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 آب

 فارس - ۹۶/۰۱/۱۰ : تاریخ

 بحران آب در ایران/ افزایش قیمت مواد غذایی جهان به واسطه کمبود آب
های زیرزمینی استفاده ایران و هند که در کشاورزی به میزان زیادی از آب المللی اعالم کردند: کشورهایی مانند پاکستان،محققان بین 

  .کنند در خطر بحران آب هستند، کمبود آب قیمت مواد غذایی را در آینده به شدت افزایش خواهد دادمی

المللی هشدار دادند استفاده از آب زیر ، به نقل از رویترز، بر اساس محققان بینخبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

 .زمینی برای تولید محصوالت کشاورزی در آینده قیمت محصوالت غذایی را به شدت افزایش خواهد داد

های زیرزمینی را برای تولید محصوالتی نظیر برنج، گندم و کتان به شدت افزایش بدانشمندان اعالم کردند: کشاورزان استفاده از آ

اژ شود و سرعت پمپهای غیرپایدار استفاده میشود در کشاورزیهایی که از زیرزمین پمپاژ میاند. با وجود این بسیاری از این آبداده

 .انجام است های قبل در حالهای زیرزمینی با سرعت بیشتری نسبت به سالآب

های زیرزمینی به سرعت در حال المللی استرالیا اعالم کرد: میزان پمپاژ آبمعاون مدیر برنامه آب در مؤسسه بین ودایوشیهیده 

سال گذشته به واسطه افزایش جمعیت و نیز نیاز به افزایش تولید غذا سرعت بیشتری گرفته  20تا  10افزایش است و به ویژه طی 

تواند تأثیر بسیار های هند، چین و آمریکا مشهود است و میهمچنین گفت: کاهش کمبود آب در بسیاری از کشاورزیوی  .است

 .کنندالمللی تجارت میزیادی بر محصوالت غذایی جهان داشته باشد چرا که بسیاری از این تولیدکنندگان در سطح بین

های زیرزمینی درصد محصوالتی که برای آبیاری از آب 11عالم کردند: منتشر شد، ا« ژورنال نیچر»محققان طی گزارشی که در 

ولید های زیرزمینی برای تایران و هند که از آبشوند. کشورهایی نظیر پاکستان،المللی صادرات میکنند در سطوح بیناستفاده می

ای با بنیاد تامسون رویترز اعالم کرد: صاحبهودا همچنین طی م.برندکنند معموالً از کمبود آب رنج میمحصوالتشان استفاده می

، در عین حال خیلی از کشورهای پمپاژ «های زیرزمینی برای تولید محصول مفهومی ندارد.برای بسیاری از کشورها استفاده از آب»

های زیرزمینی آب از نظر اقتصادی استفاده غیر پایدار و غیرمنطقی ازوی همچنین گفت:.دهندآب را با سرعت بیشتری انجام می

تواند به افزایش قیمت محصوالت غذایی بینجامد چرا که کشورها باید هزینه زیادی را برای تأمین آب محصوالتشان هزینه کنند. می

تواند به مردم محلی هم آسیب وارد کند چرا که آنها به شدت برای تأمین زندگی خودشان های زیرزمینی همچنین میاستفاده از آب

های آینده به واسطه تغییرات آب و هوایی توسعه هایی که طی سالکارول دالین یک محقق اعالم کرد: خشکسالی .د آب هستندنیازمن

 .تواند کمبود بیشتر آب را رقم بزند و در تولید و عرضه محصوالت غذایی تأثیر جدی داشته باشدکند میپیدا می

دن انجام شده اعالم کرد: تولید محصوالت کشاورزی همچنان به دلیل کمبود آب همچنین دالین بر اساس تحقیقی که در دانشگاه لن

وی همچنین هشدار داد:  .زایی برای تأمین آب داشته باشدتواند تأثیر خسارتبحرانی است و محصوالت اساسی نظیر برنج و گندم می

صوالت غذایی را افزایش خواهد داد مگر اینکه برند که میزان قیمت محبسیاری از جمعیت جهان اکنون در بحران آب به سر می

های زیرزمینی ها باید استفاده از آبودا همچنین گفت: دولت.کنندگان آب را به صورت منطقی استفاده کنندتولیدکنندگان و مصرف

ف آب در کاهش مصر تواندگذاری کنند که این مسئله میای سرمایهرا به شدت کنترل کنند و همچنین روی تکنولوژی آبیاری قطره

  .همچنین بهتر است برای ذخیره طبیعی منابع برای آینده آماده باشند .بسیار مؤثر باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960110000544 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۱تاریخ: 

 های قدیمیمدیریت آب شهرها با تکیه بر روش

آوری آب باران و مدیریت آن چیز جدیدی نیست. در واقع، این روش برای هزاران سال در بسیاری از نقاط جهان از طریق جمع

آب و هوا، گسترش آوری آب باران و ذخیره آن در منافذ خاک برای مصارف بشر به کار رفته است. با رشد کمبود آب، تغییرات جمع

 .تواند گزینه عملی برای شهرها باشدشهرنشینی و افزایش تقاضا برای آب، بار دیگر این روش قدیمی می

های منظور کاهش مصرف آب، کاهش رواناب( بهRWHMآوری و مدیریت آب باران )، ظرفیت برای جمعiwaشبکه به گزارش ایانا از 

د. این نادیده گرفتن با توجه به بافت محلی، شوسطحی و ارائه آب آشامیدنی تا حد زیادی در دوران مدرن کنونی نادیده گرفته می

 وجودهای موجود، موانع خاصی را بهسازی، تصفیه آب و همچنین سیاستهای ذخیرهتاثیر تنوع فصلی در میزان بارندگی، هزینه

ی را هم زیرزمینهای سطحی و های کوته بینانه مدیریت آب با تکیه بر برداشت بیش از ظرفیت آبآورد. به این مسایل، سیاستمی

کنند، مدیریت باران در درازمدت اهمیت کلیدی اضافه کنید.برای شهرها و جوامعی که از روش هوشمند مدیریت آب استفاده می

گذارند. یک شهر با مدیریت نیاز به مشارکت و همکاری جوامعی دارد که بیشترین تاثیر را می RWHMدارد. ماهیت نامترمرکز 

شناسد. مهمترین مزیت استفاده از آب باران رفع دغدغه در مورد کیفیت آب ول مزایای این سیستم را میهوشمند آب در وهله ا

 است، در واقع کیفیت آب مانند آب مقطر است.

 ریزی کنیم؟آوری آب باران در شهرها را پایهتوانیم مدیریت و جمعچگونه می

طور که همکاری با جوامع محلی ریزی برای این مدیریت الزم است. همانبرنامههای مرتبط در های شهر و ادغام بخشبازسازی طرح

آمیز طرح ضروری است. در این روش، راه طوالنی را باید نفعان برای اطمینان از شناخت و ظرفیت برای اجرای موفقیتو سایر ذی

ها، اینجا برای شناخت اجمالی برخی از این تجربه های موفق از این روش در آسیا اجرا شده است که درپیمود. ولی تاکنون نمونه

 شود:مواردی آورده می

 سنگاپور

های سنتی موجود برای کاهش، استفاده آوری آب باران و برداشت طبیعی از استراتژیدر سنگاپور، شهری با منابع محدود آب، جمع

کنند، بنابراین سیستم های بلند زندگی میدر ساختمان درصد از جمعیت سنگاپور 86مجدد و تغذیه دوباره منابع آب بود. تقریبا 

ها طوری طراحی شده است تا امکان حداکثر استفاده از آب باران، شبیه حوزه آبریز را فراهم آورد. آوری آب باران در پشت بامجمع

ها و آبیاری فضای سبز لتآوری شده، در مخازن نگهداری و برای کمک به کاهش مصرف، در تأمین آب سیفون تواآب باران جمع

 شود.های دیگر میشود. این شیوه باعث ذخیره انرژی و همچنین کاهش هزینهساختمان به کار گرفته می

 ویتنام

یک ای بود که به آرسنکشی آب وجود نداشت و تنها منبع آب روستا رودخانهدر روستایی در نزدیکی هانوی در ویتنام، سیستم لوله

طری آب نیز برای اهالی روستا خیلی گران بود. تنها گزینه آب آشامیدنی در این روستا استفاده از آب باران بود. آلوده بود. قیمت ب

آوری آب باران را در مدرسه و درمانگاه با موفقیت اجرا کرده بودند و سپس اقدام به نصب سیستم تعدادی از جوامع سیستم جمع

های این چنینی برای تأمین مصارف ساکنین در وهله اول ساکنین کردند. اجرای طرح آوری آب باران برای رفع نیاز آب شربجمع

های تأمین آب شرب در تواند یکی از راه حلآوری آب باران میبه رفع موانع فنی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد. در واقع جمع

 روستاهای کشورهای در حال توسعه آفریقا و شرق آسیا باشد.

 کره
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است که در رطوبت خاک، گیاهان زنده و اتمسفر وجود  "آب نامرئی"درصد از کل منابع آب  90مطالعات نشان داده است که  در کره،

دارد. حفظ و افزایش آب نامرئی برای شهرها حیاتی است. فرآیند سبز شهری توسط کاهش تعداد سطوح غیرقابل نفوذ و نگهداشت 

کاری شهری برای ایجاد روابط های جنگلسازی عمومی و پروژهی سبز شهری به محوطهآید. فضادست میآن در خاک و گیاهان به

ه شود و بعد از طریق باران بسودمند متقابل بین ساکنان شهر و محیط زیست اشاره دارد.آب نامرئی تبخیر شده تبدیل به ابر می

های سبز برای شهرها از دو لحاظ منفعت دارند: افزایش گردد، این فرآیند چرخه کامل و کوچکی از آب است. زیرساختزمین باز می

وسیله تبخیر و تعرق آب نارمرئی. گیاهان های شدید و کاهش آثار جزیره گرمایی بهپذیری در برابر حوادث ناشی از بارندگیانعطاف

رف انرژی توسط تبخیر، دهند. گیاهان سبز همچنین با مصشوند و خطرات سیل را کاهش میسبز مانع حرکت تند جریان آب می

کند، که این رقم معادل انرژی کیلووات ساعت انرژی مصرف می 700شوند. یک مترمکعب آب برای تبخیر، باعث کاهش دما می

 ای است.تهویه پنجره 100مصرف شده در 

 چین

تبدیل شده است. هدف شهر  *شنژن شهری در چین، در پاسخ به بحران کمبود آب به یکی از اولین پذیرندگان مفهوم شهر اسفنجی

ها و اسفنجی تبدیل شدن به حوضه آبریز تأمین آب و افزایش استفاده از آب نامرئی در کنترل دما است. این هدف با اجرای سیاست

 های ساختمانی جدید آغاز شده است. اما هنوز با چالش اطمینان ازمقررات برای نفوذ بارش، نگهداری و ذخیره آب باران در پروژه

سازی شده در شهرها، همگی های مقاومآب پایدار و تمیز روبروست. افزایش فضای سبز شهری، مفهوم شهر اسفنجی و ساختمان

 ای نامشخص است.هایی برای آمادگی در برابر آیندهروش

 روراه پیش

وی جدیدی پیش برویم که در آن، آب های آینده مشارکت زیادی کند، اما ما باید به سمت الگتواند در راه حلمدیریت سنتی آب می

 انداز آبنفعان را در چشمتوانیم ذیعنوان منبع اصلی در کل چرخه آب در شهر مورد توجه قرار گیرد. با انجام این کار ما میباران به

 عنوان جامعه هوشمند آب در نظر بگیریم.شهری به

در کنفرانس شهرنشینی توسط رییس جمهور این کشور  2013ل اصطالحی است که در چین برای اولین بار در سا *شهر اسفنجی

مل ع "مثل اسفنج"آوری آب باران از سطح شهرها و مدیریت آن باید بیان شد. رییس جمهور چین در این کنفرانس گفت برای جمع

ها و هدایت آنها برای شکنیم. منظور از شهر اسفنجی، فراهم آوردن شرایطی در شهرها از لحاظ زیرساختی است تا امکان جذب بار

 سازی و نگهداری فراهم شود تا از این منبع آب، برای مصارف مختلف بتوان استفاده کرد./ذخیره

http://www.iana.ir/fa/news/42216/%D9%85%D8%AF%DB% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۹تاریخ: 

آبه محیط زیست/ آبرسانی روستایی با جدیت بخشی و تخصیص حقپیگیری جدی طرح احیا و تعادل

 شودپیگیری می

های زیرزمینی و تخصیص حقابه محیط زیست در سال بخشی آبمعاون آب و آبفای وزیر نیرو از پیگیری جدی طرح احیا و تعادل

 .خبر داد 96

بخشی با نیز طرح احیا و تعادل 96از پاون، رحیم میدانی معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان این مطلب که در سال به گزارش ایانا 

شود و آبرسانی میلیارد مترمکعب حقابه محیط زیست به صورت جدی پیگیری می 11قدرت ادامه خواهد یافت، گفت: اختصاص 

شاهد تحرک زیادی در بخش آب شرب و فاضالب استان خوزستان  96که در سال روستایی نیز ادامه خواهد داشت.وی با بیان این

خواهیم بود، عنوان کرد: در این استان با توجه به اینکه کارهای عقب مانده زیادی وجود دارد، شاهد جهش بزرگی نیز در بخش تامین 

میلیون مترمکعب از  800مجاز مسدود شده و  هزار حلقه چاه غیر 13حدود  95آب کشاورزی خواهیم بود.میدانی افزود: در سال 

های کشور و جلوگیری از تعدی و های غیرمجاز جلوگیری شده است.این مقام مسئول ادامه داد: استقرار قانون در دشتبرداشت چاه

سال  در آخرین دستاوردی بود که "های کالن کشور در بخش آبتدوین سیاست"تجاوز به منابع آب کشور موفقیت بزرگی است و 

در اتاق فکر آب وزارت نیرو نهایی شده و با امضای وزیر نیرو برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا از این  95

سیاست کالن ابالغ شده بود  5از سوی مقام معظم رهبری  79طریق به مقام معظم رهبری تقدیم شود.وی با اشاره به اینکه در سال 

ند بازنگری بود، عنوان کرد: پنج سیاست ابالغی از سوی رهبر انقالب شامل مدیریت به هم پیوسته، ارتقای که به مرور زمان نیازم

های ابالغی مقام ها با سیاستهای مرزی، مشارکت بهره برداران بوده و رویکرد ما نیز انطباق اقدامات و برنامهمهار آب وری آب،بهره

ترین اتفاق یاد کرد و گفت: بزرگ 95ر نیرو از اتفاقات مهم در سرونوشت آب کشور در سال معظم رهبری بود.معاون آب و آبفای وزی

ای قبلی هاین بود که در قانون برنامه ششم یک اجماع ملی بین قوه مجریه و مققنه و مسئوالن ارشد نظام ایجاد شد تا برخالف برنامه

ارف ای دریافت کنیم تا مصبرنامه بتوانیم از مجلس شورای اسالمی مصوبهکه همه به نوعی به دنبال افزایش مصرف آب بودند، در این 

کشور را کاهش دهیم.وی با اظهار امیدواری از اینکه در طول برنامه ششم توسعه طرح احیا و تعادل بخشی، منابع آب سطحی و 

ل چند سال به حالت طبیعی باز گردد و به رویه و غیرمجاز به حالت فاجعه باری افتاده بود در طوزیرزمینی که به دلیل مصارف بی

گفت: این کمبود منابع باعث  95پایداری برسد.میدانی سپس با اشاره به محدودیت منابع مالی در طرح احیا و تعادل بخشی در سال 

م که قرار بود بر هزار دستگاه کنتور هوشمند فها 50درصد از  20شد تا در این سال ما از اهداف خود بازمانیم و فقط به نصب حدود 

اتفاق افتاد. پس از بروز سیل  95ای مهمی هم در سال های کشاورزی نصب شود اکتفا کنیم.وی افزود: اقدامات غیر سازهروی چاه

فروردین ماه سال گذشته در حوضه رودخانه دز برای مدیریت بهتر سیالب در آینده با استفاده از مستندات و مرور وقایع و نظام 

نامه جدیدی با استفاده از تجربیات گذشته ها به این نتیجه رسیدیم که ضروری است نظامموجود در وزارتخانه و بررسی آنهای نامه

 نامه جدیدی تحت عنوان مدیریت سیالب تدوین و از سوی وزیر نیرو ابالغ شد.تدوین شود؛ در نتیجه نظام

 های فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستانمعاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه در زمستان سال گذشته بروز سیالب در استان

و هرمزگان بر اساس این نظامنامه سیالب مدیریت شد و نتیجه کار بسیار رضایت بخش بود، گفت: در سدهای رئیسعلی دلواری، 

نستیم سیالب را تحت کنترل نگه داریم و این قبیل اقدامات که کم هزینه و پر بازده است اقدامات شمیل و نیان و سلمان فارسی توا

لی شد خسارات ماشود.وی در ادامه بیان کرد: اگر سیالب جنوبی کشور بر اساس نظامنامه سیالب مدیریت نمیای اطالق میسازهغیر

ها ها از منابع مزاحم عبور جریان آب و همچنین جلوگیری از تردد از روی پلهشدیم، اما با تخلیه رودخانو جانی زیادی را متحمل می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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الی ای به منابع مگونه کارهای غیر سازهگیر جنوب، هیچ کس از سیل آسیب ندید.میدانی با بیان این مطلب که اینو مناطق سیل

 وری را ارتقا داد.های جدی سیالب نجات داد و بهرهبتوان کشور را از آسیاندکی نیازدارند گفت: اگر منابع مالی تأمین باشد می

رار مهری قای همیشه مورد بیدانند. کارهای غیر سازهگونه کارها را اتالف هزینه میاین مقام مسئول اضافه کرد: برخی مسئوالن این

ای احداث جاده و پل و غیره هزینه دهند به جای جلوگیری از ایجاد حادثه، پس از بروز حادثه برداشته است و مسئوالن ترجیح می

سد مخزنی در  15تعداد  95زمان انجام پذیرد، افزود: در سال ای باید همای و غیره سازهکنند.وی با بیان اینکه احداث کارهای سازه

آشامیدنی هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی احداث شده است. همچنین مشکل آب  55برداری و آبرسانی رسیده و کشور به بهره

 میلیون نفر از جمعیت روستایی مرتفع شده و مدیران ما باید به مسائل دیگر از جمله کیفیت آب نیز فکر کنند. 2.1

یا مدیریت به هم پیوسته منابع آب کشور دسترسی نداشته  IWRMمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: تا زمانی که ما به 

های اجتماعی خواهیم پایدار نخواهد بود، منافع ما بهینه نخواهد شد و شاهد تعارضات و مناقشات و تنش باشیم کشور ما از نظر آبی

سال از دولت یازدهم  4جلسه شورای عالی تشکیل شده بود ولی در طول کمتر از  7سال فقط  12بود.وی با اشاره به اینکه در طول 

یده است، افزود: چندین جلسه به مباحث تغییر اقلیم، کیفیت آب، احیای جلسه رس 29تا کنون شمار جلسات شورای عالی آب به 

رودخانه کارون، طرح احیا و تعادل بخشی منابع زیرزمینی، تدوین الگوی کشت بهینه، بروز کردن سند ملی آب کشور، احیای 

اختصاص یافت که با توجه و  های کشور و فعال کردن کمیته تخصصی شورای عالی آب و برخی اقدامات بجا مانده دیگرتاالب

ها مغفول مانده بودند و های معاون اول رئیس جمهور فعال شد.این مقام مسئول امیدوار است: این اقدامات که با تغییر دولتپیگیری

ی دارد و بردبارها نیاز به صبر اند مجدد به فراموشی سپرده نشوند.میدانی با اشاره به اینکه برخی از پروژهدر دولت یازدهم احیا شده

اند آینده کشور را های درازمدت در بخش آب توانستهدهند، افزود: اغلب کشورها با برنامهو در طول دراز مدت خود را نشان می

اند.معاون وزیر نیرو گفت: خط قرمز ما رعایت کیفیت آب شرب برای های خود را به سعادت و خوشبختی رساندهتضمین کنند و ملت

های مادر تخصصی و حوزه ستادی های آب و فاضالب، شرکتهای نوروزی در امور آب، شرکتت و در ایام نوروز کشیکشهروندان اس

 شود.وزارت نیرو حضور دارند و در حال آماده باش هستند و چنانچه مشکلی پیش آید به سرعت مرتفع می

http://www.iana.ir/fa/news/42201/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 برای روز جهانی آب« پساب»شعار 

کرد.تا اعالم « پساب»مارس )مصادف با دوم فروردین ماه( را  22روز جهانی آب در  2017بخش آب سازمان ملل متحد، شعار سال 

بنابراین به  .درصد رشد داشته باشد که اکثر آن هم در شهرها خواهد بود 50انتظار می رود تقاضای جهانی برای آب تا  2030سال 

  .رویکردهای جدید جمع آوری پساب، تصفیه ایمن و مدیریت آنها نیاز مبرم خواهیم داشت

سازمان ملل، این روز را به عنوان روز  21تا در راستای اجرای بیانیه  به گزارش ایرنا،در این همایش از همه کشورها خواسته شد   

 هاترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری همایش ها، سمینارها و نمایشگاه

نیز در  (NGO)های غیردولتی و ان. جی. او ها نعالوه بر کشورهای عضو سازمان ملل، بسیاری از سازما .در گرامیداشت آن بکوشند

  .گیرنداین روز بر اهمیت آب سالم تاکید کرده و این روز را به عنوان روز توجه عموم به مسایل حیاتی آب در نظر می

قش و یا ن ها مسائلی از قبیل چگونگی دستیابی بیش از یک میلیارد نفر به آب شرب سالمNGO هاها و نمایندگیمشارکت آژانس

همچنین آژانسی از سوی سازمان ملل برای هماهنگی مسائلی .کندزن و مرد در خانواده برای دستیابی به آب سالم را پر رنگ تر می

کند. بخش امور اقتصادی و اجتماعی شود که بسیاری از مسایل را در مورد منابع آبی منعکس میدر مورد روز جهانی آب تعیین می

این دهه با هدف جهانی تمرکز  .را با عنوان )آب برای زندگی( معرفی کرده است 2015تا  2005، دهه (UNDESA) سازمان ملل

بیشتر روی موضوعات مربوط به آب آغاز شده که تالش برای استفاده از مشارکت زنان در فعالیت های توسعه مرتبط با آب و همکاری 

در اعالمیه هزاره و برنامه نشست جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ را شامل در همه سطوح برای دستیابی به اهداف مربوط به آب 

کیفیت آب  2030باید تا سال  (SDG)به گزارش سازمان مدیریت منابع آب کشور، بر اساس یکی از اهداف توسعه پایدار .شودمی

رساندن سهم پساب های تصفیه نشده و در  را از طریق کاهش آلودگی، به حداقل رساندن پخش مواد شیمیایی و خطرناک، به نصف

درصد پساب های  80اکنون در جهان بیش از  .واقع افزایش توان بازچرخانی و استفاده مجدد ایمن به صورت جهانی بهبود بخشیم

ساخت یرشوند. در حال حاضر اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه از زتولیدی بدون تصفیه و استفاده مجدد به اکوسیستم رها می

و منابع مناسبی برای مدیریت پساب ها با روشی موثر و پایدار برخوردار نیستند. فرصت های بهره برداری از پساب ها به عنوان یک 

پساب های تصفیه شده، منبع مقرون به صرفه و پایدار آب و انرژی، مواد مغذی و سایر مواد بازیافتنی است. .منبع، بسیار زیاد است

ریت پساب ها تا حد زیادی به واسطه منافع آن در زمینه سالمت انسان ها، توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیست هزینه های مدی

  .و نیز ایجاد فرصت های شغلی جدید و ایجاد مشاغل سبز بیشتر، زیاد است

ر شهرها خواهد بود. بنابراین درصد رشد داشته باشد که اکثر آن هم د 50انتظار می رود تقاضای جهانی برای آب تا  2030تا سال 

  .به رویکردهای جدید جمع آوری پساب، تصفیه ایمن و مدیریت آنها نیاز مبرم خواهیم داشت

در مناطق محروم شهری و روستایی کشورهای در حال توسعه بخش عظیمی از پساب ها بطور مستقیم به نزدیکترین زهکش سطحی 

عالوه بر آن، آب روهای خانگی و فاضالب انسانی،  .ا تصفیه خیلی کم تخلیه می شوندیا زیرزمینی، گاهی اوقات بدون تصفیه یا ب

بیمارستان ها و صنایع وابسته شهری مانند معادن کوچک، اغلب بخش عظیمی از پساب های شیمیایی سمی و دارویی را به داخل 

پساب های تصفیه نشده در کشاورزی یکی  آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی از طریق مصرف .سیستم فاضالب تخلیه می کنند

از مسائل عمده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کشاورزان بطور فزاینده به منابع آب غیرمتعارف پساب ها یا به دلیل 

ود، منبع اگر از پساب های تصفیه شده استفاده ش .مواد مغذی باالی آن و یا عدم دسترسی به منابع آب متعارف روی آورده اند

ارزشمندی از نظر آب و مواد مغذی در دسترس خواهد بود که به امنیت غذایی و آبی و بهبود معیشت مردم کمک می کند و در غیر 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وزیر نیرو در گفت وگویی اظهار کرده بود، اهمیت کیفیت  «حمید چیت چیان»پیشتر .این صورت امراض مختلف را شایع خواهد کرد

 .ست و هرگونه غفلت از آن سالمت و بهداشت جامعه را تهدید می کندآب کمتر از کمبود آن نی

چیت چیان خاطرنشان کرد: کیفیت پایین آب، بخشی از منابع آبی را از قابلیت استفاده خارج می کند و به مساله کمبود آب دامن 

ب ها هستند که منابع آبی وی گفت: فاضالب های شهری و صنعتی، زهاب های کشاورزی دالیل اصلی کاهش کیفیت آ.می زند

وزیر نیرو یادآوری کرد: گاهی اوقات فاضالب های صنعتی حاوی برخی فلزات سنگین و .زیرزمینی و رودخانه ها را آلوده می کنند

 رعوامل شیمیایی آلوده کننده هستند، بویژه در کشورمان که استفاده از سموم و کودهای شیمیایی به نسبت زیاد است، با انجام هر با

به گفته چیت چیان، در دولت یازدهم موضوع .آبیاری اضافه این سموم و کودها وارد جریان های آب سطحی و زیرسطحی می شود

 .کیفیت منابع آبی و محیط زیست در کانون توجه و اولویت قرار گرفته است

یش آب توسط وزارت نیرو تهیه شد که در آن وزیر نیرو تاکید کرد: برای نخستین بار در تاریخ مدیریت منابع آب کشور، برنامه آما

میلیارد مترمکعب از مجموع آب  10.7به گفته چیت چیان ، اکنون .یکی از توجهات اصلی به مساله آب و محیط زیست بوده است

نه اهای تجدیدپذیر کشور به حیات رودخانه ها و تاالب ها و مصارف زیست محیطی تخصیص یافته و عالوه بر آن موضوع تصفیه خ

، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی و حساس آن زمان 1993از سال  .ها به شدت در کانون توجهات قرار گرفته است

میالدی نام های ویژه روزهای جهانی آب به  1999تا  1994از  .شود تا فعالیت های جامعه بر پایه آن شعار شکل گیردبرگزیده می

آب زیرزمینی، گنجینه »، «آب جهان، آیا کافی است؟»، «آب و شهرهای تشنه»، «آب و زنان»، «یآب و دغدغه های همگان»ترتیب 

آب »، «21آب برای قرن »میالدی به بعد، نام های  2000از سال .بود« همه در پایین دست رودخانه ها زندگی می کنند»و « پنهان

سازگاری با »، «آب و فرهنگ».انتخاب شد« آب برای زندگی»و « بالیاآب و »، «آب برای آینده»، «آب برای توسعه»، «برای سالمت

 2010تا  2006نام سال های « آب پاک برای جهان سالم»و « آب های مشترک، فرصت های مشترک»، «آب و سالمت»، «کم آبی

آب در هر مکان »، «یت غذاییآب و امن»، «آب برای شهرها: پاسخ به چالش شهرنشینی»از آن زمان تاکنون نیز شعارهای .میالدی بود

میالدی( برای  2016)در سال « آب و مشاغل»و « آب و توسعه پایدار»، « آب و انرژی»، «برای همگان با همکاری های بین المللی

 /.روز جهانی آب برگزیده شد

news/http://www.iana.ir/fa/42067/%D8%B4%D8%B9%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 مسئله آب و حیات توسعه در ایران

 استاد علوم ارتباطات -دکتر هادی خانیکی 

 آب کم جو تشنگی آور به دست/ تا بجوشد آبت از باال و پست

 )موالنا(

 دارد:آب به چند دلیل با ساحت توسعه در ایران ارتباط 

آبی و ورود به تواند موجب رهایی ایران از خطر بیجانبه است یا فهم درست از توسعه میاینکه آیا آب مایه حیات توسعه همه -1

اند. آب که در آیین، فرهنگ و تمدن چندان دور از دسترسهای نههای خشک شود، دو روی یک پرسش واقعی از افقجرگه سرزمین

بخشد اکنون در معرض مخاطره کمیابی است که همه ابعاد حیات طبیعی، اجتماعی، خشیده است و میچیز زندگی بما به همه

 نظران توسعه در ایرانگذاران و صاحبتواند مورد تحدید و تهدید قرار دهد. بسیاری از سیاستفرهنگی، اقتصادی و سیاسی ما را می

های ابرچالش»جانبه و به تعبیری در شمار نیز هست، بحرانی عمیق و همهبحران آب را که در آستانه ورود به زیست اجتماعی کشور 

 دانند.می« روپیش 

روی جامعه ایران را از نظر نخبگان توصیف و تبیین  مسائل پیش« بانآینده»گروه پژوهشی  1395پژوهی ایران در طرح آینده- 2

لی، الملطعیت مسائل کشور در ده حوزه اجتماعی، اقتصادی، بینکرده است. در این پژوهش سهم میانگین اهمیت و میانگین عدم ق

زیست و دین مورد سنجش قرارگرفته است. در این میان، فرهنگی، سالمت، سیاسی، صنعت و کشاورزی، علم و فناوری، محیط

توان ت، به این معنا میزیست شده اس میانگین درصد اهمیت باالتر به ترتیب از آنِ سه گروه متغیرهای اقتصادی، سالمت و محیط

اند درصد مرتبه باالیی از نگرانی نخبگان ایرانی را به خود اختصاص داده 70.88محیطی با میانگین اهمیت های زیستگفت چالش

 که بحران منابع زیرزمینی در این مجموعه دارای مقام نخست است.

چرخد. توسعه پایدار بنا به زیست است بر مدار آب می و محیط اساس توسعه پایدار که به معنای ایجاد تعادل و موازنه توسعه -3

های نسل آینده در رفع نیازهای خویش، پوشی از قابلیتای است که بتواند بدون چشمزیست توسعهتعریف کمیته جهانی محیط

ز ابعاد توان ارو نمیاجتماعی. از اینبستگی نیازهای موجود را رفع کند. پایداری در توسعه سه جزء دارد: قابلیت زیستی، اشتغال و هم

اجتماعی و اقتصادی آن غفلت کرد و آن را محدود به حفاظت فیزیکی و عملکرد صرف بر منابع طبیعی دانست. باید به رابطه مؤثر 

اکوسیستم  ان برمحیطی، فناورانه، اقتصادی و اجتماعی آب اندیشید و از توجه یکسویه به تأثیر انسهای زیستها و بحرانبین ظرفیت

فراتر رفت و به یک رابطه متقابل و فعال میان انسان و اکوسیستم رسید. این ضرورت عیناً در مورد مسئله آب مصداق دارد. کنترل 

های جامعه نیاز دارد. بنا به گزارش چالش جهانی درباره آب سالم و کافی اگر روندهای کنونی تداوم بحران آب به تالش همه ساحت

میالدی از هر سه نفر دو نفر در مناطق دارای مشکل کمبود آب زندگی خواهند کرد و در مواقع پیدایش چنین  2050سال  یابد تا

 ای فرجامیهای محلی و منطقهها و جنگجایی جمعیتی، رشد پرشتاب منازعات و ستیزهاندازی جز گسترش بحران زمین، جابهچشم

 یافته است؟هنیت خود ما عمالً راهنخواهد داشت؛ آیا توجه به این افق به ذ

ت محیطی باشد، مسئله اجتماعی اسای صرفاً اقلیمی و زیستمثابه یک موضوع توسعه بیش و پیش از آنکه مسئلهمسئله آب به -4

و امل وجوی عوهای بروز این مسئله فقط در آسمان و زمین نیست. بیش و پیش از هرگونه بحرانی وضع طبیعی باید در جستریشه

 آید ووجوه انسانی و اجتماعی باشد. بحران آب با فهم نادرست عمومی، مدیریت غلط اجرایی و مشارکت اندک اجتماعی به وجود می

شود. بحران آب، بحران در همه چیز است، بحران امنیت ملی، منافع ملی و توسعه ملی است. بحران را باید همه ماند و بیشتر میمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تنهایی دسترسی به منابع آب را از وضعیت بحرانی خارج کند و نه جامعه ع آن برآیند. نه دولت قادر است بهببینند و همه درصدد رف

تنیده و پنهان آب بماند. مسئله آب و گفتمان آب باید اجتماعی شود و به اعتبار سرمایه اجتماعی و عزم تواند فارغ از ابعاد درهممی

این فرآیند عزم ملی را دور کردن جامعه از پسامدهای گسترده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و وگو قرار گیرد و در ملی در مسیر گفت

 فرهنگی آن شکل دهد.

دار های اجتماعی در این عرصه میدانرسد که نهادهای مدنی و شبکههایی برای اقدام میگفتمان اجتماعی آب وقتی به برنامه- 5

برد. جایی نمیهای شهروندی راه به ترغیب کنند، حکمرانی آب بدون برخورداری از زمینه شوند و دوراندیشانه جامعه را به کنش مؤثر

های ملی قرار داد برای توجه به مسئله آب باید همه سطوح محلی و ملی را فعال کرد، اما در این مدار این حساسیت فعالیت را اقدام

های جمعی و مجازی های اجتماعی و رسانهر دوش نهادهای مدنی، شبکهو گرفتار منازعات محلی نشد. بار حمل این ضرورت را باید ب

جای بحران برای جوشاند و بهعنوان یک درد مشترک، آب را از باال و پست میقرار داد. در این صورت است که تشنگی به آب به

 آفریند: فرصت فهم مسئله ملی، توسعه ملی و اقدام ملی. /جامعه فرصت می

http://www.iana.ir/fa/news/42181/%D9%85%D8%B3%D8%A6 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 های بزرگ انتقال آبتکیه بر تصفیه فاضالب به جای تعریف پروژه

اند در شرایط اند، ولی نتوانستههای عظیم در جهان همگی اجرا شدهساخت سدهای بزرگ و انتقال آب های بزرگ مقیاس مانندحلراه

های الزم برای تصفیه المللی با جدیت بر تأمین زیرساختکمبود آب چندان راه حل مطمئنی برای آینده باشند. اگر جوامع بین

ورزند، عاقالنه این است که ما نیز های آبی اصرار میرفت از بحرانحل برونهعنوان راها و استفاده مجدد از این منابع آبی، بهپساب

های گذاریعنوان منبع آبی قابل دسترس مطمئن، سرمایههای مدیریتی منابع آب در کشور را تغییر داده و برای فاضالب بهنگاه

 .بیشتری را تعریف کنیم

 مارسی فرانسه -ز محیط زیست از دانشگاه اکس خانلو، کارشناس ارزشد ارزیابی و آنالیشهره صدری

عنوان روز جهانی آب برای جلب توجه همگانی به اهمیت مسئله آب شیرین و حمایت از مدیریت مارس هر سال به 22به گزارش ایانا، 

 های مهم آب انتخابهپایدار این منبع حیاتی توسط سازمان ملل انتخاب شده است. با همین رویکرد، هرساله در این روز یکی از جنب

جاری فرصتی مهم برای تقویت ساختارهای مربوط به همگرایی در سال "آب و فاضالب"گیرد. انتخاب جنبه شده و مورد توجه قرار می

ش ها در بخها و فاضالببین آب و فاضالب برای تالش در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. در اصل توجه به جنبه پساب

عنوان منبعی ارزشمند در چرخه اقتصاد و مدیریت امن در آورد تا به ارزش آب بهنابع آب، فرصتی را در این روز فراهم میمدیریت م

دهد گذاری کارآمد برای حفظ سالمت انسان و اکوسیستم توجه بیشتری شود. همچنین این روز فرصتی را پیش رو قرار میسرمایه

 فاده مجدد از فاضالب و مدیریت پایدار منابع آب در سراسر جهان توجه شود.های بیشتری در مورد استتا به ایده

د ها با کمبود آب مواجه خواهنطور چشمگیری انسان، برای اکثر ساکنان این سیاره، دسترسی به آب ناکافی است و یا به2025تا سال 

میلیارد نفر، در کشورهای در  2.5هد شد تا حدود سال آینده، سبب خوا 25بود. شهرنشینی سریع همراه با انفجار جمعیت در طی 

های حال توسعه ساکن جدید شهرها شوند و همین امر مشکالت جدی تامین آب را به همراه خواهد داشت. بسیاری از شهرها، حداقل

های باالیی را نیاز دارد های مورد نیاز شهری هزینهاستقبال از این افزایش جمعیت را در آینده نخواهند داشت. زیرا تامین زیرساخت

تر شدن زمین اثرات غیر مستقیمی مانند افزایش تلفات تبخیر که در کنار تامین آب، به آنها نیز باید فکر شود. عالوه بر این، گرم

یر تاث تواند بر ذخیره منابع آبی تاثیر گذار باشد.های آب زیر زمینی را نیز در پی خواهد داشت که میها و کاهش تغذیه سفرهآب

 تواند اثراتی فراتر از خشکسالی و یا سیل بر مناطق داشته باشد.مشکالت جهانی ناشی از تغییر آب و هوا، احتماال می

گونه تصفیه و استفاده درصد از فاضالب تولیدی در سطح جهان به معنای واقعی بدون هیچ 80براساس اعالم سازمان ملل، امروزه 

درصد است. فاضالب رها شده  30تر درصد و در کشورهای مرفه 92ین رقم در کشورهای کم درآمد شود، امجددی در محیط رها می

هزار نفر از این تعداد مربوط به مرگ و میر کودکان  360هزار نفر در جهان است و بیش از  842در محیط علت مرگ و میر ساالنه 

های بهداشتی رها شده انسانی تنها بر سالمت انسان هستند. پسابهای مرتبط با آب زیر پنج سال است که اولین قربانیان بیماری

ها و دریاها، باعث کاهش جمعیت آبزیان زای آغشته به فاضالب انسانی عالوه بر آلوده کردن رودخانهگذارند، عوامل بیماریتاثیر نمی

همچنین  های آبی واعث تخریب اکوسیستمشوند. این مسئله باز طریق کاهش اکسیژن در آب به دنبال پدیده شکوفایی جلبکی می

میلیون  18ای ساحلی در آفریقا جمعیت طور مثال در منطقهدلیل کاهش تعداد ماهیان خواهد بود. بهتهدید امنیت غذایی در آینده به

حالی  شود و این دریها بدون تصفیه در دریا رها مکنند که این فاضالبمیلیون مترمکعب فاضالب انسانی تولید می 1.5نفری روزانه 

 است که باید به انفجار جمعیت در چند دهه آینده و افزایش فاضالب انسانی تولید شده نیز توجه کرد.
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های بهداشتی و سازمان ملل در روز جهانی آب با هشدار درباره کمبود جدی منابع آب در جهان، خواستار توقف هدررفت پساب

عنوان منبع ارزشمند اقتصادی و جایگزین برخی مصارف مورد نیاز آب شده است. در اصل یکی هها و استفاده مجدد از آنها بفاضالب

های تولیدی است. در گزارش منتشر شده توسط رفت از بحران آب در جهان، توقف هدررفت پسابشده برای برونهای ارائهحلاز راه

نظر عنوان نکته مهمی تأکید شده است. البته بهبه "آب بازیافت شدهمند از یک استفاده نظام"یونسکو به مناسبت روز جهانی آب به 

 ناپذیر باشد.رسد این انقالب در مدیریت منابع آب، اجتنابمی

a( 2010تا  2008های مدفوعی در آب آفریقا، آمریکای التین و آسیا )فوریه فرم( برآورد غلظت کلی- b نمودار فوق آلودگی شدید )

دهد. ماخذ: گزارش یونپ سال نشان می 2010تا  2008های ای را بین سالهای آبی رودخانهساالنه برای جریانحداقل و حداکثر 

 20،صفحه 2016

مدیریت منابع آب به سبک گذشته دیگر توان پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به افزایش نشدهآب و فاضالب: یک چرخه تفکیک

که جمعیت دو برابر شده است. بر گذشته، برداشت آب در جهان چهار برابر شده در حالیسال  50کنونی جهان را ندارد. در طول 

درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالی است که منابع آب، در برخی  50تقاضای آب  2030های جهانی تا سال اساس گزارش

ی مصرف، غیرقابل تصور برای آینده است. مسلما توجه به از مناطق جهان به شدت با کمبود مواجه هستند، بنابراین ادامه روند فعل

های مقابله با تهدید کمبود آب در آینده باشد.بنا به گزارش موسسه تواند یکی از راههای مصرفی )فاضالب( میاستفاده مجدد از آب

کشور در خاورمیانه  14اهند شد، رو خوبا بیشترین تهدید کمبود آب روبه 2040کشوری که در سال  33، از 2015جهانی آب در سال 

ثباتی کنونی این منطقه را تشدید کند. این معضلی است که بسیاری از کارشناسان تواند بیهای آبی میاند. جایی که تنشواقع شده

ی و با لکنند. کشور ما در قلب این منطقه پر از تنش سیاسی و آبی قرار دارد. مسلما در شرایط فعبینی میبرای قرن بعدی پیش

ذاری گرو سرمایهتوان به استفاده از منابع آبی محدود موجود تکیه کرد. از اینکمبود جدی پیش آمده در منابع آب کشور، تنها نمی

تیابی تواند به دسعنوان منبع مطمئن تولید هر روزه توسط جوامع انسانی میهای بهداشتی تولیدی بهبر روی استفاده مجدد از پساب

اشد، که پاک بهای تولیدی بازیافت شده در صورتیب جدید برای تامین نیازهای آتی کمک کند. استفاده مجدد از پساببه منبع آ

های کوچک ممکن است از هزینه تواند بخش قابل توجهی از نیازهای آبی را تامین کند. هزینه بازیافت فاضالب در مقیاسحتی می

اند، های عظیم در جهان همگی اجرا شدهمقیاس مانند ساخت سدهای بزرگ و انتقال آب های بزرگتامین آب هم کمتر باشد.راه حل

اند در شرایط کمبود آب به دلیل استفاده نامتناسب از منابع آبی در بخش مصرف، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی، ولی نتوانسته

تغییر نگرشی همسو با جهان، برای گذر از بحران فعلی آب فرا  رسد زمانچندان راه حل مطمئنی برای آینده باشند. لذا به نظر می

ها و استفاده مجدد از این منابع آبی، های الزم برای تصفیه پسابالمللی با جدیت بر تامین زیرساخترسیده است. اگر جوامع بین

های مدیریتی منابع آب در کشور را یز نگاهورزند، عاقالنه این است که ما نهای آبی اصرار میعنوان راه حل برون رفت از بحرانبه

های بیشتری را تعریف کنیم. مسلما مردم نقش گذاریعنوان منبع آبی قابل دسترس مطمئن، سرمایهتغییر داده و برای فاضالب به

نقش چندانی داشته  ها و استفاده مجدد از آنهاتوانند برای تصفیه فاضالبمهمی در کاهش مصرف آب روزانه خود دارند ولی آنها نمی

های مدیریت منابع آب مانند تصفیه فاضالب و یا کنترل سیالب هستند ها هنوز هم مسئول برخی از جنبهباشند. در هر صورت، دولت

و مدیریت فاضالب و تامین بخشی از نیاز آبی در آینده، بر عهده دولت است.برای کاهش اتفاقات ناگوار آتی، از همین امروز باید 

های تلخ آبی در کشور به ما آموخته است که شرایط ت از منابع را آغاز کرد. تجربه خشک شدن دریاچه ارومیه و بسیاری تجربهمحافظ

دار هایی از توسعه نامتوازن و ناپایگذاری و شکلگزاری، سرمایهپیش رو بسیار دشوار خواهد بود. این شرایط سخت در ترکیب سیاست

 طمئن به آب سالم، در آینده بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.در مناطق با عدم دسترسی م

http://www.iana.ir/fa/news/42077/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 جاریبحران تأمین آب دومین مسئله ایران در سال 

بحران تأمین آب دومین مسئله ایران در میان مسائل متعدد کشور، در  "1396پژوهی ایران آینده"بر اساس نتایج تحقیقی با عنوان 

 .سال جاری خواهد بود

 های استراتژیک در کانال تلگرامی خود منتشر کردهطور که محمد فاضلی معاون پژوهشی مرکز بررسیبه گزارش خبرنگار ایانا، آن

 جمهوری است.های استراتژیک ریاستمرکز بررسی "1396پژوهی ایران آینده"است، حامی اصلی پروژه 

شود. اما های استراتژیک منتشر میبا مشارکت مؤسسه آینده بان و مرکز بررسی 1396گزارش نهایی این آینده پژوهی در فروردین 

منتشر شده است. ده مسأله اول این فهرست صدگانه  1396ان در سال مسأله اصلی ایر 100نتایج اولیه این پژوهش شامل فهرست 

 به شرح زیر است:

 . ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی1

 . بحران تأمین آب2

 . بیکاری3

 . فساد سیستمی4

 . ناامیدی درباره آینده5

 . سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی6

 . بحران ریزگردها7

 . پیامدهای بحران آب8

 نابرابری . فقر و9

 . رکود / رونق اقتصادی10

مسئله اصلی نخست کشور در سال جاری به حوزه محیط زیست و مسئله کمبود آب اختصاص  10بر اساس این گزارش، سه موضوع از 

انی، همسئله اصلی کشور است. متاسفانه با توجه به روند تغییر اقلیم و گرمایش ج 100بین  یابد. بحران تأمین آب دومین مسئلهمی

دهد که ایران آینده کشوری های اقلیمی نشان میمنطقه خاورمیانه و ایران به شدت با افزایش دما مواجه خواهند شد. تقریبا تمام مدل

تر با منابع آب قابل دسترس کمتری خواهد بود. افزایش دما، تبخیر و تعرق را به شدت افزایش داده و نیاز آبی بخش کشاورزی خشک

ط تر از نظر شرایای سختدهد که باید برای آیندهریزان هشدار میها به برنامهبینیعودی طی خواهد کرد. همه این پیشنیز روندی ص

قاعده در منطقه بین النهرین، کاهش منابع آب قابل ای از آن حاصل سدسازی بیآبی آماده شوند.بحران ریزگردها که بخش عمده

های کشاورزی به حال خود است، هفتمین مسئله اصلی ایران در سال ق و رهاشدن زمینهای اجباری مردم عرادسترس، مهاجرت

اند اما عدم توجه به درصد روزهای آلوده به ریزگرد را برای ایران به ارمغان آورده 80های ریزگرد خارجی بیش از جاری است. کانون

بی های سیالهای ایران و محدودهشده بستر خشک شده تاالبهای زیست محیطی نیز سبب آبهتبعات مهار آب در کشور و تأمین حق

هایی برای گرد و غبار داخلی تبدیل شوند که حتی نسخه مالچ پاشی هم روی آن موثر نباشد. بر اساس آمارهای ها، به کانونرودخانه

اند های ریزگردی شدهیل به کانونهای ایران تبدها، یک میلیون هکتار از بستر خشک شده تاالبارائه شده از سوی سازمان جنگل

 توانیم بحران ریزگردهای داخلی را کنترل کنیم.آبه آنها، نمیکه جز با تأمین حق

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های عمیق اجتماعی در ایران دامن زده های متعدد انتقال آب به ایجاد شکافپیامدهای بحران آب هشتمین مسئله ایران است. پروژه

های باالدست و پایین دست یک ها، افزایش تنش بین استانهای آبریز از اجرای این پروژهضهاست. نارضایتی مردم پایین دست حو

بحران اصلی دولت در سال جاری  10حوضه آبریز و مسایلی از این دست که پیامدهای بحران آب در ایران است، هشتمین مسئله از 

 ./است که باید برای مدیریت بهینه این شرایط تدبیری اندیشیده شود

http://www.iana.ir/fa/news/42069/%D8%A8%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 ممنوعیت فعالیت معادن فلزی برای حفاظت از منابع محدود آب

معدنی  هایکوچکی در آمریکای التین( به نخستین کشور در جهان تبدیل شده است که استخراج فلزات و فعالیتکشور )السالوادور 

های طوالنی توسط فعاالن محیط زیست برای حفاظت فلزی از قبیل طال و سایر فلزات را ممنوع کرد. این ممنوعیت در پی مبارزه دهه

ای بر روی میزهای خود گذاران، با نوشتهارش ایانا از شبکه خبری محیط زیست، قانونبه گز.از منابع آب محدود این کشور اعالم شد

های معدنی در مقیاس بزرگ در ، به اتفاق آراء روز پنج شنبه گذشته به ممنوعیت فعالیت"نه به معدن، بله به زندگی"با عنوان 

 ود.ششود و فعالیت تمام این معادن تعطیل میبزرگ داده نمیگونه مجوزی به معادن السالوادور پایان دادند. در این ممنوعیت هیچ

های فنی و مالی برای چیان کوچک اجازه خواهد داد تا در مهلت دو ساله اقدام به تعطیلی معادن خود کنند و حمایتدولت به معدن

های های استخراج مخرب در سالههایی را برای شیوکمک به این معادن در نظر گرفته است.چندین کشور آمریکای التین محدودیت

های سطحی این کشور به درصد آب 90از معادن السالوادور از آلودگی  2008اند. گزارش مربوط به سال اخیر در معادن را آغاز کرده

جزئی  هایهای معدنی حکایت داشت. از آن سال تاکنون مهلت قانونی برای ممنوعیتمواد شیمیایی و فلزات سنگین بر اثر فعالیت

 های معدنی در کشورهای کاستاریکا، آرژانتین و کلمبیا به اجرا گذاشته شده بود.فعالیت

انون های معدنی را تغییر داد. این قبه گفته فعاالن محیط زیست، ممنوعیت فعالیت معادن در السالوادور پیروزی است که روند فعالیت

دنی را های معبار ممنوعیت فعالیتدر جهان تبدیل شود که برای نخستین باعث شد تا کشور کوچک السالوادور تبدیل به قهرمانی

 اعالم کرده است./

http://www.iana.ir/fa/news/42266/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 نقش پررنگ درختان در چرخه آب و سازگاری با تغییر اقلیم

ای در چرخه آب و خنک کردن دما، کمک به امنیت غذایی و سازگاری ها و درختان نقش عمدهدهد که جنگلمطالعات اخیر نشان می

 .با تغییرات آب وهوا را بر عهده دارند

های اند. بین سالها یک سوم از سطح زمین را پوشانده، جنگل2016، براساس گزارش فائو در سال ساینس دیلیبه گزارش ایانا از 

های وسیع سبب از یهای کشاورزی و آتش سوز، توسعه شهری، تغییر کاربری اراضی جنگلی و تبدیل آنها به زمین2012تا  200

ها شده است. درصد از سطح جهانی جنگل 3.2میلیون کیلومتر مربع از سطح پوشش درختی جهان یا حدود  1.7تا  1.5دست دادن 

 های انسانی بوده است.ها بیشتر ناشی از فعالیتاین کاهش شدید سطح جنگل

ها مهمی بر آب و هوا، اکوسیستم، پایداری معیشت و بقای گونه ها دارای پیامدهایزدایی و تغییر کاربری اراضی توسط انسانجنگل

زدایی به همراه داشته است. در حال حاضر نگرانی شدیدی در مورد آسیب بلندمدت بر عملکرد سیستم طبیعی زمین ناشی از جنگل

رندگی و دسترسی به آب، اثرگذار تواند بر گرم شدن زمین تأثیر گذاشته و در مقیاس محلی و تغییر بازدایی میوجود دارد. جنگل

ها بیشتر به جنبه ذخیره و رسوب کربن پرداخته های اخیر، مباحث مربوط به تغییرات آب و هوا در مورد درختان و جنگلباشد.در دهه

ندان دانشماند. براساس آنچه است. اما اکنون دانشمندان خواستار توجه بیشتر به رابطه بین درختان و آب در تغییرات اقلیم شده

رات دلیل اثگویند بهها و اقلیم نیاز به تغییر دیدگاه دارد. دانشمندان میاند: گفتگوی جهانی در مورد درختان، جنگلعنوان کرده

مستقیم درختان بر آب و هوا از طریق بارش و خنک کردن محیط، این تاثیرات ممکن است از ظرفیت ذخیره و ترسیب کربن درختان 

ها و آب، در واقع بینش جدید قابل تاملی برای یک جهان گرم شده ند. تحقیقات انجام شده در مورد درختان، جنگلنیز مهمتر باش

های جدید به اثرات مهم درختان در کمک به حفظ آب بر روی زمین و تولید دهد. یافتههای قدیمی را پیش روی ما قرار میبا دانش

 ه خود تأثیر مثبت بر امنیت غذایی و سازگاری با تغییرات اقلیمی را به همراه دارند.ها به نوبرطوبت اشاره دارد. این یافته

( بارش از طریق 1ای از طریق تغییر در چرخه آب و انرژی.)ای و قارهاثر جنگل در آب و اقلیم در مقیاس محلی، منطقه

( حرکت 2یابد.)ها، انتقال میدر قاره شود و در نهایتهای رویشی در سراسر سطح زمین تجدید میها و سایر فرمجنگل

ها از سطح گیاهان )نقاط زرد( محرکی برای بارش را به سمت باالی جریان رطوبت، ترکیبات آلی فرار و میکروارگانیسم

 ایجلوبرنده ممکن است رطوبت هوا را به سمت فضای داخلی انتقال قاره -( الگوهای فشار هوای جنگل 3کند.)ایجاد می

( مه 5کنند.)( درجه حرارت خنک، آب جریان یافته و تولید ابر تابش اضافی از سطح زمین را منحرف می4.)سوق دهد

های زیرزمینی ( نفوذ و تغذیه آب6شود.)و ممانعت ابر بوسیله درختان باعث ترسیم حالت خروج رطوبت اضافی از جو می

طور طبیعی باعث پراکنش آب و در نتیجه تعدیل ده به( همه فرآیندهای گفته ش7شود.)تر میوسیله درختان آسانبه

 شود.ها میسیالب

 درختان برای امنیت غذایی و سازگاری با تغییرات آب و هوا

های دست کاشت ، درختان و جنگلCGIARنویسندگان مقاله مورد اشاره در نشستی دو روزه با حضور برنامه تحقیقاتی جنگل 

مارس( بود و از طریق وبینار  22مارس( و روز جهانی آب ) 21ها )مناسبت روز جهانی جنگلشرکت کردند. این نشست مشترک به 

 ها و تغییرات آب و هوا پرداخته شد.های علمی و مناطق جدیدی در مورد ارتباط جنگلبه بحث در مورد یافته

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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همی در دستور کار جهانی آب برای یکی از شرکت کنندگان در این نشست معتقد است: تاثیر درختان در چرخه آب پیامدهای م

ای با درختان، هیچ معاوضه"باره معتقد است که های مختلف دارد. وی در اینامنیت غذایی و سازگاری با تغییرات اقلیمی در مقیاس

 ."بین سازگاری و کاهش اثرات وجود ندارد، ولی همکاری وجود دارد

 مندی اکولوژیک برای درختان است. چرخه بارش نیزوید: ترسیب کربن نوعی بهرهگدکتر دیوید الیسون، نویسنده ارشد این مقاله می

تواند سطح زمین را به دلیل قدرت خنک کنندگی درختان است. فرآیندهای زیستی درختان و توزیع مجدد آب در این چرخه، می

های مختلف است. اما دانشمندان رشته ها بر بارش هنوز هم مورد بحث بینخنک کند. برخی از جزئیات بیشتر اثر گذاری جنگل

گذاری ها برای حفاظت و تشدید چرخه آب، به همراه قدرت خنک کنندگی محیط با به اشتراکارتباط مستقیم درختان و جنگل

 رطوبت هوا در مسیر جریان هوا، فراتر از تردیدهای منطقی است.

 همکاری علوم مختلف در تغییر آب و هوا

صل تحقیقات تیمی از محققین شامل زیست شناسی، شیمی، علوم آب، هواشناسی، زمین شناسی، هیدرولوژی مطالعه انجام شده حا

های الزم برای بررسی مساله تغییر اقلیم از ای و همکاریو علوم اجتماعی بود. این مطالعه علمی نمونه خوبی از تحقیقات میان رشته

 گزاری و زوایای علمی مختلف است./دیدگاه سیاست

http://www.iana.ir/fa/news/42074/%D9%86%D9%82%D8%B 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 96بازیگران بازار سرمایه در سال 

 علی رحمانی

شد و فعاالن نسبت به  95برجام و متعاقبا عدم تحقق آن منجر به افت شاخص بورس در نیمه دوم بینانه از اجرای انتظارات فراخوش

را عوامل کالن سیاسی و اقتصادی مهمی به چالش خواهد  96تری دارند. بورس برآورد محتاطانه 96ادامه روند صعودی آن در سال 

ای ترامپ و بازی نفت و نیز به سبب اوضاع داخلی کشور از جمله همرزها برای مثال از طریق سیاستکشید. عوامل سیاسی در برون

های ها و فرصتهای جهانی کامودیتیدر کنار همه این عوامل قیمت .جمهوری منجر به ابهامات زیادی شده استانتخابات ریاست

و  های مثبتی بر فلزاتحاکی از بارقه المللیدهد. نگاه موسسات بیناقتصادی در عرصه جهانی امیدهایی را به بازار سرمایه نوید می

های های توسعه زیرساختواسطه سیاستهای مثبتی از قیمت جهانی فوالد آن هم بهبینیهای فلزی نظیر فوالد است. پیشکانی

ست. کننده فوالد( از شدت آن کاسته اترین تولیدعنوان بزرگبه)ترامپ وجود دارد. هر چند جنگ تجاری میان آمریکا و چین 

جاری درخصوص سرب، آلومینیوم و روی برآوردهای متناقضی وجود دارد و برخی بر این باورند که انتظار افزایش چندانی در سال

جاری و رکوردهای قبلی خود برگردد. بازار سهام در سال 92رسد که شاخص بورس به دوران طالیی سال نظر میبعید به.وجود ندارد

شد؛ به این معنی که انتظار سودآوری چندانی از آن متصور نیست. اما واقعیت این است که گزینش درست تواند بازاری خنثی بامی

تی؛ اقتصاد مقاوم»عالوه در صورتی که در سال گذاران کند. بههای خوبی را عاید سرمایهتواند بازدهها میبینیصنایع و دقت در پیش

ها را به آینده بورس امیدوارتر خواهد ولتمردان توجه بیشتری شود، فاندامنتالیستبه تولیدات داخلی از سوی د« تولید و اشتغال

های دولت برای حمایت از تولید و های بعدی خواهد بود. باید منتظر اعالم سیاستساز رونق بیشتر بورس در سالساخت و زمینه

های درصد را شرکت 38های جهانی دارد که قیمت درصد بورس کشور وابستگی مستقیم به 60در حال حاضر حدودا .اشتغال باشیم

هایی درصد کل بورس را نیز هلدینگ 9گیرد و حدود درصد را محصوالت فلزی و معدنی در برمی 15پتروشیمی، شیمیایی و نفتی و 

ز تاثیر سی نیکه صنایع فوق در آن نقش محوری دارند، تشکیل داده است. کاهش و افزایش قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اسا

توان گفت در سال آینده بیشترین تاثیر را از این حوزه خواهد پذیرفت. البته بنابراین می .ای بر بازار سرمایه داردقابل مالحظه

آهن در چند سال اخیر نقش بسیار های دولت در تعیین قیمت باالی خوراک این صنایع و نیز وضع عوارض بر صنایع سنگسیاست

نظر به افزایش صادرات نفت خام کشور طی یک سال گذشته و تداوم افزایش آن تا سقف صادرات به .ر داشته استمخربی در بازا

دالر براساس نتیجه نشست اخیر کشورهای  60بینی افزایش قیمت نفت تا محدوده ها و همچنین با توجه به پیشاز تحریم میزان پیش

، انتظار افزایش 1396بر کاهش تولید نفت برای سال  ری ایران و عربستان دارد( مبنیصادرکننده نفت اوپک )که البته بستگی به همکا

به  شود، بلکهوکار بخش خصوصی و دولتی میتنها در چارچوب اقتصاد کالن موجب بهبود وضعیت کسبدرآمدهای نفتی کشور نه

نی شده بیشود؛ بنابراین افزایش قیمت پیشر میهای بورسی فعال در حوزه نفت و پتروشیمی نیز منجافزایش درآمد و سود شرکت

 .های نفتی خواهد داشتهای فعال در حوزه نفت و فرآوردهنفت، تاثیر مضاعفی بر بهبود وضعیت مالی شرکت

ثیر تارا تحت 96های دیگری هستند که بازار سهام و انتشار اوراق بدهی دولتی نیز مولفه 1396نرخ سود بانکی، نرخ ارز، بودجه سال 

 .شودجاری توصیه می گذاری محتاطانه برای سالقرار خواهند داد. یک سیاست سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/42298/%D8%A8%D8%A7%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 گذاری در راهندبورس انرژی و سپرده، آمدبورس کاال 

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران با اشاره به پذیرش سهام بورس کاالی ایران در تابلوی الف بازار پایه فرابورس گفت که بورس انرژی 

م مله سهاگذاری مرکزی نیز در حال طی کردن مراحل قانونی برای پذیرش ورود به تابلوی الف فرابورس برای معاو شرکت سپرده

المللی ، امیر هامونی با اشاره به عملکرد این رکن بازار سرمایه در زمینه بین«پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش  .خود هستند

موفق به کسب رتبه هشتم از نظر بازده شاخص  2016در سال  (WFE) هابندی فدراسیون جهانی بورسگفت: فرابورس ایران در رتبه

 .های منطقه خاورمیانه عضو این فدراسیون شدرتبه سوم در بین بورسدر جهان و 

 27درصد و برای فرابورس ایران  28؛ بازدهی شاخص برای بورس تهران 95تا پایان آذرماه  94دی ماه  26وی توضیح داد: از تاریخ 

در جایگاه هفتم  (WFE) های عضوبندی بیشترین بازدهی شاخص بورسدرصد بوده است که به این ترتیب این دو بورس را در رده

درصد و بورس عربستان تقریبا 9و هشتم قرار داده است. به گفته وی در بازه زمانی مورد بررسی بازدهی شاخص برای بورس نیویورک 

اند. وی انتخابات درصد افت کرده 12های مطرحی همچون شانگهای و شنزن بیشتر از زدهی بورسدرصد بوده و در این مدت با 5

جنوبی عنوان کرد و گفت: ریاست جمهوری در آمریکا را موجب افت شدید شاخص بورس در کشورهایی مانند ژاپن، مکزیک و کره

بازارهای مالی دنیا عملکرد قابل قبولی از لحاظ میزان بازدهی  اما عملکرد بازار سرمایه ایران به ویژه فرابورس در مقایسه با سایر

نیز توضیح داد: در سالی که گذشت ارزش معامالت فرابورس  95شاخص بود. وی همچنین درخصوص آمار معامالت فرابورس در سال 

درصدی بود. در همین  2ده رشد دهننشان 94هزار میلیارد تومان رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال  46ایران به حدود 

درصدی را نسبت به  20هزار میلیون ورقه بهادار در بازارهای فرابورس معامله شد و تعداد دفعات معامالت نیز رشد  80حال بیش از 

رد و گفت: هامونی به اقدامات مهم فرابورس در راستای توسعه ابزارها و بازارهای نوین مالی اشاره ک.مدت مشابه سال قبل تجربه کرد

ه، گذاری جسورانهای سرمایهبنیان است، رونمایی از صندوقهای کوچک و بزرگ که دارای دو تابلوی رشد و دانشاندازی بازار شرکتراه

نویسی نخستین اوراق رهنی بازار سرمایه مربوط به بانک مسکن، عرضه اولیه سهام چند شرکت به روش بوک بیلدینگ و... از پذیره

روند که در این میان شاهد مشارکت گسترده سهامداران و فعاالن بازار مات مثبت فرابورس در سال گذشته به شمار میجمله اقدا

 های صورت گرفته،نویسیسرمایه در پذیره

 95ورود بورس کاال در تابلوی الف، از اقدامات مهم  .های اولیه و... بودیمعرضه 

ها الی ایران در تابلوی الف بازار پایه فرابورس گفت: سهام بورس کاال همانند باقی شرکتهامونی با اشاره به پذیرش سهام بورس کا

شده است و این بورس پس از طی مراحل پذیرش به تابلوی الف بازار پایه آمده و در این خصوص باید گفت در فرابورس پذیرفته

شود. به گفته مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، تلقی می پذیرش و معامله سهام یک شرکت بورسی در فرابورس اقدام بسیار مهمی

گذاری مرکزی در حال طی کردن مراحل قانونی برای پذیرش ورود به تابلوی الف فرابورس جهت بورس انرژی و نیز شرکت سپرده

د معامالت در بورس کاال های کاالیی در تابلوی معامالت فرابورس را موجب بهبود رونمعامله سهام خود هستند. وی ورود سهام بورس

های الزم سازی انجام معامالت و فراهم شدن زمینهکردن و روان و بورس انرژی دانست و گفت: این مهم گام بزرگی درخصوص شفاف

هامونی تاکید کرد: درخواست  .به منظور تقویت این دو بورس است که ماموریت تامین مالی آنها را نیز بیش از پیش موجب خواهد شد

های های شرکتها عرضه محصوالت خود در بورس کاال است، زیرا این اقدام باعث شفافیت در ورودی و خروجیا از تمامی شرکتم

شود. مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در شوندگی بیشتر میحاضر در بورس و ایجاد شفافیت معامالت بازار سرمایه و در نتیجه نقد

توان از طریق شاخص اخص پیشرو در اقتصاد کشور دانست و گفت: روند اقتصادی کشور را میعنوان شپایان شاخص بورس را به

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تواند نشانگر رشد اقتصادی و میزان رونق در اقتصاد کشور باشد و در واقع وجو کرد و گذشته از آن شاخص بورس میبورس جست

هایی درخصوص گاهی اوقات صحبت :کشور است. وی اظهار کردبرآیند انتظارات فعاالن اقتصادی و در واقع برآیندی از رشد اقتصادی 

شود در صورتی که اگر اقتصاد کشورمان را به نسبت اقتصاد دنیا مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه وضعیت نامساعد اقتصاد ایران می

 .اقتصاد ضعیف دیگر کشورها نسبت به ایران خواهیم شد

http://www.iana.ir/fa/news/42297/%D8%A8%D9%88%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 ایبرابری بازگشت کشاورزان به تاالر نقره 4نرخ 

روند  92تا  88دهد که عرضه این محصوالت که از سال میسال گذشته نشان  6نگاهی به روند معامالت محصوالت کشاورزی در  

میلیون  14/ 5ای به خود گرفته بود بار دیگر روند رو به رشدی را آغاز کرده است تاجایی که سال گذشته کشاورزان بیش از کاهنده

 90هایدرصدی را در فاصله سال 430تن محصوالت خود را در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه کردند و به این ترتیب توانستند رشدی 

دهد که عرضه سال گذشته نشان می 6حمزه بهادیوند چگینی: نگاهی به روند معامالت محصوالت کشاورزی در .به ثبت برسانند 95تا 

ه سال ای به خود گرفته بود بار دیگر روند رو به رشدی را آغاز کرده است تاجایی کروند کاهنده 92تا  88این محصوالت که از سال 

میلیون تن محصوالت خود را در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه کردند و به این ترتیب توانستند  14/ 5گذشته کشاورزان بیش از 

از آمارهای رسمی بورس کاال « دنیای اقتصاد»های به ثبت برسانند. بررسی 95تا  90هایدرصدی را در فاصله سال 430رشدی 

 .میلیون تن رسیده است 4میلیون تن بوده در سال گذشته به حدود یک 90اضا که در سال دهد میزان تقهمچنین نشان می

دهد نیم میلیون تن افزایش یافته است. بررسی این آمارها نشان میوهزار تن به دو 500حجم معامالت نیز در دوره مورد بررسی از 

را از منظر سه شاخص مورد مطالعه ثبت کند و این موضوع تاالر محصوالت کشاورزی در سال گذشته توانسته رشد قابل توجهی 

 .تواند نویدبخش بهبود جایگاه این بازار در معامالت کشاورزی در کشور باشدمی

های اخیر ورود محصوالت مذکور به این بازار بوده های مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاال در سالدر این بین یکی از اولویت

 گویندوری این تصمیم به سناریوهای مناسب خود نزدیک شده است. کارشناسان میقانون بهره 33اجرایی شدن ماده  و باید گفت با

تواند منابع مالی مورد نیاز کشاورزان را بورس کاال هم از شفافیت باالیی برای معامله محصوالت کشاورزی برخوردار است و هم می

دولت  هایدر حالی است که اجرای این قانون توانسته در سال گذشته بخش زیادی از هزینهتامین و به سمت تولید هدایت کند. این 

 .را کاهش دهد و این مهم با استفاده از ابزارهای متنوع بورس کاال اجرایی شده است

و تاالر پسته در کرمان های مختلف ازجمله تاالر زیره در خراسان اندازی تاالرهای مختلف بورس کشاورزی در استاندر این راستا راه

هایی از تالش برای معامالت گسترده و شفاف این محصوالت و کاهش حتی االمکان فاصله بازار و مزرعه هستند. این در شرایطی نمونه

 ها، امکان معاملههای مستقر در شهرستانسازی امکان معامالت محصوالت کشاورزی از طریق کارگزاریاست که پیش از این با فراهم

این محصوالت فراهم شده بود. کارشناسان در عین حال با اشاره به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد محصوالتی همچون گندم و 

های خرید محصوالت کشاورزی گویند این اقدام که در راستای بهبود روشجو که در سال گذشته ازسوی بورس کاال منتشر شد می

های آتی فراهم سازد. های مناسبی را برای خرید محصوالت کشاورزی در سالتواند زمینهمیاز جمله گندم عملیاتی شده است 

میلیارد تومان اوراق سلف موازی برای خرید 650هزار و  2همچنین اوراق سپرده کاالیی برای محصوالتی مثل جو و ذرت، انتشار 

اندازی شود همگی ابزارهای یی برای پسته که قرار است راهگندم، معامالت گواهی سپرده روی محصول زعفران و گواهی سپرده کاال

اند که همگی نقش مهمی در توسعه معامالت های گذشته در دستور کار بورس کاال قرار گرفتهشوند که در ماهمهمی محسوب می

حوزه گرفته شده اما هنوز در این بین کارشناسان معتقدند اگرچه تصمیمات مهمی در این .کشاورزی در بورس کاال بر عهده دارند

شود که در میلیون تن محصول کشاورزی در سال تولید می 100که بیش از طوریفاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد به

های باالی بورس کشاورزی برای میلیون تن محصول در بورس کاال معامله شده است و این به معنای ظرفیت 14حالت مناسب آن 

جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی نیز که از اقدامات مهم بورس کاال و .محصوالت کشاورزی استحضور در حوزه 

کار گرفته شود. بررسی وزارت جهاد در سال گذشته بود ابزار بسیار مهمی است که قابلیت آن را دارد تا در سایر محصوالت نیز به
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هزار  40گذشته رقم تامین مالی بخش کشاورزی از طریق بورس کاال به حدود دهند در سال آمارهای بورس کاال همچنین نشان می

 .دشوهای مختلف اقتصاد رقم قابل توجهی محسوب میمیلیارد ریال رسیده که این رقم در مقایسه با ارقام تامین مالی در بخش

ی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، در تواند به جاوری بخش کشاورزی آمده است که دولت میقانون افزایش بهره 33در ماده 

قالب طرح قیمت تضمینی، کاالها را در بورس کاال عرضه کرده و پس از معامله و کشف قیمت کاالها در بورس، نسبت به پرداخت 

جایگزینی و عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی به جای  .مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی اقدام کند

های کشاورزی مزایایی را در پی دارد که کاهش بار مالی دولت و از سوی دیگر به حداقل رساندن زمینه د تضمینی در همه بخشخری

های این سیاست بود، به عالوه این روند عالوه بر اینکه توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصوالت کشاورزی از مزیتکم

 .شودوری بخش کشاورزی نیز محسوب میبخشد، عاملی برای افزایش بهرهمی تامین مالی کشاورزان را سرعت

های که این بازار در سالطوریدر این بین ضرورت عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال به دالیل متعددی قابل کتمان نیست به

ت حضور موثری در بازار محصوالت کشاورزی گذاری برای این محصوالهای قیمتاخیر توانسته با تنوع در معامالت و بهبود روش

کرد نقش خود را در هایی که دولت برای خرید محصوالتشان اعالم میهای گذشته کشاورزان با گالیه از قیمتداشته باشد. در سال

رهایی ییر مسیتوسعه این بخش به حداقل رساندند و این موضوع صدمات زیادی را به بخش کشاورزی کشور وارد ساخت. با این حال تغ

های اخیر به خصوص در دولت یازدهم صورت گرفت زمینه را برای بازگشت اعتماد و انگیزه به این بخش مهم اقتصادی که در سال

گذاری برای محصوالت کشاورزی به سمت بازار آزاد و رقابتی در حال حاضر باید گفت بیش از هر زمان دیگری قیمت.ایجاد کرده است

رضه و تقاضا توانسته مکانیزم و جایگزین مناسبی برای نحوه خرید محصوالت کشاورزی باشد که انعکاس آن در در حرکت است و ع

های معقولی از شود. این در حالی است که با حاکمیت روشآمارهای عرضه، تقاضا و معامالت این محصوالت در بورس کاال دیده می

نیز کمرنگ شده و شرایط برای صادرات این محصوالت از رینگ کشاورزی  این دست حضور دالالن در بازار محصوالت کشاورزی

شود. در باب مزایای عرضه این محصوالت در بورس کاال بسیار سخن گفته شده اما آنچه از اهمیت برخوردار است عملیاتی فراهم می

در زمینه قیمت تضمینی وجود دارد که  عنوان مثال نقدهاییهایی است که متوجه این بازار است. بهها و کاهش ریسکشدن روش

واند تهای داخلی در شرایط فعلی است، تنها موضوعی که میهای جهانی از قیمتتر بودن قیمتترین این نقدها، پایینیکی از مهم

روری کته نیز ضهای اقتصاد مقاومتی است. ذکر این نکفایی گندم و اجرای سیاستپذیر سازد، بحث خودحدودی توجیهاین روند را تا

شده محصوالت کشاورزی از جمله گندم باال است، ولی نباید فراموش کرد که این مساله به دلیل ضعف در  است که قیمت تمام

 .ها نیز در کنار مباحث بازار برطرف شودرود این چالشوری و عملکرد کم در هکتار بوده است که انتظار میبهره

http://www.iana.ir/fa/news/42296/%D9%86%D8%B1%D8%AE 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 بورس شرکت فعال 5۰اعالم فهرست 

شرکت  5شرکت خارج و  5پاییز  اعالم شد. از لیست منتشر شده 95تر بورس تهران در فصل زمستان شرکت فعال 50فهرست  :سنا

جدید اضافه شدند.در این میان صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران، مخابرات ایران، فوالد مبارکه اصفهان و 

، «وآتی»، «وخاور»بودند. در این مدت نمادهای  95تر بورس اوراق بهادار در زمستان سال ملی صنایع مس ایران پنج شرکت فعال

تر بورس تهران خارج و نمادهای رمپنا، وبملت، وتجارت، برکت و شیراز به این شرکت فعال 50از « خزامیا»و « وپارس»، «وخارزم»

گذاری نفت و گاز و پتروشیمی مپنا، سرمایهگذاری غدیر، پتروشیمی جم، گروههای سرمایهفهرست اضافه شدند. همچنین شرکت

گهر، پاالیش نفت بندرعباس، سایپا و کشتیرانی جمهوری سیان، بانک ملت، معدنی و صنعتی گلتامین، گسترش نفت و گاز پار

 .قرار دارند 95های بورسی در سه ماهه چهارم سال ترین شرکتهای ششم تا پانزدهم جدول فعالاسالمی ایران در رتبه

یش نفت اصفهان، ایران خودرو، چادرملو، گروه مدیریت های پتروشیمی مبین، پاالنیز برای شرکت 30تا  16های از سوی دیگر رتبه 

گذاری صندوق بازنشستگی، گذاری امید، خدمات انفورماتیک، فوالد خوزستان، پتروشیمی پردیس، بانک تجارت، سرمایهسرمایه

بت وه توسعه ملی به ثگذاری گرگذاری توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی فجر، فوالد خراسان، پاالیش نفت تهران و سرمایهسرمایه

های پتروشیمی خارک، ایران ترانسفو، بانک اقتصاد نوین، پارس خودرو، بانک کارآفرین، گروه رسیده است. براساس این گزارش شرکت

 یگذاری ایرانیان، بانک انصار، آسان پرداخت پرشین، صنایع آذرآب، پاالیش نفت تبریز، پتروشیمی فناوران، پتروشیمپتروشیمی سرمایه

سازی اراک، س.صنایع شیمیایی ایران، گروه دارویی گذاری دارویی تامین، ماشینگذاری سایپا، نفت بهران، سرمایهشازند، سرمایه

های اند. با توجه به تجربیات بورسرا به خود اختصاص داده 50تا  31های برکت، پتروشیمی شیراز و توسعه صنایع بهشهر در رتبه

های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی سهام، میزان الملل، شناسایی شرکتبیناوراق بهادار در سطح 

 .شودهای مالی انجام میگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبتتاثیر

/http://www.iana.ir/fa/news42293/%D8%A7%D8%B9%D9%8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 96 بانی بورس در سالدیده

ه، رود. در همین زمینشک بازار سهام یکی از اثرگذارترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار میمهرنوش سلوکی: بی -دنیای اقتصاد

درصدی شاخص  3/ 75تواند برای فعاالن اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار باشد. بعد از افت بازار میانداز روند این بررسی چشم

به میان « دنیای اقتصاد»وجود دارد. از این رو  96، نظرات بسیاری درخصوص عملکرد بورس تهران طی سال 95کل بورس طی سال 

جامعه آماری نظرسنجی صورت گرفته  .را از نگاه آنها جویا شده است 96سهامداران و کارشناسان بورسی رفته و حال و هوای بورس 

پرسش  8نفر کارشناس این حوزه هستند و به  47نفر از سهامداران خرد و  125کننده است که از این تعداد شرکت 172متشکل از 

ن متاثر از افت شاخص از سال گذشته قرار ای همچنااند. در بخش بررسی میدانی این گزارش، جو حاکم بر تاالر شیشهما پاسخ گفته

ا کنند. امها را چندان مطلوب ارزیابی نمیدارد. سهامدارانی که میل به بازگشایی نمادهای متوقف دارند و شرایط اقتصادی شرکت

ل را صعودی دانسته و درصد از آنها بازار امسا 80طوری که بیش از اند، بهرفته 96کارشناسان با نگاهی خوشبینانه به پیشواز بورس 

کنندگان وجود دارد که دانند. در این میان نکات قابل توجهی در آرای شرکتاحتمال رشد شاخص را بیش از هر چیز دیگری می

 بهتر ار سال دوم نیمه در بورس عملکرد نظر اجماع با کنندهشرکت گروه دو هر اینکه به توجه با توجه به آنها خالی از لطف نیست. 

