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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

زیر  د استفاده از آبالمللی هشدار دادن، 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 دانشمندان اعالم کردند: کشاورزان استفاده از آب

اژ شود و سرعت پمپهای غیرپایدار استفاده میشود در کشاورزیهایی که از زیرزمین پمپاژ میاز این آب اند. با وجود این بسیاریداده

 .های قبل در حال انجام استهای زیرزمینی با سرعت بیشتری نسبت به سالآب

ی زیرزمینی به سرعت در حال هاالمللی 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 میوی همچنین گفت: کاهش کمبود آب در بسیاری از کشاورزی .است

 .کنندالمللی تجارت میبر محصوالت غذایی جهان داشته باشد چرا که بسیاری از این تولیدکنندگان در سطح بینزیادی 

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

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

 .برندکنند معموالً از کمبود آب رنج میمحصوالتشان استفاده می

های زیرزمینی برای تولید برای بسیاری از کشورها استفاده از آب»ای با بنیاد تامسون رویترز اعالم کرد: ودا همچنین طی مصاحبه

 .دهند، در عین حال خیلی از کشورهای پمپاژ آب را با سرعت بیشتری انجام می«ول مفهومی ندارد.محص

تواند به افزایش قیمت محصوالت غذایی های زیرزمینی میاز نظر اقتصادی استفاده غیر پایدار و غیرمنطقی از آبوی همچنین گفت:

های زیرزمینی همچنین ن آب محصوالتشان هزینه کنند. استفاده از آببینجامد چرا که کشورها باید هزینه زیادی را برای تأمی

 .تواند به مردم محلی هم آسیب وارد کند چرا که آنها به شدت برای تأمین زندگی خودشان نیازمند آب هستندمی

د کنوسعه پیدا میهای آینده به واسطه تغییرات آب و هوایی تهایی که طی سالکارول دالین یک محقق اعالم کرد: خشکسالی 

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

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

  .زایی برای تأمین آب داشته باشدتواند تأثیر خسارتج و گندم میبحرانی است و محصوالت اساسی نظیر برن

برند که میزان قیمت محصوالت غذایی را افزایش وی همچنین هشدار داد: بسیاری از جمعیت جهان اکنون در بحران آب به سر می

ها باید استفاده دا همچنین گفت: دولتو.کنندگان آب را به صورت منطقی استفاده کنندخواهد داد مگر اینکه تولیدکنندگان و مصرف

تواند گذاری کنند که این مسئله میای سرمایههای زیرزمینی را به شدت کنترل کنند و همچنین روی تکنولوژی آبیاری قطرهاز آب

  .همچنین بهتر است برای ذخیره طبیعی منابع برای آینده آماده باشند .در کاهش مصرف آب بسیار مؤثر باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960110000544 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 درصدی روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار 50کاهش 

هزار روستا به صورت سیار آبرسانی  6حدود  95فت: در سال ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گمعاون برنامه

 .هزار روستا برسانیم 3درصد کاهش، به حدود  50های آبرسانی روستا، توانستیم این تعداد را با شدند که خوشبختانه با اجرای طرحمی

فاضالب کشور با بیان اینکه در سال گذشته ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و اصغر قانع معاون برنامهبه گزارش ایانا از پاون، علی

درصد  50های آبرسانی روستایی توانستیم این تعداد را با شد و خوشبختانه با اجرای طرحهزار روستا آبرسانی سیار می 6حدود 

ز به دلیل ها منتفع شده و بخشی نیهزار روستا برسانیم، افزود: بخشی از این روستاها از محل اجرای طرح 3کاهش، به حدود 

های زیادی های اخیر نیازی به آبرسانی سیار ندارند.وی ادامه داد: ناوگان آبرسانی سیار هزینه بسیار باالیی دارد. ساالنه هزینهبارندگی

 .های دیگر کشور استفاده کردتوان از این ظرفیت در بخششود که میدر بخش سوخت و تعمیر و نگهداری تانکرها به ما تحمیل می

های های شرکت مهندسی آب و اضالب کشور مربوط به تکمیل مجتمععمده طرح 96اصغر قانع با اشاره به اینکه در سال  علی

