب در کشورهای همسایه به فروش مینظیر در ایران تولید میکم

های موجود در کشور به نحو عالی شود که هم از زیرساختاری وجود دارد، موجب میبه هر ترتیب، نگرشی که در پویایی تراز تج

 کنند، بهره برد.ها برای ایران فراهم میهایی که همسایهاستفاده شود و هم از فرصت

 عسل

ی که توان صادراتی تن تجاوز نکرد. در حال ۳۳0هزار تن عسل در کشور، اما حجم صادرات آن از یک هزار و  8۱با وجود تولید حدود 

شود. البته دلیل اصلی آن را باید در کشش بازار داخلی و محدودیت در هزار تن در سال برآورد می ۵ما در این مقوله، حداقل 

ای است که عرضه کننده این محصول، رغبت بیشتری برای فروش عسل وجو کرد. به عبارتی شرایط به گونههای خارجی جستقیمت

دارد. به هر حال، تا همین چند سال پیش، تولیدکنندگان تنها خود را به تولید عسل محدود کرده بودند، اما اکنون  در بازار داخلی

رود. الزم به ذکر است که ترین آنها به شمار میموم از مهمگیر داشته است. گرده گل، ژل رویال و برهتنوع محصوالت افزایشی چشم

العاده در بهبود وضعیت تواند تاثیری فوقکیلوگرم ژل رویال از کندوها برداشت شده که می ۹00برای نخستین بار در سال جاری، 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دانند ریزی شده به زنبورداران محقق شد و اکنون زنبورداران میهای برنامهاقتصادی زنبودار داشته باشد. این امر نیز در سایه آموزش

 آورد. توان کل منافع عسل را در چند گرم ژل به دستکه می

 شترمرغ

هزار قطعه گوشتی است. اگرچه  ۹0هزار قطعه مولد و  ۱0ایران دومین کشور فعال در پرورش شترمرغ، با در اختیار داشتن بیش از 

ها های تسبیح جدا از هم است و باید چیزی شبیه نخ، این دانهتاکنون اقداماتی که در زمینه پرورش شترمرغ انجام شده، مانند دانه

م متصل کند، اما این اتفاق با تشکیل نخستین زنجیره پرورش شترمرغ در استان فارس افتاد؛ واحدی کامل که با احداث را به ه

ا کند. این موضوع به ویژه در ارتباط بکشتارگاه مخصوص شترمرغ، تولیدات خود را با کیفیتی مطلوب و استاندارد به بازار عرضه می

ای و بدون پارگی از بدن شترمرغ جدا شود، ارزشی برابر با یرا این بخش اگر به صورت حرفهکند. زاستحصال پوست خودنمایی می

برابر پیدا کرده و در افزایش درآمد  ۱0هایی تا آید، قیمتگوشت خواهد داشت. البته مصنوعاتی که از فراوری این چرم به دست می

وارد تزئینی، در صنعت خودروسازی برای غبارروبی اولیه قبل از رنگ و تولیدکننده بسیار موثر است. پر این حیوان نیز به غیر از م

یورو در هر  ۵0ها کاربرد دارد. به طوری که صادرات پر شترمرغ به اروپا بیش از همچنین داستر جهت تمیز کردن ویترین مغازه

برند، باال بودن سطح کلسترول رنج می کند. گذشته از این ها مصرف گوشت این پرنده برای کسانی که ازکیلوگرم نصیب تاجر می

 بسیار مفید بوده و نیاز آن ها را به گوشت قرمز، بدون آسیب رساندن به وی، برطرف کند.

 دام سبک

های های کوچک بوده است. اگرچه در سالهای سنگین، بهینه کردن ساختار ژنتیکی دامهای وزارتخانه از همان ابتدا عالوه بر دامبرنامه

 ها به تولید بیش تر شیر از بز و افزایش تولید گوشتایم، اما یکی از هدفگذاریر دام سبک، اتفاق مثبت چشمگیری نداشتهگذشته د

 تر کند، بهاز گوسفند بوده است. به موازات آن، راهکارهایی که نگهداری دام کوچک در واحدهای نیمه بسته را برای دامدار اقتصادی

درصد، به مراتع آزاد وابستگی وجود داشت. بنابراین دامدار، به دلیل  ۹0ای بود که تا ورش سنتی، به گونهمرحله اجرا رسید. شرایط پر

کرد، اما اکنون سیاست معاونت بر این اصل گذاشت، به نحوه پرورش، توجه چندانی نمیهایش میخوراکی که طبیعت در اختیار دام

صورت نقدی خریداری کند، باز هم سود اقتصادی معقول داشته باشد. این امر حاصل  استوار است که حتی اگر دامدار کل علوفه را به

سال پیش آغاز شده، هم از منابع ژنتیکی داخلی،  ۲هایی که از ها اتفاق جدید بیفتد. با برنامهشود مگر اینکه در ژنتیک دامنمی

دهندگان قرار گرفت. بز نژاد گله بزرگ، در اختیار پرورشها انتخاب شدند و هم آخرین دستاوردهای دنیا با واردات چند برترین

به شمار  های این وارداتاز اسپانیا که قابلیت تطبیق با مناطق گرمسیری را داشته باشند، از نمونه "مورسیا"از فرانسه و نژاد  "سانن"

های مختلف، افزایش تولید را نژادهای منطقه توان به صورت خالص تکثیر کرد و هم با آمیزش آن ها بارود. این نژادها را هم میمی

برداری مراتع کاهش یابد. هرچند که در اجرای این میلیون راس از بهره ۳رقم زد. البته بر اساس اسناد باالدستی، قرار است ساالنه 

ز دلی نسبی در استفاده اایم، اما حدود یک میلیون راس از ظرفیت مذکور کاهش یافت که تعادستورالعمل به طور کامل موفق نبوده

اد آنها داری، اقتصهای پر تولید در اختیار خانوارهایی قرار گرفته که به سطح معنیمنابع طبیعی ایجاد کرد. به هر ترتیب، اکنون دام

ات اساسی ای نزدیک، اقداماندازی این واحدها در استان کرمان تا آیندهرا بهبود بخشیده است. احداث واحدهای کوچک در یزد، راه

شود. های آن محسوب میها با همکاری آستان قدس رضوی در خراسان رضوی، از نمونهدر استان بوشهر و همچنین واگذاری دام

هایی مبنی بر تولید هفت لیتر در روز نیز وجود داشته لیتر در روز است که البته گزارش ۳های وارداتی، باالی متوسط تولید شیر دام

 زند.ستحصال شده از این بزها تا دو برابر شیر گاو بوده که شرایط مطلوبی برای روستاییان رقم میاست. قیمت شیر ا

در زیربخش پرورش گوسفند، توجه بیشتر بر نژاد رومانف با تاکید بر پرورش در محیط بسته مد نظر بود. با اقدامات انجام شده و 

ار ها اظهری از دامدارها نتایج نسل اول را به چرا برده و از چابکی و آمادگی دامهای بومی در مناطق مختلف، بسیاتالقی رومانف با دام
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بره به  ۱.۵بره به ازای هر دام مولد، به حدود  0.7رضایت کردند. ضمن اینکه ظرفیت دوقلوزایی آنها بسیار باال بوده و تولید از حدود 

توان این ظرفیت را به ریزی اصولی در مدیریت، پرورش و تغذیه میهازای هر دام مولد رسیده است. این در حالی است که با برنام

 باالی دو بره افزایش داد.

 دام سنگین 

رود، اما در اند که البته نژادی مطلوب به شمار میدهنده نژاد هلشتاین بودهدر دو دهه گذشته بیشتر واحدهای دامپروری، پرورش

توانست خود را با آن حال و هوا تطبیق دهد. ضمن اینکه آمد و نمیی دام پایین میای بود که بازدهبرخی مناطق شرایط به گونه

، به واسطه مزایایی که دارد، استقبال دامداران به "سمینتال"توقع باالیی در تغذیه، بهداشت و پرورش دارد. بنابراین با معرفی نژاد 

ز تر، ادار و شرایط پرورش آسانپروتئین شیر به صورت معنی ها، باال بودن چربی وشدت باال رفت. سرعت رشد خوب در گوساله

به بیش  ۹۲هزار دز درسال  ۴0تا  ۳0رود. به همین دلیل توزیع اسپرم سمینتال از حدود های سمینتال به شمار میترین ویژگیمهم

فزون دامداران به پرورش این نژاد دارد. برابری، نشان از تمایل روزا ۱0هزار دز در سال جاری رسیده که این افزایش  ۴00تا  ۳00از 

ها را درون یک سبد نچینیم و از تنوع نژادی مرغسیاست وزارت جهاد کشاورزی نیز بر این اصل استوار است که به اصطالح، تمام تخم

تواند در هستند که می بیلیارد و سمینتال از جمله نژادهاییهایی مانند جرسی، براون سوئیس، مونتدر کشور برخوردار باشیم. نمونه

دام برتر دنیا در نژادهای مختلف، اسپرم تهیه کنیم تا آخرین تحوالت  ۱00کنار هلشتاین پرورش یابد. هدف گذاری ما این است که از 

راس در کشور  ۱700ای است که واحدهای باالی ژنتیکی دنیا به ایران وارد شود. به هر حال، اکنون طرفداران سمینتال به گونه

درصد در چربی شیر نسبت به هلشتاین برتر است. ضمن اینکه به  ۲۵تاسیس شده است. این نژاد، هم زاد و ولد مطلوبی دارد و هم 

 برد./جای انباشتگی چربی، از عضله دوالیه برخوردار خواهد بود که این موضوع درصد گوشت را در الشه باال می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱86۱/%D8%A7%D8%B۲%D-8%.. 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۶تاریخ: 

 طریق کشت انتظاری میسر استروایتی جدید از نوسانات قیمت حبوبات/خوداتکایی تولید تنها از 

هزار هکتار افزایش یافته چرا که توسعه این  6۲هزار هکتار به  ۳۲خاکسار گفت: امسال سطح زیر کشت پاییزه و انتظاری از حدود 

 .برابر افزایش دهد ۳تا  ۲تواند افزایش عملکرد در واحد سطح را کشت می

افزایش عملکرد و پایداری تولید حبوبات یکی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ورزی است که بدین منظور انتقال کشت بهاره به پاییزه و انتظاری را در های مهم معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشااز سیاست

در برنامه ششم توسعه پروژه هایی همچون ساماندهی بذور، مصرف بهینه کود، توسعه مکانیزاسیون، .دستور کار خود قرار داده است

 .ایی در تحقق اهداف داشته باشدتواند تأثیر بسزهای آبیاری نوین به ویژه نواری میکشاورزی حفاظتی و توسعه روش

های اخیر سیر صعودی به خود گرفت که مسئوالن دالیل رغم وضعیت نسبی تولید، قیمت حبوبات طی ماهگفتنی است که علی

 .ها اعالم کردندمختلفی برای این افزایش قیمت

www.yjc.ir/fa/news/http://600۴۴۲۹/%D8%B۱%D۹%88%D8% 
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 چای
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۹ : تاریخ

 درصدی تولید برگ سبز چای در کشور ۶0افزایش 
درصد افزایش وزن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر  60هزار تن برگ سبز چای با  ۱۳۹رئیس سازمان چای کشور از تولید  

مانده مطالبات چایکاران در آخرین وگو با خبرنگار فارس در الهیجان با اشاره به پرداخت باقیمحمدولی روزبهان امروز در گفت .داد

داران چای بود به حساب میلیون تومان از مطالبات چایکاران که مربوط به کارخانه ۲۴0میلیارد و اظهار کرد: یک ۹۵روز کاری سال 

میلیون تومان مطالبات چایکاران اشاره کرد و افزود: چایکاران  ۴00میلیارد و  ۲۳۴وی به پرداخت در مجموع .تچایکاران واریز شده اس

داران چای بابت تولید و تحویل برگ سبز چای ندارند و صددرصد وجوه به حساب آنها واریز شده دیگر طلبی از دولت و حتی کارخانه

خبر داد و بیان کرد: تولید چای مذکور نسبت  ۹۵هزار تنی برگ سبز چای در سال  ۱۳۹رئیس سازمان چای کشور از افزایش .است

درصد در  7۳روزبهان با بیان اینکه ارزش چای تولیدی توسط چایکاران .درصد افزایش داشته است 60به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش قیمت و درآمد چایکاران هستیم و سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: در سال جاری شاهد 

 .درصد رشد داشتیم 7۳میلیارد تومان پرداختی به چایکاران،  ۱۳6در مقایسه با تولید 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۹000۲0۹ 
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 خاک 
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 بروز بحران خاک در دهه آینده

های اصلی کشور گفت: اگر معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مغفول واقع شدن خاک به عنوان یکی از دغدغه

 .سال آینده با مشکل خاک نیز مواجه باشیم ۱0است در امروزه با مشکل آب مواجه هستیم، ممکن 

های اصلی کشور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مغفول واقع شدن خاک به عنوان یکی از دغدغه

 .سال آینده با مشکل خاک نیز مواجه باشیم 10گفت: اگر امروزه با مشکل آب مواجه هستیم، ممکن است در 

نا از پاون، چهاردهمین جلسه کارگروه مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص طرح احیا و تعادل بخشی گزارش ایابه

شنبه( با حضور رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، علی مراد اکبری معاون امورآب های زیرزمینی، عصر دیروز )سهآب

ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضای کار گروه در ساختمان ستادی رسولیجو خاک وزارت جهاد کشاورزی، محمد حا

وزارت نیرو برگزار شد.علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این نشست با ارائه گزارش عملکرد یک ساله 

ل سال جلسات متعددی تشکیل شد که در برخی موارد شاهد های نیرو و جهاد کشاورزی بیان کرد: در طوکارگروه مشترک وزارتخانه

ز سر های بهتر مشکالت را اتر توانستیم با اندیشههای قویریزیهایی بودیم که به دلیل وجود اهداف مشترک و برنامهاختالف سلیقه

های مختلف آبریز شور در حوضهشاهد جلسات متعدد در خصوص کیفیت و کمیت آب ک ۹۵وی با اشاره به اینکه در سال .راه برداریم

ایم، گفت: با اتمام سند ملی آب که متفاوت از سند قبلی است، شاهد ورود هواشناسی و خاک نیز در سند ملی آب که )آبخیز( بوده

 .ای از اطالعات برای استفاده مشاوران باشد هستیمها بتواند گنجینهشود تا ظرفیت نگهداری و نفوذپذیری خاکباعث می

 از مشکل آب، مشکل خاک جدی است بعد

های اصلی کشور، افزود: اگر امروزه با مشکل آب مواجه علی مراد اکبری با اشاره به مغفول واقع شدن خاک به عنوان یکی از دغدغه

 .سال آینده با مشکل خاک نیز مواجه باشیم ۱0هستیم، ممکن است در 

 .ک به هیچ عنوان دارای تجدیدپذیری نیستوی بیان: آب یک عنصر تجدید پذیر طبیعت است ولی خا

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با بیان اینکه الیحه حفاظت از خاک در مجلس شورای اسالمی مطرح شده است، 

 درصد ۳یا  ۲های موجود کشور کمتر از نیم درصد است که باید به درصد خاک 60گفت: خاک مخزن آب است و مواد آبی بیش از 

های کشور است و وزارت نیرو در مدتی که مسئولیت ترین طرحوی با اشاره به اینکه طرح احیا و تعادل بخشی یکی از مهم.افزایش یابد

دبیری آن را به عهده داشته به نحو احسن وظایف خود را انجام داده است از اعضا خواست تا برای سال آینده نیز مسئولیت دبیری 

ای با حضور پیشنهاد کرد: در سال آینده جلسه ۹6اکبری با بیان اهمیت این طرح برای سال .ت نیرو سپرده شوداین کارگروه به وزار

ای که ماه یک بار ارائه شود و در قالب نامه ۳های این کارگروه باید هر وی ادامه داد: گزارش.وزرای نیرو و جهاد کشاورزی برگزار شود

 .نسبت به افزایش تخصیص اعتبار این طرح اقدام شود شود،کشاورزی به رئیس جمهور ارسال می از سوی معاونان وزارت نیرو و جهاد

 موفقیت طرح تعادل بخشی در گرو اجماع ملی 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این جلسه گفت: برای موفقیت طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی نیاز به ایجاد 

ی ارحیم میدانی با بیان این مطلب که دبیری کارگروه مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به صورت دوره.ماجماع ملی داری

به عهده وزارت نیرو بود که در این جلسه با اکثریت آرا قرار شد تا  ۹۵و یک ساله است، افزود: مسئولیت دبیری این کارگروه در سال 

 .ر عهده این وزارتخانه باشدنیز ب ۹6انجام این مسئولیت در سال 

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

رود، افزود: ما باید شناسایی دقیقی از منابع وی با اشاره به اینکه اگر به دنبال مباحث مهم خاک نباشیم، بخشی از آب نیز به هدر می

 .خاک کشور داشته باشیم، زیرا خاک نامناسب باعث خواهد شد تا بخش زیادی از آب کشور به صورت تبخیر از بین برود

 نقش خاک در هدر رفت آب

ایم و برای موفقیت طرح احیا و تعادل رحیم میدانی با اشاره به این مطلب که در دولت یازدهم کار سخت و سنگینی را آغاز کرده

بخشی منابع آب زیرزمینی نیاز به ایجاد اجماع ملی داریم، افزود: در سطح دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی نیاز به مطرح شدن 

 .شبهات است تا با تبادل اطالعات و افکار به یک نقطه مشترک برسیم و همگی در موفقیت این طرح سهیم باشیم

وی با بیان اینکه کشور ما شاهد از بین رفتن نیمی از منابع آبی خود به واسطه عدم مدیریت در تولید و مصرف بوده است، افزود: به 

مهری مسئوالن قرار گرفته و اعتبارات الزم برای اجرای آن اختصاص نیافته که رد بیرغم اهمیت این طرح، متاسفانه این طرح مو

ن های آن را تا پایاخصوص این طرح باشیم تا بتوانیم پیگیریها بهامیدواریم در سال آینده شاهد تحوالت اقتصادی در همه برنامه

 .ادامه دهیم

 ترین مصوبات پانزدهمین جلسه شورایعالی آبمهم

برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در سخنانی با اشاره به ضرورت تشکیل کار گروه گیر حبیبی معاون حفاظت و بهرهجهان

مشترک بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بر لزوم توجه به وضعیت کنونی منابع آب زیرزمینی کشور و اجرای تکالیف شورای عالی 

 ریزی توسطگانه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، محاسبه آب قابل برنامه ۱۵های هوی افزود: اجرای پروژ.آب تاکید کرد

ماه، تعیین الگوی کشت توسط جهاد کشاورزی در مدت دو سال و تشدید برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع  6وزارت نیرو ظرف 

 .بود ترین مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آبآب را از مهم

جلسه رسمی تشکیل داده است گفت: اتخاذ  ۱۴های نیرو و جهاد کشاورزی تا کنون وی با بیان اینکه کار گروه مشترک وزارتخانه

های تابعه دو وزارتخانه در خصوص ها و سازمانهای دو وزارتخانه، متعادل سازی شرکتهای الزم برای نظام مند کردن همکاریتصمیم

های طرح احیا در دو وزارتخانه، اقدامات زم برای اجرای طرح تعادل بخشی و احیا، پیگیری روند اجرای پروژههای الانجام همکاری

 .مشترک برای پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات الزم برای طرح احیا از دیگر وظایف این کار گروه است

های غیر مجاز، تعیین جاد معیشت جایگزین برای صاحبان چاهها و پیشنهادات به منظور ایجهانگیر حبیبی ادامه داد: ارائه راه حل

ها و اجرای واحدهای هماهنگی جهت تدقیق آمار و اطالعات دو وزارتخانه و اجتناب از ورود به ماهیت آمارها، تمرکز بر فعالیت

پروانه معتبر و مجهز به کنتور با اهداف های دارای های نوین آبیاری برای چاههای پایلوت، اجرای طرحهای دو وزارتخانه در دشتپروژه

حفاظت منابع آب و صرفه جویی در مصارف و همچنین بکارگیری همه ظرفیت هادر توجیه و آموزش کشاورزی و آگاهی رسانی 

 عمومی در راستای بهبود وضعیت مصارف آب بخش دیگری از وظایف این کار گروه است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹6۵/%D8%A8%D8%B۱%D 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 خوداتکایی دانه های روغنی در داخل امکان پذیر است؟

 . درصدی نیاز کشور در داخل هستیم 70ساله به دنبال خوداتکایی ۱0مجری طرح دانه های روغنی گفت:طی یک برنامه 

گروه   صنعت، تجارت و کشاورزیعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آخرین وضعیت تولید دانه های روغنی اظهار داشت: میزان تولید مجموعه دانه های  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

هزارتن است و پیش بینی می شود  ۳۳0درصدی در سال جاری  ۳0)کلزا،آفتابگردان،سویا،گلرنگ( به طور متوسط با افزایش  روغنی

حدود دو نیم برابر  ۹۵نسبت به سال  ۹6هزارتن برسد چرا که برداشت کلزا در سال  ۵00الی  ۴00که در سال آینده این رقم به 

ولید در سال جاری افزود:پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، ارائه تسهیالت و آموزش وی در خصوص دالیل افزایش ت. خواهد بود

به کشاورزان، در اختیار قرار دادن بذور مناسب و ارائه کمک های فنی و اعتباری از جمله دالیل اصلی افزایش تولید در سال جاری 

ر کشور امکان پذیر است یا خیر، بیان کرد: هیچ چیز غیر ممکنی مهاجر در پاسخ به این سوال که خوداتکایی روغن د.به شمار می رود

 .درصدی نیاز کشور در داخل هستیم 70ساله به دنبال خوداتکایی  10در دنیا وجود ندارد ضمن آنکه ما طی یک برنامه 

به شمار می رود که اگر تناوب مجری طرح دانه های روغنی ادامه داد: با توجه به آنکه کلزا مهم ترین محصول در پایداری تولید گندم 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه .گندم با کلزا نداشته باشیم پایداری تولید از بین می رود و مجدداً وارد کننده می شویم

لی یروغن های تولیدی داخلی هیچ کدام تراریخته نیست، افزود: روغن های تولیدی کشور جز سالم ترین محصوالت است که به دال

 .اعم از پایداری تولید گندم، تأمین روغن مورد نیاز، تأمین کنجاله و افزایش بهداشت عمومی را در بر دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/60۱۳8۹۹/%D8%AE%D۹%88% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵ اسفند ۳۰تاریخ: 

 طالی سرخ به یغما رفت

درصد زعفران در ایران، اما سهم کشور ما در تجارت جهانی چندان  ۹0عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به تولید بیش از 

گروه اقتصادی باشگاه   صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگارعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با .چشمگیر نیست

گیرد، اظهار داشت: با توجه به سطح زیر درصد تولید زعفران در کشور ما صورت می ۹0با اشاره به اینکه بیش از  خبرنگاران جوان،

درصد تولید زعفران به صورت انحصاری متعلق به ماست که با این وجود قادر به  ۹0هزار هکتار بیش از  ۹0کشت زعفران بالغ بر 

جهانی چندان چشمگیر نیست چرا که سایر کشورهای  وی افزود: با این وجود سهم کشور ما در تجارت.تأمین کل نیاز دنیا هستیم

 .نمایندهای جدید به اسم خود صادر میتولیدکننده زعفران کشور ما را تحت عنوان و بسته بندی

حسینی با بیان اینکه افغانستان عزم خود را برای رقابت در تولید زعفران به کار گرفته است، گفت: با توجه به تولید ناچیز زعفران در 

 .افغانستان باید گفت که این امر شعار و تبلیغی بیش نیست

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود آنکه هیچ کشوری قادر به رقابت تولید با کشور ما نیست از این رو الزم است که با اعمال 

 .مدیریت صحیح و حمایت همه جانبه دولت از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد

پردازند، بیان کرد: این درحالی است که هند از کشور ای نمیها برای صادرات زعفران به هند تعرفهبه این سؤال که افغان وی در پاسخ

ها از هند تعرفه باالیی وضع نماید از این رو مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی بایستی برای واردات سایر ادویهای باال اخذ میما تعرفه

 .تثبیت جایگاه ما در بازار هند را به همراه دارد کنند چرا که این امر

http://www.yjc.ir/fa/news/60۱۴7۵6/%D8%B7%D۹%8۴% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۲تاریخ: 

برفکی توسط مؤسسه رازی از سال آینده/ رویکرد سازمان دامپزشکی برای واردات تولید واکسن روغنی تب
 واکسن، محتوامحور است، نه برند محور

های زیادی به تولید مواد های کشور هجوم آورده و خسارتبرفکی، از گروه امراضی است که تقریباً هرساله به دامداریبیماری تب

ا وگو با خبرنگار ایانهای دامی سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتمدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری.کندوارد میپروتئینی 

 برفکی از طرف مؤسسه رازی به بازار عرضه شود.با اعالم این خبر گفت: قرار است از سال آینده یک میلیون دز واکسن روغنی تب

های هندی تجربه شد، با نمونه ۹۵و  ۹۴های برفکی در سالهای روغنی تبینکه استفاده از واکسنپیما با اشاره به اداریوش جهان

صورت گرفته و به سازمان دامپزشکی تحویل شود، اما با توجه به مشکالتی  ۹۴افزود: البته قرار بود که این نوع واکسن، تا انتهای سال 

 رود که در سال آینده تولید آن محقق شود.وضوع به تأخیر افتاد و امید میکه در روند ساخت و تکنولوژی به وجود آمد، این م

های روغنی عنوان کرد: برای واحدهای صنعتی که موازین بهداشتی را رعایت کنند، استفاده از این واکسن وی درباره مزایای واکسن

اهش داده و حتی بعد از چند نوبت، به یکبار در سال برسد. ها را از سه یا چهار بار در سال به دو بار در سال کتواند تعداد تزریقمی

شود. ضمن اینکه میزان و طول مدت ایمنی یابد و هم زحمات واکسیناتورها کم میبر این اساس، هم هزینه واکسیناسیون کاهش می

یان ازمان دامپزشکی کشور با بهای دامی سنیز افزایش یافته و دوام بیشتری خواهند داشت.مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

ارزه شوند؛ بنابراین برای مبها هرساله عوض میالسویهدلیل اینکه تحتبرفکی دارای هفت سویه است، ادامه داد: بهاینکه بیماری تب

اردات ه واسطه وخوبی پایش کرد. البته بخشی از نیاز داخلی به این واکسن، ببا این ویروس، باید به شدت مراقب بود و واحدها را به

 مرتفع شده و فرانسه، ترکیه و هند از کشورهایی هستند که امسال برای این منظور انتخاب شدند.

السویه از عربستان وارد ایران شد و به موازات آن، مشکالت مؤسسه رازی در تأمین که یک تحت ۹۴پیما اظهار کرد: در آذر سال جهان

زایش یافته و ترکیه که قبل از ایران درگیر شده بود، فرصت کافی برای تولید واکسن مورد برفکی افواکسن، موجب شد که نفوذ تب

نظر را داشت. بنابراین با توجه به سویه ویروس برای هر منطقه، به واسطه واردات از ترکیه جهت استفاده نیمه غربی کشور واکسن 

 م کردیم.برفکی وارد و با کمک تولیدات داخلی، به واکسیناسیون اقداتب

ه های هندی انتخاب شدند کشد، واکسنوی یادآور شد: برای نیمه شرقی نیز با توجه به سویه و قرابتی که به این منطقه مربوط می

دی را های هنشناسی این گزینش صورت گرفته است؛ بنابراین ادعای برخی که واکسنبدون شک با کار کارشناسی و علم بیماری

اساس بوده زیرا انتخاب سازمان دامپزشکی بر اساس برندها نیست بلکه تأکید اصلی بر محتوای د، بیدهنناکارآمد جلوه می

های های سازمان جهانی بهداشت دام، کشورها باید به سمت استفاده از واکسنهاست.وی در پایان تأکید کرد: بر اساس توصیهواکسن

د و دهکه جمعیت ویروسی نسبتاً باالیی دارد، بیش از چهار ماه جواب نمیهای آبی، در کشورهایی روغنی حرکت کنند؛ زیرا واکسن

 های زمانی چهار ماهه تکرار شود که چنین موضوعی از منظر اقتصادی و کالن، به صرفه نیست./به ناچار باید این واکسیناسیون در بازه

tp://www.iana.ir/fa/news/ht۴۱80۹/%D8%AA%D۹%88%D۹ 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/41809/%D8%AA%D9%88%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139اسفند چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲۸شنبه 

 ها را در اتاق نگه داریم یا یخچال؟آجیل

های ها گفت: آجیلیک متخصص علوم و صنایع غذایی ضمن بیان بهترین شرایط برای حفظ و نگهداری آجیل و مغزدانه <مواد غذایی

جذب رطوبت و بو به خود هستند و در صورتی که به روش مناسبی نگهداری نشوند، رشد آفات در آنها سرعت و پاک شده، مستعد 

دکتر آراسب دباغ مقدم، با اشاره به اینکه مدت و مکان نگهداری آجیل ها به دما و رطوبت محیط بستگی دارد، گفت: .گیردافزایش می

مای یخچال و فریزر کمتر است و مغزهایی که بیش از چند ماه در دمای گرم اتاق عمر مفید نگهداری آجیل ها در دمای اتاق از د

وی افزود: اگر می خواهید مغزهای آجیلی را در دمای اتاق نگهداری کنید بهتر .نگهداری شوند کیفیتشان را از دست خواهند داد

روی احتمالی موجود در آنها از بین برود؛ اما اگر می ساعت در فریزر قرار دهید تا آفات و تخم و ال ۴8است ابتدا آنها را به مدت 

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: زمانی .خواهید مغزها را در یخچال نگهدارید دیگر به این کار نیازی نیست

ها را در ظروف که آجیل را در دمای اتاق نگهداری می کنید، برای آنکه رطوبت و بوهای خارجی جذب آن نشود، باید آن

دکتر دباغ مقدم در پاسخ به این .یا شیشه ای دربسته و مقاوم به نور و رطوبت و بو قرار دهید <plastic dishes>پالستیکی

پرسش که آیا گردویی که روغن آن تند شده باشد برای سالمت مضر است یا خیر گفت: مصرف گردویی که روغن آن تند و طعمش 

 .المت مضر نیست، اما کیفیت تغذیه ای چندانی نداردنامطبوع شده باشد برای س

وی افزود: بهتر است برای حفظ کیفیت و ارزش تغذیه ای پسته نیز آن را در پوسته سختش نگهداری کنید و از خرید پسته مغزشده 

آن  ه سال هم می تواناجتناب کنید. اغلب مغزها ترجیحا با پوست، به مدت یکسال در یخچال قابل نگهداری هستند و بین یک تا س

ها را در فریزر نگه داشت. برای اینکه از خواص تغذیه ای و طعم خوشایند مغزهای آجیلی نهایت بهره را ببرید بهتر است آنها را به 

گر یاندازه نیاز تهیه کنید و به صورت تازه بخورید زیرا این نوع محصوالت با گذشت زمان در محیط یخچال و فریزر بوی مواد غذایی د

 .را به خود می گیرند و طعمشان هم ناخوشایند می شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=c۴ea۴۱d66۹۵۲۴۲۳687e۴۲۵۵7۵a 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲6پنج شنبه 

 برای تقویت مغزخوردنی هایی 

ادویه به نقل از سایت هلث نیوز را  ۱0کافی است این  .مفید باعث تقویت مغز می شود پخت و پز با گیاهان و ادویه <غذا و تغذیه

 .به برنامه غذایی خود اضافه کنید

 :زردچوبه

 .دهدشود، کاهش میمی <Alzheimer>های موجود در مغز را که باعث بروز بیماری آلزایمرحاوی ماده شیمیایی است و پالک

 :زعفران

 .اندازه داروی ضدافسردگی در درمان مبتالیان به بیماری افسردگی مؤثر استنتیجه سه تحقیق نشان داد، عصاره زعفران به

 :گلیمریم

 .شودشواهد علمی نشان داده که این گیاه باعث تقویت حافظه می

 :دارچین

 .کندرا تنظیم میعالوه بر تقویت قدرت توجه، قند خون 

 :ریحان

ضدالتهابی دارد همچنین در برابر بیماری آلزایمر  بخشد و خاصیتاکسیدان قوی جریان خون را به قلب و مغز بهبود میاین آنتی

 .کندمحافظت ایجاد می

 :آویشن

 .دهدافزودن آویشن به برنامه غذایی میزان اسید چرب ضروری در مغز را افزایش می

 :پونه کوهی

 .آیدحساب میاکسیدان باقدرت درمانی است و محافظ سلول مغز بهبرابر توت فرنگی، حاوی آنتی ۵6برابر سیب و ۴6نه کوهی پو

 :سیر

 .مغز می شود<cancer cells>های سرطانی ای، باایجاد تسهیل جریان خون به مغز باعث از بین رفتن سلولاین گیاه بوته

 :زنجبیل

اره ریشه شود. عصا ژینکو بیلوبا ترکیب کردند نشان داد که این ترکیب باعث چابک تر شدن فرد میدر تحقیقی که زنجبیل را ب