 روند انتظار سال اول نیمه در اساس، همین بر. باشد زمانی بازه آن به معطوف صعودی نگاه این عمده رسدمی نظر به انددانسته

های کننده به بازاراه دوم میان فعاالن بازار وجود دارد. اما از دیگر نکات جالب چرخش نگاه دو گروه شرکتم 6 به نسبت ترینوسانکم

ترین رقیب بازار سهام مطرح است، بازار ریسک همچون بازار پول همچنان به عنوان جدید اینکه بازارهای کمرقیب است. با وجو

اند )در نظرسنجی پیشین یکی از بازارهای رقیب عنوان رقبای بازار سهام مطرح شدهمسکن جای خود را به بازار ارز و سکه داده و به

را  96انداز تداوم افزایش نرخ ارز طی سال تواند چشمکنندگان به بازار ارز میجه شرکتکنندگان مسکن بود(. تومهم از نگاه شرکت

 .تواند از جهات مختلفی بورس و کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهدتقویت کند، موضوعی که می

با وجود این در اولین نظرسنجی سال  های بسیاری دارد.رود بستگی به مولفهبه کدام سمت می 96اینکه شاخص بازار سهام طی سال 

کفه ترازوی شاخص به سمت صعودی میل بیشتری دارد. این سنگینی که عمدتا از سوی کارشناسان اعمال « دنیای اقتصاد»جدید 

 صتواند رشد شاخص را رقم بزند. اما درخصوهای کالن اقتصادی است که میشده است حاکی از خوشبینی به بهبود بسیاری از مولفه

کرد تخمین آینده با نگاه به گذشته است. در نظرسنجی های پیشین نیزخودنمایی میسهامداران خرد موضوعی که در نظرسنجی

را صعودی  95، عمده سهامداران بازار 94درصدی شاخص طی سال  30نیز این نکته مشهود بود که تحت اثر رشد  95ابتدای سال 

 .تواند از این جهت توجیه داشته باشدهش نگاه خوشبینانه این افراد میارزیابی کرده بودند. در این شرایط کا

های اخیر بازار سهام، بازار پول است که با وجود برخی توجهی بر بورس دارد. رقیب سالروند بازارهای موازی بازار سهام تاثیر قابل

شود. شاهد این مدعا نیز آرای دو گروه ن محسوب میترین رقیب بورس تهراها، همچنان اصلیانتظارات برای کاهش نرخ سود سپرده

دانند، اما نکته مهم اتفاق نظر دوگروه بر سر بازار ترین رقیب میهای بانکی را مهمکننده است که حدودا نیمی از افراد سپردهشرکت

جا گذاشت اینک رقیبی نیز بهتوجه رکوردهای مهمی ارز است. دالر که طی یک سال اخیر مخصوصا از نیمه دوم سال با رشد قابل

ها ارز طی سال جاری نیز بینیتوان برداشت کرد که طبق پیشدست آمده میدیگر برای بورس تهران ارزیابی شده است. از آرای به

د توجه تواند جذابیت این بازار را افزایش دهد. از سوی دیگر بازار سکه نیز موردهد و این موضوع میروند صعودی خود را ادامه می

تواند برای فعاالن اقتصادی و سهامداران بسیار مفید باشد. طی های اثرگذار بر اقتصاد و بورس میبررسی مولفه .کارشناسان بوده است

های سیستماتیک بازار سهام بود. موضوعی ترین ریسکای و بعد از آن اجرای برجام از مهمهای هستهچند سال اخیر موضوع تحریم
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موضوع دیگری که از اهمیت باالیی  .تواند در فضای کالن اقتصاد اثرگذار باشدکنندگان کماکان میظهار نظر شرکتکه بر اساس ا

دهد عمده توجه کارشناسان به ها است. بررسی دیگر آرای ثبت شده نشان میبرخوردار است موج رشد قیمت جهانی کامودیتی

ی قبل نیز میان سهامداران خرد کمتر مورد توجه بوده است. این مورد نشان هابازارهای جهانی معطوف است. موضوعی که طی سال

یکی از  96دهد روند بازارهای جهانی کماکان موضوعی است که از سطح عمومی فعاالن بازار سهام باالتر است. همچنین در سالمی

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  کننده به خصوص سهامداران دور نمانده استموضوعات مهمی که از چشم دو گروه شرکت

بررسی نمودار سود  .تواند آینده بورس را به تصویر بکشدهای بزرگ در بورس نیز از مباحثی است که میانتظار تحقق سود.است

ن یدهد که کارشناسان و سهامداران خرد با اجماع نظر بیشترین گزینه محتمل را کسب سود بانتظاری سهامداران به خوبی نشان می

های قبل، دو گروه کارشناسان و سهامداران خرد دریافت سود بیش از دانند. این در حالی است که در نظرسنجیدرصد می 20تا  10

و اقتصاد کشور  96تواند دو پیام برای بورس سال کننده میدرصد را انتظار داشتند. کاهش سود انتظاری میان دو گروه شرکت 30

انتظاری در بورس تهران تا حد قابل توجهی کاهش یافته و انتظارات تا حدی دهد که بیشبه خوبی نشان میداشته باشد. این انتخاب 

درصد، با شرایط تورمی و وضعیت کل اقتصاد کشور مطابقت دارد. این موضوع  20تا  10همچنین کسب سود بین  .تعدیل شده است

با شرایط کلی اقتصاد تا حدی همخوانی دارد و آنها با منطق بیشتری در دهد طی سال جدید انتظارات فعاالن بازار سهام نشان می

دهندگان هر دو گروه نیمه دوم سال را زمان عملکرد بهتر بورس در سال جاری با اینکه بیش از نیمی از پاسخ .کنندبازار فعالیت می

د. طی دو سال گذشته صنایع بورسی تحت تاثیر توافق تواند تحت تاثیر رشد دو سال اخیر بورس در این بازه زمانی باشدانند، میمی

ماه با و در اوایل دی 94ای توانستند تا حد قابل توجهی زیان انباشته خود را جبران کنند در سال های هستهبرجام و رفع تحریم

به  95م این روند در سال حصول ایران به برجام صنایع بورسی توانستند تحت تاثیر این خبر رشد قابل توجهی داشته باشند. تداو

بود. با این وجود بررسی رشد بورس طی چند سال  95همراه رشد قیمت جهانی کامودیتی ها نیز عامل رشد بورس در نیمه دوم سال 

رود. حال باید دید طی سال جاری و با گذشت طور سنتی نیمه اول نیمه بهتری برای بورس به شمار میاخیر حاکی از آن است که به

  .گذاردونیم از توافق برجام بورس در کدام نیمه عملکرد بهتری بر جای مید یک سالحدو

ا چه ها نسبت به سال قبل تاوایل تابستان مصادف با ترافیک سنگین برگزاری مجامع بورسی است. بررسی این موضوع که شرکت

رشناسان و اکثریت کا« دنیای اقتصاد»دارد. در نظرسنجی کنند بستگی به عملکرد آنها طی دوره یکساله اخیر اندازه سود تقسیم می

ها و بینی شرکتهایی که از اولین پیشاند. سیگنالارزیابی کرده 95را مشابه یا کمتر از سال  96سهامداران خرد سود مجامع سال 

ها دهد بهبود عملکرد شرکتنشان می ها وجود دارد دو عاملی است که در بدبینی سهامداران نقش دارد . این نتایجهای مالی آنصورت

رسد. ها طبیعی به نظر مینسبت به سال قبل تا حدودی دور از انتظار فعاالن اقتصادی است، که با توجه به وضعیت کنونی شرکت

 .های جذاب در مجامع ساالنه امسال نیستندرسد که سهامداران در انتظار کسب سودبنابراین چنین به نظر می

در این سوال دو گروه سهامداران خرد و کارشناسان  .بین فعاالن بازار سهام قرار داردت صنایع مهم بورسی همواره زیر ذرهروند فعالی

طور که در نمودار مشخص همان .اندرا انتخاب کرده 96های اثرگذار، صنایع پربازده بورس تهران در سال بورسی با توجه به مولفه

 یجهان هایقیمت رشد تاثیر تحت گذشته سال طی صنایع این. دارد قرار گروه دو هر انتخاب صدر در فلزی –است صنایع معدنی 

ی هازنی وجود دارد که خوشبینی به تداوم رشد قیمته شدند. برهمین اساس، این گمانههمرا توجهی قابل رشدهای با هاکامودیتی

فلزی بدانند. از نکات قابل توجه این بخش -صنایع بورسی را معدنیترین اقبالجهانی باعث شده فعاالن بازار سهام همچنان خوش

یسک رانتظار سودآوری یکسان از سه صنعت پاالیشی، دارو و رایانه میان سهامداران است. صنایع دارویی و رایانه همواره از صنایع کم

رسد همچنان از اقبال خوبی میان ه نظر میاند بهای دارویی در سال گذشته داشتهاند، با وجود مشکالتی که شرکتبورسی بوده

ها است. موضوعی که در بسیاری های بورسی همواره بیش از دیگر گروهها و هیجانات برخی گروهچالش.سهامداران برخوردار باشند
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 96ته طی سال شود. براساس نظرات کارشناسان بورسی، خودرو و صنایع وابسهای غیرطبیعی در نمادها میاز مواقع منجر به نوسان

ترین صنایع بورسی هستند. این صنعت که بعد از اجرایی شدن برجام با رشدهای قابل توجهی همراه بودند همواره به دلیل پرچالش

موج خبرهای پیرامون، شاهد رفتار هیجانی سهامداران بوده است. از این رو بار دیگر این امکان وجود دارد که این صنعت پر افت و 

ها در سالی که کننده گروه مالی است. بانکوجه سهامداران قرار بگیرد. دومین صنعت پرچالش از نگاه دو گروه شرکتخیز مورد ت

مدت را تجربه کردند. در سال جدید تداوم این شرایط همچنان های طوالنیهای بسیاری مواجه بودند و عمدتا توقفگذشت با چالش

رسد فعاالن بازار همچنان نظر میبرخی نمادهای بانکی همچنان متوقف است. در نهایت بهشود، به نحوی که در این گروه دیده می

 .انتظار شرایط پرریسک را برای گروه مالی دارند

http://www.iana.ir/fa/news/42292/%D8%AF%DB%8C%D8%AF 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 درصدی ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران 73رشد 

هزار میلیارد ریال در  817میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از  33طی فعالیت یک سال گذشته بورس کاالی ایران، افزون بر 

بازارهای مختلف این بورس در قالب معامالت فیزیکی به صورت نقدی، سلف و نسیه و در بازار مالی در قالب قراردادهای مشتقه، اوراق 

و از نظر  26سلف استاندارد و گواهی سپرده کاالیی داد و ستد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم با رشد 

ارزش بازار مالی بورس کاالی ایران شامل بازار مشتقه، اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی .درصدی مواجه شد73ارزش با رشد 

 1394هزار میلیارد ریالی سال  173هزار میلیارد ریال عبور کرد که در مقایسه با ارزش  446از مرز  1395سپرده کاالیی طی سال 

هزار قرارداد  245شاهد انعقاد بیش از سه میلیون و  1395بازار مشتقه بورس کاالی ایران طی سال  .درو شدرصدی روبه 157با رشد 

درصد از نظر حجم و  91حدود  1394هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال  390آتی سکه طال به ارزش بیش از 

 852هزار و  42اندازی تا پایان سال به میزان اختیار معامله نیز از ابتدای راه درصد از نظر ارزش، رشد را تجربه کرد. قراردادهای 134

به گزارش ایسنا، طبق آمارهای شرکت بورس کاالی ایران، در این مدت .میلیارد ریال داد وستد شد 503قرارداد و به ارزش بیش از 

هزار تن انواع کاال در قالب گواهی سپرده کاالیی مورد  453میلیون تن کاال در قالب اوراق سلف موازی استاندارد و  1/7همچنین 

 55سکه طال به صورت گواهی سپرده کاالیی داد و ستد شد. در این بخش با ارزش  82هزار و  10معامله قرار گرفت که از این میزان 

 1394میلیارد ریالی سال  7000هزار میلیارد ریالی معامالت سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کاالیی در مقایسه با ارزش حدود 

میزان حجم کل معامالت در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران طی مدت مذکور .درصدی به ثبت رسیده است 596رشد چشمگیر 

هزار میلیاردریال داد و ستد شد. حجم و ارزش معامالت بازار  371بود که به ارزش بیش از  تن کاال 472میلیون و 25افزون بر 

طی این مدت در تاالر محصوالت .درصدی بود 25و  10فیزیکی بورس کاالی ایران نیز در مقایسه با سال قبل به ترتیب شاهد افزایش 

نیوم، فوالد، شمش روی، شمش طال، مس، سیمان، کنسانتره آهن، آلومیصنعتی و معدنی بورس کاال انواع محصوالت شامل سنگ

های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد معامله انواع فلزات گرانبها، سولفور مولیبدن و کک متالورژی مورد معامله قرار گرفت. تاالر فرآورده

یوم له، لوب کات سنگین و سبک، و وکقیر، مواد پلیمری و شیمیایی، سالپس واکس، عایق رطوبتی، گازآرگون، گوگرد کلوخه و گرانو

باتوم در دوبخش صادراتی و داخلی بود. در تاالر کشاورزی نیز کاالهایی مانند جو، ذرت، شکر سفید، انواع کنجاله، مرغ منجمد، 

در این از کل معامالت صورت گرفته .زعفران، گندم خوراکی و دورم، برنج، دانه روغنی و روغن خام از سوی مشتریان خریداری شد

میلیون 5/2هزار میلیارد ریال انجام شد. حدود  116میلیون تن انواع کاال به صورت سلف و به ارزش بیش از  8/6تاالر معامله حدود 

هزارمیلیارد ریال به فروش رفت. معامالت اعتباری )نسیه( در این تاالر نیز به  40تن کاال نیز به صورت نقدی و به ارزش بیش از 

تن انواع محصول کشاورزی  509میلیون و  2بیش از  1395طی سال .میلیارد ریال صورت گرفت 460و به ارزش  تن 5740میزان

 229در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم و ارزش به ترتیب با رشد 

 .درصدی را تجربه کرد 199و 

http://www.iana.ir/fa/news/42255/%D8%B1%D8%B4%D8%%DB-AF 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 جهش پرریسک بازار پایه در فرابورس نوروزی

کنون مانند بورس تهران رشد قابل توجهی را ثبت ابتدای سال جدید تاهاشم آردم: فرابورس ایران در ایام نوروزی و از  -دنیای اقتصاد

درصد رشد نشان داده است، شاخص  2/ 5روز کاری در سال جدید تقریبا  5وزن بورس تهران در تنها کرد. در حالی که شاخص هم

رسد تا حدودی هیجانی به نظر میچنین رشدی در این مدت کوتاه اگرچه  .درصد رشد کرد 1/ 4فرابورس نیز در این مدت تقریبا 

ای دارد. در آخرین روزهای سال گذشته و با توجه به نیاز فعاالن بازار سهام به تأمین نقدینگی و همچنین کنندهاما علل نسبتا قانع

وجهی برای های قابل تتسویه اعتبارات از سوی کارگزاران، فشاری غیر عادی در سمت عرضه سهام به وجود آمد. از آنجا که محرک

های سهام تجربه شد. در سال جدید اما فشار تحریک خریداران بالقوه به خرید سهام وجود نداشت، افت محسوسی در متوسط قیمت

ها های مثبتی در روند قیمتدر نتیجه طبیعی بود که کنش.ها مرتفع شدها از افت بیشتر قیمتفروش فصلی از بازار حذف و نگرانی

هام ای که تقریبا هر سال در بازار سها در ایام نوروز سیری صعودی به خود بگیرند، مسألهیگری که باعث شد قیمتایجاد شود. نکته د

تر از هر زمان دیگری است. کسب و کار اشخاص حقوقی نیز صورت سنتی فعالیت بازار در اولین هفته سال کمرنگشود؛ بهتجربه می

قی، گیرند. با غیبت اشخاص حقوها هستند که سکان بازار را در اختیار میگیرد و این حقیقییدر این ایام در حالت نیمه تعطیل قرار م

ل شود. در کنار این مسائبازان فراهم مییافته و بهترین موقعیت برای جوالن سفتهها و تنظیم عرضه و تقاضا کاهشمدیریت قیمت

نیز اشاره شده بود، اولین « دنیای اقتصاد»های سال گذشته آخرین گزارش طور که درهمان .توان به عوامل بنیادی نیز اشاره کردمی

، تا حدودی محتاطانه و همچنین امیدوارکننده منتشر شده 1396اسفند 29ها برای سال مالی منتهی به های سود شرکتبینیپیش

وع از ها نشد. این موضبال قابل توجهی از این گزارشبود. اما به دلیل وجود نیاز به نقدینگی در میان فعاالن بازار، در اسفندماه استق

در  ها در بازار باشد.تواند دلیلی بالقوه برای رشد قیمتدهد و از طرف دیگر مییک طرف پختگی و احتیاط فعاالن بازار را نشان می

ی است که اندازدهنده چشمنها نشانها، به اندازه کافی دقیق و قابل اتکا نیست و تبینی شرکتهر حال باید پذیرفت که اولین پیش

تواند خریداران و سهامداران را نسبت به آینده امیدوار عنوان یک دلگرمی میها تنها بهها وجود دارد. این گزارشاز نظر مدیران شرکت

های بورسی و فرابورس های منتشر شده شرکتبینیکند. احتماال اگر قرار بود فعاالن بازار سهام توجه بیشتری نسبت به اولین پیش

 .ها جهش بیشتری را تجربه کندنشان دهند، این امکان وجود داشت که قیمت

 جنجال نمادهای بازار پایه 

بندی و معامالت نمادهای موجود در بازار پایه فرابورس ایران تغییر کرد. شرکت در آخرین روزهای سال گذشته ساز و کار طبقه

های متخلف از قانون اوراق بهادار ایجاد کند. در های جدیدی برای برخورد با شرکتش دارد روشفرابورس ایران با این اقدام تال

ن نکته تریطور مفصل مورد بحث قرار گرفت. مهمهای بازار پایه بهبندی شرکتروش جدید طبقه« دنیای اقتصاد»های پیشین گزارش

ت صورن نمادها است. این روزها بخش عمده معامالت بورس و فرابورس بهگران برخط به ایضوابط جدید بازار پایه، دسترسی معامله

تواند به معنای افزایش گران برخط به نمادهای بازار پایه میبنابراین باز شدن دسترسی معامله .شودبرخط و اینترنتی انجام می

ها تبازار پایه، تنها به دلیل کمبود شفافیت این شرکها در نقدشوندگی این نمادها باشد. نباید فراموش کرد که قرار گرفتن نماد شرکت

های درج شده در بازار پایه دارای سهام شناور پایین هستند. حال پایین بودن میزان سهام شناور این نیست. بلکه اغلب شرکت

سهامدار ندارند و البته برخی  ها نیز به اندازه کافیها سرمایه پایینی دارند و برخی شرکتبرخی شرکت .ها دو دلیل عمده داردشرکت

ای برای این نمادها وجود دارد مجبور است سهام طور همزمان دارند. بنابراین چنانچه خریدار بالقوهها نیز هر دو ویژگی را بهشرکت

ن نمادها احتماال توان ادعا کرد که در لحظه صفر، ایمورد عالقه خود را از گروه کوچکی از سهامداران خریداری کند. در این صورت می
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مازاد تقاضا خواهند داشت، چرا که عرضه در سطح بسیار پایینی قرار دارد. چنین فضایی به راحتی منجر به ایجاد صف خرید و رشد 

ها خواهد شد. در ایام نوروزی، این نمادهای بازار پایه بودند که بیشترین رشدهای قیمتی را ثبت کردند. در این مدت سریع قیمت

درصدی را ثبت کردند. چنانچه رشدهای هفته آخر سال گذشته را نیز به این رقم اضافه  40برخی نمادها رشدهای بیش از کوتاه 

شوند. در این رابطه باید این اخطار را داد که نمادهای دارای بنیاد ضعیف، در حالت عادی تر میهای قیمتی حتی نجومیکنیم، جهش

گیرند، با مشاهده چنانچه فعاالن حقیقی بازار، که بیشتر تحت تأثیر هیجان بازار قرار می .ی بمانندهای فعلی باقتوانند در قیمتنمی

های باال کنند، احتماال در آینده نزدیک متحمل زیان های فعلی قیمتی در سودای کسب بازدهی نجومی اقدام به خرید در قیمترشد

ترین نمادهای بازار پایه قرار گذشته و اولین هفته سال جاری در گروه پربینندهخواهند شد. اغلب نمادهایی که در هفته آخر سال 

هایی هستند که یا در ترازنامه خود زیان انباشته سنگین دارند یا بندهای سنواتی قابل توجه حسابرس دارند. گرفتند، نماد شرکت

 تر عملرفت که نهاد ناظر هوشمندانهر این زمینه انتظار میبرخی از این نمادها، ارزش معامالت قابل توجهی را نیز تجربه کردند. د

داد که این نمادها بدون محدودیت نوسان معامله شوند. نهاد ناظر در ضوابط جدید بازار کم مانند گذشته اجازه میکرد و دستمی

وه بر آنکه یک عقبگرد در معامالت درصدی را برای این نمادها در نظر گرفته است. این موضوع عال 10پایه محدوده نوسان روزانه 

بازان نشینی میان فعاالن بازار سهام، منجر به ایجاد هیجان بیشتر و تطمیع بورسآید، به دلیل وجود فرهنگ صفسهام به حساب می

د تا بورس و شود. قرار بود حذف دامنه نوسان در بازار پایه، تمرینی برای حذف دامنه نوسان در کلیت بازار باشای میکمترحرفه

 هایسازی معامالت قدم بردارد. ایجاد دامنه نوسان در این نمادها از طرفی باعث از بین رفتن بارقهفرابورس ایران نیز در جهت عادی

نشینی در بازار سهام شد. فعاالن بازار باید این امید در حذف دامنه نوسان و از طرف دیگر باعث افزایش هیجان و ترویج فرهنگ صف

مانع  ها خواهد بود کهاند و این عملکرد شرکتدرج شده« ب»ه را در نظر داشته باشند که تمامی نمادهای بازار پایه موقتا در تابلو نکت

خواهد بود. چنانچه افزایش نقدشوندگی این نمادها باعث شده است که بازار پایه بیشتر مورد توجه « ج»از انتقال نمادهایشان به تابلو 

 .باید در نظر داشت که این نقدشوندگی برای همه نمادهای بازار پایه، دائمی نخواهد بود قرار بگیرد،

http://www.iana.ir/fa/news/42246/%D8%AC%D9%87% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۳تاریخ: 

  اقتصاددان 66از نگاه  96بینی سه شاخص پیش

های بینی متغیرهایی را برای پیشهای معتبر جهان، نظرسنجیدنیای اقتصاد: همه ساله و در ابتدای سال جدید بسیاری از رسانه

اقتصاددان  66بینی پیشنیز مانند سال گذشته در یک نظرسنجی، « دنیای اقتصاد»باشگاه اقتصاددانان  .کنندکالن و کلیدی برگزار می

و همچنین  96آوری کرده است. رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت ارز در انتهای سال و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جمع

اقتصاددان و  66ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته، چهار سوال مطرح شده از اقتصاددانان در این نظرسنجی هستند. از 

تری از روندها و شرایط اقتصادی کشور تاد دانشگاه برخی در دولت فعلی دارای مسوولیت هستند و ممکن است اطالعات دقیقاس

انداز اقتصاد ایران برای مردم و فعاالن اقتصادی است. هایی ترسیم چشمسنجیآوری چنین نظرطور کلی هدف از جمعداشته باشند. به

های که با موتور محرک حذف تحریم 95ماهه اول سال  9درصدی در  11زی مبنی بر رشد بیش از پس از انتشار گزارش بانک مرک

رایط های بهبود شرسد دولت یازدهم توانسته است تا حدودی در وعدهنظر میالمللی از جمله تحریم فروش نفت به انجام رسید، بهبین

با نام اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال، انتظارات از دولت برای اصالحات  96گذاری سال اقتصادی موفق عمل کند. اکنون با توجه به نام

این امر با بررسی نظرات کارشناسان نسبت به سال گذشته نمایان است. اولین سوال  .ساختاری، نسبت به گذشته افزایش یافته است

و در پاسخ، بیش از نیمی از استادان و کارشناسان، رشد بود  96از استادان دانشگاه و کارشناسان درباره دامنه رشد اقتصادی در سال 

درصد برآورد کرده و  3را بین یک تا  96درصد از اقتصاددانان نیز رشد  30اند. درصد تخمین زده 5تا  3را در بازه  96اقتصادی سال 

پرسیده شد  96تورم در سال  اره نرخدرصد است. در سوال دوم از اقتصاددانان درب 5باالی  96درصد معتقدند رشد ایران در سال  12

درصد از  33و  بینی کردهدرصد پیش 12تا  10و در پاسخ به این سوال نیز بیش از نیمی از اقتصاددانان نرخ تورم را در کانال 

دانان تورم را درصد از اقتصاد 53سنجی مشابه اند. سال گذشته نیز در یک نظردرصد را تخمین زده 12اقتصاددانان نیز تورم بیش از 

برآورد  96درصد تخمین زده بودند. در پرسش سوم از کارشناسان خواسته شد، حدود قیمت دالر را در انتهای سال  12تا  10بین 

درصد نیز قیمت دالر را در فاصله  20تومان و حدود  4500تا  3900چهارم اقتصاددانان قیمت دالر را در بازه کنند که حدود سه

ای نظران خواسته شد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از آغاز تاکنون، نمرهدر انتها از صاحب .ومان ارزیابی کردندت 5000تا  4500

را به  6/ 22تن از صاحبنظران، به طور میانگین نمره  60سنجی مشابه، بدهند. در شرایطی که سال گذشته در نظر 10بین صفر تا 

 57رسیده است. همچنین  6/ 25ئه شده به کارنامه دولت این بار، تقریبا در همان محدوده و به دولت داده بودند، میانگین نمرات ارا

  .اندرا به دولت روحانی داده 10از  6ای باالتر از های خود عملکرد دولت را قابل قبول و نمرهدرصد از کارشناسان در ارزیابی

 بود؟ای خواهد در چه دامنه 96: رشد اقتصادی در سال 1سوال 

 درصد 5 باالی( د درصد 5 تا 3(ج درصد  3الف( کمتر از یک درصد ب( یک تا 

 ای خواهد بود؟در چه دامنه 96: تورم ایران در سال 2سوال 

 درصد 12درصد د( باالی  12تا  10درصد ج(  10تا  8درصد ب(  8الف( کمتر از 

 چیست؟ 96بینی شما از نرخ دالر در انتهای سال : پیش3سوال 

 هزار تومان 5تومان د( باالی  5000تا  4500تومان ج(  4500تا  3900تومان ب( بین  3900ف( کمتر از ال

 دهید؟می 10ای از چه نمره 95: به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم تا انتهای سال 4سوال 

w.iana.ir/fa/news/http://ww42242/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 درصدی حجم معامالت کشاورزی 229درصدی ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران/ افزایش  73رشد 

هزار میلیارد ریال در  817میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از  33طی فعالیت یک سال گذشته بورس کاالی ایران، افزون بر 

بازارهای مختلف این بورس در قالب معامالت فیزیکی به صورت نقدی، سلف و نسیه و در بازار مالی در قالب قراردادهای مشتقه، اوراق 

و از نظر  26ال گذشته از نظر حجم با رشد سلف استاندارد و گواهی سپرده کاالیی داد و ستد شد که در مقایسه بامدت مشابه س

 .درصدی مواجه شد73ارزش با رشد 

 هزار میلیارد ریالی بازار مالی 446ارزش 

، ارزش بازار مالی بورس کاالی ایران شامل بازار مشتقه، اوراق سلف موازی «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش ایانا از 

هزار میلیارد  173هزار میلیارد ریال عبور کرد که در مقایسه با ارزش  446از مرز  95استاندارد و گواهی سپرده کاالیی طی سال 

، شاهد انعقاد بیش از سه میلیون و 95 سال طی ایران کاالی بورس مشتقه بازار .درصدی روبه رو شد 157با رشد  94ریالی سال 

درصد  91حدود  94هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال  390هزار قرارداد آتی سکه طال به ارزش بیش از  245

درصد از نظر ارزش، رشد راتجربه کرد. قراردادهای اختیار معامله نیز از ابتدای راه اندازی تا پایان سال به میزان  134از نظر حجم و 

میلیون تن کاال در قالب اوراق سلف موازی  7.1  همچنین.میلیارد ریال داد وستد شد 503قرارداد و به ارزش بیش از  852هزار و  42

سکه طال  82هزار و  10کاال در قالب گواهی سپرده کاالیی مورد معامله قرار گرفت که از این میزان هزار تن انواع 453استاندارد و 

هزار میلیارد ریالی معامالت سلف موازی استاندارد و گواهی  55بصورت گواهی سپرده کاالیی داد و ستد شد. در این بخش با ارزش 

 .درصدی به ثبت رسیده است 596، رشد چشمگیر 94د ریالی سال هزار میلیار 7سپرده کاالیی در مقایسه با ارزش حدود 

 هزار میلیارد ریالی بازار فیزیکی 371ارزش 

تن کاال بود که به ارزش  472میلیون و 25میزان حجم کل معامالت در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران طی مدت مذکور افزون بر 

و ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران نیز در مقایسه با سال قبل به هزار میلیاردریال داد و ستد شد. حجم  371بیش از 

 .درصدی بود 25و  10ترتیب شاهد افزایش 

 درصدی ارزش معامالت محصوالت صنعتی و معدنی 21رشد 

 شمش روی، شمشطی این مدت در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاال انواع محصوالت شامل سنگ آهن، آلومینیوم، فوالد، 

طال، مس،سیمان ، کنسانتره فلزات گرانبها، سولفور مولیبدن و کک متالورژی مورد معامله قرار گرفت. تاالر فرآورده های نفتی و 

پتروشیمی نیز شاهد معامله انواع قیر، مواد پلیمری و شیمیایی، سالپس واکس، عایق رطوبتی، گازآرگون، گوگرد کلوخه و گرانوله، 

نگین و سبک، و وکیوم باتوم در دوبخش صادراتی و داخلی بود. در تاالر کشاورزی نیز کاالهایی مانند جو،ذرت، شکر لوب کات س

 .سفید، انواع کنجاله، مرغ منجمد، زعفران، گندم خوراکی و دورم،برنج ، دانه روغنی و روغن خام از سوی مشتریان خریداری شد

 155میلیون تن انواع کاال با ارزشی افزون بر  9ت صنعتی و معدنی شاهد معامله بیش از به این ترتیب طی مدت مذکور تاالر محصوال

 .درصد از نظرارزش رشد معامالت را تجربه کرد 21.6 از بیش گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در که هزار میلیارد ریال بود

هزار میلیارد  116میلیون تن انواع کاال به صورت سلف و به ارزش بیش از  6.8از کل معامالت صورت گرفته در این تاالر معامله حدود 

هزارمیلیارد ریال به فروش رفت. معامالت  40میلیون تن کاال نیز به صورت نقدی و به ارزش بیش از 2.5ریال انجام شد. حدود 

 .صورت گرفتمیلیارد ریال  460تن و به ارزش  5740اعتباری )نسیه( در این تاالر نیز به میزان
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هزار میلیارد ریال در حالی مورد معامله  117هزار تن انواع کاال بهارزش بیش از  968میلیون و  6در گروه محصوالت فوالدی بیش از 

درصدی را تجربه کرد. در این  27و 4.2قرار گرفت که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم و ارزش به ترتیب افزایش 

تن کنسانتره 126هزار تن انواع محصوالت مسی،  261تن شمش روی،  1490هزار تن انواعآلومینیوم،  111ن بیش از تاالر همچنی

تن سیمان داد و  5500هزار تن سنگ آهن و  30تن ککمتالورژی، دو میلیون و  8500تن سولفور مولیبدن،  6040فلزات گرانبها، 

از نظر حجم  94الی در این تاالر مورد معاملهقرار گرفت که در مقایسه با سال کیلوگرم در ح 620ستدشد. شمش طال نیز به میزان 

 .درصدی را تجربه کرد19و  3و ارزش رشد 

 درصدی حجم معامالت کشاورزی 229افزایش 

تن انواع محصول کشاورزی در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با  509میلیون و  2بیش از  95طی سال 

 .درصدی را تجربه کرد 199و  229 رشد با ترتیب به  مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم و ارزش

هزار  20تنانواع کاال به صورت نقدی و به ارزش بیش از  215میلیون و  2از کل معامالت صورت گرفته در این تاالر معامله حدود 

هزارمیلیارد ریال به فروش رفت. معامالت  7هزار تن کاال نیز به صورت سلف و به ارزش بیش از  286میلیارد ریال انجام شد. حدود 

 .میلیارد ریال صورت گرفت 105تن و به ارزش  7260اعتباری )نسیه( در این تاالر نیز به میزان

هزار میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که  8هزار تن انواع جو دامی به ارزش بیش از  247 و میلیون یک از بیش  در گروه جو

هزار  11هزار تن انواع ذرت، 342نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری را تجربه کرده است. در این تاالر همچنین بیش از 

تنروغن خام  14هزار و  50تن دانه روغنی و  50تن برنج،  18571کیلوگرم زعفران، 12مرغ منجمد،  تن 15046تن کنجاله،  360و 

 .هزار میلیارد ریال در این تاالر مورد معامله قرار گرفت 9تن و به ارزش بیش از  698هزار و  400داد و ستد شد. شکر نیز به میزان 

 میلیون تن فرآورده های نفتی وپتروشیمی 13داد و ستد بیش از 

هزارمیلیارد ریال در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی  184میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از 13 بر افزون اخیر سال  طی

 .راه شددرصدی هم16.32و  7بورس کاالی ایران موردمعامله قرار گرفت که از نظر حجم و ارزش معامالت به ترتیب با رشد 

میلیون  2بیشترین حجم معامالت در تاالر محصوالت پتروشیمی به پلیمری ها اختصاص یافت به طوری که این محصوالت با حجم 

 32و  27هزار میلیارد ریال معامله شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر حجم و ارزش رشد  96  هزار تنو ارزش 597و 

هزار تن انواع محصوالت شیمیایی به ارزش بیش از  961در گروه مواد شیمایی نیز طی مدت مذکور، معامله .درصدی را تجربه کرد

درصدی حجم وارزش معامالت را  44و  25، رشد  94هزار میلیارد ریال ثبت شد. این گروه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال  17

هزار میلیارد ریال به فروش رفت که از  40هزار تن قیر به ارزش بیش از 227و میلیون  5در تاالر فرآورده های نفتی نیز .تجربه کرد

درصدی برخوردار بود. از دیگر کاالهای معامله شده در این تاالر می  20نظر حجم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 

تن  100هزار و  29هزار تن لوب کات ،  24ون و میلیون تن وکیوم باتوم، یک میلی 3.2هزار تن گوگرد،  350توان به داد و ستد 

 .تن عایق رطوبتی اشاره کرد 527هزار و  44سالپس واکسو 

 میلیارد ریال انواع کاال در تاالر صاداتی 3۰معامله 

میلیارد ریال در تاالر صادراتی بورس کاالی  30هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  748میلیون و  5طی یک سال گذشته حدود 

میلیارد ریال برای صادرات به 2هزار تن سنگ آهن به ارزش بیش از  30ایران مورد معامله قرارگرفت. در این تاالر دو میلیون و 

یال در اینتاالر مورد میلیارد ر 26هزار تن و به ارزش بیش از  396میلیون و  3بازارهای جهانی داد و ستد شد. قیر نیز به میزان 

میلیون ریال به فروش رفت. از دیگر کاالهای داد و ستد 366هزار تن و به ارزشبیش از  210معامله قرار گرفت. گوگرد نیز به میزان 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تن لوب کات  700هزار و  15هزار تنمحصول کشاورزی،  31تن عایق رطوبتی ،  527هزار و  44شده دراین تاالر می توان به معامله 

 .تن وکیومباتوم اشاره کرد 750هزار و  17 و

 آمار بازار فرعی

تنانواع کاال در گروه های کاالیی کشاورزی، پلیمری،  606هزار و  114در بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز طی یک سال اخیر 

 میلیاردریال داد و ستد شد 482شیمیایی، ضایعات،معدنی و صنعتی، سولفات و آهک، به ارزش بیش از یک هزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/42304/%D8%B1%D8%B4%D8%%-AF 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 درصد کاهش یافت 1۰تورم بخش کشاورزی 

نسبت به تابستان  95گزارش مرکز آمار ایران حاکی است که تورم تولیدکننده در بخش زراعت،باغداری و دامداری سنتی در پائیز 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش .درصد افزایش یافت 3.91تورم نقطه به نقطه()94درصد کاهش و نسبت به پائیز 10.39

و  1390 پایه سال اساس بر سنتی دامداری و باغداری زراعت، کننده تولید قیمت شاخص محاسبه  به نقل از مرکز آمار ایران، جوان

 تولید قیمت شاخص اساس این بر  اختصاص دارد. 1395در همان سال شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در پاییز 

که نسبت به فصل  222.46برابر است با  1395در فصل پاییز سال ( 1390=100 برمبنای) سنتی دامداری و باغداری زراعت، کننده

تغییر چهار درصد افزایش یافته است. درصد  3.91درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  10.39قبل 

 .درصد است 2.93 با  فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( برابر

 های اصلیشاخص گروه

درصد افزایش  16.55است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  256.60برابر با  1395در فصل پاییز سال « غالت»شاخص گروه  -

 5.58  یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  207.97برابر با  1395در فصل پاییز سال « سبزیجات»شاخص گروه  -.درصد می باشد

ه است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( درصد افزایش یافت 1.56

 216.25برابر با  1395در فصل پاییز سال « میوه ها و میوه های آجیلی»شاخص گروه  -.درصد افزایش داشته است 0.26  نیز برابر با

هش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به درصد کا 1.86است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

در فصل پاییز « دانه ها و میوه های روغنی»شاخص گروه  -.درصد می باشد 0.41  دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

یش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل درصد افزا 8.05است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  222.34برابر با  1395سال 

 .درصد می باشد 10.70  منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

است که نسبت به فصل مشابه سال  264.41برابر با  1395در فصل پاییز سال   «محصوالت نوشابه ای و ادویه ای»شاخص گروه  -

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم االنه(  3.24قبل 

است که نسبت به  288.44برابر با  1395در فصل پاییز سال « توتون و تنباکو»شاخص گروه  -.درصد می باشد 2.92  نیز برابر با

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال  .ش یافته استدرصد افزای 14.06فصل مشابه سال قبل 

در فصل پاییز سال « مواد خام طبقه بندی نشده»شاخص گروه  -.درصد افزایش داشته است 1.99  قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

صد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی در 9.47است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  224.49برابر با  1395

 .درصد افزایش داشته است 0.17  نیز برابر با (به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه

بل است که نسبت به فصل مشابه سال ق 216.24برابر با  1395در فصل پاییز سال « حیوانات و محصوالت حیوانی»شاخص گروه  -

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  8.97

 .درصد می باشد 5.37نیز برابر با 

http://www.yjc.ir/fa/news/6033966/%D8%AA%D9%88%D8%B1% 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

میلیون تومانی برای نصب  14۰تا  12۰شود/ هزینه طرح کاهش سن و وزن کشتار تنها با سورتینگ اجرا نمی

 سورتینگ در هر کشتارگاه

مدیره انجمن عضو هیأت.ها استا کشتارگاهاجرایی شدن طرح تولید مرغ سایز، به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنه

یی است که هاوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: حلقه کشتارگاه، تنها یکی از حلقههای طیور کشور امروز در گفتکشتارگاه

ا های مرتبط، بم دستگاهتواند در اجرای طرح کاهش سن و وزن کشتار، مؤثر باشد؛ بنابراین برای عملی شدن کامل آن، باید تمامی

توانند مرغ درشت و ریز را از هم تشخیص زاده با اشاره به اینکه کارگران نیز بدون نیاز به دستگاه میهم هماهنگ باشند.فرهاد قربان

جهز نگ مکنند که واحدها به دستگاه سورتیاندازند و ادعا میدهد، افزود: متأسفانه برخی تمام تقصیرها را به گردن کشتارگاه می

های ورودی به درصد مرغ 90شود؟وی بیان کرد: وقتی نیستند. حال باید پرسید مگر اجرای طرح با نصب دستگاه سورتر، حل می

توان چنین ادعایی کرد؟ آیا باز هم باید این حلقه را مانع اصلی جلوگیری از اجرای طرح کشتارگاه، درشت باشند، چگونه می

اند که هشت واحد درصد از واحدها به این دستگاه مجهز شده 50د: این در حالی است که اکنون حدود زاده تأکید کردانست؟قربان

رسد، اما قطعاً اگر واحد می 110های دارای سورتر اضافه شد؛ بنابراین مجموع آنها به بیش از تهران در ماه گذشته به جمع کشتارگاه

ی در روند توزیع مرغ در بازار داخلی نخواهد افتاد و همچنان مرغ درشت به دست ها هم مجهز باشند، باز هم تغییرتمام کشتارگاه

های این نماینده بخش خصوصی در حالی است که های تولیدی سنگین هستند.گفتهدرصد مرغ 90رسد؛ زیرا هنوز کننده میمصرف

پیش نیاز "بهمن سال گذشته، گفته بود:  52مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی در تاریخ 

کشتارگاه،  230های مجهز محتاج است، در حالی که اکنون از کشور فراهم نیست، زیرا این طرح به کشتارگاه تولید مرغ سایز هنوز در

 عضو"توان روی اجرای این طرح حساب کرد.ها ارتقا نیابد، نمیواحد سورتر دارند؛ بنابراین تا زمانی که سطح کشتارگاه 90تنها 

های مرتبط عنوان کرد: د از عملکرد دیگر حلقههای طیور کشور در بخش دیگری از سخنانش با انتقامدیره انجمن کشتارگاههیأت

کند که قادر به جلوگیری اند. مدیریت میدان بهمن نیز ادعا میهاتحادیه و انجمن، هیچ کدام اقدامی اساسی در این باره صورت نداد

پردازد؛ ز، پول بیشتری نمیدارها نیست. از طرفی شرکت پشتیبانی امور دام نیز برای خرید مرغ سایاز توزیع مرغ درشت توسط غرفه

 های بدونزاده ادامه داد: در آمار ارائه شده برای کشتارگاهتواند داشته باشد؟قربانپس مرغدار چه امیدی برای تولید مرغ سبک می

رسد می باتسورتر، واحدهایی که نیاز به این دستگاه ندارند نیز شمارش شده که با گرفتن فاکتور از مجموع واحدها، این نکته به اث

هایی مانند ایالم یا خوزستان به دالیل مختلفی مانند گرمای هوا اند. زیرا استانها قدم اصلی را برای این منظور برداشتهکه کشتارگاه

کردند ها خود را به سورتر مجهز میها نگه دارند.وی یادآور شد: در حالی که کشتارگاهتوانند مرغ را بیشتر از زمانی معین در سالننمی

اند، انجمن جوجه یک روزه و اتحادیه مرغداران، بر سر میلیون تومان هزینه کرده 140تا  120و برای این منظور هر کدام از آنها بین 

کردند! در حالی که به اعتقاد مرغدار، نقطه اصلی گرفتاری، قیمت جوجه تاثیر داشتن یا نداشتن قیمت جوجه بر اجرای طرح بحث می

زاده اظهار کرد: در جلسات برگزارشده بین متولیان تولید مرغ کشور، بارها مطرح شده که اگر مسئوالن از ید دان.قرباناست، نه خر

اندرکاران مربوطه شکایت خواهد هایی که متقبل شده از دستها به دلیل هزینهنشینی کنند، انجمن کشتارگاهاجرای طرح عقب

ها در امر بازار چندان دخیل نیستند. در حالی که اگر خرید و فروش مرغ در اکنون کشتارگاه کرد.وی در پایان اضافه کرد: متأسفانه

 توانست مرغداران را متقاعد به اجرای طرح کند./دست این انجمن بود و شبکه توزیع داشت، می

na.ir/fa/news/http://www.ia42267/%D8%B7%D8%B1%D8%%D-AD 
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http://www.iana.ir/fa/news/42267/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%25D
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 هزار تن گندم خوراکی و دوروم 157تاالر صادراتی بورس کاال میزبان عرضه 

 .خوزستان استهزار تن گندم خوراکی استان  30فروردین میزبان عرضه  8تاالر صادراتی بورس کاالی ایران امروز سه شنبه 

 عایق تن 100 و قیر انواع تن 500 و هزار 28 به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، عالوه براین، 

.همچنین تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران شود می عرضه ایران کاالی بورس صادراتی تاالر در نیز رطوبتی

تن انواع پلی اتیلن، استایرن بوتادین رابر، پلی بوتادین رابر، استایرن منومر، اوره صنعتی ، وکیوم باتوم،  820هزار و  42عرضه شاهد 

هزار تن گندم  4هزار تن گندم خوراکی،  153لوب کات، قیر و گوگرد است.بر اساس این گزارش تاالر محصوالت کشاورزی عرضه 

 تن روغن را تجربه می کند./ 300سفید و  تن شکر 50دوروم، یک هزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/42174/%D8%AA%D8%A7%D9%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۶تاریخ: 

 متر رسیدمیلی1۸3های کشور به حجم بارش

فروردین به بیش  5های کشور از ابتدای مهرماه جاری تا روز شنبه ایلنا نوشت: شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: ارتفاع بارش

های جوی از ابتدای بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع ریزش.متر رسیدمیلی 183از 

های این میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره.متر رسیدمیلی 183، به 96فروردین ماه  5ه سال گذشته تا دیروز )شنبه( مهرما

درصد افزایش نشان  6متر،میلی 172درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته  6متر، میلی 173مشابه درازمدت 

ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان فروردین سال جاری بیشترین ارتفاع بارش 5 افزاید: از اول تااین گزارش می.دهدمی

ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط متر و کمترین ارتفاع بارشمیلی 42سدیج با  -مربوط به حوضه آبریز بندرعباس 

های بلوچستان از ابتدای فروردین ها در حوضه آبریز رودخانهبارش میزان.متر بوده استمیلی 3های کوچک با به حله رود و رودخانه

 .متر ثبت شده است، صفر میلی96فروردین  5تا )شنبه( 

متر میلی 316در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان  95-96ها در سال آبی بر اساس این گزارش، مجموع ارتفاع تجمعی بارش

 388های جنوبی متر، کل، مهران و مسیلمیلی 426متر، کارون بزرگ میلی 490یان و خنج های آبریز مند، کاربوده که حوضه

متر، حله رود میلی 240متر، جراحی و زهره میلی 264سدیج  -متر، بندرعباسمیلی 280متر، مرزی غرب میلی 302متر، کرخه میلی

 .اندمتر بارش را شاهد بودهلیمی 93های بلوچستان متر و رودخانهمیلی 214های کوچک و رودخانه

 .میلیون مترمکعب بوده است 589میلیارد و  301فروردین معادل  5های کشور از اول مهر تا پایان الزم به ذکر است، حجم بارش

http://www.iana.ir/fa/news/42144/%D8%AD%D8%AC%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 بینی شرایط اقلیمیشناخت ابرها راهی برای پیش

های مختلف اقتصادی کشورها تأثیرات بینی درست شرایط آب و هوایی، بر وضعیت بخششناخت مناسب از وضعیت ابرها و پیش

مهمی در حوزه هوا، اقلیم و آب دارند و به همین دلیل روز جهانی هواشناسی امسال با شعار عمیقی خواهد داشت. ابرها نقش بسیار 

 .شودگرامی داشته می "شناخت ابرها"

 23تاسیس شده است، همه ساله تاریخ تاسیس خود یعنی  1950به گزارش خبرنگار ایانا، سازمان جهانی هواشناسی که در سال 

گیرد. مطابق رسم معمول تمامی روزهای جهانی، برای به عنوان روز جهانی هواشناسی جشن میمارس )مصادف با سوم فرودین( را 

شود. گرامی داشته می "شناخت ابرها"روز جهانی هواشناسی با شعار 2017شود. در سال این روز نیز هر سال یک شعار انتخاب می

العاده ابرها در حوزه هوا، اقلیم و آب ، حاکی از اهمیت فوق2017برای روز جهانی هواشناسی در سال  "شناخت ابرها"انتخاب عنوان 

بینی وضع هوا دارند. هرچه شناخت انسان از تأثیرگذاری ابرها بر اقلیم و تأثیرپذیری آنها از تغییر است. ابرها نقش مهمی در پیش

هد داشت. از آنجا که ابرها نقش مهمی در چرخه ها و منابع آب خواتری از وضعیت آینده بارشهای دقیقبینیاقلیم بیشتر باشد، پیش

ه کند. این روزها کهای اقلیمی به بشر کمک میآب و چگونگی توزیع جهانی آن دارند، توجه به این مسئله در شناخت بهتر پدیده

ند که ککمک می شود، شناخت ابر،تکنولوژی بارورسازی ابرها در بسیاری از کشورهای خشک برای افزایش بارش به کار گرفته می

های گذاریم که آسمان بخشعملیات پرهزینه بارورسازی، موفقیت آمیزتر باشد.امسال روز جهانی هواشناسی را در حالی پشت سر می

بینی سازمان هواشناسی در برخی مناطق کشور بارش برف منجر به زاست. بر اساس پیشزیادی از ایران پوشیده از ابرهای باران

ها خواهد شد به همین دلیل سازمان هواشناسی به مسافران نوروزی توصیه کرده است که از تردد در این مسیرها مسدود شدن راه

ها برای مسافران زا، تردد در مسیر مسیل رودخانهخودداری کنند. همچنین به دلیل احتمال بروز سیالب ناشی از بارش ابرهای باران

نند کهایی را ایجاد میهای مواصالتی کشور محدودیتزا برای تردد در جادهتیب ابرهای باراننوروزی ممنوع اعالم شده است. به این تر

 ها و بروز خسارات آتی جلوگیری خواهد شد.رسانی شرایط به هموطنان، از ازدحام در جادهبینی به موقع و اطالعکه با پیش

، بر بخش -گیردکه از این پدیده به شدت تأثیر می-مل و نقل ها و شناخت ابرها، بدون شک بعد از بخش حبینی وضعیت بارشپیش

ی های این سازمان، کشاورزانگیری سازمان هواشناسی در ایران و اتکا به دادهکشاورزی نیز دارای تأثیرات زیادی است. تا پیش از شکل

کنند،  بینییا دیررس بهاره و غیره را پیشتوانستند احتمال وقوع بارش، سیل، سرمای زودرس که بهتر با توجه به وضعیت ابرها می

گیری درست از شرایط محیطی، کشت خود را به تاخیر انداخته یا زودتر اقدام به کشت محصول در تری بودند زیرا با بهرهافراد موفق

 در اثر تغییرات شرایطها و شرایط جوی حداکثر استفاده را برده و کمترین خسارت کردند. در نتیجه از بارشهای کشاورزی میزمین

های سازمان هواشناسی جای افراد با تجربه در بخش کشاورزی را گرفته است. بینیشد. امروز پیشمحیطی به محصوالت آنها وارد می

 هایاما هنوز هم کشاورزانی هستند که معتقدند، دانش تجربی آنها و شناخت درستی که از شکل ابرها و ظاهر آن دارند، از دستگاه

کند، بنابراین این گروه بدون توجه به اخطارهای هواشناسی و با تکیه بر دانش بومی خود یشرفته سازمان هواشناسی بهتر عمل میپ

های کافی در ایران کنند. کمبود امکانات و زیرساختگیرند و در بسیاری از موارد هم موفق عمل میدرباره کشت و کار تصمیم می

هواشناسی را به همراه داشته، در قشر کشاورز این تصور را ایجاد کرده است که دانش و تجربه بومی قابل  های غیر دقیقبینیکه پیش

ناسی، این های هواشبینیهای پیشرفته است. اما با کاهش جمعیت کشاورزان با تجربه و البته بهبود وضعیت پیشاعتمادتر از سیستم

 گیری برای آغاز زمان کشت محصول کرده است.عات سازمان هواشناسی در تصمیمروزها کشاورزان را ناگزیر به استفاده از اطال

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها تأثیرپذیر است، ذخایر آبی کشور و مسئله مدیریت سدهاست. وضعیت بینی بارشهایی که به شدت از پیشیکی دیگر از بخش

شود های درست و دقیق سبب میبینیها و احتمال وقوع سیالب در مدیریت سدهای کشور نقش بسیار مهمی داشته و پیشبارش

 هایبینیهای آتی، ظرفیت خالی کافی ایجاد شود. هرچه پیشدریچه سدها به موقع باز شده و در مخزن سد برای پذیرش سیالب

ن اتر و با قطعیت بیشتری باشد، مدیریت سیالب برای مجموعه وزارت نیرو به عنوسازمان هواشناسی با توجه به وضعیت ابرها دقیق

ن های آیابد. در کشور خشکی نظیر ایران که الگوی بارشتر خواهد بود و میزان خسارات احتمالی کاهش میمتولی آب کشور آسان

ب سازی درست و مناستحت تأثیر شرایط اقلیمی و گرمایش جهانی به سرعت در حال تغییر است، نقش سازمان هواشناسی در ذخیره

 میشه است./تر از هها بسیار پررنگسیالب

http://www.iana.ir/fa/news/42092/%D8%B4%D9%86%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42092/%D8%B4%D9%86%D8%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 فروردین اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم 

 

40 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 سد از دستور کار خارج شد 5۰ساخت 

درصد کاهش  20های کشور نیز میلیارد مترمکعب تبخیر منابع آب افزایش یابد و میزان روان آب 25تغییر اقلیم باعث شده تا حدود 

سد از  50شمار آید و به همین دلیل ساخت تواند تهدیدی برای زیست نسل حاضر و نسل آینده بهداشته باشد که این مساله می

گزارش ایسنا، یکی از علل پدیده تغییر اقلیم انتشار گازهای گلخانه ای و به دنبال آن افزایش به.شده استدستور کا وزارت نیرو خارح 

های شدید، بروز خشکسالی های طبیعی، وقوع طوفانگرمایش کره زمین است. این گرمایش اثرات جانبی مانند ذوب شدن یخچال

آمارها حکایت از آن دارند که تغییرات اقلیم در بخش آب باعث .ا در پی داردهایی از نقاط کره زمین رهای مستمر و پایدار در بخش

درجه افزایش  1.5درصد کاهش داشته باشند و درجه دمای کشور نیز  10های کشور شده تا در مقایسه با دو دهه گذشته بارش

 20های کشور نیز ایش یابد و میزان روان آبمیلیارد متر مکعب تبخیر منابع آب افز 25داشته باشد. این موضوع باعث شده تا حدود 

درصدی میزان تغذیه آب زیرزمینی و کاهش ریزش برف در مقایسه با باران از دیگر شرایط  15کاهش .درصد کاهش داشته باشد

 ن کاهشها یک ماه زودتر اتفاق بیفتد و ضمآید. این موضوع سبب شده تا زمان ذوب برفایجاد شده در تغییر اقلیم به شمار می

بیشترین کاهش بارندگی .میلیمتر( نیز افزایش یافته است 5های کمتر از های غیر مؤثر )بارانپایداری منابع برفی، تعداد دفعات باران

های آبریز بندرعباس، سدیج، کارون و کرخه شاهد کاهش بارش های آبریز خلیج فارس و دریای عمان تعلق دارد حوضهبه حوضه

های ناشی از کاهش زیان.این موضوع باعث شده تا در شهرهای بزرگ با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه شوندچشمگیری هستند و 

ها در نقاط مختلف کشور و های خوزستان، فارس و هرمزگان زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده خشک شدن تاالببارش در استان

های جنوبی و شرقی کشور شرایط دشواری را غییر اقلیم شناخته شده که در استانبروز پدیده گرد و غبار و ریزگرد از دیگر اثرات ت

تغییر اقلیم تبعات اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت یکی از علل کمبود آب در کشور .در زندگی مردم ایجاد کرده است

فعالیت اقتصادی روستائیان به تعلیق درآمده و تغییرات ناشی از اقلیم است که به موجب آن باعث شده تا با کاهش آب کشاورزی، 

باعث شود تا مردم برخی از روستاها به شهرهای مجاور کوچ کنند و ضمن تخلیه روستاها، شاهد بروز مشکالت عدیده ای در بخش 

، ید نظر قرار گرفته استهای وزارت نیرو نیز مورد تجدهای اخیر، برنامهبا بروز پدیده تغییر اقلیم در سال.حاشیه نشینی شهرها باشیم

ها برنامه ریزی شده بود، از برنامه احداث کنار گذاشته شدند و ابالغ آب قابل برنامه سد که برای احداث آن 50که بیش از طوریبه

کشاورزی، صنعت و محیط زیست  دشت و میزان آب سنجیده شده و حداکثر آب قابل استفاده در مصارف شرب،  609ریزی در تمام 

های زیرزمینی نیاز است تا برای رسیدن به ایستایی و تعادل آب.های سطحی مشخص شده استهای آبریز و آبای تک تک حوضهبر

های سطحی میلیارد متر مکعب از آب 10.77های زیرزمینی کاهش یابد. همچنین باید میلیارد متر مکعب استفاده از آب 11ساالنه 

البته باید به این مساله نیز توجه کرد که پدیده تغییر اقلیم منحصر به ایران .ها رهاسازی شودبها و احیای تاالبرای حیات رودخانه

که باید توان با پدیده تغییر اقلیم جنگید بلنیست و تقریباً بیشتر کشورهای جهان با آن مواجه هستند و این در شرایطی است که نمی

های جدید را با این پدیده وفق داد در این راستا بایستی، کاهش تصاد و فناوریضمن کنار آمدن با شرایط موجود، شیوه زندگی، اق

و  های اجتماعیهای متناسب با نیازهای ناشی از تغییر اقلیم را در دستور کار قرار داد تا فعالیتگازهای گلخانه ای، توسعه فناوری

 .اقتصادی کمتر از پدپده تغییر اقلیم آسیب ببینند

http://www.iana.ir/fa/news/42088/%D8%B3%D8%A7%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 رهاسازی آب تاالب هورالعظیم آغاز شد

هزار هکتار با هدف  5هورالعظیم به بخش خشک شده این تاالب به وسعت با دستور استاندار خوزستان کار رهاسازی آب تاالب 

 .جلوگیری از تخریب دایک مرزی و نیز مقابله با ریزگردها آغاز شد

ها( و هدایت آب تاالب هورالعظیم به بخش خشک شده آن به وسعت پنج هزار هکتار که ها )دریچهبه گزارش ایسنا، برداشتن کالورت

 که این اراضی "متن "های انتشار ریزگردها درمنطقه است، همواره با مقاومت شرکت توسعه مهندسی نفت کانوناکنون یکی از هم

های اخیر و افزایش دبی آب رودخانه کرخه، سطح آب تاالب هورالعظیم باال با شروع بارندگی.ها است، مواجه بوده استدراختیار آن

 .ای که آذرماه امسال اتفاق افتاد و منطقه را متحمل خسارتی کردتن کرد. حادثهآمد که دایک مرزی با عراق را تهدید به شکس

در همین راستا سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، معاون دادستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، 

دادستانی شهرستان هویزه و جمعی دیگر  و معاون "متن"معاون سازمان آب و برق خوزستان، مدیران شرکت توسعه مهندسی نفت 

شنبه از تاالب هورالعظیم بازدید و نسبت به رهاسازی آب این تاالب با هدف جلوگیری از شکستن دایک از مسئوالن عصر روز سه

هورالعظیم های آب تاالب از عصر روز گذشته دریچه.کردند تأکید اراضی خشک شده تاالب هورالعظیم  مرزی و نیز سیراب کردن 

کیامرث حاجی زاده، سرپرست  .رهاسازی شد "متن"گشایش یافت و آب به اراضی خشک تحت اختیار شرکت مهندسی توسعه نفت 

کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، در این باره به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: با سیراب شدن بخش خشک شده تاالب اداره

 .شوددشدن ریزگردها از این منطقه رفع میها بابت بلنهورالعظیم، نگرانی

ها به آبوی با اشاره به همکاری شرکت نفت نسبت به رهاسازی آب در این منطقه و همچنین سازمان آب و برق بابت هدایت زه

بع آب تاالب تاالب هورالعظیم ادامه داد: با بارندگی اخیر و افزایش دبی آب رودخانه کرخه، به ت 5های پایین دستی شماره حوضچه

هورالعظیم باال آمد و احتمال تخریب دایک مرزی ما با عراق وجود داشت. بنابر این با رهاسازی آب تاالب دو هدف عمده جلوگیری 

 م،هورالعظی تاالب خشک اراضی در ریزگردها انتشار از پیشگیری و محیطی زیست شرایط از تخریب دایک مرزی، همچنین بهبود 

تاالب با احداث چند کالورت توسط شرکت متن به اراضی خشک  5گفت: مقررشد که آب حوضچه شماره  حاجی زاده.شد دنبال

 .شد شروع  متن شرکت توسط حفاری آالت ماشین از ایتفاده با دیروز عصر انتقال عملیات این. شود سرریز پایین دستی تاالب 

 توزیع برای تاالب به ورودی وی افزود: تمام این اقدامات با هماهنگی و حمایت استاندار صورت گرفت تا حداکثر استفاده از آب  

 .تاس داشته ضرورت بسیار تاالب منطقه اجتماعی و اقتصادی امنیتی، شرایط حفظ برای خشک آن انجام شود. این کار  درمناطق

ها و نقاط نظامی با همکاری شرکت های حفاظتی پاسگاههای الزم برای تقویت دایکزدید هماهنگیحاجی زاده اظهار کرد: دراین با

 .صورت گرفت "متن"مهندسی توسعه نفت 

http://www.iana.ir/fa/news/42082/%D8%B1%D9%87%D8 
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 طبیعی اقلیم و منابع
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 اراضی ملی تصرف شده در نوروز آزادسازی شد

های طبیعی در سراسر ها با اشاره به اینکه در روز سیزدهم فروردین خسارت خاصی به عرصهفرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 .کشور وارد نشده است، از رفع تصرف اراضی ملی در ایام نوروز خبر داد

شهرت  "حمله مغول"نامیده شده، در فضای مجازی به روز  "انس با طبیعت"فروردین ماه که در تقویم رسمی کشور روز  13وز ر

ند اما مانروند و تا ساعات پایانی روز در دل طبیعت باقی میهای طبیعی مییافته است. در این روز ایرانیان سراسر کشور به عرصه

زنی یا آتش زدن عمدی درختان کن کردن درختان، سرشاخهسوزی، ریشهزیادی نظیر وقوع آتش این حضور در عرصه، با خسارات

های طبیعی را معادل هشت همراه است. برخی مدیران کل منابع طبیعی خسارات ناشی از این حضور یک روزه گردشگران در عرصه

از آنجا که گردشگران ایرانی به روشن کردن آتش در طبیعت  دانند که البته آماری اغراق آمیز است. اماسال جنگ ایران و عراق می

هایی که کنند، ظروف خود را با مایع ظرفشویی در رودخانههای طبیعی رها میهای خود را در محیطو طبخ غذا عادت داشته و زباله

وز سیزدهم فروردین یکی از کنند، رشویند و مشکالت بعدی در روند تصفیه آب ایجاد میتامین کننده آب شرب شهرهاست، می

ها و سازمان حفاظت محیط های دولتی نظیر وزارت نیرو، سازمان جنگلپرکارترین روزهای سال برای نیروهای حفاظتی دستگاه

کنند با وسیله نقلیه خود، حتی ارتفاعات شود و مردم تالش میها لگدکوب میرود. در روز سیزدهم فروردین سبزهزیست به شمار می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا هم طی کنند.سرهنگ قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلرا 

 های طبیعی در روز انس با طبیعت امسال خبر داد.سوزی گسترده در عرصهاز عدم وجود خسارات جدی و آتش

ارسالی از سراسر کشور است اما آنچه تا کنون به تهران ارسال شده، از بندی آمارهای به گفته وی یگان حفاظت در حال جمع

یژه ها گشت و مراقبت وهای جزئی به طبیعت حکایت دارد.سبزعلی با تاکید بر این که نیروهای یگان حفاظت سازمان جنگلخسارت

ی تصورات غلطی در بین مردم رایج است. زیرا آنها اند، از رفع تصرفات اراضی ملی در این ایام خبر داد.به گفته ودر ایام نوروز داشته

ی که شود، در حالهای ملی پیگیری نمیکنند در ایام نوروز به دلیل تعطیلی ادارات دولتی و مراجع قضایی، تصرفات عرصهفکر می

دهند، زنی اختصاص میشتروز را به گ این تفکر صحیح نیست و ماموران یگان حفاظت که در ایام غیر تعطیل، ساعات خاصی از شبانه

 ها ادامه داد: برای مقابلهیابند.فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلدر ایام تعطیل به صورت ویژه و در تمام ساعات در عرصه حضور می

بیعی ی طهاشود. بنابراین در سال جاری نیز با تصرفات محدودی که در عرصهبا تخلفات نیز هماهنگی الزم با مراجع قضایی انجام می

کن کردن آنها منتشر رخ داده بود، با جدیت برخورد کردیم.در فضای مجاز تصاویری از آتش زدن درختان به صورت زنده یا ریشه

شود. سبزعلی درباره این تصاویر که آیا مربوط به امسال بوده یا قدیمی است، گفت: برخی از این تصاویر شده و دست به دست می

ت. این اتفاقات در روز سیزدهم فروردین اجتناب ناپذیر است و تا زمانی که فرهنگ منابع طبیعی بین مردم جدید و برخی قدیمی اس

ها افتد. امیدواریم با کمک رسانهها مسایلی است که در این روز اتفاق میجاری نشود، قطع درخت، ریشه کن کردن و زدن سرشاخه

 د تا این اتفاقات به حداقل برسد./فرهنگسازی الزم در زمینه منابع طبیعی انجام شو

http://www.iana.ir/fa/news/42307/%D8%A7%D8%B1%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 میرندهای هیرکانی ایستاده میهای زنده جنگلفسیل

ه دلیل حملای واقع در مرکز آموزش منابع طبیعی کالرآباد نیز بههای جلگهترین جنگلهکتار از ناب 58تمام شمشادهای موجود در 

 .پره شمشاد خشکیده استشب

 محمدطاهر بوستانی، کارشناس منابع طبیعی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های پهن برگ دنیا به حساب آورد که رخ زیبایش را در به فردترین و زیباترین جنگل توان در زمره منحصرهای هیرکانی را میجنگل

ها، های مسئول این جنگلهای حفاظتی و صیانتی از طرف سازمانهای البرز گسترانده است. با وجود همه تالشدامنه شمالی کوه

ه ها هموارزباله از یک سو و از سوی دیگر آفات و بیماری خواران و باندهای مافیایی همچنین انباشتفعالیت قاچاقچیان چوب، زمین

های هیرکانی است که کانون انتشار آن های جدید جنگلها را تهدید کرده است . شب پره شمشاد از جمله آفتسالمت این جنگل

است. متاسفانه طغیان این عنوان منبع غذایی این حشره هتل هایت خزر نمک آبرود بود. شمشاد این گونه کمیاب و فسیل زنده به

خسارت جبران ناپذیری را به جنگل وارد کرده به طوری که این امر سبب خشکیدگی هزاران اصله شمشاد 1395آفت از خرداد ماه 

ای واقع در مرکز آموزش منابع طبیعی های جلگهترین جنگلهکتار از ناب 58شده است. در این فاجعه، تمام شمشادهای موجود در 

ای و یا یک ژئو پارک، همچون های جلگهای از جنگلگاه و باقیماندهعنوان ذخیرههکتار جنگلی که به 58باد نیز خشکیده است. کالر آ

درخشد، با حمله این آفت در معرض خطر قرار گرفته است. این جنگل یادآور تاریخ گذشته این یک نگین سبز در منطقه کالرآباد می

 شاد به آن آسیب زده است.سرزمین است اما شب پره شم

 ، افرا رویید ولی شمشاد نه96چهار قدم مانده به بهار 

ای روی شمشادها ای داشتم، متأسفانه هیچ جوانهاز شمشادهای این جنگل جلگه 1396در بازدیدی که تا چهار قدم مانده به بهار 

بودند. در این نوشتار قصد دارم به همه یادآوری کنم که مشاهده نکردم و این مسئله به مفهوم آن است که شمشادها ایستاده مرده 

 توان آنها را نجات داد.اند که میهنوز فرصت هست و هنوز شمشادهای زیادی در مناطق دیگر باقی مانده

 های زندهپره شمشاد بر بدن فسیلهای شبزخم

های بعدی آن آماده طغیان هستند. پس حفظ سلرسد و هنوز تعداد نظهور این حشره در ایران به یک سالگی می 96در خرداد 

شمشادهای زنده باقی مانده در مناطق همجوار، نیازمند برنامه جدی و مشارکت همگانی است. ما معتقدیم برای مبارزه تلفیقی با این 

دانند شمشادهای کالرآباد ب آفت و کنترل آن، اقشار مختلف باید همراهی کنند تا فعالیت این آفت مهار شود. باید همه با دیدن تصاویر

گی شویم، چه بر سر شمشادهای دیگر مناطق خواهد آمد. در این که اگر به فکر نباشیم و خدای نکرده گرفتار جلسات و روزمره

خواستم بگویم، فرصتی که خداوند سبحان به ما هدیه کرده است را غنیمت بدانیم و حداکثر تالشمان را برای حفظ این نوشتار می

 ه بسیار مهم ژنتیکی انجام دهیم تا شاهد انقراض شمشاد مانند شیر و ببر مازندران نباشیم./گون

http://www.iana.ir/fa/news/42260/%D9%81%D8%B3%DB%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۱تاریخ: 

 هزار میلیارد تومانی به کشاورزان 2بهار با خود گرانی آورد/ خسارت 

عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداری گفت:در فروردین ماه قیمت انواع حبوبات جهش قابل توجهی داشته، به طوریکه برخی فروشندگان 

 .کمبود بار را دلیل اصلی این افزایش قیمت می دانند

هزار میلیارد تومانی بارش سنگین  2خسارت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزی گاربه گزارش خبرن

باغبانی و همچنین االکلنگ قیمت اقالم پرمصرف در بازار از مهم برف، تگرک، سرمازدگی و سیل اخیر به بخش های مختلف زراعت و 

 ترین رویداد کشاورزی در فرودین ماه گذشته است؛

 بهار با خود گرانی به همراه آورد/ االکلنگ قیمت اقالم پرمصرف در بازار

ن اشته، به طوریکه برخی فروشندگاعضو هیات مدیره اتحادیه بنکداری گفت:در فروردین ماه قیمت انواع حبوبات جهش قابل توجهی د

 .کمبود بار را دلیل اصلی این افزایش قیمت می دانند

 هزار میلیارد تومانی سیل اخیر به کشاورزان 2خسارت 

هزار میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف زراعت و باغبانی در اثر بارش سنگین برف تگرگ  2مدیریت کل ستاد بحران گفت: 

 .اخیر به کشاورزان وارد شده است سرمازدگی و سیل

 مشکلی در ورود محصوالت کشاورزی نداریم/ افزایش بهره وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکلی در مورد واردات گندم و شکر ندرایم اما با واردات محصوالتی که پس از ورود به کشور به جای 

 .شوند به شدت جلوگیری خواهیم کردد رسوب میقرار گرفتن در چرخه اقتصا

 تحوالت بازار میوه و سبزی/ کفه پرتقال باال رفت

درصدی قیمت  20رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: در روزهای اخیر با توجه به اینکه پرتقال در بازار در حال اتمام است با افزایش 

 .همراه بوده است

 سیب زمینی گران می شود

مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت: امسال به سبب کاهش کشت محصول پیش بینی می کنیم که تا حدودی قیمت رئیس هیئت 

 .ها افزایش پیدا کند

 ضرورت توجه به صادرات قزل آال

شته صادرات خوبی به بازارهای هدف دا ir مسئول اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: امیدواریم با توجه به شرایط موجود و در یافت کد

 .باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/6002735/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۳تاریخ: 

 در، روز آشتی با طبیعت ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و جنگل ها/ سیزده به

های اخیر روز آشتی از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی است که طی سال (گشت و گذار در سیزده فروردین )روز طبیعت

گشت و گذار در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شودبا طبیعت تلقی می

 لقیت طبیعت با آشتی روز اخیر هایسال طی که است ایرانی اقوام میان در مشترک رسوم مهمترین از  سیزده فروردین )روز طبیعت(

های خود و دور کردن غم و غصه با بیرون آمدن ها برای تکمیل شادیدرقه نوروز، ایرانیدر روز سیزدهم فروردین یا جشن ب .شودمی

ترین کنند اما نباید فراموش کرد که حفظ محیط زیست از ضرورتیاز خانه و پناه گرفتن در دل طبیعت مراسم سیزده بدر را اجرا می

اساس این گزارش با توجه به آنکه اهمیت محیط زیست در سالمت،  بر .ها اهمیت داردها است که به اندازه زندگی آنوظیفه انسان

ای دارد از این رو الزم است به جای آنکه با شقاوت کامل محیط زیست را مورد ظلم های آینده نقش گستردهآرامش جامعه و نسل

و معاون وزیر جهاد کشاورزی در خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری   .قرار دهیم دوستدار طبیعت باشیم

اظهار داشت: در ایام نوروز مردم با طبیعت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگار 

های تنفسی حداکثر حفاظت و صیانت را به ها و مراتع به عنوان ریهسرو کار بیشتری دارند از این رو بایستی از فضای سبز جنگل

ها در جذب گاز کربنیک و تولیداکسیژن ، حفاظت از این منابع های هوا و نقش جنگلوی افزود: با توجه به آالیندگی.عمل آوریم

شود از این اللی ادامه داد: با توجه به آنکه خسارات سنگینی در روز طبیعت به محیط زیست وارد میج.ارزشمند وظیفه همگان است

رو الزم است که با ارتقای فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و اخالق زیست محیطی مراقبت بیشتری از منابع طبیعی و فضای سبز به 

با توجه به تذکرات و عنایات مقام  :ها بیان کرداد تعادل بخشی در اکوسیستممعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ایج.عمل آوریم

 .شودهای آینده یک ضرورت تلقی میمعظم رهبری در مسئله حفاظت از منابع طبیعی، حفظ اکوسیستم برای نسل

تگان زله شکستن بال فرشرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: بنا به گفته پیامبر شکست شاخه درخت به من

 .است از این رو باید تالش کنیم تا در ایام نوروز و روز طبیعت مرتکب خطا نشویم

 طبیعت را دوست بداریم ***

 یصنعت، تجارت و کشاورزبهمن افراسیابی مدیر کل حفاظت و حمایت از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار 

گفت: اگر رفتار مردم با فضای سبز و جنگل ها مناسب نباشد، منابع طبیعی گروه اقتصادی باشگاه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

ها تا حدی مربوط به تغییرات اقلیمی وی افزود: اگرچه بحث ریزگرد.کند که ضررهای جبران ناپذیری به دنبال داردر میبا بشر قه

افراسیابی ادامه داد: در ایام نوروز به ویژه روز .گردداست، اما بخشی از آن به رفتار و بهره برداری نادرست ما از منابع طبیعی باز می

ها و درختان در اکوسیستم برای ادامه حیات و ها خودداری کنیم تا نسل علفن درختان، سوزاندن بوتهطبیعیت بایستی از شکست

مدیر کل حفاظت و حمایت از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در .پایداری منابع اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی حفظ شود

نکه شکستن شاخه درختان اثرات نامطلوبی دارد از این رو نباید فراموش توصیه به مردم برای روز طبیعت تصریح کرد: با توجه به آ

 .کرد که عاقالنه رفتار کنیم تا هم خود و هم نسل های آینده بتوانیم از طبیعت سالم بهره مند شویم

http://www.yjc.ir/fa/news/6024659/%D8%B6%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

تاملی بر تغییرات اقلیمی در ایران و پیامدهای منفی اقتصادی آن/ کشورمان مستثنی نیست، مسئوالن به 

 فکر باشند

و هوایی بسیار موثر و تعیین کننده است و با در میان مولفه های مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی جوامع،نقش اقلیم و شرایط آب 

 .بروز نارسایی های مرتبط با حوزه اقلیمی،چالش های اقتصادی نیز نمود پر رنگ تری پیدا می کند

از دیرباز، اهمیت و نقش موثر  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار به گزارش

وضعیت جغرافیایی،طبیعی و اقلیمی بر اقتصاد جوامع به عنوان یکی از نظریه های برجسته و البته اثبات شده،مورد بحث و بررسی 

 .و شرایط اقلیمی حاکم بر آن نیز از این قاعده پذیرفته شده مستثنی نیستبوده است،در این میان،کشور ایران 

با در نظر گرفتن اهمیت زراعت،باغداری و کشاورزی و تامین امنیت غذایی برای جامعه،بیش از پیش به این مولفه نافذ و تعیین 

 .برد خواهیم پی( د غذایی کننده)اثر پذیری عنصر خاک از شرایط آب و هوایی به عنوان بستر تامین کننده موا

تشدید روند مهاجرت ها،خالی شدن روستاها از سکنه،بیکاری،از دست رفتن استقالل در تولید مواد غذایی و محصوالت 

 مصادیق از بخشی و نمونه کشاورزی،تنها و زراعی محصوالت صادرات بخش در ها توانمندی ضریب اُفت و استراتژیک،کاهش زراعی 

به گزارش  فریبا صدق آبادی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با.رود می شمار به اثرپذیری و اثرگذاری این

به انتشارگازهای گلخانه ای،ذوب شدن یخچال  ،با اشارهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

های طبیعی،افزایش ضریب گرمایشی کره زمین، خشکسالی،از بین رفتن جنگل ها و جاری شدن سیالب های سنگین و خسارت بار 

ی حوزه به عنوان نمونه ای از تبعات و پیامدهای تغییرات اقلیمی اظهار داشت:هر کدام از پدیده های طبیعیِ اشاره شده به نوع

اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد که با رصد اخبار رسانه ها و جراید در طول سال،به موارد متعددی از این چالش ها پی می 

درصد  10وی افزود:بر اساس گزارشات و اعداد و ارقام منتشر شده از سوی کارشناسان،صاحب نظران و مسئوالن ذیربط ، حدود .بریم

ی کشور در طول قریب به دو دهه گذشته کاسته شده که این میزان در سطح کالن و در کُلیَت پهنه جغرافیایی از میزان بارندگی ها

 .کشور،عدد بسیار قابل توجه و قابل تاملی به نظر می رسد

درصدی  20میلیارد متر مکعبی منابع آبی و باال رفتن یک و نیم درجه ای دمای هوا و کاهش  25صدق آبادی گفت:افزایش تبخیر 

جریان آب رودخانه های کشور از دیگر مصادیق و نمونه های تغییرات اقلیمی به شمار می رود که هر یک بصورت مستقیم و غیر 

 .مستقیم اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد

 از تسریع یک ماهه فرآیند ذوب برف تا افزایش بارش های غیر موثر 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار طبیعی در گفت و گو با فرشید خدا خواه،کارشناس حوزه منابع

.به آب گفت:در این میان،پایداری برف و ، با اشاره به نیاز حیاتی منابع طبیعی تجدید پذیر همچون جنگل ها و..خبرنگاران جوان

 .میزان بارش های مرتبط باآن،نقش تعیین کننده ای در ذخایر و سفره های زیر زمینی آب ایفاء می کند

درصدی میزان تغذیه آب های زیر زمینی،نمونه ای از پیامدهای بروز این پدیده نامبارک است که استمرار  15وی افزود:به واقع،کاهش 

 .اند بحران کم آبی را در کشور بیش از پیش تشدید نمایدآن می تو

خداخواه عنوان کرد:تاثیرات تغییرات اقلیمی و طبیعی اشاره شده به میزانی جدی و عمیق است که در مواردی تبعات زیان بار آن به 

یقات و پژوهش های انجام کارشناس منابع طبیعی گفت:بر اساس تحق.مراتب خسارت بارتر از تصمیمات غلط اقتصادی خواهد بود
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رودخانه بزرگ و تعداد قابل  18دهه گذشته با حرکت از جنوب کشور به سمت شمال،بیش از  4شده از سوی برخی از محققان،در 

 .درصد کاهش یافته است 70توجهی از رودخانه های فصلی مشاهده می شد که در حال حاضر این میزان بیش از 

بی سابقه و یا بالعکس سرماهای کم سابقه و خارج از قاعده،نمونه دیگری از تغییرات اقلیمی است که  وی افزود:ظهور و بروز گرماهای

به شدت حوزه زراعت،باغداری و کشاورزی را درگیر می سازد و طبیعتا خسارت های تحیمل شده به این عرصه و عدم جبران آن 

 .ش پیدا کنندباعث می شود،بسیاری از زارعان به کسب و کارهای دیگری گرای

خداخواه عنوان کرد:تعطیلی فعالیت های مولد، باآسیب ها،مخاطرات و هزینه های سنگینی همراه است که تاثیرات منفی آن در بخش 

 .های اقتصادی غیر قابل انکار می باشد

 از برداشت های بی رویه آب تا بروز پدیده ریزگردها و گرد و غبار

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار رافیا در گفت و گو باشهره مستوری،دانش آموخته رشته جغ

ار ریزگردها گفت:برخی گمان می کنند، با اشاره به نقش موثر خشکسالی در ایجاد کانون های گرد و غبار و انتش،خبرنگاران جوان

چنین معضالتی،صرفا به عرصه زیست محیطی خالصه می شود،اما به واقع،تاثیرات اقتصادی آن از دیگر پیامد های منفی این عارضه 

 ر چارچوبوی افزود:البته تردیدی وجود ندارد که اصلی ترین و مهم ترین چالش مرتبط با این موضوع،د.های طبیعی به شمار می رود

مسائل زیست محیطی و سالمت عمومی قابل طرح است،اما به هر ترتیب دامنه پیامدهای این پدیده ها در ابعاد و زوایای دیگری نیز 

مستوری عنوان کرد:مهاجرت از یک محدوده جغرافیایی که جمعیت انبوهی را در دل خود جای داده در دو حوزه .قابل بررسی است

مت مهاجران(با پیامدهای خاص اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و...همراه است که هر یک از موارد فوق می مبداء و مقصد)محل عزی

 .تواند مسبب تحمیل خسارات جدی به بنیه اقتصادی جامعه شود

 یوی در خاتمه یادآور شد:می طلبد با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و تصمیمات کاربردی،نسبت به کاهش مخاطرات و کنترل هزینه ها

تغییرات اقلیمی،اقدامات الزم عملیاتی شود در غیر اینصورت ادامه وضعیت موجود در میان مدت و بلند مدت باعث بروز چالش های 

عمیق تری خواهد شد که جبران آن مستلزم صرف هزینه های بسیار سنگینی خواهد بود؛ البته در مواردی حتی با در نظر گرفتن 

 .ن شرایط را به وضعیت قابل باز گرداندبودجه و اعتبارات نیز نمی توا

http://www.yjc.ir/fa/news/6032195/%D8%AA%D8% 
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 انگور/ کشمش
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۹۶/۰۱/۰۶ : تاریخ

 ای مباشران به خریداران پرتقال شب عید از بازار یاسوج پر کشید/ جواب کلیشه

از یاسوج، یکی از مشکالتی که همواره در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و ناظران و بازرسان هم  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شودهی کنند مربوط به میوه شب عید است که به خوبی و درستی در استان توزیع نمیاند این وضعیت را ساماندنتوانسته

 دهند که برای شبشود مسؤوالن وعده میها و جلساتی که دو ماه قبل از عید در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میدر نشست

ای که الزم باشد میوه را در اختیار مردم قرار ب میوه شب عید وجود ندارد و به هر میزان و اندازهعید و تعطیالت نوروز مشکلی از با

های همیشگی مسؤوالن است و در کنار آن از نظارت و بازرسی هم سخن گفته خرید و انبار میوه به اندازه کافی از وعده.خواهند داد

اغذ قابلیت اجرایی دارد و در تعطیالت عید مشکل میوه در بازار استان به خصوص ها و تصمیمات تنها روی کشود اما همه این حرفمی

امسال آن گونه که مسؤوالن وعده داده بودند سیب و پرتقال با کیفیت به بازار استان تزریق شد اما این .در بازار یاسوج وجود دارد

و اکنون با گذشت شش روز از تعطیالت نوروز خبری از پرتقال  های فروش وجود داشتها شاید تنها در روز اول و دوم در جایگاهمیوه

ای که مباشران و فروشندگان برای خریداران دارند این است که تا نیم ساعت تنها جواب کلیشه.های عرضه میوه نیستدر جایگاه

ز خرید پرتقال تعاونی مجبور به دهند و مردم ناامید اای است که تحویل مردم میاین تنها جمله.پیش پرتقال داشتیم و تمام شد

های مختلف پرسید چگونه است که در این بین باید از مسؤوالن نظارت بر بازار در دستگاه.ها با قیمتی گزاف هستندخرید از مغازه

رتقال پ رسد و هر کجا از شهر یاسوج را که زیر پا بگذاری خبری ازپرتقال شب عید در یک جایگاه ظرف مدت نیم ساعت به فروش می

همچنین در خصوص سیب نیز آن گونه که مسؤوالن قول داده بودند امسال تنها در چند روز نخست سیب زرد که .شب عید نیست

 .ها بنا به گفته برخی از مردم کیفیت مناسب را نداردها وجود داشت اما در حال حاضر سیب جایگاهمشتریان زیادی دارد در جایگاه

ها اند و تنها حرف آناین که مسؤوالن توضیحات خود را در روزهای قبل در خصوص میوه شب عید داده به گزارش فارس، به دلیل

 شود در خواهیم یافت کهکنیم لذا با این وضعیت که در بازار مشاهده میاین است که کمبودی نداریم و میوه مورد نیاز را تأمین می

 .دان هم درست از آب در نیامده استهای مسؤوالن در خصوص تأمین میوه شب عید چنوعده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960106000879 
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 بازرا و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 وصیفی/ سیب همچنان صدرنشین گرانیآخرین تحوالت بازار میوه 

 .مهاجران گفت: با توجه به فروانی سیب در سردخانه ها و کسادی بازار همچنان قیمت ها در مغازه ها باالست

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان یصنعت،تجارت و کشاورزخبرنگار  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه وسبزی در گفتگو با

در خصوص آخرین وضعیت بازار میوه و تره بار اظهار داشت: با توجه به فراوانی سیب در سردخانه ها و کسادی بازار همچنان قیمت 

هزارو 3تا2یوی در بازار خبر داد و افزود:نرخ هر کیلد خیار تومانی نرخ خیار،موز و ک500وی از کاهش .در مغازه ها باالست

تا 500هزار و 4مهاجران نرخ هر کیلو پرتقال والنسیا .هزار تومان است6و سیب قرمز 5،سیب سفید5،کیوی500هزار و 5تا5،موز500

 500هزار و 2خوردن با ریحون  به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی.تومان اعالم کرد500هزار و 8تا8هزارتومان و تامسون جنوب 6

رئیس اتحادیه میوه وسبزی با اشاره به نرخ سایر صیفی جات بیان کرد: .هزار تومان است2تا  500وسبزی جور)پلو،آش قورمه( هزار و 

 وی در خصوص استقبال مردم از.تومان است500هزار و 2تومان،سیب زمینی 800تا600هزار تومان،پیاز3نرخ هر کیلو گوجه فرنگی 

پرتقال های وارداتی جهت تامین تیاز شب عید تصریح کرد: استقبال از پرتقال های مصری به سبب کیفیت باال خوب بود اما به سبب 

آنکه پرتقال های ترکیه همانند شرق مازندران اسیب دیده و تلخ بود امکان تشخیص ان برای مردم امکان پذیر نبود لذا پرتقال های 

 .هزار تومان در بازار به فروش می رسید10الی 9ی قاچاق مصری با قیمت ها

http://www.yjc.ir/fa/news/6028723/%D%8A%2D%8AE%D%8 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۱/۰۴ : تاریخ

هزار  3۰ها/ قیمت گوشت را به کیلویی افزایش عرضه مرغ منجمد در روزهای تعطیل ایام عید در کشتارگاه

 رسانیم تومان می
رسانیم، گفت: برخی روزها هزار تومان می 30معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت گوشت را به کیلویی 

،به نقل از پایگاه اطالع رسانی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  .یابدعرضه مرغ منجمد افزایش میها تعطیل هستند، که کشتارگاه

درصد نیاز مردم به مرغ از طریق گوشت گرم تامین  98وزارت جهاد کشاورزی،حسن رکنی با بیان اینکه در اسفندماه گذشته بیش از 

 .تومان بود 7500شد، اظهارداشت: متوسط قیمت مرغ در این ایام برای مصرف کننده حدود 

وع ای که مجموی با اشاره به فعال بودن زنجیره توزیع مرغ منجمد نیز افزود: با این حال کشش خرید این کاال، زیاد نبوده به گونه

هزارتن  4، تنها حدود 95اسفندماه  25هزارتن مرغ منجمد بود و از این میزان تا  53ا پیش بینی کرده بودیم حدود ذخایری که م

رکنی اضافه کرد: گرایش مردم ما بیشتر به سمت گوشت گرم است، در .آن توزیع شد ضمن اینکه توزیع آن همچنان ادامه دارد

کنند، حتی ممکن است گوشت سرد را ترجیح آنها هر دو نوع گوشت را مصرف میبازارهای دنیا این گونه نیست و مصرف کنندگان 

شود و در معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای ایام فروردین که سفرهای نوروزی زیاد می.دهند اما ذائقه مردم ما متفاوت است

ه های استانی باست توزیع مرغ منجمد در سردخانهشان چند برابر شود؛ پیش بینی شده ها ممکن است میزان جمعیتبرخی استان

ها تعطیل رکنی تاکید کرد: ممکن است که در برخی روزهای تعطیل، کشتارگاه.اندازه کافی انجام گیرد تا آرامش در بازار حاکم شود

ادین میوه و تره بار در زمینه های میوی با بیان اینکه در تهران هم تعدادی از غرفه.و نیاز باشد، چرخه عرضه مرغ منجمد بیشتر شود

 .شودعرضه گوشت سرد فعال هستند، گفت:عالوه بر این در میدان بهمن نیز عرضه گوشت گرم و سرد انجام می

 .تومان است 5900تومان درب سردخانه و برای مصرف کنندگان حداکثر  5500به گفته رکنی قیمت مرغ منجمد 

ا تاکید بر اینکه در روزهای تعطیل که تقاضا برای مرغ زیاد است باید عرضه مرغ منجمد این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ب

ها در روزهای تعطیل آماده باشند تا مراکز عرضه بتوانند مرغ مورد نیاز بیشتر شود، افزود: ما اعالم کردیم همکارانمان در همه استان

ی از سخنان خود درباره تنظیم بازار گوشت قرمز نیز اظهار داشت: شرکت رکنی در بخش دیگر.برای عرضه را، به راحتی تدارک ببینند

تومان برای مصرف کننده نهایی،  500هزار و  31الشه گرم )شقه کامل( گوسفند را به قیمت  500پشتیبانی امور دام روزانه حدود 

کاال به صورت بشقاب شده بدون استخوان وی اضافه کرد: گوشت گوساله نیز درحال عرضه است، قیمت این .کندبه بازار عرضه می

شود و محدودیتی در این زمینه هزار تومان است؛ عرضه این نوع گوشت به هر میزان که نیاز باشد انجام می 31برای مصرف کننده 

 .شودتومان برای مصرف کننده، عرضه می 400هزار و  22رکنی ادامه داد: گوشت منجمد هم با قیمت کیلویی .نیست

رود وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ایام اسفند کشش بازار باالست و اگر شرکت پشتیبانی امور دام دخالت نکند تعادل از بین می معاون

شود قیمت گوشت قرمز در روزهای آتی رکنی درباره اینکه پیش بینی می.به همین دلیل این شرکت حضوری پررنگ در بازار داشت

ی شوند ضمن اینکه حضور ما در بازار تا زماناند بالفاصله به بازار عرضه میهایی که پروار شدهعید بره به چه صورت باشد؟ گفت: بعد از

 .هزارتومان کاهش یابد بنابراین پیش بینی کاهش قیمت را داریم 31تا  30ادامه دارد که قیمت به حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960102000179 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 میلیارد ریالی برای شرکت متقلب در توزیع میوه شب عید 3جریمه 

رکت متخلف که مسئولیت توزیع میوهای طرح تنظیم بازار را بر عهده داشت با ارتکاب تقلب در تهیه سیب محمدی گفت: یک ش

 .دماوند، توسط مراجع نظارتی شناسایی و به تعزیرات حکومتی دماوند معرفی شد

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: یک شرکت متخلف که  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

مسئولیت توزیع میوهای طرح تنظیم بازار را بر عهده داشت با ارتکاب تقلب در تهیه سیب دماوند، توسط مراجع نظارتی شناسایی و 

احراز تخلف تقلب، این شرکت را به وی افزود: شعبه اول تعزیرات حکومتی دماوند ضمن .به تعزیرات حکومتی دماوند معرفی شد

 .میلیارد ریال در وقت کشیک نوروزی محکوم و از توزیع میوه نامرغوب جلوگیری کرد 3پرداخت مبلغ 

http://www.yjc.ir/fa/news/6023819/%D%8AC%D%8B%1DB% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۱تاریخ: 

 فروردین/ بخش اول ذخایر میوه هنوز تمام نشده است 5و  4آغاز ذخیره سازی میوه از 

فروردین آغاز خواهد شد که از اجتماع  5الی  4ی دوم ذخیره سازی میوه از رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: مرحله

 .های مصری خواهد بودهای جنوب و وارداتیپرتقال

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار 

های تامسون جنوب و وارداتی هرکدام با قیمت خبر اتمام ذخایر پرتقال برای شب عید را تکذیب و اعالم کرد: پرتقال ،خبرنگاران جوان

هزار تومانی  6یان با قیمت های واالنسیا هم در این مرسد که البته پرتقالهزار تومان در بازار به فروش می 9تومان تا  500هزار  8

ی دوم ذخیره مرحله :وی با اشاره به اینکه هنوز ذخایر پرتقال برای شب عید تمام نشده است، گفت.در بازار به فروش رسیده است

 .های مصری خواهد بودهای جنوب و وارداتیفروردین آغاز خواهد شد که از اجتماع پرتقال 5الی  4سازی میوه از 

های شمال به علت سرمای شدید و عوامل طبیعی دچار این راستا ادامه داد: افزایش قیمت پرتقال به سبب اینکه پرتقالمهاجران در 

های های سازمانیخ زدگی و مشکل شد و روند تنظیم بازار دچار کرده صورت گرفته است که در صورت اجرایی شدن برنامه ریزی

 .بازخواهد گشتمربوطه روند صعودی قیمت به حال سابق خود 

http://www.yjc.ir/fa/news/6023474/%D%8A%2D%8BA%D%8A%7 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 ها رسید/فاصله یک میلیونی بهای زعفران با قیمت اصلیپای میوه های ممنوعه خارجی به مغازه 

 .ایممیلیارد تومان مشوق صادراتی را برای اختصاص به صنایع لبنی به دولت داده 200معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:درخواست

ممنوعیت صادرات فله هندوانه و خربزه و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

مصوبه نهایی شدن صادرات تنها در صورت بسته بندی تا درخواست مشوق صادراتی برای محصوالت لبنی از مهم ترین اخبار مهم 

 سال گذشته است؛حوزه کشاورزی در اردیبهشت ماه 

 پای میوه های ممنوعه خارجی باز به مغازه ها رسید

سازمان حفظ نباتات میوه های ممنوعه خارجی باید به سرزمین اصلی بازگردد یا  11رئیس اتحادیه بار فروشان گفت: براساس قانون 

 .پشت مرزها امحا شود چرا که کنترل آن در داخل سخت تر است

 عفران با قیمت اصلیفاصله یک میلیونی بهای ز

میلیون تومان است که با قیمت واقعی محصول فاصله  6تا  5عضو شورای ملی زعفران گفت:در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران بین 

 .یک میلیون تومانی داریم اما با عرضه بیش از تقاضا به ثبات خواهیم رسید

 خرید حمایتی شیرخام از هفته آینده کلید می خورد

مان مرکزی تعاون روستایی گفت: ازهفته آینده طرح خرید حمایتی شیرخام از دامداران در پنج استان عمده اعم از اصفهان، رئیس ساز

 .خراسان رضوی،البرز،قزوین و تهران آغاز خواهد شد

 صادرات فله هندوانه و خربزه ممنوع شد

صوالت فله صادراتی است که در یک ماه آینده با نهایی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت:هندوانه و خربزه از جمله مح

 .شدن مصوبه صادرات آن فقط به صورت بسته بندی امکان پذیر است

 درخواست مشوق صادراتی برای لبنیات/خرید مازاد شیر خام در سال جاری

 .ایمصنایع لبنی به دولت دادهمیلیارد تومان مشوق صادراتی را برای اختصاص به  200معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:درخواست

 خود کفایی گندم محقق می شود یا خیر؟ / تیر واردات، تولید را نشانه گرفت

هرچند به گفته مسئوالن نمی شود درهای کشور را به روی دنیا بست اما نباید فراموش کرد که جوالن واردات کاالهای رنگارنگ آن 

 .کند هم بدون حساب و کتاب کمر تولید ملی را خم می

http://www.yjc.ir/fa/news/6002808/%D9%BE%D8%A7%DB%8 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 گرانی بی سابقه میوه در نوروز امسال

پرتقال، موز و خیار و... از روزهای پایانی سال گذشته تا کنون به دالیل نامعلومی سربه فلک کشیده قیمت برخی اقالم نظیر سیب، 

با گذشت دور روز از موسم فصل بهار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه   صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.است

 .بسیاری از مردم برای خرید اقالم مورد نیاز اعم از میوه همچنان با سرگردانی هایی در بازار مواجه هستند

قال، موز و خیار و... از با گشت و گذار در بازار میوه این موضوع به خوبی مشهود است چرا که قیمت برخی اقالم نظیر سیب، پرت 

 .روزهای پایانی سال گذشته تاکنون به دالیل نامعلومی سربه فلک کشیده است

 های مرغوب و با کیفیتهای گذشته در بازار کمرنگ است چرا که مردم میوهالبته ناگفته نماند که نظارت در بازار میوه همانند سال

گزارش میدانی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان حاکی از آن است که .کنندپیدا میهای لوکس و گرانقیمت فروشی را تنها در میوه

هزار تومان، سیب  8تا  800هزار و  6هزار تومان، موز  6تا  900هزار و  3هزار تومان، خیار  11تا  8نرخ هر کیلو پرتقال با کیفیت از 

در این میان حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و .رسدروش میهزار تومان به ف 8تا  4هزار تومان، کیوی  11تا  700هزار و  7

نوسانات اخیر بازار میوه  در خصوص گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزی سبزی در گفتگو با خبرنگار

 .های موجود در بازار غیر عادی استها مبنی بر جابه جایی میوه، نرخها و کامیوناظهار داشت: با توجه به تعطیلی سردخانه

 .شود که نرخ میوه در بازار به حالت عادی خود بازگرددبه گفته وی با اتمام تعطیالت رسمی پیش بینی می 

http://www.yjc.ir/fa/news/6023873/%DA%AF%D%8B%1D%8A 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه/ تب تند قیمت میوه فروکش کرد

مهاجران گفت:با توجه به اتمام تعطیالت از امروز به وفور میوه در میدان عرضه شده اما به سبب ازدیاد بارندگی متقاضی در بازار وجود 

با گشتی در بازار میوه به خوبی متوجه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .ندارد

 فلک به سر نامعلومی دالیل به کنون تا سال پایانی روزهای از پرتقال و سیب نظیر اقالم برخی قیمت  تب تند قیمت ها می شویم.