ها این است که با جذب خیرین آبرسان در این حوضه توسعه تر از همه اینخواهد بود، افزود: مهم 95آبرسانی با روند اجرایی سال 

فاده توان متصور بود، استهای دیگری که در حوضه آب روستایی میداشته باشیم و از ظرفیتمشارکت در بخش آبرسانی روستایی را 

میلیون دالر اعتبار از صندوق توسعه ملی دریافقت  500های آب و فاضالب روستایی قانع گفت: سال گذشته برای اجرای پروژه.کنیم

های روستایی هزار روستا در بخش مجتمع 2داشتیم یعنی باید به  کردیم. تعهداتی را در راستای تأمین آبرسانی به روستاهای کشور

ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور افزود: کردیم.معاون برنامهروستا در بخش تک روستایی آبرسانی می 500و 

 95ی ادامه داد: تا پایان سال و.میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرد 2شد تا جمعیتی بالغ بر روستا باعث می 2500آبرسانی به این 

میلیون نفر را از آبرسانی دائم و مستمر برخوردار کنیم که با انجام این  2هزار روستا با جمعیت نزدیک به  3موفق شدیم تا حدود 

ا به قانع هدف از اجرای سیستم آبرسانی دائمی برای روستاها را استقرار جمعیت در خود روست.مهم، به اهداف خود نیز رسیدیم

 .خصوص در نواحی مرزی اعالم کرد و گفت: استقرار روستاییان در حاشیه نوار مرزی باعث تأمین امنیت منطقه نیز خواهد شد

وی ادامه داد: بخش دیگری از اهدافی که برای ارتقای کیفی سالمت در حوزه آب شرب انجام شد، سبب شد تا بسیاری از روستاها 

 .بودند، به فضل خدا از این مشکل رهایی یابند ها دچار مشکل کیفیت آبکه سال

ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور افزود: نکته حائز اهمیت این است که به غیر از محسناتی که طرح آبرسانی معاون برنامه

 .ایجاد شود 96و بخشی نیز در سال  95هزار نفر اشتغال در طی سال  59داشت، به شکل مستقیم حدود 

ای از صنایع کوچک کشور با تولید لوله و پیمانکارن و مشاوران در این بخش فعال است که از اثرات شاره به اینکه بخش عمدهوی با ا

های های دیگر نیز حائز اهمیت باشد و یکی از پروژهتواند در بخشطور قطع این کار میو نتایج این طرح بزرگ است، بیان کرد: به

دولت در الیحه بودجه برای  96قانع عنوان کرد: در سال .توان به آن تاکید کردای تحقق این اهداف میاقتصاد مقاومتی است که بر

میلیون دالر  300میلیارد تومان در نظر گرفته و از سویی نیز قرار است  1100تأمین منابع مالی آبرسانی به روستاها اعتباری بالغ بر 

هزار  2وی اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبار حدود .این امر اختصاص یابد مجددا از صندوق توسعه ملی برداشت شود و به

 ها بتوان بخش دیگری از مشکالت روستاها را مرتفع کرد، با ادامه این پروژه96میلیارد تومانی سال 

http://www.iana.ir/fa/news/42560/%DA% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 ها مشخص استوضعیت تخصیص آب برای تمام استان

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نشستی خبری اعالم کرد: وضعیت تخصیص استانی مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه

 .فای وزارت نیرو این اظهارات را رد کردریزی کالن آب و آبمنابع آب کشور مشخص نیست اما معاون دفتر برنامه

ریزی برای ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: تخصیص آب و برنامههدایت فهمی معاون دفتر برنامه

 شود.های آبریز در همه دنیا انجام میآن در چارچوب حوضه

حوضه آبریز معنی دارد. بنابراین ما تخصیص منابع آب را در آن چارچوب تعیین وی افزود: مدیریت به هم پیوسته فقط در چارچوب 

گر جمع ها را با یکدیهای کشور مشخص بوده و اگر تخصیصکنیم. فهمی تاکید کرد: وضعیت تخصیص منابع آب برای تمام استانمی

تاد احیای دریاچه ارومیه معتقد است که وزارت ریزی و تلفیق سرسید.مدیر دفتر برنامهکنید، به حجم کل آب موجود در کشور می

های مختلف را مشخص نکرده است به همین دلیل این ستاد نیرو میزان تخصیص برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی در استان

ف ا، متوقهآبه دریاچه را مطالبه کند. ضمن آنکه رهاسازی آب از سد بوکان نیز به دلیل مشخص نبودن همین سهمیهتواند حقنمی

، های آبریز کشور به تفکیک شربها و حوضهریزی برای تمام استانشده است. اما فهمی در این رابطه بیان کرد: میزان آب قابل برنامه

 صنعت و کشاورزی مشخص شده است. سهم محیط زیست هم محاسبه شده است.