 .زنجبیل در درمان بیماری پارکینسون و سردردهای میگرنی نیز مؤثر واقع می شود

 :رز ماری

افراد مبتالبه دمانس )زوال عقل( نشان داد که مصرف رز ماری باعث کاهش میزان افت قدرت شناختی در  ۲006نتایج بررسی سال 

 .شودمی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=cbfbadc۱dfd۵۴۹e۴a۴ 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲۳دو شنبه 

 میوه ضد سرطان را بشناسید

باشد و در ای، دارای خواص طبی متعددی میبیضی شکل و به رنگ قرمز که عالوه بر خواص تغذیهای است میوه <غذا و تغذیه 

 .ها داردای برای کمک به سالمت و درمان بیماریمکاتب طب سنتی کشورهای مختلف، جایگاه ویژه

 .سال پیش بازمی گردد ۲۵00به قدمت استفاده از عناب در طب سنتی چین، 

گردد که بعدها در سراسر جهان پراکنده شده و سیر بوده و خاستگاه آن به چین و کشورهای آسیایی برمیعناب بومی مناطق گرم

شود و در هر ای از زمین از ایران تا هند و جنوب چین و حتی جنوب اروپا و شمال آفریقا دیده میهای گستردهامروزه در بخش

یا « خرمای چینی»، «خرمای قرمز»و در شرق آسیا آن را « ایناب»آن را در هند و پاکستان .ای دارای اسامی مختلفی استمنطقه

 .نامند زیرا عالوه بر شیرین بودن، یک هسته شبیه خرما داردمی« خرمای هندی»

دار است. های آن کوچک، زیبا، شفاف، متناوب و دندانهمتر دارد. برگ ۱0تا  ۵درخت عناب شبیه درخت سنجد است و ارتفاعی بین 

 .باشدی آن کوچک و به رنگ سبز مایل به زرد میهاگل

زی زی »ای به نام های درخت عناب دارای مادهشود. برگاین درخت در برخی نواحی کوهستانی ایران همچون خراسان یافت می

 .شودت می، مواد قندی و موسیالژ )لعاب( یافC و ۲B ،Aهای است. در عناب عناصری همچون کلسیم، فسفر، آهن، ویتامین« فین

 ترکیبات شیمیایی عناب

و امالح می باشد . در عصاره آبی چوب  C مواد قندی و مقدار زیادی ویتامین%۴مواد پروتئینی ،  %۵عناب دارای لعاب فراوان حدود 

 .عناب اسید زی زی فیک و اسید زی زی فوماتیک وجود دارد

 ارزش غذایی عناب

 .ای مواد معدنی استمقادیر قابل مالحظه و حاوی C این میوه منبع خوبی از ویتامین 

 .باشدهمچنین دارای پروتئین، کربوهیدرات و مواد معدنی کلسیم، فسفر، آهن، کاروتن، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین و فلور می

 .در ضمن حاوی پکتین )به عنوان کلسیم پکتات( به عنوان فیبر محلول موثر در کاهش چربی و قند خون است

نسبت اسیدهای چرب اشباع نشده به کل چربی در میوه عناب باال است، بنابراین .چربی کل میوه عناب بسیار کم استمحتوای 

 .توانند عناب را به عنوان بخشی از رژیم غذایی توصیه نمایندمتخصصین تغذیه می

 خواص درمانی عناب

 .ی سرد استعناب از نظر طب قدیم ایران معتدل و بنا به اعتقاد ابوعلی سینا، کم

 عناب؛ میوه ضد سرطان

 .عناب دارای خواص ضد سرطان است

 .کنداکسیدان عناب به جلوگیری از سرطان کمک میخواص آنتی

 .های سرطان خون استبا توجه به مطالعات اخیر، عصاره عناب مهارکننده سلول

های آزاد و در نتیجه کمک به کنترل و رشد تومور و اکسیدان، مانع از رشد و حرکت رادیکالو انتی C عناب به علت داشتن ویتامین

 .های سرطانی استسلول

 .برای درمان سرطان آب عناب را با کاهو بخورید

 فواید عناب برای اعصاب و روان
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 .عناب مقوی مغز و حافظه است

 .بخش طبیعی استآرامش

 .شستشودهنده سلولهای مغزی است

 .برداز بین می کننده اعصاب است و بدخلقی راعناب آرام

 .کندخوابی و خستگی را برطرف میآور بوده و بیعناب خواب

فاده شود، استدهنده اضطراب و استرس است.در طب سنتی چین و کره از عناب به عنوان دارویی که سبب کاهش اضطراب میتسکین

 .کنندمی

 .بخند به لبهای شما می آرودهرگاه که احساس غمگینی کرده و گریه می کنید یک فنجان دم کرده عناب ل

 فواید عناب برای کبد و کلیه

 .ها و تقویت کبد سودمند استعناب برای سالمت کلیه

 .کندهای کبدی میمقوی کبد، صفرا و کمک به درمان برخی از بیماری

 .ی هستندها نشانگر آسیب بافتدهد. این آنزیمهای کبدی را کاهش میداری سطوح آنزیممصرف عناب به طور معنی

های کبدی دارد. عناب در درمان کبد چرب نیز دهند که این میوه اثرات محافظتی در برابر بیماریهای بافت شناسی نشان مییافته

 .عدد عناب را در یک لیوان آب شب خیس کرده صبح ناشتا میل کنید به مدت هفت روز ۳0اگر سنگ مثانه دارید .مفید است

گرم عناب را در آنها خیس نموده  ۵0گرم و  ۱00ارند عرق بیدمشک و عرق کاسنی را از هر کدام کسانی که سنگ کیسه صفرا د

 .قاشق غذا خوری قبل از غذا میل کنند ۲بار هر بار  ۳سپس صاف کنند روزی 

 فواید عناب برای دستگاه گوارش

 .کنداشتهایی را برطرف میشود و کمعناب موجب تقویت دستگاه گوارش می

 .تواند حرکات مربوط به دستگاه گوارش را کاهش دهدزمان ابتال به اسهال میعناب در 

 .مخلوط را با نمک و فلفل به عنوان هضم کننده مصرف کنید

باشد. حتی تأثیر آن برای کمک به درمان یبوست با مطالعات بالینی مختلف به اثبات رسیده میوه خشک رسیده به عنوان ملین می

شود هر روز صبح یک تکه زنجبیل تازه و چند دانه عناب را در یک لیوان برند توصیه میی که از یبوست رنج میاست و به تمام افراد

 .آب جوش قرار داده و پس از چند دقیقه این نوشیدنی را میل کنند

. مصرف ان داده استکننده دستگاه گوارش است و مطالعات بالینی، تأثیرات آن برای رفع مشکالت مختلف گوارش را نشعناب تقویت

 .عناب به هضم غذا کمک کرده و در جلوگیری از نفخ موثر است

 .های صفراوی سودمند استمخلوط عناب با نمک در بیماران مبتال به سوءهاضمه و حتی بیماری

 .کسانی که زخم معده و ورم روده دارند عناب را با هسته سائیده بعد از غذا یک قاشق چای خوری میل کنند

 .دانه عناب آهسته مکیده بعد از اینکه کامال نرم شد جویده میل کنند ۵ی که زخم روده و اثنی عشر دارند در طول روز کسان

 فواید عناب در آسم، سرماخوردگی، سرفه و گلودرد

 .ده استدر طب سنتی ایران مصرف جوشانده عناب برای درمان سرفه، سرماخوردگی و آنفلوانزا و انواع گلودرد بسیار توصیه ش

کند و برای پیشگیری از سرماخوردگی و پتاسیم است، سیستم ایمنی بدن را تقویت می C و A از آنجا که این میوه سرشار از ویتامین

 .کندشود که به جلوگیری از سرماخوردگی نیز کمک میمفید استچای عناب در شرق آسیا یک نوشیدنی بسیار گوارا محسوب می

 .برید، عناب داروی گیاهی مناسب و کارآمدی استاید و از خشکی سینه و سرفه رنج میدهاگر دچار سرماخوردگی ش
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 .است C عناب دارای لعاب فراوان، پروتئین، مواد قندی و مقدار زیادی ویتامین

 .های خشک مفید استدار بودن، این میوه برای درمان سرفهبه علت لعاب

گرم در یک لیتر  ۵0کشمش + خرما از هر کدام  + آور و ملین: عناب + انجیر یک شربت خوب مخصوص سرفه و سینه درد و خلط

 .فنجان میل شود ۳آب جوشانده صاف نموده روزی 

 .کندجوشانده عناب گرفتگی صدا را برطرف می

وشانید تا حجم گرم عناب را در یک لیتر آب ریخته و بج ۵0کند. برای تهیه جوشانده عناب به عالوه آسم و تنگی نفس را برطرف می

 .آن دو سوم شود

 .بخش عضالت گلو استعصاره آن همراه با زنجبیل، شیرین بیان و نعناع آرام

  فواید عناب برای دندان

 .سازدها را در برابر پوسیدگی مقاوم میعناب دندان

 .برای درمان دندان درد سائیده عناب را در محل کرم خوردگی دندان بگذارید

 وست و موفواید عناب برای پ

 .دهدها، روند پیری پوست را کاهش میاکسیدانبه علت دارا بودن انتی

 .شودکند و سبب روشنی پوست میعناب خون را تصفیه و سموم را از بدن دفع می

 .شود می پوست،استفاده خارش و خشکی عناب برای 

 .برای رفع خارش بدن جوشانده عناب را با شکر شیرین کنید، میل شود

 .دهد روزانه چند دانه میل کنیدعناب بیماری پوستی گال یا جرب را کاهش می خوردن

عدد عناب را با یک لیوان آب جوشانده صاف کرده، صبح ناشتا با سکنجبین مخلوط نموده میل  ۵0برای درمان کهیر و خارش پوست 

 .شود. عناب خشک شده را با عسل مخلوط کرده در محل خارش و کهیر بمالید

 .عناب خاصیت رفع و کاهش چین و چروک و خشکی و قرمزی و رفع افتاب سوختگی استعصاره 

 .رشد موی سر را زیاد می کند

 .شودها میها، سبب سرعت بخشیدن به بهبود آنها و بریدگیاستفاده از مغز این میوه در زخم

 .به علت داشتن اسیدآمینه های مهم، باعث بهبود روند زخم است

 . التیام زخمهای کهنه گرد ریشه خشک شده عناب را روی آنها بپاشیدبرای معالجه و 

 درمان سردرد و سرگیجه با عناب

 .دانه عناب میل کنند ۵روز ، روزی  ۱۴کسانی که سردرد یا سرگیجه دارند به مدت 

 .ماییدبرای سردردهای ناشی از سوء هاضمه عناب + بنفشه + گل پنیرک جوشانده با ترنجبین شیرین کنید میل ن

 .گرم تخم گشنیز در یک لیوان آب جوش دم کرده صبح ناشتا میل شود ۵عدد عناب +  ۳0برای درمان سردرد 

 درمان کمردرد با عناب

 .روز، روزی ده دانه عناب ابتدا مکیده سپس میل کنند 7کسانی که کمر درد دارند به مدت 

 مصرف عناب در دیابت

 . ستمصرف عناب برای تنظیم قند خون مفید ا
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همچنین مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی مانند قند  .ای در افزایش قند خون استترکیبات اتری موجود در عناب عامل مهار کننده

، هموگلوبین و هموگلوبین گلیکوزیله را به طور قابل توجهی HDL ،LDLگلیسیرید سرم، خون، اوره، کراتینین، کلسترول سرم، تری

 .کندبه سطح نرمال نزدیک می

 .دانه عناب بخورند ۵کسانی که قند دارند روزی 

 مصرف عناب در بارداری

 .مصرف عناب در درمان نازایی مفید است

 .در منابعی گفته شده که خوردن عناب در دوران بارداری و مخصوصا در ماه دوم بارداری برای جنین مفید است

 .کندشکمی در دوران بارداری کمک میهای به جلوگیری از تهوع و استفراغ و برای تسکین درد

در همین خصوص در طب اسالمی توصیه شده که مادر در ماه دوم بارداری هر روز سوره ی مبارکه توحید را بر دو عدد عناب بخواند 

 .و آن را ناشتا میل کند

 مصرف عناب در کاهش وزن

 .از برگ عناب استفاده کنید میوه عناب موجب باز شدن اشتها و افزایش وزن میشود. برای کاهش وزن

 فواید عناب برای قلب و عروق

 .نمایدعناب از بروز مشکالت قلبی جلوگیری می

 .کاهش دهنده چربی خون است

 .باشدعناب برای تصلب شرائین مفید می

 .دهنده فشارخون استکاهش

 درمان روماتیسم با عناب

 .شودروماتیسم استفاده میاستفاده از پودر عناب همراه با شیر، برای درمان 

 .کندپماد آن نیز به درمان روماتیسم کمک می

 سایر فواید

 .عناب دفع کننده بلغم است

 .باشدعناب ادرارآور می

 .دهنده درد استتسکین

 .دهنده سیستم ایمنی بدن استافزایش

 .کندخونی میکمک به درمان کم

 .میوه کال عناب تشنگی را کاهش میدهد

 .را برطرف می کندخستگی شدید 

 .برای برطرف کردن ورم چشم ، عناب را به چشم بمالید

 .عناب تصفیه کننده و مولد خون است

 .عناب تب تر است

 .روز میل کنند ۴کسانی که بواسیر دارند صبح ناشتا یک استکان آب جوشانده عناب به مدت 

 فواید هسته عناب
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 .آور و مخدر استهسته عناب خواب

 گ درخت عنابفواید گل و بر

 .رای سرعت بخشیدن در ترمیم شکستگی استخوان از ضماد برگ درخت عناب استفاده کنید

 .توان در محل گزش عقرب گذاشتهای عناب بصورت ضماد میاز برگ

 .های اضافی بدن مؤثر استهای گیاه عناب برای درمان تب تیفوئید، از بین بردن انگل و حذف چربیدم کرده برگ

 .تواند برای دفع حشرات استفاده شوددرخت عناب میگل و برگ 

 فواید برگ عناب برای کاهش وزن

های عناب را در یک پیمانه آب بریزید و به مدت یک شب آن را خیس کنید و صبح روز بعد، یک مشت از برگبرای درمان چاقی، 

به مدت یک ماه انجام دهید و شاهد تغییر وزن خود  های خیس خورده را بخورید. این کار راقبل از این که چیزی بخورید آب برگ

کنید و حذف چربی بدن، جزء اصلی از بین بردن دهید و از چربی بدن کم میشما با این رژیم، عضالت خود را افزایش می.باشید

 فواید پوست و ریشه درخت عناب.چاقی است

 .کنددم کرده ریشه عناب رشد و تقویت موی سر را زیاد می

 .ه پوست درخت عناب، داروی ضد اسهال استجوشاند

 .ریشه گیاه عناب در درمان سوء هاضمه مفید است

 : طرز تهیه جوشانده عناب

 .گرم عناب را در یک لیتر آب ریخته و بجوشانید تا حجم آن دو سوم شود۵0

 : طرز تهیه جوشانده عناب و جو

لیتر آب ریخته و آنقدر بجوشانید تا جو باصطالح شکفته شود و  ۲گرم جو پوست کنده مخلوط کرده و در  ۲۵دانه عناب را با  ۱۴

  لیتر آب باقی بماند . این جوشانده را بگذارید تا ته نشین شود . سپس روی آنرا بردارید و بنوشید۱/۵

 مضرات عناب

 .شودزیاده روی در خوردن عناب باعث کم شدن غرایز جنسی می

 .کند و این گونه افراد باید عناب را با مَویز میل نماینداب در اشخاص سرد مزاج، تولید گاز و نفخ میعن

شود بنابراین مصرف زیاد آن برای افرادی که دچار غلظت شود که در نتیجه آن خون غلیظ میمی k عناب موجب ازدیاد ویتامین

برند، بهتر است قبل از ای و خلط بیش از حد رنج میهای رودهحد، انگل افرادی که از نفخ بیش از.شودخون هستند، توصیه نمی

 .مصرف عناب با پزشک مشورت کنند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d۳6۲8d06ec7۲۴۲۵0b6۱۲afd۵e8 
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 شیالت
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۳ : تاریخ

 هزار رشته دام خاویاری و استخوانی غیرمجاز در بابلسر و فریدونکنار ۳۹کشف بیش از 
رشته دام خاویاری و استخوانی  ۲۴۲هزار و  ۳۹ماه اخیر  ۱۱فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزیان بابلسر و فریدونکنار گفت: در طول  

  .غیرمجاز در حوزه سرزمینی یگان حفاظت منابع آبزیان بابلسر و فریدونکنار کشف شده است

برداری از منابع آبزیان در بابلسر اظهار کرد: بر اساس قانون حفاظت و بهره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار میرزاعباس صادقی در گفت

 .های دریایی در انحصار دولت بوده و باید با اجازه دولت صورت گیردبرداری منابع آبزیان در محدوده آبجمهوری اسالمی صید و بهره

ناپذیر و با حضور مستمر در ماه سال جاری مأموران تحت فرماندهی این یگان با همت و تالش خستگی ۱۱اینکه طی وی با بیان 

های دریایی و ساحلی در شرایط مختلف داشتند، افزود: در این راستا مرحله گشت ۱۲۱هزار و بازرسی و عملیات مختلف بیش از یک

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزیان بابلسر و فریدونکنار با .هیان خاویاری کشف کنندکیلوگرم ما ۱7۴مأموران این یگان توانستند 

رشته انواع دام خاویاری و فلسدار اظهار کرد: در این مدت تعداد  242هزار و  ۳۹هزار گرم خاویار تقلبی و بیش از اشاره به کشف یک

دستگاه الکش، یک دستگاه  ۴۵شاخه لنگر،  ۳60حلقه الستیک،  ۴۹کرف صیادی، 68۹هزار و  ۹۲ماهی استخوانی،  96هزار و یک

فروند انواع بدنه  ۳۳صادقی کشف .اندنفر متهم نیز دستگیر شده ۳۴ماشک و یک دستگاه وینج باالبر کشف و ضبط و در این راستا 

وی با قدردانی از همکاری .ت دانستدستگاه انواع موتورهای قایق دریایی سبک و سنگین را از دیگر کشفیا ۲0قایق موتوری و پاروئی، 

 ها و تکثیر وریزی در رودخانهمقامات قضایی و انتظامی گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل مهاجرت انواع ماهیان به جهت تخم

 .های اجرایی همکاری الزم را داشته باشندها نیاز است همه دستگاهمولدگیری برای حفاظت و حراست رودخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۳000۴88 
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 شیر و فراوردهها
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۷ : تاریخ

 اند/سال باالتر یک لیوان شیر در هفته مصرف کرده 1۸درصد افراد  12های مرکز آمار ایران طبق یافته
درصد مصرف فست فود در بزرگساالن مرکز آمار ایران بر اساس رسالت خود مبنی بر تولید و انتشار آمار تغییرات و تحوالت ۴7 

  .قدام به سنجش رفتار غذایی ایرانیان کرده استی کالن، اریزاجتماعی کشور برای استفاده در برنامه

 ، مرکز آمار ایران بر اساس رسالت خود مبتنی بر تولید و انتشار آمار تغییرات ومرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 این بر .است کرده ایرانیان غذایی رفتار سنجش به اقدام کالن، هایریزبرنامه در گرفتن قرار مبنا  تحوالت اجتماعی کشور به منظور

 : ۹۴سال  در شهری حوزه در و اساس

 ۳.۹لیوان در هفته و درصد یک  ۱۹.۳اند. از این تعداد حدود ساله و بیشتر شهری در هفته نوشابه مصرف کرده۱8درصد افراد  50.8

 .انددرصد بیش از هفت لیوان نوشابه در هفته مصرف کرده

از  .انددر ماه قبل از آمارگیری، فست فود مصرف کرده ۱۳۹۴اند که در سال ساله و بیشتر شهری اظهار داشته ۱8درصد افراد  47.4

 .اندد مصرف کردهدرصد بیش از پنج بار در ماه فست فو ۲.6بار و درصد یک ۱8.7این تعداد 

 هفته در لیوان یک درصد ۱۲ حدود تعداد این از. اندکرده مصرف شیر هفته در شهری بیشتر و ساله۱8 افراد درصد 8۴   همچنین -

 .انددرصد بیش از هفت لیوان شیر در هفته مصرف کرده15 و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲70007۲۵ 
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 شیر و فرآورده ها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 نخستین نوشابه لبنی در ایران تولید شد

را  نوشابه های معمولینوشابه لبنی در واقع نوشابه ای است که با پایه لبنی تولید شده است. این نوشابه ها همان طعم و خاصیت 

دارند اما به جای رنگ و طعم دهنده های مصنوعی از طعم دهنده های حاصل از فرآوری شیر در آنها استفاده می شود به این ترتیب 

 .مضرات این محصول به مراتب کمتر از نوشابه های معمولی است

این نوشابه لبنی بر خالف سایر نوشابه ها  .ا پایه شیر شدنددانشمندان دانشگاه صنعتی شریف موفق به تولید نخستین نوشابه لبنی ب

 .باعث تقویت استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان می شود

به گزارش دانشگاه صنعتی شریف، محققان جوان ایرانی به همراهی تیمی از متخصصان و پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق 

میالدی در اروپا تولید و مصرف می شود،  ۵0نوشابه لبنی که از دهه .برای اولین بار در ایران شدندبه تولید نوشابه ای با پایه شیر، 

نوشیدنی محبوب کشور سوئیس است. این محصول با تالش پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران و در یکی از 

به لبنی در واقع نوشابه ای است که با پایه لبنی تولید شده است. این نوشا.بزرگترین شرکت های لبنی به تولید انبوه رسیده است

نوشابه ها همان طعم و خاصیت نوشابه های معمولی را دارند اما به جای رنگ و طعم دهنده های مصنوعی از طعم دهنده های حاصل 

 .تر از نوشابه های معمولی استاز فرآوری شیر در آنها استفاده می شود به این ترتیب مضرات این محصول به مراتب کم

 .همچنین این نوشابه ها به دلیل اینکه فرآورده لبنی هستند، حاوی مقادیری کلسیم، پروتئین و امالح معدنی است

استفاده از اسید ماست به جای اسیدهای مضر، الکتوز به جای شکر، تقویت استخوانها به جای پوکی استخوانها از دیگر ویژگی های 

 .نی استنوشابه لب

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۳۲/%D۹%86%D8%AE%D8%B۳%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 است؟ارزآوری از صادرات گوسفند به کشورهای عربی چقدر بوده 

تن انواع حیوان زنده از کشور  6۲۲هزار و  ۳۴ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  ۱۱طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 .صادر شده است

 ۱۱طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ارزش دالری این میزان صادرات .است شده صادر کشور از زنده حیوان انواع تن  6۲۲هزار و  ۳۴ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 

 .است بوده  ۵۳6۳7۱۹0۴۲68۵  آن ریالی ارزش و  ۱7۲67867۵

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 15811025 478394185150 3166205 عمان 1

امارات  2

 متحده عربی

190000 28802550000 950000 

 20226890 613387849110 4047470 عمان 2

 27633458 841453757000 5540360 عمان 3

 14920056 458358715275 2982535 عمان 4

 183800 5656271600 38356 قطر 4

 24087851 746280465725 4819520 عمان 5

 277000 8606667000 55400 قطر 5

امارات  6

 متحده عربی

42000 6686985000 215000 

 14159800 441428566800 2832760 عمان 6

 2891500 90187034500 580100 قطر 6

 امارات 7

 متحده عربی

87000 13717335000 435000 

 9268250 291945614100 1853650 عمان 7

 2562950 80779152700 545890 قطر 7

 102000 2981970000 20400 کویت 7

امارات  8

 متحده عربی

99000 15731065000 495000 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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 2376650 75495836200 475330 قطر 8

 52500 1683675000 10500 عراق 9

 12821450 412019520075 2595290 عمان 9

 2464655 79131882000 493050 قطر 9

امارات  10

 متحده عربی

50000 8092250000 250000 

 13576215 439083638700 2715243 عمان 10

 1774475 57363314500 353970 قطر 10

امارات  11

 متحده عربی

25500 4126410000 127500 

 4712500 152513012500 942500 عمان 11

 303150 9811319750 60630 قطر 11

http://www.yjc.ir/fa/news/60۱۵6۳7/%D8%A7%D8%B۱%D8% 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۷تاریخ: 

 هزار تن ذرت کشاورزی کدام کشورها را رونق بخشیده است؟ 5بیش از واردات 

 .تن، ذرت شیرین وارد کشور شده است ۲۳۱هزار و  ۵ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به  ۱۱بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به  ۱۱بر اساس آمار گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و به گزارش خبرنگار 

 وارد ۱۵۴6۱۴0۹8768 ریالی ارزش و ۵0۴70۲۵  تن، ذرت شیرین ، به ارزش دالری 231هزار و  ۵بهمن ماه سال جاری قریب به 

 ارزش و ۳۲۳7۱۳۴ دالری ارزش با  ذرت شیرین  تن ۱77 و هزار ۳  تایلند با صادرات بیش ازکشور .است شده کشور

و   1317775 دالری ارزش به ، شیرین ذرت تن ۵6۳ و هزار  از بیش کردن صادر با  چین کشور همچنین و ۹۹۱۲۳۴۲78۴۴  ریالی

 .دارند را ایران به صادرات بیشترین که هستند کشورهایی جزو  ۴0۴600۹۱۴7۲ارزش ریالی 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 366427 11084765636 377400 تایلند 1

 251492 7620631680 289000 چین 2

 787249 23855972385 778200 تایلند 2

 154214 4677742500 164260 مجارستان 2

 22668 687960000 40000 هند 2

 308935 9403518154 366000 چین 3

 702675 21391385103 677800 تایلند 3

 52515 1593777735 2304 لبنان 3

 110746 3376187520 122500 مجارستان 3

 206447 6322050400 243000 چین 4

 445765 13685148872 426600 تایلند 4

 105855 3267205575 120500 مجارستان 4

 193281 5977719144 239000 چین 5

 348201 10793087808 322600 تایلند 5

 46118 1427706122 41760 مجارستان 5

 357620 11136172094 426650 چین 6

 586817 18313068040 594400 تایلند 6

http://www.yjc.ir/fa/news/60۱70۳0/%D۹%88%D8%A7%D8%B۱ 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۹تاریخ: 

 واردات محصوالت تراریخته تهدیدی برای امنیت غذایی

نورانی گفت: طی سال های اخیر واردات محصوالت تراریخته آسیب های جدی به امنیت غذایی کشور وارد کرد که از دولت انتظار 

صنعت، رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در گفتگو با خبرنگار .گیرانه با این امر برخورد کند می رود با وضع قوانین سخت

ت به قانون واردات محصوالت ترایخته به شرط پایش با اشاره به نسب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی

ایراداتی مطرح است، اظهار داشت: با وجود آنکه دولت مدافع محصوالت تراریخته است، لذا این قانون تنها در صورت صدور مجوز از 

آسیب های جدی به  وی افزود: طی سال های اخیر واردات محصوالت تراریخته.سوی مجلس می تواند کارایی الزم را داشته باشد

امنیت غذایی کشور وارد کرد که از دولت انتظار می رود با وضع قوانین سخت گیرانه از قرار گرفتن این محصوالت در سفره های 

گونه نگرانی در باب امنیت غذایی نورانی ادامه داد: با توجه به پتانسیل باال و اقلیم بی نظیر کشور جای هیچ.مردم جلوگیری نماید

نیست چرا که با اجرای برجام و به کارگیری مکانیزاسیون، ماشین آالت و ادوات روز دنیا می توان تا دوبرابر عملکرد در واحد  کشور

رئیس انجمن ارگانیک با انتقاد از آمار باالی ضایعات محصوالت کشاورزی در کشور بیان کرد: براساس آمار فائو .سطح را افزایش داد

ت کشاورزی و غذایی ایران از بین می رود که این امر با وجود کمبود منابع آبی یک فاجعه است از این رو درصد محصوال ۳۵ساالنه 

های روز دنیا در کاشت، داشت و برداشت و همچنین حمل و نقل، ایجاد سردخانه های جدید و صنایع تبدیلی با استفاده از فناوری

والت ارگانیک در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: بنا به تأکید مقام معظم وی از توسعه محص.باید ضایعات را به حداقل رساند

رهبری باید به سمت و سوی تولید محصوالت ارگانیک پیش رویم چرا که این امر عالوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده باالیی را نیز 

توان ت کشاورزی نسبت به سایر رقبا در بازارهای هدف، مینورانی ادامه داد: با وجود باال بودن قیمت تمام شده محصوال.در بر دارد

 .توان در بازارهای صادراتی حرفی برای گفتن داشتگفت که در صورت توسعه محصوالت ارگانیک می

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد: گرچه کشور ما تا ده سال گذشته در تولید محصوالت ارگانیک جایگاهی نداشته 

در شرایط کنونی بعد از چند سال تالش توانسته در رنکینگ جهانی ارگانیک قرار گیرد که با توجه به پتانسیل باال باغات کشور  اما

 .در تولید گیاهان دارویی و سایر محصوالت انتظار می رود که این امر هر چه سریع تر سرعت یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹7۵۹87/%D۹%88%D8%A7%D8% 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۹تاریخ: 

 بازاری که برای پاکستان از دست رفت

بانک های این کشور حتی پس از میلیون دالر است، زیرا  ۵00پاکستان در حال از دست دادن بازار صادرات برنج به ایران به ارزش 

 .لغو تحریم ها، تمایلی به گشایش اعتبارات اسنادی و انتشار فرم الکترونیکی ندارند

برنج باسماتی از  به نقل از پایگاه خبری داون، ایران یکی از وارد کنندگان مهم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .پاکستان بوده است، اما پس از وضع تحریم های غرب علیه تهران، صادرات برنج به این کشور عمال متوقف شده است

ماه پیش؛ بسیاری از کشورها تجارت با ایران را از سر گرفتند، اما پاکستان هنوز روابط تجاری  ۱۴پس از لغو تحریم های ایران در 

غربی اش را عادی نساخته است. حتی در طول تحریم ها، هیچ گونه تحریمی در ارتباط با مواد غذایی بر ایران  خود با کشور همسایه

 .اعمال نشده بود و هند صادرات مواد غذایی از حمله برنج باسماتی به ایران را در قالب معامالت تهاتری ادامه می داد

 .رد که به تجار هندی اجازه داد تا بازار ایران را تصاحب کنداما پاکستان در این مدت تجارت با ایران را متوقف ک

گفتنی است محمود مولوی، رئیس اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان در این خصوص گفت: در ماه اکتبر این موضوع را با اسحاق 

 .است داده اطمینان ممکن زمان زودترین در مشکالت این حل مورد در دار، وزیر دارایی پاکستان مطرح کرده و وی 

 .مولوی افزود: این موضوع با بانک دولتی پاکستان و اداره توسعه تجارت این کشور نیز مطرح شده است

فوریه در نامه ای توجه رئیس کل بانک دولتی پاکستان را به این موضوع جلب کرده  ۳اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان روز 

تا در صورتی که بانک های خصوصی تمایلی به همکاری ندارند، به بانک ملی پاکستان دستور دهد است. این اتحادیه از دولت خواسته 

هزار تن برنج باسماتی  ۴00تا  ۳00قبل از تحریم ها، پاکستان بین .تا به بازپس گیری سهم پاکستان از بازار صادراتی ایران کمک کند

میلیون دالر از این بازار درآمد کسب می کرد. مولوی گفت، امروز ما می توانیم  ۴00تا  ۳00به ایران صادر می کرد و ساالنه حدود 

 .میلیون دالر درآمد کسب کنیم ۵00از این بازار 

http://www.yjc.ir/fa/news/60۲۲۲8۹/%D8%A8%D8%A7%D8%B 
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 نایع غذاییص
 فودپرس ۱۳۹5اسفند ماه  ۲4سه شنبه 

 آوری محصوالت غیراستاندارد از نمایشگاه بهاره تهرانجمع

هشدار  دارانآوری این محصوالت به غرفهمواد غذایی غیراستاندارد در نمایشگاه بهاره تهران توسط بازرسان شناسایی و نسبت به جمع

 .شوداقدامات قانونی علیه آنها انجام میداده شده است که در صورت عدم تمکین، 

روز به  ۱0های بهاره در پنج نقطه تهران از یازدهم اسفندماه سال جاری آغاز شد و پس از به گزارش ایسنا، دور اول برپایی نمایشگاه

اه سال جاری آغاز و پس وسوم اسفندمها در دو نقطه مصلی و حکیمیه از تاریخ بیستپایان رسید. پس از آن دور دوم این نمایشگاه

 .رسدوهشتم به پایان میاز پنج روز در تاریخ بیست

کنند که سالمت غرفه آن مواد غذایی عرضه می ۳0۵غرفه در نمایشگاه بهاره تهران مشغول به فعالیت هستند که حدود  ۱000حدود 

 .آن توجه داشت ترین مواردی است که در ارتباط با خریداران باید بهمحصوالت عرضه شده از مهم

بازرسان سازمان استاندارد مواد غذایی غیراستاندارد عرضه شده نظیر گالب، چای، خرما، قند و شکر، انواع کنسرو، شیرینی آردی 