از چند روز گذشته نوید کاهش قیمت میوه بعد از تعطیالت رسمی البته نا گفته نماند که رئیس اتحادیه میوه و سبزی .است کشیده

 :در این میان به سراغ مهاجران رفتیم تا از آخرین وضعیت بازار با خبرشویم.نوروز را داده بود

گفت:با توجه به اتمام تعطیالت از  عت،تجارت و کشاورزیصنحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار  

وی از کاهش قیمت برخی اقالم در .ضه شده اما به سبب ازدیاد بارندگی متقاضی در بازار وجود نداردعر میدان در میوه  امروز به وفور

مهاجران با بیان اینکه نرخ .تومان است500هزار و 3تا 500هزار و2تومانی از 500بازار خبر داد و افزود: نرخ هر کیلو خیار با کاهش 

 .برخی اقالم نظیر سیب و پرتقال و موز در بازار باالست،تصریح کرد: طی روزهای آتی احتمال کاهش قیمت در بازارجود دارد

 http://www.yjc.ir/fa/news/6026143/%D%8A%2D%8AE%D%8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 افزایش یواشکی قیمت شیر چقدر صحت دارد؟

 .افزایش یواشکی قیمت شیر از سوی برخی برندهای لبنی سر و صداهای زیادی در رسانه ها به پا کرد

افزایش یواشکی قیمت شیر از سوی برخی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .صداهای زیادی در رسانه ها همراه شد برندهای لبنی در تعطیالت نوروز، غافل از نظارت دستگاه های مربوطه با سر و

این درحالی است که نرخ خرید شیر خام از دامداران مدتها است که نه تنها افزایش نیافته بلکه به بهانه های مختلفی از سوی کارخانه 

د نمی ت لبنی را تأییالبته ناگفته نماند که عضو انجمن صنایع لبنی افزایش قیمت محصوال.های لبنی روند نزولی به خود گرفته است

تومانی شیر 300در خصوص افزایش  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد رضا فربد عضو انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار .کند

افزایش صحت ندارد چرا که هیچ از  درصد12تومانی شیر معادل300از سوی یکی از برندهای معتبر لبنی اظهار داشت: افزایش 

وی افزود: برخی اوقات ممکن است درج قیمت بر روی بطری محصول .کارخانه های لبنی جرأت و جسارت چنین افزایشی را ندارند

 صنعت،تجارت و کشاورزیهمچنین علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار .به اشتباهی رخ داده باشد

 کنند وگفت: کارخانه های لبنی بدون آنکه ریالی قیمت خرید شیر خام از دامداران را افزایش دهند هر طور که بخواهند رفتار می

 .دهندقیمت ها را افزایش می

 .تومان است200ار و به گفته وی در شرایط کنونی حداکثر نرخ خرید شیر از دامداران هز

http://www.yjc.ir/fa/news/6028795/%D%8A%7D%81%9D%8B%2 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 در بازارنرخ مرغ سقوط کرد/ ثبات نرخ ماهی 

 .یوسف خانی نرخ مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

تومانی 100درباره آخرین وضعیت نرخ مرغ و ماهی در بازار اظهار داشت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری با کاهش جوان

و  650هزار و 6، تحویل درب واحدهای صنفی 500هزار و 6،مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 900هزار و 4نسبت به ابتدای هفته 

وی درخصوص آخرین تحوالت بازار مرغ در ایام نوروز گفت: از یکم تا چهارم فروردین به دلیل .تومان است300هزار و 7فروشی خرده

تعطیلی کشتارگاه ها و عدم بارگیری و عرضه قیمت مرغ روند صعودی به خود گرفت که نسبت به شرایط کنونی هزار تومان کاهش 

یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر .تا پایان فروردین ماه به سبب کاهش تقاضا ادامه یابد یافته که پیش بینی می شود، این روند

 .هزار تومان است15و فیله مرغ 13، سینه بدون کتف12،سینه با کتف700هزارک6مشتقات افزود: نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

ار تصریح کرد: نرخ انواع ماهی به سبب فروانی عرضه از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص آخرین وضعیت نرخ ماهی ها در باز

 .ابتدای اسفند تا کنون تغییری نداشته است

http://www.yjc.ir/fa/news/6032782/%D%86%9D%8B%1D%8AE 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس- ۹۶/۰۱/۰۲:  تاریخ
 ایران به ورود انتظار در باسماتی برنج تن هزار ۳۰/ شودمی برقرار دوباره آینده ماه از پاکستان و ایران بانکی روابط

 و شودیم برقرار دوباره پاکستان و ایران بانکی روابط آینده ماه از کرد اعالم پاکستان صنایع و بازرگانی هایاتاق فدراسیون رئیس 

 . رسید خواهد دالر میلیارد ۳ به کشور ۲ تجارت میزان آینده سال ۲ طی
 و ازرگانیب هایاتاق فدراسیون رئیس «طفیل زبیر» دنیوز، از نقل به فارس خبرگزاری المللبین اقتصاد گروه خبرنگار گزارش به

 . کرد خواهد آغاز آینده ماه از را بانکی روابط برقراری هایکانال ایران و پاکستان: کرد اعالم پاکستان صنایع

 داده ناناطمی پاکستان تجاری فعاالن جامعه به پاکستان دولتی بانک: کرد اعالم خبری کنفرانس یک در پاکستانی مسئول مقام این

 .شودمی امضاء ماه این آخر تا پاکستان و ایران کشور دو بین بانکی روابط برقراری پیگیری توافق نویسپیش

 . شد خواهد صادر ۲۰۱7 آوریل هفته نخستین در ایران با تجارت برای LC نخستین خوشبختانه: افزود وی

 افزایش دالر میلیارد ۳ به آینده سال دو طی پاکستان و ایران کشور دو بین تجارت سطح توافقنامه، این امضای با: گفت همچنین طفیل

 هادام با اما بود، دالر میلیارد نیم و یک کشور دو تجارت سطح ایران، علیه المللیبین هایتحریم اوایل در: گفت وی. یافت خواهد

 الس در پاکستان، صنایع بازرگانی هایاتاق فدراسیون رئیس گفته به. یافت کاهش دالر میلیون ۲6۱ به مبادالت حجم این هاتحریم

 . رسید خواهد گذشته سال 6 سطح به پاکستان و ایران کشور دو تجارت سطح ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱7

 با تقارن دلیل به اما شود، انجام ۲۰۱7 مارس ۱7 در نامهتوافق امضای بود قرار: کرد تصریح همچنین پاکستانی مسئول مقام این

 . شود انجام ۲۰۱7 مارس ۲۰ در توافقنامه امضای که کردند تأکید کشور این مرکزی بانک مقامات ایران، نوروز تعطیالت

 . شد خواهد پاکستان برنج بازار مهمترین ایران: گفت پاکستان برنج صادرکنندگان اتحادیه رئیس منیر اماس دیگر سوی از

 اکستانپ برنج صادرکنندگان اتحادیه ایران، با تجاری مبادالت سطح افزایش منظور به و است شده آغاز ایرانیان با تجارت: گفت منیر

 کاهش دلیل به برنج صادرات:گفت  همچنین وی. کندمی اهمفر زودی به را الهور در ایرانی نمایشگاه برگزاری برای الزم شرایط

 قرار باسماتی برنج تن هزار ۳۰ حدود: گفت نیز پاکستان تجارت توسعه سازمان رئیس مولوی محمود.است داشته افت جهانی قیمت

 که است برنجی تن هزار ۱۰ بر عالوه قرارداد این: گفت وی. شود صادر ایران به بانکی روابط برقراری توافق امضای از بعد است

 را نپاکستا برنج کشور این و بود مواجه برنج کمبود با ایران ها،تحریم لغو از بعد: گفت همچنین وی. رسدمی امضا به آینده ماه در

 . دهدمی ترجیح کشورش نیاز تامین برای

 . بود کرده تسخیر را ایران بازار هند تحریم، دوران طول در: گفت همچنین پاکستان تجارت توسعه سازمان رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹6۰۱۰۲۰۰۰۳5۱ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۳تاریخ: 

بزرگترین عملیات تأمین مالی کشاورزی در دولت یازدهم رقم در کشاورزی چه بودیم، چه شدیم؟/ 

 برابر شده است 3 گذشته، سال سه در گندمکاران درآمد خورد/

سال  95هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران را با ابزار جدید تأمین مالی تسویه کرد. سال  15دولت یازدهم سال گذشته حدود 

ابداع بهترین روش پرداخت بدهی دولت به کشاورزان بود. سازمان برنامه و بودجه که از روش های مرسوم تأمین مالی برای پرداخت 

  رفت یمال تأمین نوین ابزارهای و سرمایه بازار کاران ناامید بود برای تسویه بدهی دولت با کشاورزان به سراغ بدهی دولت به گندم

سال  95هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران را با ابزار جدید تأمین مالی تسویه کرد. سال  15ال گذشته حدود دولت یازدهم س

ابداع بهترین روش پرداخت بدهی دولت به کشاورزان بود. سازمان برنامه و بودجه که از روش های مرسوم تأمین مالی برای پرداخت 

 .رفت یمال تأمین نوین ابزارهای و سرمایه بازار ای تسویه بدهی دولت با کشاورزان به سراغ کاران ناامید بود بربدهی دولت به گندم

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان  12به گزارش خبرآنالین،دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود بیش از 

بود. مبلغ پرداختی از سوی دولت به کشاورزان بابت  94درصد بیشتر از حجم گندم خریداری شده از کشاورزان در سال  50خرید 

ه هزار و هفتصد میلیارد تومان بود. به این ترتیب پرداخت این مقدار از بدهی را می توان بزرگترین خرید این حجم از گندم چهارد

 .عملیات تأمین مالی از لحاظ ریالی در سال گذشته دانست

 .رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت: هزینه این کار از طریق فروش اوراق بهادار در بورس تامین شده است

درصدی  22تا  20کاران قرار داد.سود دولت از بازار سرمایه با انتشار اوراق پول آورد و در اختیار گندم"فته محمد باقر نوبخت به گ

میلیون تن افزایش  10میلیون تن به  4.5وی افزود: حجم خرید دولتی گندم در دولت تدبیر و امید از ."پردازدآن را هم دولت می

هزار میلیارد ریال  120ر اختصاص یافته برای گندم خریداری شده از کشاورزان کشور طی سال جاری بالغ بر میزان اعتبا .یافته است

درصد افزایش یافته است که این نشانگر سودده بودن کاشت  40به گفته سخنگوی دولت کاشت چای در دولت یازدهم .خواهد بود

مین مالی کشور از طریق بازار سرمایه شرکت بازرگانی دولتی برای این در حالی است که در بزرگترین طرح تا.این محصول است

میلیارد تومان اوراق مرابحه منتشر کرد که در فاز اول یک هزار میلیارد تومان آن در  300هزار و  4کاران تسویه نهایی مطالبات گندم

 مهمی هایویژگی" جاری سال در گندم خرید برای مالی تامین معتقدند باره این در مسئوالن دولتی .فرابورس پذیره نویسی شد

سیدحمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه درباره وجوه اهمیت این اقدام گفت: برای اولین  .است داشته

بخش خصوصی بودیم.  بار شاهد ایفای نقش موثر بازارهای پول و سرمایه در انتشار اوراق مالی اسالمی و تجهیز منابع مالی از سوی

های فعال در بازار سرمایه نیز نقش مؤثری های کارگزاری و صندوقهای تامین سرمایه، شرکتنهادهای مالی کشور از قبیل شرکت

پورمحمدی تأکید کرد: طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی جدید در دو بازار پول و سرمایه در تجهیز .در تأمین مالی این طرح داشتند

مالی مورد نیاز دولت برای اولین بار به نام سلف موازی، اوراق مرابحه و اوراق مرابحه خاص می تواند الگوی مناسبی برای سایر  منابع

تنها گندم مورد نیاز خود کاران نهاز سوی دیگر مقایسه های آماری نشان می دهد با پرداخت طلب گندم.موارد پرداخت بدهی باشد

 برای ارز دالر میلیارد 4 ذشته توان صادرات گندم و آرد به دیگر کشورها هم فراهم شده و از خروج دستکم را تامین شد بلکه سال گ

 .گندم جلوگیری شد واردات

 درصدی واردات برنج 20کاهش 

 رغم مناسب نبودن شرایط مالی خوب در کشور، بخش کشاورزیرئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: طی سه سال گذشته به

درصد رشد تولیدات داشته است و واردات گندم نیز از شش میلیون تن به صفر رسیده است که همین امر اجرای اقتصاد مقاوتی  15.5
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 سال در برنج واردات با اشاره به اینکه  -رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران-دالور حیدر پور.در کشور را به خوبی نشان می دهد

 .است شده باثبات برنج بازار و ندارد قیمت دغدغه استان کشاورز حاضر درحال: داشت اظهار است، تهیاف کاهش درصد 20 جاری

 هابرابر شدن تولید گندم با وجود محدودیت 2

تولید گندم در حدود شش  1391در سال  :سعید لیالز کارشناس اقتصاد در رابطه با وضعیت تولید گندم در دولت یازدهم گفت

 .میلیون تن رسیده است 14تا  13.5میلیون تن بوده است، درحالی که اکنون به 

 کاهش واردات کشاورزی و رونق سفره کشاورزان

محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت نیز در یادداشتی تلگرامی نوشت: علیرغم همه محدودیت ها، چرخهای صنعت و کشاورزی 

ه و خدمات نیز رشد خوبی را تجربه می کند. وقتی رشد بخش کشاورزی در طی سه سال گذشته به طور مستمر به حرکت درآمد

ادامه داشته و بیش از بیست میلیون تن بر تولید محصوالت کشاورزی افزوده شده است، این در زندگی روستائیان تاثیر مثبتی داشته 

دم از کشاورزان )با احتساب افزایشی که در مبلغ پرداختی به آنان در ازای هر است . وقتی میزان بهای پرداختی بابت خریداری گن

کیلو گرم گندم ایجاد شده است( به بیش از هفده برابر رسیده است این به معنای آفزایش درآمد کشاورزان است. آیا این شکل از 

 است شکل عزتمندانه تری از تخصیص یارانه نقدی یارانه که متناسب با افزایش کمیت و کیفیت تولید آنان تعیین و پرداخت شده

به سه و نیم میلیارد در  91نبوده است؟به اعتقاد دبیر هیئت دولت کاهش تراز تجاری کشاورزی از منفی هشت میلیارد دالر در سال 

هش در واردات توسط سال جاری دارای نتائج مثبت و امید بخشی برای مردم است .مگر نه این است که جای خالی این میزان از کا

 تولیدات کشاورزان و دامداران همین سرزمین جبران می شود و به همین میزان از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود؟

 گزارش وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد این وزارتخانه در دولت روحانی

کل درآمد گندمکاران  92یازدهم گفت: در سال  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در دولت

 700هزار و  14هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این درآمد در سال جاری به  4از محل فروش گندم به قیمت تضمینی به دولت 

د های بی نظیری در وی افزود: در دولت یازدهم دستاور.میلیون تومان افزایش یافته و درآمد گندمکارن بیش از سه برابر شده است

 علی بخش کشاورزی در نتیجه حمایت، پشتیبانی و مدیریت مناسب حاصل شده است. با اتخاذ راهبرد افزایش بهره وری در این دوره 

به گفته وزیر جهاد .بودیم کشاورزی تولیدات افزایش کشاورزی،شاهد بخش اختیار در آب کاهش و کشت زیر سطح کاهش رغم

تولید و خودکفایی در گندم با اتخاذ روش های بهره ورتر در همه مراحل کاشت،داشت و برداشت تحقق یافته است. کشاورزی افزایش 

میلیون تن  1.65به  92میلیون تن در سال 1.1درصدی تولید از  50در تولید شکر، دیگر کاالی راهبردی کشاورزی شاهد افزایش 

 .بودیم 95درسال 

http://www.iana.ir/fa/news/42240/%D8%AF%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰7تاریخ: 

 جایگزینی لزوم/  شد اعالم 1396راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال در سال 

 یستن اقتصادی و انبوه تولید کشاورزی پاسخگوی سنتی بازارهای/ تضمینی خرید جای به تضمینی قیمت

محمود حجتی در دیدار نوروزی که با حضور جمعی از مدیران ارشد این وزارت و سایر دستگاه های اجرایی، تشکل های صنفی و 

خش کشاورزی را از راهبردهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی،برگزار شد، رشد بهره وری و فعال سازی ظرفیت های مغفول ب

 .اعالم کرد 1396وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال در سال 

وزیر جهاد کشاورزی، رشد بهره وری و فعال سازی ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی را از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای 

زارش ایانا از جهاد کشاورزی، محمود حجتی در دیدار نوروزی که با حضور به گ.اعالم کرد 1396افزایش تولید و اشتغال در سال 

جمعی از مدیران ارشد این وزارت و سایر دستگاه های اجرایی، تشکل های صنفی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی،برگزار شد، 

کشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال  رشد بهره وری و فعال سازی ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی را از راهبردهای وزارت جهاد

وی با تقدیر از توجهات مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و ارکان دولت نسبت به بخش شاورزی،اختصاص .اعالم کرد 1396در سال 

و  نزدیک به هشت میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های آب و خاک در کشور را بی سابقه عنوان کرد

هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم و همچنین توسعه سامانه های  550افزود: با اجرای پروژه های آب و خاک از جمله طرح احیای 

نوین آبیاری ضمن رشد بهره وری آب و جلوگیری از فرسایش خاک، عملکرد تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح افزایش یافته 

ه توجه به بخش کشاورزی در فرهنگ مسئوالن و مردم با تالش دست اندرکاران رسانه ها ارتقا حجتی با اشاره به این ک.است

یافته،خاطرنشان کرد: قابلیت ها و ظرفیت های بی نظیر و مغفول فراوانی در بخش کشاورزی ایران وجود دارد که در صورت فعال 

 .افزایش تولید و اشتغال در کشور دست یافت سازی آنها با وضع موجود منابع آب و خاک و اقلیمی هم می توان به

وزیر جهاد کشاورزی،توسعه کشت های گلخانه ای،کشت ماهی در قفس و گیاهان دارویی را از ظرفیت های بخش کشاورزی کشور 

از، ببرای افزایش تولید و اشتغال اعالم و تصریح کرد: مصرف آب در کشت های گلخانه ای در مقایسه با کشت محصوالت در فضای 

وی اضافه کرد: تولید محصوالت گلخانه ای،سالم،استاندارد .برابر افزایش می یابد 10درصد کاهش و تولید محصوالت کشاورزی تا  90تا 

 .نفر از جمله دانش آموختگان بخش کشاورزی اشتغال ایجاد می شود10و مدیریت شده است و با هر هکتار احداث گلخانه برای 

هکتار گلخانه در کشور احداث  1300هزار هکتار اعالم و اضافه کرد: سال گذشته  11کشور را نزدیک به  حجتی مساحت گلخانه های

وزیر جهاد کشاورزی، کشت ماهی در قفس را از جمله ظرفیت های مغفول کشور عنوان کرد و گفت: با توسعه پرورش .شده است

 .کشور یک میلیون تن افزایش می یابدماهی در قفس در آب های شمال و جنوب کشور ،تولید آبزیان در 

 16قفس در دریاهای شمال و جنوب و آب های داخلی نصب شده است،خاطرنشان کرد: 400حجتی با اشاره به این که هم اکنون 

هزارتن آبزی به شیوه کشت در  50وی افزود: در سال جاری تولید .تولید شد 95هزارتن آبزی به شیوه پرورش در قفس در سال 

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که تولید محصوالت کشاورزی باید براساس تقاضا و بازار داخلی و .یش بینی شده استقفس پ

حدود دو برابر شده،در این مدت تولید آبزیان در کشور  57جهانی افزایش یابد،یادآور شد:در حالی که میزان جمعیت نسبت به سال 

وی با اشاره به این که برای آبزیان در  .افزایش یافته است 95هزارتن در سال  50یک میلیون و  هزارتن به بیش از 30از نزدیک به 

هزارتن آن به سایر کشورها  15هزارتن میگو در کشور تولید و  22بازار داخل و خارج از کشور تقاضا وجود دارد،گفت:سال گذشته 

در مصرف محصوالت غذایی موثر عنوان کرد و افزود: امروزه کاهش وزیر جهاد کشاورزی،آگاهی بخشی و فرهنگ سازی را .صادر شد

حجتی،توسعه کشت گیاهان دارویی نظیر عناب،زعفران  .مصرف نمک و شکر و افزایش مصرف آبزیان به فرهنگ مردم تبدیل شده است
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در بازار داخل و خارج از و گل محمدی در اراضی دیم را از دیگر ظرفیت های بخش کشاورزی عناون کرد و گفت:گیاهان دارویی 

کشور مشتریان فراوانی دارد و توسعه کشت و فرآوری آن در قالب طرح های مصوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت جهاد 

وزیر جهاد کشاورزی،پشتیبانی های دولت و مجلس در سه سال اخیر از بخش کشاورزی را در افزایش تولید .کشاورزی قرار دارد

به رکورد بی  92میلیون تن در سال  1.1رزی موثر دانست و افزود:با اقدامات انجام شده، تولید شکر در کشور از محصوالت کشاو

هزار هکتار کاهش  70افزایش یافته این درحالی است که سطح زیرکشت چغندرقند  95هزارتن در سال  650سابقه یک میلیون و 

وسعه مکانیزاسیون و سامانه های نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشت از وی تصریح کرد:استفاده از بذر مناسب،ت.یافته است

 .بوده است 95بهار به پاییز و بهره گیری از آب سبز )باران( از جمله عوامل افزایش تولید چغندر قند به شش میلیون تن در سال 

نی گفت:سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی جاری نسبت حجتی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه خوداتکایی در تولید دانه های روغ

به سال قبل نزدیک به سه برابر افزایش یافته و با استفاده از ارقام مناسب اقلیم های سرد،معتدل و گرم و همچنین توسعه مکانیزاسیون، 

 .تولید کلزا در کشور نیز تا سه برابر افزایش یابد 96پیش بینی می شود در سال 

 .استفاده از ارقام جدید متوسط برداشت محصول کلزا به پنج تن در هکتار افزایش یافته استوی افزود:با 

هزارتنی سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری از اختصاص این اراضی به کشت  500وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش 

ویت خاک و همچنین کاهش آفات و افزایش تولید گندم کلزا خبر داد و گفت: تناوب کشت کلزا با گندم موجب آزادسازی ازت و تق

دانه های روغنی کشاورزان به طور کامل خریداری شد،خاطرنشان کرد: در طرح  95حجتی با اشاره به این که در سال .می شود

 .سال آینده پیش بینی شده است 10درصد در  70خوداتکایی دانه های روغنی افزایش ضریب خودکفایی کشور تا 

اکید کرد: در دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های بازرگانی مناسب از جمله وضع تعرفه پایین تر برای کارخانه های روغن کشی وی ت

تالش شده به جای واردات روغن خام برای تامین نیاز داخلی، دانه روغنی وارد شود تا با فعال سازی کارخانه ها،ضمن تامین روغن از 

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم تشکیل و تقویت زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در .نیز بهره گیری شود کنجاله آن برای خوراک دام

نیست و برای برخورداری « کشاورزی تولید انبوه و اقتصادی»بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت:بازارهای سنتی پاسخگوی 

ید زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در بخش کشاورزی تقویت تولیدکنندگان از ارزش افزوده تولید و حفظ حقوق مصرف کنندگان با

وی با اشاره به این که در کشور فرانسه به عنوان کشوری پیشرفته از نظر کشاورزی و صنعتی،اتحادیه های تولیدی عرضه .شود

کشاورزی کشور برای مدیریت  محصوالت کشاورزی در داخل و بازارهای صادراتی برعهده دارند،بر لزوم تقویت اتحادیه ها و تشکل های

حجتی تصریح کرد: برای تقویت زنجیره تولید مزرعه تا سفره باید صنایع تبدیلی .تولید و بازاررسانی محصوالت کشاورزی تاکید کرد

ا هو تکمیلی،صنایع غذایی،بسته بندی و فرآوری در مناطق تولید در روستاها ایجاد شود تا ضمن اشتغال و درآمدزایی،جمعیت روستا

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید .نیز تثبیت شود

میلیارد تومان نقدینگی  700تضمینی،از اقدام بورس کاالی کشاورزی در معامالت محصول جو تفدیر کرد و گفت: با این افدام،دولت 

 .بر لزوم پرداخت به موقع سهم کشاورزان و حفظ اعتماد کشاورزان به بورس کاال تاکید کرد وی سپس.کمتری اختصاص داد

 وزارت جهاد کشاورزی پرچمدار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

در این نشست،نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی نیز در سخنانی با تقدیر از عملکرد مهندس حجتی در 

از تولید داخلی و اجرای طرح های کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را پرچمدار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توصیف  حمایت

 .کرد و گفت:اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری و اجرای طرح های آب و خاک و رودخانه های مرزی قابل تقدیر است

هزار هکتار اراضی پیرانشهر خبر داد و افزود: در حال  13های آب و خاک در رسول خضری از سرمایه گذاری برای اجرای پروژه 

 .هزار هکتار اراضی دیگر این شهر هستیم 5پیگیری برای اجرای پروژه های آب و خاک در 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 هزارتن شیر در روز 3اجرای طرح تاسیس کارخانه لبنی با ظرفیت 

یز از اجرای طرح تاسیس کارخانه لبنی با ظرفیت سه هزارتن شیر در روز در این نشست، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ن

میلیارد تومانی اجرا می شود و با اجرای آن تالش می کنیم تا  200این طرح با سرمایه گذاری  :توسط این انجمن خبر داد و گفت

ی اضافه کرد: عالوه بر این،به منظور ایجاد سید احمد مقدس.قلم کاالی وارداتی در صنعت لبنیات کشور را در داخل تولید کنیم 11

 .زنجیره تولید تا مصرف گوشت قرمز، اجرای طرح پرورش گوساله پرواری در دستور کار این انجمن قرار دارد

میلیون تن افزایش می یابددر نشست نوروزی وزیر جهاد کشاورزی،مدیرعامل بورس  2.5معامالت کاالهای کشاورزی در بورس به 

محصوالت ذرت و جو در بورس کاال معامله شد، اظهار داشت:امسال برنج نیز  95ان نیز در گزارشی با بیان این که در سال کاالی ایر

حامد سلطانی نژاد با اشاره به این که در مورد محصول گندم نیز در انتظار مصوبه  .به کاالهای مورد معامله در بورس اضافه می شود

  .میلیون تن کاالی کشاورزی در سال حاری در بورس کاال معامله می شود 2.5دولت هستیم،پیش بینی کرد: 

http://www.iana.ir/fa/news/42164/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۶تاریخ: 

 دولت رونق تولید و صادرات محصوالت پروتئینی را در دستورکار دارد

را مطلوب دانست و گفت: دولت برنامه  95معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی وضعیت تولید و صادرات محصوالت پروتئینی سال 

 .آورده های لبنی را امسال در دستور کار داردرونق تولیدو صادرات محصوالت پروتئینی، گوشت مرغ، تخم مرغ و فر

هزارتن گوشت  840حسن رکنی روز یکشنبه در گفت وگو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برای سال جاری، تولید حدود '

گذاری شده  هزارتن عسل هدف 86هزارتن تخم مرغ و  990هزارتن گوشت مرغ و  200میلیون تن شیرخام، دو میلیون و  10قرمز، 

 .وی اظهارداشت: بنابراین برنامه امسال رونق تولید و صادرات در این بخش است که به طور جد پیگیری می شود.است

هزارتن  170میلیون و  2هزارتن شیرخام،  650میلیون و  9هزارتن گوشت قرمز،  820پیش بینی تولید  95وی یادآورشد: در سال 

 510میلیون  9هزارتن گوشت قرمز،  815هزارتن عسل را داشتیم، که این اهداف با تولید  83 هزارتن تخم مرغ و 950گوشت مرغ، 

 .تن عسل تقریبا محقق شد 500هزارو  81هزارتن تخم مرغ و  940هزارتن  100هزارتن، دو میلیون و 

درصد، تخم مرغ  99.5مرغ درصد، گوشت  98.5درصد، شیرخام  99.5وی تصریح کرد: بنابراین طی این مدت، تولید گوشت قرمز 

هزارتن فراورده های لنبی به  750نزدیک  95ماهه سال  11وی با بیان این که در .درصد محقق شده بود 98درصد و عسل  99

کشورهای هدف صادر شده است گفت: این درحالیست که آمار صادرات اسفندماه هنوز مشخص نشده اما رکورد بی نظیر صادرات 

 .هزارتن فراورده های لبنی صادر شده است 600حدود  94به گفته وی، سال .ایملبنیات را داشته 

هزارتن در سال دانست و اضافه کرد: در بخش گوشت قرمز هنوز نتوانسته ایم به  900وی نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور را بیش از 

لید می شود و ناگزیریم برای تامین نیاز داخلی هزارتن گوشت قرمز در داخل تو 820طور کامل نیاز خود را پوشش بدهیم بنابراین 

هزارتن عنوان کرد و ادامه  300را یک هزارو  95وی عسل صادراتی سال .درصد نیاز کشور را از محل واردات تامین کنیم 10نزدیک 

 روی قیمت عسل داد: در عسل بازار خوبی در کشورهای منطقه داریم که تصورمان این است که به واسطه کششی که در داخل کشور

در بخش کشاورزی چهار میلیارد  95ماهه سال  10به گزارش ایرنا، طبق آمارها در .وجود دارد، اقبال برای صادرات کم شده است

درصد صادرات را  25میلیون دالر ،  100تن به ارزش یک میلیارد و  300دالر صادرات داشته ایم که بخش دام و طیور با یک هزار و 

 .میلیون دالری در بخش کشاورزی شده است 500ص داده که طی این مدت بخش دام و طیور موجب مثبت شدن به خود اختصا

 .کیلوگرم است 26براساس گزارش ها، ایران در تولید مرغ و تخم مرغ رتبه هفتم دنیا را دارد که سرانه مصرف حدود 

میلیون راس دام سبک به جمعیت  20نزدیک  95ند و سال درصد آنها مولد 40میلیون راس دام سبک داریم که  64همچنین نزدیک 

 .کنونی اضافه شده که همین میزان نیز به مصرف داخلی رسیده است

http://www.iana.ir/fa/news/42142/%D8%AF%D9%88%D9%84 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۶تاریخ: 

 آماده باش وزارت نیرو به چهار استان

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: چهار استان فارس، بوشهر و هرمزگان و جنوب استان کرمان، 

 .روزهای یکشنبه و دوشنبه )ششم و هفتم فروردین( در معرض بارندگی و سیالب قرار دارند

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: چهار استان فارس، بوشهر و هرمزگان و جنوب استان کرمان، 

 .روزهای یکشنبه و دوشنبه )ششم و هفتم فروردین( در معرض بارندگی و سیالب قرار دارند

های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، استان :افزود «میثم جعفرزاده»به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 

خوزستان، ایالم و لرستان نیز با توجه به شدت بارندگی کمتر نسبت به چهار استان پیش گفته، در همین ایام در اولویت دوم بروز 

آغاز و تا چهارم فروردین تداوم داشت، هایی که از انتهای اسفندماه سال گذشته وی گفت: موج بارندگی.پدیده سیالب قرار دارند

های خوبی به ثبت برسد، به گونه ای که در حوضه کرمان در های آبریز کرمان، بوشهر و هرمزگان بارندگیموجب شد تا در حوضه

 .سر ریز آب صورت گرفت« نسا»سدهای جیرفت، بافت، سیرجان و سد 

در هرمزگان « شمیل و نیان»های خوبی روی دهد، به طوری که سد آبگیریها سبب شد در سدهای کشور جعفرزاده افزود: بارندگی 

درصد  80نیز از شرایط آبگیری خوبی برخوردار شده و در خوزستان با توجه به بارشی که از اسفند آغاز و تاکنون ادامه داشته، بیش از 

پدافند غیرعامل وزارت نیرو خاطرنشان کرد:  مدیرکل دفتر مدیریت بحران و.ها توسط سدهای موجود در منطقه ذخیره شدسیالب

 .های هواشناسی، حوضه سیالب از محل سدها به بعد به صورت نرمال مدیریت شودتالش می شود با استفاده از پیش بینی

 سیالب ناپذیر بودن بافت اکثر شهرهای کشور 

های شهری مربوط به مدیران شهری از یریت سیالببه گفته وی، مدیریت سیالب در خارج از شهرها بر عهده وزارت نیرو است و مد

ها است و چنانچه بی نظمی و یا اختالل و خسارتی بر اثر بروز سیالب در شهرها ایجاد شود، ارتباطی ها و شهرداریجمله استانداری

 اند؛ اما آمادگی نیروهاییه نشدهخوبی برای سیالب تعبهای موجود شهری بهها و آبراهجعفرزاده تصریح کرد: مسیل.به وزارت نیرو ندارد

وی موضوع ورود آب به داخل مناطق مسکونی شهرستان دیر در استان بوشهر  .تواند بسیار موثر باشدخدمات شهری در این ایام می

با این وجود  را یادآور شد و گفت: این مساله ناشی از باال آمدن آب دریا بوده و ارتباطی به وزارت نیرو ندارد، 95اسفند  29در روز 

چند پایه و فیدر ساحلی شبکه برق )فیدر مجموعه ای از وسایل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معین که برای دریافت برق از باالدست 

سیستم برق رسانی و تحویل آن به پایین دست سیستم تعبیه می شود.( این شهرستان دچار آسیب و قطع برق بخش کوچکی از 

این مقام مسئول همچنین با اشاره به از مدار خارج شدن دو دستگاه  .در مدت کمتر از یک ساعت رفع شدشهر را بدنبال داشت که 

ترانسفورماتور برق در اهواز در ساعت یک بامداد روز گذشته )شنبه، پنجم فروردین( آن را ناشی از دالیل فنی برشمرد و خاطرنشان 

وی گفت: اکنون .رار گرفتند و در کمتر از نیم ساعت ترمیم شده و به مدار بازگشتندها نیز بالفاصله مورد عیب یابی قکرد: این ترانس

 .خدمات آب و برق همه شهرهای جنوبی کشور وصل است و مشکلی از این بابت وجود ندارد

http://www.iana.ir/fa/news/42138/%D8%A2%D9%85%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 کردستان در طرح کشاورزی 2بهره برداری و آغاز عملیات 

رئیس جمهوری همراه با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی ربیعی وزیر تعاون و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و چند تن از مقام 

آیین بهره برداری از فاز نخست شبکه فرعی آبیاری پایاب سد زیویه  .امروز به استان کردستان سفر کردندهای عالی رتبه کشوری 

به گزارش ایرنا، آیین افتتاح و شروع .کامیاران و آغاز عملیات انتقال آب سد آزاد سنندج روز شنبه با حضور رئیس جمهوری برگزار شد

عملیات احداث فاز نخست  .فرانس توسط حجت االسالم حسن روحانی برگزار شدطرح به صورت ویدئو کن 2عملیات اجرایی این 

 108آغاز شده بود و در مجموع برای آن بیش از  1392هکتار از سال  640شبکه فرعی آبیاری پایاب سد زیویه کامیاران به مساحت 

نفر از روستاییان  380دیم این منطقه به آبی برای  هکتار از اراضی 640با افتتاح این طرح ضمن تبدیل  .میلیارد ریال هزینه شده است

امروز همچنین با حضور رئیس جمهوری عملیات شبکه های آبیاری و زهکشی سامانه  .شهرستان کامیان اشتغال جدید ایجاد شد

ه با بهره برداری از میلیارد ریال هزینه می شود ک 454برای اجرای این طرح نیز در مجموع بیش از  .انتقال سد آزاد سنندج آغاز شد

رئیس جمهوری همراه با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی ربیعی وزیر تعاون  .نفر شغل ایجاد می شود 800آن برای بیش از 

  .و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و چند تن از مقام های عالی رتبه کشوری امروز به استان کردستان سفر کردند

هزار و  27یات همراه به کردستان چند طرح بزرگ صنعتی، کشاورزی، انرژی و عمرانی به ارزش بیش از در سفر رئیس جمهوری و ه

هزار شغل مستقیم است که شامل پنج طرح بزرگ  6میزان اشتغال زایی این طرح ها  .میلیارد ریال به بهره برداری می رسد 500

های کنسانتره آهن صبانور و کیمیا معادن سپاهان و کیمیا کاشت صنعتی از جمله کارخانه های الستیک بارز کردستان، تولیدی 

جنوب کشور )مسیر -کیلومتر از کریدور شمال 18.5تکمیل  .اطبا، آبگیری دو سد مخزنی چراغ ویس سقز و سد زیویه کامیاران است

سانی از سد چراغ ویس به شهر واحد مسکن مهر، آبر 170کیلومتر راه روستایی، تکمیل یک هزار و  30دیواندره(، تکمیل -سنندج

سقز، پایان عملیات اجرایی سد قوچم دهگالن، بهره برداری از تصفیه خانه سریش آباد از دیگر طرح هایی است که امروز با حضور 

 63.20بهره برداری از چهار طرح احداث و افزایش پست های برق استان شامل پست های  .رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد

طرح ایجادی و توسعه ای  833ووات بهاران سنندج، نظام آباد قروه، نگل سرآوباد و مریوان، افتتاح هفت طرح مخابراتی در قالب کیل

  .ایستگاه دیجیتال روستایی صدا و سیما از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به کردستان است 100و احداث 

میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده از دیگر برنامه  760سروآباد با  -د و محور کامیاران آغاز عملیات اجرایی باند دوم گردنه صلوات آبا

رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید در نخستین  .هایی که است در دومین سفر رئیس جمهوری به کردستان برنامه ریزی شده است

، 1395طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  .تان بودندمهمان مردم اس 1394سفر خود به کردستان روز یکشنبه چهارم مرداد 

درصد هم در مناطق  29.2درصد در مناطق شهری و  70.8نفر است که از این تعداد  11هزار و  603جمعیت کردستان یک میلیون و 

  .روستایی استان ساکن هستند

http://www.iana.ir/fa/news/42115/%D8%A8%D9%87%D8%B1 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا – ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 طرح بزرگ مقیاس در بخش آب کردستان با حضور رییس جمهور 5بهره برداری از 

حضور وزیر نیرو، با اشتغالزایی سه  همزمان با سفر رئیس جمهوری به کردستان، پنج طرح بزرگ مقیاس در بخش آب روز شنبه با 

 .میلیارد تومان هزینه، به صورت ویدیو کنفرانس در شهرهای مختلف استان به بهره برداری رسید 100نفر و  453هزار و 

به گزارش ایرنا این طرح ها شامل آبگیری سد مخزنی چراغ ویس سقز، شبکه آبیاری و زهکشی سد زیویه کامیاران، آبرسانی به شهر 

  .سقز از سد چراغ ویس، پایان عملیات اجرایی سد قوچم دهگالن، بهره برداری از تصفبه خانه فاضالب شهر سریش آباد است

میلیون مترمکعب با هدف تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان سقز، با  86سد چراغ ویس شهرستان سقز با حجم مخزن 

  .امروز در سفر رئیس جمهوری و با حضور وزیر نیرو آبگیری شدمیلیارد ریال  740اعتباری بیش از هزار و 

میلیون متر مکعب در  33لیتر در ثانیه معادل  200کیلومتر با ظرفیت انتقال هزار و  26.1خط انتقال آب شرب شهر سقز به طول 

میلیارد ریال با هدف  270ری بیش از شبکه پایاب سد زیویه نیز با اعتبا .میلیارد ریال اجرا شده است 440سال با اعتباری بیش از 

ارتقای سیستم آبیاری سنتی به تحت فشار، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در زمینه باغداری، کشاورزی و صنایع وابسته با همزمان 

ی کشاورزی پایین هکتار از اراض 200با افتتاح این طرح، آب هزار و  .با سفر رئیس جمهوری به استان کردستان به بهره برداری رسید

  .میلیون مترمکعب در سال جهت توسعه و بهبود کشاورزی، تامین شد 12دست به میزان 

هزار و  27در سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به کردستان چند طرح بزرگ صنعتی، کشاورزی، انرژی و عمرانی به ارزش بیش از 

هزار شغل مستقیم است که شامل پنج طرح بزرگ  6زایی این طرح ها  میزان اشتغال .میلیارد ریال به بهره برداری می رسد 500

صنعتی از جمله کارخانه های الستیک بارز کردستان، تولیدی های کنسانتره آهن صبانور و کیمیا معادن سپاهان و کیمیا کاشت 

جنوب کشور )مسیر -کریدور شمال کیلومتر از 18.5تکمیل  .اطبا، آبگیری دو سد مخزنی چراغ ویس سقز و سد زیویه کامیاران است

واحد مسکن مهر، آبرسانی از سد چراغ ویس به شهر  170کیلومتر راه روستایی، تکمیل یک هزار و  30دیواندره(، تکمیل -سنندج

سقز، پایان عملیات اجرایی سد قوچم دهگالن، بهره برداری از تصفیه خانه سریش آباد از دیگر طرح هایی است که امروز با حضور 

 63.20بهره برداری از چهار طرح احداث و افزایش پست های برق استان شامل پست های  .رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد

طرح ایجادی و توسعه ای  833کیلووات بهاران سنندج، نظام آباد قروه، نگل سرآوباد و مریوان، افتتاح هفت طرح مخابراتی در قالب 

آغاز عملیات اجرایی  .روستایی صدا و سیما از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به کردستان است ایستگاه دیجیتال 100و احداث 

میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده از دیگر برنامه هایی که است در  760سروآباد با  -باند دوم گردنه صلوات آباد و محور کامیاران 

رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید در نخستین سفر خود به  .شده استدومین سفر رئیس جمهوری به کردستان برنامه ریزی 

، جمعیت کردستان 1395طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  .مهمان مردم استان بودند 1394کردستان روز یکشنبه چهارم مرداد 

د هم در مناطق روستایی استان درص 29.2درصد در مناطق شهری و  70.8نفر است که از این تعداد  11هزار و  603یک میلیون و 

  .ساکن هستند

http://www.iana.ir/fa/news/42114/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰7تاریخ: 

 تولیدگام بلند دولت برای حمایت از  10

هزار بنگاه کوچک و متوسط  20.3هزار میلیارد ریال تسهیالت به بیش از  140.7بالغ بر  1395ماه اول سال  11روزنامه ایران : در 

ها کاهش نرخ سود بانکی در چند مرحله در دستور کار ها و بنگاهاعطا شد. برای حمایت از تولید و تأمین شرایط مناسب مالی تولیدی

هزار  3824.5های تولیدی از تسهیالت بانکی به سهم سرمایه در گردش واحد 1395ماهه سال  9 طی.رار گرفتبانک مرکزی ق

 .درصد رشد داشته است 43.5میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 

ها بر اقتصاد المللی و تأثیر این تکانههای بینه با تکانههای اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از تولید داخلی و مقابلتوجه به سیاست

 های مختلفی هم تدوین وها و برنامهکشور در چند سال گذشته در فضای اقتصاد کشور مورد توجه بوده است. در این راستا سیاست

ی های مختلففعالیت دولت یازدهم گام اجرا شد. با این حال اهمیت این موضوع با توجه به نامگذاری امسال فزونتر شده است. در طول

های دولت ایجاد رونق در اقتصاد و تالش برای خروج از رکود صنایع و ترین اولویتبرای حمایت از تولید برداشته شد و در زمره مهم

مزایای حمایت از تولید  ترینها بود. حمایت از تولید داخلی مزایای فراوانی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. یکی از مهمتولیدی

شمارند. از خروج سرمایه به بیرون از کشور به دلیل ملی را حفظ مشاغل موجود، ایجاد مشاغل جدید و در نتیجه کاهش بیکاری می

گذار از سرمایه خویش در داخل کشور جلوگیری خواهد شد و با افزایش تولید ملی و تقویت پول ملی و امکان استفاده بهینه سرمایه

 .مکان استفاده از پول ملی در مبادالت، وابستگی کشور به ارز خارجی کاهش پیدا خواهد کردا

 اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی**

هایی در ، نگرانی1393زای کاهش شدید قیمت جهانی نفت و در نتیجه افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال بروز شوک برون

نسبت به تنظیم بسته  1394ه وجود آورد. در همین راستا، تیم اقتصادی دولت در سال ب 1394خصوص افت رشد اقتصادی در سال 

سیاستی تحریک رشد اقتصادی اقدام کرد. در این راستا طرح تحریک متقاضیان خودرو اجرا شد. در قالب اعطای تسهیالت به 

هزار  3هزار دستگاه خودرو و  129.9برای بیش از هزار میلیارد ریال  28.5آالت کشاورزی بالغ بر خودروسازان و سازندگان ماشین

همچنین حسب مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص رفع تنگناهای  .های عامل منعقد شدآالت کشاورزی با بانکدستگاه ماشین

 کزی نسبت بهها صادر شده و بانک مراقتصادی واحدهای تولیدی، مقرر شد کارت اعتباری خرید کاالهای ایرانی نیز توسط بانک

هزار فقره کارت با اعتبار بالغ بر 93.3هزار میلیاردریال اقدام کند. در این راستا، بالغ بر  42تأمین مالی طرح مذکور جمعاً به مبلغ 

 .هزار میلیارد ریال )توسط سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه( تاکنون صادر و در اختیار مشمولین این طرح قرار داده شده است 5.3

 سود بانکی کاهش نرخ**

ها کاهش نرخ سود بانکی در چند مرحله در دستور کار بانک ها و بنگاهبرای حمایت از تولید و تأمین شرایط مناسب مالی تولیدی

 95درصد در تیرماه  15به  1393درصد در سال  22ساله از های یکهای سود سپردهمرکزی قرار گرفت. به طوری که سقف نرخ

یافت. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیالت عقود مشارکتی قابل درج کاهش 

 1395درصد در تیرماه سال  18به حداکثر  1393درصد در تیرماه سال  21و  22در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 

 .کاهش یافت

 تولیدی تأمین سرمایه در گردش واحدهای**

هزار میلیارد ریال بالغ شد  4173به  1393درصدی نسبت به سال  22، با رشد 1394حجم تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در سال 

درصد از تسهیالت مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت. سهم سرمایه در گردش از کل  63.1که 
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درصد بود. بر اساس آخرین اطالعات موجود،  82.2معادل  1394بخش صنعت و معدن در سال تسهیالت پرداختی شبکه بانکی به 

درصد رشد  43.5هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل  3824.5به  1395ماهه سال  9 طی

 .درصد بوده است 64.1ره مزبور نیز معادل داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در دو

 های کوچک و متوسطهزار میلیارد تومانی برای بنگاه 16تسهیالت **

های تولیدی کوچک و متوسط هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه 16در قالب طرح رونق تولید که با تعریف و تدوین برنامه اعطای 

هزار  140.7بالغ بر  1395ماه اول سال  11شدند. بر اساس آخرین آمار و اطالعات، در عملیاتی شد هزاران بنگاه اقتصادی فعال 

هزار میلیارد  160هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که قرار بود این رقم تا پایان سال به  20.3میلیارد ریال تسهیالت به بیش از 

 .ریال افزایش یابد

 مدیریت بازار ارز برای حمایت از تولید**

های بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاده از تمامی ظرفیت 1392-95های رویکرد کلی دولت در حوزه مدیریت بازار ارز طی سال

موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است. در این راستا، بجز در یک دوره کوتاه در سال 

شرایط آرام و نرمالی را سپری کرده است. همچنین بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای ، عمدتاً بازار ارز 95

تومانی جهت ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تأمین ارز مورد نیاز  3600واردکنندگان بر اساس دالر 

 .واردکنندگان بوده است

 ت غیرنفتی، گردشگری و درماناعمال مالیات صفر برای صادرا**

های تولیدی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای پنج حوزه صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی، محصوالت بخش کشاورزی، فعالیت

ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ها، هتلمعدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی و بیمارستان

 .های دولت برای حمایت از تولید بودترین سیاستسال یکی از مهم10مدت به 

 تحریک تقاضا در بخش ساختمان و مسکن**

های قبلی موضوع مسکن مهر را مورد پیگیری قرار داده و در راستای تکمیل طرح مسکن مهر: دولت یازدهم در اجرای تعهدات دولت

وششی دریغ نکرده است.در این راستا افزایش سقف فردی تسهیالت طرح مسکن مهر گونه کهای نیمه تمام مسکن مهر از هیچطرح

تمام این طرح، افزایش سقف کلی اعتبار بانک مسکن بابت تأمین مالی طرح های نیمهمیلیون ریال برای تکمیل طرح 300به  250از 

میلیون  400به  300هیالت طرح مسکن مهر ازهزار میلیارد ریال و همچنین افزایش سقف فردی تس 555.4به  500مسکن مهر از 

 .ترین اقدامات بوده استریال در زمره مهم

ها( در بانک مسکن امکان برخورداری از اولی انداز مسکن یکم )خانهاندازی حساب صندوق پسمعرفی ابزارهای نوین مالی: با راه

میلیون ریال فراهم شد. نرخ سود این 600یک میلیارد و  میلیون ریال و برای هر زوج تا 800تسهیالت مسکن تا سقف انفرادی 

 16های فرسوده و سایر مناطق شهری کاهش یافت. آمار عملکرد صندوق تا پایان درصد به ترتیب در بافت 9.5و  8تسهیالت نیز به 

گذاری نیز در این صندوق سپرده هزار میلیارد ریال 27.9هزار فقره حساب افتتاح و مبلغ  129دهد، بیش از نشان می 95 ماه سالدی

 .شده است

 حمایت از تولید کشاورزی و رشد چهار برابری تولید گندم**

ید های بانکی و پولی از یکسو و خرها حمایتی دولت در بخش کشاورزی برای تولید بیشتر شامل بسته متنوعی از سیاستسیاست

هزار  4ها موجب شد که رقم خرید محصوالت کشاورزی از ن سیاستشود. همیتضمینی محصوالت با قیمت مناسب از سوی دیگر می

برسد که رشد حدود چهار برابری تولید و خرید را نسبت  95میلیارد تومان در سال  700به چهارده هزار و  92میلیارد تومان سال 
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میلیارد  5ندم شد و همچنین بهبود ها موجب خودکفایی گدهد. حمایت از تولیدات کشاورزی بعد از سالبه سه سال گذشته نشان می

 .دالری تراز امنیت غذایی کشور را موجب شد

 سیاست بازار در برابر بازار**

بازار »به منظور حمایت از تولیدات کشاورزی و اجرای اقتصاد مقاومتی برای محصوالت کشاورزی که نیازمند واردات هستیم سیاست

ت و برای نخستین بار دولت در پسابرجام، طرحی را آماده کرد که اجازه واردات محصوالت در دستور کار قرار گرفته اس« در ازای بازار

های محصوالت کنندهاجرای این طرح مورد استقبال گسترده کشاورزان و تولید .کشاورزی تنها در مقابل صادرات مازاد تولید صادر شود

 .کشاورزی واقع شد

 برنامه ششمدرصد تسهیالت به تولید در  40تخصیص **

تسهیل فرآیندهای صادراتی از سوی متولیان صنعت و تولید کشور و همچنین سوق دادن منابع بانکی به سمت تولید نیز در دستور 

کار دولت قرار داشته و دارد. بر همین اساس وزیر صنعت از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور خبر داد و اعالم کرد به این منظور 

که ساختمان دو سفارتخانه در اختیار بخش خصوصی و ترجیحاً اتاق صنایع و معادن ایران قرار بگیرد تا به این طریق  توافق کردیم

زاده از ارائه تسهیالتی در راستای شرکت واحدهای تولیدی در مسیر صادراتی هموار شود. برای هموارسازی مسیر صادراتی نعمت

درصد تسهیالت به بخش 40کند. تخصیص ها را تقبل میدرصد هزینه50در مواردی تا های خارج از کشور خبر داد که نمایشگاه

حمایت  هایصنعت و معدن در برنامه ششم توسعه در راستای رفع مشکالت بخش صنعت و تقویت تولید نیز در زمره دیگر سیاست

 .شوداز تولید محسوب می

http://www.iana.ir/fa/news/42162/10%DA%AF%D-8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰7تاریخ: 

میلیارد دالری دولت برای توسعه اشتغال روستایی در مجلس/ ماموریت به وزیران  1/5بررسی دوباره الیحه 

 بازارهای جدید صادراتیخارجه و اقتصاد برای جذب 

تاکید کرد که گفتمان حاکم بر کشور در سال جاری باید گفتمان تولید و  96حسن روحانی در نخستین جلسه هیات دولت در سال 

حسن روحانی در نخستین جلسه هیات دولت در سال اشتغال شود و همه اعم از قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به صحنه بیایند

اشتغال شود و همه اعم از قوه قضاییه و نیروهای مسلح کرد که گفتمان حاکم بر کشور در سال جاری باید گفتمان تولید و تاکید  96

با  1396به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، رئیس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت در سال باید به صحنه بیایند.

م انقالب را باید به دقت اجرا کرد، گفت: چارچوب و دستور العملی را برای اجرای منویات مقام های رهبر معظبیان اینکه توصیه 

روحانی در ابتدای این نشست، ضمن تبریک مجدد سال نو، از همه کارگزاران و روزهای آتی صادر خواهم کرد.معظم رهبری در 

نیز  96ایران، تالش و فعالیت کردند، تشکر کرد و گفت که در سال  کشور و رفاه حال ملتبرای آبادانی  95خدمتگزارانی که در سال 

جمهوری همچنین از همه مسئوالن و افرادی  رییس.خدمت به کشور و ملت را ادامه خواهیم دادبا همت مضاعف، همین راه و مسیر 

و تعطیالت نوروزی در ستادهای  95پایانی سال  روزهایها در که در نهادهای دولتی، نیروهای انتظامی، مسلح ، امنیتی و دیگر دستگاه

روحانی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی .مردم پرداختند، تشکر کردسفر و عرصه تأمین امنیت کشور تالش کرده و به ارایه خدمت به 

تمندانه اعالم می کنیم بی سابقه بوده است و عز، در ربع قرن اخیر  95هزار شغل در سال  700دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد 

صادرات اجناس و کاالهای غیرنفتی بود. تراز مثبت ارز مورد نیاز هر آنچه که به کشور وارد شد، از محل  95و  94های که در سال

رد: رییس شورای عالی اقتصاد تصریح ک.و این مایه عزت کشور استتجاری یعنی رشد تولید و این یعنی تالش و فعالیت افزایش یافته 

درصد بیشتر از  50مالیاتی کشور، درآمدهای  95تراز مثبت تجاری یعنی اینکه اتکاء به نفت نیز کاهش پیدا کرده است. در سال 

اد مسیر خوداتکایی و مقاوم شدن اقتصدرآمد نفتی کشور بود و این تراز بین درآمدهای نفتی و غیرنفتی، گواه آن است که کشور در 

را فرصتی مغتنم  "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"تحت عنوان  96جمهوری نامگذاری سال  رییسکند.یقرار گرفته و حرکت م

دولت در سال جدید مسئولیت سنگینی برای ارتقاء و رشد بخش تولید دارد. باید مراقبت بیشتری نسبت برای کشور دانست و گفت: 

ین ای بردولتی داشته باشیم، تا ارتباط صحیح و رقابت سالم و سازندهخصوصی، عمومی دولتی و عمومی غیهای بزرگ به بنگاه

روحانی با بیان اینکه باید تالش کنیم نکته مهمی که مقام معظم رهبری های متوسط و کوچک ایجاد شود.بنگاههای بزرگ با بنگاه

قت اجرایی شود، اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی قانون اساسی، بیان کردند به د 44سازی واقعی و اجرای دقیق اصل درباره خصوصی

هایی که دولت گذشته سهامی جمهوری اظهار کرد: از همه دستگاه رییسعرصه گام بردارد.و دارایی امسال باید با تمام توان در این 

به مردم قرار دهند تا اقتصاد این سهام را در معرض فروش و واگذاری خواهم که را تحت عنوان رد دیون به آن ها واگذار کرده می

 توصیه مقام معظم رهبری در این زمینه به اجرا درآید.کشور به معنای واقعی مردمی و خصوصی شود و 

خواهم که با تمام توان به صحنه بیایند، تصریح کرد: طبق قانون روحانی با بیان اینکه از قوه قضائیه، نهادها و نیروهای مسلح می

تواند از امکانات و توان انسانی نیروهای مسلح در مسیر ساختن کشور در زمان صلح استفاده کند، بلکه تنها میاساسی، دولت نه 

های نیروهای مسلح در مسیر آبادانی کشور جمهوری تأکید کرد: دولت باید از همه توان و ظرفیت رییسموظف به این کار شده است.

افتد که همه مردم را خوشحال ای در عرصه سازندگی و رونق اقتصادی کشور اتفاق میزندهصورت تحوالت سااستفاده کند که در این 

روحانی در ادامه گفت: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید داشتند نباید صادرات ما صرفاً به چند کشور، محدود شود. خواهد کرد.

 اقتصادیجد در این عرصه ورود کرده و با کمک دیپلماسی پایدار، روابط  های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید بهوزارتخانه
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تر جمهوری افزایش تعداد کشورهای هدف صادراتی را به معنای مقاوم رییسکشور را با تعداد بسیار بیشتری از کشورها، توسعه دهند.

یرانی را افزایش دهیم و هم کاالهای صادراتی هدف صادراتی محصوالت اشدن اقتصاد کشور دانست و افزود: باید هم کشورهای 

روحانی به تأکیدات مقام معظم رهبری انجامد.گسترش تعامل ایران با جهان میکشورمان را متنوع کنیم که این موضوع به تقویت و 

قاچاق، راهکار این موضوع را  لزوم مقابله مؤثر بادرباره معضل قاچاق کاال اشاره کرد و اظهار کرد: رهبر معظم انقالب ضمن تأکید بر 

ا باعث به دردسر افتادن مردم هم می شود، بلکه مبارزه بفروشان در این عرصه مقابله کرد که نیز تبیین کردند که نباید صرفاً با خرده

ی ندارد که چه فرد جمهوری ادامه داد: فرق رییس.نظارت کامل کندقاچاق را باید از مرزها آغاز کرد و گمرک باید روی همه واردات، 

مسلح فرقی ندارد، واردات کاال باید تحت نظارت دقیق و و یا دستگاهی بخواهد کاال وارد کند؛ دولتی، خصوصی، عمومی ونیروهای 

تواند کشور را از قاچاق مصون نگه دارد، نظارت دقیق در مرزها میهای مدرن و دقیق انجام شود. گیری از دستگاهکامل گمرک با بهره

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در کند.زیادی ایجاد میچرا که این معضل برای تولید و صنعت کشور مشکالت 

رای های الزم بشامل دستورالعمل« اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال»روزهای آتی چارچوبی را برای اجرای شایسته شعار سال، یعنی 

های هر دستگاه و بویژه معاون اول محترم به عنوان که در آن مسئولیتکنم ستاد اقتصادی دولت ابالغ می وزرا و مسئوالن دولتی و

جمهوری با تأکید بر اینکه نباید در سالی که به نام اشتغال و تولید نامگذاری  رییسفرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

توانیم با تمرکز بر تولیداتی که هزار شغل ایجاد کردیم، می 700تر سالی شرایط سختدر شده به مسیر دیگری برویم، گفت: ما اگر 

 روحانی اضافه کرد: تمرکز بر ایجاد اشتغال بیشتر و رشد تولید،اشتغال ساالنه را افزایش دهیم.آفرینند، رقم ایجاد اشتغال بیشتری می

های ما و بویژه صدا و سیما به عنوان رسانه حرکت کنیم؛ رسانه 96سال ر وظیفه شرعی و ملی ماست. همه باید در مسیر تحقق شعا

 سامان دهند که گفتمان حاکم امسال، گفتمان اشتغال و تولید باشد.ها، حرکتی را ها و سایتها، خبرگزاریملی، روزنامه

های راه و گری، اظهار داشت: از وزارتخانهواسطههای ناسالم در عرصه اقتصاد کشور، از جمله جمهوری با انتقاد از فعالیت رییس

اقتصاد گری از عرصه های نوین برای حذف واسطهخواهم تا راههای مسئول میشهرسازی، معاونت علمی و فناوری و دیگر دستگاه

ق جوانان تحصیلکرده خالروحانی با بیان اینکه باید شرکت های دانش بنیان را توسعه دهیم، تصریح کرد: .کشور را به خدمت بگیرند

دانند، اما معتقدم این تعداد التحصیل بیکار در کشور را مایه غم و اندوه میها تعداد زیاد جوانان فارغورود کنند. برخیها در این عرصه

 ا فراهم کنیم.التحصیل و آماده بکار یک فرصت بزرگ و مایه افتخار کشور بوده و باید مسیر اشتغال را برای آنهفارغاز جوانان 

رییس شورای اقتصاد اظهارداشت:دولت ، مجموعه تیم اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی همه دست به دست هم خواهند داد و ملت 

جمهوری گفت: آمار و ارقامی که در ایام اخیر از  رییسما شاهد یک رشد شتابنده و اشتغال بسیار خوبی در سال جاری خواهد بود.

برای اولین بار  96شد، بسیار امیدوارکننده هستند. در سال های اقتصادی، ارایه نفت و گاز، برق و آب و دیگر عرصههای رشد بخش

های گیریم و در برداشت از منابع مشترک نفتی نیز پیشرفتسبقت میاز همسایه جنوبی خود در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی، 

ای خواهد بود و خدمات رو شاهد تحول و نوسازی گسترده 96: ناوگان حمل و نقل کشور در سال روحانی افزودبسیار خوبی داشتیم.

شاهد  95ادامه خواهد یافت. صنایع دفاعی کشور هم مثل سال  95ها، مثل سال های آموزش، بهداشت و دیگر زمینهزمینهبه رشد در 

الیحه  95ای روستاها، اقدامات مؤثرتری انجام شود، اظهار داشت: در سال جمهوری با تأکید بر اینکه باید بر رییسخواهند بود.رشد 

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به منظور توسعه اشتغال روستایی به مجلس ارسال شد که شاید  1.5برای برداشت ای دو فوریتی 

ویب این تصهای زودگذر بگذریم و با باید از این بحثبا مالحظه مساله انتخابات، تصویب آن را به تأخیر انداختند، ولی نمایندگان 

روحانی تصریح کرد: خدماتی که در دولت یازدهم در زمینه آب، برق، گازرسانی، الیحه به ایجاد تحولی بزرگ در روستاها کمک کنیم.

ها این است که از همه، بویژه رسانه روستاها، ارایه شده ، بسیار بزرگ است و درخواست منهای مواصالتی و امثال آن برای ایجاد راه

نکنیم تبیین خدمات دولت تبیین عملکرد یک گروه است، بلکه این کار امید دادن به مردم و ایجاد این خدمات را تبیین کنند. فکر 
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 قاومتی، پشتیبانیخواهم به طور جدی از اجرای اقتصاد مجمهوری با بیان اینکه از قوه قضائیه می رییسنشاط و حرکت اجتماعی است.

های شفاف و روشنی تهیه کنند که دیگر تأمین داوری در کشور ام، فرمهای اقتصاد و دادگستری خواستهوزارتخانهکند، گفت: از 

 .دنیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشد. قوه قضائیه باید به طور جدی برای ایجاد امنیت اشتغال و تولید وارد عمل شواالمکان، حتی

است و آفرین گذاری در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی، ثباتروحانی اظهار داشت: قطعاً همکاری خوب مجلس به عنوان نهاد قانون

خود های اقتصادی و تولیدی در جریان فعالیت شود بنگاههای اقتصاد مقاومتی باعث میپشتیبانی قوه قضائیه از اجرای سیاست

جمهوری با بیان اینکه مدیران کشور باید در عرصه تولید و اشتغال به آنچه که مد نظر  رییسه باشند.احساس امنیت بیشتری داشت

ها اعمال کنند، اما باید دقت تصریح کرد: نهادهای نظارتی نیز باید نظارت دقیقی بر فعالیتمقام معظم رهبری است، عمل کنند، 

شته باشد، چرا که خلط نظارت و اجرا، تولید و اشتغال و همچنین مدیران را در کار اجرایی نداکنند که نظارت آنها دخالتی در امور 

روحانی اظهار امیدواری کرد که همه در حیطه مسئولیت گیرد.فعالیت قدرتمندانه و قوی را از آنها میخود دچار مشکل کرده و اجازه 

و تولید و رونق بیشتر اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال بیشتر برای و وظایف خود بهتر از گذشته برای تحقق شعار سال، یعنی اشتغال 

 جوانان تالش کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/42168/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 بازنگری استاندارد آموزشی کار و دانش در حوزه منابع طبیعی و آب و خاک

نشست کمیته تدوین استانداردهای آموزشی کار و دانش در حوزه منابع طبیعی و آب و خاک به منظور بررسی فرم ها وشیوه طراحی 

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهاد ایانا از به گزارش .جدید استانداردسازی تشکیل برگزار شد

کشاورزی، میرزایی با بیان این مطلب افزود: در این نشست نخست معاون برنامه ریزی و تدوین منابع علمی موسسه بر طراحی و 

ی جدید براساس فرمت تجزیه مشاغل با مشارکت تدوین دوره های کار و دانش تأکید کرد و سپس فرم ها و شیوه طراحی استانداردها

اعضاء تشریح و یکی از فرم ها به صورت مقدماتی تکمیل شد.مدیر گروه تخصصی منابع طبیعی و آب و خاک مؤسسه در پایان گفت: 

هر کدام از  در خاتمه این نشست پس از تبادل نظر مقرر گردید مشاغل موجود در این حوزه توسط سر گروه ها تهیه و ارایه شود و

سر گروه ها نیزبا همکاری اعضای کارگروه نسبت به تجزیه مشاغل و تکمیل فرم ها اقدام کنند و نتایج را در اختیار سایر سر گروه ها 

 برگزار خواهد شد، بررسی شود. 1396قرار دهند تا نتیجه کار در جلسه کمیته که در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 

http://www.iana.ir/fa/news/42256/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

تولید روستایی و های رشد کشاورزی در گرو جدایی مدیریت زمین از مالکیت زمین است/ تقویت تعاونی

 دهدهای سهامی زراعی تولیدات کشاورزی را افزایش میشرکت

تعاونی تولید بر اساس اهداف توسعه فنی و اقتصادی طراحی شده و ضوابط مربوط به شکل گیری و توسعه آن ها به ویژه از سال 

اثربخشی این شرکت ها به ویژه در خصوص اهداف با اجرای قانون تعاونی کردن تولید به اجرا گذارده شد. به دلیل کارآمدی و 1349

کالن بخش کشاورزی، جایگاه ها و نقش های بیشتری در طول زمان به آن ها اختصاص داده شد که از آن جمله می توان به واگذاری 

 .مدیریت شبکه های آبیاری، تحقق یکپارچه سازی و یکجاکشتی، و نیز تحقق برنامه های الگوی کشت اشاره کرد

 زاده:وحید اسالم -گزاری کشاورزی ایران )ایانا( خبر

تعاونی تولید بر اساس اهداف توسعه فنی و اقتصادی طراحی شده و ضوابط مربوط به شکل گیری و توسعه آن ها به ویژه 

یژه وبا اجرای قانون تعاونی کردن تولید به اجرا گذارده شد. به دلیل کارآمدی و اثربخشی این شرکت ها به 1349از سال 

در خصوص اهداف کالن بخش کشاورزی، جایگاه ها و نقش های بیشتری در طول زمان به آن ها اختصاص داده شد که 

از آن جمله می توان به واگذاری مدیریت شبکه های آبیاری، تحقق یکپارچه سازی و یکجاکشتی، و نیز تحقق برنامه 

ازتاب اهداف غایی بخش کشاورزی و مداخله گری های های الگوی کشت اشاره کرد. این نقش ها به طور مستقیم ب

توسعه گرایانه حاکمیتی در عرصه کشاورزی است و به همین دلیل بهبود مداوم فرآیندها و سازوکارها و رویه های مربوط 

د ایجابه توسعه نظام های بهره برداری در دستور کار آن ها قرار گرفته است. برنامه های بهبود فرآیندها می تواند با 

ظرفیت ها و امکانات، زمینه های الزم برای پذیرش نقش ها و مسئولیت های جدید بر اساس نیازهای رو به رشد و متغیر 

حمید رضا زرنگار هر چند بخش کشاورزی را در شرکت های تعاونی تولید و سایر شیوه های بهره برداری فراهم کنند. 

سال سابقه مطالعاتی و پژوهشی در زمینه توسعه روستایی،  2۸اما  تحصیالت اش در حوزه ارتباطات اجتماعی است ،

جوامع محلی و نظام های بهره برداری کشاورزی دارد. او معتقد است همچنان خردی و پراکندگی اراضی معضل عمده 

این  بابخش کشاورزی و عاملی برای پایین بودن درآمد و ضعف بنیه اقتصادی کشاورزان است. در ادامه متن گفت وگو 

 کارشناس صاحب نظر آمده است.

************ 

اید چه استنباطی از این های بهره برداری کشاورزی داشته*شما به عنوان کسی که مطالعات بسیاری در زمینه نظام

 مفهوم دارید؟ 

اند. طفی ازکیا ارائه دادهها پیش محققانی همچون مرحوم دکتر محمد عبداللهی و آقای دکتر مصبیان و تعریف من همان است که سال

بر این اساس مراد از نظام بهره برداری، سازمانی اجتماعی )اقتصادی و فنی( مرکب از عناصری به هم پیوسته است که با هویت و 

توان سازد. میمدیریتی واحد و در چارچوب شرایط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی محیط خود، امکان تولید کشاورزی را فراهم می

یی که هانظام بهره برداری اساسی ترین و عمده ترین موضوع مطرح شده در بخش کشاورزی است. در جدیدترین تقسیم بندی گفت

های بر اساس این شاخص انجام می شود، سه نوع نظامبهره برداری اصلی و تعدادی زیر نظام بهره برداری قابل تشخیص است. نظام

هایی مثل واحدهای خرد و واحدهای دهقانی است. نظام بهره برداری تعاونی شامل ا زیر نظاماصلی شامل نظام بهره برداری دهقانی ب

های سنتی، مشاع ها یا شرکت های غیررسمی، تعاونی های مشاع هایی نظیر شرکت های تعاونی تولید کشاورزی، تعاونیزیر نظام
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ای شخصی، شرکت های غیررسمی، شرکت های سهامی زراعی هایی مثل واحدهاست و نظام بهره برداری تجاری متشکل از زیر نظام

 و شرکت های کشت و صنعت است.

حل رفع معضالت بخش سازی و یکجاکشتی اراضی کشاورزی به عنوان راههای اخیر به دفعات از لزوم یکپارچه*در سال

یکجاکشتی به چه مفهوم است  سازی وکشاورزی، ارتقای تولید و افزایش درآمد کشاورزان نام برده شده است. یکپارچه

توانند به عنوان و دو مفهوم مزبور از چه زمانی وارد قوانین و مقررات بخش کشاورزی و روستایی شد. آیا این دو مفهوم 

 های موثری برای برون رفت از معضالت تولید و کاهش درآمد کشاورزان تلقی شوند؟ حلراه

 های بین قطعات،های اصالح زمین کشاورزی است که با عملیاتی نظیر تسطیح زمین، احداث جادهیکپارچه سازی مجموعه فعالیت

های آبرسانی به ایجاد یک واحد کشاورزی با اراضی رفع موانع و مرزبندی های فرعی قطعات و در صورت لزوم یکدست کردن شبکه

های مناسب های کشت و تعیین صحراها و عرصهیکجاکشتی هم در حقیقت تجمیع عرصهیکدست و مدیریت واحد منجر می شود. 

سازی و یکجاکشتی در کلیت خود چیزهای های یکپارچهشود. پدیدهسازی شناخته میکشت است که قاعدتاً به عنوان مقدمه یکپارچه

های تجمیع شده یک مدیریت واحد در عرصه ها و ایجادجدیدی نیستند. در حقیقت هر تالشی در جهت وحدت بخشیدن به عرصه

سازی در مفهوم وسیع آن است. معلوم است که هر زارعی های وسیع تالشی در جهت یکپارچهچه در اراضی کوچک و چه در مقیاس

رف ا صتر و اصالح اراضی آن نقطه هزینه و وقت کمتری ردر صورت تجمیع و تمرکز امکانات و منابع تولید خود در یک نقطه بزرگ

تواند کمّیت و کیفیت تولیدات را در واحد تحت مدیریت خود ارتقا دهد. با این حال این دو مفهوم در شکل جدید و فنی کند و میمی

خود در پی وقوع اصالحات ارضی و تحوالت آن در دهه چهل شمسی مورد توجه قرار گرفتند به این امید که علی رغم حذف بزرگ 

های کشاورزی و رواج خرده دهقانی منجر نشود. اما آن چنان که دیدیم اضی بین رعایا به کوچک شدن زمینمالکان پدیده تقسیم ار

این امیدواری به تحوالت وسیعی منجر نشد . در این مورد مالحظات دیگری هم در کار بود که در اصالحات ارضی مغفول ماند. 

افع سازی نافی حق مدیریت و منها تصور کنند که یکپارچهباشند. نباید آن سازی باید با باورهای کشاورزان همخوانی داشتهیکپارچه

سازی و سازی و این که به لحاظ فنی به طور کامل و جامع و با اعتبارات کافی پیادهها است. نحوه اجرای یکپارچهدرازمدت آن

 نیازمند فعالیت بیشتری است. پشتیبانی شود نیز در پذیرش آن توسط کشاورزان موثر است و این موضوعی است که 

*اکنون وضعیت کوچکی اراضی کشاورزی در کشور چگونه است و به طور طبیعی چه عوارض و تبعاتی در عرصه 

 شود؟کشاورزی از این وضعیت منتج می

لی که در واحد بود. در حا 1877299برداری با زمین تعداد مزارع و واحدهای بهره 1339در نخستین سرشماری کشاورزی درسال 

واحد رسید و متوسط وسعت اراضی کشاورزی هم  3359409تعداد واحدها و مزارع کشاورزی به  1393طول سالیان منتهی به سال 

هکتار است که بدون تردید کوچک  4.9کاهش یافت. هم اکنون متوسط وسعت واحدهای بهره برداری کشاورزی با زمین در کشور 

و در مقایسه با کشورهای اروپای غربی و حتی ترکیه نیز بسیار نازل است. در برخی مناطق مساحت ترین میزان آن در چند دهه اخیر 

 10تا  1برداری برداری به چند صد مترمربع می رسد. این در حالی است که تعداد قطعات پراکنده اراضی هر بهرهواحدهای بهره

ت. همچنین بسیاری از این واحدها اراضی حاصلخیز را در اختیار دارند، قطعه و گاهی بیشتر دائماً متغیر اس 20هکتاری ، بین یک تا 

امّا به دلیل بهره بردای ناصحیح این قابلیت خود را به تدریج از دست می دهند. اراضی به طور معمول از شکل هندسی مناسب 

 و برخی دیگر شکل هندسی منظمی ندارند .برخوردار نیستند. مثالً بعضی از اراضی دارای طول بسیار زیاد و عرض بسیار کم هستند 

در بعضی مناطق سطح اراضی مزروعی ناهموار است. تعداد کمی از واحدهای دهقانی دارای اراضی مشجر و باغات هستند؛ باغ ها و 

است و کشت  هکتار 2تر از های موجود به صورت پراکنده در بین واحدهای زراعی قرار دارند. میزان کشت سرانه معموال کمقلمستان
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. به این دلیل شاید شود؛ به بیانی دیگر انواع محصوالت زراعی را می توان در واحدهای مجاور مشاهده کردیکپارچه به ندرت دیده می

بتوان گفت با توجه به روند عمومی و کالن توسعه و رشد اقتصادی در کشور، ساختار موجود فعالیت در نظام دهقانی عمدتاً خانوادگی 

 بردار کشاورزی نیست. گوی نیازهای عمومی خانوار بهره، پاسخ

سازی در اراضی کشاورزان تاکید *به طور عملی از چه زمانی در قوانین و مقررات بخش کشاورزی بر اهمیت یکپارچه

 ها و الگوهایی در کشور پیاده شده است؟ شد و اصوالً این مفهوم با چه مدل

سازی و در پی اصالحات ارضی بروز و ظهور یافت و از آغاز، یکپارچه 40سازی از اوایل دهه کپارچههمان طور که گفتم رویکرد توجه به ی

با ایجاد واحدهای کشاورزی بزرگ مقیاس، یکسان انگاشته شد. به طور مثال برای تجمیع و وحدت بخشی به قطعات اراضی خرده 

ند. ریزی کردهای تعاونی تولید روستایی را پایهبودند شرکت مالکان و رعایای سابق که پس از اصالحات ارضی صاحب زمین شده

بر اساس اهداف توسعه فنی و اقتصادی طراحی شدند و ضوابط مربوط به شکل گیری و توسعه های تعاونی تولید روستایی شرکت

ده شد. در طول زمان در خصوص با اجرای قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی به اجرا گذار1349ها به ویژه از سال آن

شود به واگذاری مدیریت ها اختصاص داده شد که از آن جمله میهای بیشتری به آناهداف کالن بخش کشاورزی، جایگاه ها و نقش

مستقیم  ها به طورشبکه های آبیاری، تحقق یکپارچه سازی و یکجاکشتی، و نیز تحقق برنامه های الگوی کشت اشاره کرد. این نقش

 های توسعه گرایانه دولت در عرصه کشاورزی است. گریبازتاب اهداف غایی بخش کشاورزی و مداخله

ها گیریها است. تصمیماما تعاونی تولید روستایی نوعی از نظام بهره برداری گروهی از اراضی توسط دهقانان با حفظ مالکیت فردی آن

هایی نظیر اجرای قانون تعاونی ها با هدفشود. این شرکتمدیره گرفته میهای ها از طریق مجامع عمومی و هیاتدر این شرکت

کردن تولید روستایی و یکپارچه شدن اراضی ، بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک کشاورزی و افزایش تولید و درآمد روستاییان 

مجدداً مورد  1369ها وقفه افتاد. اما از سال تقرار آنگذاری شدند. پس از انقالب مدتی در توسعه و اسو سایر زمینه های مرتبط پایه

میلیون هکتار از اراضی  2/3شرکت تعاونی تولید روستایی داریم که بیش از 1360توجه قرار گرفتند و فزونی یافتند. اکنون در کشور 

تان شرکت تعاونی تولید شهرس 302شهرستان کشور در  393دهند. بد نیست بدانید که از مجموع کشاورزان عضو را پوشش می

اراضی آبی  %29.4 میلیون هکتار است که قریب به  2.5ها در حدود وجود دارد. میزان اراضی آبی )زراعی و باغی( اعضای این تعاونی

های کشت و صنعت که کمی از کل اراضی دیم کشور است. صرفنظر از شرکت %8.3را شامل می شود. میزان اراضی دیم اعضا حدود 

های تعاونی تولید شکل گرفتند و در اساس ربطی به حل معضل خرده دهقانی در عامه کشاورزان روستانشین ر از شرکتتپیش

 سازی و یکجاکشتی بود. یکپارچهبرداری مبتنی بر های بهرهنداشتند این اولین نمونه فراگیر ملی از نظام

که با عنوان شرکت های سهامی زراعی معروف است. این  های تعاونی تولید یک الگوی دیگر نیز داریم*عالوه بر شرکت

 سازی مدیریت و تجمیع اراضی کوچک شکل گرفتند؟ها هم به دنبال اصالحات ارضی و با هدف یکپارچهشرکت

های سهامی زراعی مصوب قانون تشکیل شرکت 5های سهامی زراعی به استناد ماده همین طور است، منتها از راهی دیگر . شرکت

ه ریزی اجرایی کلیبرداری است که برنامهتشکیل و به رسمیت شناخته شدند. شرکت سهامی زراعی نوعی از نظام بهره 1352 سال

 های تعاونیدهد. در عمل در مقایسه با اکثریت شرکتمنابع و عوامل تولید کشاورزی را تحت مدیریت یکپارچه و متمرکز قرار می

اند آن تری برخوردارند و شاید از نقطه نظر تولیدی بازدهی بیشتری داشتهیریت فنی پیشرفتهتولید روستایی از سطح فنآوری و مد

هم به دو دلیل عمده؛ یکی برخورداری بیشتر از امکانات بالعوض دولتی و دیگری به خاطر جدا کردن فرایند مدیریت زمین از امر 

 مالکیت که در تعاونی تولید روستایی محقق نشد. 

 میان مدیریت زمین و مالکیت آن وجود دارد ؟ آیا در عمل این دو از یکدیگر تفکیک پذیرند؟ *چه تفاوتی 
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بله. همیشه تصور می شود که مالکیت زمین عاملی برای مدیریت بر آن است. به عبارتی تصور غالب این است که هر کس صاحب و 

گیر و مخیر باشد. این استدالل شاید از حیث محترم شمردن یمبرداری از آن نیز تصمتواند در خصوص نحوه بهرهمالک زمین است می

مالکیت فردی درست باشد، اما از نقطه نظر منافع ملی و قراردادهای اجتماعی خدشه ناپذیر نیست. یعنی در شرایط طبیعی من به 

هد به استفاده از اراضی خود در گاه که به حکم مقررات و عقود و قراردادهای حقوقی متععنوان یک شهروند کشاورز این مملکت آن

 خواهم انجام دهم وتوانم بگویم من مخیرم که در زمین خود هر کار و فعالیتی را که میشوم نمیمسیر توسعه کشاورزی و تولید می

ها ین شرکتشود. در اهای سهامی زراعی دیده میآمیز در شرکتیا زمین را عاطل و بی مصرف بگذارم. نمونه آشکار این رویکرد تعهد

شوند که حق استفاده مستقیم و بالفصل از اراضی تحت مالکیت خود را به شرکت واگذار کرده و در کشاورزان سهامدار متعهد می

عوض به مقدار زمین و آورده خود از سهام و منافع برخوردار شوند. سود سهام فعالیت شرکت هر ساله به نسبت آورده سهامداران به 

شوند، اما همگی دارای آرای برابرند و های جمعی شرکت، مشارکت داده میها و فعالیتها در تصمیم گیریرد، آنگیآنان تعلق می

ای از جدا کردن مدیریت از کند.این نمونهها حمایت میدولت نیز به عنوان یک سهامدار به کمک ابزارهای قانونی و نظارتی از آن

 ای وارد شود.ادی صاحب زمین خدشهمالکیت است، بدون آن که بر منافع اقتص

های سهامی زراعی و در های تعاونی تولید روستایی ، شرکتهای مثبت رشد و گسترش کمّی شرکت*صرفنظر از جنبه

 ها نتوانستند معضل خردی اراضی کشاورزی را رفع کنند یا حتی اندکی بهبود دهند؟ها آنها کشت و صنعتکنار آن

این که چرا نتوانستیم در این مدت مزارع یکپارچه و تجمیع شده را در مقیاس کل کشور تعمیم دهیم استدالل شما درست است. 

شت های سهامی زراعی ، ککه نباید از نظر دور داشته باشیم که الگوهای بزرگ مقیاسی نظیر شرکتخود داستانی دیگر است. اول آن

گذار از کشاورزی جستجوی دهه چهل و پنجاه شمسی در وستایی در های تعاونی تولید رها و حتی تا حدودی هم شرکتو صنعت

داری در بخش کشاورزی و کشاورزی نوین بازارگرا بودند. این همه مستلزم گیری سرمایهمعیشتی و ارباب و رعیتی، کمک به شکل

بود. در شرایط ضعف  های متناسب با شرایط جدیدگیری نهادجایگزینی مناسبات سنتی با مناسبات حقوقی و مدرن و شکل

های تولیدی و عمرانی در روستاها و حتی رواج بیسوادی در روستاهای آن دوران شاید توقع چنین تحوالتی کمی بلند زیرساخت

شود مشاهده ها تحوالت فنی قابل توجهی را میهایی در آن سالهای تاسیس شده از چنین شرکتپروازانه بود. هر چند که در نمونه

سازی سال اخیر با پیاده 25های سهامی زراعی در های تعاونی تولید روستایی و شرکتدوم این که گسترش کمّی شرکت کرد. دلیل

های و الگوهای کشت همراه بوده است. چه فایده دارد که ما شمار متعددی شرکتهای تولیدی، عمرانی ، آب و خاک ناقص زیرساخت

برداری از منابع آب و خاک و ا میزان اندکی از اعتبارات و تاسیسات زیربنایی اصالح و بهرهتعاونی تولید، سهامی زراعی و غیره را ب

های آبیاری و زهکشی راه بیندازیم. یادمان نرود که در پی اصالحات ارضی و همچنین پس از انقالب سطح زیر کشت به طور شبکه

برداری از اراضی جدید و نوآباد های بهرهعملیات ساماندهی شیوهها و قابل توجهی افزایش یافت، بدون آن که فعالیت طراحی نظام

های محلی است که هر چند عمومیت نداشت، اما بی تاثیر هم نبوده است. با این حال چندان منسجم باشد.یک موضوع دیگر مقاومت

 کنندبرداری نوین مقاومت میبهره ها و نظام هایاین که گه گاه تصور می شود کشاورزان در برابر تحوالت ناشی از ایجاد شرکت

های عمومی در سطح روستاها افزایش یافته های قبل تا حدودی صحیح بود. اکنون که سواد و آگاهیتصوری است که در شرایط سال

ارات بهای سنتی و قدیمی را با نشان دادن منافع میان مدت و کوتاه مدت نهادهای نوین تولیدی و صرف اعتمی توانیم این اندیشه

هتر سازی و یکجاکشتی منافعشان را بهای یکپارچهریزی شده تغییر دهیم. کشاورزان در جایی که مطمئن شوند فعالیتکافی و برنامه

 ها همراهی خواهند کرد. کند با این فعالیتتامین می
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و  فتادی پس از رقانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتص 13۸5*در سال 

برگشت قابل توجهی بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان و مباحث طوالنی در مجمع تشخیص باالخره به تصویب 

هایی فرا روی اجرای این قانون وجود دارد و در چه شرایطی قانون مزبور می تواند به هدف رسید. به نظر شما چه چالش

 یکپارچه سازی منجر شود؟

تنها با برخورداری از قوانین و مقررات متعدد در این زمینه نمی توان به نتیجه بخش بودن آن ها امیدوار بود. زیرا در مسیر به نظر من 

تحقق این قانون چالش هایی نظیر معضالت عمومی بخش کشاورزی، تغییر کاربری وسیع در اراضی کشاورزی، برداشت های متفاوت 

مقررات، کمبود منابع مالی و حمایتی و کاهش سرمایه گذاری ها و کاهش درآمد کشاورزان می  دستگاه های اجرایی از شیوه اجرای

هاست. دوم  های ذاتی قوانین برای رسیدن به هدف توانند مشکل آفرین باشند. سه نکته را باید همواره در نظر بگیریم. اول قابلیت

. در خصوص نکته اول کنندها و سوم شرایط عمومی کشور و روستاها که بتوانند به اجرای قوانین کمک  نحوه اجرا و پیاده سازی آن

ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک مقصود نهایی از آن  به طور مثال در ماده یک این قانون

این هدف با کمک ضمانت اجراهایی همچون ممنوعیت تفکیک و افراز است  قرارو افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی ذکر شده است. 

اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده و ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی 

زرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و تحقق یابد. در ماده سه نیز به امتیازات و تسهیالت ویژه از مالی، اعتباری، حقوقی، با

پرداخت یارانه های حمایتی برای تشویق مالکان اراضی کشـاورزی که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می 

ار مورد نیاز این قانون به تامین صد در صد اعتب 6آیین نامه اجرایی ماده  9باشد تصریح شده است. به عنوان مثال در بند ج ماده 

اجرای عملیات آّب و خاک برای مالکان اراضی در قالب نظام های بهره برداری نوین تصریح شده است. حال باید ببینیم که فی المثل 

با توجه به منابع مالی خود می توانیم انبوهی از اراضی کوچک مقیاس و خرد را در صورت تمایل مالکان آن ها به تجمیع و بزرگتر 

م در مقیاس اقتصادی از مشوق های مذکور برخوردار کنیم و این همان موضوع اراده عملی ما برای اجرای قانون و جدیت شدن آن ه

 در این زمینه است که البته با آمادگی ما برای طراحی و ارائه برنامه ها و شیوه های ارتقای تولید و بهره برداری نیز مرتبط است. 

شرایط عمومی کشور به نفع بقای کشاورزی در سراسر کشور است، به ویژه در برابر وسوسه خرد  در خصوص نکته سوم مهم سازگاری

کردن، تغییر کاربری اراضی و فروش آن ها که کشاورزان را در بسیاری از نواحی وادار به دست کشیدن از کشاورزی و معیشت تولیدی 

ضی و مقابله با پدیده هایی نظیر تغییر کاربری و خردی زمین ها تا با وجود تالش ها برای یکپارچه سازی ارامی کند. من معتقدم 

 رسیدن به معیشت پایدار کشاورزی همچنان راه درازی در پیش است.

 *توجیهات اساسی برای اجرای برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی چیست؟

دو سطح ناحیه ای و محلی )خرد( و ملّی )کالن( قابل طرح و توصیف ( توجیه اقتصادی: این توجیهات اغلب در 1دو نوع توجیه داریم: 

است. در سطح ناحیه ای و محلی: تاسیس تعاونی های تولید روستایی و اجرای طرح های مرتبط با برنامه حاضر در سطح محلی و در 

ر کشت آبی و به تبع آن افزایش تولید در میان بهره برداران عضو می تواند به آثاری همچون افزایش راندمان آبیاری، افزایش سطح زی

واحد سطح به دنبال ایجاد و به کارگیری تاسیسات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری بینجامد. افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای معیشت 

لی و نیروهای مح در سطح روستا با توجه به اجرا و پیاده سازی الگوی کشت و مدیریت یکپارچه اراضی، تجهیز موثر و مطلوب منابع

برای نگهداری، تعمیر و احیای زیرساخت های آبی و آبیاری و در نتیجه افزایش اشتغال محلی از جمله این آثار است. سایر آثار 

 اقتصادی خرد مترتب بر اجرای این طرح ها می توانند در موارد زیر خالصه شوند:

 ارتقای ارزش اقتصادی زمین کشاورزی.-
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جام عملیات زیربنایی الزم برای کاربرد روش ها و استفاده صحیح و مناسب از ابزار، ماشین آالت و نهاده های نوین ایجاد امکان و ان-

 کشاورزی در اراضی انفرادی.

 کاهش هدررفت آب درانتقال به سطح مزرعه.-

 های یکجاکشتی و مدیریت زراعی.باال رفتن میانگین اندازه قطعات و جلوگیری از خرد شدن مجدد اراضی در نتیجه اجرای پروژه -

ها از طریق تاسیس و تسهیل در دسترسی کشاورزان به نهاده های کشاورزی از جمله سوخت، کود، سم، بذر و تهیه و توزیع آن-

 تشکیل شرکت های تعاونی تولید.

 ارتقای خدمات فنی و سطح تکنولوژی و مدرنیزه کردن تولید.-

 ه های تولید.اعضای تعاونی های تولید ناشی از خدمات تعاونی ها در زمینه نهادافزایش بازدهی نیروی کار در بین -

 توسعه زیرساخت های عمرانی در سطح روستاها به ویژه زیرساخت های تولید کشاورزی.-

 فراهم سازی امکان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی در مناطق روستایی.-

 ب برای جذب و استفاده از تسهیالت بانکی و نیز ایجاد و توسعه فعالیت ها و صندوق های اعتباری در بین اعضا.ایجاد امکان مناس-

در سطح ملی: کاهش هزینه های نگهداری تاسیسات و سازه های آبی در سطح کشور، کاهش هزینه های کلی تولید در بخش 

یژه آب، کاهش هزینه های مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری، کشاورزی از طریق توزیع و تامین مناسب عوامل تولید به و

کاهش زیان های اقتصادی ناشی از اختالفات و درگیری های مربوط به آب نیز از جمله توجیهات کالن اقتصادی برای اجرای برنامه 

ار به ویژه گسترش کشاورزی تخصصی در تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی است. گسترش بازار محوری و تولید برای باز

عرصه ها و قطب های تولید، افزایش در رقم کل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و امکان اعمال سیاست های کشاورزی منطبق بر 

 مطالعات و برنامه ریزی مصادیق دیگری از آثار کالن اجرای برنامه در سطح کشور است.

راستای توجیهات اجتماعی پروژه وجود دارد. جنبه های اجتماعی و تشکل محور فعالیت تعاونی  ( توجیه اجتماعی: موارد بسیاری در2

های تولید روستایی و نیز پیدایش و ایجاد آن ها در سطوح محلی )روستا( بر آثار و پیامدهای اجتماعی برنامه حاضر داللت می کند. 

نظام تولید و بهره برداری از منابع و افزایش توانمندی های انسانی در  برخی از این پیامدهای محتمل که در جای خود می توانند در

رشد سازمان کار تولید و مدیریت علمی و تخصصی با روابطی تا حدودی عقالیی و مبتنی -جوامع هدف موثر واقع شوند عبارت اند از:

در  انسانی آگاه و آشنا به دانش علمی و فنی رشد نیروی-برتقسیم کار و تخصص گرایی بر اثر تاسیس تعاونی های تولید روستایی.

 شبکه سازی در سطح محلی و میان تولید کنندگان در مسیر تامین منافع مشترک.-سطح شرکت های مزبور.

 نهادسازی محلی و کمک به رشد نهادهای محلی موثر در توسعه روستایی.-

انایی های پراکنده در قالب گروه های تولید در شرکت های رشد روحیه مشارکت داوطلبانه، توسعه فعالیت های جمعی، تجمیع تو-

 تعاونی تولید و طرح های آب و خاک بر اساس منابع مشترک آبی، همجواری اراضی و یا تولید محصول واحد.

 توسعه روحیه مسئولیت پذیری و نظارت همگانی از طریق تاسیس شرکت های تعاونی تولید.-

جی و آموزشی بین اعضا و ارکان تعاونی ها برای افزایش درآمد و تولید شرکت و اعضا و نیز کاربرد انجام و توسعه فعالیت های تروی-

 تعاونی تولید در انتقال دانش تولید در میان عموم بهره برداران در قالب خدمات مشاوران مزرعه.