کند ولی اینکه این شود. منتها وزارت نیرو آب را رها میمی ها ابالغ شده و رعایتوی ادامه داد: سهم محیط زیست به تمام دستگاه

 شود، جلوگیری شود.هایی که در مسیر انجام میآب به مقصد یعنی تاالب برسد، نیازمند حراست است و باید از برداشت

العاتی ندارم. ولی سهم فهمی درباره دلیل توقف رهاسازی آب از سد بوکان اظهاری نظری نکرد و گفت: در این مورد خاص، فعال اط

های ستاد احیای دریاچه ارومیه بررسی و عمل رهاسازی از ها مشخص است و با تفاهم و نظر ستاد وزارت نیرو، درخواستهمه بخش

 شود.سدها انجام می

 انجام شد 94اصالح آمارهای آب در سال 

دریاچه ارومیه را بر مبنای اعداد اصالح شده و سهم هفت آبه ستاد احیای دریاچه ارومیه اعالم کرده است: وزارت نیرو تعیین حق

 130ها همچنان بر اساس احجام قبلی )یعنی ریزی تعیین کرده است در حالی که سهم سایر بخشمیلیارد متر مکعبی آب قابل برنامه

ه است. به همین دلیل این میلیارد متر مکعبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعیین شد 8.7میلیارد متر مکعب( و بر مبنای سهم 

شود و حذف سهمیه محیط زیستی دریاچه ارومیه، ها با مشکل کمبود آب مواجه میوزارتخانه همواره برای تامین نیاز سایر بخش

ر میلیارد مت 90ریزی کشور گیرد. اما هدایت فهمی تاکید کرد: سهم آب قابل برنامهاولین راهکاری است که این وزارتخانه به کار می

های مختلف تعیین شده است. وی ادامه داد: آب قابل ها سهم بخشها و استانمکعب در نظر گرفته شده است که به تفکیک حوضه

میلیارد متر  90ریزی کالن آب و آبفا گفت: بر اساس حجم توانیم به مصرف برسانیم.معاون دفتر برنامهبرنامه ریزی آبی است که می

 آبه محیط زیستی در نظر گرفته شده است.میلیارد متر مکعب حق 11تا  10.7زی، نزدیک به ریمکعبی آب قابل برنامه

بحث اصالح آمارهای مرتبط با منابع آب را آغاز کردیم و پس از بازنگری اعداد و انجام محاسبات، حجم  94وی اضافه کرد: از سال 

یارد متر مکعب رسید. ارقام جدید پس از تصویب شورایعالی آب میل 90میلیارد متر مکعب قبلی به  130ریزی از آب قابل برنامه

 ها ابالغ شد./های اصالح شده به استانمبنای عمل وزارت نیرو قرار گرفت و سال گذشته نیز سهمیه

http://www.iana.ir/fa/news/42541/%D9%88% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۸ تاریخ:

 وضعیت آبی ایران

 محمد درویش

ها در ایران مطابق با گزارشاتی است که دفتر مطالعات پایه منابع آب از شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو تا این میزان بارندگی

درصد افزایش  9ت مدت مشابه های آسمانی در کشور به نسبلحظه منتشر کرده و نشان دهنده آن است که در مجموع میزان ریزش

درصد است و مناطقی مثل تهران، قم،  15حوزه آبخیز فالت مرکزی بیشترین میزان افزایش بارندگی را دارد که .پیدا کرده است

شود. بعد از آن بهترین وضعیت را حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای های اصفهان و فارس شامل آن میهایی از استاناراک، بخش

سال است و بعد از آن قرقون  48درصد بیشتر از میانگین  12میلی متر بوده که  341دارد که میزان بارندگی آن تا این لحظه عمان 