آوری آن داران در خصوص جمعهای مربوطه شناسایی کرده و به غرفهقنادی، برنج، ماکارونی، روغن کنجد و روغن زیتون را در غرفه

ری آوداران نمایشگاه بهاره تهران اعالم شده در صورت عدم تمکین نسبت به رعایت اخطارها و جمععالوه بر این به غرفه.انددهاخطار دا

 .گیردمحصوالت اعالم شده اقدامات قانونی علیه آنها صورت می

اندارد را خریداری نکنند و در همچنین از شهروندان درخواست شده به بهانه ارزان بودن قیمت برخی محصوالت کاالهای غیراست

 .به اداره کل استاندارد استان تهران اطالع دهند ۱۵۱7صورت هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه تلفنی 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=0d7b۲a7d۵۳۵6۴667a۵۱f۳b 
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 گندم
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۸ : تاریخ

 ایرانهزار تن گندم خوراکی در بورس کاالی  20معامله 
  .هزار تن گندم خوراکی بود ۲0شاهد معامله  ۹۵تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران در معامالت آخرین روز کاری سال  

، در معامالت امروز بورس کاالی ایران عالوه بورس کاالی ایرانالملل به نقل از روابط عمومی و امور بین خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تن روغن خام داد و ستد شد ۲00تن جو دامی و  ۳۵۵هزار تن گندم خوراکی،  ۲0بر معامله 

 .تن قیر را تجربه کرد ۹۲۴هزار و  ۱۵تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی نیز معامله 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲800۱086 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۹تاریخ: 

ای در وانمودسازی های رسانهبرخی برای واردات گوشت قرمز فشار بسیار آوردند/ متأسفانه شانتاژکننده

 ناحق کمبود گوشت قرمز موفق شدند

 .بعد از اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار گوشت قرمز، اما هنوز قیمت این محصول به تعادل نرسیده و جوالن دالالن ادامه دارد

وگو با خبرنگار ایانا گفت: با اینکه خورشیدی در گفت ۹۵شنبه و در واپسین روزهای سال رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز یک

به آخرین روزهای خود رسیده است، اما هنوز بازار گوشت قرمز در نوسان بوده و ریشه این مشکل را باید در مراحل توزیع،  ۹۵سال 

شود، درصد گوشت مورد نیاز کشور در داخل تأمین می ۹0ولید.محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه بیش از وجو کرد، نه تجست

های هدفدار، سعی در متشنج کردن بازار گوشت داشتند که متأسفانه تا حدودی نیز موفق بودند؛ ها با طراحی پروژهافزود: برخی

زارتخانه فشار آوردند. در حالی که اگر بخش توزیع مشکل نداشت و این هیاهو در بنابراین به همین بهانه برای واردات گوشت به و

 ها را بدون هیچ نوسانی کنترل کرد.شد قیمتآمد، میبازار به وجود نمی

رد به گفته وی، آنها در ابتدا صادرات را هدف قرار دادند و ادعا کردند که خروج بیش از حد دام از کشور، به مصرف داخلی ضربه وا

گذرد، گوشت ارزان کرده است. حال پرسش اینجاست که اگر در واقع چنین بود، چرا اکنون که چهار ماه از توقف صادرات می

 شود؟ آن هم در شرایطی که تمام دامی که قرار بود صادر شود، به بازار داخلی تزریق شد و واردات گوشت قرمز نیز صورت گرفت.نمی

کنند و در نهایت مردم متضرر ای وجود دارند که بازار را به نفع خودشان هدایت میی پشت پردههامالصالحی معتقد است: دست

اصلی خواهند بود. ضمن اینکه این رفتارها جز بدنام کردن وزارت جهاد کشاورزی، آن هم به ناحق، امر مثبتی در پی ندارد. زیرا 

ت، اصل موضوع را برعکس به نمایش گذاشت و طوری وانمود کرد که ای که در این مدت از طرف برخی صورت گرفشانتاژهای رسانه

بیشتر مردم باور کردند کمبود دام، عامل گرانی است.رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور در پایان عنوان کرد: درست است که حدود 

تناسب با گرانی گوشت در بازار نبود و چهار ماه قبل از گرانی گوشت، نرخ دام زنده کمی افزایش یافت، اما این باال رفتن قیمت، م

رساند، به طور ناعادالنه، چندین برابر سود کرد. این در حالی بود که کننده میآخرین حلقه زنجیره که محصول را به دست مصرف

 نرخ دام زنده، حدود سه سال ثابت مانده و افزایشی نداشت./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۳8/%D8%A8%D8%B۱%D8% 
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 گوشت قرمز

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 !شود، گوشت گوساله است، نه گوسفند/ زابل نیز جزئی از ایران استآنچه از پاکستان وارد می

البته  اساس وای بیجهاد کشاورزی، پدیده اعالم توزیع گوشت زابلی یا پاکستانی به جای گوشت گوسفندی داخلی را شایعه وزارت

دار وگو با خبرنگار ایانا ضمن انتقاد از اظهار نظر غیرکارشناسی و خندهنژاد دام کشور امروز در گفترئیس مرکز اصالح.دار خواندخنده

گوساله  شود، گوشتبر واردات گوشت گوسفند از پاکستان، گفت: آنچه از کشور پاکستان و به مقدار کم وارد میها مبنی برخی رسانه

شود، هزار تن گوشت قرمز تولید می 8۱۵اکنون در داخل کشور بیش از است، نه گوسفند.محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه هم

ها، شود که آن هم بیشتر گوشت گوساله یخی برای مصارف پادگانن برآورد میهزار ت ۱00افزود: واردات این محصول کمتر از 

های فراوری صنعتی است.به گفته وی، واردات گوشت گوسفند بسیار اندک بوده و گذشته از اینها مردم ایران از ها و کارخانهرستوران

گیرد و با سیای میانه نیز به این سهولت انجام نمیکنند. ضمن اینکه واردات گوشت گوسفند از آگوشت گوسفند یخی استقبال نمی

های وجود برخورداری آنها از مراتع عالی، اما تولید آنها به حدی نیست که بتواند پاسخگوی کامل نیاز کشور باشد و بنابراین هزینه

 سربار زیادی خواهد داشت. به همین دلیل واردات این محصول، بسیار اندک و جزئی است.

عنوان کرد: تشخیص الشه گوسفند داخلی از پاکستانی، تقریباً غیرممکن است، آنگاه چگونه یک قصاب توانسته این قابلیت مالصالحی 

ی اندازه نرخ داخلرا داشته باشد؟ عالوه بر آن، اگر گوشت مغازه این قصاب، از پاکستان آمده و کیفیت کمتری دارد، چرا قیمت آن هم

گویند گوشت زابلی؛ مگر کند. ضمن اینکه آنها به این پدیده میگوید یا در حق مردم اجحاف میاست؟ پس این قصاب یا دروغ می

 زابل نیز جزئی از ایران نیست؟

 واردات گوشت گوسفند از پاکستان به صرفه نیست

یاید، هر تان به ایران بکننده دام زنده نیز به ایانا گفت: اگر قرار باشد گوشت گوسفند از پاکسدر همین زمینه رئیس شورای تأمین

 کننده به هیچ عنوان به صرف نیست.رسد؛ بنابراین قیمت آن برای مصرفهزار تومان به ازای هرکیلوگرم به دست قصاب می ۳۳الشه 

های شود که این مقدار سوای کشتارهایی است که در کشتارگاههزار الشه وارد پایتخت میمنصور پوریان ادامه داد: روزانه هفت تا هشت

شود که آن الشه وارد کشور می ۲00هزار و گیرد.وی در پایان تأکید کرد: به هر ترتیب، در ماه حداکثر یکاطراف تهران صورت می

آید و چون از این محصوالت استقبال چندانی نشد، مقدار آن ها بسیار کاهش هم از کشورهایی مانند گرجستان و قرقیزستان می

ها مدعی شده بود که بخش زیادی از گوشت گوسفندی موجود در است که پیش از این یکی از خبرگزارییافته است.الزم به ذکر 

بازار مصرف تبدیل به گوشت زابلی یا همان پاکستانی شده که در مقایسه با دام ایرانی کیفیت مناسبی ندارد. البته منبع موثق این 

 مطلب منتشر شده، نیامده است!/ نقل قول، دو قصاب ناشناس بوده که حتی نام وی نیز در

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹6۴/%D8%A۲%D۹%86%DA%86%D۹%8 
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 گوشت قرمز

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

میلیون دالری صادرات دام سبک  ۶۳۶شود/ ارزآوری میبندی، فراگیر سال آینده، توزیع گوشت قرمز بسته

 ۹5در سال 

ندی شده بهای کشور، هنوز بهصورت سنتی است و تا زمانی که این امر به شکل بستهها و فروشگاهفروش گوشت در بیشتر قصابی

 .فراگیر نشود، امکان تنظیم بازار به شکل مطلوب غیرممکن است

ت ها در باال بردن قیمترین دالیل سوءاستفاده برخی قصابکنندگان دام زنده، یکی از مهمتأمین به گزارش خبرنگار ایانا، شورای

داند. به عبارتی، وقتی هنوز مردم به بندی و در نتیجه میزان اندک آن در بازار میگوشت قرمز را نبود فرهنگ مصرف گوشت بسته

توان روی چنین امری حساب کرد. بر این اساس، شورا ادت دارند، نمیهای متفاوت از الشه عخرید گوشت به صورت کیلویی و برش

 بندی شده در سراسر کشور به عهده بگیرد.هزار الشه را به صورت بسته ۳00تصمیم دارد برای سال آینده توزیع حداقل 

نده کنجحاف در حق مصرفشود که این موضوع، اها به یک قیمت فروخته میطبق این گزارش، اکنون گوشت میش و بره در قصابی

تر از بره باشد. ضمن اینکه باید جلوی توزیع گوشت ماده حذفی را هم گرفت. تمام است. زیرا نرخ تعیین شده برای میش باید پایین

وان تبندی، تمایل نشان دهند. در آن صورت است که میها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که مردم به مصرف گوشت بستهاین طرح

اساس ایستاد. حتی در های بیهزار تومان در هر کیلوگرم فروخت و در مقابل سودجویی ۳0هزار تومان و بره را  ۲۴وشت میش را گ

 بندی، قیمت این محصول ثابت بوده و با مشکالت نوسان مواجه نیست.کشورهای عربی هم به خاطر توزیع گوشت بسته

ماه دیگر تعداد  ۳ر دارند برای سال آینده صادرات دام را آغاز کنند. زیرا تا کمتر از کنندگان دام زنده، در نظاعضای شورای تأمین

نیز صادرات دام سبک،  ۹۵گیری داشته و باید هر چه زودتر فکری برای بازار آنها کرد. سال ها به واسطه زاد و ولد، افزایش چشمدام

هزار راسی،  ۳0حد بزرگ پرواربندی در کشور تاسیس شده که با تولید میلیون دالر ارزآوری داشته است. عالوه بر آن، چند وا 6۳6

برای نخستین بار بره خود را در ماه گذشته به بازار عرضه کردند. این موارد بدون شک تاثیر خود را بر بازار گذاشته و باید برای 

هزار راس دام سبک  600ادرات یک میلیون و جلوگیری از ضررهای مالی دامداران، راه صادرات را باز کرد. هرچند بخش خصوصی، ص

های سرسخت ایران در کشورهای عربی، این مقدار محقق نخواهد شد و عدد صادرات به آمار را در برنامه دارد، اما با توجه به رقیب

تا  8گوشت، بین  ها با فروش هر کیلوگرمبه ویژه در نیمه دوم سال، قصاب ۹۵شود.شورا معتقد است که در سال نزدیک می ۹۵سال 

اند. این در حالی است که حاشیه سود برای دامداران به حداقل رسیده و گاهی با ضرر همراه بوده است. هزار تومان سود کرده ۱7

رر دامداران ها و جلوگیری از ضبندی کردن این محصول، گامی موثر در کنترل قیمتها با بستهبنابراین طرح تفکیک گوشت در قصابی

 یان خواهد بود./و مشتر

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۲۳/%D8%B۳%D8%A7% 
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵اسفند  ۲۷تاریخ: 

 چرخد/واردات گوشت برای کنترل گرانی نتیجه ندادگوشت بر مدار گرانی می

واردات گوشت برای کنترل و مهار گرانی در بازار ،از شعارهایی بود که در طول ماه های گذشته از سوی برخی مسئوالن برآن تاکید 

 .شد اما در مقام عمل فاقد کارآیی و نتیجه بخشی مطلوب بود

،کوبیدن بر طبل واردات گوشت برای کاهش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و  به گزارش خبرنگار

هزار تومان،شعاری بود که در مقام عمل محقق نشد و علیرغم اقدام به واردات، قیمت  ۳۲قیمت ها و تثبیت آن در محدوده قیمتی 

 .مانی گوشت،اثبات کننده بی نتیجه بودن آن استهزار تو ۴۲تا  38

 قیمت گوشت در شب عید افزایش نیافت،چون چوب خط گرانی پر شده بود*

،با اشاره به عدم افزایش صنعت، تجارت و کشاورزی  اکبر دهقان،یکی از فعاالن عرصه توزیع گوشت در تهران،در گفت و گو با خبرنگار

قیمت گوشت در شب عید امسال،اظهار داشت:برخی از این کنترل قیمت به عنوان یک موفقیت یاد می کنند اما به واقع،در طول 

هفته ها و ماه های گذشته نرخ گوشت به میزانی افزایش یافت که عمال امکان باالرفتن مجدد قیمت ها در این حوزه وجود نداشت و 

وی افزود:یکی از راهکارهای کنترل قیمت در محصوالت .یری باید گفت چوب خط گرانی گوشت از مدت ها پیش پُر شده بودبه تعب

معطوف می شود،اما در خصوص گوشت این سیاست منتج به نتیجه نشد و عمال قیمت  و اقالم غذایی به باالرفتن و افزایش عرضه 

 .هزار تومان است ۴۲تا  ۳8صاف اصناف فعال در این حوزه،قریب به گوشت گوسفندی بر حسب موقعیت منطقه ای و ان

 سوء استفاده از جامعه مصرف کننده در خالء نظارت دقیق و جدی*

هزار تومان است اما نرخ  ۳۲دهقان عنوان کرد:بر اساس گزارشات منتشر شده،قیمت تمام شده گوشت گوسفندی در هر کیلو،قریب به

هزار تومان در هر کیلو  ۴0باالتر از این میزان است و در برخی مناطق و مراکز تجاری این میزان تا بیش ازعرضه در بازار به مراتب 

وی افزود:به نظر بنده در صورت برخورد جدی و قاطعانه دستگاه های ذیربط،امکان چنین سوء استفاده .نیز عرضه و توزیع می شود

و فروش گوشت در پایتخت عنوان کرد:نه تنها در عرصه گوشت و برخی از اقالم   این فعال در عرصه توزیع.هایی وجود نخواهد داشت

 .مواد پروتئینی،بلکه در دیگر حوزه ها نیز برخورد جدی و قاطعانه،نقش بسزایی در کنترل و تنظیم بازار ایفاء خواهد کرد

 بعد مسافت از مبدا تا مقصد بهانه گرانی گوشت*

،با اشاره به افزایش قیمت صنعت، تجارت و کشاورزی  تان فردیس در گفت و گو با خبرنگارمهدی نجفیان،یکی از ساکنان شهرس

گوشت در طی هفته های گذشته عنوان کرد:متاسفانه برخی از توزیع کنندگان برای توجیه علت گرانی گوشت،بُعدِ مسافت را بهانه 

و هزینه حمل و نقل دام از کردستان تا استان البرز را به عنوان عامل و دلیل اصلی افزایش نرخ در این بخش مطرح می  می کنند

وی افزود:سوال این است که چه تفاوتی میان دام و گوشت استان های همجوار با نقاط دور دست وجود دارد که برخی از مراکز .کنند

 .دست تاکید و اصرار می ورزندتوزیع به فروش دام استان های دور 

 مماشات با برخی از واحدهای صنفی گران فروشی*

،با اشاره به وعده های محقق نشده برخی از صنعت، تجارت و کشاورزی  علیرضا خزائی،کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار

مسئوالن در خصوص کاهش نرخ و ثبات قیمت ها در این عرصه عنوان کرد:پیش از این وعده کاهش نرخ گوشت و تثبیت آن بر مدار 

 .هزار تومان عرضه می شود 40تا  ۳8هزار تومان مطرح شد اما در حال حاضر شاهدیم نرخ گوشت بین  ۳۲

انه با برخی از واحدهای صنفی گران فروشی و سود جو،بیش از حد انتظار مماشات و مسامحه می شود که این رویکرد وی افزود:متاسف

و روش با حقوق مصرف کنندگان و ضرورت برخورد با عامِل یا عامالن گرانی غیر منطقی و غیر معقوالنه گوشت،همخوان و سازگار 
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ی،واحدهای صنفی گران فروشی،گستاخ تر می شوند و به تبع در عرصه ها و مقاطع خزائی عنوان کرد:طبیعتا در چنین شرایط.نیست

 .دیگر نیز چنین سودجویی هایی دور از اتنظار نخواهد بود

کارشناس بازار در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود حساسیت ها در خصوص اقالم و محصوالتی که در سبد غذایی عمومی مردم 

کنند افزایش یابد تا در سایه آن امکان استفاده مفیدتر تمامی افراد و گروه های اجتماعی و حتی دهک های نقش بسزایی ایفا می 

 .پایین و کم درآمد جامعه از این ماده غذایی با سهولت و افزایش هر چه بیشتری همراه و همگام شود

//www.yjc.ir/fa/news/http:60۲0۲۴7/%DA%AF%D۹% 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 گوشت مرغ (Shelf-Life) های میکروبی و عمر ماندگاریجدول ویژگی

 .کننده باید آنها را بداندمصرفهای خوراکی، منوط به برخورداری از برخی خصوصیات است که خرید مرغ سالم نیز مانند دیگر اقالم

به گزارش خبرنگار ایانا، روزهای پایانی سال، اوج هجوم مردم برای خرید کاالهای خوراکی به ویژه مرغ و گوشت است. بنابراین برای 

ن از تریاهای فاسد و تاریخ مصرف گذشته، الزم است مشهای احتمالی برخی سودجویان و امکان فروش مرغجلوگیری از سوءاستفاده

در  تواندکم و کیف مرغ سالم آگاهی داشته و خصوصیات ظاهری آن را بدانند. به همین دلیل نگاهی اجمالی به این خصوصیات می

الهویه، ای از زمان که این محصول از طرف برخی افراد مجهولارتقای سطح آگاهی عمومی تاثیری مثبت داشته باشد؛ آن هم در برهه

 غیرواقع قرار گرفته است.در تیررس اتهامات 

 های زیر باشد:شده باید دارای ویژگیبه طور کل، طبق دستورالعمل اجرایی سازمان دامپزشکی، الشه مرغ تازه خنک

 الف( پوست بدن

 به رنگ سفید مایل به زرد کمرنگ یا کهربایی باشد. -

 طور یکنواخت، روی بدن کشیده شده باشد.به -

 مردگی، تغییر رنگ یا خراش باشد.م، خونبدون هرگونه پارگی، تور -

 کامالً تمیز و عاری از پر، ذرات خارجی و هرگونه آلودگی باشد. -

 های اسکلتیب( ماهیچه

 به رنگ سفید مایل به صورتی و دارای رشد الزم و کافی باشد. -

 مردگی و آثار تورمی باشد.فاقد هرگونه تغییر رنگ، خون -

 طبیعی باشد.دارای سفتی و قوام  -

 هاج( چربی

 های اسکلتی بدن، نباید مشاهده شود.به رنگ زرد روشن بوده یا انحنای غیرطبیعی و غیرعادی، در استخوان -

 د( بو

 گونه بوی غیرطبیعی، مانند بوی ترشیدگی، تعفن یا گندیدگی، نباید از آن به مشام برسد.هیچ

کننده برسد و پس از انجمادزدایی، صورت کامالً منجمد به دست مصرففوق باید بههای گوشت مرغ منجمد آماده طبخ عالوه بر ویژگی

های سوختگی ناشی از عضالت سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد. همچنین بدون آثار و نشانه

 های رنگی ناشی از رشد قارچ( باشد.زدگی )لکهانجماد و نیز عالئم کپک

رآورده شود )بر اثر تبخیر شدید آب فهایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری گفته میریف، سوختگی ناشی از انجماد به لکهطبق تع

 شود.ناشی از سرمازایی بیش از اندازه معین( که در سطح پوست یا گوشت مرغ نمایان می

های گوشت را ظاهری و سایر ویژگی -ص حسی بندی شده که خواگوشت مرغ تازه/ منجمد باید در پوشش مناسب بسته -۱تبصره 

ها و نیز در برابر تبخیر سطحی و خشک شدن محافظت کرده و های میکروبی و سایر آلودگیحفظ کند و گوشت را در برابر آلودگی

 از نفوذ طعم، بوی غیرطبیعی و سایر عوامل خارجی حفظ کند.

 نباید آب یا خونابه وجود داشته باشد.بندی گوشت مرغ تازه یا منجمد در داخل بسته -۲تبصره 

 گذاری مربوط )برابر ضوابط( عرضه شود.نخورده و دارای نشانههای سالم، دستگوشت مرغ تازه/ منجمد باید در بسته -۳تبصره 
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 عالئم فساد الشه مرغ عبارتند از:

 .تغییر رنگ ناحیه شکمی به رنگ متمایل به سبز یا آبی، از عالئم فساد الشه است -

ها را باز و پس از مشاهده زیر آنها بوی آن استشمام شود. در صورت تغییر بو یا شروع فساد، بهترین هنگام بازرسی ظاهری، بال -

 توان متوجه آنمحل بازرسی ناحیه داخلی اتصال ران به بدن است که در مراحل اولیه شروع فساد با برش این ناحیه و بو کردن می

 شد.

احیه ویژه در نتر از حالت طبیعی است. بوی نامطلوب بیشتر شده بهکلی الشه، عضالت شل، وارفته و رنگ تیرهدر مراحل فساد  -

 شود.دان رنگ سبز ظاهر میمقعد و چینه

 های با پوست قرمزالشه

ورتی است در صپریده طبیعی، در کل قرمز روشن دیده شود. عقیده بر این رنگ الشه نیمچه گوشتی ممکن است به جای حالت رنگ

که خروج خون از الشه پیش از ورود الشه به مخزن آب داغ یا اسکالدر کافی نباشد، این حالت بر اثر پاسخ فیزیکی به حرارت ایجاد 

 شود )از کافی بودن زمان خروج خون از الشه و همچنین مؤثر بودن بیهوشی اطمینان حاصل کنید(.می

 ف شوند.های آن باید حذقضاوت: الشه و اندرونه

 (Overscaldبیش از حد ماندن پرنده در مخزن آب داغ/ اسکالدر )

افتد. پوست متأثر مدت آن در آب داغ اتفاق میضایعات ناشی از بیش از حد ماندن پرنده در مخزن آب داغ در پی خیساندن طوالنی

 شود.راحتی از عضالت زیرین جدا میسفیدتر از معمول و در مالمسه لزج بوده و به

( بدهید. در صورتی که ظاهر Pectoralهرگاه به بیش از حد ماندن پرنده در مخزن آب داغ مشکوک شدید، برشی به عضله سینه )

 نظر رسید، در این صورت الشه، بیش از حد در آب داغ باقی مانده است.متر پخته بهگوشت به عمق دو میلی

 شود.اند، برای مصرف انسان نامناسب در نظر گرفته میداغ مانده هایی را که بیش از حد در آبقضاوت: الشه و اندرونه

 های پرکنیآلودگی ناشی از ماشین

العاده مهم است تا بتوان بیشتر پرها را از الشه کند؛ به نحوی که الشه آسیب های پرکنی فوقتنظیم کردن صحیح و دقیق ماشین

 تواند باعث پاره شدن پوست یا حتی شکستن بال شود.ینبیند. در صورتی که دستگاه درست تنظیم نشده باشد، م

های عضالنی زیر آن در معرض محیط قرار گیرد، در های پرکنی منجر به پارگی پوست شوند و بافتقضاوت: در صورتی که ماشین

 های آلوده را از الشه جدا و حذف کرد.این حالت باید قسمت

 گیری ناقصهای با خونالشه

پریده طبیعی، به رنگ قرمز روشن گیری آنها ناقص و نامناسب است، رنگ الشه ممکن است به جای حالت رنگخون هایی کهدر الشه

های دیگر یا کل الشه گسترش داشته باشد و در ناحیه گردنی از سایر نقاط یا قرمز آلبالویی شود. این حالت ممکن است در قسمت

 آشکارتر است.

 غیرقابل مصرف انسان بوده و باید ضبط شوند.های آن قضاوت: الشه و اندرونه

 (Ernaciation(، الغری )Cachexiaالغری مفرط )

 خورد و وزنتمایز بین فقر غذایی و الغری مشکل است، اما الغری معمولی ناشی از بیماری است. زمانی که پرنده غذای کمتری می

 شود. این الغری ممکن است چندان آشکار نباشد.ایجاد مییابد، الغری بدن پرنده بر اثر ابتال به بیماری حاد کاهش می

 شوند.گذاری، بسیاری از پرندگان بالغ الغر میدر موارد حاد، تشخیص راحت، اما مشخص شده که در پایان دوره تخم
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حالت چربی اطراف ( باید به احشاء و Degenerativeرونده )منظور مشاهده تغییرات تحلیلقضاوت: برای یافتن شواهد بیماری و به

 های آن غیرقابل مصرف انسان بوده و باید ضبط شوند.رونده وجود داشته باشد، الشه و اندرونهها توجه کرد. اگر تغییرات تحلیلاندام

 هاشکستگی استخوان

ی . در صورتشودطور معمول با بروز خونریزی مشخص میها ممکن است پیش از مرگ ایجاد شده باشند، در این صورت بهشکستگی

 شود.که شکستگی پس از مرگ و ناشی از ضربات مکانیکی باشد، خونریزی مشاهده نمی

 قضاوت:

 شکستگی استخوان همراه با خونریزی: -

ای که گونهگیرد، بهطور عادی از مفصل انجام میدیدگی پا، برش بههای مبتال را باید از الشه جدا و حذف کرد. در صورت آسیببافت

 اند.های مبتال از الشه جدا شدهویم کل بافتمطمئن ش

مین های درگیر با دوطوری که بافتزمانی که فقط یک لگن آسیب دیده باشد، استخوان پشت از دم به سمت جلو باید جدا شود، به

 برش از سمت جانبی استخوان پشت جدا شوند.

 ز ناحیه ستون و مهره و قبل از قسمت لگن، جدا کرد.اگر تمام لگن آسیب دیده باشد، باید آن قسمت را به کمک یک برش ا

 شکستگی استخوان بدون خونریزی: -

افتد و در صورت پاره شدن پوست، الف( شکستگی استخوان به همراه پارگی پوست: این ضایعه معموالً در ماشین پرکنی اتفاق می

 حذف کرد. نحوه برش معموالً مشابه شرح باال است.استخوان مبتال به همراه عضالت مرتبط با آن را باید از الشه جدا و 

ب( شکستگی استخوان بدون پارگی پوست: ارزیابی این ضایعه معموالً به وخامت شکستگی بستگی دارد. اگر چندین تکه استخوان 

عموالً به د، مصورت مستقیم شکسته باششکسته وجود داشته باشد، برش باید بر اساس شرح باال انجام شود. اگر یک استخوان به

 شود.هایی اجازه مصرف داده میچنین الشه

 (Contamination)آلودگی 

دان پر که حاوی مواد با بوی ترش هستند، در طول مراحل کشتار ها و تجهیزات ممکن است در نتیجه پارگی چینهآلودگی الشه -

عنوان مثال توان از این وضعیت جلوگیری کرد. بهی میایجاد شود. با جدا کردن پرندگان آلوده از سایر اعضاء گله در محل بازرس

 ها قطع وتوان طیور آلوده را از سایر پرندگان که سالم هستند، جدا ساخته، در محل دیگری اندام آلوده را قبل از تخلیه اندرونهمی

 جدا کرد.

طور مثال برش مقعد یا نواحی گردن، د، بهگیرشود یا عضله در معرض محیط خارج قرار میآلودگی در محلی که پوست بریده می -

 در این حالت سطوح آلوده باید برش داده جدا شوند.

د با فشار پاشی بایشود. آبمعموالً چنانچه بالفاصله پس از وقوع آلودگی، پوست آلوده را با پاشیدن آب بشوییم، آلودگی برطرف می -

 کم، اما حجم زیاد همراه باشد.