 افزایش هم افزایی میان ساکنان روستاها و ارتقای سرمایه اجتماعی.-

یمه محصوالت و نیز بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در مناطق حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید توسعه خدمات ب-

 روستایی.

http://www.iana.ir/fa/news/42104/%D8%B1%D8%B4%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۳تاریخ: 

 96برنامه تولید انرژی تجدیدپذیر در سال 

میزان ظرفیت 1396های ویژه دولت یازدهم تدوین شده بر همین اساس قرار است که در سال توسعه تجدیدپذیرها یکی از برنامه

 .رسدمگاوات می 850تا  700های تجدیدپذیر در کشور به حدود تولید انرژی

های های تجدیدپذیر در سال گذشته بیش از میزان ظرفیت نصب شده نیروگاهگزارش ایسنا، میزان ظرفیت جدید نصب شده نیروگاهبه 

های فتوولتائیک نصب شده بیش از کل ظرفیت ظرفیت نیروگاه( 2015فسیلی جدید در جهان بوده عالوه بر این نیز در سال گذشته )

های های نو در آینده به انرژیبوده که این موضوع نیز نشان دهنده تبدیل شدن انرژی 2014سال  فتوولتائیک نصب شده از ابتدا تا

های کشور جهان بیش از یک درصد از کل برق مورد نیاز خود را از سامانه 22از سوی دیگر هم اکنون بیش از .اصلی در دنیا است

و  های خورشیدیمحیطی را محاسبه کنیم، هزینه تولید انرژیزیست های اجتماعی وکنند چراکه اگر هزینهفتوولتائیک تامین می

های مگاوات به ظرفیت نصب شده نیروگاه 100های فسیلی است در این بین ایران نیاز دارد در سال جاری حدود بادی کمتر از انرژی

 .به کشورهای جهان نزدیک تر شود مگاوات آن فتوولتائیک بوده است، اضافه کند تا بتواند کمی 70تجدیدپذیر قبلی خود که 

درصد از  90به ظرفیت تجدیدپذیرها اضافه شود که حدود  1396در همین راستا طبق برآوردهای صورت گرفته قرار شده تا در سال 

وده های زمین گرمایی، زیست تمیزان ظرفیت تولید انررژی تجدیدپذیر در بخش بادی و خورشیدی خواهد بود و بقیه نیز به نیروگاه

مگاواتی در سراسر کشور است و مزیت عمده احداث این نوع  30تا  20، 10های عمده این نیروگاه در ظرفیت.و... تعلق خواهد گرفت

 .ست که تلفات چندانی در حوزه انتقال برق نخواهند داشتنیرگاه ها این ا

مگاوات ظرفیت تولید برق خواهند داشت  9همچنین پنج نیروگاه تولید برق از زباله در کشور راه اندازی شده که در مجموع حدود 

 .ا با اقتصاد تأمین زباله استهها وابستگی آنها در شمال کشور قرار گرفته و تفاوت آن با سایر نیروگاهکه عمده این نیروگاه

میلیارد دالر بوده که البته تاکنون  3های تجدیدپذیر در کشور حدود گذاری خارجی برای احداث نیروگاهمیزان درخواست سرمایه

مگاوات است که حدود  450حدود  96های تجدیدپذیر برای مدیریت بار تابستان ظرفیت انرژی.تنها بخشی از آن محقق شده است

 رسدبرداری میبه بهره 96مگاوات آن خورشیدی است و در سه ماهه اول سال  100

http://www.iana.ir/fa/news/42238/%D8%A8%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۳تاریخ: 

 قانونی مخربان محیط زیست چیست؟مجازات 

های رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت !محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدیدشدن است و هم در حال تهدیدشدن

صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زیست نشود، دیگر چیزی از 

ده کننهای جهانی برای مقابله با منابع آلودگینامهبه گزارش تابناک برای همین هم، عالوه بر پیمان.ماندبرای آیندگان باقی نمیآن 

ها نیز مقررات گوناگونی را برای حفاظت از این سرمایه بشری ، مقابله با منابع آالینده و برخورد با ها و حکومتمحیط زیست، دولت

در ایران توجه به محیط زیست، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار داشته و عالوه بر .کنندعرصه، وضع و اجرا میخاطیان در این 

تاکید اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از آن ، در قوانین عادی نیز بر این امر تاکید شده و حتی برای متخلفان، خاطیان و 

محیط  اسالمی، حفاظت در جمهوری»قانون اساسی آمده است: 50در اصل  .شده است متعرضان به محیط زیست مجازات نیز تعیین

رو  شود؛ از اینمی تلقی عمومی باشند، وظیفه داشته رشدی رو به اجتماعی حیات بعد باید در آن هایامروز و نسل نسل که زیست

 «.است پیدا کند، ممنوع مالزمه آن جبران غیر قابل یا تخریب ستمحیط زی با آلودگی که و غیر آن اقتصادی هایفعالیت

قانون حفاظت  9قانون مجازات اسالمی و نیز ماده  688ماده  2توان گفت در تبصره درباره تعریف آلودگی محیط زیست در قانون، می

 .منابع آبی و خاکی اشاره کرده است و بهسازی محیط زیست، قانونگذار به یک تعریف واحد در خصوص آلودگی محیط زیست و

 1353قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  9و ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  688ماده  2همچنین در تبصره 

 میزانی به یا زمین یا هوا یا خاک آب به مواد خارجی یا آمیختن پخش» از  عبارت است محیط زیست آمده است که منظور از آلودگی

مضر باشد،  یا آثار یا ابنیه یا گیاهان زنده یا سایر موجودات انسان حال به که را، بطوری آن یا بیولوژیک فیزیکی، شیمیایی کیفیت که

امیدنی کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشهر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده»«.تغییر دهد

ها و کشتار ها، زباله در خیابانکننده در رودخانهآلوده، دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم

های فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین ی خانهی غیرمجاز فاضالب خام یا پساب تصفیهغیرمجاز دام، استفاده

 .نین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شدچنان چه طبق قوا

شود و نیز غیرمجاز بودن تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می :1تبصره 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان  ی وزارتکشتار دام و دفع فضوالت دامی، همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن  :2تبصره .حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود

ن یا امواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انس

تخریب محیط زیست در قانون به معنای این است که محیط .سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد

های مشابه و مکان زیست از بین برود و بخشی که از بین رفت دیگر قابل بازگشت نیست. به طور مثال وقتی بخشی از درختان جنگل

رود و دیگر قابل برگشت نیست که این موضوع در قانون به عنوان تخریب محیط زیست مطرح از بین می را قطع کنیم، این بخش

هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتی که با تعیین باید خاطر نشان کرد کارگاه.شودمی

از کار و فعالیت آن، اقدامی بهتر انجام ندهند، در پایان مهلت مقرر به درخواست و اعالم میزان آلودگی و مهلت رفع آن یا با ممانعت 

ربط، بالفاصله توسط مأموران انتظامی از کار و فعالیت آن واحد جلوگیری سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی

شود. این در حالیست که اگر غیرعمدی باشد یاگر تخریب محیط زیست عمدی باشد مطابق عمل مجرمانه با آن برخورد م.شودمی

شود و مسئولیت تامین ضرر و زیان بر عهده شخص است؛ البته این موضوع که بر اساس قانون مسئولیت مدنی با آن برخورد می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ر عملی مطابق با قانون حفاظت بهسازی و محیط زیست، اقدام به ه .شودشخص، توان پرداخت زیان را داشته باشد نیز بررسی می

 یبرا قانونگذار دهد، رخ عمدی صورت به زیست محیط آلودگی اگر که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، ممنوع است و 

 .ات تا یک سال حبس را در نظر گرفته است که با توجه به نوع جرم، اعمال و اجرا خواهد شدمجاز مجرم

که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست آلودگی محیط زیست باید گفت  درباره مراجع تشخیص

جرایم محیط زیستی از جمله جرایم عمدی محسوب .و سازمان دامپزشکی مسئول اعالم جرایم محیط زیستی به مرجع قضایی هستند

ات در جرایم با وسعت بیشتر، شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است؛ البته مجازمی

شود، به عنوان مثال اگر مواد شیمیایی در آب وارد شود، به طوری که مردم شهر یا روستایی از این آب استفاده بسیار شدیدتر می

برداری از همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهره.شودکنند و موجب قتل یک نفر شود بر این اساس مجازات قصاص مطرح می

در .شد خواهد برخورد جدی طور به کنند وارد خسارت آن کلی معنای در ها و مراتع با متخلفان و مجرمانی که به محیط زیست جنگل

 هایتوده و ملی منابع از ذغال و هیزم و چوب تهیه و درخت و نهال سوزانیدن و کردن کنریشه ، بریدن مذکور، قانون 43 و  42ماده 

 نبرید مورد در و نقدی جریمه پرداخت به نهال اصله هر سوزانیدن و کردن کنریشه و بریدن مورد در مرتکب. است ممنوع جنگلی

روز تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی نسبت به هر  11وب و هیزم و ذغال به حبس تأدیبی از چ تهیه و درخت کردن کنریشه و

کن کردن بوته ها ، خارها و درختچه های بیابانی و کویری ریشه بریدن و.شوداصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم می

و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است. متخلف به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت غرامت نقدی محکوم و در صورت 

توان به آن استناد کرد ها میجنگلای که در ارتباط با آتش زدن عمدی مهمترین ماده .تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد

 .است که مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است 'برداری از جنگلها و مراتع قانون حفاظت و بهره ' 47ماده 

و در  سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شدبه موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً آتش

 .شودجنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم میصورتی که مرتکب، مأمور 

زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی آتشگوید: قانون مذکور نیز می 45ماده 

نگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم بی مباالتی، حریق در ج ممنوع است. در صورتی که در نتیجه

، هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه 46بر اساس ماده .خواهد شد

 .جریمه نقدی محکوم خواهد شد زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداختکت یا پی ماه تا یک سال و برای هر درخت که

http://www.iana.ir/fa/news/42236/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 گذاری آن مستلزم رعایت حد مجاز آالیندگی شدشمارهتولید انواع وسایل نقلیه موتوری و 

 .نمایندگان مردم در خانه ملت، موافقت کردند تا تولید انواع وسایل نقلیه موتوری مستلزم رعایت حد مجاز آالیندگی شوند

در جریان بررسی فروردین( مجلس شورای اسالمی  15به گزارش ایانا از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز )سه شنبه، 

نماینده حاضر درمجلس  237رای ممتنع از مجموع  4رای مخالف و  7رای موافق،  173این الیحه با  4الیحه هوای پاک با ماده 

این الیحه آمده است؛ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز  4گفتنی است درماده .موافقت کردند

استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات .های موضوع این قانون اعالمی از سوی سازمان می باشدیندهانتشار آال

قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر بر آالیندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی )فیلتر( و واکنش ساز )کاتالیست( 

 .ان تعیین، کنترل و نظارت می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیردتوسط سازمان ملی استاندارد ایر

شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آالینده های موضوع این قانون و 

د وسایل نقلیه ای که حدود مجاز انتشار آالینده های تعریف اخذ تاییدیه سازمان می باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورو

 .شده موضوع این قانون را رعایت نمی نمایند جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش اینگونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است

و  وسعه اقتصادی، اجتماعیسازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی قانون برنامه پنج ساله ششم ت –تبصره 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، حدود مجاز انتشار آالینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.

http://www.iana.ir/fa/news/42318/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 شونداراضی ملی تصرف شده در قالب تعاونی، تعیین تکلیف می

اندازی و تکمیل سامانه جامع زمین برای حفاظت معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اعالم تالش سازمان برای راه

تکلیف اراضی ملی تصرف شده در قالب تعاونی خبر داد و تاکید کرد: قوانین زمین شهری مالک عمل انتقال  از اراضی دولتی از تعیین

 .سند مالکیت است

مدیره و معاون امالک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به به گزارش ایانا از وزارت راه و شهرسازی، مهدی ابراهیمی عضو هیات

انجام شد و اولویت  95ک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، مهمترین اقداماتی که در سال تشریح بخشی از وظایف معاونت امال

ابراهیمی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس اساسنامه سازمان و قانون اراضی .پرداخت 96کاری فعالیت آن معاونت در سال

ارد و این تفویض اختیاری است که از سوی وزارت راه و شهری، نمایندگی دولت بر اراضی داخل حریم و محدوده شهر را برعهده د

مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر آنکه وظیفه سازمان، شناسایی، عضو هیات.شهرسازی به سازمان ملی محول شده است

وسعه آتی شهرها حفاظت، مدیریت، تخصیص و واگذاری اراضی در محدوده و حریم شهر به اشخاص حقوقی خصوصی و دولتی برای ت

مهندسی، امالک و حقوقی و همچنین توسعه مدیریت و منابع ارایه خدمات دارد و فعالیت -است، افزود: سازمان ملی در سه حوزه فنی

مهندسی بحث ساخت و سازها، مسکن مهر و طرح جامع مسکن، در حوزه امالک  -به گفته این مقام مسئول، در حوزه فنی.کندمی

 .شودمدیریت زمین و شناسایی، حفاظت، نگهداری و واگذاری زمین در محدوده و حریم شهر انجام میو حقوقی نیز بحث 

انجام داد به تکمیل  95وی همچنین در تشریح مهمترین اقداماتی که معاونت امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در سال 

، تکمیل فرآیند شناسایی اراضی است که اراضی دولت 95ان در سال فرآیند شناسایی اراضی اشاره کرد و گفت: مهمترین اقدام سازم

خوارها و متصرفان ثبت شود که بخشی از اقدام المال و جلوگیری از تعرض زمینباید در سامانه جامع به عنوان حفاظت از حقوق بیت

اندازی و تکمیل سامانه ت امالک و حقوقی، راهابراهیمی عنوان کرد: برنامه سال جاری سازمان و معاون .راه اندازی آن انجام شده است

جامع زمین به عنوان یک اصل است. برنامه سال جاری سازمان است که تمامی فرآیندهایی که بر روی زمین قرار است اتفاق بیفتد 

یستم دستی و مختصات محور جایگزین س GIS به گفته وی، در سال جدید، سیستم جامع.بر اساس سامانه و اطالعات رقومی باشد

ث شهر در مباحشهری اعم از محدوده و حریمشود و تمامی پروسه اراضینحو که فرآیند شناسایی، تکمیل میشود. بدینو سنتی می

مجهز است  GIS های جامعی که بههای دولت صرفا از طریق سامانهشناسایی، حفاظت، نگهداری و توافی حقوقی، مدیریت و دارایی

یمی مهمترین دستاورد استفاده از سامانه اطالعات جامع زمین را جلوگیری از زمین خواری و شناسایی اراضی ابراه.شودانجام می

دولتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از سامانه اطالعات جامع زمین و همچنین استقرار یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در 

 .ها و حفاظت از آنها و همچنین دارایی ها و اموال دولت فراهم استاسایی داراییمحدوده و حریم اراضی دولتی، ابزار مدیریتی شن

 حقوق مکتسبه باید منشا قانونی داشته باشد

عنوان اراضی شهری به مردم فروخته شد؟ و چگونگی های مختلف اراضی ملی تحتوی در پاسخ به این پرسش که چرا در دولت

ای که برای مردم توسط برخی از دولت ها ایجاد شد، گفت: حق مکتسبه باید منشا قانونی مکتسبهتعیین تکلیف برای ایجاد حقوق 

داشته باشد. برای اراضی که دولت واگذار کرده، دولت قطعا بر اساس ضوابط قانونی مکلف است سند مالکیت منتقل کند و تعیین 

ها را اراضی تصرفی دانست و گفت: مشکلی که در برخی از زمینابراهیمی مشکل برخی .تکلیف کند که این اتفاق هم رخ داده است

 .خوار عمدا و مردم سهوا انجام گرفته استاز نقاط وجود دارد مشکل اراضی تصرفی است که عموما توسط یک عده زمین

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ویژه خوار بهمینهای جمعیتی توسط یک عده زمعاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: درحال حاضر، کلونی

 .در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده است تا اراضی دولتی و ملی را تصرف کنند و آنها عمدتا به دنبال اخذ سند مالکیت هستند

های مختلفی از جمله تعاونی به خوار در قالبعنوان زمینای سودجو تحتهای دولتی تصرف شده توسط عدهوی افزود: عمدتا زمین

که این اراضی جزو اموال دولت بوده مکانیزم تقسیم و به مردم فروخته شده که مشکالتی را ایجاد کرده است. از آنجاییقطعات کوچک 

انتقال سند مالکیت را در مسیر صحیح طی نکرده است. زیرا مکانیزم انتقال سند، مکانیزم حقوقی با قوانین و قواعد خاص خود است. 

ها و مباحث اجتماعی نیز عجین شده است. اگر خواری است که برخی از مواقع با حضور تعاونیمینبعضا برخی از آنها پوششی برای ز

 .ای از آنها اراضی است که توسط مردم فارغ از هرگونه واگذاری، تصرف شده استما بخواهیم ریز شویم بخش عمده

ه و به مردم در ادوار مختلف فروخته است و افرادی های دولتی را گرفته به قطعات کوچک تفکیک کردابراهیمی گفت: تعاونی زمین

اند اند، باقی ماندهای که زمین تفکیک شده را خریداری کردهاند و دولت و عدهاند خود از تعاونی رفتهکه این وضعیت را به وجود آورده

 .ضوعات هنوز بالتکلیف مانده استو از آنجاییکه راهکاری هنوز برای رفع مشکالت طراحی نشده انتقال سند در این قبیل از مو

معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: انتقال سند مالکیت، تابع ضوابط و الزامات قوانین زمین شهری است 

 .اقدامات خوبی نیز برای تعیین تکلیف اراضی تصرف شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است 95که در سال 

یز های دولتی و ملی ناند. در بحث زمین و تصرف زمیناند شناسایی شدهحاضر، متصرفانی که صرفا احداث بنا کردهود: در حالوی افز

ابراهیمی گفت: متاسفانه زمین خواری را در سراسر کشور .در تالش هستیم تا اراضی را شناسایی کرده و پس از آن اخذ تصمیم شود

 م و در تالش هستیم تا با حساسیت بیشتر، مشکالتی از این دست را حل کنیمویژه در کالنشهرها داریو به

http://www.iana.ir/fa/news/42265/%D8%A7%D8%B1%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه جایگاهی ندارد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران گفت: در نظام باال دستی برنامه ششم توسعه،آمایش سرزمین آن چنان که باید 

 .و شاید مورد توجه قرار نگرفته است

صنعت، تجارت و علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به وضعیت آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه اظهارداشت: ارائه آمار  جوان،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران   کشاورزی

دقیق مبنای برنامه ریزی در حوزه کشاورزی است که متاسفانه به سبب فقدان آمار دقیق با مشکالت متعددی در حوزه تولید و بازار 

ه وظایف مربوط به این حوزه باید به متولی بخش واگذار می وی افزود: براساس قانون تمرکز کلی.محصوالت کشاورزی روبرو هستیم

شد که این امر تاکنون عملیاتی نشده از این رو در حوزه منابع طبیعی و بحث های حمایتی وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، 

 در ریزی برنامه  استان و منطقه،بزرگی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی نمی توان براساس ظرفیت های هر .ساز خود را می زنند

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه در صورت .داشت غیره و بازار نظام کشت، الگوی

برنامه  تا زمانی که سیستم و نظام یکپارچه ای در حوزه :نبود نظام یکپارچه برنامه ریزی در تغییر الگوی کشت نخواهیم داشت، گفت

 آمایش وی با اشاره به اینکه .ریزی ها صورت نگیرد، برنامه تغییر الگوی کشت و آمایش سرزمین به معنای واقعی اجرا نخواهد شد

 مد ستید باال سند بعنوان باید ششم برنامه بخش کلی های سیاست: کرد ندارد،تصریح جایگاهی توسعه ششم برنامه در  سرزمین

  .است نگرفته قرار توجه مورد امر این شاید و باید که آنچنان ریزی، برنامه نظام این در متاسفانه که گیرد قرار نظر

http://www.yjc.ir/fa/news/6014795/%D8%A2%D9%85%D8% 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 کشت انواع نشاء برنج در مزرعه مؤسسه برنج مازندران طی دهه سوم فروردین

ها، در صورت مناسب بودن وضعیت آب و معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران گفت: با توجه به پیشرفت خوب فعالیت

 .هوا، کشت نشاهای برنج در مزرعه طی دهه سوم فروردین انجام خواهد گرفت

گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران، معاون این مؤسسه به همراه جمعی از مسئوالن به 

ک های تحقیقاتی را از نزدیهای مؤسسه از مزرعه و گلخانه تحقیقاتی مؤسسه در آمل بازدید به عمل آوردند و پیشرفت فعالیتبخش

ها، در صورت مناسب بودن وضعیت آب و هوا، کشت یدواری کرد با توجه به پیشرفت خوب فعالیتبررسی کردند. عرفانی اظهار ام

 نشاهای برنج در مزرعه طی دهه سوم فروردین انجام خواهد گرفت.

طیالت سازی مزرعه و خزانه در تعهای آمادهبراساس این گزارش، با توجه به آغاز عملیات زراعی برنج پیش از شروع سال جدید، فعالیت

 ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.نوروزی نیز به صورت جدی پیگیری شده است که در این بازدید نوروزی این فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/42264/%DA%A9%D8%B4% 
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 پنبه

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 از مرگ تدریجی تولید پنبه تا حال ناخوش پنبه کاران

روزگاری پنبه از جمله محصوالت مهم و استراتژیک کشور به شمار می رفت که در سایه کم توجهی مسئوالن به پنبه کاران کار را به 

 .دوران طالیی تولید و صادرات خود فاصله بگیرندجایی رساند که برخی پنبه کاران از 

الت مهم و روزگاری پنبه از جمله محصو  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

استراتژیک کشور به شمار می رفت که در سایه کم توجهی ها مسئوالن به پنبه کاران کار به جایی رساند که برخی پنبه کاران و 

 .استان های صادرکننده پنبه از دوران طالیی صادرات فاصله بگیرند و سرزمین طالی سفید ازنگارستان ایران رخت ببندد

به کار نسبت به کشت پنبه بی تفاوت شدند و به کشت محصوالت دیگری روی آوردند از این رو توسعه سال ها است که کشاورزان پن

کشت نشایی، محصوالت تراریخته ، تامین بذر با کیفیت، افزایش نرخ خرید تضمینی می تواند مرهمی بر درد پنبه کاران باشد تا 

 .مجددا تولید پنبه به دوران شکوفایی خود برسد

  :تا با محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه گفتگویی را بدین شرح ترتیب داده ایمدراین راس 

 باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص آخرین وضعیت تولید پنبه توضیح دهید؟

شده  هزارتن پنبه استحصال 38هزارتن پنبه به کارخانجات پنبه پاک کنی مجاز وارد شده که از این میزان  120کاویانی: حدود 

 .است

 باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص واردات پنبه در سال جاری توضیح دهید؟

 .هزار تن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی از طریق واردات تامین شده است 50تاکنون  95کاویانی: از ابتدای فرودین ماه سال 

 باشگاه خبرنگاران جوان: وضعیت خرید تضمینی پنبه چگونه است؟

هزارتن پنبه تولیدی از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری و مابقی از سوی بخش خصوصی با قیمت هایی  22دود کاویانی: ح

 .باالتر خریداری شد

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا نرخ خرید تضمینی پنبه در سال جاری مورد قبول کشاورزان است؟

ری هستند از این رو قیمت پنبه با شالی و گندم قابل رقابت نیست از این رو با توجه به انکه کشاورزان به دنبال درآمد بیشت :کاویانی

هزارتومانی  3تومانی قیمت پنبه سال گذشته تاکنون کشاورزان رغبتی چندانی به تولید این محصول ندارند چرا که نرخ  250با افزایش 

 .هزار تومان افزایش می یافت 4سال گذشته حداقل در سال جاری باید به 

 اشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص آخرین وضعیت سطح زیر کشت پنبه توضیح دهید؟ب

هزار هکتار است که در نظر داریم تا پایان برنامه ششم توسعه سطح زیر  85در حال حاضر سطح زیر کشت پنبه حدود  :کاویانی

زه با آفات و بیماریها و افزایش عملکرد در بذور مناسب، روش کشت صحیح، مبار کارگیری به تولید، های هزینه کاهش با کشت را 

 .هزار هکتار برسانیم تا با تامین نیاز صنایع نیازی به واردات نباشد 100هکتار به 

 باشگاه خبرنگاران جوان: دالیل کاهش سطح زیر کشت پنبه طی چند سال اخیر چیست؟

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رزان به تجهیزات روز دنیا از جمله دالیل اصلی کاهش برداشت سنتی،قیمت باالی ماشین آالت،عدم دسترسی تمامی کشاو :کاویانی

سطح زیر کشت پنبه به شمار می رود و این درحالی است که با فعال سازی شرکت های مکانیزه به صورت دستمزدی، واردات بذر با 

 .کیفیت از سوی وزارت جهاد تاثیر بسزایی در افزایش تولید دارد

 صادرات پنبه توضیح دهید؟ باشگاه خبرنگاران جوان: درباره وضعیت

در سالیان نه چندان دور پنبه تولیدی به برخی از کشورها صادر می شد و این در حالی است که در شرایط کنونی به دلیل  :کاویانی

 ربه کشت این محصول ندارند که همین ام چندانی تمایل طوالنی بودن زمان زراعت پنبه و مقرون به صرفه نبودن تولید، کشاورزان 

 .موجب شده در شرایط فعلی برخی نیاز صنایع از طریق واردات تامین شود

هزارتن پنبه تولیدی استان گلستان صادر می شد و این درحالی است که رقم تولید این استان  100به گفته وی طی سال های اخیر 

 .هزار تن رسیده است 180به 

 کارخانه های پنبه پاک کنی توضیح دهید؟باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص آخرین وضعیت 

کارخانه که تنها دو ماه در سال فعال هستند کاهش یافته  4کارخانه پنبه پاک کنی فعال در کشور به  40کاویانی: در حال حاضر 

  .است

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا توسعه کشت نشایی در افزایش تولید موثر است؟

نامه های وزارتخانه است چرا که در شرایط کنونی کشاورزان رغبتی ندارند مدت زمان زیادی از کشت نشایی از جمله بر :کاویانی

کاشت تا برداشت را در زمین مشغول باشند از این رو تمایل زیادی به کاشت محصوالتی نظیر گندم، جو، کلزا و غیره ، دارند تا با 

ایند که این امر تنها مستلزم توسعه کشت نشایی است تا کشت برداشت محصول در فصل بهار اقدام به کشت دیگر محصوالت نم

 .محصول زمان کوتاه تری در زمین را اشغال نماید و کشاورزان به کشت پنبه تمایل داشته باشند

 باشگاه خبرنگاران جوان: درخصوص آخرین وضعیت صنایع نساجی توضیح دهید؟

ندارند چرا که در پی افزایش قیمت های جهانی، قیمت های داخلی افزایش  صنایع نساجی از منظر اقتصادی شرایط مناسبی :کاویانی

 .می یابد که به طبع واردات نخ و لباس به صورت رسمی و قاچاق انجام می شود که همه این عوامل آسیب صنایع را به همراه دارد

 باشگاه خبرنگاران جوان: درخصوص وضعیت تولید نسبت به سایر کشورها توضیح دهید؟

تولیدکنندگان ما با کشورهای تاجیکستان و هندوستان به سبب تخصیص جوایز صادراتی از سوی دولت ها قادربه رقابت  :اویانیک

 .نیستند که همین امر مشکالتی برای آنها به وجود می اورد

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا تولید پنبه تراریخته تاثیری در افزایش عملکرد در هکتار دارد؟ 

محصوالت تراریخته در مجلس و وزارتخانه جای بحث دارد و به همین خاطر تولید پنبه تراریخته در سطح تحقیقاتی است  :کاویانی

 .است مقاوم ها بیماری و آفات برابر در باال عملکرد بر عالوه تراریخته محصوالت بذور اما ناگفته نماند که 

http://www.yjc.ir/fa/news/6013451/%D8%A7%D8%B2%D-9% 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 1396فروردین  14تاریخ: 

میلیارد تومان برای اجرای پروژه واکسن  1۰۰/ اختصاص 1396؛ شعار ترویج در سال "تریمما به شما نزدیک

 رازی

پروژه بزرگ برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در  22معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: 

ژه واکسن رازی میلیارد تومان برای اجرای پرو 100زیربخش های مختلف این سازمان در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و 

به گزارش ایانا از روابط عمومی معاونت ترویج اسکندر زند با بیان این مطلب گفت: طرح نظام نوین ترویج .اختصاص یافته است

 کشاورزی در سراسر کشور پیشرفت قابل توجهی داشته است که نمونه یک اقدام مقاومتی و اثرگذار بوده است.

ی فرامین مقام معظم رهبری در زیربخش های مختلف سازمان در راستای اقتصاد مقاومتی پروژه بزرگ برای اجرا 22وی افزود: 

 .میلیارد تومان برای اجرای پروژه واکسن رازی اختصاص یافته است 100صورت گرفته و 

اص گفت: اختصبراساس این گزارش، فروغ بنی هاشم مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان روستایی و عشایری نیز در این نشست 

المللی با همکاری فائو، دو اقدام مهم در راستای اجرای هزار دالر برای آموزش زنان روستایی و عشایری و اجرای هفت پروژه بین 70

 فرمان مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی بوده است.

ttp://www.iana.ir/fa/news/h42286/%D9%85%D8%A7%D-8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 گیری کامل دولت از تحقیقات، به نفع کشور نیستنزدیکی عرصه اجرا و تحقیقات کشاورزی/ کناره

 .شود که برای کشاورزان کاربردی باشدمیویژه در بخش کشاورزی، به شرطی باعث پیشرفت تحقیقات به

وگو با خبرنگار ایانا با بیان این مطلب گفت: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران امروز در گفت

 است.سیاست وزارتخانه در چهار سال گذشته به سمت و سویی حرکت کرده که عرصه عمل و اجرا را با تحقیقات آشتی داده 

پور با اشاره به اینکه تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تحقیقات بیشتر جنبه بنیادی داشت و نتیجه ملموس آن به جواد حسن

ت گیرد که یک مشکل از مشکالشود و اعتبار میرسید، افزود: اکنون هر تحقیق یا پژوهش به شرطی قابل اجرا میدست کشاورزان نمی

تنها ند. البته این تأیید، منوط به نظر کارشناس سازمان تحقیقات و کارشناس وزارتخانه خواهد بود. این موضوع نهکشاورزان را حل ک

 گیرد.ها را دربر میدرصد طرح 80برای استان تهران، بلکه برای تمام کشور قابل تعمیم است و بیش از 

گیرد، باید کشاورزمحور باشد؛ یعنی از تحقیقات بنیادی فاصله می دهد و بابت آن پولبه گفته وی، بخشی که تحقیقات را انجام می

های کاری خود، حساب کند؛ بنابراین بهتر است که وزارتخانه، دست محققان را برای عنوان یکی از اولویتگرفته و روی ترویج به

بنیان شرکت دانش 145مین منظور، حداقل ارتباط مستقیم با کشاورزان باز گذارد تا همیشه کار آنها تحقیقات صرف نباشد. برای ه

کنند.رئیس مرکز تحقیقات و آموزش در استان تهران فعال هستند که با مراکز تحقیقاتی در ارتباط بوده و این موضوع را دنبال می

نامه م پایانای تنظیها بهترین راهکار، معرفی دانشجویان برکشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تأکید کرد: برای عملیاتی شدن طرح

به مراکز تحقیقاتی است. زیرا دانشگاهیان، اطالعات بسیار خوبی در زمینه تئوری دارند و پیوستن آنها به مراکز کاربردی مانند 

روز بر تعداد زند. البته این امر چند سالی است که با موفقیت دنبال شده و روزبهتحقیقات، عرصه عمل و دانش را به هم گره می

 کنند که نیاز کشاورزان آن استان باشد.شود. مراکز تحقیقاتی نیز، تنها طرحی را به دانشجو پیشنهاد مینشجویان اضافه میدا

گویند دولت باید به کلی از تحقیقات خارج شده و ها میید دولت در امور تحقیقاتی اظهار کرد: اینکه برخیپور با انتقاد از خلعحسن

کند، تر عمل میتر و گستردهاشته باشد، به ضرر منافع کالن کشاورزی است. زیرا اگرچه بخش خصوصی قویدخالتی در این امر ند

ها به طور طبیعی هایی وجود دارد که ممکن است سرمایه این بخش تمایلی ورود به آن را نداشته و یا در اجرای طرحاما باز هم حوزه

شود؛ بنابراین هرچند باید از تملک دولت در ورت منافع کل کشور نادیده گرفته میتنها منافع شرکت خود را دنبال کند. در این ص

 ها ضروری است.تحقیقات کاسته شود، اما حضور این بخش در بعضی حیطه

درصد رسیده است، ادامه داد: این در حالی  1.1درصد بوده و اکنون به  0.5وی با بیان اینکه تا سه سال گذشته بودجه تحقیقات 

درصد از کل بودجه خود را به بخش تحقیقات اختصاص  4.7جنوبی درصد و کره 3.5درصد، چین  2.75عنوان مثال، آمریکا که به است

 شوند.ای برای پژوهش قائل شده و تحت هیچ شرایطی از آن غافل نمیالعادهاند؛ بنابراین کشورهای پیشرفته، اهمیت فوقداده

انداز، این بودجه را به تناسب نیاز همین دلیل الزم است کشور ما هم با در نظر گرفتن اهداف چشم پور در پایان یادآور شد: بهحسن

مرکز تحقیقاتی  30میلیارد تومان به  60ها حدود بعد از هشت سال سکون، برای توسعه زیربخش 95موجود ارتقا دهد. البته سال 

 ه پیدا کند، قطعاً دست محققان برای پیشرفت کشاورزی، بازتر خواهد شد./تزریق شد که حرکت قابل تقدیری بود. اگر این روند ادام

http://www.iana.ir/fa/news/42273/%D9%86%D8%B2%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

ها و دهنده سطح نابرابریمهاجرت روستاییان در آغاز هزاره/ میزان مهاجرت نشانبینی کاستلز از پیش

 ها است/ بحران کشاورزی آفریقا ناشی از تأکید بیش از حد بر تولید معطوف به صادراتعدالتیبی

چاپ نخست کتاب سه جلدی عصر اطالعات نوشته مانول کاستلز با ویراستاری ارشد دکتر علی پایا، و ترجمه احد علیقلیان و افشن 

( پا به عرصه فرهنگ گذاشت و 1999منتشر شد. این کتاب در پایان قرن بیستم ) 1380خاکباز توسط انتشارات طرح نو در سال 

های اودانه کارل مارکس در قرن نوزدهم، کتاب مذکور ماندگارترین کتابی باشد که در زمینهاثر ج "کاپیتال"شاید بعد از کتاب 

 .اجتماعی و فرهنگی به رشته تحریر درآمده است -اقتصادی 

 وحید اسالم زاده -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

دکتر علی پایا، و ترجمه احد علیقلیان و افشن چاپ نخست کتاب سه جلدی عصر اطالعات نوشته مانول کاستلز با ویراستاری ارشد 

( پا به عرصه فرهنگ گذاشت و 1999منتشر شد. این کتاب در پایان قرن بیستم ) 1380خاکباز توسط انتشارات طرح نو در سال 

ای ر زمینه هاثر جاودانه کارل مارکس در قرن نوزدهم، کتاب مذکور ماندگارترین کتابی باشد که د "کاپیتال"شاید بعد از کتاب 

اجتماعی و فرهنگی به رشته تحریر درآمده است. به همین دلیل هم بود که در مراکز آکادمیک پراعتبار جهانی استاد  –اقتصادی 

فصل از جلد دوم و سوم این کتاب بپردازم که به کار  2استادان لقب گرفت. با این همه در ارتباط با سه گانه او، تالش کرده ام به 

رگزاری کشاورزی ایران )ایانا( می آید، خوشبختانه فروش این کتاب در ایران بسیار چشمگیر بود و جالب است بدانیم، مخاطبان خب

با وجود این که می گویند سرانه مطالعه کتاب در ایران بسیار کم است، اما با فروش بسیار خوب این کتاب، تا اندازه ای هم مشخص 

ا هم می شناسند.در گزارش حاضر فصل سوم از جلد دوم و فصل دوم از جلد سوم کتاب مورد شده است که مردم ایران کتاب خوب ر

از جلد سوم: ظهور جهان چهارم:  2از جلد دوم: خود را سبز ساختن: نهضت محیط زیست؛ فصل  3بررسی قرار گرفته است. فصل 

از جلد دوم مشخص است، زیرا کاستلز محیط زیست  سرمایه داری اطالعاتی، فقر و حذف اجتماعی نام دارد. علت انتخاب فصل سوم

را مورد بحث قرار می دهد و مباحثی را مطرح می کند که شاید برای ما ایرانیان دوستدار محیط زیست بسیار مفید باشد. در فصل 

بسیاری از مباحث  دوم جلد سوم به بحث توسعه، در ادامه فقر، حذف اجتماعی و نابرابری و کشاورزی عقب مانده اختصاص دارد که

کاستلز در این فصل با شرایط کنونی کشور ما همخوان است. به هر روی اگر همان زمان به داده و تحلیل های آن کتاب به ویژه از 

توجه جدی شده بود، و برنامه چهارم در دولت های نهم و دهم به درستی مورد توجه واقع می شد، امروز در  92تا  84سال های 

 روستایی، و کشاورزی در این وضعیت قرار نداشتیم. این گزارش از نظرتان می گذرد:  حوزه مهاجرت

 از جلد دوم: خود را سبز ساختن: نهضت محیط زیست: 3فصل 

ایانی نهضت های محیط زیستی در ربع پ"کاستلز در این فصل با توجه به پیامدهای صنعتی شدن افسار گسیخته تاکید می کند که 

درصد از امریکایی ها و بیش از دو سوم  80او می گوید که  "ج می رسند و بیشتر از پیش مورد توجه قرار می گیرند.قرن بیستم به او

اروپایی ها طرفدار محیط زیست شده اند. حتی سیاستمداران و احزابی که در برنامه های انتخابی شان از محیط زیست نمی گفتند 

دولت ها و موسسه های بین المللی نیز برنامه های متعددی برای حفظ طبیعت، برای پیروزی دچار مشکل می شدند. همچنین 

 ارتقای کیفیت زندگی، و نهایتاً، نجات کرۀ زمین در بلندمدت و نجات نسل کنونی در کوتاه مدت ایجاد کرده اند.

هنگ چنان صور متنوعی کاستلز می گوید که نهضت محیط زیست به لحاظ ترکیب نیروهایش ناهمگون است و در هر کشور و فر

محیط زیست گرایی براستی یکی از نهضتهای "دارد که به دشواری می توان آن را نهضت واحدی دانست. وی تاکید می کند که 

 "اجتماعی بزرگ در زمان ماست زیرا توانسته است جنبش های اجتماعی گوناگونی را تحت لوای عدالت محیط زیستی گردهم آورد.
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 ق؛ محیط زیست گرایی: سنخ شناسی:ناهمخوانی های خال

ناهمخوانی و تنوع نظریه و عمل است که مشخص کنندۀ محیط زیست گرایی به عنوان شکل نوینی از نهضت "کاستلز می نویسد: 

اجتماعی فراگیر، شبکه ای، چندشکلی و نامتمرکز است. منظور من از محیط زیست گرایی تمامی صور رفتار جمعی است که در گفتار 

مل خود، تصحیح و اصالح روابط مخرب کنش بشری و محیط طبیعی را هدف گرفته است که در تضاد با منطق نهادی و ساختاری و ع

مسلط و رایج قرار می گیرد. در رهیافت جامعه شناختی من، اکولوژی به معنای مجموعه عقاید، نظرینه ها و برنامه هایی است که 

ر در نظر می گیرد و خواهان حفظ تعادل سیستم در چشم اندازی تکاملی و پویا است. از نظر نوع بشر را جزیی از اکوسیستم وسیع ت

 "من، محیط زیست گرایی یعنی اکولوژی در عمل، و اکولوژی یعنی محیط زیست گرایی در لباس نظرینه.

 همانطورکه مالحظه کردید بحث کاستلز به دو بخش تقسیم می شود: محیط زیست گرایی و اکولوژی.

دفاع از فضای ملکی )در حیاط  -2حفظ طبیعت و صور مختلف آن؛  -1وی برای محیط زیست گرایی پنج سنخ را در نظر می گیرد: 

 سیاست سبز. -5سیاره را نجات دهید )صلح سبز(؛  -4فرهنگ متعارض اکولوژی ژرف )اول زمین! اکوفمینیسم(؛  -3خلوت من نه!(؛ 

 اکولوژیست ها: معنای سبز شدن: مسائل جامعه و چالش

حفظ طبیعت، تالش برای بهبود کیفیت محیط زیست و رهیافت اکولوژیک به زندگی، اندیشه هایی متعلق به قرن نوزدهم هستند که 

شه چرا اندی"مدت های مدید تنها برای نخبگان روشنفکر کشورهای مسلط مطرح بوده اند. کاستلز پرسش مهمی را مطرح می کند: 

او معتقد است که بین مضامینی  "ی ناگهان در چمن زاران خشک و بی معنایی های دنیای ما شعله ور شد؟های زیست بوم شناخت

 که نهضت محیط زیست پیش می کشد و ابعاد بنیادی ساختار جدید اجتماعی، یعنی جامعۀ شبکه ای، تناسب مستقیمی برقرار است.

ستند؛ تغییر شکل دادن فضا و مکان؛ تغییر شکل دادن زمان؛ مقهور شدن علم و تکنولوژی ابزارها و اهداف اساسی اقتصاد و جامعه ه

هویت فرهنگی به وسیلۀ جریان های انتزاعی و جهانی ثروت، قدرت و اطالعات که از طریق شبکه های رسانه های جمعی مَجاز واقعی 

محیط زیست را در چهار موضوع عمده  را برمی سازند.کاستلز با پذیرش خطر ساده انگاری، خطوط اصلی گفتمان موجود در نهضت

 جمع بندی کرده است:

پیوندی ژرف اما مبهم با علم و تکنولوژی: محیط زیست گرایی، نهضتی مبتنی بر علم است. این علم گاهی شر است، با این حال  -1

صنعت گرایی، سرمایه  دستکم تظاهر می کند که می داند چه بر سر طبیعت و انسان ها می آید و حقیقت پنهان در پشت منافع

 داری و فن ساالری و دیوانساالری را آشکار می سازد.

مبارزه برای تغییر شکل ساختاری به معنای مبارزه برای بازتعریف تاریخی دو جلوۀ بنیادی و مادی جامعه: زمان و مکان: فضای  -2

مجاورت فیزیکی است. جدایی بین دو منطق مکانی مکان ها، کنش متقابل اجتماعی و سازمان نهادی را ارجح می داند و مبتنی بر 

مذکور مکانیسم بنیادین سلطه در جوامع ما است. زیرا این جدایی هستۀ فرایندهای اقتصادی، نمادین و سیاسی را از حوزه برساختن 

 ل مردم روی فضاهایمعانی اجتماعی و حوزۀ اعمال کنترل سیاسی خارج می سازد. بنابراین تأکید اکولوژیست ها بر محلیت و کنتر

 زیستی شان، چالشی با الیه های زیرین نظام جدید قدرت است.

به موازات مکان، کنترل بر زمان نیز در جامعۀ شبکه ای در معرض خطر قرار می گیرد و احتماالً نهضت محیط زیست مهمترین  -3

کنشگری است که طرح نو و انقالبی برای زمانمندی درمی اندازد: این موضوع همانقدر که اهمیت دارد، پیچیده نیز هست: زمان 

ی. در این سه زمان، زمان نجومی رابطۀ بین انسان و طبیعت رابطه ای بسیار بلندمدت و تکاملی ساعتی، زمان بی زمانی، زمان نجوم

است. این رابطه به قبل از تاریخ بشر بازمی گردد و تا آینده ای کامالً نامعین امتداد می یابد. ما برای درآمیختن با خویشتن کیهانی 

هستیم که در زندگی ما جریان دارد. باید انرژی  "زمان نجومی"و حس کردن  مان، در وهلۀ اول نیازمند تغییر دادن مفهوم زمان
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ستارگان را در جریان خون مان حس کنیم و تصور کنیم که امواج اندیشه های ما به صورتی بی پایان با اقیانوس های نامتناهی تمامی 

به معنای سنجیدن زندگی مان با زندگی فرزندانمان  صور مادۀ زنده درهم می آمیزد. به بیانی بسیار مستقیم و شخصی، زمان نجومی

فرهنگ سبز در مجاز واقعی: ما باید یاد بگیریم که فکر و عمل ما از اعماق قلبمان  -4و با زندگی فرزندان فرزندان فرزندانمان است.

زندگی احترام بگذاریم. این یک  مایه گیرد، پیوندهای میان همۀ موجودات زنده را بازشناسیم، و به هر یک از رشته های شبکۀ وسیع

دیدگاه معنوی است و بنیان تمامی سیاست های سبز است. سیاست سبز ما را ملزم می کند در عین حال هم مهربان و مالیم و هم 

 تندخو و ویرانگر باشیم.

 ها: محیط زیست گرایی در میدان عمل: ارتباط با اذهان، مهار سرمایه، مطالبه از دولت، همگامی با رسانه

قسمت اعظم موفقیت نهضت محیط زیست از این واقعیت ناشی می شود که این نهضت، بیش از هر نیروی اجتماعی "کاستلز می گوید 

دیگری، به بهترین نحو قادر به سازگاری با شرایط ارتباطات و تجهیز و بسیج در پارادایم نوین تکنولوژیکی بوده است. محیط زیست 

ژی های ارتباطی مانند اینترنت پیشرو بوده اند و آن ها را به عنوان ابزارهای سازماندهی و بسیج به کار گرایان در استفاده از تکنولو

محیط زیست گرایی صرفاً یک نهضت آگاهی بخش نیست. این نهضت از همان آغاز توجه خود را "او تاکید می کند که "گرفته اند.

رده است. در واقع سازمان های محیط زیستی تالش های خود را وقف فشار به تأثیرگذاری بر نحوۀ حکومت و قانونگذاری معطوف ک

و چانه زنی برای تصویب قوانین و حمایت یا مخالفت با کاندیداهای سیاسی برمبنای موضع آن ها در قبال مسائل خاص کرده اند. در 

و با موفقیت نسبی توانسته اند نامزدهای  برخی کشورها به خصوص در اروپا محیط زیست گرایان وارد عرصۀ رقابت سیاسی شده اند

روی هم رفته همراه با رشد خارق العادۀ سازمان ها و نفوذ و آگاهی "کاستلز در ادامه می گوید که "خود را به برخی مناصب برسانند.

ه رکت ها به پس کوچمحیط زیستی، این نهضت به طور فزاینده ای از نظر اجتماعی و موضوعی تنوع می یابد و از هیأت های مدیرۀ ش

 "فرهنگ ها می رسد و از آن جا وارد ساختمان پارلمان ها و اداره های شهری می شود. –های حاشیه ای پاد 

 عدالت محیط زیستی: جبهۀ تازه اکولوژیست ها:

ی و پاکیزه سازبه بعد محیط زیست گرایی دیگر صرفاً دلمشغول تماشای پرندگان، نجات جنگلها  60از دهۀ "کاستلز می نویسد که 

هوا نبوده است. اقداماتی علیه دفع زباله های سمی، حقوق مصرف کنندگان، اعتراض های ضدهسته ای، فمینیسم، و شماری از مسائل 

دیگر با دفاع از طبیعت ترکیب شده اند تا ریشه های این نهضت را در گسترۀ چشم انداز وسیعی از دعاوی و حق طلبی ها جای دهند. 

به دیگر عناصر نهضت  80و  70فرهنگیانه ای مثل مدیتیشن و مراقبۀ آیین دوران نو و نوالحادگرایی در دهۀ  –های پاد حتی گرایش 

در حالی که برخی از مسائل اصلی مثل صلح و اعتراض  90در دهۀ "کاستلز در ادامه با اشاره به این که "محیط زیست افزوده شد.

 می "قیت اعتراض ها، و تا حدی به علت پایان یافتن جنگ سرد، به حاشیه رانده شده اندضد هسته ای تا اندازه ای به دلیل موف

اما مسائل اجتماعی متعددی به صورت بخشی از یک نهضت محیط زیست درآمده اند؛ نهضتی که روز به روز متنوع تر می "نویسد: 

نان است، بیشتر در معرض پیامدهای ناخوشایند آلودگی، نزول شود. گروه های زنان نشان داده اند که ادارۀ زندگی روزمره عمدتاً با آ

کیفیت تأسیسات عمومی، و توسعۀ افسارگسیخته قرار دارند. در سراسر دنیا به کرات اثبات شده است که فقر یکی از علتهای تخریب 

 "دادگری بیماریهای مسری است.محیط زیست، از آتش سوزی جنگلها گرفته تا آلودگی رودخانه ها، دریاچه ها، و اقیانوسها و بی

بدین ترتیب، مفهوم عدالت محیط زیستی بعنوان مفهوم فراگیری که مؤید ارزش بهره مندی از حیات در تمامی صور آن است و در 

برابر منافع ثروت، قدرت و تکنولوژی قرار می گیرد، تدریجاً اذهان و سیاست ها را تسخیر می کند و بدین سان نهضت محیط زیست 

 ارد مرحلۀ جدیدی از تحول خود می شود. و

 از جلد سوم؛ ظهور جهان چهارم: به سوی جهانی قطبی و حذف اجتماعی: 2فصل 
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در این فصل کاستلز به نابرابری، کسب نابرابر ثروت )درآمد و دارایی ها( توسط افراد و گروه های اجتماعی مختلف اشاره دارد. الزم 

شورهای مورد اشاره کاستلز اغلب کشورهای آفریقایی، امریکایی هستند. نکته مهم در این فصل به یادآوری است که در این فصل ک

ظهور اطالعات گرایی در پایان هزاره با افزایش نابرابری و حذف اجتماعی در سراسر جهان درهم تنیده "برای کاستلز این است که 

ی اگر در کشورهای درحال توسعه یا جهان سوم و چهارم برخی ! یعن"نقطه میانگین، پیام نیست"کاستلز معتقد است که  "است.

کاهد، بلکه فقر  آمارهای تغذیه و بهداشت و کار و مسکن و... بهتر شده است، اما این میانگین نه تنها مشکلی از فقر این مردمان نمی

ه است. هنوز مسکن عده زیادی از مردم را در دارد. در جهان سوم و چهارم تغذیه برای تعداد اندکی بهبودیافت ها را نیز پنهان می آن

 بدترین شرایط ممکن قرار می دهد. 

در این بخش کاستلز گویی سرنوشت ما در ایران را نیز مورد پیش بینی قرار می دهد؛ او به فقر روستایی، یعنی همانی که باعث 

ابی پویایی اجتماعی اطالعات گرایی، بین فرایندهای مهاجرت گسترده به شهر شده، اشاره می کند. به همین دلیل الزم است در ارزی

مصرف  –متعدد ایجاد تمایز اجتماعی تفاوت قائل شویم؛ از سویی نابرابری، قطبی شدن، فقر و بینوایی همگی به حوزۀ روابط توزیع 

رگران، ، استثمار مفرط کایا سطوح متفاوت کسب ثروت که با تالش جمعی تولید می شود ارتباط دارد. از سویی دیگر فردی شدن کار

 حذف اجتماعی و پیوند منحط ویژگی های چهار فرایند خاص در مناسبات تولید هستند. 

حذف اجتماعی فرایندی است که به موجب آن برخی افراد "از نظر کاستلز چهار فرآیند مذکور موجب حذف اجتماعی می شوند؛ و 

یی محروم می شوند. این سمت ها به آنان امکان می دهد در چارچوب استانداردهای و گروه ها به گونه ای منظم از دستیابی به سمت ها

اجتماعی که از نهادها و ارزش های هر متن خاص شکل گرفته است، از زندگی مستقلی برخوردار باشد. در نظام سرمایه داری حذف 

باشید که حذف اجتماعی یک فرایند است نه یک اجتماعی، حق انتخاب کار را از افراد سلب می کند. به این نکته توجه داشته 

این وضعیت سبب می شود که کاستلز نتیجه بگیرد حذف اجتماعی خود منجر به مهاجرت گسترده از روستا به شهر می "وضعیت!

اها به یکی از علل سطح نابرابری درآمد در مناطقه عمده جهان )که کشور ما را نیز شامل می شود( میزان مهاجرت از روست"شود: 

شهرهاست. نابرابری در کشورهای مختلف، متفاوت است، علت این تفاوت میزان متفاوت مهاجرت از روستاها به شهرهاست. در هر 

کشوری که میزان مهاجرت بیشتر باشد، میزان سطح نابرابری نیز افزایش می یابد. چراکه عامل اصلی در نابرابری توزیع درآمدها، 

 "د مناطق روستایی و مناطق شهری است که حتی دلیل فقر گسترده در مناطق شهری نیز هست.تفاوت شدید در سطح درآم

درصد بود، در حالی که در سال  54.4درصد جمعیتی که در آفریقای زیرخط صحرا، زیرخط فقر بودند  1990سازمان ملل در سال 

درصد افزایش یافت؛ اما در جنوب آسیا از  27.8به  90درصد بود و در  23، 85درصد بود؛ یا در آمریکای التین در  53.5، 1985

درصد کاهش یافت. نکته مهم  14.7به  15.7درصد و در شرق و جنوب شرقی آسیا )بدون در نظر گرفتن چین( از 59درصد به  61.6

رصد، در فیلیپین د 43درصد، در مکزیک  72درصد، در پرو  66این است که بیشترین درصد فقر در مناطق روستایی است: در برزیل 

با وجود آن که اقتصاد جهان پویا بود اما از کشورهای آفریقایی به کشورهای دیگر  80و  70در دهه های "درصد.کاستلز می گوید  54

درصد  3، 1950نوع محصول کشاورزی )قهوه و کاکائو( صادر می شد. آفریقا در سال  2محصوالت یا به شکل خام یا در نهایت 

قیمت مواد اولیه و خام کاهش یافت و سیر قهقرایی  1970درصد رسید. از دهه  1.1، این میزان به 1990در  صادرات داشت و

کشورهای آفریقایی شروع شد. بازارهای داخلی ضعیف نتوانستند در برابر فرایند صنعتی شدن که با هدف جایگزین ساختن واردات و 

درصدی جمعیت عقب مانده  3ی گیرد مقاومت کنند... تولید کشاورزی از رشد حتی تولید کشاورزی برای بازارهای داخلی انجام م

، سرعت رشد اقتصاد 1973درصد افزایش یافته است. از سال  10، واردات مواد غذایی هر سال 1980است. بنابراین، از اوایل دهۀ 

 "است.آفریقا در زمینه کشاورزی، صنعت، و خدمات همواره از سایر مناطق جهان کمتر بوده 
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در اکثر کشورهای مذکور، در نتیجۀ تبدیل شدن کشاورزی داخلی به کشاورزی معطوف به "کاستلز در ادامه اضافه می کند که 

صادرات و کاشت محصوالت ویژه ای که مشتریان نقد دارد و در تالش نومیدانه برای فروش در بازارهای بین المللی، گرفتار بحران 

 "شده است.

 دولت غارتگر:

آفریقا باید بین مواجب خواری و حکومت چپاولگر تفاوت گذاشت. کاستلز بر روی حکومت های چپاولگر در آفریقا تمرکز دارد و  در

سه پیامد مهم برای این نوع حکومت در نظر می گیرد: نخست اینکه هرگونه منابعی، از منابع بین المللی گرفته تا صنایع داخلی، که 

می شود، براساس منطق انباشت فردی که عمدتاً ارتباطی به اقتصاد کشور ندارد پردازش می شود. آنچه  وارد این اقتصادهای دولتی

از نظر توسعۀ اقتصادی و ثبات سیاسی کشور بی معنا به نظر می رسد از دیدگاه حاکمان این کشورها بسیار معنادار است. دوم این 

منابع ثروت های آینده است. در نتیجه، الگویی از رویارویی های خشونت که دسترسی به قدرت دولتی در حکم دسترسی به ثروت و 

بار و اتحادهای ناپایدار بین جناح های سیاسی مختلف شکل می گیرد که برای کسب موقعیت چپاول با یکدیگر رقابت می کنند. این 

ه ورهای آفریقایی می انجامد. سوم این کوضعیت در نهایت به بی ثباتی نهادهای دولتی، و نقش تعیین کننده ارتش در بیشتر کش

حمایت سیاسی پیرامون شبکه های مریدپروری شکل می گیرد که قدرتمداران را با بخش هایی از جمعیت مربوط می سازند. از آن 

مات دنظامی و دیوانساالران است، مردم برای این که از توزیع مشاغل، خ –جاکه بخش اعظم ثروت کشور در دستان نخبگان سیاسی 

و الطاف و مراحم ناچیز قدرتمداران در تمامی سطح دولت، از سازمان های بین المللی گرفته تا کمک های دولت های محلی، محروم 

نمانند، باید به این زنجیرۀ حمایتی متصل شوند. در این نظام حمایتی، نخبگان مختلفی که در سطوح مختلف دولت قرار دارند و در 

ولتی مرتبط هستند، به حساب گری ها و تدابیر پیچیده دست می یازند: یعنی چگونه می توان با کمترین نهایت به رأس قدرت د

( و Territorialityمنابع بیشترین حمایت را به دست آورد و مریدان خود را تقویت کرد. آمیزه ای از معیارها که قومیت، بوم پایی )

هندسۀ متغیر که سیاست های واقعی را در بیشتر نقاط آفریقا تشکیل می دهند، اقتصاد را دربرمی گیرد به تشکیل شبکه هایی با 

 کمک می کند.

 هویت قومی، جهانی شدن اقتصاد و تشکیل دولت در آفریقا:

این شروع بد منجر به آن شد که به نظر  "شروع بدی داشت."، آفریقا 1960کاستلز معتقد است که از نظر توالی تاریخی، در دهۀ 

، در متن بحران و تجدید ساختار سرمایه داری جهانی، مدل توسعۀ آفریقا که در پایان آن دهه نیازمند کمک وام 70در دهۀ "کاستلز 

، بار بدهی ها و برنامه های اصالح ساختار که به عنوان شرط 80دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی بود شکست خورد. در دهۀ 

ریقا تحمیل شده بود، اقتصاد این کشورها را از کار انداخت، جوامع را فقیر کرد، و به بی ثباتی دولت اعطای وام های بین المللی بر آف

 "ها انجامید.

سیاست هایی که به سوی صادرات کشاورزی و صنعتی شدن مستقل گرایش داشت به نابودی  60در دهۀ "او تاکید می کند که 

برنامه های اصالح ساختار که توسط "بر این اساس از نظر او  "ی مردم کمک کرد.اقتصاد دهقانی داخلی و بخش اعظم زیربنای معیشت

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توصیه و تحمیل می شد، شرایط اجتماعی را وخیم تر کرد و در همان حال در ایجاد پویایی 

ویق صادارات کاالهای اساسی تأکید داشتند. این هدف اقتصادی نیز به طور کل ناموفق بود. این برنامه ها بر کوچک کردن دولت و تش

دوم، به طورعام در شرایط اقتصادی و تکنولوژیک امروزین جهان به معنای شرط بندی روی اسب بازنده است، و به طور خاص با توجه 

 ورزی داخلی پیشنهادیبه استمرار سیاست کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در زمینه حمایت از تولیدات کشا

 می آمد.  "غیرواقع بینانه به شمار
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 فاجعه آفریقا:

ی، هزینۀ اجتماع"در این بخش کاستلز نحوه نابودی جنگل ها و مزارع و اقتصاد آفریقا را در سه بخش مطرح می کند. او می گوید که 

ن اطالعاتی شدن جوامع آن ها، را می توان با سه اقتصادی و سیاسی این تالش نافرجام برای جهانی شدن اقتصادهای آفریقایی، بدو

استدالل و یک پیامد گسترده نشان داد: تباهی اکثریت مردم آفریقا. نخست بازارهای رسمی نیروی کار شهری جذب نیروی کار را 

ی شد. در کشورهامتوقف کردند و این امر به افزایش چشمگیر بیکاری و اشتغال ناکافی انجامید که به افزایش میزان فقر منجر 

درصد افزایش یافت. اشتغال  20درصد به  10، نرخ بیکاری در شهرها دوبرابر شد و از 1990تا  1975آفریقایی زیرخط صحرا، از سال 

 "در بخش مدرن، و به ویژه در بخش دولتی، ثابت ماند یا کاهش پیدا کرد.

ین که سرانۀ تولید کشاورزی و به ویژه محصوالت غذایی آفریقا در ا "از نظر او در زمان انتشار کتاب به عنوان مرحله دوم بحث اش

دهۀ اخیر به نحو چشمگیری کاهش یافته است که کشورهای بسیاری را در برابر قحظی و بیماری های همه گیر در هنگام خشکسالی، 

ش از حد بر تولید معطوف به جنگ یا فجایع دیگر آسیب پذیر ساخته است. به نظر می رسد بحران کشاورزی ناشی از تاکید بی

صادرات و دستیابی به تکنولوژی ها یا خطوط تولید است که بنابه توصیه های نادرست صورت گرفته و برای شرایط زیست محیطی 

و اقتصادی کشور مناسب نیست. برای نمونه، در آفریقای غربی، شرکت های خارجی جنگلداری بر جایگزین کردن اقاقیا با درختان 

افشاری می کردند و چندسال طول کشید تا متوجه شدند اقاقیا به آب و مراقبت کمتری احتیاج دارد و عالوه بر این در فصل بومی پ

 "های خشک به تغذیۀ بزها و گوسفندان کمک می کند، و آن گاه درتصمیم خود تجدیدنظر کردند.

برهم "یختن نظم تولید و زندگی ذکر می کند و می نویسد: او سومین گرایش اصلی در تغییر اجتماعی و اقتصادی آفریقا را برهم ر

ریختن نظم تولید و زندگی که از فروپاشی کشور ناشی می شد، الگوی خشونت، غارت، جنگ های داخلی، راهزنی، و قتل عام که 

دهکده های شان بیرون  مبتال ساخت. میلیون ها نفر را از شهرها و 90و  80اکثریت بزرگی از کشورهای آفریقایی را در دهه های 

راند، اقتصاد مناطق و کشورها را ویران کرد و بخش اعظم ظرفیت نهادی برای مدیریت بحران ها و بازسازی بنیان های مادی زندگی 

فقر شهری، بحران کشاورزی به ویژه کشاورزی معیشتی، فروپاشی نهادها، خشونت گسترده، و حرکت های "از نظر او "را از میان برد.

نشان می دهد، شرایط  1996یت های بزرگ دست به دست هم داده و همان طورکه گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل در سال جمع

 "زندگی اکثر مردم آفریقا را در دهه گذشته به میزان چشمگیری بدتر کرده است.

مل و نقل، معدنکاوی، و تولید صنعتی، با کاهش مشاغل بخش های کشاورزی، ح 1970از اواسط دهۀ "او در ادامه تاکید می کند که 

درصد  4.8، کل اشتغال در بخش های غیرکشاورزی اقتصاد 1992تا  1989در مجموع اشتغال، روند نزولی داشته است. از سال 

 "هزار شغل است، و تنها بخش دولتی دارای رشد مثبت بود. 286کاهش یافت که برابر با از دست رفتن 

می تواند ارایه دهنده تجربه های خوبی از آفریقا باشد و همچنین هشدار مناسبی برای کشور ما، که اگر با این فصل از کتاب کاستلز 

 برنامه های موجود پیش برویم دست آخر به نتایج همین فصل از کتاب می رسیم.

/news/http://www.iana.ir/fa42311/%D9%BE%DB%8C%D8%B4 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۰تاریخ: 

اختالل در صادرات تخم مرغ بدلیل شیوع آنفوالنزای پرندگان/روزهای سخت کشاورزان در صف دریافت 

 خسارت

کشاورزان از مهم ترین رویدادهای بخش اختالل در صادرات تخم مرغ بدلیل شیوع آنفوالنزای پرندگان و مشکالت دریافت خسارت 

الل اختگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.کشاورزی در آذر ماه سال گذشته است

در صادرات تخم مرغ ایران بدلیل شیوع آنفوالنزای پرندگان تا روزهای سخت کشاورزان در صف دریافت خسارت از مهم ترین 

 .رویدادهای بخش کشاورزی در آذر ماه سال گذشته است

 در بودجه سال آینده خبری از محصوالت ارگانیک نیست

خبری از  96محصوالت ارگانیک در سالمت افراد جامعه، در بودجه سال عضو هئیت رئیسه ارگانیک گفت: با وجود اهمیت باالی 

 .توسعه تولید این محصوالت نیست

 آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ/ واحدهای آلوده معدوم شدند

ت ادبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: در پی شیوع ویروس آنفوالنزای حاد پرندگان و معدوم سازی واحدها، صادر

 .تخم مرغ به بازارهای هدف همچنان متوقف است

 چه عواملی سد راه صادرات محصوالت کشاورزی است؟

بسته بندی نامناسب محصوالت، باال بودن قیمت تمام شده محصوالت، زیر ساخت های ناکافی ونوسانات نرخ ارز از جمله مشکالت 

 .صادرات محصوالت کشاورزی است

 دریافت خسارت/ کشاورزان چشم انتظار پرداخت حق بیمه دولتروزهای سخت کشاورزان در صف 

درصد حق  70قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت: بیمه کشاورزی نقش حمایتی را ایفا می کند که هر ساله بیش از 

 .بیمه از سوی دولت و مابقی توسط کشاورزان پرداخت می شود

 افزایش کیفیت نان در راه است

ی بازرگانی دولتی گفت:در راستای افزایش کیفیت تولید نان کشور صنعتی کردن تولید می تواند با ذائقه مردم کشور معاون داخل

 .بیشتر سازگار باشد

 هاتوسعه مکانیزاسیون گامی مهم در جهت استفاده بهینه از نهاده

ون،تامین ماشین آالت و ادوات مکانیزه، بهره رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت:توسعه این طرح، باال رفتن درجه مکانیزاسی

 .مندی مناسب از زمان، انرژی و نهاده های مصرفی و افزایش بهره وری تولید را به همراه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6005763/%D8%A7%D8%AE%D8%AA 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۱تاریخ: 

 تخم مرغ گران شد

درصدی تولید تخم مرغ خبرداد و گفت: در پی شیوع آنفوالنزا 20رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش 

 .استمیلیون مرغ معدوم شده که درنهایت کاهش عرضه و نوسانات قیمت را رقم زده 14تا کنون

،قیمت تخم مرغ طی شش ماه اخیر در پی شیوع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

ته به طوریکه در تعطیالت نوروز به سبب شیوع مجدد در شهرهای بزرگ تولید کننده آنفوالنزا حاد پرندگان سیر صعودی به خود گرف

 .به باالترین حد خود رسید

 

تومان در 800هزار و 12تومان رسید هم اکنون با نرخ 500هزار و 11عددی قبل از تعطیالت به 30براین اساس هر شانه تخم مرغ 

صنعت،تجارت و  خبرنگار مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو باناصر نبی پور رئیس هئیت .بازار به فروش می رسد

نفوالنزا حاد پرندگان است که استان در گیر شیوع آ25،اظهار داشت:در حال حاضر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .اخیرا در تعطیالت نوروز این ویروس در استانهای تهران،اصفهان و کرج حادتر شده است

 .به گفته وی نمیتوان زمان دقیقی برای ریشه کن شدن این ویروس پیش بینی کرد

هزار تومان معادل شانه ای 5مرغداری نبی پور در خصوص نوسانات قیمت تخم مرغ بیان کرد:در حال حاضر هر کیلو تخم مرغ درب 

 .هزار تومان به فروش می رسد و اگر با نرخ های باالتر در خرده فروشی ها به فروش برسد تنها ناشی از سودجویی مغازه ها است10

 .ودش وی ادامه داد:با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و کاهش مصرف پیش بینی می شود که طی روزهای آتی قیمت ها متعادل

http://www.yjc.ir/fa/news/6031229/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D-9%85 
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 تولیدات باغی )سایر (

 فارس - ۹۶/۰۱/۰7 : تاریخ

  96هزارتن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه نوروز  5۰توزیع 
هزار تن  50با بهره گیری از ظرفیت شبکه سراسری تعاونی ها تاکنون  :مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد

به نقل از پایگاه اطالع  خبرگزاری فارس به گزارش گروه اقتصادی .توزیع شده است 96سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه نوروز 

هزارتن میوه از منابع داخلی و خارجی  90رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین صفایی با اشاره به تامین نیاز میوه شب عید گفت: 

 96هزار تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه نوروز  50برای مصرف مردم در نوروز امسال تهیه و تدارک دیده شد که تاکنون 

های کارمندی، ای، تعاونیهای زنجیرهوی افزود: از ظرفیت چهار هزار مرکز عرضه شامل میادین میوه و تره بار،فروشگاه.توزیع شده است

 .زیع شده استکارگری و روستایی واحدهای صنفی در سراسر کشور برای توزیع میوه با نرخ مصوب دولتی تو

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین تاکید کرد که توزیع سیب و پرتقال نوروزی در مراکز یاد شده تا نیمه  

 .فروردین ماه سال جاری ادامه خواهد داشت

.com/newstext.php?nn=http://www.farsnews13960107000294 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۱تاریخ: 

 کشت گلخانه ای مرهمی بر عطش بخش کشاورزی

 معاون شرکت شهرک های کشاورزی گفت:با توجه به کمبود آب و قرار گرفتن کشور در یک منطقه خشک و نیمه خشک توسعه

 .گلخانه ها از جمله مهم ترین راهکارهای توسعه بخش کشاورزی به شمار می رود

وقتی افت آب های زیر زمینی زنگ خطر را  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

به صدا در آورد و همگان را درباره آینده زمین بدون آب هوشیار ساخت، راهکارهای بسیاری برای کاهش مصرف آب و مرهمی بر 

ایش اما در این شرایط تنها راهکاری که می تواند با کاهش مصرف آب میزان تولیدات را افز.عطش زمین های کشاورزی مطرح شد

در کشت گلخانه حتی کشاورزانی که زمین کوچک و .دهد تا بتوانیم از بحران فعلی خارج شویم توسعه کشت های گلخانه ای است

مقدار آب محدودی نیز در اختیار دارند می توانند باکشت انواع محصوالت عالوه بر افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار به کسب 

ا که گلخانه ها به عنوان یک محیط کنترل شده امن می تواند حتی خارج از فصل تولید به یکی از پرسودترین درآمد امیدوار باشند چر

با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته در این بخش ،در برخی مواقع مدیریت نادرست در احداث .فعالیت ها در بخش تبدیل شود

 .شود می امکانات و مناسب از سرمایه گلخانه، انتخاب مکان، نوع گلخانه باعث بهره وری نا

 :ایم داده ترتیب گفتگویی کشاورزی های شهرک در این راستا با رحمت اله پریچهر معاون شرکت  

 .باشگاه خبرنگاران جوان: درخصوص مقایسه کارایی گلخانه نسبت به فضای آزاد توضیح دهید

منطقه خشک و نیمه خشک توسعه گلخانه ها از جمله مهم ترین راهکارها با توجه به کمبود آب و قرار گرفتن کشور در یک  :پریچهر

 .برابر کشت در فضای آزاد است 12الی  10به شمار می رود چرا که میزان کارایی این روش در بحث صرفه جویی آب 

یح وضباشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص وضعیت مصرف آب گوچه فرنگی به عنوان یک محصول آب بر در این روش ت

 .دهید

لیتر بوده که  40لیتر آب مصرف می کند که این میزان مصرف در گلخانه برای تولید هر کیلو  400هر کیلو گوجه فرنگی  :پریچهر

تن  35برابری مصرف آب است ضمن آنکه متوسط تولید کشت گوجه فرنگی در فضای آزاد در هر هکتار  10این امر بیانگر کاهش 

 .برابری تولید را نشان می دهد 10تن می رسد که این امر رشد  350گلخانه این میزان به است در حالیکه در فضای 

 باشگاه خبرنگاران جوان: در برنامه ششم توسعه برای توسعه گلخانه ها چه اقداماتی در نظر گرفتید؟

تر شهرک های کشاورزی تولید درصد تولیدات گلخانه ای در بس 40پریچهر:در برنامه کالن ششم توسعه پیش بینی شده که حدود 

 .شود چرا که از نظر آب و زمین مورد استفاه صرفه جویی قابل توجهی خواهد داشت

باشگاه خبرنگاران جوان: در برنامه ششم توسعه چه میزان از تولیدات محصوالت کشاورزی در شهرک های جدید انجام 

 خواهد شد؟

هزار هکتار محصوالت سبزی و  400ر است که برای صرفه جویی در این بحث با توجه به محدودیت منابع آبی کشور قرا :پریچهر

 . زراعی از جمله سبزی و صیفی در شهرک های جدید کشت شود

 .باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین وضعیت گلخانه ها در شهرک های کشاورزی را توضیح دهید

 شهرک هکتار 650 حدود  کنون تا 95 سال ابتدای کشوراز در وجودم هکتار گلخانه  600هزار و  10براساس آمار موجود از  :پریچهر

 .برسانیم هکتار هزار به را رقم این که تالشیم در که شده واگذار متقاضیان به ای گلخانه های مجتمع و
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 .باشگاه خبرنگاران جوان: درخصوص میزان اعتبارات مورد نیاز برای ساخت گلخانه ها توضیح دهید

حاضر منتظر دریافت تسهیالت و آماده سازی اراضی برای توسعه گلخانه ها هستیم چرا که برای احداث هر هکتار در حال  :پریچهر

 .میلیون تومان سرمایه مورد نیاز است 500گلخانه خاک به طور متوسط یک میلیارد تومان و کشت بدون خاک یک میلیارد و 

 .انه ای نسبت به فضای آزاد توضیح دهیدباشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص مزایای تولیدات گلخ

تولیدات گلخانه ای درجه یک و دارای قابلیت صادراتی هستند چرا که در تولید محصوالت گلخانه ای از بذرهای هیبرید با  :پریچهر

ادر به بازارهای هدف ص محصوالت این از بخش داخل نیاز مورد تولیدات تامین بر عالوه که شود می استفاده باال تولید و پتانسیل 

 .می شوند

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا توسعه کشت محصوالت گلخانه ای از جمله سیاست های وزارتخانه به شمار می رود؟

توسعه کشت محصوالت گلخانه ای دارای   فصل از خارج زمان در محصوالت برخی تولید و با توجه به محدودیت منابع آبی  :پریچهر

 .ت که بدین منظور وزارت جهاد کشاورزی ردیف مستقل اعتباری برای این کار در نظر گرفته استمزیت نسبی اس

باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به آنکه یکی از اولویت های دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی 

 .دهید توضیح مورد این است،در کشاورزی های شهرک و ها گلخانه توسعه 

درون زا بودن تولید از جمله بحث های اقتصاد مقاومتی است و به نظر می رسد که بخش کشاورزی پرچم دار اقتصاد مقاومتی  :پریچهر

 این در که چرا  کردیم تعریف ها استان تمامی برای ای گلخانه محصوالت کشت متفاوت اقلیمی شرایط به بسته رو این از است 

 .تینگ، انبارها و سردخانه ای محصوالت از تولید تا مصرف در قالب یک زنجیره دیده شده استسور بندی، درجه بحث ها شهرک

 .باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص فرایند واگذاری شهرک های کشاورزی به متقاضیان توضیح دهید

درصد مبلغ زیرساخت  30واگذاری ابتدا هزار تومان است که در فرآیند  15تا  5قیمت متوسط هر متر مربع برای خریداران  :پریچهر

ماه یکبار ظرف مدت سه سال پرداخت می شود و البته ناگفته  6ها به صورت نقدی پرداخت شده و مایقی به صورت اقساط هر 

 .نماندکه سرمایه گذاری در شهرک های کشاورزی به شرط مدیریت تولید و بهره وری می تواند صرفه اقتصادی باالیی داشته باشد

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا عالوه بر توسعه گلخانه در شهرک های کشاورزی فعالیت های دیگری مد نظر است؟

 دیگری های فعالیت با توجه به مسائل و بحران آب تاکید مجمع عمومی شرکت ها بیشتر بر توسعه گلخانه ها بوده اما  :پریچهر

 .هت افزایش بهره وری تولید مد نظر قرار گرفته استدرج قفس در میگو و ماهی پرورش و دامپروری همچون

شهرک شیالتی در حاشیه دریای خزر،دریای عمان و حاشیه خلیج فارس شناسایی و عملیات اصالح زیر ساخت ها  10بدین منظور 

ود نند درخواست خو تکمیل واحد ها با سازمان شیالت در دستور کار قرار گرفته که متقاضیان پرورش ماهی و میگو در قفس می توا

 .را به شرکت شهرک های کشاورزی ارائه دهند

http://www.yjc.ir/fa/news/6012565/%DA%A9%D8%B4%D8% 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۰تاریخ: 

 !بوقلمون در سن کشتار؛ چشم انتظار کشتارگاههزار قطعه  250

 .کندر میدستی را نیز درگیهای بزرگ، غیر از اثرگذاری منفی در تولید و اشتغال، صنایع وابسته باالدستی و پایینتعطیلی شرکت

هزار قطعه بوقلمون  250شود، روس که منطقه مرکزی کشاورزی برزیل محسوب میبه گزارش ایانا به نقل از بلومبرگ، در شهر مینی

های بندیدانند این مشکل را چگونه حل کنند. با توجه به زمانروز گذشته انباشت شده که مسئوالن برزیل نمی 12زنده در عرض 

دلیل اتهامات وارده توسط کشتار شوند، اما این شرکت به BRFروز گذشته توسط شرکت  12ها طی دهانجام شده قرار بود این پرن

 17پلیس برزیل، مبنی بر فروش و صادرات گوشت فاسد و همچنین پرداخت رشوه به بازرسان برای نادیده گرفتن این تخلف، از 

هزار قطعه جوجه مرغ بود، اکنون تولیدکنندگان  120ار روزانه مارس تعطیل شده است.این کمپانی که یکی دیگر از امکاناتش، کشت

رسد مدت این تعطیلی بسیار طوالنی باشد. چهار میلیون قطعه بوقلمون را در این شهر برزیل، بدون پشتوانه رها کرده و به نظر می

 ای ذبح آنها وجود ندارد.تر شده و راهی برهای در انتظار کشتار، روز به روز سنگیناین در حالی است که بوقلمون

معموالً زمان کشتار جوجه بوقلمون بعد از تولد "جمهوری برزیل به این موضوع ورود کرد و گفت: کار به جایی رسید که معاون رئیس

ین ایابد. حال سرنوشت تولیدکنندگان شود؛ بنابراین اگر آنها بیش از اندازه معطل بمانند، وزن آنها روزانه افزایش میمشخص می

ها باید به گفته فابیو لموس، طبق روال معمول، بوقلمون"ای از ابهام فرو رفته است.در هاله BRFمنطقه به دلیل تعطیلی کارخانه 

توان کیلوگرم کشتار شوند. در غیر این صورت هرچه این پرنده بیشتر عمر کند و وزن باالتری بگیرد، دیگر نمی 22تا  20در اوزان بین 

ها برای انجام پروسه کشتار، حساب کرد. همچنین افزایش احتمال تلفات با باال رفتن سن برای های موجود در کشتارگاهروی دستگاه

کرد. هزار بوقلمون را کشتار می 25معوال روزانه  BRFآنها وجود دارد که این خود موجب کاهش درصد سود خواهد شد.کارخانه 

هزار بوقلمون  250به ادامه کار آن وابسته است. از روز تعطیلی این واحد بزرگ، تاکنون واحد پرورش بوقلمون  219بنابراین حیات 

تواند این ها به جایی دیگر نیز تقریبا غیرممکن است؛ زیرا ایالت میناس گرایس که میاند. انتقال بوقلموندر انتظار کشتار باقی مانده

نکه شود. ضمن ایروس فاصله داشته و این نقل و انتقال، بسیار گران تمام میینیکیلومتر با م 500تعداد پرنده را کشتار کند، بیش از 

در صدد انتقال  BRFبرای این موضوع، کسب مجوز از وزارت کشاورزی برزیل، ضروری است.این در حالی است که مسئوالن شرکت 

اتهامات وارده را به کلی رد کرده و  BRFندرکاران اهای آن را بپردازند. البته دستها به آن شهر هستند و حاضرند هزینهبوقلمون

ای گوشت هگذاشت. آنها حتی سرمنشاء سالمونالی یافت شده در بستهمعتقدند که این شرکت همیشه به قوانین و مقررات احترام می

 قابل مصرف بوده است.های باربر دانسته و تاکید دارند که محصول خارج شده از کارخانه سالم و ارسالی به اروپا را از کشتی

 2بیش از  2016شود که در سال ترین تولیدکننده مرغ و مواد غذایی در برزیل محسوب میبزرگ BRFبر اساس آمارهای موجود، 

هزار تن گوشت بوقلمون تولید کرده که به صورت یخ زده  140میلیون تن مرغ به بازار عرضه کرد. این کشور در سال گذشته حدود 

آید، در پی شمار میروس بهترین واردکننده مواد پروتئینی از ایالت مینیده به فروش رسیده است. حال اروپایی که اصلییا فراوری ش

 تعطیلی این کارخانه بزرگ، بالتکلیف مانده است./

http://www.iana.ir/fa/news/20742/250%D-9%87%D8%B2%D 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 تجارت پر سود دام زنده/ساماندهی مراکز عرضه،ضرورتی اجتناب ناپذیراست

فروش می هزار راس گوسفند زنده برای ادای نذورات و مصارف شخصی خرید و  3بر اساس گزارشات منتشر شده،روزانه در پایتخت،

 .شود و در این میان ساماندهی مراکز عرضه ضرورتی است که برای تحقق آن باید تالش هر چه بیشتری عملیاتی شود

دامداری از دیرباز در زمره مشاغل سنتی تاریخ ، باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

بشریت به شمار می رفته، به واقع زراعت و دامداری به عنوان دو قطب فعالیتی،تامین کننده معیشت و اقتصاد خانوارها به شمار می 

اری و زراعت از مولفه های اصلی و اساسی در در جهان معاصر امروزی، با وجود تنوع و گستردگی مشاغل،همچنان دامد.رفته است

 .تامین مایحتاج و ارزاق مورد نیاز جامعه محسوب می شود

به تبع،این نیاز و ضرورت در کالنشهرهایی همچون تهران،به مراتب پر رنگ تر از مناطق و محدوده های جغرافیایی دیگر کشور،ظهور 

 میدانی گزارشات و ها رسانه از شده منتشر ارقام ر جمعیت،که بنا بر اعداد و میلیون نف 10شهری با بیش از .و بروز پیدا می کند

 .ر راس گوسفند در پایتخت خرید و فروش می شودهزا 3 از بیش روزانه دامداری،بصورت عرصه فعاالن از واصله

اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با علی غالمزاده،یکی از فعاالن عرصه دامداری در غرب استان تهران،در گفت و گو با خبرنگار گروه 

اشاره به لزوم تامین گوشت قرمز مورد نیاز عمومِ مردم اظهار داشت:بخشی از تولیدات دامی و گوشت و پروتئینیِ شهرستان های غرب 

راس گوسفند  200هزار و  3وی افزود:بنابر آمار موجود،روزانه قریب به .استان تهران جهت توزیع در پایتخت تامین و عرضه می شود

در پایتخت خرید و فروش می شود که این میزان در ایام و مقاطعی خاص همچون عید قربان،دهه محرم،ایام فاطمیه و موسم حج به 

این فعال حوزه دامداری عنوان کرد:برخی شنیده ها موید این موضوع است که سود .مراتب با افزایش هر چه بیشتری همراه می شود

 .توجه دامداری به میزانی است که در برخی آپارتمان های شهر تهران،نسبت به نگهداری گوسفند اقدام می شوددهی و تجارت قابل 

غالمزاده گفت:البته شخصا شاهد چنین موضوعی نبوده ام،اما در میان فعاالن حوزه نگهداری و پرورش دام، این اخبار تایید نشده به 

ب فارغ از صحت و سقم و راستی آزمایی این موضوع تامل برانگیز،در تجارت پر سود وی افزود:به هر ترتی.شدت رایج و شایع است

غالمزاده عنوان کرد:برخی گمان می کنند ضرورتا افراد و گروه هایی سنتی در .فروش دام زنده هیچگونه شک و شبهه ای وجود ندارد

ی متعدد و متکثری از افرادی که از حیث اقتصادی این مشاغل فعالیت می کنند اما سود باالی این حرفه باعث شده تا بخش ها

این فعال عرصه نگهداری و پرورش دام گفت:در سال گذشته،نرخ و قیمت .توانمند هستند به این پیشه و فعالیت گرایش پیدا کنند

 .ر تومان محاسبه می شودهزا 17تا  16هزار تومان برآورد می شود اما در سالجاری این میزان بین  12تا  11دام زنده در هر کیلوگرم 

 عرضه دام زنده بصورت غیر بهداشتی مخاطره آمیز است

یکی از چالش های پیش رو در این عرصه به عدم رعایت نکات بهداشتی و استانداردهای الزم برای نگهداری و عرضه دام از سوی 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد جواد رهبریان،دامپزشک،در گفت و گو با خبرنگار .مراکز غیر مجاز معطوف می شود

ده در برخی از مراکز عرضه و فروش دام،عنوان با اشاره به نگهداری غیر اصولی و غیر بهداشتی گوسفند زن ،باشگاه خبرنگاران جوان

کرد:بطور طبیعی،فعالیت در این بخش،مستلزم رعایت مولفه ها و استانداردهای خاص به خود می باشد،اما علیرغم اهمیت این امر،در 

امین و مطلوبی ت بخش قابل توجهی از مراکز عرضه و فروش غیر مجاز دام و گوسفند زنده،سالمت و بهداشت محیطی به نحو شایسته

وی افزود:با عنایت به سیکل ارتباطی میان انسان و دام از حیث تامین گوشت مود نیاز ،هرگونه نارسایی در فرآیند نگهداری .نمی شود

 .و پرورش گوسفند و دام زنده،می تواند با هزینه های سنگین و مخاطره آمیزی در بخش بهداشت و سالمت همراه شود
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ر پایتخت گفت:بر اساس برخی از گزارشات منتشر شده،تنها دو درصد از دام مورد نیاز مردم پایتخت از طریق این دامپزشک فعال د

مراکز مجاز ذبح و تامین می شود و مابقی مشمول دام ها و گوسفندانی می شود که در مراکز غیر مجاز،برای توزیع آماده سازی می 

تمهیداتی ویژه و موثر،عرصه توزیع و فروش دام مجاز،منوط به معاینات نظارت و کنترل  وی افزود:به تبع،با اِعمال و لحاظ نمودن.شوند

های جدی و اصولی است که پیش از ذبح و پس از آن نیز در دستور کار قرار می گیرد،اما در مراکز غیر مجاز،این امر خطیر،به نحو 

 .شایسته و مطلوبی تامین نمی شود

 تقلب در عرصه فروش گوسفند زنده

سعید محبی کیا،یکی از فعاالن حوزه خرید و فروش دام و گوسفند زنده با اشاره به تقلب های بسیار در این عرصه فعالیتی عنوان 

کرد:عدم تنظیم بودن ترازو بصورت عامدانه،خوراندن آب نمک،کاغذ و مقوا به گوسفند،تنها نمونه و بخشی از تقلب هایی است که 

 .اِعمال می شود د و گروه های فعال در این حوزه متاسفانه از سوی برخی افرا

وی افزود:به واقع،در صورت عدم شناخت و تَبَحُر کافی و نا آشنایی و بی اطالعی از فضای حاکم بر این عرصه احتمال فریب خوردن 

ها و اشخاصی که به اصول و  محبی کیا عنوان کرد:البته هستند در میان این افراد،گروه.فعاالن این بخش،دور از انتظار نخواهد بود

قواعد کسب و کار و مسائل اخالقی و حالل و حرام پایبند و مقید هستند اما این نافی تقلب های گسترده ای که از سوی برخی فعاالن 

ش با همه این اوصاف،می طلبد دستگاهه های ذیربط و متولی برای ساماندهی مراکز عرضه و فرو.عرصه دامداری لحاظ می شود،نیست

یقینا در شرایطی که بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده،قریب .دام،تدابیر و تمهیدات موثرتر و گسترده تری را عملیاتی کنند

 باشد،ساماندهی می مشترک دام و انسان میان آن درصد 60 عامل بیماری زا در دام ها به اثبات رسیده که بیش از  400به یک هزار و 

مراکز عرضه و فروش دام و برخوردهای قاطعانه با حوزه های فعالیتی غیر مجاز،ضرورتی است که کم توجهی یا بی  مجدانه و دقیق

 .توجهی به آن،مسبب تحمیل خساراتی جدی به سالمت و بهداشت عمومی جامعه خواهد شد

.yjc.ir/fa/news/http://www6023796/%D8%AA%D8%AC%D8%A 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 تجارت پر سود دام زنده/ساماندهی مراکز عرضه،ضرورتی اجتناب ناپذیراست

ادای نذورات و مصارف شخصی خرید و فروش می  هزار راس گوسفند زنده برای 3بر اساس گزارشات منتشر شده،روزانه در پایتخت،

 .شود و در این میان ساماندهی مراکز عرضه ضرورتی است که برای تحقق آن باید تالش هر چه بیشتری عملیاتی شود

دامداری از دیرباز در زمره مشاغل سنتی تاریخ ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

بشریت به شمار می رفته، به واقع زراعت و دامداری به عنوان دو قطب فعالیتی،تامین کننده معیشت و اقتصاد خانوارها به شمار می 

تنوع و گستردگی مشاغل،همچنان دامداری و زراعت از مولفه های اصلی و اساسی در  در جهان معاصر امروزی، با وجود.رفته است

به تبع،این نیاز و ضرورت در کالنشهرهایی همچون تهران،به مراتب پر رنگ .تامین مایحتاج و ارزاق مورد نیاز جامعه محسوب می شود

میلیون نفر جمعیت،که بنا بر  10شهری با بیش از .کند تر از مناطق و محدوده های جغرافیایی دیگر کشور،ظهور و بروز پیدا می

 گوسفند راس هزار 3 از بیش روزانه دامداری،بصورت عرصه فعاالن از واصله میدانی گزارشات و ها رسانه از شده منتشر ارقام اعداد و 

تهران،در گفت و گو با خبرنگار گروه علی غالمزاده،یکی از فعاالن عرصه دامداری در غرب استان .شود می فروش و خرید پایتخت در

اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم تامین گوشت قرمز مورد نیاز عمومِ مردم اظهار داشت:بخشی از تولیدات دامی و 

 .گوشت و پروتئینیِ شهرستان های غرب استان تهران جهت توزیع در پایتخت تامین و عرضه می شود

راس گوسفند در پایتخت خرید و فروش می شود که این میزان در ایام و  200هزار و  3ر موجود،روزانه قریب به وی افزود:بنابر آما

 .مقاطعی خاص همچون عید قربان،دهه محرم،ایام فاطمیه و موسم حج به مراتب با افزایش هر چه بیشتری همراه می شود

ن موضوع است که سود دهی و تجارت قابل توجه دامداری به میزانی این فعال حوزه دامداری عنوان کرد:برخی شنیده ها موید ای

 .است که در برخی آپارتمان های شهر تهران،نسبت به نگهداری گوسفند اقدام می شود

غالمزاده گفت:البته شخصا شاهد چنین موضوعی نبوده ام،اما در میان فعاالن حوزه نگهداری و پرورش دام، این اخبار تایید نشده به 

وی افزود:به هر ترتیب فارغ از صحت و سقم و راستی آزمایی این موضوع تامل برانگیز،در تجارت پر سود .رایج و شایع است شدت

غالمزاده عنوان کرد:برخی گمان می کنند ضرورتا افراد و گروه هایی سنتی در .فروش دام زنده هیچگونه شک و شبهه ای وجود ندارد

ود باالی این حرفه باعث شده تا بخش های متعدد و متکثری از افرادی که از حیث اقتصادی این مشاغل فعالیت می کنند اما س