های قرار گرفته است. البته قرقون، خلیج فارس و دریای عمان تقریبا میزان افرایش بارندگی شان برابر است، اما سه مورد از حوزه

 48های آسمانی شان کمتر از میانگین چه ارومیه، حوزه محلی شرقی و حوزه دریای خزر میانگین ریزشآبخیز کشور یعنی حوزه دریا

 6/5سال گذشته ارزیابی شده است. این در حالی است که بدترین وضعیت را در حوزه آبخیر غربی و شرقی کشور داریم که تاکنون 

میلی متر بارندگی  148مدت است. بعد از آن دریاچه ارومیه است که فقط  درصد کمتر از میانگین دراز 30میلی متر بارندگی داشته و 

هایی است که پارسال داشته است. دریاچه خزر هم درصد کمتر از میانگین ریزش 33ساله و  48درصد کمتر از میانگین  17دارد که 

در آن دو درصد کمتر از میانگین دراز مدت  های آسمانیکه همیشه حوزه پر آبی داشته امسال وضعیت خوبی ندارد و میانگین ریزش

 .میلی متر بارندگی داشته است 264درصد بارندگی آن کمتر شده و تا این لحظه فقط  25است و نسبت به پارسال 

 وضعیت آبی ایران نسبت به پارسال بهتر است

درصد  40بهتر از میانگین است و در  درصد کشور وضعیت 60اگر بخواهم خالصه کنم تقریبا در بیش از نیمی از کشور یعنی در 

های آسمانی تا این لحظه به نحوی بوده که باعث شده کل کشور تا این درصد میزان ریزش 60کمتر از میانگین است، اما در آن 

 ی کشوریدرصد بیشتر از میانگین است. به عبارت دیگر این رقم اصال برا 9میلی متر بارندگی داشته باشد که این مقدار  201لحظه 

بینی نیست و همچنین به شدت دچار افت اش هر سال نسبت به سال آینده قابل پیشهای آسمانیکه وضعیت بیابانی دارد و ریزش

پساب زیر زمینی شده و فرایندهای نشست زمین در بسیاری از مناطقش پدیدار شده، امیدوار کننده و قابل اتکا نیست و حتی ممکن 

توان در یک برآورد خوش بینانه گفت که در مجموع وضعیت ایران یم به نرم میانگین ساالنه برسیم، اما میاست در ادامه ما نتوان

همچنان باید مقررات  .محابا اندوخته آبی را مصرف کنیمدهد که بینسبت به پارسال بهتر است، ولی این مساله هیچ مجوزی نمی

های غیر مجاز نیز حتما نیمه عمیق به هیچ عنوان داده نشود. از سوی دیگر، چاه های عمیق وسختگیرانه اعمال شده و اجازه حفر چاه

 .های دیگری که در حال فعالیت هستند باید برخوردار از کنتورهای حجمی باشدباید پلمپ شوند و چاه

 آبیاقداماتی برای بحران بی

اجازه گسترش فیزیکی اراضی کشاورزی و توسعه اراضی  های معیشتی به منابع آب و خاک برویم وما باید به سمت کاهش وابستگی

ها چراغ سبز نشان دهیم. باید تالش کنیم از طریق استپ دیم را ندهیم. این در حالی است که نباید به هیچ عنوان به تغییر کاربری

تولید مواد ثانویه نه خام  های نو، تقویت بازرگانی وهای کشور در حوزه تاریخی، فرهنگی و طبیعی، استحصال انرژیکردن مزیت

های آب زیر زمینی و همچنین افزایش نرخ فرسایش آبی فروشی برای کشور درآمد ایجاد کنیم که منجر به افزایش برداشت از سفره

 محیطیها نشویم، چرا که رعایت نکردن این عوامل آینده زیستهای تولید گرد و خاک و خشک شدن تاالبو خاکی، توسعه چشمه

استای توان در رهای مدون و اتخاذ تدابیر سودمند میکند که تبعات بدی را به دنبال دارد. از این رو با برنامه ریزتر میرا بحرانی ایران
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تر مقابله با کاهش کم آبی گام برداریم تا در آینده با مشکالتی در این حوزه رو به رو نشویم. در غیر این صورت بحران آب بسیار جدی