 پاشی، در حالتی که الشه در وضعیت عمودی است، برطرف کرد.توان با استفاده از آبدرونی الشه را میآلودگی خفیف حفره  -

شود، هرچند که ممکن است در ها برای مصرف میآلودگی ظاهری حفره درونی الشه باعث نامناسب شدن تمام الشه و اندرونه -

 ها قابل مصرف باشند.اشتی این قسمتمواردی با جدا کردن گردن الشه، بال، فیله، در شرایط بهد

 کبد و قلب آلوده همواره برای مصرف انسان نامناسب هستند. -

ها و... برای مصرف انسان کنندههای آلوده با آلودگی عمومی ناشی از مواد مدفوعی، صفرا، گریس، ضدعفونیگوشت الشه و اندرونه -

 نامناسب هستند.
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 وسایل حملافتادن گوشت طیور از خط کشتار یا 

 ها برای مصرف انسان نامناسب هستند.ها روی زمین یا هر سطح بالقوه آلوده، الشه و اندرونهافتادن الشه یا هر بخشی از اندرونه -

ها برای شود تا آن قسمتاستخوان روی زمین یا هر سطح بالقوه آلوده باعث میهایی از الشه طیور یا گوشت طیور بیافتادن قسمت -

 انسان نامناسب در نظر گرفته شود.مصرف 

 های میکروبی گوشت مرغویژگی -1جدول 

 c m M (nتعداد نمونه ) آزمون فرآورده ردیف

۱ 
 الشه کامل مرغ

 )تازه/ منجمد(

 هاشمارش کلی میکروارگانیسم

 )در یک گرم(
۵ ۲ ۵۱0 6۱0 

 سالمونال

 گرم( ۲۵)در 
 - منفی 0 ۵

۲ 

 گوشت مرغ

 بندیبستهبندی/ قطعه

 )با یا بدون استخوان(

 )تازه/ منجمد(

 هاشمارش کلی میکروارگانیسم

 )در یک گرم(
۵ ۳ ۵۱0 6۱0 

 استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت

 )در یک گرم(
۵ ۲ ۲۱0 ۳۱0 

 سالمونال

 گرم( ۲۵)در 
 - منفی 0 ۵

 اشریشیا کلی

 )در یک گرم(
۵ ۲ ۵0 ۵00 

 مرغ عمر ماندگاری گوشت -2جدول 

 شکل عرضه نام فرآورده
 شرایط نگهداری دما

 گراد()درجه سانتی
 عمر ماندگاری

 الشه کامل مرغ

 بندی معمولی(تازه )بسته -

 بندی در خالء()بسته

 شده(بندی با اتمسفر اصالحبسته

 بندی کارتنی(منجمد )بسته -

 +۴تا  0

 +۴تا  0

 +۴تا  0

۱8- 

 ساعت( 7۲روز ) ۳

 روز ۵

 روز 7

 ماه ۱۲

 قطعات گوشت مرغ

 )با یا بدون استخوان(

 بندی معمولی(تازه )بسته -

 بندی در خالء()بسته

 شده(بندی با اتمسفر اصالحبسته

 بندی کارتنی(منجمد )بسته -

 +۴تا  0

 +۴تا  0

 +۴تا  0

۱8- 

 ساعت( 7۲روز ) ۳

 روز ۵

 روز 7

 ماه ۹
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

شرکت اسقاط کننده در سراسر  1۳1طرح جایگزینی ماشین های کشاورزی فرسوده نهایی شد/ شناسایی 
 کشور

مکانیزاسیون کشاورزی از نهایی شدن طرح جایگزینی ماشین های فرسوده خبر داد و گفت: در این طرح تراکتور رییس مرکز توسعه 

 .و کمباین ها در اولویت قرار دارند

 ۵0به گزارش ایانا، کامبیز عباسی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: به طور میانگین 

وی اظهار کرد: طرح جایگزینی ماشین های فرسوده .سال هستند ۱۳ین ماشین ها دارای عمر بیش از استاندارد یعنی باالی درصد ا

عباسی تصریح کرد: اجرای .از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حوزه بهینه سازی مصرف سوخت در حال پیگیری است

وی افزود: ما به .تقای کمی و کیفی عملیات کشاورزی را به دنبال خواهد اشتاین طرح صرفه جویی سوخت، کاهش ضایعات و ار

عباسی در همین حال پرداخت ما .دنبال تامین مشوق های اجرای این طرح از محل صرفه جویی سوخت و کاهش ضایعات هستیم

و گفت: کشاورزان راضی به اسقاط به التفاوت قیمت ماشین فرسوده و ماشین اسقاط را مهم ترین مشوق در این حوزه عنوان کرد 

تراکتور و کمباین های خود نیستند، زیرا قیمت اسقاطی این ماشین ها مبنی بر وزن آهن قراضه ماشین است و جا دارد برای پر 

 .کردن مابه التفاوت قیمت ماشین اسقاط و ماشین فرسوده موجود در بازار، دولت حمایت الزم را در این زمینه انجام دهد

ظهار کرد: به محض تامین مشوق ها این طرح با توجه به بانک اطالعاتی آن در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، شناسایی وی ا

 .شرکت اسقاط کننده در سراسر کشور و تدوین دستورالعمل اجرای کار و نحوه اسقاط در سطح ستاد و استان ها اجرا می شود ۱۳۱

زی بررسی ادواری و بازدید های سرزده از تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و آبیاری را از اقدام رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاور

نوبت بازدید از تولید کنندگان لوازم و تجهیزات  ۴۵عنوان و تصریح کرد: تا کنون نزدیک به ۹۵های مرکز توسعه مکانیزاسیون در سال 

و گواهی آزمون شده و در سایر موارد استمرار کیفیت مطابق نمونه های آزمون مورد منجر به لغ ۹آبیاری صورت گرفته در نتیجه آن 

تولید کننده در عرصه لوازم و تجهیزات آبیاری در کشور گفت: این تولید کنندگان موظفند  ۳00وی با اشاره به فعالیت .بوده است

 .دنسبت به استاندارد سازی کاال و اخذ تایید یه آزمون از این مرکز اقدام کنن

 اختصاص تسهیالت به سمپاش های استاندارد 

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ادامه آزمون و استاندارد سازی انواع سمپاش های زراعی و باغی را از دیگر اقدام های 

سراسری و رسمی به این مرکز در سال جاری عنوان کرد و اذعان داشت: انواع سمپاش های زراعی و باغی در قالب فراخوان های 

 .واحد آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون استاندارد سازی و تایید شدند ۱8عرضه کنندگان سمپاش در کشور توسط 

درصد را دارند  ۱۵وی اضافه کرد: تنها سمپاش های دارای تاییدیه از این مرکز، امکان بهره مندی از تسهیالت خط اعتباری با کارمزد 

 .هر گونه سمپاش غیر استاندارد در عرصه مزارع کشور منتفی است و از این رو بکارگیری

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۳0/%D8%B7%D8%B۱% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵ اسفند ۲۸تاریخ: 

 منتشر شد ۹۶سال درآستانه  "بیمه و کشاورزی"نسخه جدید فصلنامه 

خورشیدی منتشر و توزیع  ۱۳۹6در آستانه سال  "بیمه و کشاورزی"نسخه جدید فصلنامه تخصصی صندووق بیمه کشاورزی به نام 

منتشر شده است، پس از پیام محمد ابراهیم حسن  ۵0و  ۴۹شماره پیاپی  ۲به گزارش خبرنگار ایانا، در این نسخه که به صورت .شد

و عضو هیات مدیره صندوق بیمه که در آن با تاکید براهمیت جایگاه و نقش بیمه کشاورزی در اقتصاد ملی، پیشنهاداتی نژاد، قائم مقام 

ارائه شده است، در بخش گشت و گذاری در قلمرو بیمه کشاورزی ایران به بررسی مهم ترین و راهبردی ترین مطالب و گزارش های 

 کشاورزی در ماه های پایانی سال پرداخته شده است.خبری و اطالع رسانی پیرامون حوزه بیمه 

از نکات قابل توجه در شماره جدید فصلنامه که در راستای رویکرد جدید مدیران صندوق بیمه و دست اندرکاران فصلنامه محقق 

ریه در طول گفت و گوی رودررو با مدیران ستادی این صندوق است که به گفته حسین رسول اف سردبیر نش ۳شده است، انجام 

 ساله انتشار آن بی سابقه بوده است. ۱۳دوران 

در بخش تازه های جهان بیمه و کشاورزی، نوشتارهای سودمندی در این حوزه از جمله متن گزارش پژوهشی جامع مجمع جهانی 

میالدی ارائه  ۲0۱7اقتصاد پیرامون پیش بینی و برآورد ریسک ها و بالهای طبیعی و کشاورزی پیش روی کشورهای جهان در سال 

مقاله پژوهشی و تحلیلی منتشر  ۵شده است.همچنین در شماره جدید فصلنامه بیمه و کشاورزی پس از اینکه در بخش سوم فصلنامه 

شده است، در بخش چهارم به چند رویداد مرتبط با یاران صندوق بیمه از جمله جشنوراه داستان نویسی بیمه کشاورزی با همراهی 

 فکری کودکان و نوجوانان و همچنین یکی از همکاران نوآور عضو صندوق پرداخته شده است. کانون پرورش

الزم به ذکر است طرح روی جلد این شماره فصلنامه نیز اختصاص دارد به گرفتاری شدید صنعت مرغداری کشورمان که یا میلون ها 

مبتال نشده دراسترس ابتالی مرغ های خود به این بیماری خانمان  قطعه طیور درگیر بیماری آنفلوآنزا شده اند و یا مدیران فارم های

 سوز صنعت طیور است./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۳۳/%D۹%86%D8%B۳%D8 
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 متفرقه
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۳ : تاریخ

 تجمع مهندسان کشاورزی استان کرمانشاه مقابل وزارت جهاد کشاورزی 
های گذشته خود برای استخدام در سال مهندس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در اعتراض به بالتکلیفی ۳00نفر از  ۵0صبح امروز 

کنندگان صبح امروز در مقابل وزارت معبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزای فارس، تج .مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند

بیکاری مهندسین کشاورزی »، «بقا حق ماست»، «به داد ما برس»جهاد کشاورزی جمع شده و پالکاردهایی با عنوان آقای روحانی 

خبرنگار  یکی از معترضان درمورد وضعیت خود و دلیل اعتراض به.اعتراض خود را نسبت به بالتکلیفی چند ساله اعالم کردند« تا کی

های لیسانس کشاورزی در استان کرمانشاه در پروژهالتحصیالن مقطع لیسانس و فوقنفر از فارغ ۳00حدود  87فارس، گفت: از سال 

 .اند که با آنها قرارداد یک ساله، بدون بیمه و با حقوق یک میلیون تومان منعقد شده استنظارت به کار گرفته شده

 ۳00هزار نفر در وزرات جهاد کشاورزی جذب شوند که از این تعداد  10گفت: جالب است که قرار بود کنندگان یکی دیگر از تجمع

های دیگر نفر هم به استان کرمانشاه سهمیه نرسیده و ظاهراً به جای جذب مهندسین کشاورزی در این استان سهمیه را در بخش

روز فعالیت جذب و استخدام  ۳0های دیگر از جمله استان ایالم فردی با انکنندگان در استبه گفته یکی دیگر از تجمع.اندکرده هزینه

ایم و چگونه است دولت به راحتی چشمش هستیم و هم بیکار شده ماه سابقه فعالیت در وزارتخانه هم بالتکلیف ۵۲شده است اما ما با 

مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی عبدالرضا  به گزارش خبرنگار فارس،.بندندرا روی مهندسین کشاورزی می

به گفته یکی از تجمع کنندگان، مصری با .در جمع تجمع کنندگان حضور یافته و به آنها قول مساعد داد تا وضعیت را پیگیری کند

 .اندنفر باقی مانده ۳00نفر را در وزارت جهاد جذب کند اما همچنان  ۲00ها توانسته تا پیگیری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۳000۴6۳ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

 آیندهاپلیکیشن برای استفاده از تلفن همراه در اجرای برنامه های ترویجی در سال  100ساخت 

مشاور معاون ترویج کشاورزی گفت: برنامه اصلی معاونت برای استفاده از تلفن همراه ساخت اپلیکیشن ها و یا برنامه های کاربردی 

در قالب نرم افزارهای ساده به زبان فارسی به همراه کلیپ آرت های تصویری یا همان اشکال ساده برای شناسه متن های نوشتاری 

به گزارش ایانا از روابط عمومی .ان در تمام سطوح تحصیلی بتوانند به سادگی از این اپلیکیشن ها استفاده کننداست که بهره بردار

معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرافرازی با بیان این مطلب گفت: ما در کنار مجموعه هایی نظیر انواع 

رای انتقال دانش به بهره بردار استفاده می کنیم، امکانات بالقوه دیگری نظیر تلفن همراه رسانه های نوشتاری که همواره از آنها ب

وی افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در روستاها باالست و به همین دلیل یکی از جدیدترین ابزارهایی که درحال استفاده از آن .داریم

رفته است. برای انتقال دانش به بهره بردار آمارهایی که وزارت ارتباطات هستیم، تلفن همراه است. هرچند دنیا خیلی زودتر سراغ آن 

درصد تلفن همراه در روستاهای کشور است. طبیعتاً تلفن همراه  ۹0تا  80و فناوری اطالعات می دهد حاکی از ضریب نفوذ باالی 

 ین زمان ممکن جدیدترین یافته ها و دانش روزوسیله بسیار مناسبی به شمار می رود که ما بتوانیم به ساده ترین شکل و سریع تر

مشاور معاونت ترویج کشاورزی در عین حال یادآور شد: تنها مشکل موجود .کشاورزی را در اختیار مروجان و کشاورزان قرار دهیم

توسعه فناوری دسترسی به اینترنت در روستاهاست که حسب برنامه ای که وزارت جهاد کشاورزی دارد، قرار شده در قالب برنامه 

اطالعات و ارتباطات بخش وسیعی از روستاهای کشور مجهز به اینترنت شوند. این کار ما را خیلی آسان می کند. برنامه اصلی معاونت 

برای استفاده از تلفن همراه ساخت اپلیکیشن ها و یا برنامه های کاربردی در قالب نرم افزارهای ساده به زبان فارسی به همراه کلیپ 

ت های تصویری یا همان اشکال ساده برای شناسه متن های نوشتاری است که بهره برداران در تمام سطوح تحصیلی بتوانند به آر

اپلیکیشن را در راستای  ۱00سرافرازی گفت: امیدواریم که تا سال آینده بتوانیم حدود .سادگی از این اپلیکیشن ها استفاده کنند

تولید کنیم. وی خاطرنشان ساخت: در کنار این حرکت، تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی برای  اولویت های وزارت جهاد کشاورزی

نخستین بار راه اندازی شد که در حال حاضر حدود دو هزار اثر ترویجی به ساده ترین زبان با کیفیت مناسب در اختیار مروجان و 

می توانند به اطالعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. در عین حال ما کشاورزان به صورت رایگان قرار دارد و با مراجعه به سایت 

برای تمام مراکز جهاد کشاورزی دهستان از رسانه های نوشتاری و مکتوب هم در نسخ مورد نیاز طراحی، تهیه و چاپ و توزیع کرده 

زی در تمامی سطوح به موضوع ترویج به خصوص مشاور معاونت ترویج کشاورزی با بیان اینکه در شرایط فعلی وزارت جهاد کشاور.ایم

در سطح مدیران کالن توجه ویژه ای نشان می دهد، افزود: مدیران و مسئوالن معاونت ترویج با سفر به مراکز جهاد کشاورزی دهستان 

بسیاری از بهره ها اطالعات الزم در خصوص نظام نوین ترویج و نقش شبکه مدیریت دانش را به طور مبسوط در اختیار مروجان و 

بهره برداران در سطح کلی ایجاد شده و همه توجه ها به این سمت جلب  امروزه انگیزه خاصی بین مروجان و .برداران قرار داده اند

شده و این کمک می کند که با توجه به اهداف مد نظر ترویج که همان انتقال دانش پنهان و آشکار به بهره بردار است بتوانیم اهداف 

سرافرازی در پایان گفت: قطعاً اگر همکاری بهره برداران و پذیرش و باور آنان نباشد، هردو طرف متضرر خواهیم  .ظر را عملی کنیممدن

شد، هزینه بیشتری می پردازیم و عایدی کمتری خواهیم داشت. بهره بردار ما امروز می داند که کشاورزی پایدار در دنیا، کشاورزی 

انش روز است و امروز ما راحت تر از گذشته با بهره بردار در زمینه انتقال دانش در ارتباط هستیم. بدیهی است مبتنی بر دانایی و د

با این روند خیلی زود به نتیجه می رسیم. سال آینده رشد قابل توجهی از لحاظ جایگاه ترویج در برنامه انتقال دانش به بهره بردار 

 .خواهیم داشت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۳۵/%D8%B۳%D8%A7%D8%AE 
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 مرکبات
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۵ : تاریخ

 تومان تعیین شد+ سند ۳۹00کننده قیمت پرتقال خارجی برای مصرف
  .تومان تعیین شد ۳۹00کننده کیلویی قیمت پرتقال خارجی براساس نامه سازمان تعاون روستایی استان تهران برای مصرف 

ن امروز اذعان بار تهراداران میدان مرکزی میوه و ترهفروشان و غرفه، در حالی که میوهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

رسید، تومان به فروش می ۳۵00شود و به قیمت روز قبل در میدان مرکزی تهران عرضه می ۲0داشتند، پرتقال خارجی که از حدود 

داران میدان مرکزی موظف شدند هر کیلوگرم پرتقال خارجی را امروز در پی انتشار نامه سازمان تعاون روستایی استان تهران، غرفه

  .هزار ریال عرضه کنند ۳۴فروشان داران و میوههزار ریال و برای جایگاه ۳۹کننده به نرخ برای مصرف

در این نامه به دستورالعمل مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی استناد شده که آورده است؛ قیمت پرتقال خارجی 

داران هزار ریال برای جایگاه ۳۴کننده و هزار ریال برای مصرف ۳۹ر کیلوگرم به ازای ه ۹6فروردین  ۲0در قالب طرح تنظیم بازار تا 

 تومان برای قیمت پرتقال خارجی ۳۹00نامه تعیین .شودتعیین می

 طریق از پایتخت نقطه ۱8 در پیش هفته دو از های تنظیم بازار شب عید، توزیع میوهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

هر ساله دولت برای تنظیم بازار شب عید، سیب و پرتقال به قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار .شد آغاز بارتره و میوه میادین سازمان

اد کشاورزی، کند، اما امسال به دلیل آنچه که مسئوالن وزارت جهگیری از افزایش قیمت را از اواسط اسفندماه آغاز میبرای پیش

ر اند، بنابر این اقدام به واردات بی سهای شمال را عاملی برای عدم تأمین تنظیم بازار شب عید دانستهزدگی پرتقالسرما زدگی و یخ

سازمان تعاون روستایی که عامل خرید و توزیع میوه شب عید است، طی یکی دو .اندو صدای پرتقال از کشورهای مصر و ترکیه کرده

های مکرر امکان برقراری ارتباط برای دریافت یر در این زمینه کامال سکوت اختیار کرده و خبرنگار فارس پس از تماسماه اخ

بار سید حسین رحیمی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره.توضیحات از نحوه توزیع میوه شب عید و قیمت احتمالی آن را پیدا نکرد

نقطه از  ۱8توزیع سیب و پرتقال شب عید از دو هفته پیش در  :از میدان مرکزی میوه تهران گفت امروز به خبرنگار فارس در بازدید

 .بار در سطح پایتخت آغاز شده که این سازمان به طور رایگان فضا در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار داده استمیادین تره

ای که به امضای سعید شد که از روز گذشته با نامهبه مردم فروخته میتومان  ۳۵00های وارداتی به قیمت کیلویی وی گفت: پرتقال

زربخش مدیر سازمان تعاون روستایی استان تهران رسیده و ظاهراً به اطالع آقای مهرفرد معاون حجتی در امور بازرگانی رسیده است، 

تومان  ۳۹00تومان به  ۳۵00م بازار از کیلویی به یک مرتبه در اوج خرید شب عید مردم قیمت پرتقال وارداتی در قالب طرح تنظی

تومان  ۳۹00وی همچنین در مورد قیمت سیب تنظیم بازار گفت: هر کیلو سیب در طرح تنظیم بازار نیز کیلویی .افزایش داشته است

 .شودفروردین در قالب همین طرح عرضه می ۲0تا 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۵0006۳۹ 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 ای هستند/ قصد واردات مجدد پرتقال نداریمهای وارداتی ترکیهبخشی از پرتقال

ی از های مصرای نیز همچون پرتقالهای ترکیهپرتقالنیاز به واردات پرتقال عالوه بر کشور مصر از ترکیه نیز تأمین شده است و 

ی زدگیخوگو با خبرنگار ایانا با رد ادعای مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت.کیفیت خوبی برخودار هستند

حت نظارت تالمللی های بازرسی بینهای وارداتی از کشور ترکیه، شرکت، گفت: برای اطمینان از کیفیت پرتقالایهای ترکیهپرتقال

 های واردکننده وظیفه کنترل و اطمینان از سالمت این محصول را بر عهد دارند.و قرارداد شرکت

ا از گیرند تها مورد بازرسی قرار میها پس از ورود به ایران در سردخانهحسین صفایی افزود: عالوه بر کنترل در آنسوی مرزها، پرتقال

ی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی خود نیز دارای شرکت بازرسی است، تأکید کرد: کیفیت آنها اطمینان کامل حاصل شود.و

شده عبور کنند، با رصد شرکت بازرسی تعاون روستایی اجازه عرضه در شبکه ای از فیلترهای عنواندیدههای آسیبحتی اگر پرتقال

روستایی کشور در پاسخ به این پرسش که به چه میزان پرتقال وارد تنطیم بازار را پیدا نخواهند کرد.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 

هزار تن پرتقال وارد کشور شده است که به تدریج به بازار  ۴0کشور شده است، ادامه داد: در مجموع از هر دو کشور ترکیه و مصر 

 رتقال خواهیم داشت، بیان کرد: بنای وارداتتزریق خواهد شد.صفایی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا مبنی بر اینکه آیا واردات مجدد پ

رو شویم ممکن است مجبور به واردات مجدد دوباره پرتقال را نداریم، اما اگر شرایط خاصی بر بازار حاکم و با کمبود این محصول روبه

یان دانست و اظهار کرد: با باشیم.وی در پایان واردات پرتقال را در جهت تعدیل و تنطیم بازار روزهای پایینی سال و مهار قاچاقچ

شد شاهد جوالن سودجویان و رشد صعودی قیمت این توجه به شرایطی که برای پرتقال شمال پیش آمد اگر این واردات انجام نمی

 محصول در روزهای پایانی سال بودیم./

iana.ir/fa/news/http://www.۴۱۹6۲/%D8%A8%D8%AE%D8%B۴%D 

 

 
 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

 تومان ۳500کننده پای پرتقال مصری به بازار باز شد/ قیمت برای مصرف

 غرفه هایتوزیع پرتقال وارداتی مصری از امروز صبح در میادین میوه و تره بار آغاز شد. قیمت هر کیلو گرم از این پرتقال برای 

 .تعیین شده است ۵00هزار و تومان و برای مصرف مصرف سه ۱00هزار و کننده سهعرضه

ا شده برای پرتقال وارداتی از کشور مصر روگو با خبرنگار ایانا قیمت تعیینرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی امروز در گفت

کننده بسیار عادالنه تومان برای مصرف ۵00هزار و روزهای گذشته قیمت سه منصفانه ارزیابی کرد و گفت: با توجه قیمت این میوه در

اچاق صورت قتواند تا حدی زیادی قیمت این میوه را به تعادل برساند.حسین مهاجران افزود: پیش از این پرتقال مصری بهاست و می

تواند قاچاقچیان و سودجویان را لتی این میوه میرسیدند و توزیع دوهزار تومان به فروش می ۱۴در سطح شهر توزیع و به قیمت 

مهار کند.وی در پاسخ به این پرسش که عرضه دولتی پرتقال مصری چه تأثیری بر بازار پرتقال داخلی خواهد گذاشت، بیان کرد: در 

ین باالتر و قیمت مناسب ا های داخلی زود است، اما با توجه به کیفیتحال حاضر صحبت درباره تأثیر عرضه پرتقال وارداتی بر میوه

های داخلی بود.رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره حجم عرضه دولتی پرتقال میوه باید منتظر کاهش قیمت در پرتقال

مصری نیز ادامه داد: تاکنون هیچ مرجع رسمی درباره میزان حجم قابل عرضه این میوه اعالم نظر نکرده است، اما بر گفته وزارت 

 داران صادر شود پرتقال در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.هاد کشاورزی به هر میزان که حواله برای غرفهج

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هزار تومان، قیمت هر تا سه 600هزار تومان، پرتقال شمال تا پنج ۵00هزار و مهاجران نرخ هر کیلوگرم پرتقال والنسیا جنوب را سه

تا چهارهزار و  ۵00هزار و هزار، کیوی سههزار، سیب قرمز پنجهزار، سیب سفید شش ۱۱هزار تا کیلوکرم نارنگی بندرعباس هشت

 هزار تومان اعالم کرد.تا سه ۵00فروت دوهزار و تومان و گریپ ۵00

هزار و سه تا دوهزار و موز را ۵00هزار و ای یک، خیار بوته۵00هزار و هزار تا سهای را سهوی در پایان نرخ هر کیلوگرم خیار گلخانه

 تومان عنوان کرد./ ۵00تا چهارهزار و  800

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱87۳/%D۹%BE%D8%A7%DB% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۴ : تاریخ

 ها آبگیری شدبنداندرصد آب ۸5شالیزارهای مازندران بیمه شد/ درصد  2
درصد از شالیزارهای مازندران تحت  ۲هکتار معادل  ۴۲8هزار و  ۵مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون  

در شهرستان ساری، اظهار کرد: براساس  خبرگزاری فارسگو با خبرنگار وحسن عنایتی در گفت .پوشش بیمه قرار گرفته است

ها، سطح شخم و شیار اراضی شالیزاری با احتساب کشت دوم های جهاد کشاورزی شهرستانهای صورت گرفته از مدیریتگزارش

 .درصد اعالم شد ۲6هکتار معادل  6۱۵هزار و  ۵۳درصد و سطح آب تخت اولیه  ۵6هکتار معادل  ۴۹۴هزار و  118

 :درصد از شالیزارهای مازندران تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، ادامه داد ۲هکتار معادل  ۴۲8هزار و  ۵وی با بیان اینکه تاکنون 

 .شناسی استان برای تعیین ظرفیت کودی خاک ارسال شدهای خاکنمونه خاک به آزمایشگاه 249

درصد آبگیری شد و با تأمین  8۵های استان با ظرفیت بنداندرحال حاضر آب :ن افزودمدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندرا

 .های نخست کشت برنج با کمبود آب مواجه نخواهیم بودمنابع آبی، حداقل در ماه

تومان،  760هزار و  ۱0تومان، کشت دوم بینام  ۳۴0هزار و  ۱0عنایتی خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم طارم محلی و هاشمی با قیمت 

 .شد اعالم تومان ۵۴0 و هزار 7 فجر و تومان ۲۲0 و هزار 6 تومان، ندا 670هزار و  6شیرودی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۴0007۳7 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 

 فارس - ۹۵/۱۲/۲۹ : تاریخ

 زایی زهرا/ مقابله با بیابانآباد بویینلزوم کاشت نهال در دشت اهلل
  .أکید کردزدایی تزهرا و کانون تولید ریزگردها بر لزوم کاشت نهال در این منطقه و بیابانآباد بویینوزیر کشور در بازدید از دشت اهلل

رد وا های عمرانیفضلی صبح امروز در سفر یک روزه خود و برای بازدید از پروژهاز قزوین، عبدالرضا رحمانی خبرگزاری فارسبه گزارش 

آباد قدیموزیر کشور نخست وارد روستای .استان قزوین شد و با مسؤوالن استانی و شهرستانی از چند طرح کشاورزی بازدید کرد

 بازدید آبادجمال هکتار از اراضی روستای ۲۵قزوین شد و از طرح نوین آبیاری در این روستا بازدید و سپس از اجرای آبیاری نوین در 

های مختلف به ویژه کشاورزی اظهار داشت: با توجه وی در این بازدید با اشاره به ظرفیت باالی استان قزوین در عرصه.آورد عمل به

صه مند شوند تا بتوانیم در عرهای نوین آبیاری بهرهطلبد کشاورزان از روشعیت آب و هوایی کشور، کمبود آب و خشکسالی میبه وض

های عمرانی ها و طرحهای اجرایی برای تحقق پروژهفضلی ادامه داد: باید تمام دستگاهرحمانی.کشاورزی رونق دوچندان را شاهد باشیم

شاهد پیشرفت در مسیر کشت و کار و بخش کشاورزی باشیم چراکه آبیاری مدرن در شرایط کنونی  دست به دست هم دهند تا

زهرا و کانون تولید ریزگردها نیز بازدید کرد و در این بازدید بر لزوم آباد بویینوی در ادامه از دشت اهلل .ناپذیر استضرورتی اجتناب

 از بازدید جریان در کشور وزیر فضلیرحمانی گفتنی است،.و مطالبی را بیان کردزدایی تأکید کاشت نهال در این منطقه و بیابان

وگو کرد و در جریان این ین منطقه دیدار و گفتا مردم با( ع)جعفربنموسیبن ظهیر امامزاده در آبادقدیم عمرانی هایطرح

 .گرفت صورت آبادقدیم منطقه در امامزاده این از بازدید طی کشور وزیر حضور در اهالی از یکی خوانیچاووش بازدید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۹000۳۹۳ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۵/۱۲/۲۹ : تاریخ

  ۹۶رسانی وزارت جهاد کشاورزی در تعطیالت نوروز خدمات
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی از تداوم خدمات رسانی وزارت جهاد کشاورزی در ایام تعطیالت 

  .خبر داد ۱۳۹6نوروز 

وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ رمضان نژاد با اشاره به این که ارایه خدمات وزارت جهاد  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

های وابسته به وزرات جهاد کشاورزی کشاورزی به مردم در همه ایام سال تداوم دارد و تعطیل بردار نیست،اعالم کرد: مجموعه سازمان

 .فعال بوده و به مردم خدمات رسانی می کنند ۹6در ایام نوروز 

خبر داد خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی  96وی از تشکیل ستاد خبری در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه در نوروز 

 .با هدف بهره گیری از مشارکت های مردمی در همه امور حوزه کشاورزی نسبت به راه اندازی سامانه های ارتباطی اقدام کرده است

کشاورزی با راه اندازی سامانه های ارتباطی در زمینه های حفاظت اراضی کشاورزی، آتش سوزی جنگل ها  به گفته وی وزارت جهاد

و مراتع، تخریب، تصرف اراضی ملی، قاچاق چوب،عرضه فرآورده های خام دامیِ خارج از شبکه دامپزشکی، کشتار غیرمجاز و ... در 

 .های مردمی و پاسخگویی به شهروندان است ایام نوروز به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش

رمضان نژاد با اشاره به افزایش حضور مردم در عرصه های طبیعی در ایام نوروز،اظهار داشت: انتظار این است که شهروندان نهایت 

یب، تصرف همکاری و همیاری را برای حفظ منابع طبیعی بکار گیرند و در صورت بروز حوادث احتمالی،هرگونه آتش سوزی، تخر

سازمان امور اراضی در ایام نوروز آماده  ۱۳۱وی تصریح کرد: سامانه .اطالع دهند 1504اراضی ملی و قاچاق چوب را به سامانه 

 .دریافت گزارش های مردمی درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها،تصرفات غیرمجاز و زمین خواری است

سازمان دامپزشکی آماده دریافت و پیگیری گزارش  ۱۵۱۲دم در ایام نوروز، سامانه رمضان نژاد گفت:به منظور حفظ سالمت مر

 .شهروندان در زمینه هرگونه عرضه فرآورده های خام دامیِ خارج از شبکه دامپزشکی، کشتار غیرمجاز و ...است

بر روند سالمت تولیدات زراعی و باغی وی با اشاره به این که کارشناسان سازمان حفظ نباتات در ایام نوروز با پایش آفات گیاهی 

از طریق باشگاه کشاورزان نیز خدماتی نظیر اطالعات  ۱۵۵۹نظارت دارند، خاطرنشان کرد: با راه اندازی سامانه ارتباطی 

یه می هواشناسی،خدمات فنی و مشاوره ای در امور زراعی و باغبانی،خدمات پس از فروش نهاده به بهره برداران عضو این باشگاه ارا

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:مردم می توانند هرگونه پیشنهاد و انتقاد درباره حوزه .شود

 .گزارش دهند ۳0008۱۳6مسئولیت ها و فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی را به سامانه پیامکی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۹000۲0۱ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

ها متروکه و نظام آبیاری منهدم شدند/ رهبر لیاقتی حکمرانی قجری در اداره بخش کشاورزی/ دهکدهبی

 خواهد ولی شاه نهکشاورزی، سرمایه و امنیت می فهمید توسعهشورشی می

آموخته مدرسه عالی بازرگانی سابق از ایران است. او از در آمل و دانش ۱۳۲۴احمد سیف، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، متولد سال 

شور نون نیز ساکن این کبرای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و درجه دکتری خود را از دانشگاه ردینگ دریافت کرد و اک ۱۳۴8سال 

سال سابقه تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه  ۲0های مختلف تدریس کرده و با بیش از سال در دانشگاه ۳0است. وی نزکی به 

 ...استافوردشایر بازنشسته شده و اکنون نیز به تدریس در کالج ریجنتز لندن مشغول است

 زاده:موحید اسال -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

آموخته مدرسه عالی بازرگانی سابق از ایران است. او از در آمل و دانش ۱۳۲۴احمد سیف، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، متولد سال 

برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و درجه دکتری خود را از دانشگاه ردینگ دریافت کرد و اکنون نیز ساکن این کشور  ۱۳۴8سال 

سال سابقه تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه  ۲0های مختلف تدریس کرده و با بیش از سال در دانشگاه ۳0 است. وی نزکی به

های استافوردشایر بازنشسته شده و اکنون نیز به تدریس در کالج ریجنتز لندن مشغول است. دکتر سیف معتقد است که علل ناکامی

قرن نوزدهم شاهد بوده است؛ یعنی این قرن از دیدگاه بررسی تحوالت اقتصادی  اقتصادی ما ریشه در تحوالتی دارند که ایران در

شود: یکی فصل سوم است با عنوان است. در این کتاب سه فصل به بحث کشاورزی در قرن نوزدهم مربوط می "قرن گمشده"

، "کشاورزی ایران در قرن نوزدهم فناوری تولید در"، و دیگری فصل هشتم با عنوان "جمعیت و کشاورزی ایران در قرن نوزدهم"

های منتشر شده است، ولی فصل 87. هر چند کتاب در سال "نگاهی به تغییرات تولید در کشاورزی ایران قرن نوزدهم"فصل نهم 

 مذکور ارزش بازخوانی کوتاه را دارند:

 "جمعیت و کشاورزی ایران در قرن نوزدهم"فصل سوم: 

توجه به اقتصاد کشاورزی ایران در قرن نوزدهم رشد جمعیت ایران را بررسی کند. او معتقد  خواهد بادکتر سیف در این فصل می

است که پندارینه مالتوس در باره مباحث جمعیت شناسی در ایران جایگاهی ندارد. از نظر او براساس شرایط کلی حاکم بر اقتصاد و 

هایی رشد کرده باشد. براساس شواهد موجود و جنگ ۱880تا  ۱800رسد که جمعیت ایران در طول کشاورزی ایران، بعید به نظر می

ها در ایران قرن نوزدهم متروکه ، شهرها خراب، و کند که، دهکدههای پایانی قرن به سلطه قاجار منتهی شد، ثابت میکه در سال

را نظم و سامانی بدهد؟ آیا برای احیای  نظام آبیاری منهدم شده بود. حال پرسش این است که: آیا قاجار توانست این اقتصاد آشفته

 های آبیاریِ در حال انهدام اقدامی شد؟ آیا برای بهبود عملکرد بخش کشاورزی، نظام مالیات ستانی عهد دقیانوسی، تغییر کرد؟نظام

 ین بود که مالیات را دوها اقدامی مثبت انجام داده باشد. نخستین اقدام فتحعلی شاه اهیچ شاهدی نداریم که قاجار برای این خرابی

رسد که جمعیت ایران در قرن های مشترکی که سیاحان ارایه داده اند به این نتیجه میبرابر کرد. دکتر سیف با توجه به گزارش

د: نویسبا توجه به در دسترس نبودن آب کافی برای کشت و زرع، می "کی نیر"نوزدهم کاهش یافته است. یکی از این سیاحان 

های گاه و بیگاه بستگی دارد، وقتی باران به اندازه کافی نبارد که متأسفانه رع در دشتستان تماماً دیمی است و به بارانکشت و ز"

های متروکه خسته شود. چشم از دیدن دهکدهافتد، محصول آنقدر ناچیز است که این منطقه با قحطی روبرو میاغلب اتفاق می

ها با نظام قنات روکه به منطقه خاصی محدود نبودند، اما در مناطقی که کشت دیم بود، زمینهای متاین زنجیره دهکده "شود.می

در طول "کرد در گزارشی در باره کرمان نوشته است: شدند، و متمرکز بودند.پوتینجر که برای کمپانی هند شرقی کار میآبیاری می

این دشت گسترده ولی مخروبه ای که من قبل از رسیدن به بم  بیست سال گذشته، عرضه آب به مقدار قابل توجهی کاهش یافت و
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ادعا کرده است  ۱8۹۵یا کنسول سایکس در  "دهد که کویر در آن محدوده در حال پیشروی است.و کرمان از آن گذشتم، نشان می

ی زیرکشت به طور چشمگیری افزایش هارود، مورد بهره برداری قرار گیرد، مقدار زمینهای روخانه بمپور که عمدتاً هدر میکه اگر آب

یابد. براساس مشاهدات ناظران گوناگون، کاریزها در ایران خشک شده و روستاها متروک شده اند، و این دو عامل به ما ثابت می

سیم ن تقتواکند که جمعیت ایران نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است. در قرن نوزدهم، ایران را به دو قسمت میمی

اد. با دکرد: شمال ایران، که طبیعت بسیار دست و دل باز بود، مرکز و جنوب ایران، که طبیعت هیچ سخاوتی به مردمان نشان نمی

ها درآمدزایی ارزی ایجاد کرده و باعث شد که فشار بر بخش های شمالی کشور، و صدور آنافزایش تولید برنج و پنبه در استان

های بیشتر و احتماالً مرغوب تری به کشت محصوالت صادراتی در دیگر مناطق کمتر شود و در نتیجه، زمین کشاورزی برای تولید

مواد غذایی اختصاص یافتند. بر همین اساس از شیوع قحطی به طور محسوسی کاسته شد، و به احتمال قوی، اوایل قرن بیستم 

دین معنا نیست که وضعیت و سطح زندگی شهروندان ایرانی بهبود یافته شرایط از هر نظر برای رشد جمعیت فراهم شد. البته این ب

باشد. بهبودی وضع زندگی مردم به سرمایه گذاری زیاد نیاز داشت و به حفظ و مرمت نظام آبیاری و اصالح نظام مالیاتی و بسیاری 

 چیزهای دیگر که در ایران آن روز وجود نداشت.