 .توانمند هستند به این پیشه و فعالیت گرایش پیدا کنند

هزار تومان برآورد می  12تا  11این فعال عرصه نگهداری و پرورش دام گفت:در سال گذشته،نرخ و قیمت دام زنده در هر کیلوگرم 

 .هزار تومان محاسبه می شود 17تا  16در سالجاری این میزان بین شود اما 

 عرضه دام زنده بصورت غیر بهداشتی مخاطره آمیز است

یکی از چالش های پیش رو در این عرصه به عدم رعایت نکات بهداشتی و استانداردهای الزم برای نگهداری و عرضه دام از سوی 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد جواد رهبریان،دامپزشک،در گفت و گو با خبرنگار .مراکز غیر مجاز معطوف می شود

ده در برخی از مراکز عرضه و فروش دام،عنوان با اشاره به نگهداری غیر اصولی و غیر بهداشتی گوسفند زن ،باشگاه خبرنگاران جوان

کرد:بطور طبیعی،فعالیت در این بخش،مستلزم رعایت مولفه ها و استانداردهای خاص به خود می باشد،اما علیرغم اهمیت این امر،در 

امین و مطلوبی ت بخش قابل توجهی از مراکز عرضه و فروش غیر مجاز دام و گوسفند زنده،سالمت و بهداشت محیطی به نحو شایسته

وی افزود:با عنایت به سیکل ارتباطی میان انسان و دام از حیث تامین گوشت مود نیاز ،هرگونه نارسایی در فرآیند نگهداری .نمی شود

 .و پرورش گوسفند و دام زنده،می تواند با هزینه های سنگین و مخاطره آمیزی در بخش بهداشت و سالمت همراه شود
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ر پایتخت گفت:بر اساس برخی از گزارشات منتشر شده،تنها دو درصد از دام مورد نیاز مردم پایتخت از طریق این دامپزشک فعال د

مراکز مجاز ذبح و تامین می شود و مابقی مشمول دام ها و گوسفندانی می شود که در مراکز غیر مجاز،برای توزیع آماده سازی می 

تمهیداتی ویژه و موثر،عرصه توزیع و فروش دام مجاز،منوط به معاینات نظارت و کنترل  وی افزود:به تبع،با اِعمال و لحاظ نمودن.شوند

های جدی و اصولی است که پیش از ذبح و پس از آن نیز در دستور کار قرار می گیرد،اما در مراکز غیر مجاز،این امر خطیر،به نحو 

 .شایسته و مطلوبی تامین نمی شود

 تقلب در عرصه فروش گوسفند زنده

سعید محبی کیا،یکی از فعاالن حوزه خرید و فروش دام و گوسفند زنده با اشاره به تقلب های بسیار در این عرصه فعالیتی عنوان 

کرد:عدم تنظیم بودن ترازو بصورت عامدانه،خوراندن آب نمک،کاغذ و مقوا به گوسفند،تنها نمونه و بخشی از تقلب هایی است که 

 .اِعمال می شود د و گروه های فعال در این حوزه متاسفانه از سوی برخی افرا

وی افزود:به واقع،در صورت عدم شناخت و تَبَحُر کافی و نا آشنایی و بی اطالعی از فضای حاکم بر این عرصه احتمال فریب خوردن 

ها و اشخاصی که به اصول و  محبی کیا عنوان کرد:البته هستند در میان این افراد،گروه.فعاالن این بخش،دور از انتظار نخواهد بود

قواعد کسب و کار و مسائل اخالقی و حالل و حرام پایبند و مقید هستند اما این نافی تقلب های گسترده ای که از سوی برخی فعاالن 

ش با همه این اوصاف،می طلبد دستگاهه های ذیربط و متولی برای ساماندهی مراکز عرضه و فرو.عرصه دامداری لحاظ می شود،نیست

یقینا در شرایطی که بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده،قریب .دام،تدابیر و تمهیدات موثرتر و گسترده تری را عملیاتی کنند

 باشد،ساماندهی می مشترک دام و انسان میان آن درصد 60 عامل بیماری زا در دام ها به اثبات رسیده که بیش از  400به یک هزار و 

و مجدانه مراکز عرضه و فروش دام و برخوردهای قاطعانه با حوزه های فعالیتی غیر مجاز،ضرورتی است که کم توجهی یا بی  دقیق

 .توجهی به آن،مسبب تحمیل خساراتی جدی به سالمت و بهداشت عمومی جامعه خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6023796/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰7تاریخ: 

 ارزآوری از صادرات پرندگان زینتی به کشورهای عربی چقدر بوده است؟

کیلوگرم پرندگان زینتی شامل؛ قناری، مرغ  112بهمن ماه امسال بیش از ماه منتهی به  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 .عشق و فنچ از کشور صادر شده است

 11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در  ،گاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرن صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .است شده صادر کشور از فنچ و عشق مرغ قناری،  شامل؛  زینتی پرندگان  کیلوگرم 112ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 

 .است بوده 2491430400  آن ریالی ارزش و  79200ارزش دالری این میزان صادرات 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 9000 274374000 6 کویت 3

 27000 848070000 25 قطر 7

 15000 471915000 10 کویت 7

 28200 897071400 71 کویت 8

http://www.yjc.ir/fa/news/6027426/%D8%A7%D8%B1%D8%B2 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 ای وجود دارد؟ای صنعت مرغداری/برای کاهش خسارات آنفوالنزای مرغی چه برنامهنارسایی در پوشش بیمه

توجهی از مرغ های تخم گذار بر اثر شیوع بخت با بسیاری از مرغداری های کشور یار نبود،معدوم سازی تعداد قابل  95در سال 

آنفوالنزای فوق حاد پرندگان،بار دیگر کاستی ها و نارسایی های موجود در این حوزه را،بخصوص در بخش پوشش بیمه ای برجسته 

،بدون تردید،شیوع آنفوالنزای ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.و هویدا ساخت

مرغی،موسوم به آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در برخی از مرغداری های کشور،از معضالتی به شمار می رفت که در نیمه دوم سال 

 .وزه،را با خساراتی عجیب و تامل برانگیز مواجه ساخت،مرغداران و برخی از فعاالن این ح95

میلیون مرغ بر اثر عارضه مذکور معدوم شدند که البته برخی  13بر اساس اعداد و ارقام و گزارشات منتشر شده در رسانه ها،قریب به 

د،اما به هر ترتیب با شاخص و مالک از مرغداران و صاحب نظران معتقدند،عدد و رقم واقعی تلفات فراتر از این میزان به نظر می رس

 .قرار دادن آمار فوق،میزان اشاره شده نیز بسیار سنگین و تامل برانگیز به نظر می رسد

یکی از عمده ترین نارسایی ها و کاستی ها در خصوص این بیماری به فقدان پوشش بیمه ای مناسب برای تامین خسارات در صنعت 

،با اشاره صنعت،تجارت و کشاورزی  ،یکی از فعاالن این حوزه)مرغداری(در گفت و گو با خبرنگارامیر رضایتی.مذکور معطوف می شود

 .به مطلب فوق)فقدان پوشش بیمه ای مناسب(اظهار داشت:به واقع در ایران این نوع از پوشش بیمه ای،آنچنان که باید پا نگرفته است

وی افزود:به تعبیری باید گفت برای پشتیبانی از فعاالن صنعت مرغداری در ارتباط با بیماری ها و عارضه های اپیدمی،ساز و کار 

 .مدون و مشخصی وجود ندارد و بخش اعظمی از خسارات متوجه صاحبان و فعاالن صنعت مرغداری می شود

ها برای تامین خسارات ناشی از بیماری های مرسوم و شایع دراین  این فعال در حوزه مرغداری گفت:البته در برخی از بیمه

حوزه،همچون نیوکاسل تدابیری وجود دارد که متاسفانه در این خصوص نیز در هنگام بروز و تحیمل خسارات،بعضا شرکت های 

 .پوشش دهنده بیمه،به انحای مختلف از تامین خسارات وارده،سر باز می زنند

عنوان نمونه،در یک مرغداری،دو هزار قطعه مرغ بر اثر بیماری نیوکاسل از بین رفتند اما شرکت پوشش  رضایتی عنوان کرد:به

 .قطعه مرغ،پوشش خسارتی در نظر گرفت 500دهنده،تنها برای یک هزا رو 

 جهاد کشاورزی،فاقد برنامه ای مناسب برای حمایت از مرغداران است*

،با اشاره به لزوم ارتقا و صنعت،تجارت و کشاورزی  مرغداری،در گفت و گو با خبرنگار حجت ا...پرورش،یکی دیگر از فعاالن عرصه

تقویت سطح حمایت ها از مرغداران فعال در مواجهه با برخی از بیماری ها و عارضه های اپیدمی که بصورت بالقوه مستعد تحمیل 

به مرغداران هستند،گفت:صندوقی موسوم به بیمه محصوالت کشاورزی تعریف شده که عمال در عرصه  خساراتی سنگین

وی افزود:صندوق مذکور از سوی دولت برای پوشش ریسک فعالیت بخش .مرغداری،نقش آفرینی چندانی از آن احساس نمی شود

مه ای مناسبی برای فعاالن حوزه طیور در های مختلف کشاورزی تاسیس شده ولی مشخص نیست راساس کدام منطق،پوشش بی

پرورش عنوان کرد:بر اساس برخی از گزارشات و اعداد و ارقام منتشر شده،خسارات ناشی از آنفوالنزای مرغی .این عرصه وجود ندارد

ی های ستلزم بررسدر کشور،قریب به یک هزار میلیارد تومان برآورد می شود که البته بیان و ارائه رقمی دقیق و کارشناسی شده، م

این فعال در صنعت مرغداری گفت:به عنوان نمونه،برخی از شهرستان های غربی استان تهران همچون .هر چه دقیق تری می باشد

 .ندارد مالرد به قطب تولید مرغ و تخم مرغ در استان تهران شهره هستند،اما به واقع،پوشش بیمه ای کافی از این ظرفیت وجود 

،با تایید موضوع عدم پوشش بیمه ای صنعت،تجارت و کشاورزی  معاون فرماندار مالرد نیز در گفت و گو با خبرنگارمجتبی شاهقلیان،

ی ا رعایت برخکافی از مرغداران برای مدیریت خسارات بیماری مذکور عنوان کرد:پیشگیری قطعی از این عارضه وجود ندارد و تنها ب
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وی افزود:شهرستان مالرد نیز در معرض این عارضه جدی قرارگفت و با .موارد،می توان احتمال بروز و شیوع این عارضه را کاهش داد

تدابیری که اتخاذ شده به هر ترتیب موضوع با معدوم سازی تعداد بسیاری از مرغ های مبتال به آنفوالنزای فوق حاد پرندگان و مرغ 

مشکوک بودند،کنترل و مهار شد اما می طلبد با اتخاذ تدابیری موثر برای ارتقای سطح پوشش بیمه ای در این بخش،اقدامات  هایی که

معاون فرماندار مالرد گفت:رایزنی ها و جلسات متعدد و مکرری در این خصوص در دو سطح شهرستانی و استانی .الزم عملیاتی شود

با تعریف ساز وکارهای حمایتی مدون و اصولی تر،امکان افزایش و پوشش بیمه ای مناسب برای  برگزار شده و امیدواریم در آینده

 .مرغدارانی که در این بخش با خساراتی جدی مواجه می شوند محقق و میسر شود

 به ظرفیت های موجود در صنعت مرغداری توجه شود*

صنعت،تجارت و   غرب استان تهران،در گفت و گو با خبرنگارمحمود شاه نظری،یکی از دامپزشکان و فعاالن عرصه مرغداری در 

،با اشاره به ظرفیت های برجسته و حائز اهمیت موجود در حوزه فعالیتی صنعت مرغداری عنوان کرد:تامین گوشت سفید کشاورزی

 .ر تولید محصوالت مواد غذایی جامعه به شمار می رودمورد نیاز مردم یکی از بخش های حائز اهمیت د

وی افزود:یقینا حمایت و پشتیبانی از فعاالن این عرصه،باعث کاهش دغدغه ها و ریسک پرداختن به چنین فعالیت هایی می شود و 

اشاره شده از سوی  هر آنچه در این عرصه ساز و کار حمایتی منسجم تری تعریف شود،طبیعتا انگیزه ها برای فعالیت در حوزه

شاه نظری گفت:فرصت های شغلی مناسب،صادرات و بهره مندی اصولی از چنین استعدادهایی از .مرغداران تقویت خواهد شد

ضروریاتی به شمار می رود که با حصول آن،می توان بخشی از مشکالت اقتصادی و چالش های مرتبط با این عرصه را مهار و کنترل 

مذکور،یکی از فعالیت های استراتژیک در تولید مرغ،تخم مرغ و گوشت سفید محسوب می شود و قطعا فعالیت وی افزود:حوزه .نمود

هر بخش و حوزه ای که در تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم نقش آفرینی می کنند و در جهت کاهش وابستگی ها به کشورهای 

 اسبمن ،تدابیر هایی عرصه چنین فعاالن از بیشتر برای حمایت هر چه دیگر همت الزم را لحاظ می کنند قابل تقدیر است و باید 

 .شود اتخاذ تری

 

 افزایش حق بیمه،راهکاری مناسب برای تامین خسارات احتمالی*

شهرام نیک نژاد،یکی از ساکنان شهر تهران،که در سالهای گذشته،سابقه فعالیت در صنعت مرغداری را در پرونده فعالیتی خویش 

،با اشاره به افزایش حق بیمه برای پرداخت خسارات احتمالی در قبال چنین صنعت،تجارت و کشاورزی  گفت و گو با خبرنگاردارد در 

ی مناسب تری در عارضه ها و بیماری های خسارت باری گفت:به نظر بنده در صورت افزایش این امر)حق بیمه(امکان پوشش بیمه ا

 .قبال خساراتی همچون آنفوالنزای فوق حاد پرندگان میسر خواهد شد

وی افزود:با توجه به ریسک بسیار باالی فعالیت در این عرصه،قاعدتا در صورت پوشش بیمه ای مناسب، بسیاری از مرغداران از افزایش 

و تهدیداتی که در خصوص بیماری مذکور وجود دارد به احتمال  نیک نژاد عنوان کرد:یکی از مخاطرات.حق بیمه استقبال خواهند کرد

سرایت آن به انسان باز می گردد که خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر ابتال یا انتقال این بیماری به انسان منتشر نشده اما این 

تی مشکوک به این بیماری از راهکارهایی وی افزود:معدم سازی مرغ های مبتال و ح.نافی تمهیدات پیشگیرانه در این خصوص نمی باشد

است که در زمان وقوع و مشاهده چنین عارضه ای در دستور کار قرار می گیرد و در برخی موارد،صاحبان مرغداری ها با چنین معدوم 

ن ایمنی و تمکی سازی هایی مخالفت می ورزند که البته در صورت لزوم،با ورود مراجع ذیربط،فعاالن این عرصه مجاب به رعایت اصول

نیک نژاد گفت:بدون تردید یکی از عوامل موثر در بروز برخی مقاومت ها به هراس از تحمیل .در برابر معدوم سازی مرغ ها می شوند

 .خسارتهای احتمالی معطوف می شود که در شرایط اقتصادی موجود،جبران آن بسیار سخت،دشوار و بعضا ناممکن خواهد بود
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شد:بدون تردید،در صورت پوشش بیمه ای مناسب،رغبت بیشتری برای معدوم سازی و همکاری با مراجع ذیربط  وی در خاتمه یادآور

بوجود خواهد آمد و امید آن می رود با فوریت زمانی،اقدامات و تمهیدات الزم در این خصوص عملیاتی و پیش بینی شود تا در صورت 

 .از ذهن نیز نمی باشد، توفیقات هر چه بیشتری حاصل شود بروز مجدد این عارضه در آینده که احتمال آن دور

http://www.yjc.ir/fa/news/6028366/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۱تاریخ: 

 توزیع ذخایر گوشت قرمز و مرغ در آستانه روز طبیعت

علیرضا ولی گفت: در آستانه روز طبیعت و پیش بینی افزایش تقاضای بازار،تمامی ذخایر گوشت قرمز و مرغ استان ها در مراکز عرضه 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.شهرستان ها توزیع می شود

روز طبیعت( الزم است تمامی )با پیش بینی افزایش تقاضای بازار در روزهای پایانی نوروز و سیزدهم فروردین  :علیرضا ولی اظهارکرد

وی با تاکید بر این که .استان ها بدون هیچگونه محدودیتی در مراکز عرضه شهرستان ها توزیع شودذخایر گوشت قرمز و مرغ 

موجودی گوشت قرمز و مرغ استان ها باید از طریق فروشگاه های زنجیره ای، میادین، اصناف و به صورت سیار در تمامى نقاط استان 

ولی خاطرنشان کرد: به منظور رفاه .از مصرفی خود را خریداری کنندعرضه شود،از مردم درخواست کرد تا پیش از روز طبیعت نی

هزار تومان و گوشت مرغ منجمد با  23توزیع گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلوگرم  95مردم و تنظیم بازار، از اسفندماه سال 

ندی، میادین میوه و تره بار و اصناف تومان در فروشگاه های زنجیره ای،تعاونی های مصرف کارگری و کارم 5700قیمت هر کیلوگرم 

 .توسط این شرکت آغاز شده و تا تعدیل تقاضای بازار ادامه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6031003/%D8%AA%D9%88%D8%B2% 
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 دام و طیورتولیدات 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 وضعیت متفاوت عرضه گوشت قرمز و مرغ جهت تنظیم بازار

ولی گفت:وضعیت عرضه گوشت قرمز و مرغ در مقایسه با سال های گذشته بسیار متفاوت بوده و با قیمت مناسب و کیفیت باال در 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتکو با خبرنگار .دسترس مردم قرار گرفته است

تنظیم بازار اظهار داشت: وضعیت عرضه گوشت درباره آخرین وضعیت عرضه گوشت و مرغ جهت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

قرمز و مرغ در مقایسه با سال های گذشته بسیار متفاوت بوده، به طوریکه با قیمت و کیفیت مناسب در دسترس مردم قرار گرفته 

نجیره ای میادین وی در ادامه افزود: همچنین ذخایر راهبردی به میزان زیاد و عرضه به صورت مویرگی در تمامی فروشگاه های ز.است

هزار تن مرغ جهت تنظیم بازار خبر داد و اضافه کرد: امسال عالوه بر فراوانی  20ولی از عرضه .میوه و تره بار و اصناف توزیع شده است

هزارتن مرغ گرم به صورت قطعه بندی و مرغ منجمد در  20مرغ گرم در بازار به سبب استقبال مردم، از روزهای پایانی سال حدود 

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص آخرین .ازار توزیع شد و همچنان توزیع در کنار تأمین ذخایر راهبردی ادامه داردب

 2تا  500اسفند ماه در کنار توزیع گوشت گرم از سوی بخش خصوصی روزانه هزار و  28وضعیت عرضه گوشت قرمز عنوان کرد: از 

 .برخی فروشگاه های زنجیره ای توزیع شدهزار الشه گوسفندی در میادین و 

 .به گفته وی امسال عالوه بر عرضه مناسب از لحاظ کمی و کیفی باید گفت که نوسان چندانی در بازار شاهد نبودیم

ولی تصریح کرد: توزیع گوشت قرمز و مرغ جهت تنظیم بازار همچنان ادامه دارد و چنانچه در بازار داخل نیاز نباشد به سبب 

 .کرد خواهیم صادر انقضاء، تاریخ و باال تکیفی

http://www.yjc.ir/fa/news/6032979/%D9%88%D8%B6%D8% 
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 تولیدات زراعی )سایر (

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۶تاریخ: 

 ایرانسوئد خریدار جدید جو 

 .تن جو از کشور صادر شده است 4ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در  ،شگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی با صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 ریالی ارزش و  3023ارزش دالری این میزان صادرات .تن جو از کشور صادر شده است 4ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 

 .است بوده  94472867  آن

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 1023 31024521 2437 عراق 2

 1593 50283045 1593 افغانستان 7

 407 13165301 664 سوئد 11

http://www.yjc.ir/fa/news/6026560/%D8%B3%D9%88% 
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 حبوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 فروردین اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم 

 

122 
 

  خاک
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 خرما 
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 خرید تضمینی

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰7تاریخ: 

 قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم مشخص شد

 1395-96سال زراعی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم را برای  95شورای اقتصاد در آخرین روزهای سال 

 .ریال تعیین شد 49هزار و  181ریال و  242هزار و  26مشخص کرد که برای برگ سبز چای درجه یک و پیله تر ابریشم به ترتیب 

 1395-96قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم را برای سال زراعی  95شورای اقتصاد در آخرین روزهای سال  

 .ریال تعیین شد 49هزار و  181ریال و  242هزار و  26برگ سبز چای درجه یک و پیله تر ابریشم به ترتیب  مشخص کرد که برای

،قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه  95اسفند ماه  25به گزارش ایرنا، شورای اقتصاد در آخرین جلسه خود در 

ریال  695هزار و  14ریال و برای هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو،  242هزار و  26را به میزان  1395-96یک در سال زراعی 

درصد قیمت خرید  40تعیین کرد. همچنین قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و درجه دو به خریداران برگ سبز چای معادل 

وزارت جهادکشاورزی )سازمان  براساس تصمیم شورای یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری.تضمینی تعیین می شود

چای کشور( و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه های تبعی موضوع این تصویب نامه، 

 ظارتاخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن تصمیم های الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها ن

سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای اقدام های مورد نیاز را برای .می کند

توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری های الزم را برای ساماندهی چای کشور از طریق 

ود فرآوری و اصالح ساختار کارخانه های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق اجرای عملیات به زراعی، بهب

شورای اقتصاد همچنین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم را برای .ظرفیت های صندوق توسعه چای به عمل آورد

قانون الحاق موادی  36به گزارش ایرنا، این تصمیم به استناد ماده .ریال تعیین کرد 49هزار و  181به میزان  1395 - 96سال زراعی 

( اتخاذ شد که بر اساس آن قیمت خرید محصوالت کشاورزی مشمول قانون خرید 2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

قول همه ساله توسط شورای اقتصاد تضمینی با درنظرگرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف و مع

این تصویب نامه را به  95اسفند ماه  28محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور .تعیین و برای اجراء ابالغ می شود

ان وجود هزار هکتار باغ چای در گیالن و مازندر 28بنابر آمارهای وزارت جهادکشاورزی حدود .وزارت جهادکشاورزی ابالغ کرده است

تن چای خشک در  200هزار و  31چایکاران توانستند  95درصد در گیالن واقع است؛ در سال  90دارد که از این میزان بیش از 

کشور تولید کنند در حالی که میزان مصرف سالیانه چای خشک کشور حدود یکصد هزار تن است و بقیه نیاز مصرفی بازار از طریق 

ت تولید پیله کرم ابریشم یا همان نوغانداری نیز در سال های اخیر مورد حمایت دولت قرار گرفته زیرا صنع .واردات تامین می شود

با راه اندازی مرکز توسعه نوغانداری کشور، احیای نوغانداری و توتستان  93این بخش در دهه هشتاد دچار افول شده بود، اما از سال 

استان کشور از  16صنعت نوغانداری و پرورش کرم ابریشم در .دستور کار قرار گرفت های موجود و نیز ایجاد توتستان های جدید در

جمله گیالن، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی و مازندران رواج دارد؛ بطور معمول از هر هفت کیلوگرم پیله تر حدود یک 

درصد نخ  95می رسد و براساس آمار، نزدیک به کیلو گرم نخ ابریشم به دست می آید که به مصرف صنعت بافندگی و فرش بافی 

 100هزارو  166سال گذشته قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم هر کیلوگرم  .ابریشمی تولیدی کشور در بافت فرش به کار می رود

 .ریال بود

http://www.iana.ir/fa/news/21634/%D9%82%DB%8C 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 آغاز خرید تضمینی گندم داخلی در کشور

های گندم در مناطق جنوبی استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان و تحویل آن به مراکز خرید شرکت  با برداشت اولین محموله

 .تضمینی گندم کشور آغاز شدبازرگانی دولتی ایران، فصل جدید خرید 

علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز خرید تضمینی گندم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های های کرمان و سیستان و بلوچستان، اولین محمولهدر سال جدید خبر داد و گفت: با شروع برداشت گندم در مناطق جنوبی استان

 .این محصول به مراکز خرید این شرکت تحویل و رسماً عملیات خرید تضمینی گندم در کشور کلید خورد

 نهای گندم تولید داخلی در منطقه حسین آباد قلعه گنج در استان کرمان و منطقه سرباز در استان سیستاقنبری افزود: اولین محموله

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امسال گندم معمولی باقیمت مصوب  .و بلوچستان خریداری و تحویل مراکز خرید شده است

  .شودتومان از کشاورزان خریداری می 1330تومان و گندم دروم با قیمت  1300و تضمینی 

تن گندم، خودکفایی در تأمین این محصول و امکان  میلیون 5/11وی در پایان تأکید کرد: در سال گذشته با خرید تضمینی 

میلیون تن گندم  11صادرات آن برای کشور رقم خورد و امسال نیز با توجه به شرایط مناسب،پیش بینی می شود که حدود 

 .خریداری شود وخود کفایی و صادرات گندم تدوام داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/6033087/%D8%A2%D8% 
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 خشکسالی

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۹تاریخ: 

 شودمخازن آب زیرزمینی خالی می

 .شهرهای تشنه هستندها خشک و که مخازن آب خالی، رودخانهرود در حالیهای ما هدر میپساب

های خود دادن ظرفیتعنوان یکی از مخازن ذخیره آب جهان در حال از دست های آب زیرزمینی به، سفرهگاردینبه گزارش ایانا از 

های خشک تا سیاستگزاران در شهرهای تشنه کنیم. از کشاورزان در زمینو خشک شدن هستند. ما در یک سیاره خشک زندگی می

همگی با کمبود آب مواجه هستند، کمبود آبی که ناشی از دست رفتن منابع آب سطحی است. البته این تنها بخش کوچکی از مشکل 

تواند عواقب های آب زیرزمینی هم در حال خشک شدن هستند و این خشک شدن ذخایر آب زیرزمینی میرهجهانی آب است. سف

ها نفوذ ها، خاک و شن و ماسههای زیرزمینی که در عمق سنگجدی را مخصوصا در قاره آسیای در حال رشد ایجاد کند.حجم آب

ستاده های اروپا ایدر آفریقای مرکزی و جنوبی، آمریکا و برخی از بخش های شیرین سطحی بیشتر است. اگر شمااند، از منابع آبکرده

شود شکاف بین عرضه و تقاضای آب برای سال بینی میباشید، فقط چند صد فوت با سطح سفره آب زیرزمینی فاصله دارید.پیش

زمینی در حال حاضر بیشتر برای های آب زیردرصد برسد و این شکاف با منابع آب سطحی پر نخواهد شد. سفره 40که به  2030

های شیرین درصد از آب 30گیرند.حدود کشاورزی، تولید برق و استفاده روزانه در شهرهای کوچک و روستاها مورد استفاده قرار می

تا  2003های آید و این در حالی است که براساس مطالعه دانشگاه کالیفرنیا بین سالدست میهای آب زیرزمینی بهجهان را سفره

اند های بزرگی که نتوانستهآبخوان بزرگ دنیا به شدت با کاهش سطح آب و کمبود حجم آب مواجه هستند. آبخوان 37، حدود 2013

های بزرگ در خشک ترین مناطق جهان از جمله در آسیا قرار های سطحی تجدید شوند.برخی از آبخوانبا بارش و نفوذ دوباره آب

های زیرزمینی استفاده شده در جهان را به خود ت تنش آبی قرار دارند. جنوب آسیا تقریبا نیمی از آبدرصد تح 88دارند، که تا 

اند مانند مناطق شمالی چین که آب و هوای بسیاری از هزاران سال پیش تشکیل شده-های این قاره اختصاص داده است، اما آبخوان

ها هشود و سطح این سفرهای آب زیرزمینی هر لحظه بیشتر می.استفاده از سفرهاندطور منظم تغذیه نشدهدیگر به -تری داردمرطوب

های زیرزمینی باعث کاهش نیم متری ساالنه این منابع شده است، طور مثال در استان پنجاب پاکستان، پمپاژ آبباید. بهکاهش می

 کشاورزی شده است. های زیرزمینی باعث تهدید امنیت غذایی، آب و محصوالتاین کاهش ذخایر آب

تنش بیشتری را در مواد غذایی، انرژی و آب وارد کرده  -برسد 2050تواند به پنج میلیارد نفر تا سال که می-افزایش جمعیت آسیا 

دلیل استفاده از آب برای کشاورزی، درصد افزایش یابد و در پی آن به 60است. در سطح جهانی، تقاضا برای مواد غذایی ممکن است تا 

مینی های زیرزکند.اما مشکل از تخلیه ذخایر آبتر خواهند شد. تغییرات آب و هوایی نیز این شرایط را تشدید میمنابع آبی کمیاب

های آب زیرزمینی تنها مشکل تخلیه های زیرزمینی باعث فرونشست خاک شده است. سفرهفراتر رفته است. پمپاژ بیش از حد آب

های زیرزمینی ها و در معرض شوری قرار گرفتن این منابع هم قابل توجه است. در برخی از نقاط آبشدن ندارند، بلکه آلودگی آن

اند.اولین قدم در اصالح این وضعیت این است که بدانیم چه میزان آب زیرزمینی و برای چه نیازهایی حتی به آرسنیک هم آلوده شده

های زیرزمینی را اصالح گذاری آب. قدم مهم دیگر این است که قیمتایم. این آسان نیست ولی غیر ممکن هم نیستمصرف کرده

دازند. های زیرزمینی بپرکنیم. در چین در یک برنامه آزمایشی، کشاورزان مجبور شدند تا آب بهای بیشتری را برای مصرف اضافی آب

تواند در اجرا بسیار مشکل باشد. ظ سیاسی میروش مشابه در استرالیا و مکزیک هم خوب جواب داده است. اما چنین اقداماتی از لحا

تواند مورد توجه ها هم میتر باشد.تالش برای تغذیه آبخوانتواند سختها میحتی قطع یارانه برق و گاز کشاورزان برای پمپاژ آب

دود دهد. حمینی را کاهش میهای زیرزهای سطحی باشد که در نتیجه استفاده از آبتواند بهبود مدیریت آبقرار گیرد. گام نهایی می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کنند. اقدام رسند و آنها را آلوده میها میشوند که غالبا به رودخانهها بدون تصفیه در محیط رها میها و فاضالبدرصد از پساب 80

 تر است.های زیرزمینی سادههای سطحی به مراتب از حفظ آبتر برای جلوگیری از آلودگی آبقوی

 ا باید آخرین راه حل تامین آب باشد. این منابع برای نسل آینده باید نگهداری شوند./هاستفاده از آبخوان

http://www.iana.ir/fa/news/42200/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B 
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 دانه های روغنی

 فارس - ۹۶/۰۱/۰۸ : تاریخ

 روغنی افزایش اشتغال با توسعه کشت دانه/ 95هزار تن دانه روغنی در سال  4۰۰تولید 
 95روغنی در سال  هزار تن دانه 400هزار هکتار سطح زیرکشت،  210های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از مجری طرح دانه 

  .ه برابر افزایش یافتتولید و تولید این محصوالت نسبت به سال گذشته س

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر خاطرنشان کرد: از به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

در سال جاری تولید و میزان تولید این های روغنی هزار تن دانه 400های روغنی حدود هزار هکتار سطح زیرکشت دانه 210مجموع 

 46حدود  95وی در مورد میزان تولید کلزا در کشور گفت: در سال .محصوالت نسبت به سال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یابد

 .هزار تن کلزا در کشور تولید شود 200تا  180شود، در سال جاری بینی میهزار تن کلزا در کشور تولید شد که پیش

های مصوب اقتصاد مقاومتی برشمرد که از سال گذشته در دستور کار های روغنی را به عنوان یکی از طرحمهاجر طرح تولید دانه

های روغنی به ویژه درصد در تولید دانه 50، حدود 94نسبت به سال  95وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و افزود: در سال 

ایم و امیدواریم با توجه به روغن بسیار باکیفیت کلزا و درصد روغن باالی این محصول، بتوانیم قسمتی تهسویا و کلزا افزایش تولید داش

وی تامین روغن مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج ارز، تامین علوفه مورد نیاز دام و .از نیاز کشور را در داخل کشور تامین کنیم

روغنی کلزا در  را از اهداف توسعه کشت دانه های روغنی عنوان کرد و افزود: کشت دانهطیور و تامین امنیت غذایی و سالمت جامعه 

های روغنی خاطرنشان کرد: تناوب مجری طرح دانه.تناوب با گندم موجب تقویت خاک و پایداری تولید گندم در کشور می شود

ی شود و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیرکشاورزی میکشت کلزا با گندم باعث ارتقای اشتغال فصلی به اشتغال دائم در بخش 

تواند برای کشاورزان، شود که میهای روغنی در داخل تولید میدرصد بذور مورد نیاز کشور در بخش دانه 70وی گفت:بیش از .می کند

های م گفت که با تولید بذور دانهمهاجر این را ه.مهندسان کشاورزی و کسانی که تولید بذر و بوجاری دارند، باعث اشتغال شود

این امر سبب ایجاد  :کشی و روغن نباتی شد و خاطرنشان کردهای روغنیتوان باعث ارتقای ایجاد اشتغال در کارخانهروغنی، می

اشاره به های روغنی با مجری طرح دانه.ها و جلوگیری از رکود و بیکاری می شوداشتغال دائم برای کارگران شاغل در این کارخانه

ساله طرح خوداتکایی دانه های روغنی،  10های روغنی جدید برای تامین نیاز کشور به روغن گفت: در برنامه حمایت از تولید دانه

وی اظهار امیدواری کرد کشت محصوالتی .کشت پنج محصول کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد مورد حمایت قرار گرفته است

این .جیلی و همچنین بادام زمینی که امکان کشت آن در مزارع کوچک وجود دارد نیز مورد حمایت قرار گیردهمچون آفتابگردان آ

ی هایمسوول با بیان این که ما در طرح اقتصاد مقاومتی توانستیم جلوتر از برنامه حرکت کنیم، اذعان داشت: ما جزء معدود بخش

اقتصاد مقاومتی "مهاجر با اشاره به شعار امسال با نام .ها را به درستی اجرا کنیمنامههستیم که با توجه به تنگناهای مالی توانستیم بر

 .های روغنی در کشور شدهای عمومی از توسعه تولید دانهخواستار استمرار حمایت و پشتیبانی"اشتغال  -تولید 

tp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=ht13960108000675 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۹تاریخ: 

های روغنی در کشور/ انتقال دانش فنی تولید کلزا از کشور فرانسه به داخل/ افزایش سه برابری تولید دانه

 بنیانهای دانشاستفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت

های روغنی با حضور وزیر جهادکشاورزی، مدیران ارشد و اجرایی و روسای موسسات تحقیقاتی شورای سیاستگذاری دانهنشست 

های روغنی گزارش مربوط وزارت جهاد کشاورزی، مشاوران و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.در این نشست، مجری طرح دانه

 .به شورا ارائه داد 96-97راعی های سال زو برنامه 95-96به عملکرد سال زراعی 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: کشت و 

 .ش استهای روغنی با توجه به ایجاد ساختارها و سازوکارهای حمایت و پشتیبانی از این محصول در حال توسعه و افزایتولید دانه

ان های دانش بنیهای شرکتهای روغنی از جمله کلزا، بر ضرورت استفاده از ظرفیتوی با اشاره به مدیریت و دانش طلبی باالی دانه

های روغنی و حجتی خاطرنشان کرد:تنوع بخشی به بذور دانه.در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصوالت تاکید کرد

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد:افزایش سه برابری کشت و .های اجرایی قرار گیرددر اولویت برنامه مشارکت دهی بخش خصوصی

در .ها و مدیریت خالق و فرصت ساز در این دوره بوده استهای روغنی حاصل پیگیری و نظارت مستمر بر برنامه و فعالیتتولید دانه

به شورا ارائه  96-97های سال زراعی و برنامه 95-96عملکرد سال زراعی  های روغنی گزارش مربوط بهاین نشست، مجری طرح دانه

دستگاه کار شده دقیق تولید  1050براساس این گزارش،انتقال دانش فنی تولید کلزا از کشور فرانسه به داخل، تامین و توزیع .داد

های آموزشی و ترویجی برای تن بذر، اجرای برنامههزار  8کیلوگرم بذر در هکتار، تامین و تدارک  2-4داخلی کلزا با قابلیت کشت 

دامات از جمله اق "های هرز و تغذیه مناسبترویج و توسعه کشت ارقام جدید و بکارگیری اصول صحیح مبارزه با آفات، بیماریها و علف

 /.های روغنی در کشور بوده استصورت گرفته در راستای طرح افزایش تولید و خوداتکایی دانه

http://www.iana.ir/fa/news/42194/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 های روغنی در کشوردانهها با توسعه کشت افزایش تولید داخلی و اشتغال در کارخانه

های بخش کشاورزی برای ایجاد های روغنی از ظرفیتهای روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت دانهمجری طرح دانه

 .اشتغال و افزایش تولید داخلی است

هزار هکتار  210از مجموع  پیش بینی کرد: 96به گزارش ایانا، مهاجر در گفت و گو با ستاد خبری وزارت جهاد کشاورزی در نوروز 

های روغنی در سال جاری تولید و میزان تولید این محصوالت نسبت به هزار تن دانه 400سطح زیرکشت دانه های روغنی، حدود 

هزار تن کلزا در  46حدود  95وی در خصوص میزان تولید کلزا در کشور گفت: در سال .سال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یابد

مهاجر با بیان این که طرح تولید .هزار تن کلزا در کشور تولید شود 200تا  180شود در سال جاری بینی میتولید شد که پیشکشور 

های مصوب اقتصاد مقاومتی، از سال گذشته در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته های روغنی به عنوان یکی از طرحدانه

ایم و های روغنی بویژه سویا و کلزا افزایش تولید داشتهدرصد در تولید دانه 50، حدود 94سال  نسبت به 95است، گفت: در سال 

امیدواریم با توجه به روغن بسیار باکیفیت کلزا و درصد روغن باالی این محصول، بتوانیم قسمتی از نیاز کشور را در داخل کشور 

از خروج ارز، تامین علوفه مورد نیاز دام و طیور و تامین امنیت غذایی و  وی، تامین روغن مورد نیاز کشور و جلوگیری.تامین کنیم

روغنی کلزا در تناوب با گندم موجب تقویت  سالمت جامعه را از اهداف توسعه کشت دانه های روغنی عنوان کرد و افزود: کشت دانه

ان کرد: تناوب کشت کلزا با گندم باعث ارتقای های روغنی خاطرنشمجری طرح دانه.خاک و پایداری تولید گندم در کشور می شود

 .شود و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کنداشتغال فصلی به اشتغال دائم در بخش کشاورزی می

تواند برای کشاورزان، شود که میهای روغنی در داخل تولید میدرصد بذور مورد نیاز کشور در بخش دانه 70وی گفت:بیش از 

های روغنی، مهاجر با بیان این که، با تولید بذور دانه.ان کشاورزی و کسانی که تولید بذر و بوجاری دارند، باعث اشتغال شودمهندس

کشی و روغن نباتی شد، افزود: این امر باعث ایجاد اشتغال دائم برای های روغنیتوان باعث ارتقای ایجاد اشتغال در کارخانهمی

های روغنی با اشاره به حمایت از تولید مجری طرح دانه.ها و جلوگیری از رکود و بیکاری می شودرخانهکارگران شاغل در این کا

ساله طرح خوداتکایی دانه های روغنی، کشت پنج محصول  10های روغنی جدید برای تامین نیاز کشور به روغن گفت: در برنامه دانه

وی اظهار امیدواری کرد کشت محصوالتی همچون آفتابگردان .ت قرار گرفته استکلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد مورد حمای

این مسوول با بیان این  .آجیلی و همچنین بادام زمینی که امکان کشت آن در مزارع کوچک وجود دارد نیز مورد حمایت قرار گیرد

 هایی هستیم که با توجه بهشت: ما جزو معدود بخشکه ما در طرح اقتصاد مقاومتی توانستیم جلوتر از برنامه حرکت کنیم، اذعان دا

اشتغال  -اقتصاد مقاومتی تولید "مهاجر با اشاره به شعار امسال با نام .ها را به درستی اجرا کنیمتنگناهای مالی توانستیم برنامه

 /.های روغنی در کشور شدهای عمومی از توسعه تولید دانهخواستار استمرار حمایت و پشتیبانی"

http://www.iana.ir/fa/news/42172/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۲تاریخ: 

 دوهوای نرخ خرید تضمینی گندمقاچاق پیاز زعفران در سایه غفلت مسئوالن/یک بام و 

طی سال گذشته قاچاق پیاز زعفران در سایه غفلت مسئوالن، نگرانی هایی برای فعاالن این بخش ایجاد کرد و به اعتقاد کارشناسان 

 .توسعه این روند مرگ تدریجی طالی سرخ ایرانی را به همراه دارد

افزایش یواشکی قیمت محصوالت لبنی تا گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 :مرگ تدریجی طالی سرخ ایرانی از مهم ترین اخبار کشاورزی دی ماه سال گذشته است

 دوهوای نرخ خرید تضمینی گندمیک بام و 

 .قلی ایمانی گفت: امسال کشت گندم با تعلل دولت برای اعالم نرخ خرید تضمینی انجام شد

 !یوسفی: بیمه غرامت مرغداران را نمی دهد/سجادی: وزیر جهاد کشاورزی پیگیر غرامت مرغداران است

واحدهای مرغداری اما تا کنون غرامت مرغداران به سبب عدم علی رغم گذشت سه ماه از شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان و خسارت 

 .پرداخت حق بیمه دولت پرداخت نشده است

 تومانی برای شب عید/ رقابت ناسالم بازرگانی دولتی با بخش خصوصی 3۸۰۰توزیع برنج دولتی 

دولتی منجر به رقابت ناسالم با بخش تومان به بنکداران از سوی بازرگانی  400هزار و  3کشاورز گفت: عرضه برنج خارجی با نرخ 

 .تومان است 100هزار و  4خصوصی شده چرا که بهای تمام شده هر کیلو برنج در بندر برای تجار 

 مرگ تدریجی طالی سرخ ایرانی/ انحصار تجارت زعفران در دست دو الی سه نفر صحت ندارد

هایی برای فعاالن این بخش ایجاد کرده که توسعه این روند مرگ میری گفت: قاچاق پیاز زعفران در سایه غفلت مسئوالن، نگرانی 

 .تدریجی طالی سرخ ایرانی را به همراه دارد

 خرید شیرخام به نرخ مصوب همچنان الینحل/ افزایش یواشکی محصوالت لبنی تا کی ادامه دارد؟

 .سرانه مصرف، افزایش یافته است طی چند ماه اخیر طبق روال همه ساله قیمت محصوالت لبنی در بازار علی رغم کاهش

 توزیع نامحدود برنج و شکر برای تنظیم بازار شب عید

ای و ههای زنجیربراساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، تا پایان فروردین ماه سال آینده برنج و شکر به میزان نامحدود در فروشگاه

 .های مصرف کشور توزیع خواهد شدتعاونی

http://www.yjc.ir/fa/news/6009024/%D9%82%D8%A7%DA%86% 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۲چهار شنبه 

 هر عید دیدنی چند کالری دارد؟

بازدیدهای پرتعداد فرصتی را فراهم می کند تا میزان مصرفی کالری بیش از ایام دیگر سال تعطیالت نوروز و دید و  <مواد غذایی

 .باشد و در پایان تعطیالت چند کیلویی به وزن افراد اضافه شود

رف ح این جمله را این روزها آنقدر می شنوید که برخی مواقع می توانید قبل از« عید شما مبارک، بفرمایید دهانتان را شیرین کنید.

 .زدن صاحب خانه آن را با جزئیات حدس بزنید و در زمان درست آن را همزمان با میهمان یا میزبانتان تکرار کنید

با این وجود دقیقا در روز سیزده فروردین ماه هم  .این اصال البته نازیبا نیست و محبوب ترین سریال تکراری همه تاریخ ایران است

بفرمایید دهانتان را »همان .«وای تو عید خیلی چاق شدم، اصال حالم خوب نیست»له این است: یک جمله تکراری داریم و آن جم

ها و همین تخمه و آجیل و بستنی خوردن ها از این خانه به آن خانه کاری می کند که شکم شما متعجب می شود « شیرین کنید

مد و دعوایی بزرگ با شما به راه می انداخت یا حداقل خیلی از این میزان کالری وارده! شاید اگر زبان داشت از شکم بیرون می آ

 جدی سوال می کرد که آیا قصد خودکشی داری؟

اغلب مردم میزان انرژی موادی را که می خورند نمی دانند، مثال اینکه آنها نمی دانند یک ظرف معمولی آجیل برابر یک وعده غذایی 

 !هم میل بفرمایید انگار دوبار مثال ناهار خورده اید یا دوبار شام خورده ایدکامل به شما انرژی می دهد و اگر روی آن غذا 

 آجیل چند کالری دارد؟

 800کالری در شبانه روز است تنها یک پیاله آجیل معادل  2000مورد نیاز اکثر انسانها کمتر از « انرژی»در حالی که میزان کالری 

کالری انرژی دارد و بسیاری از ما نمی دانیم که برای یک شبانه روز کامل تنها دو پیاله و نیم آجیل بدون هیچ ماده غذایی دیگری 

 .تقریبا بیشتر از میزان انرژی مورد نیاز ما کافی است

 !شیرینی خامه ای وحشتناک

انرژی به بدن شما وارد کند و به این ترتیب اگر قصد منفجر  کالری هم می تواند 300یک شیرینی خامه ای بسته به اندازه اش تا  

شدن در ایام نوروز را دارید و می خواهید عملیات انتحاری انجام دهید لطفا از صبح که مهمانی ها آغاز شد تا شب هر کجا رفتید یک 

کالری با پلوی  280باب کوبیده سیخی لیوان آجیل بعالوه یک شیرینی خامه ای بخورید و ناهار و شام را هم در مهمانی ها با ک

 .نزدیک شوید« بیگ بنگ» کالری خود را مزین کنید تا نزدیکی های غروب به انفجار بزرگ 40قاشقی 

در واقع خیلی ساده می توانید در پایان این سیزده روز که فعالیت بدنی شما هم پایین می آید و در نتیجه کمتر انرژی می سوزانید 

 .ن خود افزوده باشید که برای برگشتن به حالت اولیه ماه ها زمان الزم باشد و وقت و ورزش و کم خوریکیلو کیلو بر وز

 راه حل سوزاندن کالری ها

بسازیم، فقط نوشتیم تا بدانید علت نحسی روز سیزده که حالتان گرفته « زهر مار»به هر حال اینها را ننوشتیم تا از عید شما یک  

د به سر کار و تمام شدن تعطیالت نیست بلکه بی مباالتی در خوردن و ورزش نکردن هم هست. محض است تنها بازگشت مجد

احتیاط لیست برخی مواد غذایی و کالری آنها و ورزش ها و کالری سوزی آنها را برای شما می نویسیم تا به هنگام خوردن هر یک 

 !و همه عیدتان به یاد ما باشید پسته و تخمه و قاشق غذاخوری، لوگوی مهر را به یاد بیاورید

 .کالری را می سوزاند یعنی تقریبا به اندازه یک شیرینی خامه ای پر مالت 294دوچرخه سواری معمولی در هر سی دقیقه 

 میزان کالری چند خوراکی جذاب
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کالری دارد که توفانی بر پا می کند. چیپس و پنیر هر یک  450کالری دارد، شیرینی خشک هر صد گرم  8هر عدد فندوق یا پسته  

 !دقیقه برقصید تا از بین برود 10کالری دارد، یعنی هر یک قاشق چیپس و پنیر را که بخواهید بسوزانید باید  50قاشق غذا خوری 

بادام هندی میل بفرمایید باید  عدد 10کالری دارد، در واقع اگر تنها  10بادام هندی هم که ظاهر بی آزاری دارد هر یک عددش 

 .کالری می سوزاند 18برای از بین بردن آن هفت دقیقه طناب بزنید چون هر دقیقه طناب زدن تقریبا 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5885e2b3870540a3b88b8e01 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۲چهار شنبه 

 !الغری با خوشمزه ترین سین سفره هفت سین

یکی از سین های سفره هفت سین برای کنترل وزن و جلوگیری از چاقی بسیار مفید است و می تواند باعث تناسب  <غذا و تغذیه

 .جدایی ناپذیر در سفره هفت سین است و از جوانه گندم تشکیل می شودسمنو یکی از اجزای  .اندام در افراد شود

 :برای تهیه این خوراک خوشمزه که می تواند یک میان وعده مقوی باشد یا همراه با صبحانه میل شود به مواد زیر نیاز دارید

روز جوانه بزند، سپس آنها را در یک  الی سه 2به مقدار کافی دانه گندم را دریک ظرف حاوی آب ریخته واجازه دهید تا در طول 

 .سطح صاف ریخته و اجازه دهید به طور کامل خشک شود

سپس در یک ظرف جوانه ها را ریخته و کمی آب سرد به آن اضافه کنید وبه کمک یک قاشق چوبی بزرگ آن را تبدیل به پوره 

به مخلوط پوره و آب مقداری آرد گندم کامل الک شده اضافه در مرحله بعد پوره را به یک قابلمه بزرگ و سنگین اضافه کنید و .کنید

 .کنید و آن را روی حرارت متوسط قراردهید

 .به تدریج و با جوشیدن آب به مخلوط آب بیشتری اضافه کنید و به طول دائم آن را به هم بزنید

وی پایین ترین درجه تنظیم کنید وپس از دقیقه اول پخت سمنو باید به طورمداوم آن را هم بزنید، سپس دما را ر 40الی  30در

 .ساعت بپزد 24جوش آمدن آب درب ظرف را ببندید و اجازه دهید که به مدت 

زمانی که رنگ محلول به تدریج قهوه ای و سرخ شد می توانید حرارت را کم کرده و سپس سمنو را در کاسه های دلخواه سرو کنید، 

 .ین است و به هیچ میزان شکر اضافی احتیاج ندارداین ماده غذایی خوشمزه به طورطبیعی شیر

، پروتئین های گیاهی، فیبر، منیزیم،  E جوانه گندم که ماده اصلی سمنو است حاوی انواع ویتامین ها و مواد معدنی از جمله ویتامین

 .روی، تیامین، فوالت، پتاسیم وفسفر است

ت و می تواند باعث تناسب اندام در افراد شود، همچین این ماده خوراکی سمنو برای کنترل وزن و جلوگیری از چاقی بسیار مفید اس

می تواند برای کاهش عالئم دردهای یائسگی در بانوان نیز مفید باشد، از جمله دیگر خواص جوانه گندم وجود ماده مخمر در ترکیب 

ادی که به گندم آلرژی دارند و یا مبتال به در عین حال افر.آن است که می تواند از پیشرفت سرطان دربدن افراد جلوگیری کند

بیماری سلیاک هستند باید از مصرف سمنو خودداری کنند زیرا می تواند باعث تشدید بیماری در آنها شود، پروتئین گندم به نام 

 .گلوتن می تواند در بدن مبتالیان به سلیاک باعث ایجاد دل درد و دردهای شکمی و مشکالت گوارشی شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d2c10e53093e44039d4df645 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d2c10e53093e44039d4df645


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 فروردین اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم 

 

137 
 

 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 (SPF)فناوری تولید ماهی قزل آالی رنگین کمان عاری از بیماری وضعیت طرح کالن

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 

در کشور گفت: به منظور  SPF و مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در راستای دستیابی به تکنولوژی تولید ماهی قزل آالی

 .حمایت بیشتر از این طرح و پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی بازدیدهای دیگری نیز توسط سازمان انجام خواهد شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، اسکندر زند با اشاره به اهمیت اجرای طرح کالن تولید ماهی 

با توجه به واردات بی رویه تخم چشم زده از کشورهای مختلف و تبعات ناشی از آن، گفت: افزایش تراکم تولید به  SPFقزل آالی 

خصوص در قفس های دریایی از اهمیت باالیی برخوردار است.وی افزود: بهگزینی و اصالح نژاد آبزیان و تولید الین در کشور به 

به عنوان جایگزین ماهی قزل آالی رنگین کمان در صنعت پرورش ماهی در قفس های خصوص ایجاد الین ماهی آزاد دریای خزر 

مستقر در دریای خزر نیز دارای اهمیت است.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان از کلیه اقدامات صورت 

تولید  شور در راستای دستیابی به تکنولوژیگرفته توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی ک

در کشور قدردانی کرد و یادآور شد: به منظور حمایت بیشتر از این طرح و پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی  SPFماهی قزل آالی 

گزارش  SPFی بازدیدهای دیگری نیز توسط سازمان انجام خواهد شد.در این بازدید همچنین مجری طرح کالن تولید ماهی قزل آال

به همراه مشکالت و تنگناهای مالی، اجرایی و تحقیقاتی  SPFجامعی از آخرین وضعیت و پیشرفت طرح کالن تولید ماهی قزل آالی 

 این مرکز را تشریح کرد. 1395ارایه و رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور نیز گزارش عملکرد تحقیقاتی و عمرانی سال 

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به همراه رئیس مؤسسه تحقیقات علوم گفتنی است معاون 

در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی  ماه سال جاری شیالتی کشور و رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور هفتم فروردین

فناوری تولید ماهی قزل آالی رنگین کمان عاری از بیماری  کشور)تنکابن( حضور یافتند و از آخرین وضعیت و پیشرفت طرح کالن

 بازدید کردند.

http://www.iana.ir/fa/news/42270/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 کنندخشکی زندگی می ها دراین ماهی

 عبارت به. اند شده زیست دو ها ماهی مختلف تحقیقات جدید نشان می دهد با گسترش ماهی های مهاجم در آب، برخی گونه های 

 390نخستین ماهی هایی که قابلیت زندگی در خشکی نیز داشتند،  .کنند می سپری خشکی در را خود حیات از بخشی آنها دیگر

به عقیده دانشمندان دلیل  .دارد وجود خشکی به موجودات این ورود دلیل درباره ابهاماتی میلیون سال قبل به وجود آمدند، اما هنوز 

به هرحال  .است آبی مهاجمان از گریز برای خشکی به جهش یا آب در نامساعد شرایط موادغذایی بهتر، فرار از  وجود این امر 

)ماهی های کوچک مناطق استوایی( را کشف کرده اند « بلنی»محققان دانشگاه نیو ساوث ولز در استرالیا چهار گونه از ماهی های 

این ماهی های کوچک در  .به عبارت دیگر آنها مدتی در ساحل و مدتی در اعماق اقیانوس زندگی می کنند .که دوزیست شده اند

 و اند شده دوزیست ماهی گونه یک از بیش جالب آنکه در این منطقه  .ر اقیانوس آرام زندگی می کنندآب های گرم جزیر کوک د

به گفته دانشمندان این ماهی ها دشمنان بسیاری در اقیانوس دارند. بلنی ها طعمه  .کنند می زندگی خشکی در را زیادی زمان مدت

درهمین راستا محققان پراکندگی دشمنان  .ها مارماهی مانند کنند می زندگی ها مرجان در که شوند می بسیاری از ماهی هایی 

بلنی را با توجه به تغییرات موج دریا بررسی کردند و متوجه شدند زمانی که دریا مواج است، بلنی ها به سمت صخره های ساحلی 

 /.می کرده استمی روند. این امر نشان می دهد احتماال در این وضعیت خطر بیشتری ماهی ها را تهدید 

http://www.iana.ir/fa/news/42065/%D8%A7%DB%8C 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 آشامکننده در یک ماهی خونکشف رازی خیره

 .های پزشکی مفید باشدتواند از جهاتی دیگر برای برخی استفادهدارد، می بیشتر زهری که در انواع حیوانات سمی وجود

، یک ماهی کوچک و البته عجیب که معموالً در دیواره بزرگ مرجانی اقیانوس آرام پنهان babwnewsبه گزارش ایانا به نقل از 

واند تاند که میرازی درباره این ماهی پرده برداشتهاند.محققان از تازگی آن را کشف کردهشود، راز بزرگی دارد که دانشمندان بهمی

( معروف است که زهری fang blennyدار )خو به نام بلنی نیشدر پیشرفت علم پزشکی بسیار مؤثر باشد. این ماهی کوچک درنده

ج داشته های رایمسکن شده، عملکردی شبیهکند و در غیرفعال کردن دشمن بسیار کارساز است. زهر شناختهشبیه هروئین تولید می

توان از آن در تولید مواد ضد درد، شود. این یک کشف بزرگ است زیرا میکه برای برطرف کردن درد در انسان از آنها استفاده می

 بهره برد.
Photo by Anthony O’Toole 

ورد آن صورت گیرد. به هر حال، اگر این ای در مالبته رسیدن به این مرحله نیاز به مطالعات فراوان داشته و باید تحقیقات گسترده

های آید. زیرا استفاده از مسکنهای پزشکی باشد، مطمئناً یک مزیت بزرگ به حساب میماده بتواند جایگزین مناسبی برای مسکن

 رایج، همراه با عوارضی مانند اعتیاد است که به نفع بیمار نیست.

نند. های مرجانی زندگی کشود که نیاز غذایی پایینی داشته و دوست دارند کنار تپهمی ها اغلب در آکواریوم منازل نیز یافتاین ماهی

های موجود در زمین است چراکه این امر تنها به خاطر های دریایی و گونهاین کشف، مثال خوبی برای اثبات دلیل محافظت از صخره

 ها در میان است.منابع طبیعی نیست، بلکه پای سالمتی انسان

های بزرگ در فک پایین هستند که سم آن موجب افت فشار خون و در نتیجه کند شدن های کوچک با دنداندار، ماهیی نیشبلن

دار، توسط محققان، سه نروپپتید یافت شده که یکی از آن ها شبیه زهر حلزون حرکت دشمن خواهد شد. در آنالیز زهر بلنی نیش

ها هیچ ری عملکردی مشابه مواد افیونی دارد. دانشمندان با تزریق این زهر به موشمخروطی است، دیگری شبیه زهر عقرب و آخ

دار، دردی غیرقابل های مهرهبرانگیز است؛ زیرا معموالً زهر ماهینشانی از درد در آن ها مشاهده نکردند. چنین موضوعی کامالً تعجب

ی که دارای خواص افیونی است، باعث افت فشار خون مهاجم شده رسد آن قسمت از زهر این ماهتحمل دارد.به هر حال، به نظر می

 ویژه در پستانداران ایجادتواند احساس سرگیجه و تهوع بهدهد. زهر نیش این ماهی میدار، مهلت کافی برای فرار میو به بلنی نیش

 کند، اما از درد خبری نیست./

http://www.iana.ir/fa/news/42299/%DA%A9%D8%B4%D9%81%D-8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۴تاریخ: 

 95هزار تن فیله منجمد تیالپیا در سال  7واردات بیش از 

تن فیله منجمد تیالپیا وارد کشور شده  227هزار و  7ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به از  11بر اساس آمار گمرک در 

 ماه منتهی 11بر اساس آمار گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

 ریالی ارزش و 28054572  تن فیله منجمد تیالپیا ، به ارزش دالری  227هزار و  7به بهمن ماه سال جاری قریب به از 

 دالری ارزش با تیالپیا منجمد فیله  تن 347هزار و  6  از بیش صادرات با  کشور چین.وارد کشور شده است  60438232362

 به ، تیالپیا منجمد فیله تن 879  از بیش کردن صادر با  همچنین کشور اماراتو   758439612873  ریالی ارزش و 24722181

 .ا دارندر ایران به صادرات بیشترین که هستند کشورهایی جزو  101998619489 ریالی ارزش و  3332391 دالری ارزش

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

امارات متحده  1

 عربی

80016 9041957000 298936 

 4738129 143545383034 1182915 چین 2

امارات متحده  2

 عربی

160032 18081980140 596648 

 4331293 131668431375 1080899 چین 3

امارات متحده  3

 عربی

159936 19287098160 633928 

 5902419 180534666954 1520295 چین 4

امارات متحده  4

 عربی

279864 33140838744 1083314 

 5395519 166756409358 1423292 چین 5

 4354821 135934722152 1140240 چین 6

امارات متحده  6

 عربی

199560 22446745445 719565 

http://www.yjc.ir/fa/news/6023422/%D9%88%D8%A7%D8%B1 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۰تاریخ: 

 سرنوشت مروارید سیاه به کدام سمت و سو می رود؟/واردات تیال پیا چشمگیر نیست

هزارتن است که این رقم در بازار یک میلیون تنی ماهی چندان چشمگیر  10صالحی گفت: واردات تیالپیا در سال جاری کمتراز 

با توجه به محدودیت فراوان دربهره  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار .نیست

های صیادی در دهه گذشته به سرعت در جهان رشد ماهی در قفس و جایگزینی فعالیت داری از منابع آبی توجه به توسعه پرورش

های اقتصاد مقاومتی است که در دستور کار جدی سازمان البته توسعه پرورش ماهی در قفس یکی از سیاست.و توسعه یافته است

ی از پرسودترین و بهترین محصوالت صادراتی کشور زند و یکهمچنین خاویار ایران حرف اول در دنیا را می.شیالت قرار گرفته است

های منسجمی در زمینه کند، اما نباید فراموش کرد که برنامه ریزیها بی رونق روزگار سپری میدر سال گذشته است که این روز

 .افزایش تولید ماهیان خاویاری در دستور کار قرار گرفته است

  :شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتگویی را ترتیب داده ایمدر همین راستا با حسن صالحی رئیس سازمان 

 .باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص آخرین وضعیت تولید آبزیان در سال جاری توضیح دهید

درصد، خاویار  10درصد، کپورماهیان  14درصد، قزل آال  25های مختلف تولید در حوزه پرورش میگو صالحی:براساس برآورد بخش

 .درصد رشد نسبت به سال گذشته مواجه خواهیم بود 12درصد، صید و صیادی  15

 باشگاه خبرنگاران جوان: آمارنهایی تولید در سال جاری چقدر است؟

هزار تن  100شود که تولید آبزیان به یک میلیون و درصدی پیش بینی می 12الی  10صالحی: با توجه به مجموع برآورد افزایش 

 .برسد

 .رنگاران جوان: درخصوص وضعیت نهایی صادرات محصوالت شیالتی توضیح دهیدباشگاه خب

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که با وجود  350هزارتن انواع محصوالت شیالتی به ارزش بالغ بر  80سال گذشته  :صالحی

 .هزارتن برسد 90شود که صادرات آبزیان به بیش از درصدی تولید پیش بینی می 12الی  10افزایش 

 ای در زمینه افزایش تولید ماهیان خاویاری در دستور کار سازمان قرار گرفته است؟باشگاه خبرنگاران جوان: آیا برنامه

مچنین ها و ههای صورت گرفته و توافق نامه انتقال دانش و زنجیره صنعت ماهیان خاویاری با فرانسویبا توجه به برنامه ریزی :صالحی

ای که اواخر سال گذشته با بنیاد مستضعفان، سازمان شیالت و استانداران گیالن، مازندران و گلستان انجام شد پیش بینی توافق نامه

 .میلیون تن برسد 2درصدی به  25شود که تولید امسال با افزایش می

 .باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص آخرین وضعیت واردات تیالپیا توضیح دهید

براساس آخرین آمار ، واردات تیالپیا در سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشت و پیش بینی می شود واردات این نوع ماهی  :صالحی

 .هزارتن باشد که این رقم در بازار یک میلیون تنی چندان چشمگیر نیست 10در سال جاری کمتراز 

 یالپیا وجود دارد؟ای در راستای کاهش واردات تباشگاه خبرنگاران جوان: آیا برنامه

همه ساله افزایش تعرفه واردات محصوالت شیالتی ، دستور کار سازمان شیالت قرار گرفته ضمن آنکه وزارت جهاد سیاست  :صالحی

 .واردات در ازای صادرات را در پیش گرفته است

 .توضیح دهید باشگاه خبرنگاران جوان: اقدامات سازمان شیالت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را

هزار کیلومتر نوار ساحلی در شمال و  3های اقتصاد مقاومتی است که با توجه به پرورش ماهی در قفس یکی از سیاست :صالحی

 .جنوب شرایط برای پرورش ماهی در قفس مهیا است
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 شود؟باشگاه خبرنگاران جوان: آیا تجهیزات ساخت قفس در دریا در داخل فراهم می

 ها برای تولید قفس و تجهیزاتبه مذاکرات و توافقات اخیر با کشورهای صاحب دانش و تکنولوژی در زمینه زیرساخت با توجه :صالحی

 .ها دارد در داخل تولید نماییمهای قفس را که نقش مهمی در کاهش هزینهای از میلهتوانسته ایم امسال بخش عمده

 های صورت گرفته محقق شده است؟های ریزیاساس برنامهباشگاه خبرنگاران جوان: آیا تولید ماهی در قفس بر

های الزم انتظار هزارتن برسد که با وجود زیر ساخت 20در سال زراعی جاری پیش بینی شده که پرورش ماهی در قفس به  :صالحی

 .هزارتن برسد 200رود این میزان محقق شود و همچنین تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که میزان تولید به می

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا با اجرای برجام سرمایه گذاری خارجی در زمینه شیالت در کشور ما صورت گرفته است؟

های مربوط به زنجیره صنعت میگو، فرآوری آبزیان، صید آبزیان، پرورش ماهی درقفس و خاویار با اجرای برجام در زمینه :صالحی

های صاحب تکنولوژی و دانش صورت گرفته به طوریکه میان وزارت جهاد کشاورزی ایران و هایی با شرکت توافقات و سرمایه گذاری

 .صنایع اولیه نیوزیلند بحث همکاری مشترک برای سرمایه گذاری درقفس و پرورش میگو مورد توجه قرار گرفته است

 .سایر کشورهای دنیا توضیح دهیدباشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص مقایسه سرانه آبزیان در ایران با 

ود رکیلو است که این رقم نصف متوسط جهانی است که طی یک برنامه ده ساله انتظار می 5. 10صالحی:سرانه مصرف آبزیان حدود 

 .که این میزان محقق شود و بدین منظور با برگزاری جشنواره غذاهای دریایی استانی درصدد تحقق این امر هستیم

 .اران جوان: در خصوص وضعیت نوسانات قیمت آبزیان در آستانه سال نو توضیح دهیدباشگاه خبرنگ

 دوجو زمینه این در خاصی نگرانی که است آن بیانگر عرضه بازار از اطالعات و هاآمار  با توجه به وضعیت مناسب تولید، :صالحی

 .نیستیم ت به سال گذشتهنسب هاقیمت قبول قابل غیر تغییرات شاهد که چرا ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6003863/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88% 
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 شیر و فراوردهها

 فارس - ۹۶/۰۱/۰۸ : تاریخ

 ها مشتری ثابت لبنیات ایرانی شدندروس/ 95هزار تن لبنیات در سال  ۸5۰صادرات 
هزار تن رسید و  850هزار تن به  600با جهش از  95معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: صادرات مواد لبنی در سال  

در مورد  خبرگزاری فارسنگار کشاورزی گو با خبروحسن رکنی در گفت .روسیه هم به جمع مشتریان صادرات ایران اضافه شده است

 اند و تولید شیر در سالوضعیت لبنیات در کشور اظهار داشت: واحدهای تولیدی شیر برای افزایش تولید اقدامات خوبی انجام داده

به ویژه به کشور روسیه خبر داد و  95نی در سال وی از افزایش صادرات محصوالت لب.هزار تن رسید 600میلیون و  9به  95

ر تن بوده افزایش هزا 600 که 94 سال با مقایسه در که ایمداشته لبنی مواد صادرات تن هزار 850 ،95 سال ماهه 11 در  افزود:

تن  3700ماه بیش از  رکنی با اشاره به توسعه بازارهای صادراتی لبنیات کشور خاطرنشان کرد: طی این چند.ایمگیری داشتهچشم

 .اندها درخواست یک هزار تن شیرخشک کردهایم و اخیراً نیز روسشیرخشک به روسیه صادر کرده

تری از تولیدکنندگان شیر در معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با تمام این موارد معتقدیم باید حمایت جدی

کیلوگرم است و با استاندارد جهانی تطابق دارد، اما سرانه  100تولید شیر در کشور ما باالی  کشور به عمل آید، چرا که متوسط سرانه

 160تا  150تر از استاندارد جهانی است و این رقم باید در انتهای برنامه اقتصاد مقاومتی به کیلو پایین 10مصرف لبنیات در کشور ما 

رکورد  95بنیات شاهد بهبود وضعیت تولید و صادرات آن باشیم، چرا که در سال وی اظهار امیدواری کرد، در حوزه ل.کیلوگرم برسد

 .صادرات محصوالت لبنی شکسته شده است

به گزارش فارس، طی چند سال گذشته با افزایش تولید شیر و مواد لبنی در کشور یافتن بازارهای صادراتی جدید برای صادرات شیر 

هایی شده بود که شیر مازاد را تبدیل نایع لبنی بود، چرا که انبار کارخانه مملو از شیرخشکو محصوالت مازاد یکی از دغدغه های ص

زرگ اند، به این بازار بهای لبنی ایرانی به تازگی توانستهاز دوسال پیش با قطع واردات روسیه از اروپا شرکت.به شیرخشک کرده بودند

 .کنندای را برای واردات مواد لبنی به کشورشان اعمال میگیرانههای سختها پروتکلراه یابند، چرا که روس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960108000345 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 شیرخشک های هلندی و ترک در کشورجوالن 

 .تن شیرخشک اطفال وارد کشور شده است 348ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به از  11بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به  11بر اساس آمار گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 وارد  106395806512 ریالی ارزش و 3499274  دالری ارزش به ،  شیرخشک اطفال  تن 348بهمن ماه سال جاری قریب به از 

 30121745304  یالی ارزش و  985079با ارزش دالری   اطفال شیرخشک  تن  71  از بیش صادرات با  کشور هلند.است شده کشور

 ریالی ارزش و  1062691 دالری ارزش به ،  اطفال شیرخشک تن 25  از بیش کردن صادر با ترکیه کشور همچنین و

 .دارند را ایران به صادرات بیشترین که هستند کشورهایی جزو  32240121470

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ریالیارزش  وزن)ک.گ(

امارات متحده  1

 عربی

192902 20936991645 692841 

 707417 21350550888 5580 ترکیه 1

 205141 6205093344 15206 هلند 1

امارات متحده  2

 عربی

39931 15799270271 521859 

 79109 2387588486 624 ترکیه 2

 122688 3723453500 8664 ترکیه 3

 198009 6005010648 13910 هلند 3

 104520 3190974776 8472 سوئیس 4

 335196 10283509566 24459 هلند 4

امارات متحده  5

 عربی

12 13909500 450 

 131834 4092793546 10737 سوئیس 5

 246733 7628131746 18013 هلند 5

 153477 4778528596 10358 ترکیه 6

http://www.yjc.ir/fa/news/6023438/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 !مقاومتی همراه است؟خداحافظی سفره های ایرانی با شیر/ آیا تولید تیالپیا با اهداف اقتصاد 

 .کارشناسان کشاورزی بر این باورند تولید ماهی تیالپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

کاهش سرانه مصرف لبنیات در سبد خانوار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 است؛ 95ایرانی ها تا مغایرت واردات تیالپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی از مهم ترین رویدادهای کشاورزی در شهریور ماه سال 

 شود؟انیان میواردات گوشت گوساله از روسیه با اما و اگر/ گوشت گوزن مهمان سفره ایر

 .واردات گوشت گوساله از روسیه نیازمند بررسی دقیق پروتکل های بهداشتی است

 وعده هایی که کیفیت نان را افزایش نداد

 .بیشتر کارشناسان کشاورزی بر این باورند که با خود کفایی گندم، نان با کیفیت بدست مردم خواهد رسید

 !متی همراه است؟آیا تولید تیالپیا با اهداف اقتصاد مقاو

 .کارشناسان کشاورزی بر این باورند تولید ماهی تیالپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

 خداحافظی سفره های ایرانی با شیر/ چه عواملی کاهش سرانه مصرف لبنیات را رقم زد؟

کیلو گرم برسد که  160سرانه مصرف لبنیات به مدیر عامل اتحادیه تعاونی لبنی گفت:در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود که 

 .به موجب برخی عوامل، تاکنون این امر محقق نشده است

 طرح آمایش سرزمین در هاله ای از ابهام

طرح آمایش سرزمین، مطالعه دقیق قابلیت ها و ویژگی های زمین و ارزیابی مناطق مختلف را به همراه دارد که این امر راهی برای 

 .ار بخش کشاورزی می تواند، باشدتوسعه پاید

 آخرین وضعیت مشوق صادراتی محصوالت لبنی

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: اولین پرداخت مشوق صادراتی محصوالت لبنی پایان شهریور ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی 

 .صورت می گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6003993/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۱تاریخ: 

 مشوق صادراتی شیر خام در پیچ و خم پرداخت/ عرضه چای کهنه و فاسد به بازار چقدر صحت دارد؟

مشوق صادراتی شیر خام و طرح مباحثی منی بر عرضه چای کهنه و فاسد به بازار از مهم ترین مشکالت ناشی از تاخیر پرداخت 

 .اخبار کشاورزی دردی ماه سال گذشته بوده است

مشوق صادراتی شیر خام در پیچ و خم  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .پرداخت تا عرضه چای کهنه و فاسد به بازار چقدر صحت دارد از مهم ترین اخبار کشاورزی دردی ماه سال گذشته بوده است

 ای حاد پرندگان/ عرضه تخم مرغ های غیر بهداشتی صحت نداردآخرین وضعیت شیوع آنفوالنز

رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: طی دو روز اخیر گزارش جدیدی مبنی بر آنفوالنزای حاد پرندگان در 

 .شهرهای اصلی تولید بدست ما نرسیده است

 مشوق صادراتی شیر خام در پیچ و خم پرداخت

ماه از ابالغ مصوبه اما خبری از پرداخت مشوق صادراتی به صادرکنندگان  7انجمن صنفی گاوداران گفت:علی رغم گذشت رئیس 

 .نیست

 صادرات دام سبک کاهش یافته است/ بازار گوشت آرام می شود

ز به بازارهای هدف صادر معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی نه ماه سال جاری یک میلیون راس گوسفند و ب

 .شده است

 علت توزیع شیر مدارس در هواپیما چیست؟

دالیل مسئوالن در خصوص علل توزیع شیر مدارس در هواپیما بسیار متناقض بوده و همین امر موجب شد به نتیجه واحد دست پیدا 

 .نکنیم

 ناکارآمدی صندوق بیمه طیور به چه قیمتی تمام می شود؟

 .یکساله در پرداخت غرامت به سبب تگناهای مالی دولت، مرغداران استقبال چندانی از بیمه تکمیلی نداشتند با توجه به تاخیر

 عرضه چای کهنه و فاسد به بازار چقدر صحت دارد؟

رئیس اتحادیه چایکاران گفت:تصمیم کار آمدی برای چای های سنواتی هنوز اتخاذ نشده و همچنان در فصل برداشت شاهد خروج 

 . ها هستیمقانونی چای های سنواتی و بسته بندی مجدد آن غیر

 فروشگاه های زنجیره ای؛ دالالن اصلی قیمت

درصدی فروشگاه های زنجیره ای غیر اصولی است چرا که حداکثر  60الی  50عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: تخفیفات 

 .درصد باشد 24فاصله قیمت از درب کارخانه تا عرضه باید 

 رسدوقتی محصوالت کشاورزی با دست دالالن به بازار می

حضور دالالن در بازار و اشکاالت در زنجیره تولید تا مصرف از جمله دغدغه های بخش کشاورزی است که با ایجاد اصالحاتی می 

 .توان بازار رها شده کشاورزی را مدیریت کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6007642/%D9%85%D8%B4 
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 صادرات و واردات

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۱/۰۴ : تاریخ

 کند هزار تن گوشت از قزاقستان وارد می 2۰ایران ساالنه 
  .تن گوشت از این منطقه به ایران وارد کنندهزار  20گذاران ایرانی با ورود به بازار منطقه جنوبی قزاقستان ساالنه قرار است سرمایه

رسانی منطقه جنوب قزاقستان اعالم کرد: با به نقل از آستانه تایمز، پایگاه رسمی اطالع خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه بین

 .هزار تن گوشت به ایران صادر خواهد کرد 20ایران این منطقه ساالنه توجه به توافق دو کشور برای صادرات گوشت قزاقستان به 

های ایرانی، شهرداران و فرمانداران مناطق جنوبی قزاقستان، کارشناسان طی روزهای گذشته سمیناری نیز در این زمینه با حضور هیات

نمایندگان مراکز پژوهشی در حوزه کشاورزی و دامپروری مدیریت کشاورزی، کشاورزان و دامداران فعاالن بخش کشاورزی و همچنین 

ژان سیت تومبایف فرماندار منطقه آکیم قزاقستان اعالم کرد: دولت قزاقستان حمایت از دامداران .در قزاقستان برگزار شده است

ی، خدمات تامین مالی و های دامی و کشاورزوی ادامه داد: توضیحات در زمینه همکاری.داخلی را در دستور کار قرار داده است

 همچنین ارائه یارانه باید به افکار عمومی ارائه شود، در بسیاری از کشورها تقاضای باالیی برای تولیدات دامی ما وجود دارد و ما باید

 .کندمیلیون تن گوشت مصرف می 2.4از آن استفاده کنیم، ایران ساالنه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960104000467 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۴تاریخ: 

 هزار تنی خوراک آماده دام چقدر ارز وارد کشور شده است؟ 16از صادرات 

تن خوراک آماده دام و طیور از  716هزار و  16منتهی به بهمن ماه امسال بیش از ماه  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 .کشور صادر شده است

 11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در  ،ن جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارا صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .است شده صادر کشور از  طیور و دام آماده خوراک  تن 716هزار و  16ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 

 .است بوده  250535923611  و ارزش ریالی آن 8092330ارزش دالری این میزان صادرات 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ریالیارزش  وزن)ک.گ(

 22796 689696460 57000 آذربایجان 1

 1350481 40859849279 2698575 افغانستان 1

 1238244 37471990593 2463774 ترکمنستان 1

 92418 2784340370 218250 عراق 1

 327170 9921414825 661473 افغانستان 2

 499161 15143303923 1002798 ترکمنستان 2

 38640 1171836867 77326 عراق 2

 165632 5051504355 384812 افغانستان 3

 754578 23211402359 1544605 افغانستان 4

 420656 12950532296 826285 ترکمنستان 4

 428196 13245986695 938000 افغانستان 5

 190602 5894696416 382490 ترکمنستان 5

 858 26558532 1000 سومالی 5

 213327 6659433840 390300 افغانستان 6

 131342 4109737523 266276 ترکمنستان 6

 145500 4530142500 194000 عراق 6

 51593 1623249833 116995 افغانستان 7

 11700 369310500 23400 ترکمنستان 7

 109155 3466624275 284470 افغانستان 8

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 83280 2653550640 166560 ترکمنستان 8

 2500 78652500 10000 عراق 8

 320541 10304233843 757895 افغانستان 9

 57421 1843667116 114840 ترکمنستان 9

 41760 1340120160 96000 عراق 9

 488424 15797153831 1037430 افغانستان 10

 67300 2177593700 143808 ترکمنستان 10

 484010 15666190885 1092480 افغانستان 11

 355045 11493149495 765469 ترکمنستان 11

http://www.yjc.ir/fa/news/6024777/%D8%A7%D8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۹تاریخ: 

/ روند سینوسی واردات گوشت 92واردات در سال صرفه اقتصادی واردات گوشت از برزیل/ ثبت بیشترین 

 قرمز در شش سال اخیر + جدول

 .های اخیر، روندی سینوسی داشته استگوشت قرمز از جمله کاالهایی است که میزان واردات آن در سال

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

چندان خوشایند نیست. زیرا عالوه بر خروج ارز از کشور، سهمی از  -موارد خاصجز در -ای که باشد مقوله واردات، در هر زمینه

کند. حال هرچه مقدار واردات بیشتر شود، درصد وابستگی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت. بر وابستگی را نصیب کشور مقصد می

دات آن احتیاج دارد. با نگاهی به آمار و ارقام منتشر حسب اتفاق، گوشت قرمز نیز یکی از همان کاالهایی است که کشور هنوز به وار

های اخیر روندی سینوسی را طی رسد که ورود گوشت به داخل مرزهای ایران، طی سالشده توسط اتاق ایران، این نکته به تأیید می

 95بیش از  90که در سال  ترین نقطه را تجربه کرده است.جالب اینجاستبا کاهشی چشمگیر، پایین 93و  95های کرده و در سال

تن آن مربوط به کشورهایی غیر از برزیل  185هزار و  39تن گوشت و تعدادی گوسفند زنده وارد کشور شده که تنها  785هزار و 

تن از این محصول را به ما فروخته است. ارسال کنندگان گوشت در  600هزار و  56است. زیرا این کشور در همین مقطع بیش از 

کنند؛ البته به جای مغولستان و فدراسیون روسیه در نقش آفرینی می 91هایی هستند که در سال به کشور، تقریبا همان 90سال 

تومان در نظر بگیریم،  1050را  90ای در سال اند. اگر نرخ ارز مبادله، کشورهایی مانند پرتغال، قزاقستان و قرقیزستان نشسته91سال 

هزار تن گوشت قرمز  104بیش از  91هزار دالر.سال  600میلیون و  786میلیون تومان و یا به عبارتی  930میلیارد و  825شود می

 های باالییتن آن، از کشور برزیل بوده است؛ کشوری که معموال در صادرات این محصول به ایران، رتبه 500هزار و  17وارد شده که 

سفند زنده از ارمنستان، به ثبت رسیده است. در همین سال، با در نظر گرفتن دام تن نیز واردات گو 550هزار و  2دارد. البته حدود 

وجوی نرخ ارز در همان هزار دالر ارز از کشور خارج شد. با مراجعه به آرشیو بانک ملی و جست 800میلیون و  635زنده برای کشتار، 

 850میلیارد و  778سال پیش،  5ها ؛ به عبارتی ایرانیآیدتومان به ازای هر دالر به دست می 1225سال، به طور متوسط عدد 

واردات این محصول از برزیل، نسبت به حجم کل، بسیار اندک بوده و چیزی  91اند! سال میلیون تومان گوشت خارجی مصرف کرده

ستند که بیش ترین گوشت شود.امارات متحده عربی، استرالیا، ایرلند، ترکیه و هلند، جزو کشورهایی هدرصد را شامل می 11حدود 

اند. کشورهای دیگری مانند اتریش، مغولستان، مالزی، بلژیک، لبنان و چین هم هر کدام یک را برای ایران تأمین کرده 91قرمز سال 

ا به ر هزار تنی و چین با محموله دو تنی، به ترتیب بیش ترین و کمترین مقداراند که لبنان با محموله سهمحموله به ایران فرستاده

 اند.های متفاوت به ایران فروختههایی با وزنهای مختلف، محمولهصورت پراکنده و در زماناند. مابقی کشورها نیز بهخود اختصاص داده

گذارد، پراکندگی کشورهایی که به ایران گوشت فروختند، که اوج واردات گوشت، طی شش سال گذشته را به نمایش می 92اما سال 

سال قبل از آن بسیار بیش تر شد. به طوری که کشورهایی مانند تیمور شرقی، بوتسوانا و گرجستان نیز این فهرست را  نسبت به دو

رید خرد. با این حال، روند ختر کردند. ایران در این مقطع زمانی، عالوه بر ارمنستان، از افغانستان و امارات نیز گوسفند زنده میرنگین

تن گوشت  500هزار و  106در مجموع،  92رسد. ایران در سال هزار تن می 28ادامه داشته و به بیش از گوشت از برزیل، همچنان 

هزار دالر ارز اختصاص داد. نرخ ارز در سال  470میلیون و  542قرمز و گوسفند زنده از کشورهای متنوع وارد کرده و برای این مقوله 

 93ان و پاکستان، کشورهایی هستند که بابت فروش گوسفند زنده به ایران در سال تومان بود.آلم 480هزار و  2به طور متوسط،  92

تن گوشت و البته گوسفند زنده در این سال به ثبت رسیده که تنها یک هزار  152هزار و  49اند. واردات به این فهرست اضافه شده

بلژیک، تیمور شرقی، بوتسوانا و گرجستان از فهرست  تن آن مربوط به برزیل است. در مقابل، کشورهایی مانند مغولستان، 900و 
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هزار دالر ارز پرداخته است؛ ارزی که در  305میلیون و  243اند. با این حال، ایران برای خرید این محصول واردکنندگان حذف شده

اوج سقوط قیمت جهانی  تومان قیمت داشت. البته نباد فراموش کرد که در این برهه از زمان، 600هزار و  2آن سال، دست کم 

تن گوشت قرمز و گوسفند  381هزار و  100کند.واردات برابری می 2010گوشت اتفاق افتاد که بر اساس گزارش فائو، این نرخ با سال 

گیری بیشتر مربوط به افزایش چشمگیر واردات به کشور، نشان از کمی رشد در این عرصه دارد که البته این اوج 94زنده در سال 

هزار دالر را از ایران گرفت. البته  564میلیون و  429هزار دالر از مجموع  388میلیون و  252شت از برزیل است؛ کشوری که گو

میزان خرید گوسفند زنده در این سال بسیار کاهش یافته و فرانسه در کنار افغانستان، دو کشوری هستند که این محصول را به ایران 

رسد، قیمت آن به مراتب کمتر درصد کل واردات می 50ها در این سال به بیش از خرید گوشت از برزیلی فرستند. بنابراین وقتیمی

توان به نوعی خیز ایران برای کاهش واردات را می 95آید.اما سال شود که این محصول از کشورهای دیگر به ایران میاز مقداری می

هزار تن آن  42هزار تن رسیده که البته بیش از  50هانی میزان واردات به حدود گوشت قرمز دانست. زیرا در این سال، به طور ناگ

برای گرانی گوشت قرمز،  95ای به ویژه در نیمه دوم سال مربوط به برزیل است. البته نباید از نظر دور داشت که شانتاژهای رسانه

شد.به هر حال جداول ا مقدار واردات از این میزان کمتر میطور ناگهانی واردات این محصول افزایش یابد وگرنه قطعباعث شد که به

یابد، میزان پرداخت پول دهد که هر وقت سهم برزیل از کل واردات، کاهش میسال گذشته نشان می 6توزیع گوشت خارجی در 

گ در رزیل، نقشی پررنکند. برعکس وقتی ببرای خرید این محصول از دیگر کشورها به تناسب حجم خریداری شده افزایش پیدا می

 ارسال گوشت به ایران داشته، ارز کمتری به نسبت حجم خرید از ایران خارج شده است.