 .خواهد شد

 های بدبینانهبینیهای امسال در تضاد با پیشبارندگی

ساله شده است،  30دهد که ایران وارد یک دوره خشکسالی ها نشان میبینیوضعیت آبی بسیار بحرانی است. بعضی برآوردها و پیش

یزان د، اما به دلیل اینکه ما باالترین مهای بدبینانه بود و مقداری امید ایجاد کربینیهای امسال در تضاد با پیشدر حالی که بارندگی

را  های انقباضیهایی ما را فریب ندهد و سیاستنشست زمین را در کره زمین داریم، باید خیلی مواظب باشیم که چنین بارندگی

ان به یده در تهرکنار نگذاریم. در شرایطی که فرونشست چهار میلیمتری زمین در سال را باید شرایط بحرانی اعالم کرد، اما این پد

برابر 140متر یعنیسانتی 54برابر شرایط بحرانی رسیده و در استان فارس در دشت بین فسا و جهرم به  90سانتی متر یعنی  36

بنابراین حتما باید به سمت معرفی محصوالتی که کمترین میزان  .شرایط بحرانی رو به رو هستیم که این یک فاجعه بزرگ است

ش کشاورزی دارند، برویم. باید کشت گلخانه ای را تقویت کنیم و همچنین جز در مناطق شمالی کشور نباید مصرف آب را در بخ

از سوی دیگر، چغندر قند محصولی است که فوق العاده آب بر است و از آنجا  .اجازه کاشت محصوالت پر مصرفی مثل برنج را بدهیم

آید که باید سیاست کشور در این حوزه تغییر کند. این در کند به نظر میاد میکه شکر عوارض بسیار زیادی را در حوزه سالمتی ایج

حالی است که کشت و صنعت نیشکر در استان خوزستان یکی از عوامل تشدید افت کیفیت آب در منطقه است و ما اگر بتوانیم 

توانیم امیدوار باشیم که با همین ی کنیم، میوطنان معرفهای جایگزین دیگری را برای همکشاورزی خود را مکانیزه کنیم و گزینه

 .شودهای آسمانی زندگی با کیفیت برای ایرانیان فراهم میمیزان ریزش

کوتاه نیامدن دولت در برابر متخلفانباید قوانین سختگیرانه تری را وضع کنیم و همراهی و همدلی بیشتری بین مجلس و قوه قضائیه 

کرد به همه ساخت و سازهای غیر قانونی برق داده شود. ه طرحی در مجلس تصویب شد که الزام میبرقرار شود، اما اواخر سال گذشت

ها را تا جایی که امکان دارد کم کنیم تا متخلفان های طبیعی شود. باید این تناقضتواند باعث تشدید تجاوز به عرصهاین مساله می

غییر کاربری کوتاه نخواهند آمد. از این رو به این طریق کشور بر مبنای متوجه شوند دولت و حاکمیت در برابر تجاوز، تعدی و ت

 .کندهای توسعه پایدار به جلو حرکت میآموزش

http://www.iana.ir/fa/news/42422/%D9%88%D8% 
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 آب
 اناآی - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

های آب و  درصد از جمعیت روستایی کشور / حضور گسترده بخش خصوصی در پروژه 92رسانی به آب

 فاضالب

درصد از جمعیت روستایی کشور از آب شرب تا پایان برنامه ششم  92مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از برخورداری 

 .توسعه خبر داد

ضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: تاپایان برنامه ششم توسعه به گزارش ایانا از پاون، مهندس حمیدر

 .درصد برسد 92بایستی میزان جمعیت برخوردار از آب سالم و بهداشتی و خدمات فاضالب به حدود 

ز از محل اعتبارات صندوق میلیون دالر نی 300ها لحاظ شده و میلیارد تومان اعتبار در پیوست 1100وی بیان کرد: در سال جاری 

ه های باقیماندتوسعه ملی در نظر گرفته شده که امیدواریم امسال نیز حرکت خوبی در تداوم حرکت سال گذشته باشد و مجتمع

روستا آبرسانی خواهد شد، افزود: در این سال حدود  1600حدود  96جانباز با بیان این مطلب که در سال .روستایی نیز تکمیل شود