 دی وجود دارد که:بر اساس آنچه گفته شد این احتمال ج

 مقدار مطلق زمین زیر کشت در ایران کاهش یافته باشد. -

 یا این که مقدار کشت دیم به ضرر کشت آبی افزایش یافته باشد. -

در تهران و کرمانشاه، در اعتراض به گرانی نان شورش و اغتشاش شد. در اصفهان و مشهد و یزد و تبریز در سال  ۱88۵در سال 

روی داد. تاریخ نویسان رسمی و درباری در برخورد با این شورش ها، از اخالل گری عده ای اوباش و راهزن، سخن این اتفاق  ۱8۹۴

گفتند، ولی واقعیت این بود که همه موجودیت طبقات فقیر در ایران به مخاطره افتاده بود و شوریدن علیه قدرتمندان حاکم، اولین 

 ۱000رسید. سعیدخان که رهبر شورشیانِ بلوچستان بود متعهد شد که موارد به ظهور میو سریع ترین عکس العملی بود که در این 

رأس گاو نر و  ۱0عدد کلنگ و بیل برای استفاده در کشت،  ۱00"سرباز به خدمت شاه بفرستد، به این شرط که دولت نیز در عوض 

 "های مالیاتی گذشته مجدداً برقرار خواهد شد.ها بدهد و به عالوه تضمین کند که بعضی از معافیتکیسه بذر به آن ۱۵0

های رهبر شورشیان بلوچستان به زبان ساده و قابل فهم برای همه این است که استیصال اقتصادی و کوشش برای یافتن خواسته

ره او از نتیجه و ثم حداقل سرمایه اولیه برای کار و کوشش اوضاع رایج زمانه بود و در کنار آن کمترین ضمانت آن بود که بداند خود

های گشاد خویش را از دسترنج تولیدکنندگان پر نخواهند کرد. در عین حال، شود و مفت خواران حکومتی جیبکارش بهره مند می

دانست که برای توسعه تولید و فهمید و میها نکته بسیار مهم دیگری نیز نهفته است. رهبر شورشی بلوچ میدر همین خواسته

اقل سرمایه اولیه و حداقل امنیت جانی و مالی الزم بود، ولی حاکمان ایران، ظاهراً قوه ادراکشان به اندازه او نبود. به کشاورزی، حد

ها آماده بودند، دلیلی وجود نداشت حتی در خاک خشک و کم آب عالوه، نکته نهفته در این خواسته این است که اگر این پیشگزاره

 رع بپردازیم.بلوچستان نتوانیم به کشت و ز

 "فناوری تولید در کشاورزی ایران در قرن نوزدهم"فصل هشتم: 

های تولید کشاورزی نویسد که روشپردازد. او می(، می۱۹06-۱800های تولیدی در کشاورزی ایران )در این فصل نویسنده به روش

کرد که هزار سال پیش نوزدهم همان گونه تولید میدر ایران قرن نوزدهم بسیار بدوی و توسعه نیافته بود. کشاورزی ایران در قرن 

ت که تغییر سیاسی ایران اس –های فنی تولید ناشی از کلیت نظام اقتصادی کرد. نویسنده معتقد است که ایستایی در شیوهتولید می

شد. شاهدی به دست نیامده که زمین شخم زده می "گاو نر"و نیروی  "خیش چوبی"را برنمی تابد. در کشاورزی ایران، با یک 

زدند، نویسد که کشاورزان ایرانی زمین را شخم نمیکشاورزان ایرانی از خیش آهنی استفاده کنند. پریس گزارشگر کنسولی ایران می
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 های فقر کشاورزان ایرانی این است که کیکیشد که بازدهی زمین پایین بیاید. و یکی از زمینهدادند، و این باعث میکه خراش میبل

شده کیک کوچکی بوده، نه کیک بزرگ، و همین کیک کوچک هم به طور ناعادالنه ای تقسیم شده است. که در ایران باید تقسیم می

کردند، و در بلوچستان از شتر؛ در برخی از مناطق که با بیل زمین را و االغ برای شخم زدن استفاده میدر خوزستان از اسب و قاطر 

کوبید. هرچند کندند و نفر پنجم با یک کلوخ کوب، آن را میمرد زمین را با بیل می ۴"کندند. پریس در گزارش اش نوشته که: می

 "گرفتند.شتری هم از زمین میدادند، اما بهره بیاینان کار بیشتری انجام می

برای ماشین آالت کشاورزی و ابزارهای مشابه عمالً تقاضایی وجود ندارد، ماشین "آمده است: ۱۹0۴در گزارش کنسول مک لین در 

های کوچک و غیرمنظم که کشت های دسته بلند ناشناخته است و به عالوه، احتماالً برای برداشت محصول در زمیندرو و حتی داس

گیرد، مناسب نیست. خیش، زمین صاف کن )مازو(، داس، بیلچه، کلنگ و خاک نرم کن که در کشاورزی ایران ها انجام میبی در آنآ

کردند. با برای برداشت محصول از وسیله ای شبیه به داس دسته بلند استفاده می "گیرد، بسیار بدوی است.مورد استفاده قرار می

کرد. خرمن کوب توسط یک کردند در زیر آن یک وسیله بُرنده ای قرار داشت که ساقه را جدا مییخرمن کوب چوبی خرمن کوبی م

راسم خرمن شد. مچرخید. این وسیله بسیار پیشرفته بود و در برخی مناطق هم از این وسیله ابتدایی استفاده نمیگاو نر یا دو االغ می

برد. هیچ سندی وجود ندارد که کشاورزان کرد و زمان زیادی هم میمشغول میکوبی در قرن نوزدهم در ایران کارگران بسیاری را 

سعی کرده باشند در آبیاری یا در کاشت و داشت و برداشت و سپس خرمن کوبی ابتکار و خالقیتی به کار ببرند. فقط کاریزها بودند 

بازدهی بین کشت دیمی و آبی بسیار مهم است.  شدند.اما برای نویسنده تفاوتکه در کشاورزی ایران یک ویژگی خاصی محسوب می

 های آبی بوده است. دکتر سیف این پندارینههای دیمی بیشتر از زمینکند که بازدهی زمینابتدا نویسنده ادعای لمبتون را نقل می

ول یک سال محصول شوند، مسلماً در طهای دیمی برای مدت طوالنی ای به صورت آیش رها میزمین"کند: خانم لمبتن را رد می

های آبی هستند ساله به مقایسه بپردازیم، این زمین ۵روند. اما اگر در یک دوره های آبی هرساله زیرکشت میدهد. زمینبیشتری می

شود. نویسنده با اطالعاتی که از سیاحان و مشکل کشاورزی در ایران فقط به کمبود آب مربوط نمی"دهند.که محصول بیشتری می

 های دیمی محصولهای آبی بیشتر از زمینپردازد که زمیندهد اول به این بحث میویسان پارلمان انگلیسی که ارایه میگزارش ن

کود و  شود، بلکههای آبی میدهند. این نکته بسیار مهم و ماندگاری است، اما فقط این آب نیست که باعث محصول بیشتر زمینمی

در برداشت محصول بیشتر تاثیرگذار هستند. در استان فارس میزان برداشت محصول برنج در بذر هم دالیلی همپای آب هستند که 

شد. یا در استان دانه برداشت می ۲0دانه به ازای  60دانه به ازای یک دانه بود، اما در سال خوب بارندگی،  ۲0سال بد بارندگی، 

دانه به  ۱۲تا  ۱0های دیمی یک دانه بود، در حالی که در زمیندانه به ازای  ۵0های کشت آبی، خراسان برداشت محصول از زمین

ماهیت "ازای یک دانه است.با همه اهمیتی که آبیاری مصنوعی داشت، تفاوت در مقدار برداشت به عوامل دیگری نیز بستگی داشت: 

بر میزان بازدهی تأثیر مستقیم خاک، شیوه شخم زدن و استفاده از کود برای افزودن بازدهی زمین، از جمله مسایلی هستند که 

ی توانیم از بعضدارند، به خصوص در ایران قرن نوزدهم، که شواهد کافی برای بررسی دقیق این مسائل در اختیار نداریم، اگرچه می

ان رشواهدی در دست است که عالوه بر کمبود آب، کمبود کود نیز از عوامل محدودکننده کشاورزی ای"های کلی سخن بگوییم.جنبه

در قرن نوزدهم بود. کمبود کود حکایت از کمبود دام و حیوانات چهارپا بود که نوبه خود به کمبود آب و کاه و مراتع ارتباط داشت. 

در بیشتر نقاط ایران به دالیل گوناگونی، کشت مختلط، مانند کشورهای اروپایی امکانپذیر نبود. در مناطق مرکزی برج کبوتر برای 

سال به طور آیش رها  ۱۵تا  7ت کبوتران به جای کود حیوانی ساخته شد. در مناطق مرکزی ایران، زمین را برای جمع آوری فضوال

ق کردند. در مناطدر مناطق مرکزی ایران هرگز از کود استفاده نمی"کردند. راولینسون در نشریه انجمن سلطنتی نوشته است: می

ت و فضله کبوتر برای استفاده به صورت کود جمع آوری میشد. هرچند این برجها نیز مرکزی ایران شمار زیادی برج کبوتر وجود داش

از این برجها وجود  ۳000ها در قرن نوزدهم به حال خود رها شدند. فقط در اطراف اصفهان مانند کاریزها، پلها، مهمانسراها، و راه
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گرفت، استفاده از زمین برای تولید محصوالت تفاده قرار میهایی که برای حفظ بهره وری زمین مورد اسیکی دیگر از شیوه"داشت.

های پی در پی بود )گردش یا چرخش محصوالت(. به طورکلی شیوه کار در نقاط مختلف کشور در پیوند با چرخش مختلف در سال

ی که در حومه شهرها و هایمحصول و یا آیش گذاشتن زمین بسیار متفاوت بود و هیچ الگوی واحدی وجود نداشت. به غیر از زمین

لی شد. به طورکهای دیگر، شیوه آیش گذاری به کار گرفته میشدند، در اغلب زمینیا دهات بزرگ قرار داشتند و هر ساله کشت می

توان گفت که عامل اصلی تعیین کننده چرخش محصول، نه زمین که مقدار آب و کود بود، یعنی هرچه آب و کود کمتر بود میزان می

 شد.تر میآیش زمین طوالنیدوره 

 "نگاهی به تغییرات فناوری تولید در کشاورزی ایران"فصل نهم: 

مجموعه ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توضیح دهنده ایستایی در کشاورزی ایران در قرن نوزدهم هستند: خودکامگی 

یت مالکیت، نبودن قوانین مدون در دفاع از حقوق رعایا و مهمتر قدرتمندان، از شاه که مستبد اعظم بود، تا کدخدای یک ده، عدم امن

از همه بی حقوقی مردم ایران است. در زمینه فناوری تولید در کشاورزی ایران در قرن نوزدهم بهبود قابل توجهی صورت نگرفت، نه 

کرد. مقداری تغییرات در ورزی ای کار نمیهای جدید تولید. در کشاورزی آن موقع ایران هیچ نوع ماشین کشادر ابزار و نه در شیوه

 توانست منشأ تحوالتی در کشاورزی ایران باشد.شود که آن هم نمیاواخر قرن دیده می

اگرچه باید از اغراق نقش آب به طور جدی اجتناب کنیم، ولی وجود یا عدم وجود آب کافی تعیین کننده وسعت تولید در کشاورزی 

ندین عامل تعیین کننده تغییر در فناوری تولید در این بخش است. با این همه، در عرصه کوشش برای است و وسعت تولید یکی از چ

تدارک و یا استفاده بهینه از آب، در ایران قرن نوزدهم، هیچ کار مثبتی صورت نگرفت. نظام اصلی تهیه و تدارک آب همچنان به 

کرد، موجب شد که که به بخش عمده ای از تولید دست درازی می صورت کاریز باقی ماند و مسوولیت گریزی حاکمان و دولتی

کاریزها به امان خدا رها شوند. اگرچه کاریز برای شرایط ایران هنوز هم به احتمال بسیار زیاد بهینه ترین شیوه دستیابی به آب است، 

ود روند و نابرفته رفته از میان می -و ساالنه برای نمونه الیروبی منظم-ولی اگر از آن طبق برنامه و به طور منظم نگهداری نشود 

هایی برای بهبود آبیاری وجود داشتند، ولی در ، طرح۱860دانیم که حتی در سال آید. میها به دست نمیشوند و آب کافی از آنمی

 های دیگر، کاری انجام نشد و در حد حرف باقی ماند.این زمینه نیز مثل سایر زمینه

هبود بذر انجام نگرفت. البته گاهی از هندوستان بذر گندم وارد میکردند، ولی علت این کار واردات بذر مرغوبتر نبود، کاری در زمینه ب

بلکه وضعیت تولید در داخل ایران به اندازه ای خراب میشد که برای سال بعد بذر باقی نمیماند. در یکی از این موارد کنسول راس 

سیار شانس آورده است که هندوستان مازاد غله داشت. چون تنها با واردات میزان قابل توجهی بخش جنوبی ایران ب"گزارش کرد: 

گذشته از آن، در  "( بذر وارد شد.۱88۱گندم از هندوستان بود که از بروز قحطی جلوگیری شد و به عالوه برای کشت سال بعد )

، از ژاپن و مدتی ۱867شم در ایران لطمات فراوانی وارد آورد، از سالهای پس از بیماری کرم ابریشم در شمال ایران که به کشت ابری

بعد از یونان، فرانسه و ترکیه تخم کرم ابریشم وارد میکردند. حکومت گران ایرانی هم نه تنها برای تخفیف تأثیرات بیماری کرم ابریشم 

وع این بیماری تا همین امسال، مقامات محلی ، از زمان شر۱87۲کاری نکردند، بلکه همان طور که کنسول ابوت گزارش کرد، در 

هیچ کاری برای تخفیف تأثیرات این بیماری نکرده اند. نه فقط خودشان کاری نکردند، بلکه به عناوین مختلف بر سر اقدامات 

کردند. کاری میابکوشیدند برای بهبود کیفیت ابریشم تولیدی، از ژاپن تخم کرم ابریشم وارد کنند، خرنمایندگان شرکت رالی، که می

گفته شده است که مقامات محلی به همه چیز غیر از جمع آوری مالیات بی توجه بودند، ولی در نهایت ناچار شدند جلوی ورود تخم 

ابریشم خارجی به گیالن را نگیرند. واردات تخم کرم ابریشم از ژاپن موفقیت آمیز نبود و کیفیت ابریشم تولید شده از گذشته نامرغوب 

 ۲00/67، تخم کرم ابریشم، به ارزش ۱8۹6از کار درآمد و به همین دلیل، واردات تخم کرم ابریشم از ژاپن متوقف شد. ولی در سال  تر

 لیره استرلینگ، از فرانسه و ترکیه، و از طریق روسیه وارد گیالن شد.
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طول قرن نوزدهم صورت نگرفت. شواهد فراوانی در خصوص به کار گرفتن ماشین آالت در تولید کشاورزی، تحول قابل ذکری در تمام 

دهند محصوالت غذایی، برای نمونه، گندم، برنج، جو و ذرت با همان شیوه و با به کارگیری همان ابزار در دست اند که نشان می

رن اول قرن بیستم و ق هایگرفتند. در این راستا، بین سالها مورد استفاده قرار میشدند که در طول قرنابتدایی و بدوی تولید می

پانزدهم میالدی تفاوتی وجود ندارد، ولی در تولید محصوالت نقدینه آفرین، برای مثال ابریشم، برای بهبود شیوه تولید اقداماتی 

به حاکم پیشنهاد کرد، از ماشین آالت اروپایی برای بهبود محصول ابریشم استفاده کند و  ۱8۵8صورت گرفت. کنسول مکنزی در 

های اولیه دهه رسد که او برای انجام این کار آمادگی دارد. از سرانجام این پیشنهاد اطالعی در دست نداریم. در سالبه نظر می افزود

کند در رشت وجود دارد که متعلق به یک کارخانه ریسندگی که با بخار کار می"پایانی قرن نوزدهم، کنسول چرچیل گزارش کرد: 

رن بیستم، های اولیه قبه استثنای این کارخانه ریسندگی تا سال "کند.ابریشم بسیار مرغوبی تولید مییک ثروتمند ایرانی است و 

خوانیم که می ۱۹0۳اطالع دیگری از به کارگیری ماشین آالت در تولید کشاورزی در دست نیست. در گزارش تجارتی گیالن در 

دانیم این اولین بار است که از واردات ماشین آالت د و تا آن جا که میلیره به استان گیالن وارد شدن 6۹۲8ماشین آالت به ارزش 

هایی شده بود، در گزارش نیامده است، ولی در گزارش تجارتی کنسولی ذکری رفته است. اینکه این مبلغ صرف خرید چه نوع ماشین

چهار "را متقاعد کرده است که از آنچه  های بزرگگسترش تولید ابریشم بعضی از شرکت"در همین گزارش، کنسول چرچیل افزود: 

شود استفاده کنند. این یک شیوه کار ایتالیایی است که ضمن کُشتن بادامه درون پیله ابریشم، پیله را خشک نامیده می "ثانیه

و افزود که گیرند، های مدور بزرگ ساخته از آهن سخن گفته، که در این فراگرد مورد استفاده قرار میچرچیل از ظرف "کند.می

ها در حال حاضر در گیالن به کار مشغول اند و همچنین موتوری که برای راه اندازی شان مورد استفاده قرار هفت عدد از این ماشین

 میگیرند ساخت شیفیلد است./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱870D/%8%A8%DB%8C%E 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

 زراعت و باغبانی در سالی که گذشت/ از خوداتکایی در گندم تا تنظیم هنرمندانه بازار شب عید

را به همراه داشت. از خودکفایی گذاریم که برای صنعت کشاورزی کشور خاطرات تلخ و شیرین بسیاری روزهای پایانی سالی را می

 .دوباره در تولید گندم تا نوسانات قیمت در بازار محصوالت که بیش ترین فشار را به تولیدکنندگان وارد کرد

 سپیده قاسمی: -خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(

ی را به همراه داشت. از خودکفایی گذاریم که برای صنعت کشاورزی کشور خاطرات تلخ و شیرین بسیارروزهای پایانی سالی را می

 دوباره در تولید گندم تا نوسانات قیمت در بازار محصوالت که بیش ترین فشار را به تولیدکنندگان وارد کرد.

شود و خوداتکایی در تولید آن از اهمیت زیادی در تأمین امنیت غذایی کشور و گندم از محصول راهبردی در ایران محسوب می

ال ترین اتفاق ستوان بزرگی مورد تأکید مقام معظم رهبری برخوردار است در نتیجه خوداتکایی در این محصول را میاقتصاد مقاومت

میلیون تن گندم، توانست رکورد جدیدی در تولید این محصول از خود بر جای  ۱۴برشمرد. ایران در این سال با تولید حدود  ۹۵

دلیل اینکه پیش از این نیز اتفاق افتاده بود دستاوردی نو محسوب نشود، اما افزایش هبگذارد.شاید دستیابی به خودکفایی گندم ب

تولید همراه با کاهش سطح آن هم پس از سال ها وابستگی به حجم باالیی از واردات، موضوعی بود که در کشت این محصول بسیار 

ه توان باگر عزم الزم در متولیان تولید کشاورزی باشد، میپر اهمیت است. این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که نشان داد 

به  وری محصوالت کشاورزی با توجهوری و کاهش هزینه تولید و گذر از تولید سنتی به صنعتی دست یافت.افزایش بهرهافزایش بهره

ی باید متولیان تولید محصوالت کشاورزترین موضوعاتی است که ها یکی از مهمآب ایران و ادامه روند کاهش بارندگیاقلیم خشک و کم

 وری در تولید سایر محصوالت باشد.تواند چراغ راهی برای بهبود بهرهبه آن بپردازند و در این راه تجربه خوداتکایی گندم می

 توسعه کشتوری مصرف آب از جمله های بسیاری را برای بهرههرچند جهاد کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی کشور برنامه و طرح

 شدههای نوین آبیاری و اصالح الگوی کشت، کشت نشاء و همچنین استفاده از ارقام و بذرهای اصالحای، استفاده از روشگلخانه

 ها توفیقات چندانی حاصل نکرده است.مطرح کرده، اما به جز یک تا دو مورد در سایر طرح

ها است. اجرای این طرح بوده، اجرای طرح آبیاری نوین در مزارع و باغ ها که وزارت جهاد کشاورزی در آن موفقیکی از این طرح

تواند مدیریت مصرف را محقق کند. به گفته وزیر جهاد کشاورزی بیش از چهار میلیون هکتار از ضمن حفظ منابع آبی کشور، می

شود. سال عملیاتی می ۱0ارات الزم در طول های نوین آبیاری است که با تأمین اعتباراضی باغی و زراعی کشور مستعد اجرای سیستم

هزار هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش آبیاری  ۴00بر اساس گزارش وزیر جهاد کشاورزی، این وزارتخانه ساالنه قادر است 

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بر اساس آخرین آماری که توسط وزیر مدرن قرار دهد که برای عملیاتی شدن آن ساالنه به سه

هزار هکتار  ۴00میلیون و  جهاد کشاورزی اعالم شده است، این وزارتخانه تاکنون موفق به اجرای تحت پوشش آبیاری مدرن در یک

از اراضی کشاورزی کشور شده است.از اقدامات قابل تقدیر دیگر وزارت جهاد کشاورزی در سالی که پشت سرگذاشتیم، تأمین به موقع 

ر م دهای کشاورزی از عوامل بسیار مهویژه در رسیدن به خوداتکایی گندم بود. تأمین به موقع و کافی نهادههای کشاورزی بهنهاده

بخش  هایهای زیادی در تأمین نهاده بین شرکتدستیابی به اهداف تعیین شده در تولید کشاورزی است. با وجود اینکه کشمکش

ت ها رضایموقع نهادهها پیش آمد و این بحث همچنان حل نشده باقی مانده است، اما کشاورزان از تأمین کافی و بهخصوصی و دولتی

 خوبی برآمد.اسان وزارت جهاد کشاورزی، امسال از عهده این وظیفه خود بهداشتند و به گفته کارشن

های روغنی، برنج و ذرت از دیگر برنامه وزرات جهاد افزایش ضریب خوداتکایی برخی دیگر از محصوالت کشاورزی ازجمله دانه

ار شود، بسیارزی که از کشور خارج می کشاورزی است که توجه بیشتر به آن با توجه به میزان وابستگی کشور به واردات و حجم
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شود که باعث ها از منابع وارداتی آن به شکل خام تأمین میدرصد روغن مورد نیاز کارخانه ۹0ضروری است.در حال حاضر بیش از 

زایش شود. طرح پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی این محصول افخروج چهار میلیارد دالر ارز از کشور می

جویی توان سه میلیارد دالر صرفهساله است. با اجرای این طرح می ۱0درصد طی یک دوره  70ضریب خوداتکایی آن به بیش از 

های روغنی برای پایداری تولید گندم، تأمین کنجاله دام و طیور، افزایش بهداشت سالمت جامعه نیز کرد، ضمن اینکه کشت دانه

های روغنی )کلزا، گلرنگ، آفتابگردان های روغنی در سال جاری میزان تولید مجموع دانهری طرح دانهمؤثر است. بر اساس اعالم مج

 ۵00تا  ۴00برابر رشد حداقل بین  ۲.۵شود عدد مذکور برای سال آینده با بینی میهزارتن بوده و پیش ۳00هزار و و سویا( سه

رسد وزرات جهاد کشاورزی راه بسیاری برای رسیدن به ضریب نظر میما بهشده خوب است، اهای برداشتههزارتن برسد. هرچند قدم

ها به مصرف برنج، اهمیت افزایش ضریب خوداتکایی این محصول کمتر از خوداتکایی تعیین شده دارد.با توجه به عالقمندی ایرانی

یلیون تن آن در داخل کشور تولید و بقیه گندم نیست. در حال حاضر نیاز کشور به برنج حدود سه میلیون تن است که حدود دو م

درصد را در  6۵های افزایش طریب خوداتکایی این محصول به شود. با توجه به این موضوع وزارت جهاد کشاورزی در طرحوارد می

برنج ح درصد است که با اجرای طر ۵۵هزار هکتار از سطح کشت حدود  6۳0دستور کار خود قرار داده است برنج در حال حاضر در 

 رسیم.درصد خوداتکایی می 6۵درصد به  ۵0هزار هکتار و با وجود افزایش جمعیت ساالنه و کاهش سطح از  ۴8۴با سطح 

میلیون  6،۵یکی از محصوالت دیگری که ضمن وابستگی کشور به واردات کشت آن نیاز به مصرف آب زیادی دارد، ذرت است. ساالنه 

 شود. هم اکنون ضریب خوداتکایی این دانهیم که حجم زیادی از آن از طریق واردات تأمین میای در کشور نیاز دارتن ذرت دانه

درصد برساند. بر همین اساس وزارت جهاد  ۵0درصد است و وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد این ضریب را به بیش از  ۲7غالت حدود 

هزار هکتار بود  ۱70ای رار داده است. امسال سطح زیر کشت ذرت دانهکشاورزی تولید نشاء، استفاده از ارقام زودرس را مورد توجه ق

 هزار تن تولید شد. 700میلیون و  ۱۲هزار هکتار ذرت سیلویی  ۲۵0هزار تن داریم و از  ۳00بینی یک میلیون و و پیش

ا، ه، بازسازی و اصالح کارخانههایی مانند اصالح و تجهیز و نوسازی اراضیهای افزایش ضریب خوداتکایی الزم است حمایتدر طرح

 آموزش، ترویج، تحقیقات، بیمه، بذر و تغذیه گیاهی را در نظر گرفته شود.

تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از وظایفی است که پس از قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. اگر برای قضاوت در 

توان گفت وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری نسبت به سال مدنظر قرار دهیم، میمورد نحوه عملکرد این وزارتخانه روند امور را 

ها گذشته، عملکرد بهتری ارائه داده است. هرچند در تنطیم بازار برخی اقالم مشکالتی وجود داشت، اما با در نظر گرفتن این واقعیت

 توان گفتهای اجرایی الزم را ندارد، میرتخانه تمام اهرمشدت تحت تأثیر عوامل محیطی هستند و این وزاکه تولیدات کشاورزی به

 وزارت جهاد کشاورزی توانسته است از عهده این وظیفه سنگین خوب برآید.

ها از مواردی بود که از سوی منقدان وزارتخانه عمدا فروشیها در خردهدر سال جاری انتظارات غیرکارشناسی همچون تنظیم قیمت

 شود.اً از روی ناآگاهی بارها مطرح شده و میبا هدف سیاسی یا سهو

یکی از محصوالتی زراعی که نوسانات قیمت آن مورد انتقاد قرار گرفت برنج داخلی بود، محصولی که به گفته کارشناسان قیمت آن 

خرید و مصرف  بیش از آن که تحت تأثیر سیاست محدودیت واردات وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته باشد، تمایل زیاد مردم به

های پایانی سال به سوژه منتقدان وزارت جهاد کشاورزی تبدیل برنج داخلی بوده است.پرتقال نیز از محصوالت باغی بود که در ماه

رو شد و قیمت آن در در بازار سیر صعودی به خود گرفت به همین دلیل سرمازدگی با کاهش روبهشد. میزان عرضه این محصول به

ود. طلبان جلوگیری شوزارت جهاد کشاورزی واردات این محصول انجام شد تا ضمن تنظیم بازار از سوءاستفاده فرصت دلیل با تصمیم

این اقدام که با هدف تنطیم بازار انجام شد مخالفان دولت را به تکاپو انداخت تا این تصمیم منطقی را غیرکارشناسی نشان دهند. 

رت عدم واردات امکان کمبود این محصول باغی در بازار و ادامه رشد قیمت آن در ایام پرمصرف ها در حالی بود که در صوانتقادات آن
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ترین فاکتور تأثیرگذار در تولید عنوان مهمپایان سال وجود داشت.با توجه به تغییرات ناگهانی آب و هوایی در سال جاری که به

رسد وزارت جهاد کشاورزی توانسته است نظر میوالت کشاورزی، بهشود و نوسانات در بازار جهانی برخی محصکشاورزی محسوب می

ویژه در دفاع از حقوق کشاورزان در زمان خرید تضمینی، پرداخت بهای محصوالت و تعیین کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد. به

 د./ارزش که تمام توان خود را به کار گرفت تا وزنه ترازو به سمت تولیدکنندگان نگه دار

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۳۱/%D8%B۲%D8%B۱%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 رویکرد دولت در مدیریت منابع آب به نفع همه مردم است

ورت صای است که همه مردم بهوزیر اطالعات گفت: با توجه به خشکسالی و معضل آبی، رویکرد دولت در مدیریت منابع آب، بگونه

وزیر اطالعات گفت: با توجه به خشکسالی و معضل آبی، رویکرد دولت در مدیریت منابع آب، .عادالنه بتوانند از آن استفاده کنند

به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی، .صورت عادالنه بتوانند از آن استفاده کنندبهای است که همه مردم بگونه

عصر سه شنبه در شورای اداری استان اصفهان افزود: مشکالت آبی نه فقط در این استان بلکه به مثابه یک مشکل ملی و سراسری و 

 .رودحتی یک مشکل فراگیر جهانی به شمار می

بیان کرد: آب، مساله اصلی دولت تدبیر و امید است و نگاه دولت بر مدیریت آب استوار شده است تا همه هموطنان بتوانند از آن وی 

رود و با حمایت ایشان، از محل ها به شمار میترین اولویتوی گفت: مساله آب برای رهبر معظم انقالب نیز جز اصلی.استفاده کنند

های غربی سرازیر های غرب کشور به سمت همسایهوق ذخیره ارزی، برای برگرداندن آبی که از رودخانهصندوق توسعه ملی و صند

توان برای احیای دریاچه ارومیه و همچنین کشاورزی حجت االسالم والمسلمین علوی افزود: از این آب می.شود، اقدام شده استمی

نیازمند عزم ملی است و همه باید در این زمینه همکاری کنند، برای مثال وزیر اطالعات افزود: کاهش معضالت خشکسالی .بهره برد

 .های بصورت فراگیر انجام گیردهای نوین آبیاری از جمله آبیاری قطرهزراعت نیز باید بر مبنای همین شرایط انجام شود و روش

قرار گفت، عنوان کرد: احیای زاینده رود برای  ها که بطور جدی در دستور کار دولتحجت االسالم علوی با اشاره به احیای تاالب

 .شودطور جدی دنبال میای احیای حوضه آبریز زاینده رود بهماده ۹دولت از اهمیت باالیی برخوردار است و در همین راستا طرح 

ت یش برداشت و سوء مدیریهای اخیر با پدیده خشکسالی، افزاعنوان بزرگترین جریان آبی منطقه مرکزی ایران در سالزاینده رود به

 .های سال دچار خشکی استمنابع آب، مواجه شده و به همین دلیل نیز پائین دست آن، در بیشتر ماه

با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات  ۹۳ای احیای حوضه آبریز زاینده رود در سال ماده ۹طرح 

وزیر اطالعات در بخش دیگر سخنان خود گفت: جایگاه خدمت به مردم، .صویب شورای آب کشور رسیدها به تمنابع، مصارف و حقابه

شود و هرچه در این عرصه، خالص و دلسوزی بیشتری وجود داشته باشد، شکر نعمت آن نیز بهتر بجا یک نعمت الهی محسوب می

دمات او به مردم است و وزیر، مدیرکل و هر مسئولی از این علوی افزود: جایگاه واقعی هر شخص، بسته به میزان خ.آورده شده است

 .حیث برابرند و حتی یکی از اهداف انقالب نیز تحول در عملکرد و خدمات ارائه شده به مردم بود

خوش وزیر اطالعات با بیان اینکه خدمت به مردم، حق آنان است، گفت: در راه خدمت به مردم نباید منت گذاشت و همواره باید با 

 .خُلقی و لبخند با مراجعان در اداره ها برخورد کرد

وی تکریم، ادب، تواضع، برخورد نیکو، عالقه به رفع امور مراجعه کنندگان و خشنودسازی مردم را از مواردی برشمرد که مسئوالن 

قرآن، پیامبران و امامان و خانه خدا شوند و وجود علوی افزود: مردم در دین مبین اسالم بعنوان اصل تلقی می.باید به آن توجه کنند

وزیر اطالعات بیان کرد: در برخورد با دیگران باید با بهترین .دهدها را نشان مینیز برای مردم بوده است و این امر میزان اهمیت انسان

ا حقوق اسخ او را بدهیم تادبیات سخن گفت، حتی در مواقعی که طرف مقابل رفتار مناسبی ندارد، ما باید با خلق نیکو و بدرستی، پ

ها یادآور: حجت االسالم علوی با اشاره به ضرورت اهمیت روانسازی امور برای مراجعه کنندگان به دستگاه.شهروندی افراد ادا شود

 راحتی خدمات موردنیاز خود را دریافتهمه ما خادم مردم هستیم، بنابراین نباید امور برای مردم سخت شود و هموطنان باید به

در کمال آرامش و همدلی برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که اردیبهشت  ۹۴وزیر اطالعات با یادآوری این نکته که انتخابات سال .کنند

 .سال آینده نیز انتخاباتی برگزار شود که برای جامعه، نظام و انقالب، سرمایه اجتماعی باشد
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اردیبهشت  ۲۹جمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری ایران و پن ٔ  دوازدهمین دوره

شورای اداری استان اصفهان با حضور وزیر اطالعات، استاندار و جمعی از مدیران دستگاه ها و سازمان های .برگزار خواهد شد ۱۳۹6

، مشارکت ۹6انتخابات "منظور شرکت در همایش وزیر اطالعات، دوشنبه شب به.استان اصفهان در محل استانداری اصفهان برگزار شد

وی همچنین در این سفر با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه .وارد اصفهان شد "همگانی، وحدت و همدلی، امنیت پایدار

اهلل محمدعلی ناصری دولت آبادی از علمای  اصفهان و آیت اهلل حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان و آیت

 اصفهان و رئیس حوزه علمیه ولی عصر)عج( اصفهان دیدار کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۴8/%D8%B۱%D۹%88%DB% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

 دومین کارگاه آموزشی سنجش از دور در آبیاری برای کارشناسان افغانستان

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: با وجود مشکالت فراوان ایجاد شده به دلیل استفاده بیش از حد از منابع آب و 

 .برداری مناسبی نیز از محصوالت کشاورزی صورت نمی گیردسفره های آب زیرزمینی بهره 

دومین کارگاه مشترک سنجش از دور در آبیاری بین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و آژانس همکاری های بین 

ب نفر از کارشناسان نقشه برداری وزارت زراعت و آبیاری جمهوری اسالمی افغانستان در معاونت آ 15المللی ژاپن برای 

 و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در مراسم 

 دومین سالاختتامیه دومین دوره آموزش مشترک سنجش از دور سیستم اطالعات جغرافیایی در آبیاری اظهار داشت: این دوره برای 

 در کشور ایران برای کارشناسان و دانشجویان افغان برگزار شد و بعد از دو هفته به پایان رسید.