درصد واردات نیز بیشتر  10تا  5شود که هزار تن گوشت داخلی تأمین می 815درصد نیاز کشور با تولید بیش از  95تا  90اکنون هم

های رود سیر نزولی واردات در سالرسد. بنابراین امید میها به مصرف میا و بیمارستانههای پرمصرف مانند پادگاندر صنایع و مکان

 دار باشد تا خودکفایی در این زمینه نیز رقم بخورد.آینده به وقوع پیوسته و ادامه

 سال
سهم برزیل از 

 واردات )تن(
 مبلغ )دالر(

سهم دیگر کشورها از 

 واردات )تن(
 مبلغ )دالر(

واردات جمع کل 

 )تن(

جمع کل 

 مبلغ )دالر(

 185هزار و  39 میلیون 316 600هزار و  56 90
میلیون و  470

 هزار 600
 785هزار و  95

میلیون و  786

 هزار 600

 500هزار و  17 91
میلیون و  94

 هزار 800
 هزار 104 میلیون 541 549هزار و  86

میلیون و  635

 هزار 800

 315هزار و  28 92
و میلیون  150

 هزار 500
 184هزار و  78

میلیون و  391

 هزار 970
 500هزار و  106

میلیون و  542

 هزار 470

 900یکهزار و  93
میلیون و  10

 هزار 455
 218هزار و  47

میلیون و  232

 هزار 850
 152هزار و  49

میلیون و  243

 هزار 305

 750هزار و  59 94
میلیون و  252

 هزار 388
 631هزار و  40

میلیون و  177

 هزار 176
 381هزار و  100

میلیون و  429

 هزار 564

 117هزار و  42 95
میلیون و  164

 هزار 680
 806هزار و  7

میلیون و  27

 هزار 562
 هزار 50حدود 

میلیون و  192

 هزار 244

http://www.iana.ir/fa/news/42205/%D8%B5%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 اتریش و اسپانیا خریداران باریچه ایرانی

 .تن باریچه از کشور صادر شده است 26ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 ارزش و  724396ارزش دالری این میزان صادرات .تن باریچه از کشور صادر شده است 26ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 

 .در طب سنتی از باریچه برای درمان تنگی نفس و سرفه های شدید استفاده می شود.است بوده  22636740660  آن ریالی

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 112200 3396855000 5100 آلمان 1

 30000 908250000 1000 اتریش 1

 81000 2452275000 2700 فرانسه 1

 74690 2262567450 2783 فرانسه 2

 22000 671660000 1000 فرانسه 3

 31950 991887750 1065 فرانسه 5

 39000 1214265000 1300 فرانسه 6

 16600 525655600 1000 اتریش 8

 10443 334561500 50 اسپانیا 8

 66000 2095632000 2200 فرانسه 8

 9103 294223380 550 فرانسه 10

 5460 176707440 26 اتریش 11

 222630 7204752060 7421 فرانسه 11

 3320 107448480 200 هند 11

 

http://www.yjc.ir/fa/news/6023318/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۴تاریخ: 

 صادرات فله عسل کام خارجی ها را شیرین می کند/ هندوانه صادراتی کیلویی چند تمام می شود؟

با توجه به صادرات فله عسل ایرانی الزم است که برند سازی محصول صورت گیرد تا برخی کشورها عسل با کیفیت و مرغوب ایرانی 

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .را به نام خود در بازارهای دنیا عرضه نکنند

ضروری است تا با صادرات فله عسل با کیفیت و مرغوب ایرانی برخی کشورها سودهای هنگفتی را به برند سازی عسل ایرانی امری 

همچنین علی رغم خشکسالی های پی در پی و بحران منابع آبی صادرات محصوالت آب نظیر هندوانه به یک معضل .جیب نزنند

 .زیرزمینی سودی برای کشور در بر ندارد بزرگ تبدیل شده چرا که صادرات آن با توجه به منابع ارزشمند آب های

 درصد عرضه شکر بیش از تقاضا است 34تولید شکر رکورد زد/ 

هزار تن بوده که این رقم در سال جاری به  200معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: سال گذشته مجموع تولید شکر یک میلیون و 

 .هزار تن رسیده است 500یک میلیون و 

 ر تولید گردو/ واردات این محصول ممنوع استایران رتبه سوم د

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشور ما بعد از چین و آمریکا رتبه سوم تولید در جهان 

 .را به خود اختصاص داده است

 هندوانه صادراتی کیلویی چند تمام می شود؟

پنجه نرم می کند و در کنار این موضوع کشت محصوالت کشاورزی آب بر، به یک معضل چندسالی است که کشور با کم آبی دسته و 

 .بزرگ تبدیل شده است

 نرخ شیر خام افزایش یافت/ طرح خرید حمایتی محدودیت زمانی ندارد

مصوب  نرخ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: نقطه توقف خرید حمایتی زمانی است که قیمت شیر به حالت تعادلی و

 .تنظیم بازار برسد

 پرورش ماهی در قفس،نگاهی نو به دریا

هزار تن است که  800الی  700مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت: مجموع تولید آبزی پروری و صیادی در کشور ما 

 .در شرایط فعلی، تولید و پرورش دوبرابر این میزان در قفس وجود دارد

 عسل کام خارجی ها را شیرین می کند وقتی صادرات فله

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران گفت: با توجه به صادرات فله عسل ایرانی الزم است که برند سازی محصول صورت گیرد تا برخی 

 .کشورها عسل با کیفیت و مرغوب ایرانی را به نام خود در بازارهای دنیا عرضه نکنند

 ده از دام های دو منظورهخود کفایی در تولید کره با استفا

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: اخیرا نژاد گاوهای دو منظوره با دو هدف تامین گوشت و خود کفایی در تولید کره وارد کشور 

 .شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/6003895/%D8%B5%D8%A7%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۶تاریخ: 

 کانادا و روسیه صادرکنندگان عدس به ایران

 .تن عدس وارد کشور شده است 842هزار و  47ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به  11بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به بهمن  11بر اساس آمار گمرک در ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 کشور وارد  1752723880095 ریالی ارزش و  57493024   تن عدس ، به ارزش دالری 842هزار و  47ماه سال جاری قریب به 

و   162200917346  ریالی ارزش و 5309035 دالری ارزش با عدس  تن 529 و هزار 4  از بیش صادرات با  کشور کانادا.است شده

جزو   2129592500 ریالی ارزش و  70453 دالری ارزش به ، عدس تن 63  با صادر کردن بیش از  همچنین کشور روسیه

 .کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

امارات متحده  1

 عربی

4826915 177558879215 5868407 

 3359456 101668866520 2624970 ترکیه 1

فدراسیون  1

 روسیه

44000 1466374560 48480 

 471174 14240790067 428485 کانادا 1

امارات متحده  2

 عربی

9538135 343906382665 11351500 

 4214450 127772908657 3274945 ترکیه 2

 221085 6709699035 200790 قزاقستان 2

 208690 6300986160 179000 کانادا 2

 218963 6634513920 192000 هند 2

 458379 13931058820 412174 پاکستان 3

امارات متحده  3

 عربی

7403139 264230602798 8704487 

 2115020 64310947853 1732260 ترکیه 3

 358054 10915277283 303450 قزاقستان 3

 1495075 45530949929 1217250 کانادا 3

 45522 1394547780 39996 افغانستان 4

امارات متحده  4

 عربی

2714027 98251239974 3207914 
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 1696527 52034452272 1350065 ترکیه 4

فدراسیون  4

 روسیه

19975 663217940 21973 

 964807 29507635245 876850 قزاقستان 4

 2392501 73238546146 2075375 کانادا 4

 156736 4794552000 144000 هند 4

امارات متحده  5

 عربی

1027600 35421827010 1144457 

 2259444 69943707813 1832000 ترکیه 5

 262206 8104779314 250000 قزاقستان 5

 741595 22889645044 629570 کانادا 5

 329340 10254000900 299400 پاکستان 6

 11880 369123480 9900 افغانستان 6

امارات متحده  6

 عربی

2868537 113195433048 3640127 

 1524775 47482934647 1327200 ترکیه 6

http://www.yjc.ir/fa/news/6027329/%DA%A9%D8%A7%D9%86%  
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 هزار تن گاو پاکستانی به کشور 13واردات بیش از 

تن گاو گوشتی مولد نژاد خالص وارد کشور  175هزار و  13ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به  11اساس آمار گمرک در  بر

ماه  11بر اساس آمار گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شده است

 ارزش و 24374667  تن گاو گوشتی مولد نژاد خالص ، به ارزش دالری 175هزار و  13منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به 

ننده گاوهای گوشتی مولد نژاد الزم به ذکر است کشور پاکستان تنها کشور صادرک.وارد کشور شده است  744084994247 ریالی

 .خاص به کشور است

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 4075492 123305630932 2202944 پاکستان 2

 5866609 178209991090 3171140 پاکستان 3

 5997204 182292956499 3241730 پاکستان 4

 5474751 168123961981 2959319 پاکستان 5

 2960611 92152453745 1600634 پاکستان 6

http://www.yjc.ir/fa/news/6025595/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۹تاریخ: 

 چیتی کانادایی و سوئیسی برسر سفره مردملوبیا 

 .تن لوبیا چیتی وارد کشور شده است 937هزار و  9ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به  11بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به  11بر اساس آمار گمرک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

وارد   379987116112  ریالی ارزش و 12392038   تن لوبیا چیتی ، به ارزش دالری 937هزار و  9بهمن ماه سال جاری قریب به 

 و  2893120440  ریالی ارزش و 93552 دالری ارزش با چیتی لوبیا  تن 74  از بیش صادرات با  کشور کانادا.کشور شده است

 جزو 2254797155  و ارزش ریالی  74394 دالری ارزش به ، چیتی لوبیا تن 59  از بیش کردن صادر با سوئیس کشور همچنین

 .دکنن می صادر ایران به را محصول این که هستند کشورهایی

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 674899 20375804340 504000 چین 1

 62400 1887412800 48000 ازبکستان 1

امارات متحده  1

 عربی

95000 3882225414 128232 

 104015 3149063500 72000 ترکیه 1

 613160 18591424900 471662 پاکستان 2

 238975 7243081270 240000 چین 2

 51866 1571109075 46000 ازبکستان 2

امارات متحده  2

 عربی

192000 7729831780 255150 

 960237 29110157337 741180 ترکیه 2

 74394 2254797155 59900 سوئیس 2

 883593 26878108404 679687 پاکستان 3

 138364 4217335592 110360 چین 3

 123174 3740869085 96000 ازبکستان 3

امارات متحده  3

 عربی

259000 9281727104 305706 

 356471 10839960085 273990 ترکیه 3

 317863 9744888190 244510 پاکستان 4

 1274343 39039001469 1030780 چین 4

 155508 4753645836 120000 ازبکستان 4
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امارات متحده  4

 عربی

192000 6249652560 202483 

 233472 7137526917 167100 ترکیه 4

 1340327 41477890764 1031022 پاکستان 5

 1100084 33987779108 955505 چین 5

 459295 14185053781 379000 ازبکستان 5

امارات متحده  5

 عربی

166000 6040464748 194720 

 373530 11553237053 275534 ترکیه 5

 93552 2893120440 74700 کانادا 5

 356785 11100586835 274450 پاکستان 6

 256595 7964019360 264000 چین 6

 181049 5643919501 164590 ازبکستان 6

امارات متحده  6

 عربی

309000 10808791805 346772 

 16654629904 400850 ترکیه 6
 

http://www.yjc.ir/fa/news/6029896/%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C% 
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶ فروردین ۰7تاریخ: 

 واردات محصوالت تراریخته تهدیدی برای امنیت غذایی

امنیت غذایی کشور وارد کرد های جدی به های اخیر واردات محصوالت تراریخته آسیبرئیس انجمن ارگانیک ایران گفت: طی سال

 .رود با وضع قوانین سخت گیرانه با این امر برخورد کندکه از دولت انتظار می

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در گفتگو با خبرنگار 

 توانداظهار داشت: با وجود انکه دولت مدافع محصوالت تراریخته است، لذا این قانون تنها در صورت صدور مجوز از سوی مجلس می

های جدی به امنیت غذایی کشور وارد ته آسیبهای اخیر واردات محصوالت تراریخوی افزود: طی سال.کارایی الزم را داشته باشد

 .های مردم جلوگیری نمایدرود با وضع قوانین سخت گیرانه از قرار گرفتن این محصوالت در سفرهکرد که از دولت انتظار می

ت و با به شور نیسنورانی ادامه داد: با توجه به پتانسیل باال و اقلیم بی نظیر کشور جای هیچ گونه نگرانی در باب امنیت غذایی ک

 .توان تا دوبرابر عملکرد در واحد سطح را افزایش دادکارگیری مکانیزاسیون، ماشین آالت و ادوات روز دنیا می

درصد  35رئیس انجمن ارگانیک با انتقاد از آمار باالی ضایعات محصوالت کشاورزی در کشور بیان کرد: براساس آمار فائو ساالنه 

رود که این امربا وجود کمبود منابع آبی یک فاجعه است،از این رو با استفاده از یی ایران از بین میمحصوالت کشاورزی و غذا

های جدید و صنایع تبدیلی باید ضایعات را های روز دنیا در کاشت، داشت و برداشت و همچنین حمل و نقل، ایجاد سردخانهفناوری

برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: بنا به تاکید مقام معظم رهبری باید به وی از توسعه محصوالت ارگانیک در .به حداقل رساند

 .سمت و سوی تولید محصوالت ارگانیک پیش رویم چرا که این امر عالوه بر ایجاد اشتغال ارزش افزوده باالیی را نیز در بر دارد

 توان گفت که دربه سایر رقبا در بازارهای هدف مینورانی ادامه داد: با وجود باال بودن قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی نسبت 

 .توان در بازارهای صادراتی حرفی برای گفتن داشتصورت توسعه محصوالت ارگانیک می

سال گذشته در تولید محصوالت ارگانیک جایگاهی نداشته،  10رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد: گرچه کشور ما تا 

بعد از چند سال تالش توانسته در رنکینگ جهانی ارگانیک قرار گیرد که با توجه به پتانسیل باالی باغات کشور اما در شرایط کنونی 

 .رود که این امر با سرعت ادامه یابددر تولید گیاهان دارویی و سایر محصوالت انتظار می

/www.yjc.ir/fa/news/http:/6014708/%D9%88%D8%A7% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۱4دو شنبه 

 95درصدی تولید شیرینی و شکالت در سال 24میلیون دالری شیرینی و شکالت در منطقه/ رشد  1.5بازار 

بر اشتغالزایی فراوان و ارزش افزوده باال همواره در  صنعت شیرینی و شکالت صنعتی است که به رغم فانتزی بودن باز هم عالوه

جایگاه درخوری از نظر صادرات قرار داشته و در روزگاری نه چندان دور یعنی قبل از جهش صنعت لبنیات در ترازوی صادرات 

ول دو دهه گذشته میلیون دالر در صدر صادرات صنایع غذایی کشور قرار داشت. این صنعت پرپتانسیل که در ط 600غیرنفتی با 

روزترین فناوری محصوالتش عالوه بر کشورهای گذاری بسیاری از سوی بخش خصوصی را متوجه خود کرده است و با بهسرمایه

ن چالش تریکند که تأمین مواد اولیه مهممنطقه حتی بازارهای قلب اروپا را نیز فتح کرده با معضالت بسیاری دست و پنجه نرم می

شید های جممناسبت ندیدیم تا پای صحبترود. جهت اطالع از آخرین وضعیت این صنعت بیشمار میین بخش بهتولیدکنندگان ا

 :آیدای دبیر انجمن صنفی بیسکوئیت، شیرینی و شکالت ایران بنشینیم که مشروح آن در ادامه میمغازه

هایی نشستیم یکی از نخستین پرسشیع غذایی میدبیر یک انجمن صنا های پایانی هر سال وقتی پای صحبتدر هفتهمعموالً 
هاست اند. سالکند این است که در تأمین مواد اولیه موردنیاز صنف با چه مشکالتی مواجه بودهکه به ذهن خطور می

صنعت شیرینی و شکالت در تأمین هر سه ماده اصلی موردنیازش یعنی شکر، آرد و روغن معضالت بسیاری داشته، 

  چگونه بود؟ امسال اوضاع
میلیون تنی کشور  2.4تا  2.3امسال هم متأسفانه بسیاری از معضالت کماکان پابرجا بود. در زمینه شکر هم با توجه به مصرف ساالنه 

  .باید در نظر داشت که در بهترین شرایط تولید، همواره یک میلیون تن نیاز وارداتی وجود دارد

مین شکر کردیم. کار تأبینی هم میای صنعت شیرینی و شکالت ایجاد شد که البته پیشاز اردیبهشت امسال معضل تأمین شکر بر

درصد افزایش یافت و البته کمیاب  40تا  30بازه زمانی دو ماهه قیمت شکر بین طوری که در یکدر مقطعی بسیار مشکل شد، به

  .و نیمه تعطیل درآمدند دلیل کمبود شکر به حالت تعطیلطوری که برخی واحدها بههم شده بود، به

کار تا جایی ادامه یافت که به فصل برداشت چغندر قند رسیدیم که تا حدی بازار به یک ثبات نسبی رسید، البته با افزایش قیمت 

 .تری قابل دسترس بودتومان در شرایط طبیعی 240تا  230کیلویی 

  چه تغییری داشت؟ 94قیمت شکر به نسبت سال 
تومان مصوب شد که از زمستان که تولید داخلی به  2520تومان بود که امسال حداقل با نرخ  2300حدود  94قیمت شکر در سال 

  .های بازار اندکی باالتر رفته استرسد بازهم قیمتاتمام می

 امسال در زمینه آرد با چه مشکالتی مواجه بودید؟

اعتقاد داریم که گندم عالوه بر یارانه وقتی با دو نرخ  .مخالف بودیم کندما از ابتدا با دو نرخی شدن قیمت گندم که ایجاد رانت می

  .زا خواهد شدگیرد مشکلدر اختیار مصرف کننده قرار می

  رو بودید؟در زمینه روغن با چه مسائلی روبه
 ر کم وجود دارد، وقتی درها بسیاهای تخصصی نیاز دارد و در داخل هم اینگونه روغنکه صنعت شیرینی و شکالت به روغناز آنجایی

یعی وجود آمد و طبها با روند افزایشی مواجه شد مشکالت بسیاری برای تولیدکنندگان بهابتدای سال تعرفه واردات اینگونه روغن

  .ای هم در اختیار صنعت همیشه وجود ندارداست این ماده هم شوک دیگری برای صنعت ایجاد کرد، چرا که ارز مبادله

  .برای صنعت صادراتی مثل شیرینی و شکالت با توجه به نقشی که در قیمت تمام شده دارد تأثیرگذار استاین مسأله 

 میزان تولید امسال صنعت شیرینی شکالت با وجود همه این مشکالت چقدر بود و چه تفاوتی با سال قبل داشت؟
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هزار تن ظرفیت تولید خالی در  700تا  600و کماکان  ماهه موجود، میزان تولید چندان تغییر محسوسی نداشت 10بر مبنای آمار 

  .باشددرصد ظرفیت خالی تولید می 30حدود  این صنعت وجود دارد و به عبارتی 

میلیون تن  1.2ماهه بالغ  10هزارتن انواع شیرینی و شکالت تولید شد، امسال هم بر مبنای آمار  485کالً یک میلیون و  94سال 

 .ت تولید شده است که با توجه به پیک تولید دو ماهه پایانی سال این رقم افزایش محسوسی خواهد یافتانواع شیرینی و شکال

  در زمینه صادرات اوضاع چگونه بود؟
جاری حاکم شده است و با توجه به مسایلی که در بازار داخلی وجود داشت در پی تالش تولیدکنندگان روند رشد صادرات در سال

میلیون دالر صادرات  387حدود  94ماهه سال  10در .درصد رشد صادرات وجود داشت 24ماهه حدود  10مبنای آمار خوشبختانه بر 

خوشبختانه هم از نظر وزنی و هم ارزشی صادرات امسال رشد  .میلیون دالر رسیده است 450داشتیم که امسال این رقم به بالغ بر 

دهد که ارزش افزوده باالتری ایجاد شده خوبی نشان میبه ارزشی کمتر بوده، به که رشد وزنی نسبتاز آنجایی .دهدرا نشان می

  .میلیون دالر هم فراتر رود 600رسد صادرات امسال شیرینی و شکالت از مرز نظر میماهه و شواهد به 10بر مبنای آمار  .است

درصورت رفع مسایل تأمین ماده اولیه و قوانین نظر جنابعالی با توجه به ظرفیت باالی صادراتی شیرینی و شکالت به
 داخلی، این صنعت تا چه میزان توان صادرات دارد؟

ایم اگر شرایط داخلی همواره شود، صنعت شیرینی و شکالت فقط در کشورهای منطقه توان صادرات بر مبنای تحقیقی که انجام داده

وگاه صادرات شیرینی و شکالت برای ورود به کشورهای آفریقایی است و این عنوان نمونه لبنان گلبه.میلیون دالر محصول را دارد1.5

در حالی است که با وجود تمام مشترکات فرهنگی و دینی که با این کشور داریم درخواست تعرفه ترجیحی داشتیم که متأسفانه 

سبت رقبایمان برای ورود به این بازار این شرایط در حالی است که ما همواره از تعرفه باالتری به ن .تاکنون محقق نشده است

  های صنعت شیرینی و شکالت توضیح دهید؟لطفاً مختصری درخصوص سایر ویژگی.برخورداریم

  .این صنعت به نسبت مقایسه با سایر صنایع اشتغالزایی و ارزش افزوده بیشتری دارد

و از آنجایی که یک چهارم نیاز کشور به شکر در این  هزار نفر اشتغال مستقیم دراین صنعت ایجاد شده است 65اکنون حدود هم

  .گیرد اشتغالزایی غیرمستقیم بسیاری نیز در این صنعت وجود داردصنعت مورداستفاده قرار می

خصوص درمورد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه ای از عملکرد انجمن را بفرمایید، بهعنوان آخرین پرسش خالصهلطفاً به
 نی و شکالت که امسال برگزار شد توضیح دهید؟المللی شیریبین

  .المللی شیرینی و شکالت یکی از سه نمایشگاه برتر در تقویم نمایشگاهی کشور استخوشبختانه نمایشگاه بین

این نمایشگاه در سال نخست در فضایی  81طوری که در سالکنندگان از این نمایشگاه هرساله افزایش یافته است بهاستقبال شرکت

شود فضای بینی میهزار مترمربع برپا شد و پیش 42هزار مترمربع برگزار شد، اما امسال نمایشگاه پانزدهم در فضایی حدود  3حدود 

  .بازهم افزایش یابد 96نمایشگاهی در سال 

  .هم در دهه سوم شهریور نمایشگاه برگزار خواهد شد 96سال 

کی در آلمان و دیگری در ایران است و این دو نمایشگاه در سطح جهانی کامالً در دنیا دو نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکالت ی

که در اساسنامه وظیفه اصلی انجمن دفاع مشروع از مشکالت و موانع درخصوص عملکرد انجمن هم با توجه به این .اندشناخته شده

های بسیاری انجام دادیم و توفیقاتی د شکر رایزنیخصوص در مورمشکالت بسیاری داشتیم، به 95صنعت است و از آنجایی که در سال 

عنوان سخنگوی صنعت در مجلس، وزارت بهداشت، استاندارد و... حاضر شدیم و سعی کردیم همواره به .دست آوردیمبرای اعضا به

 .در مراجع مختلف حاضر باشیم

  قاچاق در کشور توضیح دهید؟ صنعت شیرینی و شکالت همواره از قاچاق لطمه دیده است در مورد آخرین وضعیت
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تردید قاچاق در طول دو سال گذشته مشکالت بسیاری برای تولیدکنندگان شیرینی و شکالت ایجاد کرده و ظرفیت خالی موجود بی

 هایهای کشور و حتی فروشگاههای اکثر فروشگاهاکنون در قفسههم .شوددر این صنعت با گستردگی پدیده قاچاق همواره بیشتر می

عنوان یک مثال کوچک از آدامس نام شود. بهای که دولت نظارت مستقیم دارد همه کاالهای خارجی به وفور مشاهده میزنجیره

 7500هزار تا  7هزار تن مصرف آدامس کشور حدود  11میلیارد تومان در کشور گردش مالی دارد و از  800تا  700برم که ساالنه می

هزار تن آدامس هم داریم، اما قاچاق مانع توسعه تولید است. این  20که توان تولید ساالنه دارد. با این تن در داخل توان تولید وجود

  .های کشور وجود دارداکنون انواع و اقسام برندهای آدامس در فروشگاهدر حالی است که هم

صورت قاچاق ه است یا اصالً ثبت نشده و بهصورت کم اظهاری از گمرک وارد شدها یا بهایم که آدامسپس از تحقیق متوجه شده

شود مابقی با همان پروانه سبز یک کانتینر از شود و از گمرک وارد میدر برخی محصوالت یک یا دو کانتینر ثبت می .شودوارد می

  .ود داردکه برخی برندهایی که اصالً ثبت نشده است هم در بازار وجتر ایننکته جالب .شودکوه و کمر وارد کشور می

 .هزارتن تنها واردات قاچاق آدامس داریم 5تا  4براساس برآورد ما ساالنه حدود 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=14a32456500c482f95c4ecc6d 
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 عسل

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 هایی دارد؟ + جدولعسل طبیعی چه ویژگی

های بسیاری درباره شناسایی و تشخیص عسل طبیعی از غیرطبیعی وجود دارد، اما بخشی از این تشخیص به ابزار حرف و حدیث

هایی دارد که ویژگیبه گزارش خبرنگار ایانا، عسل طبیعی، .شودآزمایشگاهی نیازمند است و برخی نیز با چشم غیرمسلح دیده می

بیشتر آنها توسط اشخاص عادی قابل شناسایی است. آنچه مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان دامپزشکی کشور وجود دارد، 

شود.رنگ های ظاهری این ماده خوراکی، به چند قسمت از جمله رنگ، عطر و بو، مزه و خصوصیاتی از این دست تقسیم میویژگی

های عسل از سفید به انواع زرد )از زرد ق به کدام منطقه یا کدام گل باشد متفاوت است. دامنه طیف رنگعسل برحسب اینکه متعل

ای متغیر است. اتفاقاً عطر عسل نیز متناسب با گل و نارنجی تا زرد مایل به سبز طالیی(، کهربایی، عقیقی مایل به قرمز و حتی قهوه

ونه بو و گجز عسل قنادی که مصارف صنعتی دارد، این ماده نباید حاوی هیچست. البته بهگیاهی است که زنبور از آن استفاده کرده ا

طعم به غیر از بوی عسل بوده و تخمیر نشده و اسیدیته آن نیز نباید به طور مصنوعی تغییر کرده یا آنقدر حرارت دیده باشد که 

طورکلی عسل باید دارای مزه شیرین مخصوص به خود و عاری بهطور مشخص، غیرفعال شده باشند.های طبیعی آن تخریب یا بهآنزیم

گونه زدگی و در مجموع هرگونه مزه نامطبوع باشد. ضمن اینکه در سطح این ماده خوراکی نباید هیچاز مزه سوختگی، تخمیر، کپک

غیر باشد. تواند مت)رس کرده( میکفی به چشم بخورد. عسل در شرایط محیطی از سیال تا غلیظ و چسبناک یا قسمتی تا کالً متبلور 

تنها دلیل نشین شدن، دانه شدن و کریستالیزه شدن( عسل نهجالب اینجاست بدانید که شکرک زدن )متبلور شدن، رسوب کردن، ته

ا از ر است، امها بسیاهای میکروبی، گفتنیبر کیفیت بد و تقلبی بودن عسل نیست، بلکه معرف سالمت آن خواهد بود.درباره ویژگی

توانند آن را به راحتی تشخیص دهند، از بیان آن در آنجا که تمام این این موارد احتیاج به ابزار آزمایشگاهی دارد و مردم عادی نمی

ها و عرضه کنیم. البته شناسایی تخلفات صورت گرفته مانند افزودن نشاسته، گلوگز مایع، شکر، انواع اسانساین بخش صرف نظر می

امل را بندی شده کعسل نیز به انجام مراحل آزمایشگاهی وابسته است. در پایان به یاد داشته باشید که عسل بسته عسلک به جای

 توان در شرایط دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب تا دو سال نگهداری کرد.می

 جدول رنگ انواع عسل

 رنگ عسل نام گیاه

 قرمز آویشن

 کهربایی روشن یا سفید اکلیل کوهی

 رنگ و روشنبی شبدر

 زرین اسطوخودوس

 تیره بلوطشاه

 کهربایی روشن یا تیره زرین مریم گلی

 سبز متمایل به زرد کمرنگ زیرخون

 آبگون زالل اقاقیا

 ای تیرهزرد تیره یا قهوه گندم سیاه
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 تمشک
 وحشی: زالل

 شده: سفیدرنگکشت

 زردطالیی آفتابگردان

 تیره اوکالیپتوس

 زرد گون

 زرد شفاف مرکبات

http://www.iana.ir/fa/news/42303/%D8%B9% 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۹تاریخ: 

 شودصادراتی گیاهان دارویی در کشور احداث میپنج پایانه 

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای احداث پنج پایانه صادراتی این محصوالت خبر 

 .داد

تی نخستین پایانه صادرا به گزارش ایانا، پیمان یوسفی آذر با اعالم این مطلب به پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی گفت: احداث

وی نقش پایانه های .درصد پیشرفت داشته است 20گیاهان دارویی در استان فارس توسط بخش خصوصی کلید خورده و تاکنون 

صادراتی گیاهان دارویی را در توسعه بازار این محصوالت مهم ارزیابی و پیش بینی کرد کار احداث این پایانه در استان فارس تا دو 

یوسفی آذر عدم فرآوری گیاهان دارویی را از مشکالت صادرات عنوان و اظهار کرد: در حوزه گیاهان دارویی .ده به اتمام برسدسال آین

وی در عین حال از بخش خصوصی و بازرگانی خواست حضور .باید بازارمحور شویم و در بازار جهانی حضور پررنگ تری پیدا کنیم

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مقصد .ارویی داشته باشندفعال تری در حوزه صادرات گیاهان د

وی اقتصاد جهانی را در بخش گیاهان .اصلی گیاهان دارویی ایران در حال حاضر اروپا به خصوص آلمان و همچنین امارات است

سال است که به یک اقتصاد بزرگ و صنعت مجزا و  20 دارویی و صنعتی رو به رشد دانست و اذعان کرد: گیاهان دارویی نزدیک به

مشخص در جهان تبدیل شده و در کشور ما با تشکیل دفتر گیاهان دارویی در آینده نزدیک تولید، فرآوری و صادرات این محصوالت 

 .مشخص داریم یوسفی آذر گفت: برای ساماندهی و توسعه صادرات گیاهان دارویی استراتژی و نقشه راه.ساماندهی خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/42204/%D9%BE%D9%86% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

ر های گل دظرفیت باالی اشتغال گلخانهشده در ایام نوروز تبدیل به ضایعات شدند/ های عرضهدرصد گل 60

 صورت صادرات

ریزی دقیق از سوی متولیان تولید و گلخانه داران بازار از انواع گل اشباع شد و بر اساس دلیل نبود برنامهدر نوروز سال جاری به

 .ات شدندهای عرضه شده به بازار در ایام نوروز تبدیل به ضایعدرصد گل 60آخرین آمار اتحادیه، بیش از 

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه زیان امسال تولیدکنندگان گل و گیاه نسبت به رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه امروز در گفت

تولیدکنندگان گل به امید رونق بازار در ایام نوروز،  95های گذشته بیشتر بود، گفت: با توجه به توقف کامل صادرات در سال سال

خود را افزایش دادند که این اقدام منجر به اشباع بازار و افزایش ضایعات شد.اکبر شاهرخی از دیگر دالیل افزایش ضایعات در تولید 

های گذشته شاهد بازار گل را عرضه این محصول توسط افراد غیرمتخصص و متفرقه دانست و افزود: در سال جاری بیش از سال

فروشان گل بیش از که در روزهای پایانی سال تعداد دستطوریامکان متفرقه بودیم، به عرضه گل توسط افراد غیرمتخصص و در

فروشی بود و این اتفاق نیز بر افزایش ضایعات تأثیر داشته است.وی تأکید کرد: نبود نظارت و نابسامانی در های گلها و بازارچهمغازه

ها را کردند و این اتفاق قیمتل درب منزل خود اقدام به عرضه گل و سبزه میعرضه گل در ایام نوروز به اندازه بود که برخی در مقاب

بسیار پایین آورد و افزایش زیان تولیدکنندگان را رقم زد.رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه مدعی شد که در روزهای نزدیک به 

 گذارد.پذیری را بر کنترل بازار و تولید میناهای نظارتی کاهش می یابد و این امر تأثیرات جبرانگیریانتخابات سخت

ادامه داد: شرایط متنوع اقلیمی در کشور و وجود  "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"به  96شاهرخی با اشاره به نامگذاری سال 

 های مناسب تولید اشتغال در کشور کرده است.مناطق بسیار مستعد، صنعت گل و گیاه را تبدیل به یکی از بخش

کند، یادآور شد: در صورت رونق در صادرات عالوه بر نفر اشتغال ایجاد می 15وی با بیان اینکه هر گلخانه گل و گیاه، حداقل برای 

توان با توسعه صادرات های بسیاری برای اشتغال فراهم است که میها، در بخش حمل و نقل و عرضه این محصول نیز زمینهگلخانه

وجه به ها است، عنوان کرد: با تزایی در بخش تولید گل در شهرستانبا تأکید بر اینکه بیشترین اشتغال به آن دست یافت.شاهرخی

های اشتغال برای روستاییان و اینکه مناطق مستعد تولید گل خارج از شهرهای بزرگ هستند رونق این صنعت باعث ایجاد زمینه

 شود./کاهش مهاجرت آنها می

http://www.iana.ir/fa/news/42268/60%D-8%AF%D 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۱تاریخ: 

 گل های زینتی بهانه ای برای قاچاق خاک/ یک میلیون هکتار تاالب خشکید

کشاورزی و مرتعی ممنوع است و تنها به بهانه صادرات گل و گیاهان زینیتی ممکن است  جاللی گفت: براساس قانون صادرات خاک

 .این پدیده شوم اتفاق افتد

ای یک میلیون های ماهوارهبراساس پایش ه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛گرو صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارس خبرنگار 

 2ها تبدیل شدند که پدیده بیابان زایی و خشکسالی به عنوان سال اخیر به محل تولید ریزگرد 15های کشاورزی طی هکتار از تاالب

 .زمان و مکان بارش مشکالتی را ایجاد کرده است چالش اصلی و مهم در کنار موضوعاتی نظیر گرمایش زمین، شدت باد، تغییر در

ی هاهای ابالغی مقام معظم رهبری و تکالیف قانون اساسی سیاستالبته سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری براساس سیاست

دار به کار گرفته راهبردی در قابل استراتژی جامع نگری در حوزه آبخیز، مشارکت مردم، حفاظت و فرهنگ سازی و مهار عوامل ناپای

قاچاق خاک کشاورزی و مرتعی از دیگر مشکالتی است که علی رغم ممنوعیت صادرات و لزوم صیانت از این ماده ارزشمند .است

 .های اقتصاد مقاومتی استرسد که این امر خالف سیاستخبرهایی مربوط به این پدیده به گوش می

گل ها، مرتع و آبخیزداری و معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتگویی را بدین شرح در این راستا با خداکرم جاللی رئیس سازمان جن

 :ترتیب داده ایم

 های اقتصاد مقاومتی را توضیح دهید؟های سازمان در راستای سیاستباشگاه خبرنگاران جوان: برنامه

آب، خاک و پوشش گیاهی سازمان در های منابع طبیعی و بستر سازی برای حفاظت از منابع پایه، حفظ مجموعه فعالیت :جاللی

 .راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است

 ترین پروژه فعالیت سازمان در راستای اقتصاد مقاومتی چیست؟باشگاه خبرنگاران جوان: شاخص

هزار  650 های زیر زمینی و فرسایش خاک دو پروژه آبخیزداری و آبخوان داری دربا توجه به شرایط اقلیمی، بیالن منفی آب :جاللی

 .هکتار در دستور کار قرار گرفته است

 باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص آخرین اقدامات سازمان برای مقابله با بیابان زایی توضیح دهید؟

های اخیر در دستور کار قرار گرفته که هزار هکتار اراضی ناشی از پدیده گرد و غبار و خشکسالی 90عملیات بیابان زایی در  :جاللی

با توجه به حمایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این پروژه به صورت ویژه در حال انجام است و اخیرا براساس توافق سه جانبه با 

 .سازمان بسیج مستضعفین، وزیر جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قراردادی در این زمینه به امضا رسیده است

 ها چیست؟ا اصلی ریزگردباشگاه خبرنگاران جوان: منش

شود و مابقی مربوط به علل داخلی درصد منشا خارجی است که از عراق، عربستان و سوریه وارد کشور می 85تا  80حدود  :جاللی

ای در دستور کار وزارت های گرد و غبار برنامه ویژهاست که بایستی علت آن را در بحران آب جستجو کرد که برای کنترل کانون

 .ت نیرو این امر صورت گیردجهاد کشاورزی قرار گرفته که بایستی با مشارکت وزار

 ها را توضیح دهید؟باشگاه خبرنگاران جوان: اقدامات سازمان برای مقابله با ریزگرد

ای که در اختیار داعش های عراق و عربستان و همچنین منطقهسال اخیر، بیابان 15خشک شدن یک میلیون تاالب طی  :جاللی

های شمال، نهال کاری و ه مدیریت جامع حوزه آبخیز، توقف بهره برداری از جنگلهای اصلی گرد و غبار است کاست از جمله کانون

 .ها استمالچ پاشی از جمله برنامه پیش روی سازمان برای مقابله با ریزگرد

 ها توضیح دهید؟برای مقابله با ریزگرد 96باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص بودجه سال 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 191ها در نظر گرفته شده که این رقم میلیون تومان اعتبار برای مقابله با ریزگرد 806رد و ، یک میلیا96در بودجه سال  :جاللی

میلیون تومان و نهال کاری  10افزایش یافته به طوریکه برای هر هکتار مناطق مالچ پاشی به طور متوسط  95درصد نسبت به سال 

 .کندنمیمیلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این رقم کفایت  5

 

 ها چگونه بوده است؟باشگاه خبرنگاران جوان: وضعیت بودجه و اعتبارات سال جاری برای مقابله با ریزگرد

میلیون دالر از  100میلیارد تومان بوده که اخیرا مجلس  620ها ، مجموع اعتبارات سازمان برای مقابله با ریزگرد95در سال  :جاللی

 .های گرد و غبار اختصاص داده استمحل صندوق توسعه ملی به بیابان زایی و کنترل کانون

 باشگاه خبرنگاران جوان: درخصوص اخرین وضعیت قاچاق خاک توضیح دهید؟

قاچاق نداریم و  با توجه به ممنوعیت صادرات خاک کشاورزی، مرتعی و جنگلی تاکنون هیچ گونه اسناد و مدارکی برای :جاللی

د شوتر صادر میها ممکن است در صادرات گل و گیاه که در گلدانی بزرگتوان گفت که این پدیده در کشور وجود دارد و تننمی

 .میزان بیشتری خاک را به خود اختصاص دهد

 ترهای بزرگگلدان ای برای جلوگیری از قاچاق خاک درباشگاه خبرنگاران جوان: آیا مامورین حفاظتی سازمان برنامه

 دارد؟

 به با توجه به تذکرات الزم در زمینه قاچاق خاک مامورین امر باید مراقبت بیشتری به عمل آورند ب چرا که در برخی مواقع  :جاللی

کیلو خاک همراه با این  20 تا بعضا شود صادر خاک کیلو دو تا یک گیاه هر برای آنکه جای به بهانه صادرات گل و گیاههان زینتی 

 .شودتر صادر میهای بزرگگیاهان زنیتی درون گلدان

http://www.yjc.ir/fa/news/6015296/%DA%AF%D9%84%- 
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 گندم

 فارس - ۹۶/۰۱/۱۴ : تاریخ

 تضمینی گندم در بانک کشاورزیتشکیل جلسه شورای عالی خرید 
با هدف برنامه ریزی برای خرید تضمینی گندم سال زراعی  «شورای عالی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی»نخستین جلسه  

، در این بانک کشاورزی روابط عمومیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .، چهاردهم فروردین ماه در تهران تشکیل شد96-1395

کشاورزی  های بانکعضا تشکیل شد، آخرین راهکارها و برنامهجلسه که به ریاست مسعود شریفات عضو هیئت مدیره این بانک و سایر ا

 .برای سهولت و سرعت در خرید گندم مازاد کشاورزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

بر اساس این گزارش ، برداشت گندم در برخی استان ها از جمله سیستان و بلوچستان آغاز شده است و خرید تضمینی این محصول 

افزاید، اجرای عاملیت خرید تضمینی گندم با پیگیری این گزارش می.ز با عاملیت بانک کشاورزی انجام خواهد شدجاری نی در سال

 سامانه ایجاد با و بازگشت کشاورزی بانک به صورت گرفت، پس از ده سال وقفه  1393ها و تالش های مداومی که از زمستان سال 

آغاز و با استفاده از منابع  1394-95و  1393-94سال های زراعی  در گندم مینیتض خرید عملیات بانک این توسط الکترونیکی ی

 .شد پرداخت ممکن زمان ترین درکوتاه گندمکاران مطالبات منابع دیگر  داخلی این بانک و

 یدرضاس و است بانک این مدیره هیئت عضو  شریفات مسعود  ریاست شورای عالی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی به عهده

مدیر امور مالی و پشتیبانی، مسعود فالح مدیر امور بانکداری الکترونیک، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری  حسینی

 .دهندعمومی و نوید حیدری مدیر پروژه خرید تضمینی گندم؛ اعضای این شورا را تشکیل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960114001290 
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 گندم  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 آغاز خرید تضمینی گندم داخلی در کشور

بلوچستان و تحویل آن به مراکز خرید شرکت های گندم در مناطق جنوبی استانهای کرمان و سیستان و  با برداشت اولین محموله

 .بازرگانی دولتی ایران، فصل جدید خرید تضمینی گندم کشور آغاز شد

تضمینی گندم علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز خرید  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های های کرمان و سیستان و بلوچستان، اولین محمولهدر سال جدید خبر داد و گفت: با شروع برداشت گندم در مناطق جنوبی استان

 .این محصول به مراکز خرید این شرکت تحویل و رسماً عملیات خرید تضمینی گندم در کشور کلید خورد

ید داخلی در منطقه حسین آباد قلعه گنج در استان کرمان و منطقه سرباز در استان سیستان های گندم تولقنبری افزود: اولین محموله

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امسال گندم معمولی باقیمت مصوب  .و بلوچستان خریداری و تحویل مراکز خرید شده است

  .شودخریداری می تومان از کشاورزان 1330تومان و گندم دروم با قیمت  1300و تضمینی 

میلیون تن گندم، خودکفایی در تأمین این محصول و امکان  5/11وی در پایان تأکید کرد: در سال گذشته با خرید تضمینی 

میلیون تن گندم  11صادرات آن برای کشور رقم خورد و امسال نیز با توجه به شرایط مناسب،پیش بینی می شود که حدود 

 .صادرات گندم تدوام داشته باشد خریداری شود وخود کفایی و

http://www.yjc.ir/fa/news/6033087/%D8%A2%D8% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فارس - ۹۶/۰۱/۰۴ : تاریخ

 کند هزار تن گوشت از قزاقستان وارد می 2۰ایران ساالنه 
  .هزار تن گوشت از این منطقه به ایران وارد کنند 20گذاران ایرانی با ورود به بازار منطقه جنوبی قزاقستان ساالنه قرار است سرمایه

رسانی منطقه جنوب قزاقستان اعالم کرد: با به نقل از آستانه تایمز، پایگاه رسمی اطالع خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه بین

 .هزار تن گوشت به ایران صادر خواهد کرد 20توجه به توافق دو کشور برای صادرات گوشت قزاقستان به ایران این منطقه ساالنه 

ایرانی، شهرداران و فرمانداران مناطق جنوبی قزاقستان، کارشناسان های طی روزهای گذشته سمیناری نیز در این زمینه با حضور هیات

مدیریت کشاورزی، کشاورزان و دامداران فعاالن بخش کشاورزی و همچنین نمایندگان مراکز پژوهشی در حوزه کشاورزی و دامپروری 

د: دولت قزاقستان حمایت از دامداران ژان سیت تومبایف فرماندار منطقه آکیم قزاقستان اعالم کر.در قزاقستان برگزار شده است

های دامی و کشاورزی، خدمات تامین مالی و وی ادامه داد: توضیحات در زمینه همکاری.داخلی را در دستور کار قرار داده است

اید ود دارد و ما بهمچنین ارائه یارانه باید به افکار عمومی ارائه شود، در بسیاری از کشورها تقاضای باالیی برای تولیدات دامی ما وج

 .کندمیلیون تن گوشت مصرف می 2.4از آن استفاده کنیم، ایران ساالنه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960104000467 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۴تاریخ: 

هزارتن گوشت مرغ منجمد برای تعدیل قیمت ها/ ادامه عرضه گوشت گرم گوسفند با قیمت مصوب  2۰توزیع 

 ستاد تنظیم بازار

 .ولی گفت: با توزیع گسترده گوشت مرغ، اجازه ندادیم وضعیت گرانی مرغ ادامه یابد

علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به این که ذخایر ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

تره  میادین میوه وگوشت مرغ مجمد به اندازه کافی وجود دارد افزود: شرکت پشتیبانی امور دام در چند روز گذشته با وجود تعطیلی 

 .بار بصورت سیار و پشت درهای بسته این بازارها مرغ منجمد را توزیع کرده است

وی گفت: گوشت مرغ منجمد در حجم باال در استانهایی که تراکم مسافر در آنها باالست مثل استانهای شمالی و جنوبی ، بوشهر ، 

ه موفق شدیم نه تنها افزایش قیمت را کنترل کنیم بلکه قیمت گوشت کهگیلویه ، هرمزگان و خوزستان توزیع شده است بطوری ک

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با توزیع گوشت مرغ منجمد اجازه افزایش قیمت .مرغ در این استان ها رو به کاهش است

هزار  20بینی کردیم که تاکنون کمتر از هزار تن گوشت مرغ منجمد پیش  30را ندادیم و برای تامین نیاز استان های سراسر کشور 

تومان است که به لحاظ کیفیت باال قابلیت  5300ولی گفت: قیمت گوشت مرغ منجمد درب سردخانه هر کیلو .تن توزیع شده است

تارگاه شمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: براساس گزارش های موجود روز گذشته به علت بارندگی و تعطیلی ک.صادرات دارد

تومان و  6900صبح به بعد به  10تومان بود که از ساعت  7200ها قیمت هر کیلو گوشت مرغ گرم در میدان بهمن در اوایل صبح 

 .تومان بود 7500ولی گفت: روز گذشته میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ .تومان کاهش یافت 6500تا مرز هر کیلو 

تومان و میانگین قیمت در سطح شهر نیز هر  6900ان بهمن قیمت هر کیلو گوشت گرم مرغ وی افزود: براساس گزارش امروز از مید

 .تومان است که این قیمت تا فردا با بازگشایی کشتارگاهها و بازارها و مراکز توزیع کاهش می یابد 7500کیلو 

یوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: از فردا گوشت گرم و منجمد مرغ در میادین م

ولی درباره شرایط بازار گوشت قرمز نیز افزود: تالش داریم با ادامه توزیع گوشت گرم گوسفند با قیمت .طبق روال توزیع می شود

 .مصوب ستاد تنظیم بازار قیمت را کاهش دهیم

 .حتما قیمت گوشت قرمز بویژه گوشت گوسفند کاهش می یابد وی گفت: با ورود بره های بومی به بازار و ادامه واردات گوشت قرمز

http://www.yjc.ir/fa/news/6025473/%D8%AA%D9%88%D8%B2% 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 تعطیالتپَرکشیدن قیمت مرغ در 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

تومانی نرخ مرغ از روزهای پانی سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  400از افزایش  جوان،

های و خرده فروشی 550ار و هز 7های صنفی ، توزیع درب واحد400هزار و  7هزار تومان، مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه  5مرغداری 

 16و فیله مرغ را  13، سینه بی استخوان 500هزار و  7وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر را .تومان است 150هزار و  8سطح شهر 

یوسف خانی در خصوص وضعیت قیمت مرغ طی روزهای آتی افزود: نرخ مرغ طی چند روز آینده با اتمام .هزار تومان اعالم کرد

 .ها غیر عادی استها قیمترسمی به حالت عادی خود بازمی گردد چرا که در شرایط فعلی به سبب تعطیلی کشتارگاه تعطیالت

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ ماهی در بازار خبر داد و اضافه کرد: نرخ انواع ماهی طی یک ماه اخیر در بازار تغییری 

 .نداشته است

http://www.yjc.ir/fa/news/6023889/%D9%BE%D9%8E%D8% 
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 گوشت مرغ  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۴تاریخ: 

قیمت مصوب هزارتن گوشت مرغ منجمد برای تعدیل قیمت ها/ ادامه عرضه گوشت گرم گوسفند با  2۰توزیع 

 ستاد تنظیم بازار

 .ولی گفت: با توزیع گسترده گوشت مرغ، اجازه ندادیم وضعیت گرانی مرغ ادامه یابد

ه ذخایر ین کعلیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به ا، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

گوشت مرغ مجمد به اندازه کافی وجود دارد افزود: شرکت پشتیبانی امور دام در چند روز گذشته با وجود تعطیلی میادین میوه و تره 

 .بار بصورت سیار و پشت درهای بسته این بازارها مرغ منجمد را توزیع کرده است

راکم مسافر در آنها باالست مثل استانهای شمالی و جنوبی ، بوشهر ، وی گفت: گوشت مرغ منجمد در حجم باال در استانهایی که ت

کهگیلویه ، هرمزگان و خوزستان توزیع شده است بطوری که موفق شدیم نه تنها افزایش قیمت را کنترل کنیم بلکه قیمت گوشت 

گوشت مرغ منجمد اجازه افزایش قیمت  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با توزیع.مرغ در این استان ها رو به کاهش است

هزار  20هزار تن گوشت مرغ منجمد پیش بینی کردیم که تاکنون کمتر از  30را ندادیم و برای تامین نیاز استان های سراسر کشور 

لیت تومان است که به لحاظ کیفیت باال قاب 5300ولی گفت: قیمت گوشت مرغ منجمد درب سردخانه هر کیلو .تن توزیع شده است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: براساس گزارش های موجود روز گذشته به علت بارندگی و تعطیلی کشتارگاه .صادرات دارد

تومان و  6900صبح به بعد به  10تومان بود که از ساعت  7200ها قیمت هر کیلو گوشت مرغ گرم در میدان بهمن در اوایل صبح 

 .تومان بود 7500ولی گفت: روز گذشته میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ .ان کاهش یافتتوم 6500تا مرز هر کیلو 

تومان و میانگین قیمت در سطح شهر نیز هر  6900وی افزود: براساس گزارش امروز از میدان بهمن قیمت هر کیلو گوشت گرم مرغ 

 .بازارها و مراکز توزیع کاهش می یابدتومان است که این قیمت تا فردا با بازگشایی کشتارگاهها و  7500کیلو 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: از فردا گوشت گرم و منجمد مرغ در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای 

ت د با قیمولی درباره شرایط بازار گوشت قرمز نیز افزود: تالش داریم با ادامه توزیع گوشت گرم گوسفن.طبق روال توزیع می شود

 .مصوب ستاد تنظیم بازار قیمت را کاهش دهیم

 .وی گفت: با ورود بره های بومی به بازار و ادامه واردات گوشت قرمز حتما قیمت گوشت قرمز بویژه گوشت گوسفند کاهش می یابد

fa/news/http://www.yjc.ir/6025473/%D8%AA%D9%88%D8%B2% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6025473/%D8%AA%D9%88%D8%B2%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 فروردین اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم 

 

181 
 

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 پروبال مرغ چیده شد/ مشکلی در عرضه گوشت و مرغ وجود ندارد + قیمت

 .آخرین وضعیت عرضه گوشت و مرغ و قیمت این دو اقالم اعالم شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

تومانی نرخ مرغ خبر داد و گفت:نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده تا روز پنج شنبه به سبب 600از کاهش ،جوان

هزار 5وی افزود: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری .تومان رسیده بود450هزار و 8تعطیلی کشتارگاه ها و کاهش بارگیری به 

هزار و 7هزارتومان،توزیع درب واحدهای صنفی 7تومانی در کشتارگاه 600مصرف کننده با کاهش  و مرغ آماده به طبخ برای 100و 

یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات گفت:نرخ هر کیلو ران مرغ .تومان است850هزار و 7و خرده فروشی های سطح شهر 150

 .هزار تومان است16و فیله مرغ 14ه بدون کتفهزارتومان،سین13،سینه مرغ بدون استخوان با کتف300هزار و7با کمر 

رییس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت مرغ طی روزهای آتی تصریح کرد:با توجه به اتمام تعطیالت و 

   .استمرار عرضه گوشت و مرغ از سوی شرکت پشتبانی امور دام از افزایش قیمت ها جلوگیری خواهد شد

 گوشت و مرغ وجود نداردمشکلی در عرضه  

با اشاره به آخرین وضعیت عرضه  صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار   علیرضا ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام

تیبانی امور دام در بازار به گونه ای است که گوشت و مرغ اظهار داشت:امسال وضعیت عرضه گوشت مرغ و قرمز از سوی شرکت پش

وی از استمرار عرضه تا پایان فروردین ماه در بازار خبر داد و اضافه کرد: با توجه به تعادل قیمت .کمبودی در بازار وجود نداشت

 .عرضه مینماییممشکلی در بازار وجود ندارد و از طرفی در شهرهایی که تراکم مسافر زیاد است اقدام به   گوشت گرم مرغ

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه گوشت قرمز به میزان کافی در بازار وجود دارد،بیان کرد: ذخایر راهبردی و 

وی در پاسخ به این سوال که در خرده فروشی های سطح شهر قیمت .استراتژیک به گونه ای است که فراتر از نیاز گوشت وجود دارد

 اهدستگ عهده بر شهر سطح های فروشی خرده در نظارت و  مسئولیت تامین کاال برعهده پشتیبانی امور دام است :فزودها باالست،ا

ولی در خصوص قیمت گوشت قرمز و مرغ از سوی پشتیبانی امور دام اظهار داشت: نرخ هر کیلو گوشت مرغ در است نظارتی های

 .تومان است500هزار و 31و گوشت گرم وارداتی 23،گوشت قرمز منجمد 700هزار و 5تهران و شهرستان هابرای مصرف کننده

وی در خصوص آخرین وضعیت تقاضا گوشت قرمز و مرغ منجمد در بازار تصریح کرد: با توجه به عرضه مناسب گوشت مرغ گرم در 

 .ی گوشت قرمز بهتر بوده استبازار کمتر از برآورد و ذخایر منجمد استفاده شده است.اما استقبال برای ذخایر و پیش بین

 

 .به گفته وی با استمرار عرضه گوشت قرمز و مرغ از سوی شرکت پشتیبانی از نوسانات قیمت ها در بازار جلوگیری می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6026107/%D9%BE%D8%B1% 
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 ماشین آالت
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 متفرقه

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

 پرورش کبوتر برای تولید گوشت

 .شود با پرورش کبوتر برای تولید گوشت، سود قابل توجهی کسب کردمی

 

وتری. مصرف کرد؛ البته نه هر کبعنوان یک غذای سالم و مغذی شود گوشت کبوتر را بهشاید برای کمتر کسی باورکردنی باشد، اما می

د. دهنبار، آنها را از قفس خارج کرده و پرواز میکنند و هر چند روز یکبام منازل خود، تعدادی کبوتر را نگهداری میها در پشتخیلی

کی دارند. یی پرواز انداین گروه، مد نظر گزارش ما نیست. زیرا آنها جزو کبوتران زینتی هستند که بیشتر، ظاهر زیبایی داشته و توانا

 وشتی.بر و گبندی کرد؛ رنگی، پروازی، زینتی، نمایشگر، وحشی، نامهتوان به هفت دسته اصلی تقسیمالبته انواع کبوتر را می

 ومتریهزار کیلهای حدود یکتوانند فاصلهبر که قدرت باالیی در به خاطر سپردن مسیرهای طوالنی دارند و میبرخالف کبوتران نامه

ک شان تا یکه وزنطوریرا در کمتر از دو روز طی کنند، کبوتران گوشتی، قدرت پروازی مطلوبی نداشته، اما وزن باالتری دارند. به

ه نحو احسن و ها برسد. البته توانایی تولید مثل باال، قابلیت مطلوب در تبدیل مواد خوراکی به گوشت، تغذیه جوجهکیلوگرم نیز می

نژاد منحصر به فرد در گروه کبوتران گوشتی نام برد.  11توان از طورکلی میاز مشخصات دیگر این نژادها است.بهگیری سریع وزن

توانند تا بیش از یک کیلوگرم وزن بگیرند که ( ازجمله نژادهایی هستند که میMondaine( و مونداین )Giant rantجانت رانت )

( نیز Kingشود و دومی بیشتر در فرانسه و ایتالیا. نژاد کینگ )و ایتالیا پرورش داده می اولی در اسپانیا، انگلیس، فرانسه، آمریکا

طور که از نامش پیداست، در دنیا گسترش چشمگیری پیدا کرده است. کینگ در قرن نوزدهم از تالقی بین نژادهای مختلف همان

(، Texan(، تگزان )Carneoرسد. نژادهای کارنیه )گرم می 100 هزار ودر آمریکا به وجود آمده و وزن کبوتر مسن آن به بیش از یک

 توان نام برد.( از دیگر نژادهایی است که برای کبوتران گوشتی میDamashene( و داماشن )Lince(، لینس )Randoneراندون )

ت در پرورش آن، امتیازی است که کشد. بنابراین سهولمعموالً پرورش کبوتر از زمان به دنیا آمدن تا هنگام ذبح، یک ماه طول می

دهنده جوجه و مرغ مادر کشی، پرورشعنوان دستگاه جوجهپذیر کرده و چون از والدین بهتولید گوشت کبوتر در منازل را امکان

 ،شود، هزینه نگهداری بسیار پایین است. این پرنده ضمن اینکه در طول مدت پرورش، سوخت بسیار اندکی نیاز دارداستفاده می

کشد. خوشبختانه متقاضیان این گوشت نیز در بازار کم نیستند و صورت ارگانیک را هم با خود به یدک میپتانسیل تولید گوشت به

دهندگان، مشکلی از نظر بازاریابی و فروش ندارند و از آنجا که کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصرف گوشت کبوتر را بیش از پرورش

توان با تولید انبوه این محصول، راه صادرات آن را نیز باز کرد. گذشته از اینها به ازای هر مترمربع دهند، مییایران مورد توجه قرار م

 دهد نیاز به فضای چندان زیادی برای پرورش ندارد.توان پرورش داد که نشان میکبوتر نر و ماده می 12از قفس ساخته شده، 

شود انواع این کبوتران را رای فروش مولدان گوشتی به صورت ویژه وجود ندارد، اما میهرچند که در ایران هنوز جایگاه مشخصی ب

ها پیدا کرد که جهت انتخاب درست آنها باید از نظر شناخت ظاهری کبوتر، اطالعات دقیق داشت. برای این منظور، فروشیدر پرنده

شود هایی است که میترین دانهد. گندم، ذرت، ارزن و سویا از مهمیا باید از افراد کارکشته کمک گرفت یا در این امر تبحر پیدا کر

شود که گوشت های متفاوتی برای گوشت این پرنده در ایران وجود دارد، اما گفته میبرای خوراک کبوتر بهره برد. هرچند که نرخ

 رسد.هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می 20طور میانگین، حدود این پرنده به

درصد پروتئین بیشتر نسبت به انواع طیور دیگر، مقوی معده و سیستم عصبی، هضم آسان، از بین بردن ضعف سالخوردگان،  20

وتر ترین مشخصات و خواص گوشت کبکلسیم باالتر نسبت به دیگر پرندگان و کمک به رشد سریع و به حرف افتادن کودکان از مهم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 توانید در این زمینهوکار کم هزینه را دارید، میاندازی یک کسبمندید و قصد راهقهاست.به هر ترتیب، اگر به پرورش کبوتر عال

 گذاری کرده و به جای پرورش کبوتران زینتی، از انواع گوشتی استفاده کنید./سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/06342/%D9%BE%D8%B1%D9% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 های روده آنهاارتباط رفتار اجتماعی زنبورهای عسل با باکتری

زنبور -میلیون سال پیش )دوره کرتاسه( یک گروه از زنبورها پیدا شدند که رفتارهای اجتماعی داشتند. امروز، نوادگان آنها  80حدود 

 .کننداین خصیصه اجدادی را با خود حمل می -عسل، زنبور بدون زهر و زنبور بامبوس

مارس امسال در یکی از مجالت علمی  29طبق آخرین مطالعات صورت گرفته که نتایج آن در  news-sciبه گزارش ایانا به نقل از 

ها هستند که در روده زنبورهای دارای رفتارهای اجتماعی زندگی کرده و با آنها هم حداقل پنج گونه از باکتریبه چاپ رسیده است، 

اند. این نخستین مطالعه سیر تکاملی میلیون سال از نسلی به نسل دیگر منتقل شده 80های نامبرده طی زیستی دارند. باکتری

شناسی دانشگاه تگزاس در این شوند.استاد زیستکه به عنوان میزبان شناخته میای در زنبورهایی است های رودهجمعیت باکتری

اند، یکی از کلیدهای اصلی ها که برای مدتی طوالنی با زنبور عسل هم زیستی داشتهدر واقع این باکتری"گوید: ارتباط می

دهد که اختالل در این موضوع نشان می"اید: افزنانسی موران می"شناسی زنبورهایی هستند که رفتارهای اجتماعی دارند.زیست

تواند سالمت زنبورها را به های دیگر میبیوتیک و یا بروز تنشهای موجود در روده زنبورها به دلیل مصرف آنتیمیکروارگانیسم

رای رفتار اجتماعی، این مطالعات مشخص کرد در روده زنبورهایی که رفتار اجتماعی ندارند، برخالف زنبورهای دا"مخاطره بیندازد.

گونه خود تماس فیزیکی داشته و بیش تر شود. زیرا زنبورهای غیراجتماعی، کمتر با افراد همهای تخصصی و ویژه یافت نمیباکتری

اند. این در حالی است که زنبورهای اجتماعی که عمدتا تولیدکننده عسل های مفید روده را از محیط اطراف دریافت کردهمیکروب

های مشترک از این طریق بین آنها با انتقال از یک زنبور نوعان خود سپری کرده و باکتری، زمان زیادی را داخل کندو و با همهستند

مندی از یک زندگی اجتماعی موجب کند.پروفسور موران معتقد است در طول سالیان دراز، بهرهبه زنبور دیگر، بیشتر نمود پیدا می

های روده شده و این پروسه در زمانی طوالنی به تکامل رسیده است. آخرین ور و همچنین جمعیت باکتریایجاد تنوع در جمعیت زنب

میلیون سال پیش این پنج گونه باکتری را از محیط  80کنند، حدود جد مشترک زنبورهای امروزی که به صورت اجتماعی زندگی می

ای را برای زندگی برگزیدند.این پنج باکتری هر کدام از آنها زنبور ویژهاطراف خود دریافت کردند و نژادهای متفاوتی ساختند که 

اما  دهند،های روده زنبور عسل و زنبور بامبوس را تشکیل میشناخته شده شبیه اجداد خود هستند و بخش اعظم میکروارگانیسم

به احتمال قوی، علت این موضوع را باید در از دهند که های روده زنبور بدون زهر را تشکیل میاین انواع، بخش کمتری از باکتری

باکتری  5وجو کرد.به هر ترتیب، همانطور که ها در روده این نوع زنبور، برای زمان طوالنی جستدست دادن اجداد آن میکروارگانیسم

ر به ادامه حیات نخواهند بود. شان، قادتوانند بدون میزبان خود زندگی کنند، زنبورها نیز بدون حضور آنها در رودهشناخته شده نمی

اند. برای مثال، سطح اند و توانایی حیات در محیط بیرون را از دست دادهآنها خود را برای سکونت در داخل روده زنبور سازگار کرده

زاس عنوان شگاه تگاند.استاد دانها با آن شرایط منطبق شدهتر از اتمسفر است که باکتریاکسیژن موجود در روده زنبور، بسیار پایین

توانند روی شهد گل یا شبنم گیاهان زنده بمانند و تنها محیط مناسب برای این گروه، روده ها حتی نمیاین باکتری "کند: می

گروه اصلی از زنبورهای اجتماعی در دنیا  3شناسان، امروزه در میان صدها گونه کشف شده های حشرهبا توجه به گفته"زنبورهاست.

 ها اهلی شده و تقریبا در تمام نقاط کره زمیناند؛ نخست، زنبور عسل که برای گرده افشانی و تولید عسل توسط انسانشدهشناخته 

های ویژه از این شاخه، در آسیا و استرالیا هستند. دوم، زنبور بدون زهر که در مناطق گرمسیری و نیمه کند که برخی گونهزندگی می

یای جنوب شرقی، استرالیا و آفریقا وجود دارند و سوم، زنبور بامبوس که بیشتر در آب و هوای معتدل گرمسیری مانند آمریکا، آس

زنبور دارای رفتار  25های مختلف زنبور )نوع باکتری را از گونه 27کنند.پژوهشگران در این تحقیق، مانند آمریکا و اوراسیا زیست می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های اصلی اند. برای هر کدام از گونهآنها را به طور کامل پیدا کرده DNAتوالی  اجتماعی و دو زنبور غیراجتماعی( جدا کرده و

 اند.ها چگونه از شاخه اصلی خود منشعب شدهنامه ترتیب داده و از آن طریق نشان دادند که هر گونه از باکتریها یک شجرهباکتری

به عنوان مثال، نوع الکتوباسیلوس که به زنبور عسل وابسته است با ها نامه یکی از باکتریاینجا یک نکته قابل توجه است: اگر شجره

نامه یک زنبور اجتماعی مقایسه شود، این دو به طور باورنکردنی شبیه هم هستند. زیرا وقتی گونه جدیدی از زنبورها تشکیل شجره

شوند.در نهایت، سیر تکاملی که منشعب میگیرد که از اجداد خود ها شکل میشود به موازات آن، نژاد جدیدی نیز از باکتریمی

های به اشتراک گذاشته شده، میزبانی اند، هر کدام از نژاد منحصر به فردی از باکتریامروزه صدها گونه زنبور اجتماعی را پدید آورده

 کنند./می

.ir/fa/news/http://www.iana42250/%D8%A7%D8%B1%D8%A 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 در بانک کشاورزی« عطر گل یاس»و « سالم نوروز»برگزاری آیین 

)س( و روز زن ، روز دوشنبه به مناسبت آغاز سال جدید ، میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا « عطر گل یاس»و « سالم نوروز»آیین 

 .فروردین در بانک کشاورزی برگزار شد 14

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، این آیین با حضور جمعی از مدیران و کارکنان این بانک در محل سالن مجموعه 

هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، برگزار شد.بر اساس این گزارش، پخش پیام نوروزی مرتضی شهیدزاده رئیس  78ورزشی مهر 

 اجرای تواشیح، مسابقه و دیگر برنامه های فرهنگی از جمله بخش های این جشن بود.

http://www.iana.ir/fa/news/42285/%D8%A8%D8%B1% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 چهره متفاوت خریداران محصوالت پروتئینی

را  اشاش، حالت درونیشد از چهرهای پالستیکی در دست داشت، از قصابی بیرون آمد. به هیچ وجه نمیمنصور در حالی که کیسه

شوند! یعنی با اینکه پول زیادی را از دست طالفروشی خارج میفهمید. در مجموع شاید بتوان حال او را به کسانی تشبیه کرد که از 

اند؛ کاالیی که مانند طال ماندگار نیست و قرار است در ایام عید سفره پذیرایی اند، اما در عوض کاالی باارزشی را به دست آوردهداده

 .از میهمانان را رنگین کند

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

را  اشاش، حالت درونیشد از چهرهای پالستیکی در دست داشت، از قصابی بیرون آمد. به هیچ وجه نمیمنصور در حالی که کیسه

شوند! یعنی با اینکه پول زیادی را از دست فهمید. در مجموع شاید بتوان حال او را به کسانی تشبیه کرد که از طالفروشی خارج می

اند؛ کاالیی که مانند طال ماندگار نیست و قرار است در ایام عید سفره پذیرایی الی با ارزشی را به دست آوردهاند، اما در عوض کاداده

میلی هایش را با بیاز میهمانان را رنگین کند.منصور در واکنش به این پرسش که آیا از قیمت گوشت قرمز راضی است یا نه؟ شانه

توانیم کردیم که ببخواهید با افزایش قیمتی که امسال برای این محصول اتفاق افتاد، فکر نمیراستش را "گوید: اندازد و میباال می

 "دانم چه بگویم.هزار تومان در هر کیلوگرم تهیه کنیم، ولی... واقعا نمی 40برای شب عید گوشت را با قیمتی زیر 

خدا خیرشان بدهد... جاهای مخصوصی "گوید: ر ما میاین در حالی است که معصومه، دیگر خریدار گوشت، با خوشحالی به خبرنگا

هزار تومان بر پا شده بود تا نیاز مردم را در شب عید برطرف کند. اگر گوشت با این قیمت  32تا  31برای عرضه گوشت گرم با قیمت 

 "توانستیم حتی یک کیلوگرم از آن را بخریم. گوشت منجمد هم باب میل ما نیست.شد، نمیتوزیع نمی

قیمت مرغ هم بد نبود و ما هیچ کمبودی نه در گوشت قرمز و نه "افزاید: او که کیسه دیگری حاوی دو عدد مرغ در دست دارد، می

کردیم، در ها و خبرهای مربوط به بازار گوشت و مرغ را رصد میهای پایانی سال، گزارشزمانی که در ماه"در مرغ احساس نکردیم.

پرسیدیم که اگر وضعیت این است، شب عید چه خواهد گرفت و ناخودآگاه از خودمان میجودمان را میبرخی جاها وحشت، سراپای و

شد؟!جرقه افزایش قیمت مرغ را آن هایی زدند که در تولید جوجه یک روزه دست داشتند. زیرا قیمت این نهاده در زمستان به یکباره 

 رفتن آید، باالاحی رسید؛ بنابراین نخستین تحلیلی که از این اتفاق بیرون میتومان در برخی نو 500صعود کرد و به باالی دوهزار و 

قیمت محصول نهایی است به همان نسبت تغییر نرخ جوجه. هرچند که یکی، دو روز در روزهای پایانی سال، این اتفاق افتاد و قیمت 

ع وارد بازار شد و اجازه نداد این گوی از مدار خارج شود. هزار تومان رسید، اما شرکت پشتیبانی امور دام به موقمرغ به باالی هشت

تومان در هر کیلوگرم، ضرر مالی سنگینی متحمل  600البته شکی نیست که مرغداران با فروش مرغ زنده به قیمت چهارهزار و 

 کننده است و نگران خورد و خوراک او هستیم!اند، اما اکنون فعال چشم ما به جیب مصرفشده

هزار ال، اتفاقاتی که در بازار مرغ افتاد، کاری کرد که قیمت این محصول ثباتی نسبی را تجربه کند و در این روزها زیر هشتبه هر ح

 95اسفند سال  18تاریخ تومان بماند. بنابراین نگذاشت کام مردم در بهار نوروزی، تلخ شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در 

کند، در هنگام باال رفتن همانطور که در مواقع کاهش قیمت، شرکت ورود کرده و مرغ اضافی را از بازار جمع می"گفته بود:  به ایانا

ازار، محصول مورد نظر را در میادین عرضه کند؛ بنابراین اگر بخش خصوصی از توزیع ها نیز وظیفه دارد برای تعادل بخشی به بنرخ

رل ای کنتگونهها از ورود دولت به بازار جلوگیری کرده و شرایط را بهتواند با متعادل نگه داشتن نرخمرغ منجمد شکایت دارد، می

جا که تقاضا برای خرید مرغ برای استقبال از روز طبیعت به شدت گذشته از اینها از آن"کند که نیازی به توزیع مرغ منجمد نباشد.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iana.ir/fa/news/41671/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-100-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF
http://iana.ir/fa/news/41671/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-100-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF
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باید تمامی ذخایر گوشت قرمز و مرغ استان ها در مراکز عرضه شهرستان یابد، شرکت پشتیبانی امور دام، اعالم کرده بود که افزایش می

 تومان به دست مشتری رسید. 900هزار و . بنابراین مرغ منجمد، در تمام کشور با قیمت پنجها توزیع شود

پشتیبانی انتقاد دارد، اما او نیز معتقد است که بازار شب اگرچه مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، از عملکرد شرکت 

 کننده تمام شد؛ گرچه مرغداران سود نکردند.ها به نفع مصرفعید از تعادلی مطلوب برخوردار بود و برآیند اتفاق

بینی مرغ، تنها پیش های فراوانی داشت، سخن بسیار است. اگرچه برخی کارشناسان، برای بازاردر مورد گوشت قرمز که حرف و حدیث

ل شان به این محصوافزایش نرخ داشتند، اما این اتفاق در رابطه با گوشت قرمز علناً افتاده بود و هر روز به تعداد کسانی که دست

نیز ه امسال رفت کهای گذشته برای گوشت قرمز به ثبت رسیده بود، انتظار میای که سالشد. با توجه به تجربهرسید، بیشتر مینمی

های حمل گوشت در این برهه از زمان، کمتر شده و خود به کنندگان سیاه شود. چرا که تردد ماشیندر روزهای بهاری، روز مصرف

زد.اما خوشبختانه امسال، این اتفاق ناگوار نیفتاد؛ هرچند که قیمت این محصول چند ماه قبل از عید باال ها دامن میباال رفتن نرخ

 ها بود. شرکت پشتیبانی، در اینشد برای آن انجام داد، ایجاد ثبات و جلوگیری از اضافه شدن مجدد نرخکاری که میرفته بود و تنها 

هزار  24هزار تومان در هر کیلوگرم به بازار فرستاد تا با نرخ  22مرحله نیز کوتاهی نکرد و گوشت منجمد برزیلی را با قیمتی حدود 

تومان عرضه و کمی از هیجان ایجاد شده  500هزار و  31آن طرف، گوشت گرم وارداتی نیز با قیمت کننده برسد. از تومان به مصرف

 هزار تومان به دست مشتری دادند. 39ها شقه بدون دنبه را کیلویی در بازار کاست. با این حال، قصابی

چینم، علت حال گنگ و نامعلوم منصور را درک ها و جریانات ریز و درشت بازار قبل و بعد از عید را کنار هم میاکنون که آیتم

گرفتند. این در ها اینقدر از او پول میکرد، نباید قصابیکنم. او حق داشت که دچار سردرگمی شود. زیرا هر جوری حساب میمی

 توانید در کل ایران حتی یک نفر را پیدا کنید که از کمبود گوشت قرمز شاکی باشد./حالی است که شما نمی

http://www.iana.ir/fa/news/42300/%DA%86%D9%87%D8%B1 
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http://iana.ir/fa/news/42219/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iana.ir/fa/news/42219/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/42300/%DA%86%D9%87%D8%B1


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 فروردین اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم 

 

190 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 برگزاری جشنواره اقوام ایرانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران

و فرارسیدن نوروز، جشنواره باشکوهی از آداب، سنت ها و سوغاتی های اقوام مختلف ایرانی در محل  1396همزمان با شروع سال 

 .باغ گیاه شناسی ملی ایران برگزار شد

هزار بازدیدکننده در کنار بازدید از  10به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نزدیک به 

بهاری باغ، با بازدید از این جشنواره ضمن استفاده از فضای زیبای سنتی آن اقدام به تهیه سوغاتی های متنوع شهرهای زیبایی های 

مختلف کردند.گفتنی است که این جشنواره تا تاریخ فردا )پانزدهم فروردین ( در محل باغ گیاهشناسی ملی ایران دایر و بازدید آن 

 ت.برای عموم با تهیه بلیط آزاد اس

http://www.iana.ir/fa/news/42259/%D8%A8%D8%B1%DA%AF 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۴تاریخ: 

 فعال محیط زیست و گردشگری در دل کوه آرام گرفت

دارابی، وی در جریان تمرینات برای حضور در قطب شمال در ارتفاعات فشم دچار سانحه شد و پیکر وی پس از به گفته برادر محمد 

 .گذشت دو روز، در ارتفاعات این منطقه پیدا شد

به گزارش خبرنگار ایانا، پس از گذشت دو روز از جستجوی تیم امداد و نجات هالل احمر، سرانجام پیکر محمد دارابی فعال محیط 

دلیل صرف زمان طوالنی برای عملیات جستجو و سرمای شدید یست و گردشگری در ارتفاعات فشم رشته کوه البرز پیدا شد.بهز

نتیجه ماند. به گفته برادر این مرحوم، تحقیقات برای شناسایی علت وقوع حادثه ادامه ها برای نجات وی بیمنطقه، متاسفانه تالش

پیمایش مناطق قطبی بود که برای آمادگی بیشتر و حضور این تیم در قطب شمال و جنوب، خود دارد.محمد دارابی، مدیر موسسه 

 ای دلخراش شد و در دل کوه آرام گرفت.کرد. اما در جریان تمرینات دچار سانحهرا آماده می

ن گرم شدن کره زمین همچنی وی بیش از یک دهه در زمینه حفظ محیط زیست و گردشگری، هشدار در رابطه با تبعات تغییر اقلیم و

توجهی برخی نهادها و عدم حمایت ها با بیکرد. در تمام این سالهای گردشگری ایران به مردم جهان فعالیت میمعرفی جاذبه

های ورزشی و فرهنگی خود روبرو بود. برنامه پیمایش کویر تا قطب که توسط محمد دارابی پیگیری ها برای انجام فعالیتشرکت

 ، قرار بود برای نخستین بار در ایران و جهان رخ دهد./شدمی

http://www.iana.ir/fa/news/42096/%D9%81%D8%B9%D8%A 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 مشکالت زیست محیطیتوئیت روحانی درباره 

 .رییس جمهور تصریح کرد که مشکالت زیست محیطی با تدبیر حل شدنی هستند

د، با انوجود آمدهها بهتوجهی ما انساناالسالم روحانی در توییتی نوشت: مشکالت زیست محیطی که با بیبه گزارش ایسنا، حجت

 .تدبیر حل شدنی هستند

http://www.iana.ir/fa/news/42090/%D8%AA%D9%88%D8%A6 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 برگزار شدمراسم تشییع پیکر مدیرکل فقید محیط زیست استان فارس با حضور ابتکار 

مراسم وداع و تشییع پیکر مرحوم حمزه ولوی مدیرکل فقید محیط زیست استان فارس صبح امروز با حضور معصومه ابتکار معاون 

رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زییست، جمعی از مسئولین محیط زیست و مقامات و مدیران استان از مقابل اداره 

 .دکل محیط زیست استان برگزار ش

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، معصومه ابتکار صبح دوشنبه در مراسم بدرقه 

دار، توانمند، پرتالش و صادق بسیار سخت است زیرا حمزه ولوی پیکر مرحوم حمزه ولوی تاکید کرد: صحبت کردن از یک مدیر امانت

وی ادامه داد: محیط زیست عرصه فداکاری و از خودگذشتگی است که مدیرکل محیط زیست .داشتها را تمامی این خصوصیت

ها و رئیس سازمان محیط زیست کشور تاکید کرد: کار در عرصه محیط زیست با چالش.فارس به خوبی در این عرصه درس پس داد

ابتکار ادامه داد: کار در محیط زیست با درایت باید .بل استسختی فراوانی همراه است زیرا دفاع از منافع ملی با منافع برخی در تقا

های مختلفی معاون رییس جمهور بیان کرد: در عرصه محیط زیست شاهد فداکاری.همراه باشد که ولوی در این راستا موفق بود

در دوران مدیریت حمزه ابتکار یادآور شد: .هستیم که نمونه آن حضور شخص مدیرکل در آتش سوزی سال گذشته در پاسارگاد بود

 .ها بودهای علمی در حوزه تاالبها در عرصهولوی در فارس اتفاقات بزرگی روی داد که مهمترین آن موفقیت

بنابراین گزارش، پیکر مرحوم حمزه ولوی )مدیرکل محیط زیست فارس( با بدرقه دوستداران محیط زیست، مردم و مسئوالن این 

 .احمد شد تا در زادگاهش واقع در چرام تشییع و به خاک سپرده شوداستان، راهی کهگیلویه و بویر

دکتر حمزه ولوی مدیرکل فقید محیط زیست استان فارس روز جمعه یازدهم فروردین در اثر عارضه قلبی درگذشت. وی اهل استان 

، عموم مردم را به حفظ محیط "الهنه به ریختن زب"کهگیلویه و بویراحمد بود و در آخرین روزهای حیات با حمایت از کمپین ملی 

هایی مانند معاونت اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر، معاونت پایش، معاونت زیست و طبیعت فراخوانده بود. وی مسئولیت

 محیط طبیعی و معاونت فنی اداره کل محیط زیست فارس را در کارنامه داشت

http://www.iana.ir/fa/news/42275/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۶تاریخ: 

 معرفی شدند+ جدول اسامی 95های برتر هفته منابع طبیعی در سال نمونه

 های برتر منابع طبیعیها، مراتع و آبخیزداری کشور، از نمونهجنگلهمزمان با هفته منابع طبیعی، با حضور مسئوالن ارشد سازمان 

راتع ها، مبه گزارش خبرنگار ایانا، همزمان با هفته منابع طبیعی، با حضور خداکرم جاللی، رئیس سازمان جنگل.تقدیر شد 95در سال 

یر مدیران ها و سااد نماینده ولی فقیه در سازمان جنگلنژاهلل طباطباییها؛ آیتو آبخیزداری کشور؛ عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل

های ها در دو بخش انجام شد. در بخش نخست برترینهای منابع طبیعی اهدا شد. تقدیر از نمونهاین سازمان لوح تقدیر به برترین

ها همیاران طبیعت برتر و رسانه های مشارکتی بودند مورد تقدیر قرار گرفتند. در دومین بخش نیز ازمنابع طبیعی که مجریان طرح

 شود.اسامی برگزیدگان بخش نخست بدین شرح است:تقدیر انجام می

 استان نمونه نام و نام خانوادگی ردیف

 مرکزی یزدایمجری نمونه پروژه مشارکت مردمی تثبیت شن و بیابان کریم خاکپور 1

 چهارمحال و بختیاری صنوبرکار نمونه حافظ شهرانی 2

 کردستان مجری نمونه مدیریت منابع جنگلی عبداهلل مرادی 3

 گلستان مرتعدار نمونه برونداشلینظر توکلی 4

 لرستان آبخیزدار نمونه محمدعلی کاوئی 5

 کرمان )جیرفت و کهنوج( بردار نمونه محصوالت فرعی جنگل و مرتعمجری بهره آزاد آزادی 6

 خراسان رضوی محافظ افتخاری نمونه هوشنگ رضایی 7

 لرستان تولیدکننده نمونه نهال غیرمثمر جودکیفریدون گلی 8

 لرستان چوپان نمونه محمدباقر قیطولی 9

 هرمزگان خیر و حامی نمونه منابع طبیعی عالءالدین عزیزی 10

 فارس مدیرعامل نمونه تاونی کریم کالنتری 11

 چهارمحال و بختیاری بان نمونهمحیط چناریدهمحمدامین عالی 12

 تهران کتابخوان نمونه در حوزه منابع طبیعی خسرو آرانی 13

 تهران احمرهمیار طبیعت نمونه فعال در سازمان جوانان هالل خانیعلی اسمی 14

 تهران رئیس گروه ترویج منابع طبیعی و محیط زیست اصغر پالوجعلی 15

 همدان ترویجرئیس نمونه اداره آموزش و  محمد خلیلی 16

 خراسان جنوبی رئیس نمونه اداره آموزش و ترویج سیدمحمود حسینی 17

 خوزستان رئیس نمونه اداره آموزش و ترویج محمدعلی کلی 18

 کهگیلویه و بویراحمد دهیار نمونه نیااهلل عظیمیسیدنعمت 19

 کرمان رئیس نمونه شورای اسالمی تکابیمهدی آبادیعلی 20

http://www.iana.ir/fa/news/41587/%D9%86%D9%85%D9%88%D9 
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۳تاریخ: 

 توزیع پرتقال های وارداتی در بازار به صالح نیست /طالی سرخ به یغما رفت

میوه و سبزی گفت: امسال به مردم توصیه می شود که پرتقال کمتری مصرف کنند تا با افزایش واردات به تولید ملی رئیس اتحادیه 

ضرورت کاهش مصرف  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .آسیب وارد نشود

 :پرتقال در شب عید تا به یغما رفتن طالی سرخ ایرانی از مهم ترین رویداد کشاورزی در اسفند ماه سال گذشته است

 ضرورت کاهش مصرف پرتقال در شب عید/ قیمت پرتقال بی حساب و کتاب در نوروز باال می رود

ادیه میوه و سبزی گفت: امسال به مردم توصیه می شود که حداالمکان پرتقال را از سبد میوه خود حذف نمایند تا با رئیس اتح

 .افزایش واردات به تولید ملی آسیب وارد نشود

 حال و هوای بازار اقالم اساسی در روزهای پایانی سال+قیمت ها

 .رسدتند تری به خود گرفته که البته غیر منتظره به نظر نمی ها شیببا نزدیک شدن به ایام پایانی سال افزایش قیمت

 شودتن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه شب عید توزیع می ۸۰

 .شودمرکز بصورت مستقیم با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می 4100صفایی گفت: سیب و پرتقال تنظیم بازار در بیش از 

 یژه شب عید/توزیع پرتقال های وارداتی در بازار آزاد به صالح نیست+ قیمتجزئیات کامل توزیع کاالی و

ای دارد، چرا که طی سال جاری بازار کاالهای اساسی نظیر شکر، گوشت قرمز و برنج با فرارسیدن نوروزبحث تنظیم بازار اهمیت ویژه

 .نوسانات چشمگیری را تجربه کرد

 اتکایی تولید تنها از طریق کشت انتظاری میسر استروایتی جدید از نوسانات قیمت حبوبات/خود

هزار هکتار افزایش یافته چرا که توسعه این  62هزار هکتار به  32خاکسار گفت: امسال سطح زیر کشت پاییزه و انتظاری از حدود 

 .برابر افزایش دهد 3تا  2تواند افزایش عملکرد در واحد سطح را کشت می

 طالی سرخ به یغما رفت

درصد زعفران در ایران، اما سهم کشور ما در تجارت جهانی چندان  90عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به تولید بیش از 

 .چشمگیر نیست

 تراریخته بودن تمامی روغن های وارداتی صحت ندارد

از طریق واردات تأمین می شود هزار تن روغن خام مورد نیاز کشور  400مجری طرح دانه های روغنی گفت: ساالنه یک میلیون و 

 .درصد آن تراریخته نیست 90که بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/6023915/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۶/۰۱/۰۴ : تاریخ

  96ادامه توزیع کاالی اساسی مورد نیاز مردم تا پایان فروردین 
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز مردم تا پایان فروردین ماه بر اساس قیمت های 

،به نقل از پایگاه خبری وزرات جهاد کشاورزی، علی قنبری در خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .مصوب ادامه دارد

گفتگو با ستاد خبری وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز مردم تا پایان فروردین ماه بر اساس 

شکر ،روغن و آرد خبازی در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت قیمت های مصوب ادامه دارد، افزود:توزیع کاالهای اساسی مانند برنج ،

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: با توجه به ایام تعطیالت نوروزی در استان هایی مانند .مصوب همچنان ادامه دارد

آرد مورد نیاز خبازی ها اختصاص  خراسان رضوی ،مازندران ،فارس که با تعداد زیاد مسافر و گردشگر مواجه بودند سهمیه فوق العاده

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در ادامه گفت :مدیران استانی شرکت نیز با تشکیل ستادهایی بر رصد  .یافت

 .و پایش توزیع کاالهای اساسی نظارت داشتند تا تنظیم بازار در این ایام استمرار داشته باشد

شت :تالش برای همه دست اندرکاران توزیع کاالهای اساسی در چارچوب وظیفه مندی این شرکت برای قنبری در پایان اظهار دا

 .تامین کاالهای اساسی مردم صور می گیرد تا بازار از حیث تنظیم و تعادل ثبات داشته باشد

snews.com/newstext.php?nn=http://www.far13960104000146 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۳تاریخ: 

 گزارش معاون وزیر کشاورزی از وضعیت تولید گندم ، شرایط اقلیمی و کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزی

گندم ایران در سال جاری به شرط مناسب بودن وضعیت و شرایط اقلیمی کشور خبر معاون وزیر کشاورزی از تکرار خودکفایی تولید 

 .های خرید تضمینی گرچه درست نبود اما کشاورزان استقبال بهتری از سال گذشته داشتندداد و گفت: تاخیر در اعالم نرخ

و  ته تغییری نکرده و حدود پنج میلیونوگو با ایسنا، اظهار کرد: سطح زیر کشت گندم نسبت به سال گذشعباس کشاورز در گفت

هزار هکتار و دیگر نیز دیم است.  800هزار هکتار آن آبی و سه میلیون و  100 و میلیون  دو میزان این از که بوده هکتار هزار  900

استقبال  ان کشت وعلیرغم اینکه گفته می شود با توجه به تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به ویژه گندم میز

کشاورزان برای تولید این محصول استراتژیک کاهش پیدا کرده است، در ابتدای فصل زراعی استقبال بی نظیری از سوی کشاورزان 

درصد افزایش یافت و این میزان در زمینه  15 ای که میزان مصرف بذر برای خرید و استفاده از بذور مختلف صورت گرفت؛ به گونه

 ودش می بینی پیش شرایط این به توجه با که است کرده پیدا رشد کشاورزی کودهای انواع برای درصد  9ین شش تا مصرف کود ب

ال زراعی پیش رو در صورت مساعد بودن شرایط و وضعیت اقلیمی و جمعیت کشور به اندازه سال گذشته باشه و س در گندم تولید

همچنین در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم و آینده آن با توجه به نارضایتی  وی.بتوانیم خودکفایی گندم را مجددا تکرار کنیم

های بسیاری صورت گرفت تا نرخ خرید تضمینی گندم به گونه ای کشاورزان از قیمت تصویب شده از سوی دولت اعالم کرد: تالش

ه انه از دولت این بود ها عنایت بیشتری بتصویب شود تا کشاورزان نسبت به آن رضایت بهتری داشته باشند و درخواست این وزارتخ

قانون داشته باشد و بر اساس آن نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد اما مسئوالن دولت نیز بیشتر است دیگران نگران تامین 

انتظار  دولت نقدینگی برای پرداخت مطالبات کشاورزان بودند که نگرانی درست و به حقی است کشاورزان با توجه به محدودیت های

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را داشته باشند اما نهایت تالش خود را انجام می دهیم تا به صورت غیر مستقیم بتوانیم از کشاورزان 

گندم کار حمایت کنیم و تسهیالت و امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار دهیم تا جبران کننده ی این مسئله باشد که به عنوان 

ی توان به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم به صورت کیفی اشاره کرد که امیدواریم این کار از مثال م

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه با توجه به تقویت مکانیزاسیون و دیگر تجهیزات و .سال جاری اجرایی شود

ورزی وضعیت کشت گندم بهتر از سال گذشته است، افزود: سیستم ها و ماشین آالت کاشت زیرساخت های مورد نیاز بخش کشا

مناسبی برای کشت بذر گندم در اراضی شور و غیر شور از سوی سازندگان ماشین آالت کشاورزی از کشورهای مختلف وارد شده 

ار اراضی کشاورزی برای کشت این محصول استراتژیک هزار هکت 33است و برای دومین سال به عنوان نمونه آبیاری میکرو در بیش از 

وی همچنین از نظر وضعیت و شرایط اقلیمی در زمین های کشاورزی به ویژه اراضی گندم گفت: گرچه پاییز خوبی .استفاده می شود

، خراسان، نقاط مانند مغاننداشتیم و از سبز مطلوبی در پاییز برخوردار نبودیم که به ویژه برای کشت دیم موثر است. البته در برخی 

گلستان و غیره بارندگی در فصل پاییز وجود داشت و متعاقب آن از اواخر آبان ماه تا اسفند ماه سرما و برف در کشور رخ داد چه 

های کشاورزی به ویژه چغندر، ذرت و غیره وارد کرد. اما موجود برف و سرما نعمت هایی هم برای بخش خسارت هایی به بخش

کشاورز ادامه داد: پیش بینی های هواشناسی برای فروردین و اردیبهشت .شود تبخیر کاهش پیدا کندزی دارد چرا که باعث میکشاور

ماه نیز وضعیت و شرایط اقلیمی مناسبی را نشان می دهد همچنین بازدیدهایی که تاکنون از مزارع کشاورزی به ویژه زمین های 

اند گویای این مسئله است که عالرغم اینکه نسبت به سال گذشته از نظر زمانی عقب تر استان کشور صورت گرفته 10گندم در 

توان کاهش تولید گندم را جدی وی با اشاره به اینکه با توجه به این شرایط نمی.هستیم از نظر شرایط تولید وضعیت بهتری داریم

ظر تعداد و بارندگی و میزان آن گذری کاهش نسبت به سال گذشته وجود دارد اما از سوی گرفت، اضافه کرد: مامانم سالگرد چه از ن
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توان گفت در سال زراعی جاری جدول تاخیر در سبز شدن دیگر حجم بارندگی ها نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است که می

سرما سبب شده تا آن زمان کاهش تبخیر گیاه کمتر  های موثر بیشتری رخ داد با وجود برف واراضی گندم وجود داشت اما بارندگی

 .آسیب ببیند؛ بنابراین کیفیت زمین های کشاورزی با توجه به این شرایط اقلیمی و توجه بیشتر کشاورزان از پارسال بیشتر شده است

کود در بخش کشاورزی  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اظهار کرد: گرچه برخی از طرفداران محیط زیست نگران مصرف

و تبعات آن برای محیط زیست هستند اما این را باید بدانند که اقدامات مناسبی در دولت یازدهم در راستای ساماندهی تولید واردات 

کشاورز با بیان اینکه هرجا نگرانی برای .و مصرف کودهای کشاورزی از نظر کمی و کیفی طبق استانداردهای جهانی صورت گرفت

 بر: کرد تأکید کند، می و سالمت محصوالت کشاورزی وجود داشته باشد زودتر از همه وزارت جهاد کشاورزی ورود پیدا  کیفیت

میلیون تن انواع کودهای کشاورزی مصرف شود در حالی که میزان  4.5باید ساالنه حدود  کشاورزی بخش پتانسیلهای و نیازها اساس

توان گفت مصرف کود پتاست که پیش از میلیون تن است که به عنوان مثال می 2.2ز مصرف این محصوالت در حال حاضر کمتر ا

تواند به تقویت خاک و گیاه کمک این در سطح مطلوبی قرار داشت به طور کلی فراموش شده است در حالی که مصرف این کود می

نیاز بخش کشاورزی است و اگر یک کشاورز در  کنند؛ بنابراین می توان گفت که مصرف کود در بخش کشاورزی نصف استانداردها و

زمین خود بیش از حد کود مصرف کند نباید این شائبه را ایجاد کنیم که کودهای شیمیایی بیش از حد در بخش کشاورزی مصرف 

 .ندفاده کتواند بدون پروانه از کود شیمیایی استمی شود و از سوی دیگر امروز شرایط به گونه ای ساماندهی شده کشاورزی نمی

 

وی اضافه کرد: در زمینه تولید و مصرف انواع بذور در بخش کشاورزی نیز کیفیت در سطح مطلوبی ارتقا پیدا کرده است؛ به گونه ای 

تواند در حال حاضر به صادر کننده انواع بذرهای کشاورزی تبدیل شود و نکته مثبت در این است که اغلب اموردر که ایران می

 .کشاورزی است که در سال های گذشته به بخش های خصوصی واگذار شده استهای مختلف بخش

http://www.iana.ir/fa/news/42235/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 وزیر خارجه هند: ایران ماهیگیران هندی را آزاد کرده است

 .ماهیگیر هندی را آزاد کرده است 15وزیر خارجه هند گفت خوشحال است اعالم کند ایران 

کرده آزاد « تمیل نادو»ماهیگیر هندی اهل 15سوشما سوآروج وزیر خارجه هند گفت خوشحال است این خبر را اعالم کند که ایران 

دستگیر « تمیل نادو»قایق بحرینی خود اهل  3خانم سوآراج در حساب کاربری خود در توییتر نوشت این ماهیگیران هندی در .دادند

 .وزیر خارجه هند همچنین از اقدام خوب سفارت هند در ایران در راستای آزادی این ماهیگیران تشکر کرد.شده بودند

 .های ایران شده و دستگیر شده بودندوارد آباین ماهیگیران هندی سال گذشته 

http://www.iana.ir/fa/news/42271/%D9%88%D8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 ی خود هم بپردازند/ تعامل با دانشگاه در سال جدیدهایافتهمحققان به ترویج 

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست ارائه رویکرد مناسب ارتباط تحقیقات با 

 .هیم پرداختترویج گفت: ما در تعامل با دانشگاه دچار رکود هستیم که در سال جدید به شکل ویژه به آن خوا

نشست ارائه رویکرد مناسب در خصوص ارتباط تحقیقات با ترویج با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی، مشاور فناوری های نوین وزیر جهاد کشاورزی، معاون پژوهشی و فناوری، معاون ترویج 

کل، مشاوران و تنی چند از رؤسای مؤسسات تحقیقاتی در دفتر  کشاورزی، معاون آموزشی سازمان، قائم مقام، مدیران

 .معاونت ترویج برگزار شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی معاونت ترویج، اسکندر زند معاون وزیر جهادکشاورزی در ابتدای نشست ارائه رویکرد مناسب ارتباط 

در سازمان تحقیقات برای اینکه به یافته قابل ترویج برسیم اهداف را از تحقیقات با ترویج گفت: برای ما یافته قابل ترویج مهم است. 

 10گردد. خالصه این هدف به غذا، کشاورزی و محیط زیست برمی 10هدف در توسعه پایدار است که  17ایم. قبل مشخص کرده

 .اری اکوسیستم استهدف افزایش درآمد، کاهش فقر، امنیت غذایی )چه افزایش تولید و چه بهبود کیفیت( و پاید

ایم. هرچیزی خارج از این باشد، مقصود ما نیست. های خود را در مزرعه و مرز علم مشخص کردهوی افزود: ما در سازمان انگیزه

به چاپ  95تا  92های سال شود. یافتههای سازمان یافته قابل ترویج است که هرسال در قالب یک کتاب منتشر مینخستین خروجی

یافته قابل ترویج از آن استخراج شده است. معموالً از هر پنج طرح یک  130طرح داریم که  900. در این کتاب ها ما رسیده است

شود. ما باید برای یافته استخراج شده برای انتقال به مزرعه برنامه داشته باشیم و باید بدانیم چگونه و در چه فرصت یافته استخراج می

 .هایی باید به کشاورز و مزرعه منتقل شودده از چه شیوه ها و راهزمانی این یافته با استفا

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: خروجی بعدی سازمان دستورالعمل فنی و ترویجی است که 

د توسط مروجان، کارشناسان و کشاورزان ها در تاالر ترویج برای دیدن و دانلوهای تحقیقاتی است. این دستورالعملجزو وظایف مؤسسه

شود. تا پایان اسفند ماه به گفته زند سومین عملکرد سازمان، یافته قابل تجاری است که به قرارداد منتهی می.شودبارگذاری می

 .ایمقرارداد منعقد کرده 74دویستمین قرارداد را با بخش های تجاری خصوصی و دولتی خواهیم بست. امسال تاکنون 

گیرد. بنابراین سازمان چهار وی یادآور شد: آخرین خروجی سازمان، مقاله معتبر مرز علم است که در سامانه علم سنجی قرار می

خروجی مهم دارد. سؤال و هدف ما از این نشست این است که وقتی این چهار خروجی را به دست آوردیم، چگونه از این خروجی ها 

عمل کنیم. دستورالرسانیم. یافته قابل تجاری را هم به مشتری واگذار میبر مرز علم را به چاپ میدرست استفاده کنیم. مقاله معت

رسانیم. این آخرین حرکت سازمان است، کنیم و یافته قابل ترویج را در کتاب به چاپ میترویجی را هم در تاالر ترویج بارگذاری می

اریم؟معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه آیا این کافی است؟ آیا نباید قدم های دیگری برد

 120بردار قابل ترویج است، طرح تحقیقی اجرایی آن را باید اجرایی کنیم، خاطرنشان ساخت: ما در سال اگر نتایج سازمان برای بهره

 _توصیه زراعی  40تا  30ا سم جدید، پنج تا شش واکسن جدید، ت 30تا رقم،  30یافته قابل ترویج داریم که از این تعداد  130تا 

بردار است. ما توصیه هم در ارتباط با بهبود وضع موجود در زمینه های مختلف بخش کشاورزی، نیاز کشاورز و بهره 40تا  30باغی و 

 صد توصیه چقدر است و کجاست؟توصیه جدید که قابل انتقال و کامالً ضروری است، داریم. ولی ضریب نفوذ این  100حداقل 

کنم در وزارت جهاد کشاورزی ارتباطمان با مردم و کشاورزان ضعیف است. هنوز نتوانسته ایم شغل کشاورزی زند گفت: احساس می

درست بشناسانیم. به کشاورزان هم نتوانستیم  _که مصرف کننده حاصل دسترنج کشاورز و محصوالت کشاورزی هستند  _را به مردم 
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بردن هایمان را درست منتقل کنیم. االن ما هم تاالر ترویج داریم و هم کتابچه دستاوردها و دستمان باز است، ما باید به دنبال باالتهیاف

مصرف دستاوردها باشیم و استفاده از تاالر ترویج را به باالترین حد خود برسانیم. مؤسسات سازمان و محققان باید کمی بیشتر از 

ر مان را عوض کنیم، اگخواهیم تحول ایجاد کنیم باید منشی خود هم بپردازند. وی افزود: ما اگر میهابه ترویج یافتهوظیفه تحقیق 

مان را تغییر دهیم تا تحول مد نظر را ها باید هم روش و هم منشخواهیم باید روشمان را عوض کنیم. ما تحقیقاتیتحول کوچک می

یی طرح تحقیقاتی را در تاالر ترویج قرار دهیم و نیز آن را یافته قابل ترویج کنیم و نباید به این قانع ما باید گزارش نها .ایجاد کنیم

اه هم ایم. ما در تعامل با دانشگشویم و تا یافته خود را از دیوار مؤسسه بیرون نبریم و به حصار کشاورز نرسانیم، کاری از پیش نبرده

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، .شکل ویژه به آن خواهیم پرداخت دچار رکود هستیم که در سال جدید به

آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه ما برای اینکه در مؤسسات قدم های ترویجی برداریم و این را جزو وظایف خود بدانیم، 

، آموزشی و ترویجی با امضای وزریر علوم به تصویب رساندیم، های تحقیقاتینامه ارتقاء سازمان را در وزارت علوم ویژه فعالیتآئین

ها و واکسن و سرم، تولید دانش، الیحه دهیم، به سویهنامه به معرفی رقم، معرفی الین و سویه دام نمره مییادآور شد: ما در این آئین

ابل بندی و یافته قکشف خانواده، جنس، رده دهیم، به انتقال فناوری، تولید صنعتی و نیمه صنعتی،ارایه شده به مجلس نمره می

دهیم. یافته قابل ترویج تا پنج نمره نامحدود دارد. یعنی از یک گزارش نهایی تحقیق بیشتر. ما ریل گذاری کردیم و ترویج نمره می

ی ارتباط با کشاورز زند گفت: ما به عنوان یک محقق، از نقش خود برا.آماده حرکت با توجه به اهداف بخش کشاورزی مدرن هستیم

یابد؟ اگر هم در و بهره بردار کمی غفلت کردیم. به دنبال آن نیستیم که ببینیم نتایج تحقیقات و پژوهش چگونه به مزرعه انتقال می

ر وی افزود: ما وقتی به استان ها سف.مجموعه جهاد با کشاورزان در ارتباط هستیم، با کشاورزان پیشرو است، نه کشاورزان خرده پا

درصد از کشاورزان ما خرده  75ریزی برای حضور در مزارع کشاورزان پیشرو و نمونه داریم و این در حالی است که کنیم، برنامهمی

ایم؟ و به بهانه خوردن یک پیاله چای به درد و دل آنها گوش پا هستند. ما سال گذشته، با چند کشاورز نشست و برخاست داشته

ورز را در اتاق کاری خود داریم؟ کل وزارتخانه را بگردیم، به اندازه تعداد انگشتان یک دست عکس سپردیم؟ عکس چند تا کشا

نعمتان ما هستند. معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت: این در حالی است که آنان ولی !بینیمبرداران را نمیکشاورزان و بهره

د و آن ها باید به چه وظایفی عمل کننتر شدن نقش ترویج یافتهزمان برای پررنگبنابراین روی این ایده بیاندیشیم که مؤسسات سا

ها را پیدا کنیم. مؤسسات تحقیقاتی باید در زمینه انتقال نتایج تحقیقاتی ارتباط خود را با بدنه حلقه مفقوده یعنی انتقال سریع یافته

یج را در اختیار بخش ترویج قرار دهند تا به دست صاحبان اصلی خود تر از گذشته کنند و به سرعت یافته های قابل تروترویج فعال

مشاور فناوری های نوین وزیر جهاد کشاورزی نیز در ادامه این نشست گفت: قطعاً همه محققان و پژوهشگران دغدغه انتقال .برسد

لت سازمانی و اخالقی پذیرفته اند؛ اما اینکه یافته های علمی را به مزرعه و کشاورز دارند و این موضوع را به عنوان یک وظیفه و رسا

ساله دارد و آن هم قبل از اینکه فردی باشد، سازمانی است و  80شود، یک ریشه ها برای انتقال با مشکل رو به رو میچرا این یافته

ون وقتی عنوان وزارت آن هم به فرهنگ سازمانی بستگی دارد. ما باید بپذیریم وزارت کشاورزی نیستیم، وزارت کشاورزانیم. چ

شود که ما به تنهایی متولی کشاورزی و تولید هستیم. این در حالی است که ما در بدنه گونه تداعی میشنویم، اینکشاورزی را می

 .وزارت جهاد کشاورزی هیچ زمین زراعی و کشاورزی و یا مجتمع دامپروری شخصی نداریم که خود را متولی آن بدانیم

مدار و کشاورز محور عمل نکرده است؟ البته افزود: اما اینکه بدانیم چرا حوزه تحقیقات و پژوهش کمی مخاطب محمد حسین عمادی

اگر این ادعا را بپذیریم، چون شاید برخی معتقد باشند که اینگونه نیست و هیچ ایراد و مشکلی هم وجود ندارد؛ اما اگر انصافاً نگاهی 

های در حال توسعه و نقش واحدهای اجرایی که نقش انتقال دانش و انتقال تکنولوزی را وربه کشورهای پیشرفته و حتی برخی کش

گذاری آن در میدان مزرعه کشاورز، در به عهده دارند، بیندازیم، به نظرم ما با حجم بودجه و امکاناتی که داریم در ارتباط با تأثیر

 .هایی پیشنهاد دهیماین مسئله راه حل یا راه حلمزارع نمایشی کمی کم کار هستیم. بنابراین ماباید برای 
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ایم. علم اقتصاد تماماً عرضه و تقاضا است و در علوم دیگر هم ما این وی یادآور شد: ما در علوم دیگر، واقعیت علم اقتصاد را گم کرده

تقاضا ا صورت گیرد. هر عرضه بیای بر اساس تقاضایم. حتی علوم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یعنی باید هر عرضهاصل را گم کرده

بی عرضگی است و طبعاً باید تقاضای هر فرد را تشخیص دهیم. تا تقاضا نباشد و شناختی بر محور آن تقاضا نباشد، میلیاردها هزینه 

لی چه معض ای ندارد. تا زمانی که ما به کشاورز وصل نباشیم و این ارتباط دوسویه نباشد و ندانیمبرای عرضه صورت گیرد، فایده

 .کند،تالش ما بی فایده استامروزه زندگی، معاش، پایداری محیط کار و زندگی کشاورز را تهدید یا تأمین می

مشاور فناوری های نوین وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت: حال این سؤال مطرح می شود که ما در سازمان چه کنیم که این 

تقاضا محوری به وجود بیاید؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت ما پلی نیاز داریم که مراکز تحقیقاتی را به کشاورز مرتبط کند. در 

داند هفته ای سه روز در مزرعه کشاورز حاضر شود و در جایی دیگر مند، خود میمحقق وظیفه برخی کشور ها مثل کره جنوبی

شود. جایی دیگر مروج به عنوان مفسر در بروکراسی و سیستم پیچیده مانع از چنین حضور مستمری در فضای میدانی و مزرعه می

ق کند و بر عکس مشکالت و نیازهای کشاورز را به محقه وی منتقل میگیرد و به زبانی ساده نتایج تحقیقاتی را بکنار کشاورز قرار می

 منتقل می کند تا براساس آن پژوهشگر به دنبال چاره و راه حل باشد. 

ای برای حضور محقق در مزرعه ارائه شود که بدون اغماض جزو وظایف جدی و اصلی محقق برای نامهعمادی با بیان اینکه باید آئین

بردار وی در نظر گرفته شود، گفت: ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا محقق را موظف به پاسخگویی به کشاورز و بهره منزلت و ارتقأ

ظارت های ما ضمانت اجرایی و ننامهکند و در صورت پاسخگویی امتیاز و عدم پاسخگویی امتیاز منفی دریافت کند. به نظر من تا آیین

ه این ما باید از هر دو شیوه استفادها دستخوش تغییر نمی شود. وی افزود: بنابرسازمانی ما به این زودیدقیق نداشته باشد، فرهنگ 

کنیم؛ یعنی محقق با تفکر ترویجی و مروج برای دریافت و انتقال یافته ها به مزرعه و کشاورز. باید وظیفه و نقش را در هر دو حوزه 

ز سوی دیگر درست تعریف کنیم که به اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز روستایی و کشاورز بردار اتحقیق و ترویج از یک سو و بهره

در ادامه این .جوابگو باشیم. این هر دو در خیلی از کشورها با نظم و انضباط دقیق سازمانی با موفقیت اجرا شده و در دست اجراست

ای تحقیقاتی نسبت به رویکرد مناسب ارتباط تحقیق با ترویج هنشست معاونان پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی و رؤسای مؤسسه

حل هایی پیشنهاد دادند. گفتنی است در نشست ارائه رویکرد مناسب در خصوص ارتباط برای کشاورز مطالبی عنوان کردند و راه

زش و ترویج کشاورزی، مشاور تحقیقات با ترویج که در دفتر معاونت ترویج برگزار شد، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آمو

فناوری های نوین وزیر جهاد کشاورزی، معاون پژوهشی و فناوری، معاون ترویج کشاورزی، معاون آموزشی سازمان، قائم مقام، مدیران 

 کل، مشاوران و تنی چند از رؤسای مؤسسات تحقیقاتی حضور داشتند./

http://www.iana.ir/fa/news/42305/%D9%85%D8%AD%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۱تاریخ: 

 96گشت ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در ایام نوروز  6۰۰فعالیت 

کشاورزی در سطح کشور با مراقبت مستمر و حضور فعال گشت ویژه حفاظت از اراضی  600رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: 

 .های کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و اقدام به تغییرکاربری و تخریب اراضی برخورد خواهند کرددر عرصه

به این که برنامه ریزی  با اشاره 96به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی در گفتگو با ستاد خبری این وزارتخانه در نوروز 

و اقدامات الزم در سطح ستاد وزارت و استان ها برای حفاظت و صیانت از اراضی کشور از بیست و پنجم اسفندماه آغاز شده و در 

گشت ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در سطح کشور با مراقبت مستمر و  600حال انجام است، اعالم کرد:در ایام نوروز امسال، 

 .های کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و اقدام به تغییرکاربری و تخریب اراضی برخورد خواهند کردعال در عرصهحضور ف

سازمان امور اراضی نیز آماده دریافت گزارش های مردمی از تخلفات احتمالی تغییر کاربری اراضی و  131سامانه  :وی اضافه کرد

 .برخورد قانونی استاطالع رسانی به مراجع قضایی جهت 

اورنگی گفت:به مدیران استانی که این ایام مداومت کار دارند، توصیه شده تا فعالیت های جلوگیری از تغییر کاربری را با اولویت 

براساس این گزارش،سازمان امور اراضی کشور همزمان با فرارسیدن تعطیالت نورزوی و .برخوردهای ارشادی پیگیری و اجرا کنند

ای از مردم های کشاورزی در اطالعیههای سودجویانه در زمینه خرید زمین و ویالسازی و ساخت و سازهای غیرمجاز در زمینفعالیت

 :خواست تا به موارد هفتگانه زیر توجه داشته باشند

ها بدون اخذ مجوز بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ .1

 .سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و عالوه بر قلع و قمع بناهای احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد

توانند های ملی کشور است. شهروندان عزیز میشک مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از سرمایهبی .2

های کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین

های امور اراضی عه به واحدهای کشیک مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مدیریت( یا مراج131تلفن)اراضی کشاورزی 

 .استان اطالع دهند

های کشاورزی و نیز های حفاظت اراضی کشاورزی در ایام تعطیالت نوروز با گشت و مراقبت مستمر و حضور فعال در عرصهگشت .3

کنند و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و اقدام به تغییرکاربری و را رصد می مزارع و باغها 131های دریافتی از سامانه گزارش

. صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها توسط شهرداران، 4تخریب برخورد خواهند کرد. 

مانند آب، برق، گاز و تلفن بدون اخذ مجوز از  بخشداران، دهیاران و شوراهای اسالمی شهر و روستا و واگذاری خدمات زیربنایی

 .سازمان جهاد کشاورزی استان ممنوع است و افراد و دستگاههای متخلف طبق قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد

ای هبر اساس قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، هرگونه تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصاب .5

یز غیرمجاز ها نتعیین شده ممنوع بوده وارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی به این گونه زمین

 .است

تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی، باغی و اراضی بایر دارای سابقه کشت و کار واقع در حریم شهرها و خارج از آن نیز ممنوع  .6

فان پس از معرفی به محاکم قضایی عالوه بر قلع و قمع بنا و مستحدثات به پرداخت جزای نقدی و اعاده زمین به وضع است و متخل

 .اولیه محکوم خواهند شد
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شود، اگر قصد احداث بنا و تاسیسات یا دیوارکشی در کوش درخواست میویژه روستاییان و کشاورزان سختاز عموم مردم به .7

غی متعلق به خود را دارند، حتما قبل از هرگونه اقدامی، از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی اراضی زارعی و با

( یا با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیریت امور اراضی استان مشاوره کرده و برای دریافت 131کشاورزی )

 /.مجوز اقدام کنند

http://www.iana.ir/fa/news/42061/%D9%81%D8%B9%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

میلیون  1.5می شوند/ افزایش سردخانه های جدید به زودی وارد چرخه نگهداری از محصوالت کشاورزی 

 تنی ظرفیت سردخانه های کشور

میلیون تنی ظرفیت سردخانه های کشور طی سه سال  1.5مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 

میلیون تن خبر داد و پیش بینی  1.2فعال به ظرفیت  نیمه سردخانه 385 فیزیکی پیشرفت از همچنین وی دولت یازدهم خبر داد.

 .میلیارد تومان اعتبار، این سردخانه ها به زودی وارد چرخه نگهداری از محصوالت کشاورزی شوند 450کرد که در صورت تخصیص 

ی کشور طی سه سال میلیون تنی ظرفیت سردخانه ها 1.5مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 

ظرفیت مجموع سردخانه های  91به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، چنگیز اسفندیاری گفت: تا پایان سال  .دولت یازدهم خبر داد

وی توسعه زنجیره سردخانه ها و انبارهای فنی را از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی در دولت .میلیون تن بوده است 2.5کشور 

 .دانستیازدهم 

هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: این ظرفیت طی  120حدود  91اسفندیاری ظرفیت انبارهای فنی پیاز و سیب زمینی را تا سال 

سردخانه نیمه فعال به  385وی همچنین از پیشرفت فیزیکی .هزار تن رسیده است 344برابر افزایش به  3سه سال دولت روحانی با 

میلیارد تومان اعتبار، این سردخانه ها به زودی وارد  450ر داد و پیش بینی کرد که در صورت تخصیص میلیون تن خب 1.2ظرفیت 

مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد .چرخه نگهداری از محصوالت کشاورزی شوند

ی از میوه و سبزیجات و همچنین توسعه سردخانه های زیر صفر کشاورزی بر توسعه سردخانه های باالی صفر درجه برای نگهدار

وی توسعه سردخانه ها و انبارهای فنی را به منظور حفظ کیفیت محصوالت .درجه برای محصوالت گوشتی و پروتیینی تاکید دارد

ت بهداشت، درمان و آموزش فسادپذیر کشاورزی ضروری خواند و گفت: تمام واحدهای تحت پوشش باید مجوزهای چهارگانه را از وزار

 .پزشکی و سازمان استاندارد اخذ کنند و هیچ واحدی بدون مجوز وزارت بهداشت اجازه عرضه محصوالت غذایی را ندارد

میلیون تن به ظرفیت این واحدهای  3اسفندیاری اعالم کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه با احتساب سردخانه های نیمه فعال باید 

درصد  50وی در مورد انبارها نیز تصریح کرد: در حال حاضر انبارهایی با پیشرفت فیزیکی .محصوالت کشاورزی اضافه شودنگهداری 

  .میلیارد تومانی، این انبارها به بهره برداری می رسد 200هزار تن داریم که در صورت تامین اعتبار  667و با ظرفیت 

http://www.iana.ir/fa/news/42127/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 توسعه صادرات،مستلزم ارتقای کیفی محصوالت داخلی و تبلیغات هر چه بیشتر است

گفت:توسعه صادرات غیر نفتی در کشور،مستلزم تامین مولفه های موثر و کارآمد همچون ارتقای کیفی محصوالت کارشناس اقتصادی 

 .داخلی،تبلیغات هر چه بیشتر،شناخت و اشراف دقیق به نیازهای موجود در بازارهای بین المللی و بسته بندی مناسب و جذاب است

توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش گسترده و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .سوی دستگاه ها و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گیرد تعدد کشورهای هدف برای حصول امر صادرات از ضروریاتی است که باید از

 .به این موضوع حائز اهمیت،تاکید ویژه ای داشتند 1396رهبر معظم انقالب در تبیین وتشریح الزامات اقتصادی سال 

راهکار های در همین راستا و با عنایت به ضرورت و الزامی که در این خصوص احساس می شود،در گفت و گوی پیش رو، موانع و 

سید رضا طباطبایی،دانش آموخته رشته اقتصاد .تسریع و تسهیل رشد صادرات غیر نفتی در کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

،با اشاره به نقش بسیار جارت و کشاورزیصنعت،ت و یکی از فعاالن حوزه تولید مواد غذایی در استان تهران،در گفت و گو با خبرنگار

تعیین کننده و حائز اهیمت صادرات در رشد و توسعه اقتصادی اظهار داشت:واقعیت های اقتصادی جهان امروز،ایجاب می کند برای 

وی افزود:با نگاهی به سیاست های اقتصاد .دستیابی به شکوفایی اقتصادی،به مقوله ارتقای سطح صادرات توجه ویژه ای مبذول شود

مقاومتی به اهمیت نافذ و برجسته این امر پی خواهیم برد،اما متاسفانه، علیرغم تاکیدات ویژه ای که به این اصل خطیر شده،توفیق 

 بیانات در که شود می خالصه کشور  6تا  5چنداتی در این خصوص حاصل نشده است و عمده محصوالت صادراتی کشور ایران به 

 .رهبری در حرم مطهر رضوی نیز به آن اشاراتی شد معظم  مقام

طباطبایی عنوان کرد:کشور ایران از حیث ظرفیت های اقتصادی از توانمندی های بسیاری برخوردار است اما بهره گیری هدفمند و 

این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:رشد و .اصولی از آن،مستلزم بکار بستن روش های معقوالنه و اقتضائات خاص به خود می باشد

 .توسعه اقتصادی،نیازمند تامین مولفه های الزم همچون ارتقا و بهبود کیفی محصوالت داخلی می باشد

وی افزود:به واقع،کاال و محصول تولید شده،اعتبار و توانمندی کشورمان را در عرصه تولید و عرضه محصوالت داخلی به تصویر می 

ه کم کاری،ضعف و یا قصور در این بخش،به جایگاه ایران در چنین عرصه ای خدشه وارد می کند و به تبع،تعهد،مسئولیت کشد و هرگون

 .پذیری و عِرق و تعصب به آبروی ایران در سطح مجامع بین المللی،ضرورتی است که باید در اولویت تولید کنندگان داخلی قرار گیرد

ندگان داخلی،به نوعی سفیران ایران در حوزه کاالها،محصوالت و اقالم عرضه شده از سوی طباطبایی گفت:به تعبیری،تولید کن

کشورمان به شمار می روند و هر آنچه در ارتقای کیفی چنین محصوالتی تالش شود به تبع،میزان اعتبار و تقاضا برای خرید محصوالت 

:در کنار این امر،شناخت دقیق و اصولی از نیاز بازارهای خارجی و دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد.ایرانی افزایش خواهد یافت

بین المللی و تبلیغات صحیح و هدفمند از دیگر ضروریاتی است که نباید به سادگی از آن عبور کرد و به تبع، هرگونه غفلت در چنین 

فیت بسته بندی از دیگر الزاماتی است وی افزود:کی.عرصه ای،حصول توفیقات شایسته در عرصه صادرات را به چالش خواهد کشید

که در افزایش ضریب تقاضا نسبت به خرید و تهیه محصوالت ایرانی نقش بسزایی ایفا می کند که نمونه بارز آن در بسته بندی جذاب 

قتصادی و طباطبایی گفت:نقش رایزنان ا.و شکیل زعفران ایرانی از سوی برخی از کشورهای اروپایی به روشنی نمود پیدا می کند

دستگاه دیپلماسی کشور نیز در این عرصه بسیار حائز اهمیت است و قطعا با اتخاذ تدابیر ویژه از سوی دیپلمات های ایرانی برای 

بستر سازی مطلوب وشایسته در جهت هموار سازی مسیر صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای دیگر به موفقیت های هر چه 

ش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد:تعریف بسته های حمایتی موثر از تولید کنندگان داخلی دان.بیشتری نائل خواهیم شد
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و ایجاد تضمین های اساسی برای کاهش ریسک صادرات و جبران خسارات احتمالی در فرایند صادرات، بخصوص از مسیر های آبی 

 .رشد و توسعه صادراتی بیشتری در عرصه غیر نفتی نائل شداز دیگر عواملی است که با اولویت قرار گرفتن آن،می توان به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6024424/%D8%AA%D9%88%D8%B3 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 توسعه صادرات غیر نفتی، موتور محرک اقتصاد

حمایت  های صادراتی ویک کارشناس اقتصادی گفت: توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان موتور محرک اقتصاد، تنها با تخصیص مشوق

صنعت، تجارت و دی در گفتگو با خبرنگار محمد حسین میر محمدی کارشناس اقتصا.یابدهمه جانبه ار صادرکنندگان تحقق می

اظهار داشت: با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیر نفتی موتور محرک اقتصاد است،  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی 

اکنون رسد که تهای ذی ربط به نظر میهای الزم با وزارتخانه و دستگاهبا توجه به مشکالت کمبود سرمایه در گردش و نبود هماهنگی

های ذی ربط باید تدابیری بیندیشند تا اجرای اقتصاد وی افزود: وزارتخانه.اقتصاد مقاومتی آن طور که باید و شاید تحقق نیافته است

های میر محمدی ادامه داد: سیاست اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه باید جزء اولویت.اومتی نتایج بهتری در بر داشته باشدمق

 .های کالن مجلس و دولت به این سمت و سو حرکت کنداصلی قرار گیرد به طوریکه سیاست

یان کرد: توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان موتور محرک این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت توسعه صادرات غیر نفتی ب

های صادراتی امکان پذیر است که به سبب عدم دستیابی دولت به منابع حاصل از صادرات، این امر اقتصاد تنها با تخصیص مشوق

های الزم از ربوطه و حمایتهای موی در ادامه افزود: اجرای کامل قوانین، هماهنگی میان وزارتخانه.رشد قابل توجهی نداشته است

اهد های اقتصاد مقاومتی خوسوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از تولیدکنندگان منجر به تحقق بخش قابل توجهی از مسائل و مولفه

 .های داخلی به کار گرفته شودبه گفته میر محمدی در راستای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی باید حداکثر پتانسل و ظرفیت.شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6014749/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰7تاریخ: 

 ریزی مناسب الزمه تحقق اقتصاد مقاومتیاهمیت ویژه بخش کشاورزی در رشد تولید داخلی/برنامه 

یک کارشناس اقتصادی گفت: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و حضور فعاالن اقتصادی در عرصه های جهانی و 

 . رقابت با تولیدکنندگان مطرح دنیا به برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده نیاز دارد

هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیاء اقتصاد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

تر معلوم و مشخص شود و اگر بومی سازی، خصوصی شدن، ملی است، موجودیت این اقتصاد که ایرانی و اسالمی است باید هر چه به

های اقتصاد مقاومتی بدانیم بدون شک بخش کشاورزی می تواند یکی از حوزه های پیشرو در پر بازده و تولید زابودن را از شاخص

ای هترین جهت گیریء اصلیبر این اساس با توجه به اینکه در چند سال اخیر مقام معظم رهبری اقتصاد را جز.اقتصاد مقاومتی باشد

رود مسئوالن برای کشاورزی که منشا تولید ملی و سرمایه ایرانی است اهمیت بیشتری قایل شوند و با کشور قرار داده اند، انتظار می

 .های حمایتی از کشاورزان حمایت کننداصالح قوانین دست و پاگیر در اعطای تسهیالت کشاورزی و ارائه بسته

درحال حاضر بخش  :افزوداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی ی در گفتگو با خبرنگار سید راضی نور

 .دارد صحیح و مناسب ریزی برنامه به نیاز بخش این هنوز اما بردارد، مقاومتی اقتصاد کشاورزی توانسته گام هایی را درجهت تحقق 

های مثبتی در این راستا ها همچون صنعت، معدن ، گردشگری و کشاورزی گاموی ادامه داد: باتوجه به اینکه در بسیاری از بخش

اند، ادامه مسیر به حمایت بیشتر دولت از فعاالن بخش خصوصی  برداشته شده ، اما هنوز به طور کامل به اهداف مورد نظر دست نیافته

این کارشناس کشاورزی با اشاره به اینکه بخش صادرات هنوز نتوانسته به طور کامل موفق عمل نماید عنوان کرد: برای .نیاز دارد

 .رسیدن به این امر، برنامه ریزی بلندمدت و کارشناسانه جهت باالبردن کیفیت نیاز است

تواند زمینه حضور فعاالن اقتصادی در عرصه های جهانی و رقابت با تولیدکنندگان مطرح دنیا گفته نوری، برنامه ریزی مناسب میبه 

 . را فراهم سازد

http://www.yjc.ir/fa/news/6018325/%D8%A7%D9%87%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

افزایش تولید محصوالت کشاورزی کلید حل معضل اشتغال و نقدینگی/ تولید دانه های روغنی در سال قبل 

 برابر شد 3

 .نیز مانند نقدینگی و اشتغال حل می شودوزیر کشاورزی گفت: با افزایش تولید محصوالت کشاورزیبسیاری از مشکالت اقتصادی 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار 

اظهار داشت: در بخش کشاورزی سیاست های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری و امام خمینی را پیگیری  96خبری سال 

وی با نگاه به بخش کشاورزی افزود: قابلیت های نهفته ای در این بخش وجود دارد و آنچنان که باید و شاید تا کنون  .خواهیم کرد

بهره گرفته ایم به صورت بهره ور عمل نکرده ایم، از این رو با رعایت مسائل زیست محیطی کشف و بهره برداری نکرده ایم و اگر هم 

می بایست بهره برداری را به بهترین حالت ممکن برسانیم.حجتی با بیان اینکه متوسط بارش در کشور ما یک سوم میانگین جهانی 

بارش باران در مناطق شمالی را بر مناطق جنوبی و کویری  است افزود: از نظر طبیعی و فیزیکی این امر درست نیست که بیاییم

تقسیم نماییم تا سوءمدیریت خود را توجیه نماییم چرا که در برخی مناطق ظرفیت های فوق العاده ای وجود دارد که باید با مدیریت 

به مسائل تولید و کشاورزی در راستا  صحیح و سازگار و همراه طبیعت عمل کرد و هکتار را افزایش داد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره

اقتصاد مقاومتی بیان کرد: با توجه به حساسیت های و نگرانی هایی که در این بخش وجود دارد برنامه هایی در خصوص محصوالت 

اره به اینکه اشاساسی و استراتژیک با استفاده از تجربه سایر کشورها در دستور کار قرار گرفته است.این عضو کابینه دولت یازدهم با 

تولید دانه های روغنی در سال قبل سه برابر افزایش یافت، گفت: در راستا سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت برنامه هایی در زمینه 

افزایش تولید محصوالت اساسی نظیر گندم، شکر، جو، پنبه و دانه های روغنی تهیه کرده به طوری که با کاهش سطح زیرکشت 

ایش تولید و حل مشکل اشتغال و نقدینگی بوده ایم و همچنین تولید دانه های روغنی در کلزا و سایر دانه های به گندم شاهد افز

 درصدی را در داخل تأمین نماییم.70ساله نیاز  10سه برابر افزایش یافت ضمن آنکه در نظر داریم طی یک برنامه 

ح مکانیزاسیون مبارزه با قارچ و مدیریت صحیح در نحوه کاشت داشت حجتی در ادامه یادآور شد: با اقداماتی نظیر افزایش سط

برداشت می توان عملکرد در هکتار را افزایش داد همانگونه که بر اساس آمار و ارقام مرکز وزارتخانه تراز تولید کشاورزی یک ونیم 

فزایش درآمد گندم کاران در سال گذشته هزار هکتاری گندم و ا 360میلیون تن از مصرف پیشی گرفت.این مقام مسئول از کاهش 

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد که این 600هزار و 3هزار تن گندم به ارزش 700میلیون و 4، 92خبر داد و گفت: در سال 

 میلیارد تومان رسید.500هزار و 14هزار تن به ارزش 500میلیون و 11رقم در سال گذشته به 

 ت امکان پذیر استخودکفایی در شکر به سهول

تولید شکر تنها  92وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در زمینه شکر بدون هیچ مشکلی می توان از واردات بی نیاز شد افزود: در سال 

هزار تن رسید که بخش عمده این افزایش عملکرد  650به یک میلیون و  95هز ار تن بود که این رقم در سال  100یک میلیون و 

میلیون تن رسید و این در حالی است 6کر و مابقی از چغندر قند به دست آمد.وی ادامه داد: سال گذشته تولید چغندر قند به از نیش

میلیون 2به یکباره به علت تصمیم دولت مبنی بر تعرفه صفر و واردات  87تولید همین میزان بود اما در سال  85و  84که در سال 

هزار هکتار چغندر 700تن رسید که بسیاری از کارخانه ها و کشاورزان متضرر شدند.حجتی از کاهش میلیون 2هزار تن شکر به 700و 

 103هزار هکتار به  773سال اخیر خبر داد و گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی در سطح زیر کشت چغندر بهاره  10بهاره طی 

ید که همواره معتقدم با توسعه کشت پاییزه و بازسازی کارخانه های تن رس 54تن به  27هزار هکتار تقلیل یافت اما متوسط تولید از 

 تسهیل شده در مناطق جنوبی می توان از واردات شکر بی نیاز شد.
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 توسعه دانه های روغنی در تناوب کشت گندم امکان پذیر است

درصد نیاز کشور  16،  84افزود: تا سال این عضو کابینه دولت یازدهم در خصوص وضعیت تولید دانه های روغنی طی سال های اخیر 

درصد کاهش یافت و با افزایش سطح زیرکشت کلزا موفق شدیم در سال  7الی 6در داخل تأمین می شد که به یکباره این رقم به 

درصد نیاز  70شم برابر افزایش دهیم و همواره امیدوار هستیم که این رقم ادامه یابد به طوری که تا پایان برنامه ش 3گذشته تولید تا 

کشور از منابع داخلی تأمین شود.وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تجهیز و نوسازی اراضی شمال در دستور کار قرار گفته است، 

درصد  40الی  30بیان کرد: با این کار امکان کشت دوم فراهم می شود که با این وجود عالوه بر افزایش تولید درآمد کشاورزان نیز 

درصد افزایش داشته افزود: با توجه به  8ش می یابد.وی با بیان اینکه تولید برنج در سال گذشته نسبت به سال ماقبل خود افزای

محدودیت منابع آبی کشت برنج در سایر استان های را منع کردیم اما به سبب سرمایه گذاری زیادی که طی این سال های در بهره 

 ه در طول تاریخ کشاورزی و خاک و آب بی نظیر است.بری آب صورت گرفته می توان گفت ک

این مقام مسئول با بیان اینکه ظرفیت های مقفولی در کشور وجود دارد که تا کنون شناسایی نشده اند، اظهار داشت: در بحث گلخانه 

ی ر کرد قدم های خوبها به سبب آنکه در غیر فصل می توان محصوالتی نظیر سبزی و صیفی را تولیدو برای برخی کشورها حاض

درصد ورودی صندوق توسعه ملی به صورت  10برداشته شده و تسهیالت اعتبارات خوبی در این زمینه قائل شدیم به طوری که 

ریالی به پروژه توسعه گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس متمرکز شده است.به گفته وی در هرهکتار گلخانه عالوه بر اشتغال مستقیم 

درصد کاهش داد. ضمن آنکه اگر بتوانیم محصول مورد نظر بازارهای  90وان بهره بری آب نسبت به فضای باز را به نفر می ت 10

منطقه را تولید نماییم می توان ارزش افزوده باالیی را برای کشور به ارمغان آورد.حجتی با بیان اینکه در بحث گلخانه های خیلی 

ث گلخانه در سال گذشته باید گفت در این زمینه بسیار عقب هستیم به طوری که سال عقب هستیم افزود: علی رغم رکورد احدا

هزار هکتار را در حضور کار 2هکتار ایجاد کردیم وامسال احداث  200هکتار هدف گذاری شده تنها هزار ون  500گذشته از هزار و 

میلیارد تومان  800د وگفت: سرمایه بان کشاورزی از هزار و خود قرار دادیم.این مقام مسئول از افزایش سرمایه بانک کشاورزی خبر دا

 درصد منابع در اختیار بخش کشاورزی است. 90هزار میلیارد تومان رسید که  6دراواخر سال گذشته به  92سال 

 هزار تن ماهی در قفس 2۰۰هدف گذاری تولید 

تن بوده  50صید و پرورش محصوالت آبزی یک میلیون و وی در خصوص توسعه طرح پرورش ماهی در قفس افزود: امسال کل تولید 

هزار تن آبزی هدف گذاری شده که امیدواریم به این 200در حالی که با وجود موافقت نامه های اصولی در برنامه ششم توسعه تولید 

قفس  370گذشته حدود آغاز شد که بهمن ماه سال  93رقم برسیم.حجتی در ادامه یادآور شد: طرح پرورش ماهی در قفس از سال 

در دریا داشته ایم.وی در خصوص توسعه گیاهان دارویی بیان داشت: توسعه گیاهان دارویی در اراضی شیب دار در دستور کار قرار 

 گرفته که باتوجه به اقبال خوب تولیدکنندگان در شرایط کنونی تنها محدودیت توسعه نهاد وجود دارد.

صنعت دام و طیور افزود: در این بخش گاوهای اصیل خوبی داریم که با گاوداری های صنعتی اروپا وزیر جهاد کشاورزی با نگاهی به 

قابل رقابت است و می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصوالت لبنی هستیم به طوری که پای لبنیات غنی 

ا کنون نتوانسته ایم حق تولیدکنندگان شیر را به سبب موضوعاتی نظیر ایران به آمریکا نیز باز شده است.وی در ادامه افزود: گرچه ت

افت قیمت جهانی شیر طی سال های اخیر ادا کنیم اما با افزایش نرخ شیر جهانی در ماه های پایانی سال گذشته امیدواریم که 

یکی از دیگر از طرح های اقتصادی دامداران به حق و حقوق خود برسند.حجتی با بیان اینکه توسعه سیستم های نوین آبیاری 

هزار هکتار به سیستم های نوین آبیاری پیشبینی شده که این رقم قابل توجهی است 300مقاومتی است افزود: در سال جاری تجهیز 

 هزار هکتار هم نبوده است.10چرا که در دهه اول انقالب این رقم در حد 
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 تولید در کشاورزی محدود به مزرعه نیست

نه دولت یازدهم در خصوص سیاست بازار در ازای بازار که تولید در کشاورزی محدود به مزرعه نیست بیان داشت: تولید عضو کابی

معیشتی کشاورزی می تواند در مزرعه محدود شود اما تولید انبوه و اقتصادی اگر در مزرعه انجام گرفت و محدود به مزرعه شد، 

کود در سایر بخش های اقتصادی حاکم است عنوان کرد: تولید کنندگان محصوالت زراعی، محکوم به شکست است.وی با بیان اینکه ر

 گوشت، مرغ و غیره از چند منظر نظیر تأمین محصالت استراتژیک و امنیت غذایی مردم نمی توانند کند حرکت کنند.

 سم و کود دوا و غذاست

سم و کود دوا و غذاست و این اصل را باید پذیرفت و تنها حجتی در خصوص کاهش کیفیت و مصرف بی رویه سموم اظهار داشت: 

می بایست روز به روز به سمت و سوی سموم سالم و کم خطر حرکت کرد که در این زمینه با برچیده شدن فروشگاه های غیر مجاز 

ااینکه ه مزرعه تولید برسیم کمرقمی که سازمان حفظ نباتات در حال پیگیری است به دنبال آن هستیم تا با این کد ب 16با اجرای کد 

امروزه در مرغ این امر صورت گرفته است.وزیر جهاد کشاورزی در خصوص خرید تضمینی گندم وصادرات مازاد آن افزود: با توجه به 

میلیون تن گندم بر اساس مصوبه شورای اقتصاد خریداری شود و حال در صورت  11سیاست اقتصاد مقاومتی امسال حداقل بایستی 

هزار و 8ستمرار وضعیت مساعد آب و هوا در زمینه صادرات گندم باید تمهیداتی اندیشیده شود به گفته وی امسال رقمی بالغ بر ا

 میلیارد تومان در بودجه برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده که این رقم قابل توجه است.200

http://www.yjc.ir/fa/news/6033847/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8% 
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 نهاده  
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 نوغان داری

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 صنعت نوغانداری جانی تازه می گیرد؟

فعالیت های درآمد زا در بخش کشاورزی مطرح بودکه به سبب رکود بازار بسیاری از روزگاری صنعت نوغانداری به عنوان یکی از 

چند  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .نوغانداران از این صنعت روی برگردانند

سالی است که شغل نوغانداری به عنوان یک حرفه قدیمی نسل به نسل توسط روستاییان حفظ شده و این فعالیت اقتصاد روستایی 

زا در بخش  روزگاری صنعت نوغانداری به عنوان یکی از فعالیت های درآمد .را در برخی فصول به ویژه بهار رونق بخشیده است

 .کشاورزی مطرح بود که متاسفانه رکود بازار فرش ابریشم و صادرات موجب شد که بسیاری از نوغانداران از این صنعت روی برگردانند

بسیاری از کارشناسان با برنامه ریزی مناسب و همگرایی میان دستگاه های مروبطه به دنبال شکوفایی و احیا مجدد این صنعت 

 :ایم داده ترتیب را گفتگویی استا با علی اصغر داداش پور رئیس مرکز توسعه نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی در این ر.هستند

 .در خصوص وضعیت صنعت نوغانداری توضیح دهید

داداش پور: علی رغم مشکالت سال های گذشته امروزه نوغانداری به عنوان یک شغل جانبی و مکمل در خبش کشاورزی و حرفه 

ویژه مناطق محروم قرار گرفته چرا که می تواند نقش فزاینده ای در تولید ثروت و  به مختلف مناطق توجه مورد ایده آل روستایی 

 .کاهش فقر این مناطق داشته باشد

 آیا توسعه نوغانداری می تواند با سیاست های توسعه پایدار همسو باشد؟ 

داداش پور: افزایش تقاضای جهانی برای مصرف ابریشم می تواند در قالب یک مدل اقتصادی و تجاری با رویکرد زنجیره ارزش همسو 

 .با سیاست های توسعه پایدار قلمداد شود

 و احیا این صنعت وجود دارد؟آیا برنامه ای برای تامین نیاز داخل  

داداش پور: برحسب تاکید وزیر جهاد کشاورزی برنامه های متنوعی برای حفظ وضع موجود،احیا و توسعه نوغانداری در مناطق 

مختلف به ویژه استان های نوغان خیز در دستور کار قرار گرفته به طوریکه قصد داریم مجددا نوغانداری به سفره زندگی کشاورزان و 

 .نوغانداران بازگردد

 وضعیت توزیع نوغان هیبرید در سال جاری چگونه بوده است؟ 

استان به ویژه استان های گیالن، خراسان رضوی،گلستان،خراسان شمالی،  20داداش پور: در سال جاری توزیع تخم نوغان هیبرید در 

 .شم هستند، صورت گرفته استمازندران،آذربایجان شرقی و اصفهان که عمده ترین مناطق پرورش کرم ابری

 آیا در سایر استان ها برنامه ای برای احیا تولید و پرورش کرم ابریشم وجود دارد؟

داداش پور: در سال جاری برخی استان ها اعم از لرستان، کردستان، کرمانشاه و همدان به دنبال احیا تولید و پرورش کرم ابریشم 

ناطق مختلف کاشت درخت توت به عنوان غذای اصلی کشت ابریشم صورت گرفته تا با هستند که به دلیل وجود مزیت نسبی در م

 .کنترل دما، رطوبت و سایر مولفه ها بتوان به پرورش کرم ابریشم رسید

تن پیله تر  923هزار جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران توزیع شد که این امر تولید  28گفتنی است که در سال جاری بالغ بر  

 .شد ابریشم نخ تن 147و یشم ابر

 وضعیت قیمت تضمینی پیله تر ابریشم طی سال های اخیر چگونه بوده است؟ 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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،  94درصد،  13، 93داداش پور: نرخ قیمت تضمینی پلیه تر ابریشم به عنوان یک مکانیزم حمایتی برای ترغیب نوغانداران در سال 

سبب وجود کشش بازار تمامی پیله های تولیدی با نرخ های باالتر از قیمت درصد رشد همراه بوده که به  10با  95درصد و  16

 .تضمینی به صورت نقدی توسط بخش خصوصی جمع آوری شده که این امر هیچ گونه بار مالی برای دولت نداشته است

هزار تومان از نوغانداران  21تر از تومان بوده و این درحالی است که باال 610هزار و  16نرخ قیمت تضمینی برای هر کیلو پیله ابریشم 

 .خریداری شده است

 آیا برای حمایت از نوغانداران برنامه ای در نظر گرفته شده است؟

ارتقای دانش و مهارت نوغانداران، افزایش بهره وری در واحد های پیله وری، تامین نهاده ها اعم از نهال توت و تخم نوغان در دستور 

 .تومان در اختیار آنها قرار می گیرد 500هزار و  7سال گذشته همان  13که تخم نوغان هیبرید با قیمت کار قرار گرفته به طوری

روز دوره پرورش اختصاص یابد چرا که در نگاه های اقتصادی اگر به رویکرد زنجیره ارزش اتخاذ  45صنعت نوغانداری صرفا نباید به 

 وارینوغان از ارزش زنجیره خیز نوغان های استان تمامی در که نکنیم کار به جایی نخواهیم برد چرا که تمامی سیاست ها بر آن است 

 .ییمنما دنبال را کنندگان مصرف به ارائه و بریشمیا محصوالت تولید تا

 .درخصوص وضعیت صنایع ابریشمی توضیح دهید

داداش پور: در حال حاضر زنجیره متمرکز تولید در کشور وجود ندارد که همین امر موجب شده تا تمامی پیله های تولیدی توسط 

 .صنایع بزرگ ابریشم کشی در کشورغیر فعال هستند کارخانه 4کارگاه های سنتی ابریشم کشی تبدیل نخ شود چرا که 

ما در حال پیگیری تاسیس صندوق حمایت از توسعه نوغانداری در کشور هستیم چرا که این صندوق می تواند همگرایی مشترکی 

 .بین زنجیره ابریشم از پرورش تا تولید محصوالت ابریشمی ایجاد نماید

 شود؟ساالنه چه میزان پیله ابریشم وارد می 

تن انواع نخ های ابریشمی وارد شده که به نظر می رسد با  359تن پیله خشک و  94،183داداش پور: براساس آمار گمرک سال 

 .وجود مزیت های نسبی فراوان در صنعت اعم از قیمت تضمینی و ...احیا صنعت نوغانداری امکان پذیر است

http://www.yjc.ir/fa/news/6008385/%D8%B5%D9%86%D8%B 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۹۶/۰۱/۰۹ : تاریخ

 میلیون گرسنه بر جا گذاشته است  3۰تداوم جنگ و بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا 
ها سبب شده است نیمی دهد که مناقشات و تداوم بحراننشان میفائو( )جدیدترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

به نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش  .تر شوداز مردم سوریه دچار ناامنی غذایی شدید شده و وضعیت تغذیه در یمن و عراق نیز وخیم

 بازبینی منطقه ای ناامنی غذایی»در جمهوری اسالمی ایران، گزارش اخیر فائو با عنوان  از نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی )فائو(

 FAO Regional Overview of Food Insecurity in the Near East and North) «در خاور نزدیک و شمال آفریقا

Africa) و شمال آفریقا به شدت کاهش یافته  دهد که در پنج سال گذشته سطح امنیت غذایی و تغذیه در خاور نزدیکنشان می

تحقق یافته و منجر به کاهش شیوع سوءتغذیه، عقب ماندگی  2010این امر باعث شده تا پیشرفت های مداومی که پیش از سال .است

 و رشد، کم خونی و فقر شده بود، عمال کم رنگ شود. در این گزارش اعالم شده که وخامت شرایط در منطقه عمدتا ناشی از شیوع

استفاده کرده و نشان داده  (FIES)فائو در این ارزیابی از مقیاس تجربه ناامنی غذایی .شدت مناقشات و بحرانهای طوالنی بوده است

 9.5نزدیک به  2015و  2014که شیوع ناامنی شدید غذایی در جمعیت بزرگسال خاور نزدیک و شمال آفریقا در فاصله سالهای 

 .است  میلیون نفر در این منطقه 30مخاطره افتادن امنیت غذایی تقریبا درصد بوده که به معنای به 

عبدالسالم اولد احمد، دستیار مدیر کل فائو و نماینده منطقه ای این سازمان در خاور نزدیک و شمال آفریقا، در اینباره گفت: این 

ای در خصوص امنیت های بی سابقهی با چالشمنطقه به دلیل ریسک های متعدد ناشی از مناقشات، کمبود آب و تغییرات اقلیم

، 2030غذایی مواجه است. کشورهای منطقه باید به منظور دستیابی به هدف توسعه پایدار برای پایان دادن به گرسنگی تا سال 

های الزم دستیار مدیر کل فائو همچنین تأکید کرد که یکی از پیش شرط.مدیریت پایدار جامع و بلندمدت آب را نیز اعمال کنند

آمیز و با محیطی صلح» های ناشی از کمبود آب و تغییرات اقلیمی مقابله کنند، برخورداری از برای اینکه کشاورزان بتوانند با چالش

عمیق تر شده و باعث شده تا بیش از نیمی از جمعیت این کشور  2016و  2015های بحران سوریه به ویژه در سال.است «ثبات

تعداد افراد دچار ناامنی غذایی و  .میلیون نفر دیگر نیز، عمدتا در کشورهای همسایه، آواره شوند 4.8غذایی بوده و نیازمند کمکهای 

، 2030گزارش فائو تأکید می کند که عالوه بر مناقشات و بحرانها، تا سال .آوارگان داخلی در یمن و عراق نیز در حال افزایش هستند

ادیترین چالشها در برابر پایان بخشیدن به گرسنگی، دست یافتن به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و کمبود آب و تغییرات اقلیمی بنی

ترویج کشاورزی پایدار است. کمبود آب از عوامل تغییر ناپذیر در تولیدات کشاورزی خاور نزدیک و شمال آفریقا بوده و باعث وابستگی 

فائو در منطقه یاد شده « ابتکار منطقه ای کمبود آب »ی که در چارچوب بر اساس مدارک.این منطقه به واردات غذایی شده است

جمع آوری شده است، انتظار می رود تغییرات اقلیمی امنیت غذایی را در حوزه برخورداری، دسترسی، ثبات و بهره برداری از غذا 

برخورداری از آب را نیز به مخاطره انداخته  تحت تأثیر قرار دهد. این در حالی است که بیشتر تأثیرات تغییرات اقلیمی در منطقه

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960109000685 

 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960109000685


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 فروردین اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم 

 

217 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 مناطق روستایی در کرانه باختری کمک می کندفائو به بهبود امنیت غذایی در 

محدودیت دسترسی به آب یکی از مهمترین مشکالت کشاورزان و دامداران فلسطینی در کرانه باختری است. بدون دسترسی مداوم 

 فرصت به آب، اقتصاد روستایی رشد گسترده ای نخواهد داشت. چنین امری امنیت غذایی در جوامع روستایی را تهدید می کند و

 .های آسیب پذیری را که در روستاها زندگی می کنند محدود می کندهای شغلی کشاورزان بدون زمین و دیگر گروه 

محدودیت دسترسی به آب یکی از مهمترین مشکالت کشاورزان و دامداران فلسطینی در کرانه باختری است. بدون دسترسی مداوم 

اهد داشت. چنین امری امنیت غذایی در جوامع روستایی را تهدید می کند و فرصت به آب، اقتصاد روستایی رشد گسترده ای نخو

 های آسیب پذیری را که در روستاها زندگی می کنند محدود می کند.های شغلی کشاورزان بدون زمین و دیگر گروه 

خاطر کمبود بارندگی که گاه تقریبا هیچ به  های جنین و هبرون و الخلیلبه گزارش ایانا از وب سایت فائو به طور خاص در استان 

های کشاورز آن هایی هستند که کشاورزی است، دسترسی به منابع آبی به طور فزاینده پراکنده و کمیاب است و فقیرترین خانواده

میلیون  1.9قیمت  هایی به میالدی به این سو پروژه 2011دیم دارند.وزارت کشاورزی فلسطین با حمایت فائو و اتحادیه اروپا از سال 

ها در زمینه کمک به بازسازی مخازن آب دالر برای رسیدگی به کمبود آب و ترویج اشتغال روستایی اجرا کرده است. این پروژه 

 قدیمی و ایجاد امکانات جدید و همچنین ارائه آموزش هایی درباره فعالیت های کشاورزی و مدیریت صحیح آب به افراد محلی است.

 رحله ای فائو برای مقابله با کمبود آب و ایجاد فرصت اشتغال روستایی مناسب پروژه دو م

مخزن قدیمی با  35مخزن جدید آب ساخته شد. عالوه بر این، بیش از  456 "انتقال پول نقد"در مرحله اول این پروژه با برنامه 

اگرچه هدفش ساخت و ساز و بازسازی مخازن آب  ژهکمک روستاییانی که در این پروژه استخدام شده بودند، بازسازی شد. این پرو

بود ولی فرصت های شغلی کوتاه مدتی هم برای کشاورزان بومی ایجاد کرد.در مرحله دوم این پروژه کارشناسان کشاورزی به کشاورزان 

ان از مخازن جدید درست محلی شیوه های مدیریت کشاورزی و آبیاری را آموختند و اطمینان حاصل کردند که خانواده ها و کشاورز

های خانوار آسیب پذیر کشاورز در کرانه غربی فلسطین منبع آب پایدار به دست آوردند. نظارت 500استفاده می کنند. در نتیجه 

سرمایه گذاری در زیرساخت  .بعدی بر پروژه نشان داد که درآمد این خانوار ها افزایش و همچنین امنیت غذایی شان بهبود یافته است

 هایها همچنین فرصت های شغلی کوتاه مدت قابل توجهی برای کارگران فقیر روستایی ایجاد کرد و درآمد حاصل از این فرصت

ای هشغلی به احتمال زیاد به بقیه جامعه گسترش می یابد.زنان سرپرست خانوار در کرانه باختری فلسطین برای دسترسی به فرصت

 158یادی مواجه هستند. برنامه حاضر پلی بر شکاف جنسیتی در این منطقه بود و با تمرکز بر شغلی مولد و مناسب، با چالش های ز

از کسانی که از پروژه منتفع می شدند(، از آن ها برای ایجاد درآمدهای جایگزین  %32خانوار که توسط زنان اداره می شد )یعنی 

ای متعارف )مانند پساب ها( برای آبیاری در فلسطین را گزینه فلسطین، استفاده از آب غیر  حمایت کرد.وزیر امور محیط زیست

امیدوار کننده برای انطباق با تغییرات آب و هوایی دانست ولی تاکید کرد باید در این مورد محتاطانه برنامه ریزی کرد تا از اثرات 

هداف اصلی رویکرد دوگانه این پروژه بالقوه منفی زیست محیطی جلوگیری شود.در حقیقت ایجاد شغل و معیشت مناسب یکی از ا

ساله داشته باشد. عالوه بر آن با ارائه آموزش به افراد ذی نفع  50-40 مخزن آب ساخته شد که انتظار می رود طول عمری 500بود. 

ر موقعیت در پروژه، استفاده کافی از زیرساخت تضمین می شود و در طول زمان زیرساخت ها مدیریت و نگهداری می شوند. این ام

های اشتغال را بلند مدت می کند.مخازن ذخیره آب در زمان بحران می توانند خطرات ناشی از نوسان میزان بارش باران را کاهش 

با درگیرشدن اعضای جامعه در ساخت و ساز مخازن آب، این پروژه مالکیت  دهند. به خصوص در مورد خانواده های کشاورزان فقیر.

را تضمین می کند.رویکرد این پروژه می تواند در دیگر مناطق روستایی که آب در آن کمیاب است و سطح محلی بر زیرساخت ها 
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فقر و ناامنی غذایی در آن باال است تکرار شود. ترکیب توسعه زیرساخت ها با روش هایی که به کشاورزان استفاده و مدیریت از این 

 دی برای خانواده کشاورزی محلی باشدزیرساخت ها را یاد می دهد می تواند پتانسیل مول

رویکرد این پروژه پل زدن بین حمایت های اجتماعی و تولید زیرساخت های الزم روستایی است که می تواند برای پیشبرد اشتغال 

 روستایی مناسب و معقول و توسعه پایدار به کار آید

http://www.iana.ir/fa/news/42123/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

بخشد/ کشاورزان به سمت پرورش محصوالت با ارزش باال و ای که توسعه روستایی را سرعت میشهرنشینی

 آورند تر رویمغذی

ها و و فائو، مدیریت شهرنشینی پایدار، چالش (IFPRI) المللی تحقیقات سیاست غذاییبا توجه به گزارش جدید مؤسسه بین

تواند برای شهرها و حومه آن مفید باشد، ایجاد های مواد غذایی و کشاورزی که میهای جدیدی را برای بازنگری سیستمفرصت

سایت فائو، به گفته خوزه گرازیانو دا سیلوا، مدیر کل فائو، تقاضای رو به رشد شهری برای مواد غذایی می به گزارش ایانا از .کندمی

، کنندتواند درآمد فقرای روستایی و بسیاری از افرادی که معیشت خود را از طریق کشاورزی کوچک و مزرعه خانوادگی تأمین می

زایی و چشم انداز توسعه وبرای ماندن افرادی که در حومه شهر های کشورهای در این موضوع برای اشتغال "افزایش دهد.وی افزود: 

 "تر برای شهرها، تولید شود.حال توسعه هستند، می تواند مهم باشد، همچنین باعث شده تا مواد غذایی سالم با دسترسی آسان

ن هایی که می توانند ایحلنابراین باید به راهاما تقاضای رو به رشد شهری به نفع کشاورزان کوچک است، ب"مدیرکل فائو گفت: 

فرصت را ایجاد کنند، بیندیشیم، همچنین با ایجاد تغییرات، باید نیازهای تغذیه ای، منابع طبیعی محدود، اشتغال و درآمد، مهاجرت 

شارکت کرده، به طیف که فائو در آن م IFPRIاین در حالی است که گزارش سیاست جهانی غذا "و دیگر عوامل را در نظر گرفت.

ای از مسائل مربوط به شهرنشینی اشاره کرده است.رشد جمعیت شهری به ویژه در آفریقا قابل مشاهده است، به طوری که گسترده

با رشدی سریع رو به رو خواهد بود و پیش بینی می شود در سطح  2030می توان گفت قاره ای است که جمعیت شهری اش تا سال 

درصد  90میلیارد نفر بیشتر، در مناطق شهری نسبت به امروز زندگی کنند. این در حالی است که آفریقا و آسیا  2.5جهان، در حدود 

مؤسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی و بخشی از  IFPRI ،IFPRI، مدیرکل Shenggen Fanدهند.این افزایش را به خود اختصاص می

CGIAR افراد فقیر شهری نسبت به نوسانات قیمت مواد غذایی، "است، گفت:  المللی کشاورزی()گروه مشورتی تحقیقات بین

پذیر تر از همنوعان روستایی خود هستند و سهم بیشتری از بودجه خانوار خود را برای خرید مواد غذایی نسبت به افراد آسیب

 "دهند.روستایی اختصاص می

 بازسازی زنجیره ارزش

وا، بازسازی زنجیره ارزش یک راه برای ترغیب تحوالت سودمند متقابل برای مناطق شهری و بنا به گزارش و به گفته گرازیانو داسیل

 روستایی، توسعه زنجیره ارزش و ایجاد سیستم های مواد غذایی کارآمد و فراگیرتر است.

یخچال ها( و تجهیزات ذخیره جاده های بهتر، نیروی برق قابل اعتماد و گسترده، حمل و نقل با سرد خانه ها )"گرازیانو داسیلوا گفت: 

سازی بهتر، همگی ابزارهایی هستند که می تواند به عنوان کلید این مسیر به شمار آیند، چنین تحوالتی باعث می شود تا کشاورزان 

 "به سمت پرورش محصوالت با ارزش باال و مغذی تر روی آورند، چراکه این موضوع برای تغذیه جمعیت رو به رشد شهری مهم است.

بر اساس این گزارش ، نگرانی ها درباره کیفیت مواد غذایی که به صورت محلی توسط ساکنان شهری در بسیاری از کشورهای در 

 (1)حال توسعه تولید می شود، اغلب باعث شده تا به استفاده از انواع وارداتی آن بینجامد.این درحالی است که برای یکپارچگی عمودی

غذایی داخلی نیاز است تا بهبود فراوری، ابزار خرد کننده )آسیاب(، تمیز کردن، بازاریابی، بسته بندی، نام بهتر، زنجیره ارزش مواد 

های تجاری و حتی سوپر مارکت ها اصالح شود. چنین روندی می تواند به ایجاد شغل در زمینه تجارت محصوالت کشاورزی و افزایش 

نظور افزایش بهره وری، کمک کند.همچنین گزارش نشان می دهد که چگونه توانایی بخش کشاورزی برای سرمایه گذاری به م

کشاورزان بیشتری می توانند از فعالیت های غیر مزرعه بهره برده و دارایی های خود را توسعه دهند. به همین دلیل، شهرهای میانی، 

 ع باید مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.می تواند در سرعت بخشیدن ارتباط شهر و روستا نقش مهمی بازی کنند و این موضو
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دهد که مجاورت با شهرهای کوچک این امکان را می دهد تا کشاورزان خرده پا فرصت های بیشتری برای بازار شواهد نشان می

 محصوالت خود و در مشارکت منافع حاصل از رشد اقتصادی سهم داشته باشند.

عنوان مقصد مهاجرت افراد فقیر که برای فرار از فقر به شهرهای توانند به، همچنین میاین در حالی است که شهرهای واسط )میانی(

تواند باعث توسعه روستایی شود، ارتباط قوی شهرهای میانی )واسط( می"بزرگ می روند، باشد.گرازیانو دا سیلوا خاطرنشان کرد: 

 "ی تری با خانواده خود داشته باشند.میان روستا و شهر به مهاجران این اجازه را می دهد تا رابطه قو

کشاورزان با استفاده از نهاده های جدید و در بسیاری از موارد با بهره بردن از انواع با کیفیت، برای پاسخ به تقاضا مصرف کنندگان 

ات مانند عملی شهری ، حاضر به پرداخت قیمت بیشتری هستند. همچنین تکنیک های جدید در بخش بعد از مزرعه از زنجیره ارزش،

ذخیره سازی سرد که کشاورزان کوچک در هند و بنگالدش استفاده می کنند و یا سیستم های اعتباری محلی در چین که اجازه 

می دهد تا کشاورزان به بذر اصالح شده و نهاده ها و یا بسته بندی سریع برنج و با برند تجاری دسترسی داشته باشند به این امر 

است.به طور خالصه، ایجاد زیرساخت بهتر روستایی می تواند برای کشاورزان و ساکنان شهرها نتایج مظلوبی در  کمک شایانی کرده

 پی داشته باشد./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

1- vertical integrationهای توزیع و : ادغام عمودی، در اقتصاد خرد و مدیریت، فرایندی است، که در آن یک شرکت، شرکت

 ها افزایش دهد.آورد، تا پس از مرحله تولید، کنترل خود را بر این قسمتخش، محصوالت خود را، تحت تملک خود در میپ

http://www.iana.ir/fa/news/42288/%D8%B4%D9%87%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 رونق تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزى در چین

اخیراً دولت محلى چین ، نمایشگاه تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزى در استان شاندونگ این کشور جهت آشنایی بیشتر 

هاى نوین بازاریابی الکترونیک آشنا کند. در این نمایشگاه روش ها وها برگزار کرد تا آنها را هم به شیوهتولیدکنندگان و تشکل

 چین، کلیه امکانات خود را به نمایشهاى پیک کاال ازجمله شرکت پستهای تجارت الکترونیک و بنگاههاى تولیدى، مؤسسهشرکت

 .گذاشتند

 قات آموزش عالی چیندکتر محمدحسین عمادى، مشاور فناوری های نوین وزیر جهاد کشاورزی و مشاور تحقی

بازاریابی محصوالت کشاورزى همواره از معضالت اساسی این بخش است. فسادپذیرى وحجیم بودن محصوالت کشاورزى همواره 

 دهد.شدت کاهش میدارد و منفعت آنها را از دسترنج خود بهتولیدکنندگان این محضصوالت را به تسلیم در مقابل قیمت بازار وامی

هاى ها و فروشگاهپا در چین از این قاعده مستثنى نبوده و بخش عمده اى از دسترنج آنها به واسطهمتوسط و خردهکشاورزان 

سال اخیر اقدامات جدى جهت ترغیب و تشویق کشاورزان و  10منظور کمک به کشاورزان در  رسد. دولت چین بهاى میزنجیره

ال شدت در حکه به -هاى مجازى و الکترونیکخود را بدون واسطه و از طریق شبکههاى کشاورزى کرده تا بتوانند محصوالت تعاونی

ساعدت هاى کشاورزى با مهاى کشاورزان و تعاونیاکنون بسیارى از تشکلکننده برسانند.همبه دست مصرف  -گسترش و توسعه است،

توانند محصوالت تولیدى خود به سرعت بیشتر و با وزارت کشاورزى این کشور با سرعت در حال آمادگى و آموزش دیدن هستند تا ب

 کننده برسانند.دست مصرفحاشیه سود منطقى و با رعایت سالمت و بهداشت غذایی به

هاى این کشور  هاى کشاورزى از طریق اینترنت سفارش تولید گرفته و جهت عرضه در فروشگاه ها و رستورانبرخى از تشکل  

م از طور مستقیها نیز محصوالت خود را بهرسانند. برخى از تشکلو در زمان مورد نظر به دستشان میتولیدات مورد نظرشان تولید 

کنند.اخیراً دولت محلى این کشور، نمایشگاه تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزى در چین به کشورهاى دیگر جهان صادر می

 هاى نوین بازاریابیها و روشرگزار کرد تا آنها را هم به شیوهها باستان شاندونگ جهت آشنایی بیشتر تولیدکنندگان و تشکل

 هاى پیک کاال ازجمله شرکتهای تجارت الکترونیک و بنگاههاى تولیدى، مؤسسهالکترونیک آشنا کند. در این نمایشگاه شرکت

 چین، کلیه امکانات خود را به نمایش گذاشتند.پست

کنندگان الکترونیک در چین رونق بیشترى داشته و بسیارى از تولیدکنندگان و مصرفدر بخش محصوالت ارگانیک و سالم، تجارت 

تنها به کشاورزان جهت کسب سود بیشتر کمک را به هم متصل کرده است. دولت چین امیدوار است با توسعه تجارت الکترونیک نه

با سرعت دسترسی بیشتر و بهتر افزایش داده و نیز کننده کاهش داده و سالمت محصوالت را کند، بلکه قیمت نهایی را براى مصرف

 ضایعات محصوالت کشاورزى را کاهش دهد./

http://www.iana.ir/fa/news/42282/%D8%B1%D9%88%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

و ارایه مطالب برای کمک به سودآوری کشاورزان/ از هر چهار شغل در نبراسکا، یکی مربوط به آموزش 

 کشاورزی است

قیمت پایین در بازار کشاورزی، مشکالتی را در مورد سودآوری کشاورزان و دامداران ایجاد کرده است، اما یک طرح جدید به حل این 

رزی، مشکالتی را در مورد سودآوری کشاورزان و دامداران ایجاد کرده است، اما قیمت پایین در بازار کشاو.مشکل کمک کرده است

( 1لینکلن )-، دانشگاه نبراسکاhastingstribuneبه گزارش ایانا از وب سایت یک طرح جدید به حل این مشکل کمک کرده است.

نندگان کشاورزی در راستای بهبود بهره وری شان راه برای ارایه ابزاری به تولید ک "تقویت اقتصاد کشاورزی نبراسکا"طرحی را با نام 

این طرح "( گفت :  York(و یورک ) Sewardبرای شهرستان سوارد ) Nebraska Extensionاندازی کرد.جنی ریس، مربی 

و  ر تحقیقما در نظر داریم تا اطالعات مبتنی ب"وی گفت: "براساس ماموریت دانشگاه در حمایت از تولید شاورزی ایجاد شده است.

  "پژوهش برای کشاورزان و دامداران را به اشتراک بگذاریم تا به آن ها در ایجاد درآمد و یا کاهش هزینه نهاده ها کمک شود.

با توجه به گزارش وزارت کشاورزی نبراسکا، از هر چهار شغل در نبراسکا، یکی مربوط به کشاورزی است و این بخش در اقتصاد این 

راه اندازی شده، که  Beef و Nebraska Extension’s CropWatchدارد.این طرح به تازگی درسایت های ایالت نقش مهمی 

قابل دسترسی هستند. اطالعات در قطعه های کوچک در طول زمان مربوط  beef.unl.eduو  cropwatch.unl.eduبه نشانی 

پردازش هستند.همچنین مقاله ها هم از ماه های آینده از  به مسایل گوناکون پرورش هر فصل قرار داده می شود و به آسانی قابل

طریق این دو سایت ارائه می شود که می تواند اطالعات را به اشتراک بگذارد. همچنین اشتراک گذاری اطالعات از طریق توییتر و 

ی را پیدا کنند و البته از این طریق افراد می توانند روش های سود آور"هم انجام می شود.ریس گفت:  #StrongNebAgهشتک 

ساخت اطالعات برای این طرح، با برگزاری سمینار کشاورزان و دامداران "باید دانست که یک روش برای تمام کشاورزان کار نمی کند.

 فوریه در ژنو با تمرکز بر کمک به مدیریت تولید کنندگان در شرایط دشوار فراهم شد. 22کالج امسال در 

لی برای صاحبان کسب و کار کوچک، به روز رسانی اطالعات زراعت و تولید دام، راهنمایی مالی برای اجاره، موضوعات شامل اصول ما

همچنین ارائه و نگهداری سوابق ساالنه می تواند به  مذاکرات با وام دهندگان مالی، مدیریت تنش های خانواده های کشاورزان بود.

، مربی فرمت شهرستان  Allan Vyhnalek .هایی برای حفط موقعیت امن تر بینجامدپیگیری آسان تر هزینه ها و پیدا کردن راه 

تولید کنندگان باید دقیقا تصمیم بگیرند که چه هدف نهایی مد نظرشان است وسپس در مورد آن بیندیشند "گفت:  ( Platte) پالت

 ( Clay) فرمت برای شهرستان های کلی ، مربی این Brandy VanDeWalle".و تصمیم گیرهایی را در طول سال اتخاذ کنند

، با کمک خیرین محلی توانسته به طور 2000از سال  Farmers and Ranchers Collegeکالج " :گفت (Fillmore)و فیلمور

 ررایگان مطالبی را برای عموم ارایه کند. کمیته راهبری هر سال تصمیم می گیرد تا چه مواردی را برای برای رسیدگی به مدیریت د

  ".زمان های دشوار که باعث تنش خانواده های کشاورزان هم می شود ، مد نظر قرار دهد

 ترجمه: فرحناز سپهری

 :پی نوشت

ریکا و های غرب میانه آملینکلن، یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در شهر لینکلن، در ایالت نبراسکا در ایالت-دانشگاه نبراسکا -1

 .به شمار می رودقدیمی ترین دانشگاه این ایالت 

http://www.iana.ir/fa/news/42277/%D8%A2%D9%85% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۱تاریخ: 

 به تیم ماداگاسکار رسید FAO-IFAD-WFP جایزه دوساالنه

-FAO را به عنوان برنده جایزه دوساالنه (1مستقر در رم ، اعضای تیم کشور ماداگاسکار) سه سازمان غذایی سازمان ملل متحد

IFAD-WFP  برای ترویج انعطاف پذیری روستایی و افزایش امنیت غذایی در این کشور که جزیره ای در اقیانوس هند در جنوب ،

 .شرقی آفریقا است، معرفی کردند

برای برتری در کار میدانی و تالش  FAO-IFAD-WFPبه گزارش ایانا از وب سایت فائو این گروه، به عنوان برنده جایزه دوساالنه 

وحمایت از مردم ماداگاسکار برای مقابله با عواقب ناشی از خشکسالی های متوالی، انتخاب  2016و  2015های خود طی سال های 

ی سازمان ملل متحد مستقر در رم ، یک گروه بین سازمانی را از کشورها انتخاب می کنند که توانسته شد.هر دو سال، سه آژانس غذای

( همکاری کند و WFP( و برنامه جهانی غذا )IFADبه گونه ای موثر با سازمان های فائو ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی )

 گرسنگی و تغذیه ، چالش های مهم آن ها ست، بهره ببرد. از آن به عنوان اهرمی برای تقویت و کمک به کشورهایی که

 گروهی یک تالش

با حمایت مالی و سخاوتمندانه از سوی اتحادیه اروپا، آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده و دیگر اهدا کنندگان، فائو، صندوق بین 

مردم ماداگاسکار برای مقابله با اثرات خشکسالی و ال المللی توسعه کشاورزی و برنامه جهانی غذا ، تخصص های خود برای کمک به 

نینو، به روش های گوناگون را به کار بستند.فائو برای کشاورزان بذرهای مقاوم در برابر خشکسالی و بیماری و تجهیزات کشاورزی 

های ذخیره سازی پس از برداشت فراهم کرد، و با آن ها برای باال بردن ظرفیت شان برای مقابله با تنش های محیطی و بهبود شیوه 

در راستای حمایت از اجرای استراتژی ملی ماداگاسکار برای خدمات کشاورزی تکمیل شد.  IFADکار کرد.این پروژه با بودجه 

فعالیت ها شامل تقویت ظرفیت سازمان های کشاورزان در سراسر کشور، افزایش مدارس مزرعه به منظور یادگیری مشارکتی و ترویج 

-micro اده گسترده تر از نوآوری های کشاورزی و بهبود فعالیت های کشاورزی از قبیل سیستم های آبیاری میکرو )استف

irrigation .همچنین برنامه جهانی غذا برای پاسخگویی به نیازهای : آبیاری موضعی( و روش های جدید برای افزایش تولید برنج بود

حمایت های مالی و همچنین هماهنگی برنامه تغذیه در مدرسه با خرید محصوالت کشاورزی فوری غذایی با ارائه کمک های غذایی و 

این سه سازمان همچنین برای تدوین برنامه توسعه ملی کشاورزی، شیالت و .تولیدی ماداگاسکار به منظور تغذیه کودکان، اقدام کرد

 هریک چنانچه "مارس، در مراسم اهدای جایزه در رم گفت:  28ئو، خوزه گرازیانو دا سیلوا ، مدیر کل فا دام با دولت همکاری کردند.

 برای ام عمیق تمایل اساس بر تیمی تالش این. امد نمی دست به ماداگاسکار در نتایج این کردند، می عمل تنهایی به آژانس سه از

ک سازمانی ماداگاسکار را برای انجام یگرازیانو دا سیلوا ، تیم بین  ".است گرفته شکل شدید فقر و گرسنگی بدون جهانی به کمک

  .داد قرار ستایش مورد سخت، بسیار شرایط در یکدیگر با تعامل و همکاری و آژانس سه استراتژی با هماهنگ و بزرگ کار"

سه این در حالی است که ماداگاسکار همچنان نیاز به حمایت ترکیبی آژانس های غذایی مستقر در رم، دارد چراکه که "وی افزود:

کشور جزیره صدمه وارد کرد و باعث جاری شدن سیل و از بین بردن محصوالت به این  Cyclone Enawoهفته پیش، گردباد

قدرت در وحدت وجود دارد، و با همکاری با یکدیگر می توانیم  "، گفت:IFAD، رئیس  Kanayo F. Nwanze "کشاورزی شد.

مربوط به این همکاری ، زنان و مردان در جوامع روستایی هستند. همه ما باید دست کارآمد تر و موثر تر عمل کنیم، ذی نفعان اصلی 

در دست هم داده، برای اطمینان بخشیدن به اینکه آنها بتوانند پول بیشتری را کسب کرده، مواد غذایی مغذی تر بخورند و بتوانند 

  "کار کنیم.در برابر شوک هایی که هرروز تجربه می کنند، انعطاف پذیر تر شوند، 
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برای رسیدن به هدف مشترک مان که از "، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا خاطر نشان کرد: " Ertharin Cousin "ارتارین کازین 

است ، ضروری است که با هم در تعامل بوده و بتوانیم توانایی ها وتاثیر جمعی خود را به حداکثر  2030بین بردن گرسنگی تا سال 

 2۰3۰م به سوی هدف باه "برسانیم.

و گرازیانو دا سیلوا یک یادداشت تفاهم جدیدی بین برنامه جهانی غذا و فائو با هدف افزایش همکاری های بین سازمانی ارتارین کازین 

این افزایش همکاری دو سازمان می تواند نقش استراتژیکی در کشورهایی که ، امضا کردند. 2030برای رسیدن به دستور کار توسعه 

 پایان دادن به"ر اجرای دستور کار توسعه جایگاهی دارند، بازی کند، به ویژه این تالش برای رسیدن به هدف دوم توسعه پایدار د

در پایان مراسم اهدای جایزه، گرازیانو دا خواهد بود. "گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

و مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا برای تالش خستگی ناپذیر شان برای پیشبرد مسیر به سوی گرسنگی صفر  IFADسیلوا ، از رئیس 

 FAOو همکاری قوی بین سه آژانس با مدال هفتادمین سالگرد فائو ) IFADدر طی ریاست شان در برنامه جهانی غذا و 

Anniversary Medalsth70  تقدیر کرد. گفتنی است )Nwanze  مارس پس از دو دوره به عنوان رئیس  31قرار است در

IFAD  آوریل به پایان خواهد  6برکنار شود و مسوولیت کازین هم پس از دوره پنج ساله به عنوان مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در

  رسید.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا است. پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است.  ای واقع در اقیانوس هند، درماداگاسکار کشوری جزیره -1

دهد. ماداگاسکار از جات تشکیل میصادرات ماداگاسکار را قهوه، وانیل، شکر و ادویه .ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است

 دالر و دهمین کشور فقیر جهان است. 504ار و آفریقاست. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور یک هز ٔ  اعضای کشورهای اتحادیه

http://www.iana.ir/fa/news/42214/%D8%AC%D8%A7%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۶تاریخ: 

 کند؟نشینی میغذایی عقبآیا ایاالت متحده از بازار مواد 

کنند. آن هم درست های تجاری دونالد ترامپ، احساس نگرانی میکشاورزان و تاجران عرصه محصوالت کشاورزی، نسبت به سیاست

زمانی که رقبای سرسخت جهانی با بررسی موشکافانه موضوع، سعی دارند درهای تجاری که آمریکا در حال بستن آنهاست، به روی 

 .نندخود باز ک

 کنند.کارشناسان، خط مشی رئیس جمهور جدید آمریکا برای کشاورزی این کشور را خطرناک تلقی می

کرک لیفر، مانند دیگر کشاورزان هم ایالتی خود مشغول چیدن سویا برای انتقال به "به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از بلومبرگ، 

رود و از آنجا نیز تا حدودی محصوالت پی میسیسیتولیدات این منطقه به میجنوب ایلینویز یعنی دهکده کاسکاسیا است. بیشتر 

شود؛ کشوری که یک چهارم از محصوالت کشاورزی آمریکا را وارد کرده و نیمی از علوفه خود را مختلف به کشور چین صادر می

 اند.رسجهت تغذیه خوک و تولید روغن خوراکی برای طبقه متوسط در حال رشد به مصرف می

ه رود. تقریبا تمام محصوالت انباشتسویای آمریکا به چین و مقدار زیادی از ذرت آن نیز به ژاپن و مکزیک می"گوید: ساله می 39لیفر 

شود. بنابراین در صورت از بین رفتن صادرات، کل نظام کشاورزی این سرزمین به هم شده در آمریکا به کشورهای مختلف صادر می

ند. کنهای تجاری دونالد ترامپ، احساس نگرانی میاورزان و تاجران عرصه محصوالت کشاورزی، نسبت به سیاستکش"خواهد ریخت.

آن هم درست زمانی که رقبای سرسخت جهانی با بررسی موشکافانه موضوع، سعی دارند درهای تجاری که آمریکا در حال بستن 

ترین شرکت تجاری حبوبات در جهان، خطاب به دولت آمریکا رایی بزرگلنان، مدیر اجآنهاست، به روی خود باز کنند.دیوید مک

او هشدار داد که سیاست اشتباه مهار تجارت بین  "توان در مقابل بازارهای جهانی، دور مرزهای خود دیوار کشید.نمی"گوید: می

 شود.تواند موجب قحطی، افزایش تضاد طبقاتی و حتی جنگ در آینده کشورها )پروتکشنیزم( می

این سیاست، درست مخالف نظر وزیر کشاورزی برزیل است؛ کسی که همراه با خانواده خود در تجارت ملی سویا نقش دارد. او با 

ترامپ، به تجارت با آسیا کمتر توجه دارد و این در نهایت "کند: اشاره به اینکه بازی تجارت، در حال برگشت به عقب است، عنوان می

 "توان بازارهای آسیایی را از چنگ آمریکا بیرون کشید.شود. زیرا میمیبه نفع برزیل تمام 

نتیجه بیرون رفتن آمریکا از تجارت جهانی مواد غذایی، جز این نیست که کشورهایی مانند برزیل، استرالیا، روسیه و اکراین از این 

 های اینچنینی را لگد زدنکشاورزی آمریکا سیاستای که اقتصاددان ارشد سابق وزارت وضعیت به سود خود بهره ببرند. به گونه

اگر در طول زنجیره تجارت، یکی از تامین کنندگان کنار رود، قطعا "آمریکا به بخت خود تعبیر کرده و در این باره گفته است: 

انی شدن، تاثیر منفی اگرچه جه"کشورهای دیگر برای ایجاد توازن در این پروسه وارد عمل شده و جای خالی او را پر خواهند کرد.

اند. صادرات ذرت، سویا، دام و دیگر در میزان اشتغال صنعتی آمریکا داشته، اما کشاورزان آمریکایی از این موضوع بسیار سود برده

خواهد رسید. در حالی که این مقدار  2017میلیارد دالر در سال  134بینی وزارت کشاورزی آمریکا، به کاالهای کشاورزی طبق پیش

 31میلیون دالر و به عبارتی  600میلیارد و  39میلیون دالر بود؛ سالی که کانادا و مکزیک،  700میلیارد و  129برای سال گذشته 

دهد در حال حاضر نیمی از صادرات ذرت، گندم، اند.به هر ترتیب، آمارها نشان میدرصد حجم محصوالت کشاورزی را خریداری کرده

چهارم تجارت پنبه جهان در اختیار آمریکاست. هرچند این کشور در صادرات بیشتر محصوالت کشاورزی  سویا و برنج و همچنین یک

های برتری دارد، اما این سهم در حال کاهش است. زیرا رقیبی مانند روسیه که پیش از این واردکننده حبوبات بود، اکنون با رتبه

شور دیگر، گوی سبقت را برای سال جاری در عرصه تجارت از آمریکا ربوده های الزم و پیشی گرفتن از دو کفراهم کردن زیرساخت

های برابر شدن تولید آن را مدیون مساعدت آب و هوا و زمین 2است. برزیل نیز خیز عجیبی در عرضه سویا برداشته که البته 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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احتیاج دارند تا بلکه از سقوط قیمت این داند.کشاورزان آمریکایی به ادامه روند صادرات محصوالت کشاورزی، حاصلخیز کشورش می

ها را تا حدی تنزل دهد که به محصوالت در بازارهای داخلی جلوگیری کنند. عرضه بیش از تقاضای مواد غذایی ممکن است قیمت

به  1970برسد و سود کشاورزان برای چهارمین سال متوالی، کاهش یابد؛ رکوردی که بعد از سال  2012نصف مقدار آن در سال 

شود.تولیدکنندگان امیدوار بودند که به واسطه قرارداد همکاری با ترین آسیب مالی کشاورزان در آمریکا محسوب میعنوان طوالنی

میلیارد دالر در سال  4کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و رونق تجارت محصوالتی مانند گوشت، لبنیات و جبوبات، میزان ارزآوری از 

برسد. اما بیرون رفتن آمریکا از این قرارداد، نخستین اقدام ترامپ بعد از کسب کرسی ریاست جمهوری بود. او میلیارد دالر  5به 

ها در ارتباط با ها به آتش نگرانیهمچنین تهدید کرده که قرارداد تجاری با کانادا و مکزیک را لغو خواهد کرد. هر دوی این سیاست

ها، ورود کاالهای چینی به آمریکا را با مشکل مواجه عالوه بر آن، ترامپ از راه افزایش تعرفهزند. تولید محصوالت کشاورزی دامن می

کرده و تجار مجبورند کاالهای مورد نیاز را از جای دیگری غیر از چین تهیه کنند.ادد شافر که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش 

 "کند، ساده و پیش پا افتاده نیست.مسائل تجارت آنگونه که ترامپ فکر می"دارد: کرد، اظهار میبه عنوان وزیر کشاورزی خدمت می

هایی مانند دعوت از رقبا برای خواندن فاتحه باب یانگ، اقتصاددان ارشد فدراسیون کشاورزی آمریکا نیز معتقد است چنین سیاست

 های روغنی و حبوباتا، اکراین و روسیه برای تجارت دانهآمریکا در بازارهای جهانی است. زیرا برزیل و آرژانتین برای بازار ذرت و سوی

 اند.المللی گوشت و لبنیات، دندان تیز کردهخواهی بیشتر از بازارهای بینو استرالیا و نیوزیلند نیز جهت سهم

کند مله آمریکا( تالش میکشور دیگر از ج 11)قراردادی تجاری بین استرالیا و  tppاسترالیا هنوز برای بیرون کردن آمریکا از معاهده 

های اکنون بیشتر حجم ذرت خود رابه دلیل تعرفهتا بلکه بتواند سود بالقوه موجود در تجارت آسیا را به نفع خود تغییر دهد. اروپا هم

کمتری  متکند. برزیل و آرژانتین نیز به انتخاب نخست چین برای خرید انواع محصوالت بهاری که قیتر، از اکراین تهیه میپایین

اند.به گفته یک تاجر روسی، رقبای سرسختی در مقابل آمریکا قرار دارند. به عنوان مثال، مکزیک که به ینگه دنیا دارند، تبدیل شده

کند.البته ایاالت متحده آمریکا پیش از این نیز در عرصه تجارت چسبیده، گندم مورد نیاز خود را با قیمت مناسب از روسیه تهیه می

به بهانه یورش این کشور به افغانستان،  1979ی صدمه دیده است. ممنوعیت فروش حبوبات به اتحاد جماهیر شوروی در سال کشاورز

هایی که اجرای آنها در زمان نیکسون، موجب واگذاری برخی بازارها به توسعه شتابزده آمریکای جنوبی در تولید محصول و سیاست

 کند.های ناگواری است که وزیر سابق کشاورزی آمریکا به آنها اشاره میشد، از جمله اتفاقاسترالیا، کانادا و آمریکای جنوبی 

در حال حاضر، محصوالت ما به کاسکاسیا رفته و طبق روال "گوید: لیفر، همان کشاورزی که در ابتدای گزارش با ما همراه بود، می

بین خواهد رفت. زیرا ترامپ به رای دهندگانی که کاخ سفید را  رسد. او معتقد است تنش تجاری باالخره ازطبیعی به فروش می

ماه آینده  6گذارد. لیفر به مدیریت رئیس جمهور جدید خوشبین است و وقتی از او درباره وضعیت نصیب او کردند، احترام می

 /"باره داشته باشم!به هر حال ممکن است من نظر متفاوتی در این "کند: شود، در پاسخ بیان میکشاورزی پرسیده می

http://www.iana.ir/fa/news/42152/%D8%A2%DB%8C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 دالری صادرات گوشتمیلیون  3۰4کند/ ارزآوری استرالیا گوشت االغ و سیرابی به چین صادر می

 .آغاز صادرات گوشت االغ، در کنار دیگر محصوالت دامی از استرالیا به چین، دستاورد دیدار نخست وزیر دو کشور است

استرالیا برای افزایش صادرات محصوالت مختلف دامی به چین، با این کشور توافقنامه  Just-foodبه گزارش خبرنگار ایانا به نقل از 

این سند همکاری بین دو کشور که با هدف ارتقای امنیت غذایی صورت گرفته، پیرو سفر نخست وزیر چین به استرالیا در امضا کرد. 