نیک کامی با بیان اینکه امیدوارم دانشجویان و کارشناسان این دوره پس از بازگشت به کشور خود از آموزش های این دوره استفاده 

کارشناسان و دانشجویان کشورمان از آموزش های این دوره در کشور به شکل مناسب  کنند، ادامه داد: من غبطه می خورم که چرا

استفاده نمی کنند و بهره نمی برند. وی با بیان اینکه کشور ایران درباره مسئله آب مشکالت فراوانی دارد، افزود: در دشت های ایران 

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایان فته است. به دلیل استفاده غیر مناسب از منابع آب چاله های عظیمی شکل گر

با تأکید بر استفاده از این علوم در مسائل کشاورزی کشور بیان کرد: با وجود مشکالت فراوان ایجاد شده به دلیل استفاده بیش از حد 

گفتنی است در این دوره .ت نمی گیردبهره برداری مناسبی نیز از محصوالت کشاورزی صور از منابع آب و سفره های آب زیرزمینی

آموزشی نماینده ارشد جایکا و سفارت کشور ژاپن، معاون نماینده ارشد جایکا ژاپن، کارشناس و نماینده جایکا ژاپن در ایران و 

 همچنین مدرسان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری حضور داشتند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۲6/%D8%AF%D۹%88%D۹%8۵% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

 !سرمایه داری کازینویی

سرمایه داری کازینویی یک نوع »در ایران اظهار کرد:  "سرمایه داری کازینویی"راغفر در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت 

 «.گنجدهای دولت به دارایی یکی از مواردی است که در این حوزه میقماربازی اقتصادی است. به طور مثال مسئله تبدیل بدهی

بحث عملکرد دولت در اقتصاد مقاومتی در روزهای گذشته در محافل خبری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رییس مجلس  :فرارو

خبرگان در اجالسیه این مجلس به شدت از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کرد و رییس جمهور نیز در جریان یک سخنرانی به 

سخنان آیت اهلل جنتی واکنش نشان داد. اما روز گذشته با نگارش نامه اسحاق جهانگیری به رییس مجلس خبرگان این بحث وارد 

رای نگهبان و رییس مجلس خبرگان در دومین نشست ساالنه مجلس خبرگان با شو دبیر یجنت احمد اهلل آیت .فاز جدیدی شد

اگر کارهایی شده بگویید »گفت:  "اقتصاد مقاومتی"دهی در مورد میزان تحققدرخواست از حسن روحانی رئیس جمهور برای گزارش

جمهوری باید گزارشی از رئیس»او افزود: «نشده است.تا مردم خوشحال وند، اگر نشده از مردم عذرخواهی کنید و بگویید چرا کاری 

گفتن، نشان دهد و اگر به اقتصاد اجرای اقتصاد مقاومتی به مردم ارائه دهد و کارهایی را که انجام داده روی زمین و نه صرفا با سخن

هار نظر جنتی و در حاشیه اجالس حسن روحانی همان روز پس از این اظ«المقدور از مردم عذرخواهی کند.مقاومتی عمل نکرده، حتی

اقتصاد  ونیم گذشته برایسالدولت در پایان امسال گزارش مفصلی مبنی بر اینکه در سه»خبرگان در پاسخ به رییس خبرگان گفت: 

، جمهوری همچنین فردای آن روز و در جریان سفر خود به مشهدرئیس«مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفته است ارائه خواهد داد.

قاومتی ما قطعا پیروز اقتصاد م»ایم یا نه را سؤالی نامربوط دانسته و گفته بود: پرسش درباره اینکه آیا در اقتصاد مقاومتی موفق بوده

کنند و مردم در صحنه هستند و هستیم. چراکه یک ملت بزرگ، دولت کارآمد و رهبری فرهیخته و آگاه داریم که هدایتگری می

ای به آیت اهلل جنتی رسما به سخنان او پاسخ اما روز جمعه اسحاق جهانگیری با نگارش نامه«.کند.خود عمل میدولت نیز به وظیفه 

همه ارکان نظام « های ابالغی اقتصاد مقاومتیسیاست»داد. او در نامه خود از اقدامات دولت دفاع کرد و اعالم کرد مخاطب 

های ابالغی همه ارکان نظام بودند و در این میان دولت علیرغم سازماندهی یاستاستحضار دارید مخاطب س»هستند.جهانگیری نوشت: 

و  گوی اقدامات خود باشندگیرد که خود نیز بایستی پاسخویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می

اند. در پایان انتظار دارم که برای اقداماتی انجام دادهها چه به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاست

اند، به نحو ای انجام دادهشده خیل عظیم فعاالن که با وفاداری به رهنمودهای مقام معظم رهبری تالش گستردهجبران حق تضییع

کدام از نهادهای حکومت از اقتصاد  ای درا ین بحث باز شده است که سهم هربا نامه جهانگیری سر فصل تازه«شایسته اقدام فرمایند.

مقاومتی چقدر است؟ آیا مجلس، قوه قضائیه و نهادهای حاکمیتی و نظامی نیز در این میدان موفق بوده اند یا خیر؟حسین راغفر 

 ااقتصاد مقاومتی مستلزم تغییر ساختار و گذشت زمان است، ام"کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره معتقد است 

گوید: اگرچه نقش قوه می خبرنگار فرارواو به "ها باید راهنمای عمل فعالین اقتصادی شود. های اجرای از سوی همه نهادنشانه

متاسفانه مصوبات مجلس با اقتصاد »مجریه مهم است. اما نقش دیگر قوا هم کم نیست. راغفر درباره سهم قوه مقننه اظهار کرد: 

متاسفانه هنوز مشکالت اقتصادی به "غفر با اشاره به مشکالت اقتصادی موجود در کشور عنوان کرد که را«مقاومتی همسویی ندارد.

سائل یکی از م"به گفته این کارشناس اقتصادی "تواند به وجود آید.درستی درک نشده اند، وقتی درک نشوند طبعا راه حل هم نمی

ها های نظامی و انتظامی برای اقتصاد مقاومتی مضر است. این نهادادمهم حضور نهادهای قدرت در اقتصاد است. نقش آفرینی نه

نحوه برخورد با حقوق مالکیت و فساد یکی از »او گفت: "شود.کارکردهایی دارند که باعث ایجاد عدم تعادل و عدم پاسخگویی می

امه ششم در مجلس که به الیحه دولت موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. مصوبات مجلس همین وضعیت را دارند مثال مصوبات برن
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های قابل توجه مانع برای تحقق اضافه شد، معلوم نیست قرار است اجرای آن از کجا تامین مالی شود. بار مالی آن برای دولت از نمونه

اقد رده است که فها مطرح کدولت هم یکسری برنامه»گیرد و معتقد است: راغفر نقش دولت را هم نادیده نمی«اقتصاد مقاومتی است.

های شود. سیاستهای نامولد در اقتصاد میهای سود باعث گسترش فعالیتنگاه ساختاری به اقتصاد است. نظام پاداش دهی و نرخ

ها هم در این رابطه فعال هستند. سرمایه داری کازینویی اقتصادی دولت باعث رشد سرمایه داریی کازینویی شده است. برخی از نهاد

برج هایی تجاری بزرگ با چه »ای از سرمایه داری کازینویی افزود: او با بیان نمونه«زند.ش مصرف گرایی در جامعه دامن میبه افزای

دهند؟ مصرف گرایی در تعارض با ساده زیستی و منطق صرفه جویی در اقتصاد مقاومتی شوند و چه فرهنگی را اشاعه میکاالیی پر می

ها و ... هستیم که فقط فرهنگ مصرف گرایی را ما شاهد رشد مراکز تجاری، مگامال"گاه عنوان کرد این استاد اقتصاد دانش«است.

کنند خود در رشد مراکز تجاری و دهند. نکته این است که نهادهایی هم که از دولت به خاطر مسائل فرهنگی انتقاد میترویج می

 "اومتیاقتصاد مق"اقتصادی با اشاره به نقش مخرب قاچاق کاال در این تحلیلگر مسائل "گسترش فرهنگ مصرف گرایی نقش دارند.

تا زمانی که ابعاد قاچاق سازمان یافته در کشور روشن نشود امکان ندارد اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد. مبارزه با قاچاق »گفت: 

در ایران  "سرمایه داری کازینویی"ره ماهیت راغفر در ادامه در پاسخ به پرسشی دربا«سازمان یافته نیز خارج از اراده دولت است.

ز های دولت به دارایی یکی اسرمایه داری کازینویی یک نوع قماربازی اقتصادی است. به طور مثال مسئله تبدیل بدهی»اظهار کرد: 

ت سرمایه اوج اختالل های دولت و عنوان کردن آن به عنوان انباشانباشت بدهی"به گفته او «گنجد.مواردی است که در این حوزه می

این "شود. ها میکند که همین امر منجر به افزایش بدهیدهد. دولت بدهی خود را قابل معامله میدر نظام مالی کشور را نشان می

اال بها را تبدیل به دارایی کرده است از جمله اوراق مشارکت. این اوراق با سود دولت وجوه گسترده بدهی»استاد دانشگاه تاکید کرد: 

کند که اخالل در نظام اقتصادی است و امکان پرداختن به اقتصاد مقاومتی را باید پرداخت شود. این بدهی را دولت خودش خلق می

سیاست دولت بیش از اینکه متوجه منافع عمومی »گوید: کند و میاو در ادامه دو انتقاد عمده به دولت مطرح می«برد.از بین می

کرد:  او درادامه تاکید«های بزرگ است که معلوم نیست به نفع منافع مردم باشد.ن منافع اصحاب قدرت و بنگاهباشد. معطوف به تامی

انتقاد دیگری که به دولت وارد است این است که هیچ گونه اعتراضی به کارکرد نهادهای دیگر که مخل فعالیت اقتصادی هستند »

باری رییس جمهور به طور کلی در اینباره اظهار نظر کرده است هیچ یک از  شاهد نیستیم. این یک انتقاد جدی است، فقط چند

اقتصاد کنونی ایران یک تورم ساختاری دارد و یک "به گفته راغفر «مدیران ارشد دولت در این باره هیچ اظهار نظری نداشته اند.

گیرد. دولت باید آشکارا بگوید ادامه این ا نادیده میها رکند و دولت هم آنبیکاری ساختاری، اما متاسفانه هیچ کس به آن توجه نمی

یا  شود وهای اقتصادی انتظام بخش است. وقتی ساختار غیر مولد است بخش خصوصی غیر مولد میساخت اقتصادی مخل سیاست

رد، به تبع گییگیرد و تولید هم شکل نمگیرد. به این ترتیب بخش خصوصی واقعی اصال شکل نمیفرار سرمایه از کشور صورت می

شود. از طالق و خودکشی گرفته ها گرفتار جامعه میآید. وقتی اشتغال به وجود نیاید بسیاری از بحرانآن اشتغال هم به وجود نمی

 مکند که دولت حداقل در این شرایط باید در این موارد به مردم و مسئوالن عالی رتبه نظااین استاد دانشگاه تاکید می"تا فرار مغزها.

 گزارش دهد و بگوید چه وضعیتی حاکم است و چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱88۲/%D8%B۳%D8%B۱%D۹%8۵%D8%A 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲8تاریخ: 

 ۹5ارزیابی عملکرد مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال 

که توسط رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان ارائه شد،  "ارزیابی عملکرد مدیران"معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گزارش 

وسیله عوامل مؤثر بر کار و نقاط قوت و ضعف مدیریتی سنجیده و از اطالعات جمع آوری شده را بسیار حائز اهمیت دانست تا بدین 

 .فرصتی که در سازمان فراهم است، برای اصالح امور استفاده شود

 جاری سال طی که زحماتی از قدردانی با به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اسکندر زند

 یخوشنود و الهی رضایت کسب برای ایوسیله را جامعه به رسانی خدمت توفیق گرفت، صورت ها استان و ستادی همکاران توسط

در پیشبرد کارها نصیب همکاران شد، از تاییدات الهی و دعای خیر دوستان  ۹۵وی با اشاره به اینکه آنچه که در سال .دانست فردی

 مهم ترین ابزاری است که موفقیت های جاری را نصیب کرده است.بود، اظهار داشت: همدلی و همراهی در مجموعه سازمان 

معاون وزیرجهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد: در سال آتی نیز مجموعه همکاران از عنایات الهی و سعی و تالش همیشگی برخوردار 

ت ا در روزهای پایان سال از فعالیباشند.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزاری این نشست را فرصتی دانست ت

که  "ارزیابی عملکرد مدیران"وی با اشاره به گزارش های مجدانه همکاران که گاه باالتر از ظرفیت خود تالش داشتند، تقدیر نماید. 

ثر بر وامل مؤتوسط رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی ارائه شد، اطالعات جمع آوری شده را بسیار حائز اهمیت دانست تا بدین وسیله ع

 .کار و نقاط قوت و ضعف مدیریتی سنجیده و از فرصتی که در سازمان فراهم است، برای اصالح امور استفاده شود

زند همچنین گزارشی از فعالیت و دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه کرد و به حوزه های فعالیت های 

ن نشست با حضور رئیس و معاونان سازمان از سعی و تالش مجدانه مدیران گروه ها و رؤسای اداره سازمان پرداخت.گفتنی است در ای

 های ستادی سازمان با اهداء لوح سپاس، تجلیل شد./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۱۵/%D8%A7%D8%B۱%D8%B۲%DB%8C%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۶تاریخ: 

 «محیط بان»می خواهیم، نه « مروّجِ محیط بانی »

دکتر اسماعیل شهبازی، استاد ترویج و توسعه، گروه آبادانی روستاها، پارک علمی و تحقیقاتی، دانشکده فناوری های نوین دانشگاه 

 .بهشتی، با ارسال مقاله ای به ایانا، دالیل خود را برای ارجح دانستن مروج محیط بانی بر محیط بان برشمردشهید 

 به گزارش خبرنگار ایانا، متن کامل مقاله ارسالی به شرح ذیل است:

 دشوار است.  سرزمین ایران وسیع و منابع طبیعیِ پراکنده برگستره آن فراوان و از این روی، دسترسی به آن ها بسیار

پیوسته این منابع عظیم، اعمّ از « پایش»و در سرتاسر سرزمین، توان  با این زمینه، هیچ تعداد از محیط بانان دولتی در طول زمان

 جنگل و مرتع و آبخیز و تاالب و ... حیات وحش را در آنِ واحد ندارند.

« وطیفه ملّی و همگانی»این که، این امور مهمّ حیاتی، یک هم چنان که توان نگهداشت محیط زیست را هم نخواهند داشت مگر 

در بین عامّه مردم، « نگهداشت محیط زیست»و  «پایش منابع»، وظیفه ملّی«مروّجانِ محیط بانی»تلقی شود و ضمن تعلیم و تربیتِ 

ار نگهداشتن حیات وحش در به توسط آنان آموزش و ترویج و پیگیری گردد. حفاطت از منابع طبیعی و محیط زیست و نیز، پاید

طبیعت را صرفاً نمی توان با تکیه بر قدرت ناشی از وجود یک نظام دیوانساالرانه دولتی و بدون مشارکت مردم و به ویژه، مشارکت 

و  فعّاالنه و حضورِ مسؤالنه اعضای جوامع محلّی به درستی به سرانجام رسانید. چه آن که با وجود ده ها مورد قانون و بخشنامه

 دستورالعمل دولتی در طول سده اخیر، مردم به طور اعمّ، و روستائیان و عشایر به طور اخصّ ، عمالً خود را امانت داران و بهره برداران

ازلی و بعضاً هم، صاحب اختیاران این منابع خدادادی فرض کرده و نگهداری و استفاده از مواهب آن ها را در شمار حقوق شهروندی 

ب آورده و می آورند.خاطره های بازمانده در اذهان صاحب نظران و عالقه مندان در باره تجارب دولت ها در جریان اجرای خود به حسا

صدها برنامه با طرح ها و پروژه های بسیار به منظور حفاظت از محیط زیست و حراست از جنگل ها و مراتع و تاالب ها و حیات 

دکه هر اقدام و عملی بدون نظر مساعد مردم ذی نفع )عموم مردم( و بهره برداران ذی وحش در طبیعت، به روشنی نشان می دهن

مدخل ) روستائیان و عشایر( به مرحله اجراء در آمده است، عاقبت دچار انحراف گردیده، یا سبب بروز و اشاعه فساد شده و یا به 

اجه گردیده است. و در این میان، بخش یا بخش های عظیمی هم با ناکامی های فاحش مو دالیلی دیگر، با شکست های نسبی و بعضاً

از سرمایه های جبران ناشدنی یعنی، منابع طبیعی غیرقابل تجدید کشور نابود گردیده اند.چرا؟به زعم نویسنده ـ چون همواره تصوّر 

ست و حراست از جنگل ها و مراتع می شود که تفّکر و بررسی و طرّاحی و برنامه ریزی و اقدام درست به منظور حفاطت از محیط زی

و تاالب ها و ... وحیات وحش در طبیعت، الزاماً در انحصار متخصّصان، کارشناسان و خدمه دولت، به ویژه در رده های ستادی و 

ی، رستحاکمیّتی است. و حال آن که عمالً و در عالم واقع، به منظور حفظ محیط و حراست از منابع، می توان گفت که به راستی و د

عرصه های طبیعی را بومیانی می شناسند که در آن زاده شده اند، در درون آن زندگی و بر بستر آن کار کرده و مآالً، وجود خود و 

بدیهی است که مضاف بر معلومات آکادمیک و اطّالعات فنّی، اعضای هیأت  خانواده های خویش را پیوسته و وابسته به آن می دانند.

در دانشگاه ها و کارکنان مجرّب دولتیِ شاغل در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست نیز اگر در شرایط های علمی مربوط 

بومیان عرصه های طبیعی بوده باشند، می توانند از چنین شناختی عملی و نسبتاً کامل برخوردار باشند. در این جا، منظور این نیست 

نند. بلکه، تکیه بر این است تا تأکید شود که مردم بومیِ بهره بردار از محیط و منابع، که اظهارنظر شود که کدام دسته بیش تر می دا

می باید در اقدامات مربوط مداخله مسؤالنه و مشارکت فعّاالنه داشته باشند تا به راهنمائی و همکاری عوامل دانشگاهی و دولتیِ 

 ینه از محیط و منابع درون آن را به خوبی به سر انجام رسانید.مسؤل، بتوانند امور پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری به
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اما گفتنی است که همراه و همکار کردن مردم برای مشارکت فعّاالنه و دخالت مسؤالنه در این عرصه ها، کاری بس دشوار و گاهی 

بهره بردار و صاحب اختیار ازلی این  هم گمراه کننده است. چه آن که، همراه نمودن و همکار کردن مردمی که خود را امانت دار و

و بهره « ناروا»منابع خدادادی می دانند و در عین حال، حسب تجربه های مکرّر در دهه های اخیر، دولت ها را در تغییرکاربَری های 

اً و بعضاز منابع و محیط مقصر اصلی قلمداد می کنند، سبب شده که مردم اعتمادی به شریک دولتی « زیان بخش»برداری های

مشاوران دانشگاهی آن ها در این راه را ـ که اساساً می باید مبتنی بر اطمینان و اعتماد متقابل باشد ـ از دست داده باشند. زیرا باز 

هم تجربه ها مبیّن این واقعیّت تلخ است که بعضی از دولت ها و اُرگان های حاکمیّتی ـ به رغم مخالفت مشاوران دانشگاهی خود ـ 

خواسته و اراده کرده « خود»را که « زیانبخشی»و بهره برداریِ « ناروا»، هر تغییرِ «خودساخته»ان که خواسته اند با توجیهات هر زم

اند، به منابع طبیعی و محیط زیستِ سرزمین مان تحمیل کرده اند! و بدین سان در صحرا و بیابان، و در مرتع و جنگل، و در دریا و 

مرتع »و « محیط بان»نیروهای مستقّر در صحنه های عمل و اجراء مانند: « موظّفانه»بیعی دیگر، تالش های تاالب، و در هر عرصة ط

 را، بال اثر ساخته اند. [2]جان بر کف دیگر [1]«بان»...و و ای بسا چندین « تاالب بان»و « جنگل بان»و « بان

پس از این درآمد، با هدفِ کلّی انجام امور پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست، اینک می 

بود. و بدین منظور، بر مبنای آن چه که در باال آمد و به کوتاه سخن، باید به فکر راهبُردی بنیانی و رهیافت هائی پایدار در اجرای آن 

به منظور مسؤل نمودن و دخیل کردن آنان در « مشارکت دادنِ مردم»در یک چارچوب بنیانی در این حوزه، می توان از راهبُردِ 

ایدار برد. و نیز، به عنوان نخستین رهیافتِ پ فرایند پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست نام

، پایش« تعلیم و ترویج اصول و موازینِ»ها برای « مروّج ... بان»در اجرای این راهبُردِ بنیانی، از آموزش و آماده نمودن و به کارگیریِ 

ه، به گروه های اصلی هدف و مخاطبان نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست به عامّه مردم و به ویژ

، که همان بهره برداران روستائی و عشایری و صیادان و هم چنین، طبیعت گردان و گردشگران «آموزش برای عمل»برنامه های 

 روستائی و نیز، سوداگرانِ صنعتی و معدنی و خدماتی و ... هستند، نام برد.

و « مکال»، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست، از سالح تا بدین سان، برای انجام امور پایش، نگهداری

و نه الزاماً از دیگر سالح ها بهره گرفت. چه آن که فرایند پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و « قلم»

 تعاملِ»با استفاده از  "تعلیم و ترویج"آن هم مستلزم  محیط زیست، فرایندی زمان ـ بر، به طول عمر همه نسل ها است و تحقّق

 است. « تقابل جبری و ابزاری»و نه الزاماً « کالمی و قلمی

به عامّه مردم و بهره برداران بومی در « تعلیم و ترویج اصول و موازین»و رهیافت « مشارکت دادنِ مردم»بدین سان، هر آینه راهبُردِ 

گان های دولتی در برنامه های دوره ای توسعه قرارگیرد، پیشاپیش می توان به طرّاحی مناسب ترین نظام شمار سیاست های پایدارِ اُر

ها پرداخت. و این هم مستلزم اراده و اعالم و « مروّجِ ... بان»های اجرائی برای انتخاب، آموزش، کارآموزی و کارورزی و کارآموختگی 

ها و انجمن های علمی و گروه های فرهنگستانی و نیز، به همه دیگر نهادهای غیردولتی  پیگیری اُرگان های مسؤل دولتی به دانشگاه

 داوطلب همکاری است تا مبادرت به مشاوره و همراهی در تهیه و تدوین و اجراء و ارزشیابی چنین نظام هائی بنمایند.

به عامّه مردم به طورکلّی و به بهره برداران « ل و موازینتعلیم و ترویج اصو»و رهیافت « مشارکت دادنِ مردم»با این امید، که راهبُرد 

بومی به طور ویژه، مورد توجّه و بررسی و داوری همة صاحب نظران و عالقه مندان به تداوم حیات منابع طبیعی سرزمین مان 

« اختنیس»است و نه « پروردنی»یعتاً ، طب«قرارگیرد و بازتاب خود در راه تکامل آن را هویدا سازند. چه آن که بر این باوریم که فرهنگ

 «مشارکت»و آن هم برای پایش بسترهای زیستی این نسل و نسل های آینده در همین راهبُرد « فرهنگ پروری»و راه و رسم درستِ 

 نهفته است و بس ... « تعلیم و ترویج»و رهیافت 
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های دیگر در این رابطه مانند: دشت بان، جنگل بان، مرتع بان، کوه بان، دریابان، بستان بان، خرمن بان، شکاربان، « بان»... و  -[1] 

 قرق بان و ... 

 خورشیدی. ۱۳۹۵رمضان فداکار در « محیط بان»به یاد سه  -[2] 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹8۹%D-/۹%8۵%D8%B۱%D۹%88%D۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

 شمال رسیدهای بیکاری به جنگل

های جنگلداری را که مدت بندی، دستور توقف طرح۱0ای قبل از قانونی شدن مسأله تنفس، وزیر جهاد کشاورزی در قالب ابالغیه

اند ها پرداخت شود تا بتوای به سازمان جنگلاجرای آنها به پایان رسیده بود،صادر کرد. البته قرار بود برای اجرای این ابالغیه، بودجه

های جنگلداری را که تا کنون از طریق بخش خصوصی و درآمدهای حاصل از قطع درختان تأمین یروهای حفاظتی طرححقوق ن

دلیل عدم تأمین اعتبارات الزم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، این نیروها در آستانه سال نو، شغل خود شد، پرداخت کند؛ اما بهمی

 .هستند را از دست داده و در انتظار تعیین تکلیف

سازی برنامه بهینه"های هیرکانی که توسط دولت در قالب برداری تجاری از جنگلطرح تنفس جنگل یا همان توقف بهره

تصویب شده بود، سرانجام در جریان تصویب برنامه  ۹2در سال  "های کشوربرداری و مدیریت جنگلپایش، حفظ، بهره

بندی، 10ای ی شدن مسأله تنفس، وزیر جهاد کشاورزی در قالب ابالغیهششم توسعه به قانون تبدیل شد. قبل از قانون

های جنگلداری را که مدت اجرای آنها به پایان رسیده بود،صادر کرد. البته قرار بود برای اجرای این دستور توقف طرح

جنگلداری را که تا کنون های ها پرداخت شود تا بتواند حقوق نیروهای حفاظتی طرحای به سازمان جنگلابالغیه، بودجه

دلیل عدم تأمین اعتبارات شد، پرداخت کند؛ اما بهاز طریق بخش خصوصی و درآمدهای حاصل از قطع درختان تأمین می

الزم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، این نیروها در آستانه سال نو، شغل خود را از دست داده و در انتظار تعیین تکلیف 

ای حفاظتی جنگل، در انتظار سال بعد یعنی سال آغازین اجرای برنامه ششم هستند که ببیند هستند. بنابراین نیروه

 شود؟میلیاردی حفاظت جنگل، جامه عمل پوشانده می ۶0آیا به مصوبه مجلس برای تأمین اعتبار 

های هزار هکتار از عرصه ۱۵0یریتی های مدها، مراتع و آبخیزداری کشور طرحبه گزارش ایانا از صبح نو، بر اساس اعالم سازمان جنگل

برداری تجاری از جنگل اجرا شود؛ اما هنوز با جنگلی شمال کشور به پایان رسیده و قرار است در این محدوده، برنامه توقف بهره

 یی بودهاهای جنگلداری خاتمه یافته، قراردادی منعقد نشده است. طرح سوردار واتاشان جزء نخستین طرحنیروهای حفاظتی طرح

نیروی حفاظتی این طرح وعده داده شده  ۱6ماه سال جاری مدت آن به پایان رسید و با مجری طرح قراردادی منعقد نشد. به که دی

زودی در قالب قراردادهای تیپ، مجدداً به امر حفاظت از جنگل مشغول خواهند شد؛ اما با گذشت سه ماه از این وعده و در بود که به

هنوز هم نیروهای حفاظتی این طرح در انتظار عقد قرارداد حفاظتی هستند. با وجود آنکه آقای عباسعلی نوبخت  آستانه سال نو،

نیروی حفاظتی را داده اما برخی مدیران  ۱6ای دستور برگزاری مناقصه برای جذب این ها در نامهمعاون امور جنگل سازمان جنگل

نیرو مناقصه برگزار کرده است. نیروهای  ۱۱تن بوده، برای استخدام  ۱۱های حفاظتی با این توجیه که در طرح اولیه، تعداد نیرو

 .اعالم کردند که این طرح در طول زمان تغییرات زیادی داشته است« نوصبح»وگو با حفاظتی طرح واتاشان در گفت

ازمان که کسی مایل نیست برای همکاری با سشده گیرانه تعییناین نیروهای حفاظتی بر این باورند که شرایط مناقصه به حدی سخت

نیروی حفاظتی جنگل واتاشان در آستانه سال نو همچنان منتظر اقدام مسووالن هستند. ۱6ها، وارد عمل شود. به این ترتیب جنگل

بر مانده خهای این منطقه بدون طرح باقی های وسیعی از جنگلعنوان استان دیگری که بخشاز سوی دیگر از استان گلستان به

ها را متوقف کرده و ناپذیر جنگلاند که اقدامات حفاظتی و اجتنابهای دایر دستور دادهرسد که برخی مدیران، به مجریان طرحمی

ن شود! شده تأمیهای تعطیلمعادل ریالی آن را به حساب اداره کل منابع طبیعی گلستان واریز کنند تا حقوق نیروهای حفاظتی طرح

 .برندسر میهای پایان یافته استان گلستان نیز در بالتکلیفی بهنیروهای حفاظتی طرح البته هنوز
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 رسد اما آقای ناصر مقدسیهای آن به گوش میهایی که از شمال کشور گزارشبندیمبا وجود تمام نابسامانیبا تمام نیروها قرارداد می

ا مجری بندیم بلکه بگوید: ما با اشخاص قرار داد نمییروهای حافظ جنگل، مینو درباره دلیل عدم عقد قرارداد با نوگو با صبحدر گفت

دهد: قراردادها در حال انعقاد است. قرارداد فرایند دارد و توافق شده که بندیم. وی ادامه مییا کارگزار دارای صالحیت قرارداد می

 .هزار هکتار، قرار داد منعقد شود ۱۵0امسال برای 

شود. با وجود های جنگلداری میطور موقت جایگزین طرحبه "ناپذیرقرار داد حفاظتی و اقدامات اجتناب"با نام  این قرارداد تیپ