ای مشترک را به امضا رساندند.نخست وزیر استرالیا در این دیدار همین هفته به وقوع پیوست که هر دو دولت در این زمینه بیانیه

سازد که با سهولت بیشتری به بازار بزرگ چین دسترسی و صادرکنندگان استرالیایی را قادر می گفت: همکاری با چین، تولیدکنندگان

داشته و همچنین مشتریان چینی نیز حق انتخاب بهتری برای مصرف مواد غذایی پروتئینی خواهند داشت.دولت استرالیا مدعی است 

کند که این تجارت، مبلغی به بینی مین را کاهش داده و پیشهای صادراتی شناخته شده به کشور چیکه در این مسیر، محدودیت

میلیون دالر برای صنایع گوشتی استرالیا ارزآوری داشته باشد.وزیر کشاورزی استرالیا نیز در ادامه عنوان کرد: این همکاری  304ارزش 

یرد. گدرات گوشت از استرالیا رونق میای بین دو کشور کمک کرده و با رفع موانع تجاری، صامشترک به بهبود شرایط قرنطینه

های صادرکننده گوشت به چین، افزایش صادرات سیرابی و اقدامات الزم برای آغاز گسترش تجارت گوشت منجمد، افزایش شرکت

 صادرات گوشت االغ و انواع پوست به این کشور از جمله خدماتی است که دولت استرالیا برای تجار کشورش در نظر گرفته است.

میلیون دالر استرالیا و چهارمین تولیدکننده  240ترین تولیدکننده گوشت گوسفند به ارزش وی با اشاره به اینکه استرالیا بزرگ

است، افزود: این پروتکل همچنین شرایط برای صادرات گوشت  2016میلیون دالر استرالیا با توجه به آمار  670گوشت گاو به ارزش 

سترالیا، گذاری اگیرد.این در حالی است که به گفته وزارت تجارت، گردشگری و سرمایهر به چین را در بر میگوسفند و بز از این کشو

میلیون دالر استرالیا در  600به بیش از  2011میلیون دالر استرالیا در سال  100صادرات گوشت گاو از این کشور به چین از حدود 

 نامه افزایش تجارت ماهی سالمون از چین به استرالیا را به امضا رساندند./رسیده است.دو کشور همچنین تفاهم 2016سال 

http://www.iana.ir/fa/news/42119/%D8%A7%D8%B3%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 استفاده از حشرات در تأمین پروتئین خوراک دام

 .عربستان سعودی برای تأمین پروتئین موجود در خوراک دام، دست به دامان حشرات شده است

با کانون فناوری  Agri Protein، یک شرکت تولید کننده حشرات به نام ALL ABOUT FEEDبه گزارش ایانا به نقل از 

(، برای تولید تجاری خوراک دام بر پایه حشرات، قرارداد امضا کرده است.کانون فناوری عربستان، طرح این Sajtعربستان سعودی )

شرکت را برای تأسیس سه مزرعه جهت پرورش حشرات بالدار در این کشور اجرا خواهد کرد تا در راستای امنیت غذایی و حمایت 

ای راجع به این قرارداد، توضیح داد: اقدام کرده باشد. معاون رئیس کانون فناوری عربستان در اطالعیه 2030انداز از اهداف چشم

صنعت پرورش آبزیان و طیور در عربستان رو به رشد بوده و به همین دلیل به واردات خوراک آنها وابسته هستیم. بنابراین 

و  2030کند تا به اهداف از پیش تعیین شده برای شود، به ما کمک میارائه میهای پیشرفته که توسط شرکت جدید تکنولوژی

لی، های محتوان تولید پایدار داشته و با تکیه بر تولید پروتئینمی AgriProteinایجاد امنیت غذایی برسیم.وی ادامه داد: با همکاری 

مزرعه پرورش حشرات در جهان را توسعه داده که راهی برای ترین کم از واردات خوراک دام فاصله بگیریم. این شرکت، بزرگکم

یدی های تولشود. پروتئینی که در پرورش آبزیان و دیگر بخشتولید پایدار خوراک و جایگزین کردن آن با پودر ماهی محسوب می

د انبوه پودر ماهی، یعنی به گفت: تولی Sajtکاربرد خواهد داشت.مدیرعامل این شرکت نیز ضمن ابراز خرسندی از عقد قرارداد با 

ه ذخیره تواند بکنند، میخطر انداختن محیط زیست دریایی؛ بنابراین جایگزینی خوراک دام با حشراتی که از برگ درختان تغذیه می

ای لخانهگ ها از این طریق، ترمیم پیدا کنند. ضمن اینکه کاهش گازهایبیشتر ماهی در دریاها برای تغذیه انسان کمک کرده و اقیانوس

های زیست محیطی به اکسیدکربی، در هزینهدر طول زنجیره تولید تا فروش را به همراه دارد.به گفته وی، به ازای هر تن کاهش دی

ی اندازی این تکنولوژجویی صورت خواهد گرفت. به همین دلیل، ما معتقدیم که اکنون بهترین زمان برای راههزار دالر صرفه 20میزان 

ت عربستان پیش بینی کرده کشاورزی این کشور، طی چهار سال آینده در تولید محصوالت مختلف به لحاظ ارزش دالری است.دول

میلیارد دالری را تجربه خواهد کرد. بر همین اساس، حجم ماهی تولیدی به یک میلیون تن در سال رسیده و تولید  1.7افزایشی 

هایی است که جهت ها تنها بخشی از برنامهبت به مقدار فعلی افزایش دارد. ایندرصد نس 522حدود  2018محصوالت طیور تا سال 

هایی رسیدن به خودکفایی و ایجاد امنیت غذایی در عربستان صعودی طرح ریزی شده است.عالوه بر موارد ذکر شده، با توجه به اولویت

یق حشرات، بسیار کارآمدتر از دیگر فرایندهای تأمین پروتئین که در حفاظت از منابع آبی این کشور وجود دارد، تأمین پروتئین از طر

 است./

http://www.iana.ir/fa/news/42083/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۱تاریخ: 

 ها از شیوع آنفلوآنزا در این کشورگرجیوحشت 

 .هنوز خطر نفوذ ویروس آنفلوآنزا در مزارع پرورش مرغ به کلی از بین نرفته و در کمین کشورها است

تهدید صنعت طیور در کشور گرجستان، از هر طریقی که باشد، بسیاری  chronicle.augusta.comبه گزارش ایانا به نقل از سایت 

 جنوب ایالت تنسی آمریکا کشف شده،کند. حال از وقتی که یک سویه بسیار پاتوژن و خطرناک در پاچه میاز مردم را نگران و دست

قطعه مرغ داشت که  500هزار و  73اند. زیرا همان واحدی که نخستین بار این سویه در آن شناسایی شد، ها به تکاپو افتادهگرجی

رای شود که بپرنده شده است.آنفلوآنزای پرندگان هر از چندگاهی در بسیاری از مناطق مختلف جهان پیدا میامروز به کلی خالی از 

ها مرغ، غاز و بوقلمون برای جلوگیری از گسترش شیوع ای بسیار خطرناک و خانمان برانداز است. ساالنه میلیونصنعت طیور، بیماری

سال گذشته شیوع این بیماری منجر  15مریکا نیز مانند تگزاس، ایندیانا و آیووا طی شوند که در مناطق مختلف آبیماری معدوم می

های طیور شده است. البته خوشبختانه تاکنون گرجستان، شاهد شیوع آنفلوآنزا بین طیور صنعتی خود نبوده به حذف بسیاری از گله

اشد.اما نباید خطر پرندگان وحشی را فراموش کرد. زیرا این نوع و مسئووالن این کشور امیدوارند که این روند، همچنان ادامه داشته ب

های طوالنی ممکن است سویه شناخته شده در ایالت تنسی را به گرجستان یا هر جای دیگر جهان از حیوانات، به دلیل مهاجرت

 نکه خود عالئم این بیماری را بروز دهند.روند بدون ایهایی که انتقال دهنده مهم آنفلوآنزا به شمار میانتقال دهند؛ به ویژه مرغابی

 2کنند. این مهاجرت ممکن است تا بیش از پی قرار داشته و برفراز آن پرندگان مهاجر پرواز میسیسیایالت تنسی در راه هوایی می

رندگان مهاجر در آمریکای ها و دیگر پترین کریدور مرغابیمیلیون مایل مربع را در بر بگیرد که مهم 1.5مایل با شعاع  300هزار و 

کنند. تعداد بسیاری از این پرندگان، پتانسیل گونه پرنده در این راه هوایی رفت و آمد می 325شمالی است. به طوری که بیش از 

حمل ویروس را داشته و ممکن است منطقه بسیار وسیعی را از این بابت تحت پوشش قرار دهند.هرچند گرجستان، از الگوی دیگری 

شود و این موضوع تاحدودی منطقه مورد نظر را از کند که به آن راه هوایی اقیانوس اطلس گفته میمهاجرت پرندگان تبعیت میدر 

کند، اما باز هم احتمال خطر وجود خواهد داشت. به هر حال در کشور گرجستان، انتقال ویروس شایع شده در تنسی، محافظت می

اند. بنابراین برای جلوگیری از گسترش احتمالی خود را به محلی برای پرورش طیور تبدیل کردهمنازل زیادی هستند که حیاط خلوت 

ای از مردم شهر خواسته تا ای اندیشیده شود.وزارت کشاورزی گرجستان، در اطالعیهاین بیماری، در مناطق شهری باید تدابیر ویژه

ت مشاهده پرندگان بیمار یا تلفات مشکوک، مراتب را به مقامات مربوطه از تماس با پرندگان وحشی به شدت اجتناب کرده و در صور

های طیور، خرید و فروش و معاوضه مرغ زنده در بازارهای مختلف گرجستان و اعمال اطالع دهند.در حال حاضر نیز تمام نمایشگاه

توانند مرغ مورد نیاز خود را برای ته مردم میخطرناک از این قبیل در این کشور تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق در آمده است. الب

های مجاز و دارای گواهی سالمت تهیه کنند؛ اما مبادله این پرنده در شان، از نمایندگیهایبرگزاری عید پاک یا افزایش تعداد گله

و مرغ، دگوشتی و تخم هایمیان دوستان و آشنایان و بدون نظارت دامپزشکی، خالف قانون است.شایان ذکر است که تولید جوجه

درصد حجم محصوالت کشاورزی به ارزش پنج میلیارد دالر در سال را به خود  40محصول اساسی و مهم در گرجستان است که 

ات تواند صدممی -که به پایتخت صنعت طیور معروف است-اختصاص داده است. بنابراین تهدید این صنعت بزرگ در این کشور 

 اد آن وارد کند./جبران ناپذیری به اقتص

http://www.iana.ir/fa/news/42217/%D9%88%D8%AD 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۸تاریخ: 

 وضعیت بحران آب در اردن شدت گرفت

 .عراق و باال رفتن تقاضای منابع آب محدود این کشور بدتر شددلیل هجوم پناهندگان سوریه و وضعیت بحران آب اردن به

به گزارش ایانا به نقل از میدلیست مانیتور، اردن در گزارشی که در روز جهانی آب برای سازمان ملل ارسال کرده، نسبت به بحران 

ی اردن در این باره گفت: ما پیش از این آب در این کشور و وضعیت پناهندگان در این کشور هشدار داد.مقام ارشد وزارت آب و آبیار

درصد در  21لیتر آب را فراهم کنیم، ولی با هجوم پناهندگان از سوریه و عراق تقاضای آب از  70قادر بودیم روزانه برای هر فرد 

 200حدود  درصد افزایش پیدا کرده است. و این در حالی است که میزان بارش در این کشور ساالنه 40مناطق جنوبی کشور به 

میلی متر است.عالوه بر بارش، اردن از لحاظ تامین آب به منابع آبی خارج از کشور بر اساس قراردادهای خرید آب با کشورهای 

میلیون پناهنده  5، حدود 2016ها در سوریه تا کنون بر اساس آخرین آمار منتشره در سال همسایه، وابسته است.از زمان شروع نزاع

 هزار نفر پناهنده سوری در اردن حضور دارند./ 657ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر هستند که بیش از  کشور 5سوری در 

http://www.iana.ir/fa/news/42173/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

شوند/ حدود دو میلیارد نفر آب های جهان تصفیه نمیدرصد فاضالب ۸۰اتالف فاضالب را متوقف کنید/ 

 پردازدخورند/ صنعت ماهیگیری هزینه عدم تصفیه فاضالب را میآلوده به مدفوع می

 .عنوان منبع ارزشمند اقتصادی شدشیرین، خواستار توقف هدررفت فاضالب بهسازمان ملل با هشدار نسبت به کمبود منابع آب 

وان یک عنای به مناسبت روز جهانی آب گفت: مردم باید فاضالب را به، مقام ارشد سازمان ملل مصاحبهایندیپندنتبه گزارش ایانا از 

 منبع ارزشمند از مواد مغذی و انرژی بشناسند.

 842شود که علت مرگ و میر ساالنه های جهان در حال حاضر در محیط زیست بدون تصفیه رها میدرصد از فاضالب 80بیش از 

ها که با سرعت در دهند. شکوفایی جلبکهزار نفر از این تعداد را کودکان زیر پنج سال تشکیل می 300زار نفر در جهان است. ه

دهد، قادر است تا مناطق مرده را حتی در دریاها نیز شکل داده و باعث کاهش جمعیت آبزیان شوند. های غنی از فاضالب رخ میآب

های انسانی در حال افزایش است.استفان آنلنبورک، مدیر برنامه ارزیابی روز جهانی متر برای جمعیتکاهش ماهیان به معنی غذای ک

آب سازمان ملل گفت: در حال حاضر یک راه حل برای بسیاری از مشکالت ناشی از فاضالب انسانی وجود دارد و آن این است که 

و انرژی،  عنوان منبع مغذیتواند بهنبعی ارزشمند که بعد از تصفیه میعنوان یک منبع ارزشمند به رسمیت شناخته شود. مفاضالب به

دهد که اگر شما به تمام جهان نگاه کنید، منابع آب شیرین مورد استفاده قرار گیرد. این مقام مسئول در سازمان ملل متحد ادامه می

ای هی شیرین هستیم و این درحالی است که آبهامحدود هستند. مشکل این است که ما در حال آلوده کردن بیشتر و بیشتر آب

است که  یابد و بسیار محتملشوند.به گفته استفان آنلنبورک، هر ساله میزان فاضالب تولیدی افزایش میغیرآلوده کمتر و کمتر می

عنوان یک یخته شده و بهعنوان یک بار اضافی به دور رمیزان تولید فاضالب در آینده بیشتر شود. در اغلب جوامع فاضالب تولیدی به

کنیم. در اصل ما نیاز به تغییر دیدگاه شود. ما خیلی کم به فاضالب به صورت یک منبع ارزشمند نگاه میمزاحم نادیده گرفته می

ت و این میلیارد نفر در این سیاره، آب آلوده به مدفوع اس 1.8تواند برایمان مفید باشد.برای های بهداشتی ما میداریم، چرا که پساب

 های بالقوه مانند اسهال خونی، حصبه، فلج اطفال و وبا قرار دارد.جمعیت قابل توجه در معرض خطر ابتال به بیماری

میرند. مرگ دلیل عدم وجود بهداشت و کمبود آن در جهان میهزار کودک زیر پنج سال به 300، 2012به گفته آنلنبورک، در سال 

اشی از عدم وجود بهداشت مناسب است. یعنی در این سال معادل سه هواپیمای بزرگ مسافربری این تعداد کودک در جهان فقط ن

دهد اگر شما به افزایش پر از کودکان هر روز سقوط کرده است. این میزان مرگ برای کودکان بسیار جدی است. آنلنبورک ادامه می

ر و دور تهای بهتر و بهداشتیدلیل توالتمید به زندگی عمدتا بهسال گذشته نگاه کنید، این افزایش ا 130امید به زندگی در طول 

زا بوده است.مدیر برنامه روز جهانی آب سازمان ملل در این مصاحبه عنوان کرد که دسترسی به بهداشت نگه داشتن از عوامل بیماری

راه  ترینرسند، مقصدی که گویا ارزانیاها میهای تصفیه نشده اغلب در پایان راه خود به دربهتر، واقعا تفاوتی مهم است. فاضالب

رسد. اما در همین راه هم هزینه وجود دارد. البته این هزینه توسط کسانی که مسئول فاضالب برای خالصی از فاضالب به نظر می

تواند نی میشتی انساهای بهداپردازد.شکوفایی جلبک ناشی از پسابشود، بلکه صنعت ماهیگیری این هزینه را میهستند پرداخت نمی

شود. اثر مخربی بر روی دریا با کاهش اکسیژن به همراه داشته باشد که باعث مرگ ماهیان و خفگی بسیاری از زیستمندان دریا می

ثر بر ا شدتهای دریایی بههزار کیلومتر مربع، تقریبا به اندازه سطح بریتانیا، اکوسیستم 250بنا به گفته آنلنبورک در سطح جهانی، 

اند. این پی آمدها برای محیط زیست نیز مهم هستند. مخصوصا از جنبه تامین مواد غذایی از دریاها که دارای ها آسیب دیدهفاضالب

اشتی های بهدهای اقتصادی و اجتماعی نیز هست.به عقیده این مقام ارشد سازمان ملل متحد، شاید بزرگترین استفاده از پسابجنبه

در  عنوان منبع آب برای استفاده مجددتواند بهاده به عنوان کود کشاورزی باشد. همچنین پساب تصفیه شده میبعد از تصفیه استف

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.independent.co.uk/environment/world-water-day-united-nations-un-wastewater-sewage-finite-fresh-disease-energy-electricity-stefan-a7635006.html
http://www.independent.co.uk/environment/world-water-day-united-nations-un-wastewater-sewage-finite-fresh-disease-energy-electricity-stefan-a7635006.html
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های صنعتی هم دارای ارزش غیرقابل انکاری از لحاظ مواد معدنی کمیاب مصارف خانگی و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.فاضالب

ه قرار گیرند. در واقع فاضالب مانند هر نوع ماده آلی دیگر، منبع خوبی برای تولید توانند از لحاظ اقتصادی مورد توجهستند و می

 جزء اصلی اقتصاد جهانی است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد./ -و فاضالب-انرژی نیز هست. در آخر اینکه آب 

tp://www.iana.ir/fa/news/ht42072/%D8%A7%D8%AA%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 میلیون نفر در آستانه گرسنگی شدید قرار گرفتند 108

رغم به  2016مشارکت فائو منتشر شد، در سال غذایی که در بروکسل )پایتخت بلژیک( با  ترین گزارش جهانی بحرانبر اساس تازه

میلیون نفر در جهان با ناامنی غذایی شدید دست و پنجه نرم کردند. این رقم در مقایسه با آمار  108المللی، حدود های بینتالش

 .شاهد افزایشی چشمگیر بوده است 2015میلیون نفری سال  80

« 2017های غذایی گزارش جهانی بحران»ربار و کشاورزی ملل متحد در ایران )فائو(، به گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خوا

های مبتکرانه سیاستی میان اتحادیه اروپا، آژانس گیری است، ارائه دهنده همکاریهای یکپارچه اندازهکه تدوین آن نیازمند روش

ای و نیز های امنیت غذایی منطقه(، سازمانFEWSNETهای هشدارهای اولیه قحطی )المللی آمریکا/ شبکه نظامتوسعه بین

 های ملل متحد از جمله سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد )فائو(، برنامه جهانی غذا و یونیسف است. آژانس

 لبر اساس گزارش یاد شده، این افزایش شدید ناامنی غذایی عمدتا از مشکالت مردم جهان در تولید و دسترسی به غذا به دلی

وهوایی غیرمنتظره مانند دیده و شرایط آبسابقه قیمت مواد غذایی در بازارهای محلی کشورهای آسیبمناقشات، افزایش بی

در میان بدترین « 2017های غذایی گزارش جهانی بحران»نینو، ناشی شده است. بنا برهای نامنظم در پی پدیده الخشکسالی و بارش

آیند که این امر نشان دهنده پیوند قوی میان صلح و امنیت بحران به شمار می 9داخلی عامل اصلی  هایبحران انسانی، درگیری 10

، با توجه به اینکه چهار کشور سودان جنوبی، سومالی، یمن و نیجریه )منطقه 2017شود در سال بینی میغذایی است. همچنین پیش

ای سازی افزایش یابد. بر اساس اطالعیه رسانهای بشردوستانه و مقاومهشرقی( در خطر قحطی قرار دارند، تقاضا برای کمکشمال

اند، افرادی را که از ناامنی غذایی شدید رنج برده 2016میلیون نفری که بر اساس این گزارش در سال 108نمایندگی فائو در ایران، 

اند را در بر شده –های خارجی حتی با وجود کمکفراتر از وضعیت عادی و نیز کمبود گسترده حداقلِ غذا،  –دچار سوءتغذیه حاد 

های کشاورزی ضروری برای تولید غذا در ها و داراییها، دامشود که تنها با مصرف بذرگیرد . این وضعیت شامل خانوارهایی میمی

دام جدی و مداوم ممکن کند که بدون اقتأکید می« 2017های غذایی گزارش جهانی بحران»کنند. آینده، غذای خود را تأمین می

 است افراد درگیر با ناامنی غذایی حاد دچار وضعیتی بدتر شده و به تدریج وارد گرسنگی شدید شوند. 
Global Food Insecurity Worsening – 108 Million People Close to Starvation  

Despite international efforts to address food insecurity, around 108 million people in the world 

were severely food insecure in 2016, a dramatic increase compared with 80 million in 2015, 

according to a new global report on food crises released in Brussels with FAO’s contribution. 

According to a press release published by the FAO Representation in the Islamic Republic of Iran, 

the Global Report on Food Crises 2017 report, whose compilation required integrating several 

measurement methodologies, represents a new and politically innovative collaboration between 

the European Union and USAID/FEWSNET, regional food security institutions together with UN 

agencies including the Food and Agriculture Organization, the World Food Programme and 

Unicef. 

The dramatic increase reflects the trouble people have in producing and accessing food due to 

conflict, record-high food prices in local markets in affected countries and extreme weather 

conditions such drought and erratic rainfall caused by El Niño.  

Civil conflict is the driving factor in nine of the 10 worst humanitarian crises, underscoring the 

strong linkage between peace and food security, says the Global Report on Food Crises 2017 

report. 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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This year, the demand for humanitarian and resilience building assistance will further escalate as 

four countries are at risk of famine: South Sudan, Somalia, Yemen and northeast Nigeria. 

The 108 million people reported to be facing severe food insecurity in 2016 represent those 

suffering from higher-than-usual acute malnutrition and a broad lack of minimally adequate food 

even with external assistance. This includes households that can cope with their minimum food 

needs only by depleting seeds, livestock and agricultural assets needed to produce food in the 

future. 

Without robust and sustained action, people struggling with severe food insecurity risk slipping 

into an even worse situation and eventual starvation. 

http://www.iana.ir/fa/news/42290/108%D-9%85%DB%8C%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

آموزان/ پزشکان: سود کمک غذایی انتقاد کارشناسان از کاخ سفید برای سرباز زدن از تهیه غذای دانش

آموزان فقیر را مسخره بیشتر از هزینه آن است/ جمهوری خواهان کمپین میشل اوباما برای کمک به دانش

 کردند

به سزایی روی یادگیری دانش آموزان دارد، اما وزارت کشاورزی ایاالت هر چند بر اساس مطالعات ، وعده های غذایی مدرسه تاثیر 

متحده که اداره برنامه و دیگر طرح های تغذیه کودکان را بر عهده دارد، مجبور است طرح های کاهش گرسنگی را که تنها برنامه 

طالعات ، وعده های غذایی مدرسه هر چند بر اساس مکمک غذایی و تضمینی برای دریافت بودجه دولت ترامپ است، کاهش دهد

تاثیر به سزایی روی یادگیری دانش آموزان دارد، اما وزارت کشاورزی ایاالت متحده که اداره برنامه و دیگر طرح های تغذیه کودکان 

مپ ترا را بر عهده دارد، مجبور است طرح های کاهش گرسنگی را که تنها برنامه کمک غذایی و تضمینی برای دریافت بودجه دولت

، مدیر اداره بودجه دونالد ترامپ، به تازگی اعالم کرد که مسئوالن از " Mick Mulvaney"است، کاهش دهد زیرامایک مولوینی 

برنامه وعده غذایی مدرسه انتقاد کرده اند ، و عنوان شده که این برنامه کارآیی الزم ندارد. با این همه اعالم شده این بدان معنی 

امه بهتر است در مورد برن"به گزارش ایانا از گاردین، میک مولوینی گفت:تغذیه کودکان گرسنه را انجام نمی دهند.نیست که آن ها 

های بعد از مدرسه بحث و گفت وگو شود به طوری که قرار است مسئوالن به بچه ها که در خانه به خوبی تغذیه نمی شوند کمک 

سه بهتر خواهد بود. اما هیچ گونه شواهد قابل اثبات نیست که نشان دهد آنان در صدد کنند این اقدام نسبت به وعده های غذایی مدر

 "هستند این کار را انجام دهند و همین طور هیچ مدرکی نیست که این اقدام بهتر از تغذیه در مدرسه خواهد بود.

، این "شاید حتی بدتر از آن، عدم صداقت باشد.بیانیه ای که به نظر مغالطه آمیز می آید و به وضوح نشان دهنده فقدان دانش، یا "

سخنان را مایکل ویتزمن ، پزشک، در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت. ویتزمن کرسی سابق طب اطفال در دانشگاه نیویورک، را 

االترین افتخار داشته ، جایی که او در حال حاضردر آن جا تدریس می کند و همچنین امسال موفق به دریافت جایزه جان هاولند، ب

 ( شده است. American Pediatric Societyاعطا شده از سوی انجمن طب اطفال آمریکا )

درباره دانش آموزان مدرسه بوستون است که برای اولین بار نشان داد که رابطه علت و  1988ویتزمن همچنین نویسنده مطالعه 

هنگامی که مطالعه منتشر شد، ویتزمن به نیویورک  مدرسه وجود دارد. معلول بین عملکرد تحصیلی و گسترش برنامه های صبحانه در

هزینه وعده های غذایی مدرسه در مقایسه با سودی که برای جامعه دارد، ناچیز است. این یافته ها به وضوح نشان می "تایمز گفت: 

 تحصیلی پیشرفت بر مثبتی اثرات تواند می –وز دهد که تغذیه صبحانه کودکان در مدرسه با هزینه بسیار کم ، کمتر از یک دالر در ر

این در حالی است که جمهوری خواهان کمپین میشل اوباما را برای بهبود وعده های غذایی مدرسه به ".باشد داشته آموزان دانش

انجمن تغذیه مدرسه تمسخر گرفته اند ؛ در عین حال ، پزشکان از این موضوع بیم دارند که در دولت دونالد ترامپ ، گروه البی 

(School Nutrition Association .کمپینی شود که استانداردهای تغذیه را در وعده های غذایی کودکان کاهش دهد )  

 National School Lunch Program (NSLPهمچنین در بخش بودجه دولت ترامپ، درباره بودجه برنامه ملی نهار مدرسه )

کشاورزی ایاالت متحده که اداره برنامه و دیگر طرح های تغذیه کودکان را بر عهده دارد، مجبور اشاره ای نشده است ، اما وزارت 

  است طرح های کاهش گرسنگی را که تنها برنامه کمک غذایی و تضمینی برای دریافت بودجه دولت ترامپ است، کاهش دهد.

لکرد آزمون ها ، بارها توسط دانشگاه ها و نیز سازمان های ارتباط بین تغذیه دوران کودکی و معیارهای آموزشی مانند حضور و عم

دولتی از جمله مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها اثبات شده است. اما ویتزمن و محققان دیگر که روی مطالعه بوستون کار کردند 

ملکرد تحصیلی کمک کند، همچنین می به صراحت اعالم کردند که بودجه دولت فدرال برای برنامه های تغذیه می تواند به بهبود ع

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


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 فروردین اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم 

 

236 
 

درصد میزان خط فقر  130کودکان واجد شرایط که درآمد خانواده شان برابر یا کمتر از  تواند روی کاهش فقر تاثیر گذار باشد.

چهار دالر برای یک خانواده  950هزار و  31حکومت فدرال باشند، یارانه وعده های غذایی مدرسه دریافت می کنند که این میزان 

با توجه به گزارش موسسه سیاست های اقتصادی ، در مناطق روستایی تنسی، که در آن هزینه های زندگی دارای کمترین  نفره است.

دالر نیاز دارند، تا بتوانند یک زندگی خوبی  767هزار و  49میزان در مقایسه با دیگر ایالت های امریکا است ، خانواده ها همچنان به 

میلیون کودک در خانواده هایی که با  6.4برآورد کرد ،  2015این در حالی است که وزارت کشاورزی آمریکا در سال  داشته باشند.

شرایط غذایی نا امن بودند ، زندگی می کردند، به این معنی که خانواده گاهی اوقات به مواد غذایی کافی برای یک زندگی فعال و 

داشتند. میزان نرخ خانواده هایی که در شرایط غذایی ناامن برای کودکان قرار داشتند، سالم برای همه اعضای خانواده دسترسی ن

درصد باالتر از میانگین ملی بود. در این میان دولت ترامپ کاهش شدید عملکرد وزارت کشاورزی ایاالت متحده، که مسئول 16.6

 اداره برنامه های کمک غذایی است ، پیشنهاد می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/42106/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در پی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

تر از زمانی است که این توافق وجود نداشته تجارت محصوالت کشاورزی در بستر توافقات و قراردادهای از پیش تعیین شده، سهل

 .باشد

زیجات و ویژه سببه گزارش خبرنگار ایانا به نقل از بلومبرگ، برگزیت )طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( بر قیمت مواد غذایی به

طور چشمگیری در انگلستان افزایش خواهد داد.این گزارش حاکی است که جدایی انگلستان ار تأثیر گذاشته و آن را بهجات، میوه

اتحادیه اروپا مرزهای تجارت را نیز تحت تأثیر قرار داده و به احتمال قوی پس از این اتفاق، پنج تا هشت درصد نرخ این محصوالت 

 های کنترلی در تجارت است.واهد داشت که آن هم ناشی از بیشتر شدن نظارتهای انگلستان افزایش خدر فروشگاه

نظر از سناریوهای گوناگونی که برگزیت ممکن است برای مقوله تجارت صرف"گر ارشد رابوبانک در اوترخت هلند گفت: تحلیل

گیرد. زیرا گلستان سیر صعودی میجات در انویژه سبزیجات و میوههای داخلی برخی محصوالت بهکشاورزی رقم بزند، قیمت

قطعاً تولیدات داخل بریتانیا قادر به پر "هری اسمیت افزود: "جر اروپا برای این کشور وجود ندارد.جایگزینی برای تهیه این کاالها به

وه و ه واردات میبه گفته وی، شبک"کردن این شکاف نیست و این کشور برای تأمین نیاز خود به اتحادیه اروپا وابسته خواهد بود.

ر داخل این جات دطور مستقیم بر افزایش نرخ سبزیجات و میوههای تجارت بهکند که باال رفتن هزینهسبزیجات انگلستان تأکید می

 2016درصد مواد غذایی و محصوالت غذایی انگلیس در سال  71کشور تأثیر گذاشته و آن را به همان نسبت ارتقا خواهد داد. زیرا 

 دیه اروپا تأمین شده که بیشتر شامل پروتئین حیوانی، سبزی، میوه و انواع گل و گیاه است.از اتحا

نظر های انگلیس، تا حدودی از شدت تقاضا بکاهد، اما در مجموع بهها در فروشگاهاز نظر این کارشناس، ممکن است باال رفتن قیمت

 یابد، باال رود./نه واردات افزایش میرسد نرخ انواع محصوالت کشاورزی به همان نسبتی که هزیمی

http://www.iana.ir/fa/news/42239/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۹تاریخ: 

 چهارم سهم بازار توسط برزیلتصاحب یک/ 2۰25افزایش قیمت انواع گوشت تا سال 

 .داندسازمان خاروبار جهانی ملل متحد )فائو(، شرایط را برای افزایش قیمت گوشت تا هشت سال آینده، مساعد می

دلیل افزایش عرضه گوشت توسط کشورهای در حال توسعه و متکی به اقتصاد به 2015به گزارش خبرنگار ایانا، اگر چه در سال 

دار رسید، اما این روند کاهشی ادامه 2010یمت جهانی انواع گوشت، سیر نزولی داشت و به نصف میزان آن در اوایل سال نفتی، ق

به بعد یک بار دیگر  2005ها از سال گذشته آغاز شده است.بر اساس گزارش فائو، از سال نخواهد بود؛ چراکه موتور افزایش نرخ

بود. به هر حال اگر صادرات  2008 - 2007نی سقوط کرد که آن هم نتیجه بحران مالی صورت ناگهاشاخص قیمت این محصول به

از طرف آمریکا کاهش یافت؛ در مقابل، فدراسیون روسیه نیز تقاضای کمتر به بازار تحمیل کرد. برآیند تمام  2015گوشت در سال 

بینی انداز بازار گوشت خوش بین است و پیشه فائو، به چشمها روندی نزولی داشته باشد.البتاین عوامل دست به دست هم داد تا نرخ

کند که تجارت این ماده خوراکی همچنان به قوت خود باقی بماند. زیرا قیمت خوراک دام به دالیل مختلف در یک دهه گذشته می

ه تولید آمریکا، اروپا و استرالیا بتقریبا ثباتی نسبی را تجربه کرده و در سطحی پایین مانده است. در چنین شرایطی، مناطقی مانند 

درصد نسبت  16به میزان  2025شود تولید جهانی گوشت در سال بینی میگوشت، تمایل بیشتری نشان خواهند داد.بنابراین پیش

در تر دلیل قیمت ارزاندرصد بیشتر از یک دهه گذشته. البته گوشت مرغ به 20افزایش یابد؛ یعنی  2015 - 2013به دوره پایه 

کنندگان برخوردار است. در مقابل، تولیدکنندگان نیز رغبت مقایسه با دیگر منابع پروتئینی، از استقبال بیشتری در میان مصرف

تری در جیره غذایی رسد کشورهای در حال توسعه نیز پروتئین افزوننظر میباالتری برای تولید این نوع گوشت دارند.در این میان به

او کند. از طرفی، اگرچه تولید گوشت گتر میبینی استفاده از گوشت مرغ را به واقعیت نزدیکاین مقوله، پیش خود لحاظ کنند که

های بعد این به بعد آغاز شده و در سال 2016ها حاکی است که افزایش وزن الشه از سال کاهش داشته، اما بررسی 2015در سال 

شود که سردمدار بینی میدرصدی به ازای هر سال پیش 2.1نیز افزایش تولید کند. در بخش گوشت گوسفند کاهش را جبران می

نام خورد که تقاضای واردات از ویتای رقم میاین تولید، کشورهایی نظیر چین، پاکستان، سودان و استرالیا خواهند بود.آینده به گونه

رود صادرات گوشت از کشورهای توسعه یافته، انتظار می و آفریقا برای انواع گوشت رشد چشمگیری را تجربه کند. هرچند هنوز هم

باشد، اما این روند به مرور نسبت به دوره پایه، سیر نزولی  2025درصد سهم کل تجارت جهانی این محصول تا پایان  50بیش تر از 

 درصد خواهد رسید. 26خواهد داشت و سهم برزیل در این میان به بیش از 

 580دالر و گوشت خوک به یک هزار و  497هزار و  4قیمت گوشت گاو به حدود  2025شود تا سال یبینی مبه هر ترتیب، پیش

دالر به ازای هر تن خواهد داشت و نرخ مرغ هم به یک  857هزار و  3دالر به ازای هر تن برسد. گوشت گوسفند نیز قیمتی حدود 

دهند انواع گوشت، بعد از کاهشی که تا سال جاری دارند، از آن میرسد. جداول مربوطه نشان دالر به ازای هر تن می 571هزار و 

 ادامه خواهد یافت. 2025پس روندی صعودی داشته و این افزایش مالیم تا سال 

هزار تن  100بنابراین اگر تا هشت سال آینده روند واردات گوشت توسط ایران همچنان ادامه داشته باشد، با توجه به نیاز ساالنه 

ین های آینده شاهد افزایش پلکانی نرخ اهای داخلی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و سالطور میانگین، ممکن است قیمتمز بهگوشت قر

 کند./چهارم بازار گوشت جهان را تصاحب میبیش از یک 2025محصول باشیم؛ آن هم در شرایطی که برزیل تا سال 

http://www.iana.ir/fa/news/42206/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۲تاریخ: 

 معرفی جدیدترین ابزار هوشمند و تکنولوژی هاى نوین آبیارى و کنترل از راه دور در نمایشگاه پکن+ تصاویر

پکن با موضوع معرفی جدیدترین ابزار هوشمند و  -فناوری هاى هوشمند کشاورزى چین پنجمین نمایشگاه بین المللی ابزار و 

 تکنولوژی هاى نوین آبیارى و کنترل از راه دور

 :پکن-مشاور فناوری های نوین وزیر جهاد کشاورزی -محمد حسین عمادى

سرمایه گذارى کالن و بنیادى کرده است. در امر توسعه فن آورى پیشرفته و هوشمند در حوزه کشاورزى  2010دولت چین از سال 

در همین راستا دولت از پنج سال گذشته در شهر پکن و در محل نمایشگاه هاى بین المللی اقدام به برگزارى نمایشگاه ابزار و ادوات 

 .بسیار پیشرفته و هوشمند در کشاورزى کرده است

شاورزی ، مشاور تحقیقات آموزش عالی چین و عضو انجمن دولتی دکتر محمد حسین عمادی مشاور فناوری های نوین وزیر جهاد ک 

ایران و چین ، ماحصل دیدار خود از این نمایشگاه که در سال جارى به ابزار هوشمند و تکنولوژی هاى نوین آبیارى و کنترل از راه 

 :دور اختصاص یافته، در اختیار ایانا قرار داده که از نظرتان می گذرد

ظهور پر رنگ پهبادهاى  -1:در این نمایشگاه، می توان به چند موردکه در بازدید یک روزه رویت شد، اشاره کرداز نکات برجسته 

خاص فعالیت هاى کشاورزى. این پهبادها که تاکنون عمدتا جهت تهیه اطالعات هوایی در ارتفاع کم از آن ها استفاده می شد، هم 

فعالیت هایی همچون استفاده در  .ات عملیات کشاورزى از آن ها استفاده می شوداکنون به صورت فراگیر در فعالیت ها و اقدام

سمپاشی، کودهاى میکرو و علف کش ها. این پهبادها که توسعه فراوانى در زمینه ظرفیت باطرى و قدرت عملیاتى یافته اند می 

  .ى بزرگ انجام دهندتوانند با دقت فراوان و هزینه کمتر بسیارى از فعالیت ها را در مزارع کشاورز

در سنجش و انتقال الکترونیک اطالعات و داده هاى آب و هوایی جهت ایجاد پایگاه اطالعاتى جامع  Smart وجود ابزار هوشمند -2

  .با استفاده از انرژى خورشیدى

وع یشتر و هزینه کمتر. بخصوص نتکنولوژی هاى جدید در ابزار و ادوات آبیارى تحت فشار مانند لوله هاى تیپ با تنوع و کارایی ب -3

که جهت استفاده در زیر خاک در مناطق کویرى و جهت احیای بیابان می توان از  (Moistube)جدیدى از لوله هاى تیپ نشتى 

  .آن استفاده کرد

ریزى از قبل و  ابزار هوشمند کنترل کننده بهره بردارى از منابع آب همچون کنتورهاى هوشمند که می توانند بر اساس برنامه -4

الزم به ذکر است دولت چین که با پدیده خشکسالی و  .هم روش امواج جریان و میزان بهره بردارى از آب را کنترل و هدایت کنند

محدودیت منابع آبی در مناطق شمال و غرب چین مواجه است، به صورت جدى در حال سرمایه گذارى و حمایت ازمراکز تحقیقات 

ه به دنبال استفاده فن آوری هاى نوین آب اندوز که می تواند در صرفه جویی از مصرف آب به این کشور کمک و شرکت هایی است ک

 /.در کنار این نمایشگاه جلسات سخنرانى و گفت و گو پیرامون فناوری هاى موردنظر نیز برگزار گردید .کند، است

http://www.iana.ir/fa/news/42227/%D9%85%D8%B9%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 !های پرنده در سنگاپورتاکسی

 .های پرنده به مقابله با مشکل ترافیک برودبا استفاده از تاکسی 2030وزارت حمل و نقل سنگاپور در نظر دارد تا سال 

ها به به گزارش ایسنا، مقامات سنگاپور در تالش هستند که برای مقابله با معضل ترافیک شهری بر اساس طرحی تازه از این تاکسی

 .منظور حمل و نقل مسافر استفاده کند

 .جایی مسافر استهای مختلف جابهبر همین اساس این وزارتخانه برای اجرای طرح فوق در حال همکاری با شرکت

از مقامات ارشدِ وزارت حمل و نقل سنگاپور  "پانگ کینگ کئونگ"گزارش دیلی میل، خبر اجرای این طرح بلندپروازانه از سوی  بنابر

  .و در یک گردهمایی که هفته جاری در سنگاپور برگزار شد، منتشر گردید

p://www.iana.ir/fa/news/htt42133/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 اصالح نژاد گوسفندان برای مقاومت در برابر انگل روده

نژادی برآمده از شمال غرب کشور ولز با ) Lleyn ای جدید در انتخاب گوسفندسنجش ارزش اصالحی، یکی از راهکارهای توسعه

 .برای ایجاد مقاومت در برابر انگل روده است (توانایی تولید باالی شیر و پشم

، محققان دانشگاه گالسکو اسکاتلند با پشتیبانی هیأت توسعه FARMERS WEEKLYبه گزارش خبرنگار ایانا به نقل از 

ل تواند گوسفندان را در برابر مراحل الروی عفونت انگاند که میبادی شدهه کشف آنتیتازگی موفق بکشاورزی و باغبانی این کشور، به

تواند غشاهای مخاطی را در برابر حمله عفونت، ایمن کرده و حفاظت بادی مؤثر است که مییک آنتی Aروده، مقاوم کند.ایمنوگلوبین 

ایی ها مقاوم هستند، راهی برای شناسهایی که در برابر انواع بیماریفنوتیپ بادی در بزاقگیری این آنتیاز آن را بر عهده بگیرد. اندازه

شده داشته باشد، قطعاً آن در بزاق یک گوسفند سطح باالتری از مقدار مشخص Aو انتخاب گوسفندان برتر است. اگر ایمنوگلوبین 

 ند.کها را دفع میرخوردار است و تخم کمتری از انگلنوعان خود از مقاومت بیشتری در برابر انگل روده بحیوان نسبت به بقیه هم

در بزاق  Aهای خام و تأثیر ژنتیک بر مقدار ایمنوگلوبین متخصصان ژنتیک در کالج روستایی اسکاتلند با تجزیه و تحلیل داده

تر پرورش دهندگان ر و آگاهانهگیری بهتاند. این موضوع به تصمیمنامگذاری کرده EBVاند که آن را گوسفندان به استانداردی رسیده

 899هزار و بزاق هفت 2013از سال "گوید: ای نزدیک منجر خواهد شد.یکی از محققان این پروژه میبرای اصالح نژاد در آینده

 "برداری و به بانک اطالعاتی برای انجام آزمایش ارسال شد.نمونه Lleynگوسفند نژاد 

د؛ کنها برای گزینش و آمیزش کمک میها در مقابل انگلبرآورد ارزش وراثت پذیری دامسام بون معتقد است این کشف جدید به 

به معنی آن است که ایمنوگلوبین  EBV.در حقیقت FECو  EBVشوند؛ گذاری میزیرا در این مرحله گوسفندان در دو گروه نشانه

A قابل، در بزاق گوسفند مورد نظر فعال بوده و سطح ایمنی باالیی دارد. در مFEC بادی در بزاق حیوان وجود نداشته یعنی این آنتی

: کندو در نتیجه مستعد میزبانی از انگل روده است و از این طریق، الرو انگل بیشتری در مراتع دفع خواهد کرد.بون اضافه می

های خود بهتر نتخاب ژنتیکی دامتمایل بسیاری برای استفاده از این تکنولوژی جدید دارند تا در ا Lleynدهندگان نژاد پرورش"

باالتری هستند تالقی  EBVگرفته در آینده بین گوسفندانی که دارای سطح های صورتریزیبه هر ترتیب، طبق برنامه"عمل کنند.

 گیرد تا صفات فرزندان آنها در نسل بعدی مشاهده و بررسی شود./صورت می

http://www.iana.ir/fa/news/42251/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۳تاریخ: 

 های تایگااخطار صلح سبز به روسیه به دلیل کاهش سطح جنگل

های تایگا محکوم کرد. وضعیت یک سوم از سطح این دلیل عدم تالش موثر برای مدیریت پایدار در مورد جنگلروسیه را بهصلح سبز 

های آمازون ، تایگا در نقاط دوردست نیمکره شمالی همواره کمتر از جنگللوموند به گزارش ایانا از.کننده استها بسیار نگرانجنگل

 برداریهای گسترده و بهرهسوزیدلیل آتشهای جنوب آمریکا بها هم مانند جنگلها بوده است، اما تایگمورد توجه محیط زیستی

میلیون کیلومتر مربع  16ها، صلح سبز در مورد وضعیت نامناسب بیش از ظرفیت چوب بسیار آسیب دیده است. در روز جهانی جنگل

هم پیوسته دار داد. تایگا بزرگترین منطقه جنگلی بههای تایگا که معادل یک سوم از تمام این منطقه جنگلی است، هشاز سطح جنگل

سازی کربن، قدرت تغییر آب و هوا و های تایگا با ظرفیت باال در ذخیرهدر جهان است.این سازمان غیردولتی از عدم توجه به جنگل

شدن توسط مردم بومی، ابراز های جهان در نقاط دور دست نیمکره شمالی، از لحاظ عدم مدیریت پایدار و خرد نوع دیگری از جنگل

 تأسف کرد.

 های صنعتیپروژه

ای غنی از تنوع شود، حاوی گنجینههای دست نخورده توسط انسان شناخته میعنوان نیمی از جنگلاین محیط که هنوز هم به

حش های حیات وگونهها زیستگاه این ای، سمور و سیاهگوش است که با تخریب این جنگلزیستی شامل گوزن کانادایی، خرس قهوه

میلیون هکتار از سطح  2.5طور متوسط نیز کاهش خواهد یافت. براساس اطالعات منتشر شده توسط گروه صلح سبز، تایگا هر ساله به

میلیون هکتار  1.4از دست داده است. که از این میزان  2013تا  2000های اندازهای جنگلی دست نخورده خود را بین سالچشم

طور جدی با پدیده درصد از مساحت روسیه را جنگل تشکیل داده است، با این حال به 60سیه اتفاق افتاده است. با اینکه تنها در رو

سال از دست داده است. در  13درصد از چشم اندازهای جنگلی دست نخورده خود را در این  7.2زدایی روبروست. روسیه جنگل

 اند.ها از دست دادههزار هکتار از این جنگل 191 هزار هکتار و آالسکا 964که کانادا حالی

یک فصل کامل از گزارش صلح سبز به منطقه آرخانگلسک در شمال غرب روسیه اختصاص یافته است که زیستگاه گوزن شمالی 

 489دود ای در حعنوان آخرین زیستگاه بکر و وحشی این گونه باقی مانده است. در اوایل دهه ابتدایی قرن بیستم، منطقهاست که به

با تغییر مالکیت مواجه شد و پیشنهاد حفاظت از این منطقه  2013هزار هکتار در این ناحیه برای حفاظت پیشنهاد شد، ولی در سال 

ویژه برای تهیه خمیر کاغذ در این ناحیه، در حال اجرا هستند و سطح این بخش های صنعتی گسترده بهجنگلی پیگیری نشد.پروژه

 هزار هکتار کاهش یافته است. 300، حدود 2000ا از سال هاز جنگل

های تایگا های چوب غرب اروپا که مواد اولیه تولیدات خود را از جنگلدر گزارش تهیه شده توسط صلح سبز، اسامی همه شرکت

های بکر ختان جنگلهای درخواهد تا در تولیدات خود از مصرف چوبها میکنند، آمده است. صلح سبز از این شرکتتأمین می

 زدایی در این مناطق کمتر شود./شمالی اجتناب کنند تا جنگل

http://www.iana.ir/fa/news/42091/%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 کندها مقاومت میبرداری جنگلفرانسه در مقابل قوانین ممنوعیت بهره

برداری از جنگل ها برای بهرهفرانسه با قوانین جدید اتحادیه اروپا در زمینه محاسبه توان جنگل در جذب کربن و اعمال محدودیت

 .مخالفت کرد

درصد از خاک  40ها جنگل مبارزه با گرمایش جهانی است. جنگلبه گزارش ایانا از لوموند، بحث مهم امروز اتحادیه اروپا در بخش 

شود. اکسیدکربن ساالنه توسط درختان جذب میای دیدرصد از گاز گلخانه 10دهند و در حال حاضر حدود اروپا را تشکیل می

عنوان لفت با این مقررات، از فرانسه بههای اروپا وضع کند. مخابرداری از جنگلاتحادیه اروپا قصد دارد تا مقررات جدیدی را برای بهره

انند ها را مبرداری از جنگلهای باال شروع شد. فرانسه در تالش است تا با تعدیل کردن مقررات، امکان بهرهکشوری با مساحت جنگل

تفاده از زمین، اس"ورد ها بیشتر در مها بیشتر از آنکه فنی باشد، سیاسی است. این بحثگذشته حفظ کند. به عقیده کارشناسان، بحث

 است. "تغییر کاربری زمین و جنگلداری

 ای خالصبدون تولید گازهای گلخانه

هزار تاسیسات صنعتی  11اقدام برای کاهش اثرات آب و هوا در اروپا در حال حاضر بر دو محور استوار است. یکی بازار کربن، برای 

ای خود را تا تولید گازهای گلخانه 2030ان، تولید کاغذ و غیره( که باید تا سال های حرارتی، پاالیشگاه ها، کارخانجات سیم)نیروگاه

ها باید ها و کشاورزی است که این بخشدرصد کاهش دهند، و دیگری، سیستم تقسیم بار مسئولیت برای حمل و نقل، ساختمان 43

ستم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا درصد کاهش دهند.برای تقویت این سی 30ای خود را تا تولید گازهای گلخانه

 2020برای دوره  2016آور اضافه کند. از این رو طرح پیشنهادی در جوالی های این قاره را به اهداف الزامیک سوم از مساحت جنگل

ای را در پی ازهای گلخانهآماده شد. در این طرح برای هر کشور، اقدامات در بخش جنگل، نباید هیچ انتشار خالصی از گ 2030تا 

طوریکه بیالن کربن )تفاوت بین مقدار کربن از حذف در اتمسفر با رشد درختان یا مزارع و حجم کربن آزاد شده در داشته باشد، به

این  هتراشی و یا قطع درختان( این مناطق باید یا صفر و یا مثبت شود. اما فرانسه با اشاره به طرح ملی جنگلداری خود باثر پاک

میلیون متر مکعب برداشت چوب  12، هر ساله 2026تصمیم معترض است. براساس طرح ملی جنگلداری، فرانسه قصد دارد تا سال 

های اخیر، افزایش دهد. این برنامه فرانسه، با برنامه اتحادیه اروپا در تضاد میلیون مترمکعب برداشت سال 37جنگلی را به نسبت 

اکسیدکربن این کشور را درصد از انتشار گاز دی 12میلیون هکتار در حال حاضر  17نسه به مساحت های شهری فرااست. جنگل

اکسیدکربن در این کشور خواهد بود.برخی از کند؛ بنابراین افزایش نرخ برداشت چوب به معنی کاهش جذب گاز دیجذب می

کنند که این کشور در اجرای تعهدات پاریس متعهدانه تاکید میهای محیط زیستی با انتقاد از رویکرد برداشت جنگلی فرانسه، گروه

کند و جایی که پای سود در میان باشد، نگرشی صادقانه در مورد گرمایش زمین ندارد. پشت سر فرانسه، اتریش و فنالند عمل نمی

 هم با وسعت باالی جنگل در اروپا قرار دارند.

 شودهای فرانسه صرف گرمایش میدرصد چوب 2۰

شود که درصد از انرژی تجدیدپذیر فرانسه از چوب تهیه می 40انرژی چوب در حال حاضر اولین منبع تجدیدپذیر در فرانسه است. 

درصد برای گرمایش و  20میلیون مترمکب چوب فروخته شده در فرانسه  37حدود دو برابر بیش از انرژی برقابی است. ساالنه از 

ادی های مدیریت جنگل تضهای تجدیدپذیر فرانسه، توسعه انرژی چوب با طرحعقیده مدیر انرژی شود.بهمابقی استفاده صنعتی می

ها تا این حد ندارد. در حالی که برداشت چوب از میزان کاشت و رشد کمتر باشد. اما یکی از فعاالن در موسسه حفاظت از جنگل

های خصوصی است ب فروخته شده در فرانسه مربوط به جنگلمیلیون مترمکعب از چو 25خوش بین نیست. به گفته جولی مرسود، 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شود. در حالی که باید با بهبود مدیریت جنگل و نحوه مصرف چوب تعادل بین برداشت چوب و که قسمت بیشتر آن سوزانده می

حت ین است که تسوزاندن آن برقرار شود تا در طوالنی مدت به ذخیره سازی بیشتر کربن منتهی شود به گفته وی تضاد فعلی ا

 های جنگل و انرژی فرانسه به کاهش عملکرد اتحادیه اروپا منجر خواهد شد./پوشش کاهش گرمایش جهانی، سیاست

http://www.iana.ir/fa/news/42124/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۴تاریخ: 

 ای در سیبریناپدید شدن تنوع گونه

 .هایی که در سیبری ناپدید شدندسمندر غول پیکر، گکو و الم )نوعی سمندر غار(، گونه

میلیون سال گذشته  12، دانشمندان گسترش دوزیستان و خزندگان را در سیبری غربی در طول دیلیساینسبه گزارش ایانا از 

ای در هر دو دهند که تنوع گونهمنتشر شده است، دانشمندان نشان می Peer Jمطالعه کردند. در این مطالعه که در مجله علمی 

بار محققان گونه آسیایی را از گروه از جانوران به طرز محسوسی در گذشته بیشتر از امروز بوده است. در این میان، برای نخستین

همچنین شواهدی از سمندر غول پیکر با طول یک  ( کشف کردند که منقرض شده است وPalaeobatrachidaخانواده قورباغه )

ای )جنس رانا(، چهار گونه از وزغ، یک گونه قورباغه دست آوردند.سمندر سیبری، چهار گونه از قوباغه قهوهسانتیمتر را به 80متر و 

وضعیت اخیر در غرب گونه دوزیستان و خزندگانی هستند که  17(، دو مارمولک و پنج گونه از مارها، Pelophylaxسبز )جنس 

بندی جانوران در تمام اوراسیا )دو قاره اروپا و آسیا( و ای در طبقهکنند، گرچه این مناطق با کمترین تنوع گونهسیبری را معرفی می

احیه ن شمال آفریقا هستند ولی به گفته دکتر مادلیان بوهم از دانشگاه توبینگن و از محققان این مطالعه، وضعیت تنوع زیستی در این

های زمین شناسی پیشین بیشتر دهد که تعداد دوزیستان و خزندگان در دورههمیشه این طور نبوده است. مطالعه اخیر ما نشان می

 12سایت را در غرب سیبری حفاری کرده و در محدوده زمانی  40ای از دیرین شناسان، بیش از بوده است.تیم مطالعاتی با مجموعه

سال، در  40آوری شده طی های جمعها را بررسی کرده است. فسیلطالعات تاریخ زمین شناسی این سایتمیلیون سال با کمک ا

 آوری شده بود.های تحقیقاتی دکتر والدمیر زاژیگن جمعجریان فعالیت

 ها در سیبری غربیشده برای جمع آوری فسیلهای حفارینقشه اوراسیا و سایت

ها، از خزندگان کوچک و گونه متفاوت از سمندرها و قورباغه 50گوید: ما قادر به شناسایی دکتر بوهم درباره این تحقیقات می

 های این تیم تحقیقاتی شواهدی از وجود یک سمندرها شدیم. این تعداد گونه بیشتر از تصور پیشین ما بود. در میان یافتهپشتالک

شود. کشف آثار این گونه به نها در مناطق بارانی ژاپن و چین یافت میدست آمد که در حال حاضر تمتر به 1.80غول پیکر، با طول 

 کنند، غیرمنتظره بود.( که در ویتنام و چین زندگی میCrocodile newtsاندازه کشف چند نمونه از سمندر تمساح )

 های باقیمانده از سمندر در غرب سیبریفسیل

بار ما موفق به کشف یک گونه قورباغه اندمیک آسیایی و متقرض شده از ستینکند که عالوه بر این، برای نخدکتر بوهم اضافه می

ها شناختیم که در شدیم. ما همچنین سمندر سیبری را به عنوان یک گونه قدیمی در میان فسیل Paleobatrachidaeخانواده 

 کند.های اورال زندگی میحال حاضر در ناحیه کوه

های کند، بلکه باعث درک آب و هوا، بارش و پوشش گیاهی در دورهاکتشافات فسیلی نه تنها به شناخت جانوران در گذشته کمک می

دهد که زیستگاه نشان می Alsophylaxمیلیون سال پیش از جنس  6عنوان مثال، کشف مارمولک مربوط به شود. بهگذشته می

ها، های سیبری غربی محل زندگی موشقستان بوده است. برای این دوره زمانی که طی آن دشتهای امروزی قزااین گونه شبیه استپ

پشت اند. عالوه بر این، کشف الکمیلیمتر تخمین زده 2500ها بوده، تیم تحقیقاتی متوسط بارش ساالنه را تنها شترها و شترمرغ

وده تر بدهد که آب و هوا به طرز محسوسی گرمشدند، نشان میمیلیون سال پیش در سیبری غربی ناپدید  5زی و آبزی، که خشکی

های مستند ما از تنوع زیستی در سیبری و تاریخ پویای آب و هوا گوید: کل یافتهگیری این مطالعات دکتر بوهم میاست.در نتیجه

علی به مناطق با آب و هوای استپی در این ناحیه این است که در عرض چند هزار سال، مناطق بسیار مرطوب با چهار برابر بارش ف

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170323084027.htm
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 های متعددی از دوزیستانتر است به احتمال زیاد به از دست دادن گونهطور فزاینده خنکخشک تبدیل شدند. این درجه حرارت که به

 و خزندگان منجر شده است./

.iana.ir/fa/news/http://www42098/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 های ناشی از کشت روغن پالم تحت بررسی دقیق پارلمان اروپا قرار گرفتنابسامانی

ناخته شده زدایی شترین عامل جنگلعنوان مهمتأکید کرد. تولید روغن پالم به پارلمان اروپا بر کنترل بهتر شرایط تولید روغن پالم

 .است

، این یک کیفر خواست علیه بخش تولید روغن پالم نیست، این گزارش که در پارلمان اروپا در روز سوم و لوموندبه گزارش ایانا از 

عنوان هکنند و اروپا بچهارم آوریل ارائه شد، شامل نگرانی هر دو گروه یعنی کشورهای تولید کننده که محیط زیست خود را قربانی می

 با حدود هفت میلیون تن در سال بود.دومین وارده کننده روغن پالم، 

کنیم، همه عواقبی را برای نواحی که مواد اولیه را تولید بندی و بیشتر آنچه که ما هرروزه مصرف میکابینت، لپ تاپ، وسایل بسته

درصد از  73مسئول تواند قانونی و یا غیرقانونی باشد، هایی که میبرداری از چوبکنند در پی دارند. کشاورزی صنعتی با بهرهمی

 40زدایی در سطح جهان هستند.اما نکته مهم این است که تغییر کاربری اراضی برای مزارع روغن پالم، مسئول از دست دادن جنگل

ها به دور از چشم مصرف کنندگان غربی این ماده اولیه.، های طبیعی در این سیاره است. کاهش سطح جنگلدرصد از سطح جنگل

، اتحادیه اروپا گزارشی را منتشر 2008ویژه در آسیا و آمریکای التین نیز شده است. در سال های جانوری بهدگی گونهباعث تهدید زن

زدایی و تولید روغن پالم به رسمیت شناخته شد.روغن پالم تقریبا در نیمی از محصوالت کرد که بر اساس آن ارتباط بین جنگل

ها، لوازم آرایشی، مواد پاک کننده وجود دارد. ه مانند مارگارین، چیپس، انواع شیرینیسال گذشت 30بندی شده طی تولیدی بسته

به خود اختصاص داده است )شش برابر بیشتر  2014های زیستی را در اروپا در سال درصد از سهم سوخت 60همچنین روغن پالم 

 تراشیلیه جنوب شرقی آسیا برای تهیه روغن پالم پاکهای او، بیش از نیم میلیون هکتار از جنگل2020(. تا سال 2010از سال 

عه و اند. این توسزدایی در تاریخ بشر را تجربه کردهترین نرخ جنگلخواهد شد.براساس گزارش فوق، جزایر اندونزی و سوماترا سریع

فر تحت تاثیر آلودگی هوای ناشی میلیون ن 69طوری که ها در این ناحیه شده است، بهها باعث افزایش شدید آتش سوزیزداییجنگل

 زدایی قرار گرفتند و هزاران نفر از شدت این آلودگی جان باختند.ها برای جنگلاز آتش زدن جنگل

به سمت استفاده پایدار  2020اند تا سال در پارلمان اروپا یادآوری شد که کشورهای آلمان، دانمارک، فرانسه و انگلستان وعده داده

کت کنند، بدین معنی که مزارع جدید نباید روی اراضی جنگلی طبیعی شکل گرفته باشند، تولید و استفاده از منابع از روغن پالم حر

نباید در تضاد با منافع مردم محلی باشد، کودکان هم نباید در مزارع روغن پالم کار کرده باشند. در اصل اتحادیه اروپا به دنبال صدور 

های ترین مسئله در این تصمیم برخورد مسئوالنه با آسیبزدایی همراه نباشد.مهماست که با جنگلمجوز خرید روغن پالم به نحوی 

زدایی نه تنها شرایط کند. اتحادیه اروپا تاکید دارد که مشکل جنگلجدی است که تولید این محصول بر محیط زیست وارد می

 گیرد.لل برای توسعه پایدار را نیز نادیده میگیرد بلکه اهداف سازمان متغییرات آب و هوایی را نادیده می

عایت توان به رها در جنوب شرقی آسیا ابراز کردند که چگونه میزداییفعاالن محیط زیست با ابراز نگرانی از وسعت گرفتن جنگل

رل در اندونزی و مالزی کنت توان تعداد زیادی تولیدکننده کوچک رااستانداردهای تولید پایدار این محصول امیدوار بود؟ و چگونه می

کنند؟به گفته یکی از نویسندگان گزارش فوق، درصد از روغن پالم جهان را تولید می 90که این دو کشور بیش از کرد در حالی

طور تراشی شده قابل تشخیص است، بههای جنگلاند و در حال حاضر مساحتسال گذشته ثبت کرده 30ها تصاویر را طی ماهواره

ایی زدتوان نسبت به کنترل میزان جنگلای میماه ناپدید شده است. البته با این تصاویر ماهواره 10هکتار جنگل انبوه در  18مثال 

هایی از زدایی در بخشتر وارد اقدام جدی شویم. سرعت جنگلبرای روغن پالم امیدوار بود.البته باید تاکید داشت که نیازمندیم سریع

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های استوایی با کیفیت باال از انقالب تولید درصد از جنگل 18ند نواحی از مالزی به قدری زیاد است که تنها جنوب شرقی آسیا مان

 روغن پالم در این کشور در امان مانده است./

http://www.iana.ir/fa/news/42312/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۲تاریخ: 

فساد سیاسی و اقتصادی در بازار گوشت برزیل/ پرداخت میلیاردها دالر رشوه طی سه سال/ چندین کشور، 

 واردات گوشت از برزیل را ممنوع کردند

 .بندی برزیلی مشکالت بهداشتی پیدا شده استهای بستههفته گذشته، در گوشتخبرها حاکی از آن است که طی 

به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از رویترز، پلیس فدرال برزیل به همراه وزارت کشاورزی این کشور اعالم کردند که پیدا شدن مشکالت 

ترین کشور آمریکای التین را با مشکل جدی بندی منجمد، صادرات این محصول از بزرگهای بستهبهداشتی و فساد در برخی گوشت

ویژه ه پلیس به چندین شرکت تولیدکننده گوشت حداقل در هفت ایالت برزیل، مشکوک است، اما دولت و بهرو ساخته است.اگرچروبه

اهمیت جلوه دهند تا از بروز رکود اقتصادی بندی را بیهای بستهکنند موضوع فساد در گوشترئیس جمهوری این کشور، تالش می

کنگ، ژاپن، کانادا، مکزیک و سوئیس، واردات گوشت برزیلی مانند هنگ در برزیل جلوگیری شود. این در حالی است که کشورهایی

گوشت  کنندهترین مصرفاند. ضمن اینکه مشابه همین اقدامات، توسط چین )بزرگشنبه هفته گذشته، ممنوع اعالم کردهرا از روز سه

ترین البته کره جنوبی، ممنوعیت واردات مرغ از بزرگ جنوبی، یک روز قبل از آن صورت گرفته است.برزیلی(، اتحادیه اروپا، شیلی و کره

بندی گوشت در جهان های بستهترین کمپانیکه بزرگ JBSو  BRFرا در حال حاضر لغو کرد. BRF SAصادرکننده گوشت یعنی 

سالم بودن هستند و در فهرست هزاران شرکت بازرسی شده توسط پلیس قرار دارند، تمام ادعاهای مطرح شده را رد کرده و نا

اند.در این میان، سازمان بازرسی بهداشتی برزیل گفته در حالی که تحقیقات پلیس فدرال، مشکالت شان را تکذیب کردهتولیدات

ها را تأیید کرده، اما حقیقت چیز دیگری است و تنها به قصور و کوتاهی چند کارگر معدود مربوط بهداشتی موجود در برخی گوشت

ها تعمیم داد. بر این اساس، تحقیقات صورت گرفته از پرداخت میلیاردها توان این مشکل را به کل تولیدکنندهنمیشود؛ بنابراین می

ی ترین آنها کمپانی نفتدهد که بزرگهای تحت کنترل دولت خبر میدالر رشوه طی سه سال درباره این موضوع توسط برخی شرکت

از سیاستمداران نیز به این مبحث باز شده است. عالوه بر آن، پلیس با تکیه بر  است. در همین زمینه پای چند تن "پتروبراس"

دلیل گرفتن رشوه و اجازه فروش محصوالت فاسد، متهم شناخته که عمده آنها نفر را به 100های صورت گرفته، بیش از پژوهش

 اند.بازرسان بهداشتی بوده

 گی وزیر کشاورزی و مارکو پریرا وزیر صنعت و بازرگانی خارجیمایکل تمر رئیس جمهوری برزیل به اتفاق بالریو م

 بندی گوشتهای بستهدر نشست اضطراری با شرکت

های پیش آمده، در یک اقدام نمادین با پوشیدن روپوش سفید از یک کارخانه در همین حین، وزیر کشاورزی برزیل، برای رفع نگرانی

های واحدی است که توسط سازمان 21این کشور بازدید کرد. اتفاقا این کارخانه یکی از  هایبندی در یکی از ایالتتولید مرغ بسته

 رسد.نظارتی از صادرات گوشت محروم شده، اما هنوز تولیدات آن در بازار داخلی این کشور به فروش می

ه و ضعف فرایند آن ندانست. بلکه بهای تولید وزیر کشاورزی برزیل در طی این بازدید، مشکالت بهداشتی گوشت را ناشی از شیوه

های وجو کرد. زیرا پس از بازرسیهای اداری و سازمانی جستعقیده او مشکل اصلی را باید در جایی به غیر از کارخانه و در بروکراسی

؛ بنابراین دهندصورت گرفته، مشخص شد که صدها کارگر در این کارخانه با رعایت تمام موازین بهداشتی کار خود را ادامه می

توان یکی، دو مورد مشکل پیدا شده را به کل تولیدات کشور تعمیم داد.وزیر کشاورزی این کشور معتقد است که یک میلیاردر نمی

های هایی را که نمونهآفرینی نقش داشته و از پلیس خواسته تا اطالعات دقیق محمولهکه به فروش سویا معروف است، در این جنجال

ارتباط با  خریدند، دراند، منتشر کند.به گفته این مقام مسوول، اکنون کشورهایی که تا این لحظه از ما گوشت میاشتهغیربهداشتی د

 توانیم پاسخی به آنها بدهیم.پرسند، اما ما نمیهای بهداشتی برزیل میچگونگی نظارت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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، از صادرکنندگان گوشت به ایران هستند که بر اساس آمار این اتفاق در حالی است که طبق آمارهای موجود، برزیل، استرالیا و آلمان

هزار تن گوشت برزیلی از طریق گمرکات به کشور وارد شد. البته میزان  42خورشیدی، حدود  95ماهه سال  10گمرکات کشور در 

 واردات گوشت ایران از برزیل نسبت به سال ما قبل آن، کاهش بسیار محسوسی داشته است./

http://www.iana.ir/fa/news/42071/%D9%81%D8%B3%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۴تاریخ: 

 گذاری روی آبیاری خورشیدی در تانزانیاسرمایه

، در تالش برای کمک به کشاورزان در تانزانیا در راستای بهبود سودآوری است همچنین خدمات Energy 4 Impactسازمان 

، یک شرکت در زمینه تهیه و تأمین مالی در حوزه فناوری آبیاری Simusolarکند؛ ارائه می Simusolar مشاوره به شرکت

گی ارزیابی در مورد کشاورزان در منطقه دریاچه که شامل تازبه Simusolar و Energy 4 Impact .خورشیدی در تانزانیا است

 .ناطق مارا و موانزا بود، انجام دادند

نفر از نیروهای کلیدی دیگر در  40کشاورز و  160، این در حالی بود که بیش از standardmediaسایت به گزارش ایانا از وب

فروشان محصوالت کشاورزی با هدف شناخت زنجیره ارزش باغبانی در دو خردهفروشان و گران، عمدهزنجیره ارزش ازجمله معامله

یژه وپا، بهمنطقه موسوما و موانزا مورد بررسی قرار گرفت.این دو سازمان، این ارزیابی را به این منظور انجام دادند تا کشاورزان خرده

 های آبیاری مقرون به صرفه، به دسترسی آسانا پذیرش فناوریدهند، بتوانند بکسانی که محصوالت باغبانی با ارزش باال پرورش می

این آزمون یک "گفت:  Energy 4 Impact، تحلیلگر کسب و کار Faith Njoreها و تسهیل مشاوره زراعی روی بیاورند.به نهاده

 "های آبیاری خاص بود.گام مهم در فراهم کردن توصیه به کشاورزان برای استفاده از سیستم

های پمپ خورشیدی به بسیاری از کشاورزان در موسوما و موانزا، مایل به استفاده از آبیاری خورشیدی بودند اما هزینه "گوید:او می

های ارزیابی به ما امکان یافته"گفت:  Simusolar، مدیرعامل شرکت Marianne Walpert"صورت یک پرداخت، باال است.

ای که منطقه دارد، اقدام کنیم. تر با توجه به دارا بودن پتانسیل بالقوهدمات مناسبدهد تا نسبت به فراهم کردن قیمت و خمی

 های مالیهای خورشیدی نیستند، از طریق برنامهپا که قادر به پرداخت هزینه پمپهمچنین در نظر داریم تا برای کشاورزان خرده

از طریق برنامه  Simusolarاز شرکت  Energy 4 Impactگفتنی است، حمایت "تر هستند، اقدام کنیم.که مقرون به صرفه

Crowd Power Progamme های خورشیدی مورد استفاده جوامع ماهیگیری در اطراف گذاری فروش چراغدر زمینه سرمایه

 دریاچه ویکتوریا انجام شده است./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

1- Energy 4 Impactکند و در زمینه گسترش دسترسی های محلی کار میکسب و کار و سازمان : سازمان غیرانتفاعی است که با

 به انرژی در آفریقا و انرژی پاک، بهبود معیشت اقتصادی بازار و تسریع رشد فعالیت دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/42284/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰7تاریخ: 

 ورود پرندگان زنده از مالزی به عربستان ممنوع شد

ت شود که از گسترش آن ممانعهایی میهرساله شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در بیشتر کشورهای جهان، منجر به اتخاذ تصمیم

، وزارت کشاورزی، آب و محیط زیست عربستان سعودی، پس از هشدار freemalaysiatodayبه گزارش ایانا به نقل از .به عمل آید

سازمان جهانی بهداشت حیوانات، مبنی بر شیوع آنفلوآنزا، ورود پرندگان زنده از مالزی به این کشور را به طور موقت، ممنوع کرد. این 

 گذاشته شده است.از طرف دولت عربستان به مرحله اجرا  H5N1اقدام پیشگیرانه به دلیل شیوع ویروس 

های مرغی از جمله مرغ زنده، تخم بر اساس گزارش عرب نیوز، وزارت کشاورزی، آب و محیط زیست عربستان، ورود تمام محموله

رسد این تصمیم در پی خبری باشد که سازمان بهداشت مرغ و جوجه از مالزی به این کشور را ممنوع کرده است. البته به نظر می

مبنی بر کشف یک ویروس بسیار پاتوژن در ایالت تنسی آمریکا منتشر کرد. زیرا همین سویه در این ایالت، جهانی حیوانات، 

های سنگینی به صنعت مرغداری وارد کرده و اکنون وارد مالزی شده است.با این حال، وزارت خدمات دامپزشکی مالزی اعالم خسارت

مرغ موجود در بازار این کشور مطمئن باشند. همچنین وزارت ت مرغ و تخمتوانند از سالمت محصوالکنندگان میکرده که مصرف

دانست و سالمت آنها  H5N1ای محصوالت عرضه شده توسط مرغداران مالزی را عاری از ویروس امور خارجه این کشور، در اطالعیه

های پرورش و توزیع وم در حال رصد سالنها حاکی است مسئوالن دامپزشکی مالزی، به طور مدارا تأیید کرد.عالوه بر آن شنیده

کنندگان مرغ هستند و حرکت پرندگان را در آسمان این کشور نیز زیر نظر دارند.وزارت کشاورزی عربستان همچنین لغو ممنوعیت 

اس گزارش بر اسها ورود گاو، گوسفند و بز از کویت را با برطرف شدن بیماری لمپی اسکین )بیماری ویروسی بسیار عفونی( در این دام

 سازمان بهداشت جهانی حیوانات تأیید کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/42159/%D9%88%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰7تاریخ: 

 جنگل موزامبیک نتایج سفر اکتشافی به قلب

برای اولین بار توسط گوگل ارث شناسایی شد،  2005شود زیرا در سال جنگل موزامبیک اغلب به نام جنگل گوگل هم نامیده می

 .زده کرده استجنگل کوه مابو دانشمندان را با حیات وحش منحصر به فرد خود شگفت

، گروهی از دانشمندان به سرپرستی پروفسور جولیان بایلیس، طبیعت شناس به همراه انستیتو کشاورزی گاردینبه گزارش ایانا از 

اند. ای بسیاری اخیرا توسط بایلیس شناخته شدههها نفوذ کردند. در اطراف کوه مابو پروانهموزامبیک به قلب ناشناخته این جنگل

در این منطقه شناسایی شده است. در واقع تنها در اینجا بزرگترین جنگل  Nadzikambia baylissiپرست هم به نام نوعی آفتاب

تیم تحقیقاتی کشف کرد که مابو، محلی که در گوگل دیده شده بود، مسطح نیست.  اکتشافیجنوب آفریقا وجود دارد.در این سفر 

یو ها بوسیله بایلیس و تیم باغ ککشف علمی این کوه موفقیت بزرگی بود. براساس گزارشی که توسط مشاهدات مختلف طی سال

های گونه خفاش، یک گونه خرچنگ، دو گونه آفتاب پرست و بسیاری نمونهمنتشر شد، سه گونه جدید مار، هشت گونه پروانه، یک 

ای از پرندگان به شدت در معرض خطر نیز شناخته شدند.با این حال، تا کنون هیچ کس به قلب جنگل گیاهی و همچنین گنجینه

آمده  دستشرقی جنگل بودند، بهای کوچک که همگی در بخش مابو سفر نکرده بود. اکتشافات قبلی از کمپ جنگل، کمپ ماهواره

 های ناشناخته، بررسی سالمت جنگل، تهیه فیلم مستند وبود. اهداف تیم اکتشافی به این جنگل، تهیه نقشه سه بعدی، کشف گونه

اخته شنها و مراکز علمی سراسر جهان است تا هر فردی بتواند به راحتی با رمز و راز این جنگل نافیلم سه بعدی از جنگل برای موزه

آشنا شود.تیم اکتشافی در سفر به قلب جنگل مابو، حداقل یک گونه پروانه جدید را شناسایی کرد که البته به گفته بایلیس با آزمایش 

)دوزیست کرمی شکل که در مناطق گرمسیری دیده  Caecilianای از شود، همجنین این تیم گونهژنتیک صحت آن مشخص می

ابتدایی و توسعه نیافته و فاقد اندام کامل( یکی از نادرترین حیوانات روی زمین را پیدا کرد، این گونه مابین شود، با چشمانی بسیار می

های جانوری برای این تیم هیجان خزندگان و دوزیستان است و ممکن است یک گونه جدید منحصر به فرد باشد. اما تنها کشف گونه

 ریک و پر پیچ و خم با درختان بزرگ را هم یافتند.ای باانگیز نبود، آنها آبشاری جدید، دره

طور رسمی از طرف دولت کند، اما این جنگل بکر هنوز بههر کشف جدیدی در کوه مابو به محافظت رسمی از این جنگل کمک می

 ظت از جنگل وتواند حفاکنند که ایجاد صنعت گردشگری در این ناحیه میها عنوان میشود. اکولوژیستموزامبیک محافظت نمی

، یک گروه محیط زیستی سعی دارند تا اکوتوریسم در این منطقه 2009نفعی پایدار برای جامعه محلی را در پی داشته باشد. از سال 

شناس تیم اکتشافی، رنه ماچوکو، جنگل زندگی و ثروت است. گردشگری تنها راه کمک ریزی کنند. به عقیده متخصص جنگلرا پایه

 سود بردن پایدار از این جنگل است./به مردم برای 

http://www.iana.ir/fa/news/42167/%D9%86%D8%AA%D8%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۶تاریخ: 

 هشت راهکار برای سازگاری با تغییرات اقلیمی

اید. ته شدهتر و بهار زودتر به نسبت گذشتر، زمستان کوتاهها یعنی تابستان گرمشما نیز مانند بسیاری از ما متوجه تغییر در فصلشاید 

را  2015ترین سال ثبت شده بود که رکورد سال گرم 2016با توجه به گزارشی که اخیرا سازمان ملل منتشر کرده است، سال 

دهد طور متوالی نشان میهای ثبت شده بهترین سالتر بود. سه سال رکورد گرمگرم 2014نسبت به  2015شکست. همچنین سال 

 .که آب و هوا در حال تغییر است

، سازمان ملل تنها اعالم کننده تغییرات آب و هوا نیست، ناسا، سازمان ملی هواشناسی و اقیانوسی در ایاالت گاردینبه گزارش ایانا از 

الدولی تغییرات (، آژانس هواشناسی ژاپن، هیات بینWMO(، دفتر هواشناسی بریتانیا، سازمان جهانی هواشناسی )NOAAمتحده )

اند که تغییرات جهانی آب و هوا در حال رخداد است و جامعه در حال حاضر ها اعالم کردهها سازمان دیگر بار( و دهIPCCآب وهوا )

نظر خوشایند بیاید. در بسیاری از نقاط جهان که سرما پیش از تر بهاز این اثرات است.شاید داشتن هوای گرم "حیطه ناشناخته"در 

ی مردم مطبوع و دلپذیر هم هست. تغییرات آب و هوا، از جمله افزایش این بیشتر بود، قدم زدن در هوای بهاری در اواخر زمستان برا

شود. ها و جامعه میدما و تغییر الگوهای بارشی، منجر به اثرات واقعی و قابل توجهی بر سالمت انسان، معیشت، اقتصاد، اکوسیستم

شاورزی اثر بگذارد. در حال حاضر باال آمدن سطح بندی محصوالت و بازده کتواند بر زمانبرای مثال، تغییر الگوی بارش به شدت می

 تواندکند. تغییرات الگوهای بیماری میها، خانه و دیگر ساختارها را تهدید به زیر آب بردن میدریا برخی از جوامع انسانی، جاده

طور که در شود، همانهای طوالنی مدت باعث قطحی میمشکالت جدیدتری را با تهدید ایمنی برای جوامع ایجاد کند. خشکسالی

حال حاضر در سومالی و اتیوپی شاهد آن هستیم. بالیای طبیعی در جوامع فقیرتر درحال افزایش است، عاملی که باعث ویرانی 

ن دهید، تقریبا تضمیکنید و چه کاری انجام میشود. صرف نظر از اینکه شما کجا زندگی میساختارهای اقتصادی و جوامع محلی می

 .رودکه تغییرات آب و هوایی بر شما اثر گذاشته است و این اثرات به سمت شدت یافتن و تکرار بیشتر پیش میشده است 

گذاری برای آمادگی و اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در حال ای بر این باور هستند که سرمایهدر مواجه با این واقعیت، عده

ها نقش مهمی دارند. در اینجا هشت راهکار ت تغییرات آب و هوا جوامع انسانی هم در کنار دولتافزایش است. برای کمتر کردن اثرا

 شود.توانند سریعا برای مقابله با تغییرات آب و هوا انجام دهند آورده میها میاولیه که افراد و دولت

 توانیم انجام دهیم؟ما چه کاری می

ها از افزایش این رخدادهای طبیعی بینیار. بالیای طبیعی در حال افزایش است و پیشایجاد یک برنامه یا ساخت یک بسته ابز -1

تان تان تنظیم کنید، در این باره که شما و خانوادهای را برای خود و خانوادهدر پی شدت یافتن تغییرات آب و هوا، حکایت دارد. برنامه

بعد از آن چه کاری را باید انجام دهید. سپس یک جعبه ابزاری را براساس  در زمان رخداد سانحه طبیعی و گرفتاری در زمان حادثه و

 تان بسازید.نیازهای اولیه خود و خانوده

العمل منابع دولتی چندان به موقع و روشن نیست. ساخت یک های خود را بشناسید. در زمان فاجعه، عکسسعی کنید همسایه -2

تواند راه بسیار موثر برای آماده شدن برای حادثه و مدیریت بعد از وقوع حادثه ی میشبکه قوی اجتماعی، مانند ایجاد شبکه محل

ای انجام دهیم برای کمک به توانیم برای کاهش انتشار گازهای گلخانهردپای کربن خود را کاهش دهید. هرکاری که ما می -3باشد.

 طور که مدیریت کاهشتغییرات آب و هوا را مدیریت کنیم، همان کاهش تغییرات آب و هوایی مفید است. ما باید اقدامات سازگاری با

 ناپذیر است.اثرات تغییرات آب و هوا اجتناب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ر برابر المللی دهای داخلی و بینگذاران خود مدام در تماس باشید و آنها را رصد کنید. تقاضا برای حفظ و پیشبرد برنامهبا قانون -4

ها بدون اجرا، از جایی اهدا خواهد ا و جریان منابع مالی را دنبال کنید. تصور نکنید که این برنامههگذاریتغییرات آب و هوا، سیاست

 شد.

 ها باید چه کنند؟دولت

گیری. ما نیاز داریم تا صرف نظر از اینکه در آینده چه ها و فرآیندهای تصمیمهای تغییرات آب و هوا در تمام سیاستادغام برنامه -1

گذاری پایه در علوم و آمادگی برای آینده اطمینان حاصل کنیم. به همین دلیل تغییرات آب و هوا د داد، از سرمایهچیزی رخ خواه

 ها در نظر گرفته شود.گیریها و تصمیمریزیالمللی در برنامهباید در سطح محلی، ملی و بین

علوم تغییرات آب و هوا بودجه بیشتری را در نظر گرفت. این ها باید برای گذاری در علوم آب و هوا. به جای حذف بودجهسرمایه -2

سازی راه تواند شامل نظارت در زمان واقعی رخداد حادثه، پژوهش در اثرات مرتبط با تغییرات آب و هوا و اجرا و پیادهها میبودجه

 های کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیم باشد.حل

های شهری و راه کارهای اقتصادی هوشمند برای ها، جنگلگذاری برای فضای سبز، پارکرمایهساختارهای سبز را بسازید. س -3

گذاری در های خود را به سرمایهپذیری جوامع محلی را کاهش دهد. دولتتواند آسیبها و سوانح طبیعی میمدیریت سیالب

 های فیزیکی دارند.های سنتی و پروژهاختها برای زیرسهای سبز تشویق کنید، با همان اشتیاقی که دولتزیرساخت

پذیرفتن اقدام آب و هوا ابزاری برای پیشبرد توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است. انگیزه اقدام برای مقابله با تغییرات آب و  -4

شود، هر دو جنبه اقتصادی های تغییرات آب و هوا وقتی برای شهروندان طراحی میهوا باید با هدف رفع نیازهای مردم باشد. استراتژی

نای ها بر مبها را شناسایی کرده باشد و راه حلهای دولتی آسیب پذیرترین بخشگیرد. مطمئن شوید که برنامهو رفاه را در بر می

قلیم ای در جهت کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات ادانیم که منافع جمعی ما در هر جامعهاین شناخت پایه ریزی شود.همه ما می

 یابد./های ناشی از تغییرات اقلیمی شدت میریزی و مقابله و سازگاری با تغییرات اقلیم، ریسکاست. در صورت عدم برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/42151/%D9%87%D8%B4% 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۰۵تاریخ: 

 کنداکسیدکربن تولید میجهان امروز یک ساعت کمتر دی

اکسیدکربن کنند که دیدر روز جهانی ساعت زمین، تمام مردم جهان با خاموش کردن لوازم برقی غیر ضروری خود، کمک می

 .دارندمقابله با پدیده گرمایش جهانی بر میکمتری وارد اتمسفر شود. به این ترتیب جهانیان گام کوچکی در 

به گزارش خبرنگار ایانا، ساعت زمین رویدادی جهانی است که توسط صندوق جهانی طبیعت پیشنهاد شده است. تبعات حاصل از 

بب ت، سای در دنیای صنعتی امروز در حال تشدید شدن استغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی که به دلیل انتشار گازهای گلخانه

 ها نیز در حال اعمال تغییراتی درتر از منابع انرژی توجه کند. در این راه نه تنها مردم، بلکه دولتشده تا بشر به استفاده محتاطانه

های خود برای تامین انرژی بشر هستند.بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت برق یکی از مهمترین منابع انتشار گازهای سیاست

ها با هدف تولید برق است. درصد انتشار کربن جهان به دلیل فعالیت نیروگاه 7.5دهد ر جهان است. محاسبات نشان میای دگلخانه

یدی، بادی های خورشکنند، در مقایسه با نیروگاههایی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، انرژی تولید میهایی که با سوختنیروگاه

کربن اکسیدای معادل دیای دارند. بر اساس برآوردها، میزان انتشار گازهای گلخانهر گازهای گلخانهآبی سهم بیشتری در انتشاو برق

های با سوخت گاز طبیعی و درصد بیشتر از نیروگاه 45های زغالسنگ به طور متوسط حدود به ازای هر کیلوات ساعت در نیروگاه

سنگی با سوخت گاز طبیعی، های زغالورت جایگزینی کامل نیروگاههای با سوخت نفت است. در صدرصد بیشتر از نیروگاه 35

درصد کاهش داد زیرا زغالسنگ به دلیل قیمت ارزان آن، در بسیاری از مناطق  50توان انتشارات جهانی در بخش تولید برق را تا می

روست که ایران نیز به دنبال ایجاد نیروگاه  رود شاید از همینهای تولید کننده برق به شمار میجهان سوختی اقتصادی برای نیروگاه

ای و تعهدات ایران در اجالس سنگی در منطقه طبس است. اما با توجه به سهم قابل مالحظه کشور در انتشار گازهای گلخانهزغال

کربن( تا اکسیددرصدی انتشار دی 12ها کاهش اکسیدکربن )در صورت رفع تحریمدرصدی انتشار دی 4پاریس به منظور کاهش 

ک ای یرسد که دولت باید در این سیاست خود تجدید نظر کندفقط نوع سوخت در انتشار گازهای گلخانه، به نظر می2030سال 

کسیدکربن ابرداری، راندمان حرارتی و مقدار یا محتوای کربن سوخت نیز در انتشار دینیروگاه موثر نیست بلکه نوع فناوری، روش بهره

تر، نیازمند صرف های با کیفیتهای با راندمان باال و نیز سوختهای نیروگاهاست. از آنجا که استفاده از فناوری ها موثرنیروگاه

ی، کمتر های فسیلهای برق با سوختای در نیروگاههای بیشتری است، در کشورهای پیشرفته، انتشار مستقیم گازهای گلخانههزینه

اکسیدکربن میلیون تن دی 100های ایران طی سال گذشته نزدیک به مین دلیل در نیروگاهاز کشورهای در حال توسعه است. به ه

 های کشور نیز به ایجاد این شرایط نامطلوب دامن زده است.وارد هوا شده است. البته فرسوده بودن بخشی از نیروگاه

 ساعت زمین فرصتی برای تغییر

شود تا یک ساعت برق کمتری مصرف کنیم و در نتیجه سوخت ضروری سبب میتصمیم جهانی برای خاموش کردن لوازم برقی غیر 

های سیدنی مطرح شد. در یکی از رسانه 2007کمتری برای تامین نیازهای انرژی ما سوزانده شود. ساعت زمین نخستین بار در سال 

ی نخستین بار گرامی داشته شد. در سال های برج میالد برارویداد ساعت زمین با خاموش شدن المپ 1390در ایران نیز در سال 

 های اضافی امکان عمومی خود را خاموش کردند.این رویداد فراگیرتر شد و شهرهای اصفهان و اهواز هم همراه تهران المپ 91

الم کرده اجرا خواهد شد. آن طور که وزارت نیرو اع 21:30تا  20:30ششمین برنامه ساعت زمین امروز پنجم فروردین ماه، از ساعت 

های مراکز عمومی کشور و ازجمله وزارت نیرو در این ساعات خاموش خواهد شد. شهرداری تهران نیز اعالم کرده که برج است، المپ

میالد در راستای همراهی با این روز جهانی، به مدت یک ساعت خاموش خواهد شد. انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران نیز از 

جویی انرژی برای مشارکت فعال در طرح ساعت زمین با شعار)یک ساعت خاموشی نمادین ط زیست و صرفههمه دوستداران محی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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جویی همیشگی( دعوت کرده است. در فراخوان این انجمن از ریاست جمهوری وهیات وزیران و خصوصا وزرای نیرو و نفت وصرفه

ربط، در این اقدام نمادین مشارکت جدی کنند. در وعمومی ذیها و اماکن دولتی های ساختمانتقاضا شده با خاموش کردن المپ

این بیانیه همچنین به مشارکت نمادین و موثر اماکن مقدس نظیر بارگاه ملکوتی امام رضا )ع(، حضرت معصومه )س( و شاهچراغ و 

 ور فراگیر شود.جویی در مصرف انرژی در کشسایر امکان مذهبی دیگر نیز تاکید شده تا به این ترتیب فرهنگ صرفه

ای است و مشارکت اگرچه ساعت زمین اقدامی نمادین برای یادآوری تبعات تغییرات اقلیمی و انتشار بیش از حد گازهای گلخانه

کاهد، اما باید تالش کنیم که گسترده در این روز، برای یک ساعت هم که شده از شدت انتشار این گاز مخرب برای کره زمین می

های کاهش انتشار گازهای ها نیز تصمیمات خود را واقعا منطبق بر سیاستمان نهادینه شود و دولتین در زندگیاین اقدام نماد

 ای تدوین کنند./گلخانه

http://www.iana.ir/fa/news/42131/%D8%AC%D9%87%D8% 
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