رسد که دولت از نظر مالی توان پرداخت اعتبارات طرح تنفس را داشته باشد. آقای علی عالی جنگل به نظر نمیسخنان رییس شورای

اید کند: دولت بنو تاکید میوگو با صبحها، مراتع و آبخیزداری در گفتسازمان جنگل های شمالاوسط منتظری، معاون سابق جنگل

 .هایی با رویکرد جدید، تأمین کندها را برای تدوین طرحدر طول دوران گذار، اعتبارات مورد نیاز سازمان جنگل

تی از محل آن تأمین شود. وی البته از برگزاری میلیارد تومان در سال باشد که حقوق نیروهای حفاظ ۱00این اعتبارات باید حدود 

ای در مدیریت جنگل دارند، خبرداده کنندههای بزرگ دارای طرح جنگلداری که نقش تعیینها با شرکتجلسه مشترک سازمان جنگل

ر صوبه هیات دولت دگوید: از نتایج این جلسه اطالعی ندارم. منتظری با اشاره به اینکه آنچه در مجلس تصویب شده مشابه مو می

ه برداشت از درختان شکست "های کشوربرداری و مدیریت جنگلسازی، پایش، حفظ، بهرهبرنامه بهینه"است، یعنی  ۹۲مرداد ماه سال 

 .کندو بادافتاده داخل جنگل را محلی برای تأمین اعتبارات حفاظتی جنگل اعالم می

ات اند، تأمین اعتباراثر دو برف سنگین اخیر شمال کشور، دچار افتادگی شده به گفته وی با توجه به حجم باالی درختانی که در

 .داندپذیر میبرداری این درختان امکاناز محل بهره-حفاظتی جنگل را تا سه سال 

زیستی  هایکند: خروج درختان شکسته و افتاده باید بر اساس برنامه و دستورالعمل باشد تا تنوع زیستی و شاخصمنتظری بیان می

 .عنوان هوموس در جنگل باقی بماندها باید بهدچار مشکل نشود. بخشی از شکسته و افتاده

دستورالعمل تدوین شده برای خروج این درختان باید برنامه زمانی برای ورود به جنگل داشته باشد و حجم خروج چوب بر اساس 

آید. بر اساس مطالعات، درختان حساب میفرصت و هم تهدید بهفرمول، مشخص شود. وجود درختان شکسته و افتاده در جنگل هم

دهند اما این درختان از آنجا که محل زندگی انواع حشرات و پرندگان در شکسته و افتاده میزان وقوع حریق در جنگل را افزایش می

؛ اما بخشی مند باشداز آنها باید قاعده برداریکنند. بنابراین بهرهجنگل هستند، غنای تنوع زیستی در این اکوسیستم را تضمین می

خواهد و مجلس در مصوبه خود با از کارشناسان جنگل بر این باورند که برداشت از درختان شکسته و بادافتاده تخصص خاصی نمی

ته از دسها در پاسخ به این های شمال سازمان جنگلتأیید طرح تنفس، متخصصان جنگل را ندیده گرفته است. معاون سابق جنگل

 .دانیمگوید: ما ارتباط زیستمندان با فرآیند و سیکل اکوسیستم را نمیکارشناسان می

بنابراین باید بخشی از درختان شکسته و افتاده را در جنگل داشته باشیم که چرخه حیات کامل شود؛ اما خروج شکسته و افتاده هم 

ونقل این درختان انجام شود که به سایر رالعمل داریم که چگونه حملکنیم، دستوخواهد. وقتی درختان سرپا را قطع میتخصص می

برداری است و باید این کارشناسان مراقب خسارت درختان آسیب وارد نشود. خروج درخت شکسته نیز نیازمند کارشناسان دفتر بهره

عات زیریم که درختان را تبدیل به قطبه تنوع زیستی باشند. حتی گاهی با تجویزهای کارشناسی برای کاهش خسارت به جنگل ناگ

 .تر کرده و از جنگل خارج کنیمکوچک

 کنیمعدم تخصیص بودجه را سال آینده پیگیری می

طرح تنفس در نبود تخصیص بودجه هیچ شانسی برای موفقیت ندارد. آقای رضا اخوان، عضو انجمن علمی جنگلداری و هیات علمی 

ح شود: وقتی طرها و مراتع کشور با تاکید بر اهمیت تخصیص بودجه برای اجرای طرح تنفس، یادآور میموسسه تحقیقات جنگل

ه دهد: به عنوان عضوی از انجمن جنگلبانی معتقدم کاعتباراتش نیز تأمین شود. وی ادامه می تنفس تأیید و تبدیل به قانون شد، باید
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این انجمن باید سال آینده مساله عدم تخصیص بودجه را پیگیری کند. اگر برای قانونی که تصویب و ابالغ شده، بودجه تخصیص 

 .نفس پیدا کنیمنیابد باید تالش کنیم تا محل تأمین بودجه را برای اجرای طرح ت

ها از طرف دهد: تهیه برنامه برای جنگلگونه پاسخ میاخوان به این پرسش که چرا طرح تنفس بدون برنامه آغاز شده است، این

ها به سه دانشگاه شمال با مسوولیت آقای سید محسن حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده سازمان جنگل

های در دست تدوین در این دانشگاه نجمن جنگلبانی نیز در این گروه حضور ندارد و اطالعی درباره برنامهاست. هیچ عضوی از ا

کردیم اما تمام انرژی انجمن و مدافعان تنفس، های خود را آماده میکند: ما قبل از آغاز طرح تنفس باید برنامهوی اضافه می.نداریم

 مخالف زیاد بود صرف تصویب قانون در مجلس شد زیرا نظرات

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱868/%D8%A8%DB%8C%DA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 آغاز کنند ر خوب با محیط زیستامردم سال جدید را با رفت

جمهور از مردم خواست در سفرهای نوروزی و در حین رانندگی و رفتار بهتر با طبیعت، مراقبت بیشتری کنند و سال جدید  رییس

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه و در .را با رفتار خوب با محیط زیست آغاز کنند

، در جمع خبرنگاران از مردم خواست در سفرهای نوروزی و در حین رانندگی و ۱۳۹۵سه هیأت دولت در سال حاشیه آخرین جل

 .رفتار بهتر با طبیعت، مراقبت بیشتری کنند و سال جدید را با رفتار خوب با محیط زیست آغاز کنند

ان و همچنین عدم احتیاط و به تبع آن وقوع ها بویژه خوزستوی با اشاره به مشکالت محیط زیستی و طبیعی در برخی از استان

 ها رشد و شکوفاییآفرین نباشیم و در همه زمینهبرخی حوادث رانندگی، گفت: امیدواریم در سال جدید شاهد حوادث غمبار و مشکل

ار مثبتی در های بسیهای اقتصادی و تولیدی، حرکترئیس جمهوری افزود: در سال جاری در زمینه زیرساخت.در کشور بوجود آید

کشور انجام شد. ایجاد امنیت، پیشبرد برنامه های اقتصادی با کمک و حمایت مردم، خودکفایی در گندم، موفقیت در تولید و صادرات، 

ای، های گذشته در زمینه انرژی، رشد خوب و مناسب در زمینه مواد غذایی، کشاورزی، حمل و نقل ریلی، جادهماندگیجبران عقب

 .ترین این اقدامات بودهای جدید از مهمت گردشگری و همچنین افتتاح سدها و نیروگاههوایی و صنع

تأکید کرد: در این زمینه، با  "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"از سوی رهبر معظم انقالب به  ۱۳۹۵گذاری سال وی با اشاره به نام

های بسیار خوبی برداشته شد که گزارش این اقدامات، تقدیم مردم قدمهای بلند مدت و کوتاه مدت، ریزی برای اجرای طرحبرنامه

های خوب در زمینه رشد ، فزونی صادرات بر واردات، قدم۹۵روحانی، کاهش اتکاء به نفت و تکیه بر مالیات در بودجه سال .خواهد شد

کالت در حوزه حمل و نقل را از جمله اقتصادی، به دست آوردن جایگاه گذشته در صادرات نفت، گشایش روابط بانکی و حل مش

 .های اقتصاد مقاومتی برشمرداقدامات دولت یازدهم در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه سیاست

وی با اشاره به اینکه در سال جاری توانستیم با وجود معضالت و مشکالت موجود در منطقه، امنیت و آرامش را که هدف مهم دولت 

 .اند، قدردانی کرداست، برقرار کنیم، از همه نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی که از امنیت کشور به خوبی حراست کرده و نظام

های بسیار خوب دولت های اجتماعی و همچنین قدمجمهوری در ادامه به اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به موضوع آسیب رییس

ها اشاره کرد و گفت: در این زمینه معاونت اجتماعی وزارت کشور به یک سازمان ارتقاء یافت و سیبتدبیر و امید برای مبارزه با این آ

 .های اجتماعی، آغاز بکار کردشورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهوری برای مقابله با این آسیب

 .ه البته راه طوالنی در این زمینه در پیش استهای اجتماعی است کوی بیان کرد: آمارها نشانگر موفقیت دولت در مبارزه با آسیب

روحانی با تأکید بر اینکه امیدواریم سال جدید سال محبت، دوستی و برادری و با سالروز والدت حضرت زهرا)س( در آستانه آن، 

تحاد و ن به دنبال، اها کنار گذاشته شود و بجای تفرقه، انشقاق و حرکتهای جناحی، همگاسالی نیکو باشد، تأکید کرد: باید کینه

وی گفت: باید اختالفات کنار گذاشته شود و روابط و فضای جدیدی گشوده شود، تا سال .حفظ امنیت، منافع و مصالح ملی باشیم

توانیم به همه اهداف بلند نظام دست آینده شاهد انسجام اجتماعی بیشتر باشیم، چرا که با وحدت، همبستگی، اخوت و برادری، می

جمهوری با اشاره به اقدامات دولت برای رفاه حال مسافران در ایام تعطیالت نوروزی، گفت: امیدواریم تمام سفرهای  یسری.یابیم

 .رسانی به مسافران آماده هستندها برای خدمتمردم در ین ایام همراه با خیر و سالمت باشد و همه ارگان

گفت: باید دست به دست هم اند، ادی، سیاسی و اجتماعی در کنار دولت بودههای اقتصوی با تأکید بر اینکه مردم همواره در زمینه

 .وجود آوریمویژه اقتصادی، موفقیت، رشد و شکوفایی بهها بهدهیم و با تالش و انسجام بیشتر، در همه بخش

 .قدردانی کردهای هیأت دولت و همه مسئولین اجرایی و دولتی در سراسر کشور، روحانی همچنین از خدمات و تالش
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ها، های سراسر کشور، بیان کرد: رسانهرسانی و تشکر و قدردانی از همه خبرنگاران و رسانهوی با اشاره به اهمیت و وظیفه خطیر اطالع

 های کشور به مردم در سال آینده نیز پیشتاز باشند و با خبررسانی به موقع و دقیق، به تحقق هر چهرسانی پیشرفتباید برای اطالع

 بیشتر منافع ملی کمک کنند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹66/%D۹%8۵%D8%B۱% 
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 مصاحبه، سخرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵ اسفند ۳۰: تاریخ

 نیست ممکن خودکفایی بدون کشاورز استقالل
 مکنم کشاورزی محصوالت تمامی در خودکفایی اخیر، هایخشکسالی و آبی منابع بحران به توجه با: گفت کشاورزی خانه مقام قائم

 خبرنگاران باشگاه اقتصادی گروه  کشاورزی و تجارت صنعت، خبرنگار با گفتگو در کشاورزی خانه مقام قائم بیابانی اله عنایت.نیست

 بیآ منابع بحران به توجه با: داشت اظهار غذایی امنیت تأمین جهت در کشاورزی محصوالت کفایی خود کارهایراه به اشاره با جوان،

 .نیست ممکن کشاورزی محصوالت تمامی در خودکفایی اخیر، هایخشکسالی و

 هکتار هر در محصول افزوده ارزش کشاورزی، باغات و زمین زیربناهای نظیر عواملی کشاورزی محصوالت خودکفایی در: افزود وی

 .ندارد معنا خودکفایی دنیا با محصول نهایی ارزش تطابق نبود صورت در که چرا گیرد قرار توجه مورد باید

 دهیم صاصاخت آن کشت به را دیگر محصوالت زمین نباید گندم، نظیر استراتژیک محصوالت خودکفایی استمرار در: داد ادامه بیابانی

 .یابد تحقق مهم امر این مناسب بذر و آبیاری نوین هایسیستم دنیا، روز تکنولوژی از استفاده با بایستی بلکه

 محصوالت خودکفایی برای: کرد بیان کشاورزی محصوالت خودکفایی در مؤثر راهکارهای به اشاره با کشاورزی خانه مقام قائم

 تولید راندمان ورزی خاک مناسب هایروش و مرغوب بذرهای از استفاده نیاز، مورد تحقیقات بخش، هایساخت زیر نظیر کشاورزی

 .باشیم داشته دنیا کشورهای سایر با پذیری رقابت امکان طوریکه به ، دهیم افزایش را هکتار در

 .است بیهوده تالش بر آب محصوالت خودکفایی در اصرار رو این از است ما کشور در حیاتی مسئله آب آنکه به توجه با وی گفته به

 اقتصادی یبرا وجود این با: کرد عنوان گیرد، قرار توجه مورد باید که است ایعمده مشکل تولید از بعد بازار اینکه به اشاره با بیابانی

 .نماییم اصالح دنیا با کنندگان تولید پذیری رقابت برای را بازار مشکالت که است الزم گذاری سرمایه کردن نهادینه و

 در هیاران تخصیص: کرد اظهار کشاورزی محصوالت خودکفایی در مؤثر جانبی هایحمایت سایر به اشاره با کشاورزی خانه مقام قائم

 محصوالت بیمه صندوق سوی از کشاورزان خسارت پرداخت و تضمینی خرید نرخ موقع به اعالم و غیره و سم کود، خرید ازای

 .باشد داشته همراه به را تولید پایداری کشاورزان بین در انگیزه ایجاد با تواندمی که است راهکارهایی جمله از کشاورزی

http://www.yjc.ir/fa/news/60۱۴7۳8/%D8%A7%D8%B۳% 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۵/۱۲/۲۵ : تاریخ

 کندها را کامل لغو نمیهای کشاورزی روسیه/ روسیه تحریممیلیون دالری ترکیه از تحریم 425ضرر 
های روسیه آسیب دیده است، مقامات روسیه اعالم میلیون دالر از تحریم ۴۲۵اند این کشور در حالی که مقامات ترکیه اعالم کرده 

  .های خود را کامالً لغو نخواهند کردکنند تحریممی

ترکیه، بخش کشاورزی  های روسیه علیهنیوز، از زمان اعالم تحریمبه نقل از دیلی خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

 .میلیون دالر خسارت دیده است ۴۲۵این کشور بیش از 

های روسیه علیه ترکیه بعد از آن صورت گرفت که یک جت جنگی این کشور در مرزهای روسیه و ترکیه توسط پدافند هوایی تحریم

 .ردترکیه ساقط شد. بعد از آن روسیه واردات محصوالت کشاورزی از این کشور را ممنوع ک

های کشاورزی انجام شده وگوهایی برای لغو برخی از تحریمهفته گذشته رؤسای جمهور ترکیه و روسیه دیداری داشتند که گفت

 .فرنگی و انگور همچنان پابرجاستاست اما تحریم درباره محصوالت اساسی مانند گوجه

میلیون  ۲.۴هزار دالر کلم گل و  ۵7۴میلیون دالر پیاز،  8.7میلیون دالر نمک،  ۳.۲میلیون دالر میخک،  ۳.۴ترکیه  ۲0۱۵در سال 

ترکیه بزرگترین بازار پیاز و گل کلم را در روسیه دارد و کشور گرجستان بزرگترین خریدار کلم بروکلی .دالر آدامس به روسیه فروخت

های کشاورزی روسیه علیه تحریم نویسد به رغم اینکهاین گزارش می.و همچنین هلند بزرگترین وارد کننده میخک از ترکیه است

 .ها نرسیده استاین کشور کم شده است اما هنوز مبادالت تجاری به سطح قبل از تحریم

های خود درباره واردات مرغ، گوجه فرنگی، خیار، انگور، سیب، توت فرنگی، گالبی و خیارشور را ادامه در حال حاضر روسیه تحریم

  .های کشاورزی ترکیه نداریمای برای لغو همه تحریمبان کشاورزی روسیه اعالم کرد: برنامهدیده در عین حال راسل خوزنادزر.دهدمی

بان کشاورزی روسیه هم اعالم کرد: ما محصوالت کشاورزی که اکنون در حال تحریم است را ادامه جولیا مالنو نماینده رسمی دیده

 .اهیم کردخواهیم داد و حداقل در آینده نزدیک آنها را لغو نخو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۲۲۵0006۳۴ 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

میلیون هکتار بیشتر  ۶.5رود/ میمیلیون هکتار زمین کشاورزی ارگانیک در سراسر جهان زیر کشت  50.9

 2014از سال 

میلیون هکتار از زمین های کشاورزی ارگانیک در سراسر جهان وجود دارد که به بازار جهانی محصوالت ارگانیک با  50.9اکنون 

سراسر جهان  میلیون هکتار از زمین های کشاورزی ارگانیک در 50.9اکنون .میلیارد دالر خدمت رسانی می کند 80ارزش بیش از 

 میلیارد دالر خدمت رسانی می کند. 80وجود دارد که به بازار جهانی محصوالت ارگانیک با ارزش بیش از 

 Research Institute ofبه گزارش ایانا از سیزکاتیش فارمر براساس تازه ترین اطالعات موسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک )

Organic Agriculture  ) نشان داده که روند مثبت در سال های اخیر "جهان کشاورزی ارگانیک"خود بانام در سالنامه آماری ،

در زمینه محصوالت ارگانیک دیده می شود و این روند ادامه دارد.تقاضای مصرف کنندگان در سراسر جهان در حال افزایش است . 

ود؛ در این میان کشاورزان بیشتری به کشت ارگانیک درصد، بزرگترین بازار آلی در جهان به شمار می ر ۱۱ایاالت متحده با میزان 

کشور دارای فعالیت کشاورزی  ۱7۹روی آورده اند و زمین های بیشتری گواهی ارگانیک گرفته اند . براساس گزارش های موجود، 

ی کند که بازار برآورد م Organic Monitorبود.شرکت تحقیقات بازار  ۱7۲ارگانیک هستند در حالی که این رقم در سال گذشته 

میلیارد یورو( رسیده است، که در این میان ایاالت  7۵)حدود  ۲0۱۵در سال میلیارد دالر  81.6جهانی برای مواد غذایی ارگانیک به

چین میلیارد یورو و  ۵.۵میلیارد یورو ، فرانسه  8.6میلیارد یورو بازار پیشرو در این حوزه به شمار می رود، و آلمان با  35.9متحده با 

، بسیاری از بازارهای عمده نرخ رشد دو ۲0۱۵میلیارد یورو یورو به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین در سال  ۴.7با 

، گزارش شده است که در آن نام کشور هند ۲0۱۵تولید کننده ارگانیک در سال میلیون  2.4رقمی را تجربه کرده اند.در کنار تولید، 

میلیون هکتار  ۵0.۹تولید کننده به چشم می خورد و پس از آن اتیوپی و مکزیک قرار دارند.همچنین در مجموع  با بیشترین تعداد

بوده، که بیشترین  ۲0۱۴میلیون هکتار بیش از  6.۵گزارش شده است، که نشان می دهد  ۲0۱۵زمین کشاورزی ارگانیک تا پایان 

میلیون هکتار(، شناخته  ۲۲.7به عنوان بزرگترین منطقه کشاورزی ارگانیک )رشد ثبت شده تا کنون است. استرالیا در حال حاضر 

 میلیون هکتار( در جایگاه های بعدی قرار دارند. ۲میلیون هکتار( و ایاالت متحده ) ۳.۱شده و پس از این کشور، آرژانتین )

ی گذشته افزایش چشمگیری داشته رقم اراضی کشت محصوالت ارگانیک نسبت به سال ها ۲0۱7کارشناسان معتقدند در سال  

  است. که به زودی آمار آن منتشر خواهد شد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹0۵/۵0۹%D-۹%8۵%DB%8C%D۹ 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

" TeenAg" ،فرصتی جدید برای جوانان در بخش کشاورزی 

 ، برنامه برای جوانان در بخش کشاورزی توسط "TeenAg" ، از راه اندازی برنامه ای با نامNikki Kayeوزیر جوانان نیوزیلند ، 

New Zealand Young Farmers  هزار دالری خبر داد ۱۴6وبا حمایت مالی. 

، برنامه برای جوانان در بخش کشاورزی توسط  "TeenAg"راه اندازی برنامه ای با نام  ، ازNikki Kayeوزیر جوانان نیوزیلند ، 

New Zealand Young Farmers  هزار دالری خبر داد. ۱۴6وبا حمایت مالی 

این برنامه در فاز نخست ، بیشتر با هدف حمایت جوانان و تقویت مهارت هایی "، وی گفت:  nationalبه گزارش ایانا از وب سایت 

همچون رهبری و یادگیری در مورد فرصت های شغلی بالقوه خواهد بود چراکه این بخش نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می 

بردن آگاهی از فرصت های شغلی کشاورزی در سنین با هدف ترویج تصویری مثبت از کشاورزی و باال ، TeenAg "وی افزود: "کند.

 "جوان برای شرکت در این برنامه حمایت کند. ۵00پایین ایجاد شده است. منابع مالی، تا امروز می تواند از 

TeenAg شامل دو عنصر اصلی است، که نخست ،TeenAg Clubs  که به ارائه مطالبی آموزشی درباره کشاورزی و توسعه ،

، دربردارنده مواردی درباره چالش  TeenAg Competitionsرهبری و مهارت های زندگی می پردازد وعنصر دوم مهارت های 

حمایت از این برنامه برای گسترش آن می تواند بسیار مهم  "های رقبا و ایجاد مهارت هایی برای رویارویی با آن ها است.وزیر گفت:

ه را در مراکز شهری هم استفاده کرد، همچنین فرصت ها برای جوانان بیشتر در بخش باشد، چراکه در این صورت می توان این برنام

(، که دولت با  Partnership Fund این سرمایه گذاری تحت صندوق مشارکت )"وی یادآور شد:"محوری کشاورزی فراهم کرد.

جوانان سرمایه گذاری کرده ، فراهم شده  شرکای دیگر در زمینه کسب و کار، کمک های بشردوستانه، توسعه فرصت هایی برای رشد

بیش از دو میلیون دالر برای طیف وسیعی از توسعه فرصت ها برای جوانان اختصاص یافته است، به "گفت:  Nikki Kaye"است.

 "طوری که این مدل مشارکت می تواد نتایج بزرگی رادربر داشته باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱87۴%D-teenag-/۹%8۱%D8%B۱% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

سال در  10ها تا کشها را حذف کنند/ آفتکشها آفتکشورها به سوی کشاورزی اکولوژیک بروند/ دولت

 رودها میکشجهان به سوی حذف آفتطبیعت ماندگاری دارند/ 

چنین ": گویدهیالر الور توسعه کشاورزی اکولوژیک را با جایگزینی مواد بیولوژیک به جای مواد شیمیایی برجسته کرده است و می

به غذا  یهای آینده برای دستیابای برای تمام جمعیت جهان بدون تضعیف حقوق نسلرویکردهایی توانایی ارائه بازده کافی تغذیه

زمان آن فرارسیده است که افسانه ضرورت "اند: گیری کردهاو به همراه دیگر کارشناسان سازمان ملل نتیجه".کافی و سالمت را دارد

ها برای تغذیه مردم جهان را واژگون کنیم و فرآیندی جهانی برای گذار به سمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی کشوجود آفت

تغذیه  ها برایکشبه گزارش ایانا از گلوبال اگریکالچر، کارشناسان سازمان ملل افسانه نیاز به آفت"تر داشته باشیم.تر و ایمنسالم

ها کشطور علنی یک معاهده جدید برای تنظیم و حذف تدریجی استفاده از آفتارزش کردند. آنها بهجمعیت رو به رشد جهان را کم

میالدی(  ۲0۱7ای کشاورزی پایدار را خواستار شدند. در روز هشتم ماه مارس سال جاری )هدر کشاورزی و حرکت به سوی شیوه

های حق دسترسی به ( گزارشگران ویژه سازمان ملل در موضوعBaskut Tancak( و باسکوت تانکاک )Hilal Elverهیالر الور )

ها به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند. این کشغذا و مواد سمی گزارش جدیدی در مورد بحران شدید استفاده از آفت

د می شود و این مسئله هزار نفر بر اثر مسمویت حا ۲00ها هر ساله سبب مرگ حدود کشگزارش نشان می دهد استفاده از آفت

های کشبیشتر در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد که بهداشت، ایمنی و مقررات زیست محیطی ضعیف تری دارند. آفت

ها تحمیل می کنند و به طور کلی اثرات فاجعه باری بر روی محیط زیست، سالمت بشر و های بسیاری را به دولتخطرناک هزینه

ها سال در محیط زیست باقی بماند و ها می تواند دهکششناسان سازمان ملل هشدار دادند مقادیر مشخصی از آفتجوامع دارند.کار

ه آلودگی ها منجر بکشهای اکولوژیکی مرتبط با با تولید محصوالت غذایی را تهدید کند. استفاده بیش از حد از آفتکلیه سیستم

دی دشمنان طبیعی آفات می شود. کارشناسان انکار این مسئله که صنعت کشاورزی با منابع آب و خاک، کاهش تنوع زیستی و نابو

ها و همچنین نقش تهاجمی آنها کشها تجدید قوا می کند را محکوم می کنند و میزان خسارت وارد شده از آفتکشاستفاده از آفت

ما به اراده سیاسی برای ارزیابی مجدد و به چالش "ند که را از تدابیر غیراخالقی بازایابی بیان می کنند. این گزارش اعالم می ک

ها و روابط قدرت نگه دارنده صنعت کشاورزی شیمیایی وابسته در محل نیازمندیم. اگر ما می خواهیم از صنایع کشیدن منافع، انگیزه

ا بر افکار عمومی باید به چالش ههای تجارت و نفوذ شرکتهای کشاورزی، سیستمها جدا شویم، سیاستکشغذایی وابسته به آفت

ها برای تغذیه جهان را نیز کم ارزش می کند. ترویج چنین ادعایی توسط صنایع کشاین گزارش افسانه نیاز به آفت"کشیده شوند.

ها برای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است، صحیح نیست و به شدت گمراه کننده کشکشاورزی شیمیایی که استفاده از آفت

 های توزیعست. در اصل مقدار مواد غذایی کافی برای تغذیه مردم جهان وجود دارد؛ اما در حقیقت تولیدات غیرمنصفانه و سیستما

موجود مانع عمده ای برای دسترسی به این منابع می باشد. نویسندگان این گزارش به کنایه بیان می کنند که در واقع بسیاری از 

های کشاورزی امرار های کم درآمد که امنیت غذایی ندارند، کشاورزانی هستند که از طریق فعالیتمردم جهان به ویژه در کشور

معاش می کنند.این گزارش شامل لیست بلند باالیی از پیشنهادات است که یکی از آنها تنظیم معاهده ای جامع و الزام آور برای 

هایی را به وجود آورد که استفاده از ین معاهده ای باید سیاستهای خطرناک در طول چرخه حیات است. چنکشاستفاده از آفت

های خطرناک گسترش دهد که کشها را در سراسر جهان کاهش دهد و چهارچوبی را برای ممنوعیت و خذف تدریجی آفتکشآفت

می دهد. این گزارش از ها قرار کشهای سختی را بر عهده تولیدکنندگان آفتسبب ارتقاء کشاورزی اکولوژیک شده و مسئولیت

های خطرناک را گسترش دهند و کشهای آفتهای عملی ملی از جمله انگیزه حمایت از جایگزینکشورها در خواست می کند طرح

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های همچنین اهدافی نظیر کاهش قابل اندازه گیری و الزام آور با محدودیت زمانی را آغاز کنند. همیشه باید در ابتدا جایگزین

ی در نظر گرفته شوند. خالء دیگری که در این گزارش نشان داده شده است ارزیابی خطرات جاری است. بر طبق نظر غیرشیمیای

اس اصول هاست باید براسکشکارشناسان، ارزیابی خطرات به صورت مستقل و بی طرف و ثبت فرآیندهایی که نیازمند استفاده از آفت

ها از جمله قرار کشبیشتر برای مطالعات جامع علمی درباره اثرات بالقوه سالمت آفت محتاطانه ای باشد. به عالوه سرمایه گذاری

 در حالی که تالش برای"گرفتن در معرض مخلوطی از مواد شیمیایی مورد نیاز است. تهیه کنندگان این گزارش نتیجه گرفتند 

های طوالنی مدت و مؤثرتری برای ت است، روشها یک قدم اساسی در مسیر درسکشممنوعیت و تنظیم استفاده مناسب از آفت

 کشورها باید کشاورزان شان "کاهش در معرض این مواد شیمیایی قرار گرفتن وجود دارد تا از کشاورزی صنعتی کنار گذاشته شوند.

با معیارهایی  نند ورا به تطابق با اقدامات کشاورزی اکولوژیک به منظور افزایش تنوع زیستی و سرکوب آفات به طور طبیعی تشویق ک

از جمله تناوب زراعی، مدیریت حاصلخیزی خاک و انتخاب محصول مناسب با شرایط محلی سازگار شوند. انگیزه برای تولید مواد 

 های فنی، مالی و یارانه ای و همچنین با استفاده از تدارکات عمومی فراهم شود./غذایی ارگانیک باید از طریق کمک

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۲0/%DA%A۹%D8%B۴%D۹% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۴تاریخ: 

 وری کشاورزی رومانی پایین استسطح بهره

کشورهای اروپایی با بیشترین پتانسیل در بخش کشاورزی و به عنوان ، رومانی یکی از  PwC Romania با توجه به مطالعه شرکت

 .ششمین منطقه کشاورزی اتحادیه اروپا شناخته شده است، اما به دالیل متعدد دارای سطح پایین بهره وری است

ان ورزی و به عنورومانی یکی از کشورهای اروپایی با بیشترین پتانسیل در بخش کشا ، PwC Romania با توجه به مطالعه شرکت

 ششمین منطقه کشاورزی اتحادیه اروپا شناخته شده است، اما به دالیل متعدد دارای سطح پایین بهره وری است.

میلیون  ۱۳.۹با دارابودن میزان سطح کشاورزی در حدود  ۲0۱۳، رومانی در سال Business Reviewبه گزارش ایانا از وب سایت 

میلیون هکتار( و  ۱6.7میلیون هکتار(، آلمان ) 17.3) میلیون هکتار(، انگلیس ۲۹ون هکتار(، اسپانیا )میلی ۲8هکتار، بعد از فرانسه )

میلیون هکتار( و بلغارستان  ۵.۳، مجارستان )(میلیون هکتار ۱۳.۱میلیون هکتار(، جای داشت در حالی که ایتالیا ) ۱۴.۴لهستان )

میلیون هکتار(، زمین های رومانی قابل کشت  8.۲درصد ) 60ین در حالی است که ا.میلیون هکتار( پس از رومانی قرار گرفتند ۵.۱)

صادر کننده بزرگ غالت در  ۱0هستند که دو سوم آن برای کشت غالت استفاده می شود، این در حالی است که رومانی یکی از 

.سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی سراسر جهان به شمار می رود )رتبه نهم در صادرات گندم و مکان ششم در صادرات ذرت(

رسیده است. که این  ۲0۱۵، به کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال  ۱۹۹۳در سال  ۲۲.6سال گذشته از  ۲0رومانی در 

صنعتی به خدماتی به وجود آمده است. این در حالی است که  –کاهش به دلیل تحول ساختاری اقتصاد رومانی از اقتصاد کشاورزی 

 درصد از کل نیروی کار بخش کشاورزی پرداخت نشده است. 8۵دستمزد حدود 

Bogdan Belciu  از شرکای مشاوره شرکت ،PwC Romania  :عوامل متعددی روی بهره "و هماهنگ کننده این مطالعه گفت

درصد از مزارع رومانی کمتر از  7۵ن تکه تکه شدن مناطق کشاورزی، به طوری که تقریبا وری پایین کشاورزی دخیل بوده ، همچو

درصد از کشاورزان رومانیایی می گویند دانش در بخش  ۹۴هکتار هستند و همچنین میزان سطح آموزش کشاورزان ، به طوری که  ۲

باید برای بهینه سازی مناطق کشاورزی در راستای بهبود بنابراین "وی افزود: "کشاورزی را با تمرین و تجربه به دست می آورند.

شیوه های ارایه کمک های مالی برای مناطق کوچک، افزایش سطح آماده سازی حرفه ای کشاورزان با ترویج مدارس فنی و حرفه 

د ناخالص داخلی در این در حالی است که، رومانی هنوز هم دارای باالترین سهم بخش کشاورزی در تولی"ای کشاورزی اقدام کرد.

میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمار می رود، که این میزان سه برابر بیشتر در مقایسه با میانگین اروپایی است. عالوه بر این، 

 ۴.۴درصد از جمعیت فعال رومانی در بخش کشاورزی، به کار گرفته شدند که این میزان شش برابر بیشتراز  ۲7.۳،  ۲0۱۴در سال 

حدود  ۲0۱۳رومانی در آخرین وضعیت اش در بخش ارزش افزوده ناخالص در هکتار، در سال صد میانگین جمعیت فعال اروپا است.در

( داشته که در مقایسه با کشورهای اروپای غربی ، که ارزش افزوده ناخالص آن ها بیش ازیک  EUR 600/haیورو در هکتار) 600

( بود. گفتنی است ارزش افزوده ناخالص در بخش های اقتصاد منجر به شکل گیری تولید  EUR 1,000/haدر هکتار ) هزار یورور

 ناخالص داخلی کشور می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹0۹/%D8%B۳%D8%B7%D8% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۳۰تاریخ: 

 نابرابری بزرگ در دسترسی به آب سالم در جهان

دهد ها نشان میاند، اما دادهدست آوردهبه ۱۹۹0میلیاردها نفر از مردم در سراسر جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم را از دهه 

، چه تعداد از مردم در جهان دسترسی به آب ایمن و سالم گاردینبه گزارش ایانا از .که هنوز نابرابری بزرگی در جهان وجود دارد

کنند؟ گزارش جدید که توسط سازمان بهداشت جهانی و پرداخت می کنند و چقدر بهای آن رادارند؟ از کجا این آب را تامین می

سال گذشته تا کنون  ۱7های مربوط به آب آشامیدنی و وضعیت دسترسی به آن را از طور مشترک تهیه شده است، دادهیونیسف به

الم انی در دسترسی به آب سانداز جهتجزیه و تحلیل کرده است. این گزارش همچنین به بررسی چگونگی وضعیت و تطابق با چشم

 ( تنظیم شده است. SDGsو مقرون به صرفه، توسط اهداف توسعه پایدار )

 های بزرگ باقی مانده استاند، ولی نابرابریمیلیاردها نفر از مردم دسترسی به آب بدست آورده

های یکی از موارد مهم انجام شده طراحیمیلیارد نفر بهبود یافت.  ۲.6، وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای ۱۹۹0از دهه 

هنوز از  -نفر ۱0یک نفر از هر  –میلیون نفر  66۳، ۲0۱۵صورت گرفته برای محافظت در برابر آلودگی منبع آب بود. اما در سال 

ی مانده ورها باقکنند. بنابراین نابرابری بزرگ در بین کشورها و در داخل کشمنابع آب محافظت نشده، آب آشامیدنی خود را تهیه می

هشت  کنند،کنند در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی میاست، تقریبا نیمی از مردم که از آب آشامیدنی ناسالم استفاده می

کشور، یک پنجم از  ۴۱کنند و شکاف بزرگی بین ثروتمندان و فقرا وجود دارد. در نفر در مناطق روستایی زندگی می ۱0نفر از هر 

 شود. کنند که در برابر آلودگی محافظت نمیامیدنی خویش را از منبع آبی تامین میمردم آب آش

 WHO کنند؟ ماخذ:شود استفاده میچگونه بسیاری از مردم از منبع آب آشامیدنی که در برابر آلودگی محافظت نمی

 و یونیسف/ برنامه مشترک 

هایی داریم، در اهداف توسعه پایدار در مورد آب آشامیدنی، دسترسی همه مردم به آب سالم است اما ما نیاز بیشتر و بهتری از داده

 ایم یا خیر. ها را در این پایش مورد توجه قرار دادهمورد آب آشامیدنی و اطمینان از اینکه همه جمعیت

 ر کشورهای جنوب صحرای آفریقاستویژه دآوری آب هنوز یک بار سنگین بهجمع

کشی در خانه دسترسی کنند و یا به آب لولهآوری آب صرف میدقیقه وقت برای جمع ۳0در بیشتر کشورها، اکثریت مردم کمتر از 

 -ساعتدقیقه و برخی بیش از یک  ۳0ویژه کشورهای جنوب صحرای آفریقا، بسیاری از مردم بیش از دارند. اما در برخی از مناطق، به

کشی دسترسی کنند. این مسئولیت در هشت خانوار از هر ده خانوار که به آب لولهآوری آب وقت صرف میدر هر بار برای جمع

آوری آب مورد نیاز بر عهده مردان طور عمده بر عهده زنان و دختران است. مغولستان تنها کشوری است که کار جمعندارند، هنوز به

 و پسران است. 

آوری آب در مناطق روستایی است؟ نمودار فوق جزئیات این مسئولیت را از لحاظ مسئول اولیه برای جمع چه کسی

 ماخذ:. آوری آب هستندخانوار مجبور به جمع 10دهد. در کشورهایی که حداقل یک خانوار از هر جنس، سن نشان می

WHO  و یونیسف/ برنامه مشترک 

افرادی که دسترسی به منبع آب در خانه داشته باشند در دستیابی به اهداف دیگر اعم از  کاهش زمان جمع آوری و افزایش تعداد

 کاهش فقر، بهداشت، آموزش و برابری جنسیتی بسیار مهم است. 

 در بسیاری از نقاط جهان در تمام روز، آبی در دسترس نیست

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/17/access-to-drinking-water-world-six-infographics
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/17/access-to-drinking-water-world-six-infographics
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کل روز دسترسی به آب ندارند و یا تنها چند ساعت در طول  ها برای تامین آب مورد نیاز خود یا دردر بسیاری از کشورها، خانواده

ای در بین کشورها و در داخل طور گستردهدهد که این دسترسی به آب بههای موجود نشان میروز به آب دسترسی دارند. داده

ه مدت دو روز و یا بیشتر قطع درصد از خانوارها ب 60های آفریقای جنوبی، تامین آب در کشورها متفاوت است. در برخی از شهرستان

 است.

دهد درصدی از جمعیت آفریقای جنوبی دردسترس بودن آب در داخل و بین کشورها متفاوت است. این نمودار نشان می

و یونیسف/ برنامه  WHO . ماخذ:2014تا  200۹های اند. بین سالدر آب لوله کشی حداقل دو روز کامل آب نداشته

 مشترک 

، یک پنجم از خانوارهای دارای آب لوله کشی برای بیش از دو روز با قطعی آب روبرو بودند. این ۲0۱۴بی در سال در آفریقای جنو

طور مداوم دارند، ولی در بسیاری از نقاط جهان در برخی از مناطق کشور سه برابر بیشتر بود. برخی از کشورها دسترسی به آب به

ای از دسترسی به آب است که هنوز هم کافی نیست. کشورها با طیف متفاوت گستردهساعت در شبانه روز  ۲۴عرضه آب کمتر از 

 تواند در همه کشورها و در طول زمان ساخته شود. کنند و این هماهنگی در مقایسه در سطح خدمات میاستفاده می

 یمن نباشندشوند، اما هنوز هم ممکن است برای آشامیدن ابرخی منابع آب در برابر آلودگی محافظت می

زا و سطوح باالی مواد مضر باشد. در سطح جهانی، توجه به ایمن بودن آب، یعنی منبع آب آشامیدنی باید فاقد مواد آالینده، بیماری

ند. زا مانند اشرشیا کولی هستهای بیماریهای بهداشتی است که حاوی باکترینگرانی اصلی آلودگی منابع آب آشامیدنی به پساب

شود تا در برابر ورود منابع آالینده محافظت شود، اما ممکن هست هنوز از هم اثری بع آب طوری طراحی میدر بسیاری از نقاط، من

ها آلوده شده و یا حتی ظروف های جاذب توالتوسیله چاههای زیرزمینی ممکن است بهاز باکتری اشرشیا کولی در آب دیده شود. آب

کنند، ولی باکتری اشرشیا کولی هنوز صد از جمعیت از منابع آبی بهتری استفاده میدر ۹۱ها باشد. در نپال، حمل آب حاوی باکتری

 شود. هم در آب آشامیدنی آنها مشاهده می

شود. ولی در بنگالدش، نپال، غنا و کنگو بسیاری از مردم از منبع آبی استفاده می کنند که در برابر آلودگی محافظت می

 و یونیسف/ برنامه مشترک WHO ماخذ:. تشخیص داده شده است هاباکتری اشرشیا کولی در این آب

ه خصوص برای جوامعی کتر برای آزمایش کیفی آب آشامیدنی مردم داریم، بههای کم هزینهگذاری بیشتر در روشما نیاز به سرمایه

 های لوله کشی منظم متصل نیستند. به شبکه

کنند این بها مقرون به صرفه است دانیم که آیا آنها فکر میاما ما نمیکنند، مردم بهای متفاوتی را برای آب پرداخت می

 یا خیر

کنند از کشوری به کشور دیگر متفاوت دانیم که بهایی که مردم برای آب و فاضالب پرداخت میها، ما ما میبا بررسی درآمد و هزینه

سط مردم آیا از دسترسی اولیه به آب در وهله اول جلوگیری دانیم که پرداخت پول برای آب و بهداشت تواست. ولی ما این را نمی

 پردازند مقرون به صرفه است.کنند مقدار بهایی که االن میکند و یا اینکه مردم فکر میمی

و  WHO ماخذ: کنند.درصد از جمعیت بیش از پنج درصد از هزینه خود را صرف آب آشامیدنی می 10در تانزایا، 

 کیونیسف/ برنامه مشتر

 ثبت و مقایسه بودجه صرف شده گام مهمی برای این است که بدانیم آیا خدمات ارائه شده مقرون به صرفه است یا خیر./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۴8/%D۹%86%D8%A7%D8%A8%D8%B۱% 
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 جهانیگزارشات 

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 کنیا جنگ آب و آتش

رو ها و درگیری بین قبایل روبهها، تهدید گرسنگی جمعیتطور جدی با مرگ دامدار بهشمال کشور کنیا تحت تاثیر خشکسالی ادامه

در شمال کنیا و در  Chesirimion، یک گودال. این همه آن چیزی است که از دریاچه مصنوعی لوموندبه گزارش ایانا از .است

نفری  ۳00سال آینده برای جمعیت دو هزار و  ۵زان آب باقی مانده در این دریاچه تنها برای باقی مانده است. می Baringoناحیه 

کیلومتری شمال خشک کنیا،  ۳00کند. دریاچه تحت تاثیر خشکسالی خشک شده است. در این ناحیه در هزار دام کفایت می ۱07و 

درصد از منابع آبی  ۱0اند. تنها با تمام ذخایر آبی خشک شدهدر قلب دره ریفت، طی یکسال گذشته هیچ بارانی نباریده است و تقری

شود. الشه های بز و گوسفند و شتر دیده میانبوه گله Chesirimionاین ناحیه تجدید شده است.در چشم انداز اطراف گودال 

خود را بر اثر خشکسالی از  ها یک سوم از گلهخورد. اکثر چوپانهای تلف شده از تشنگی و خشکسالی در همه جا به چشم میدام

اند.کمی پیشتر، زنان برای تامین غذا مجبور به اند. در یک هفته پنج هزار گاو در این ناحیه بر اثر خشکسالی از بین رفتهدست داده

کرد. در گوید این میوه سمی معده را پر میشدند. یکی از زنان روستایی دره ریفت میهای سمی و تلخ وحشی میاستفاده از میوه

جایی که غذایی نیست این تنها راه ادامه زندگی است. خانوارهای تحت خشکسالی شمال کنیا روزها را با یک وعده غذایی به سختی 

اند. در سایه دیوارهای خشک و فروریخته مردم قحطی زده گذرانند. روستاها یا خالی از سکنه شده و یا از جنب و جوش افتادهمی

کند. در کنیا خشکسالی چند دهه ادامه گاهی ریزگردهای ناشی از خشکسالی حتی نفس کشیدن را هم سخت می اند و هر ازنشسته

 یافته است و ارمغان این خشکسالی این است که حدود چهار میلیون کنیایی تحت فشار ناشی از اثرات خشکسالی قرار دارند.

هر کیلو ذرت به پنج یورو رسیده است و این درحالی است که خانوارهای طور مثال قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. به

کیلومتر مسافت برای یافتن  ۲0تا  ۱0ناحیه دره ریفت نه تنها قادر به خرید مواد غذایی نیستند، بلکه هر روزه مجبور به طی کردن 

های اضطراری سازمان ملل متحد نگ کننده کمکآب هستند. منطقه شمال کنیا در شرایط اضطراری قرار دارد. استفان اوبراین هماه

کنم که ما با بدترین بحران من پس از سفر به یمن، سودان جنوبی و سومالی اعالم می"در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت: 

 "انسانی پس از پایان جنگ جهانی دوم مواجه هستیم.

ها های قومی نیز مواجه است. دو قوم اصلی این ناحیه قرنخشونت ای وهای قبیلهعالوه بر خشکسالی با درگیری Baringoمنطقه 

ام ها بر سر تصاحب زمین و تغذیه دآمیزی باهم داشتند. ولی از سال گذشته با شدت گرفتن خشکسالی درگیریهمزیستی مسالمت

های گرسنه خود رزی سعی در چرای دامداران با حمله به اراضی کشاودامداران از یکسو و کشاورزان از سوی دیگر آغاز شده است. گله

گوید های پراکنده در منطقه شده است.یکی از پزشکان تنها بیمارستان کوچک این ناحیه میگیری درگیریدارند و این باعث شکل

ی گیرکلدلیل شکه مشکل اصلی فعلی ما سوء تغذیه شدید کودکان است.به گفته یکی از اعضای صلیب سرخ، کار امدادرسانی به

ند که کتر شده است. البته این عضو صلیب سرخ تاکید میهای قومی در منطقه آسان نیست و دسترسی به مناطق سختدرگیری

گیری بحران جدی و از دست دادن زمان الزم برای مدیریت امدادرسانی به این ناحیه بسیار دیر آغاز شده و در اصل ما پس از شکل

ایم.کنیا سرزمین رویایی حیات وحش و طبیعت در حلقه خشکسالی گرفتار آمده و این سرزمین بحران خشکسالی، وارد منطقه شده

ای های انسانی که حیات وحش و تنوع گونهبکر در تهدید جدی ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود آب قرار دارد. اینجا نه تنها جمعیت

بی و های شدیدتر و از دست دادن منابع آند فعلی آینده کنیا را با خشکسالیاند. ادامه روگیاهی نیز بر لبه پرتگاه نابودی قرار گرفته

 های قومی نابودی منطقه را سرعت خواهد بخشید./کند و رشد خشونتتر میغذایی بیشتر تاریک

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹۵۵A/%DA%۹%D۹%86% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

 مقام دولتی ۳۳شرکت بزرگ صادرکننده گوشت و تعلیق  ۳تعطیلی 

 .های برزیلی صادرکننده گوشت در جهان به دلیل مسائل بهداشتی تعطیل شدندبزرگ ترین شرکت

شرکت  21شرکت بزرگ صادرکننده گوشت جهان در برزیل تعطیل شدند و  ۳به گزارش ایانا از بی بی سی، در جریان این پرونده، 

دیگر نیز تحت بررسی دقیق قرار گرفتند. بیشتر گوشت های تولید شده از سوی این شرکت ها به اروپا و دیگر نقاط جهان صادر می 

قرار است به زودی وزیر کشاورزی برزیل با سفرای کشورهای خارجی .کننده گوشت در جهان استشود. برزیل بزرگ ترین کشور صادر

عملیات دستگیری مجرمان این .خریدار گوشت در این خصوص گفتگو کند و آن ها را قانع کند صادرکنندگان برزیلی را تحریم نکنند

ردند برخی مدیران این شرکت ها برای دریافت گواهی دولتی نقطه برزیل آغاز شد. مقامات اعالم ک ۱۹۴پرونده از روز جمعه در 

شرکت تولیدکننده گوشت به دلیل عدم رعایت بهداشت مورد اتهام قرار  ۳0سالمت به ناظران و بازرسان رشوه می دادند. تاکنون 

فاده های فاسد شده گوشت است پلیس فدرال برزیل اعالم کرد متخلفان از اسید و دیگر مواد شیمیایی برای پوشاندن قسمت.گرفته اند

 .می کردند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۳۴/%D8%AA%D8%B۹%D8%B7%DB 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 هندترین گیاه جهان در کشف قدیمی

 .می شد تر از آنی است که تاکنون تصوردهد منشا گیاهان صدها میلیون سال قدیمیکشف بقایای فسیلی یک گیاه باستانی نشان می

 ۱.6های قرمز درحدود به جلبک دهند گیاهانی شبیههای باستانی به دست آمده از هند نشان میبه گزارش همشهری آنالین،سنگ

 .اندکردهعمق زندگی میشبیه به دریاهای کم میلیارد سال پیش در محیطی

های موجود درباره زمان نسبی شکل گیری حیات پیچیده در زمین را متحول سازد. محققان سوئدی در این تواند نظریهاین کشف می

یاه نقش وسنتز گهای گیاهی که در فتاند، ساختارهایی درون سلولهایی از کلروپالست شدهبقایای فسیلی موفق به شناسایی بخش

سلولی های تکمیلیارد سال برخوردار است؛ اولین شکل ۳.۵گیری حیات روز زمین از قدمتی برابر های شکلاولین نشانه.دارد

 .سلولی یوکاریوتی تکامل یافتندهای بزرگتر چندمیکروسکوپی حیات در قالب ارگانیزم

د که تاکنون دانترین فسیل گیاهی میاست و آنها را قدیمیید را کشف کردههای جدترز سالستد از موزه تاریخ طبیعی سوئد این فسیل

 .مین دارندرود در زتر از آنچه تصور میدهند که شکل پیچیده حیات تاریخی قدیمیاند. به گفته وی این بقایا نشان میشناسایی شده

های سرخ مدرن را دارند اما به گفته محققان به لبکهای جاند و ویژگیهای رشته مانند در مرکز هندوستان کشف شدهاین فسیل

 .توان صد درصد از باستانی بودن آنها اطمینان داشتای درون این بقایا نمیاندلیل عدم وجود دی

 ۴00های هندی میلیارد سال قدمت دارد اکنون این فسیل ۱.۲ترین جلبک سرخ شناخته شده در جهان تا پیش از این کشف قدیمی

 .دار سابق هستندتر از رکوردسال قدیمیمیلیون

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹7۱/%DA%A۹%D8%B۴% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 خشکاهمیت بررسی توان بشر برای ادامه حیات در مناطق 

ریقا زایی صحرای آفدهد که ممکن است بشر نقش فعالی در بیابانتحقیقات جدید بررسی انتقال از صحرای بزرگ آفریقا نشان می

 .هزار سال تغییر کرده و به شرایط خشک فعلی تبدیل شده است ۱0داشته باشد. در واقع چشم انداز سرسبز این صحرا طی 

زایی صحرای بزرگ آفریقا به مدت طوالنی هدف دانشمندان برای درک بهتر تغییرات آب و هوا ، بیابانساینس دیلیبه گزارش ایانا از 

دیوید رایت، باستان شناس دانشگاه ملی سئول  و مسائل محیط زیستی بوده است. مقاله جدیدی در مجله مرز علوم زمین توسط دکتر

گیری از بسیاری از مطالعات انجام شده تا به امروز را در ارتباط با زمان تغییرات در مدار زمین و منتشر شده است. این مقاله نتیجه

 کشد. عنوان نیروی عمده محرک به چالش میتغییرات طبیعی در پوشش گیاهی به

انداز جمعیت دوره نوسنگی از توقف نفوذ بادهای موسمی تا والنی نظریات مربوط به چگونگی تغییر چشمدر شرق آسیا، به مدت ط

دهد که شواهدی از رانده شدن انسان از اروپا، شمال آمریکا و وضعیت فعلی وجود داشته است. دکتر رایت در مقاله خود توضیح می

ریقا توان برای صحرای آفوجود است و به عقیده وی سناریوهای مشابهی نیز مینیوزلند بر اثر تغییرات محیط زیستی و آب و هوایی م

وجود داشته باشد. رایت برای آزمودن فرضیه خود، شواهد مستند باستان شناسی از اولین حضور چوپانان در سراسر منطقه جنوب 

اهان ها به همراه گیای بیابانی همراه درختچهزارهصحرا را بررسی کرده است. مقایسه سوابق از گسترش پوشش گیاهی اسکراب )بوته

یش کند که هشت هزار سال پها تایید میدهد. این یافتهعنوان شاخص تغییر محیط زیست نسبت به شرایط صحرا خبر میعلفی( به

ش اب افزایدر مناطق اطراف نیل، جوامع چوپانی شروع به ظهور و گسترش به سمت غرب کردند، همان جایی که پوشش گیاهی اسکر

ها حدف شد و یافت. رشد کشاورزی اثر شدیدی بر اکولوژی منطقه در پی داشت. پوشش گیاهی غالب منطقه با چرای مفرط داممی

همین حذف پوشش گیاهی باعث تشدید پدیده آلبدو ) انعکاس نورخورشید از سطح زمین( شد که به نوبه خود به اندازه کافی برای 

زایی بیشتر و از دست دادن پوشش گیاهی، گسترش های موسمی باعث بیابانثر بود. تضعیف بارانهای موسمی موکاهش بارش

زایی فعلی شد. البته به عقیده رایت هنوز بسیاری از اطالعات نهفته در زیر سطح وجود دارد، مانند بازخورد عوامل و در نتیجه بیابان

دهنده نوع دیگری از پوشش گیاهی و آب و هوا در این ناحیه است. رایت نشانهای صحرا در آفریقا که هایی از دریاچهوجود نشانه

دهد که برقراری ارتباط بین باستان شناسی، تغییر پوشش گیاهی و تغییرات اقلیمی کار آسانی نیست و نیاز به طراحی ادامه می

های انسان در ایجاد تغییرات توان به نقش فعالیتهای موجود در چند هزار سال پیش، میهای پیچیده دارد. با توجه به واقعیتمدل

درصد از جمعیت جهان در مناطق بیابانی، باید به اهمیت بررسی پیامدهای محیط  ۱۵ساختاری پی برد. با توجه به زندگی حدود 

ه زندگی در به ادام های خشک توجه کرد و به این پاسخ رسید که آیا انسان قادرزیستی ناشی از تاثیر مستقیم بشر بر تغییر محیط

 مناطق خشک خواهد بود یا خیر./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۹60/%D8%A7%D۹%87%D۹ 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۸تاریخ: 

 میلیارد دالر می رسد 20بازار جهانی اینترنت اشیا در بخش کشاورزی به 

برسد  ۲0۲۲تا  ۲0۱6درصد طی سال های 16انتظار می رود بازار اینترنت اشیا در بخش کشاورزی به نرخ رشد مرکب ساالنه بیش از 

 .میلیارددالر برآورده شده است ۲0که ارزشی حدود 

شورها به شمار می رود، که به تدریج به جای ، کشاورزی یکی از فعالیت های اقتصادی مهم ک globenewswireبه گزارش ایانا از 

استفاده از کتابچه راهنما به سمت مکانیزاسیون در جنبه های گوناگون آن پیش می رود که از آن جمله می توان به شیوه های 

دیگر برای مدیریت داده ها اشاره کرد. این در حالی است که کاهش فن آوری های مربوطه و سهولت ادغام آن ها با دستگاه های 

دستیابی به سیستم اینترنت اشیا قابل دوام از مسایل مهم است. باتوجه به تأکید بر امنیت غذایی، توسعه پذیرش فناوری اطالعات و 

ارتباطات در بخش کشاورزی، نیاز به مدیریت داده ها در بخش کشاورزی و افزایش محبوبیت پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین 

دارد.این در حالی است که درآمد تولید شده از هر نرم افزار، شامل نظارت بر عملکرد، نرخ متغیر برنامه، ثبت نقشه  و کشاورزی دقیق

برداری، نظارت خاک، فرایند ارزیابی آفات محصول، آبیاری دقیق و مدیریت دام؛ و همچنین قطعات سیستم شامل : سیستم ردیابی 

(( ، نظارت و تشخیص سیستم )حسگرها، ۱) GPS ، Radio Frequency Identification (RFID)و موقعیت یاب )دستگاه 

پهپاد / هواپیماهای بدون سرنشین، وسایل نقلیه و تراکتور خودکار(، سیستم های مخابراتی )فن آوری های ارتباطی شبکه و 

  ار این گونه فناوری ها تاثیر گذار باشد.(هستند که می تواند روی باز۲استانداردها و پروتکل ها (، و دستگاه های محاسبات ابری )

 گفتنی است، بازیکنان فعال در بازار جهانی اینترنت اشیا و در حوزه کشاورزی به شرح زیر هستند:

AGCO Corporation, CNH Industrial, John Deere & Company, Lindsay Corporation .Raven 

Industries, Trimble Navigation  
  فرحناز سپهریترجمه: 

۱- Radio Frequency Identification (RFID)  ابزاری که با استفاده از امواج رادیویی می تواند اطالعات ذخیره شده بر:

 روی برچسب متصل به یک شی را دریافت کند

۲- cloud computing لگویی تازه برای عرضه، ای مانند اینترنت است که اهای رایانهشبکه ٔ  :رایانش ابری:مدل رایانشی بر پایه

 ندکافزار، بستر، و سایر منابع رایانشی( با به کارگیری شبکه ارائه میمصرف و تحویل خدمات رایانشی )شامل زیرساخت، نرم

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲0۳0/%D8%A8%D8% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۳تاریخ: 

 2021میلیون دالر امریکا، سهم بازار جهانی کشاورزی رباتیک تا سال  71۸دو میلیارد و 

در همه کشورها، با ظهور کشاورزی مکانیزه و افزایش انتظارات برای عملکرد باال و سودآوری در میان کشاورزان تقاضا برای کشاورزی 

یافته است. در ابتدا، کشاورزی رباتیک برای اهدافی همچون اسپری آفت کش های مایع/ آب، برداشت، تصویربرداری  رباتیک افزایش

،افزایش آگاهی کشاورزان در مورد کشاورزی  Research and Marketsبه گزارش ایانا از وب سایت .و بذر پاشی استفاده می شد

کشاورزی رباتیک در سراسر جهان کمک کرده است. عالوه بر این، با برنامه های اینترنت دقیق به طور قابل توجهی به رشد تقاضا برای 

  اشیا، کشاورزی در کشورهای توسعه یافته نسبت به گذشته بسیار کارآمدتر شده است.

ا برآورد شده میلیون دالر امریک 845.6، در حدود ۲0۱۵این در حالی است که میزان ارزش بازار جهانی کشاورزی رباتیک در سال 

پیش بینی می شود که این میلیون امریکا برسد. همچنین  7۱8دو میلیارد و  بهبه  ۲0۲۱است و انتظار می رود این میزان تا سال 

  را تجربه کند. ۲0۲۱تا  ۲0۱6درصد در دوره زمانی  ۵.۵بازار نرخ رشد مرکب ساالنه 

مل رشد مانند کشاورزی مکانیزه برای افزایش عملکرد و سودآوری در بازار جهانی کشاورزی رباتیک ، در درجه نخست، توسط عوا

 میان کشاورزان، رشد آگاهی در مورد کشاورزی دقیق و اتوماسیون برای نظارت بر زمین های کشاورزی بزرگ هدایت می شود.

 بخش های تحت پوشش

نطقه تقسیم بندی شده است. بازار کشاورزی رباتیک بخش های مربوط به بازار جهانی کشاورزی رباتیک بر اساس نوع، نرم افزار و م

بر اساس نوع پهپادها، کشنده ها )تراکتور( خودکار، ربات های باغبانی، و غیره تقسیم می شود. همچنین بر اساس نرم افزار )برنامه(، 

غبانی، و ... تقسیم شده ( ، کشاورزی لبنی، با indoor farmingبازار به بخش های کشاورزی، کشاورزی در فضای سر پوشیده )

 Harvest Automation, Inc., - Yamahaاست.گفتنی است برخی از بازیکنان کلیدی در بازار جهانی کشاورزی رباتیک، 

Motor Corporation (Precision Agriculture),- GoPro., - AGCO CORPORATION - BouMatic 

Robotics BV, - AgEagle Aerial Systems, Inc, - Blue River Technology, Inc. .هستند 

 پوشش جغرافیایی و تجزیه و تحلیل

  ( و سایر نقاط جهان را پوشش می دهد.۱اقیانوسیه) -آنالیز بازار جهانی کشاورزی رباتیک مناطقی مانند شمال امریکا، اروپا، آسیا

تحت سلطه خود دارد، همچنین پیش بینی می شود بازار جهانی کشاورزی رباتیک را  ۲0۱۵شمال امریکا از نظر سهم دالر در سال 

انوسیه، اقی –اقیانوسیه به باالترین میزان نرخ رشد مرکب ساالنه در طی این دوره برسد. این میزان رشد در منطقه آسیا  -که آسیا 

  در درجه نخست توسط اقتصادهای در حال ظهور مانند هند، چین و اندونزی هدایت می شود.

نالیز روند بازار کشاورزی رباتیک و میزان تقاضا ، بازار رقابتی در منطقه می توان به درک بهتر تولید کنندگان، تامین در نهایت، با آ

 کنندگان و توزیع کنندگان از بازار رباتیک کشاورزی و روندکنونی و آینده این بازار و تدوین استراتژی های شان کمک کرد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

آسیای شرقی، آسیای جنوب  ٔ  از جهان واقع در اقیانوس آرام یا در مجاورت آن است. این ناحیه شامل بخش عمدهشامل بخشی  -۱

 شرق و اقیانوسیه است.
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۵تاریخ: 

 آالت کشاورزیجویی زمان و هزینه با استفاده از ماشینصرفه

آورد. ها را از دل خاک بیرون میزمینیدر کنیا، سیب (Nyandarua) ، از شهرستان نیاندراOL-Kalau ای درتراکتور در مزرعه

زمینی را در کناری های سیبی، در حالی که کیسهزمین، صاحب مزرعه دو جریبی سیب"Lucy Mwaniki" لوسی موانیکی

 .کندگذاشته، با لبخند به پیشرفت کار نگاه می

 زمینی، کشاورزی مکانیزه را پذیرفته است.به گزارش ایانا از نیشن، وی جزو کشاورزان منطقه است که برای کشت و پرورش سیب

آالت درو ( و ماشینtractor-driven plantersک کش بذرپاش )من با استفاده از تراکتور همراه با ید"گوید: موانیکی می

(harvestersطی یک سال گذشته توانسته )های خود را کاهش دهم.ام هزینه" 

 آالت کاشت، کودپاشی و درو، کار را برای وی بسیار آسان کرده است.(، و ماشینploughsتجهیزات گاوآهن )

تواند مدیریت کارگران را انجام دهد. او در این کار از کرده که نگران این بود آیا میزمینی را انتخاب وی در حالی تجارت سیب

تجربیات افراد متخصص در زمینه آماده سازی زمین، بذر و مدیریت محصول استفاده کرد.موانیکی ارقام بذر را از سازمان کشاورزی و 

بار در فوریه سال گذشته آنها را کاشت.سرمایه اولیه وی ستین( خریداری کرد و برای نخOl Joro Orokدام کنیا در اولجوروک )

سازی زمین و رداخت دوهزار هزار شیلینگ آن برای اجاره زمین از پدر و مادر برای یک سال، آماده ۲۵هزار شیلینگ بود که  ۲60

هزار شیلینگ به  ۲۵اما وی  کیلوگرمی، هزینه شد.میزان محصول خوب شد، ۵0و  ۴0های شیلینگ برای خرید کیسه بذر در بسته

شیلینگی بود که برای سوخت  ۵00هزار و ها در کنار یکاین"روز بابت برداشت پرداخت کرد.موانیکی افزود:  ۱0کارگر برای  ۱0

روز طول کشید  ۱0کرد( به مزرعه هزینه کردم. برداشت به مدت ماشین جهت رفت و آمد از نایواشا )جایی که وی در آنجا زندگی می

کردند این در حالی است که کشیدند و در خواست ناهار از من میبارید و کارگران دست از کار میچراکه در برخی مواقع باران می

 "کرد.شیلینگ اضافی را به من تحمیل می ۵00هزار و هزینه غذا سه

ینی به کار بگیرد چراکه بعضی از زمشد تا کارگر بیشتری را برای سورتینگ سیببا توجه به تأخیر برداشت، وی مجبور می

 ها یا فاسد شده بودند یا لکه داشتند.زمینیسیب

زار هپرداخت، اما با استفاده از تراکتور این مبلغ به پنجهزار شیلینگ می ۱0این در حالی بود که پیش از این برای کارگر در هر جریب 

کیلوگرمی  ۱۱0و  ۱۴0های زمینی در کیسهشد و توانست سیب تر در مدت سه ساعت انجامشلینگ کاهش یافت و کار نیز سریع

کشاورزی مکانیزه بهترین راه برای غلبه بر تلفات پس "گوید: ، متخصص کشاورزی در نیاندرا میMargaret Mungaiبرداشت کند.

 "کند.شت میآالت درو، سیب زمینی را با کمترین ضایعات برداجویی در وقت و پول است. ماشیناز برداشت و صرفه

صورت دستی کاشت کنید و سپس بخواهید به شیوه مکانیزه برداشت کنید، نتیجه خوبی به دست شما چنانچه به"وی در ادامه گفت: 

 "آالت استفاده شود.آورید، بلکه باید در تمام مراحل از ماشیننمی
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