 .شوندلیون نفر دیگر از جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار میدو می

درصد  74مندی جمعیت روستایی از شبکه آب آشامیدنی سالم، پایدار و بهداشتی هم اینک حدود وی با اشاره به اینکه شاخص بهره

درصد افزایش یابد و میزان برخورداری  5تا  3ن شاخص بین است، افزود: هدفگذاری وزارت نیرو این است که تا پایان سال جاری ای

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از طرح جهش در آبرسانی روستایی کشور به عنوان .درصد برسد 78تا  77به 

مناسبی از صندوق  یاد کرد و افزود: با تاکید مقام معظم رهبری و تاکید دولت و همراهی مجلس اعتبار 1395ترین اقدام سال مهم

وی افزود: در سال گذشته بیش از دو میلیون نفر از جمعیت روستایی از خدمات آب و فاضالب .توسعه ملی برای این امر تخصص یافت

نیز ضمن تاکید بر همین روند یعنی افزایش جمعیت تحت پوشش آبرسانی  96و آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند و در سال 

 .یابدهای فاضالب خواهیم داشت و جمعیت تحت پوشش فاضالب در شهرها نیز ارتقا میی در تکمیل سامانهروستایی، جهش

های های آب و فاضالب گفت: اعتماد بخش خصوصی به پروژهحمیدرضا جانباز سپس با اشاره به حضور فعال بخش خصوصی در پروژه

ها با حمایت بخش ها داشته باشد و بخش عمده ای از پروژهروژهتری در پآب و فاضالب باعث شده تا این بخش حضور گسترده

 .خصوصی انجام شود و با سرعت اجرایی باال و کیفیت خوب ادامه یابد

ته های گذشگیری از پتانسیل آن در سالوی ادامه داد: امیدواریم که امسال نیز شاهد حضور بیشتر بخش خصوصی که زمینه بهره

به چه  95مل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در پاسخ به این سؤال که میزان اعتبار مصوب در سال مدیرعا.شکل گرفته، باشیم

چه میزان خواهد بود،  96میزان بوده و آیا همه این اعتبار محقق شده یا خیر و میزان اعتبار در بخش آبرسانی روستایی در سال 

ها تخصص میلیارد تومان برای این طرح 1500میلیون دالر معادل حدود  500از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  95افزود: در سال 

 30میلیارد تومان اعتبار داشتیم که کمتر از  400یافت و تمام این اعتبار محقق شد و از محل اعتبارات پیوست قانون نیز حدود 

 درصد آن تخصیص یافت

http://www.iana.ir/fa/news/42453/%D8%A2%D8% 
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 آّب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 کنیمسال آبی نرمالی را تجربه می

کنیم رئیس انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی گفت: اگرچه در کل کشور از نظر بارش سال آبی نرمالی را تجربه مینایب

 .هنوز با شرایط خشکی و خشکسالی مواجه هستیم هااما در برخی از استان

 دارد. های مختلف شرایط متفاوتیوگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: به طور کلی وضعیت خشکسالی در استاناحمد فاتحی مرج در گفت

های فارس ز استانهایی اوی افزود: همه مناطق از نظر بارشی یکسان نبوده و در برخی مناطق هنوز خشکسالی است مثال در بخش

 یابد.شود و تا آخرین روز شهریور ادامه میکرمان و یزد شرایط خشکی حاکم است. سال آبی از پاییز هر سال آغاز می

ضه ها در حوها از منفی بودن بارشریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در جمع رسانهاگرچه مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه

درصد منفی بوده است اما  37های این حوضه آبریز نسبت به سال گذشته رومیه خبرداده و گفته بود که میزان بارشآبریز دریاچه ا

 رئیس انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی این گفته را تایید نکرد.نایب

 توان نرمال تصور کرد.ز میایم و شرایط این حوزه را نیوی گفت: در کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه شرایط منفی نداشته

 کشور در شرایط بحرانی

داند اما مرکز ملی رئیس انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی فقط سه استان را دیگر مسئله خشکی میاگرچه نایب

معرفی  معضلهای بیشتری را درگیر با این خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در این رابطه نظر دیگری داشته و استان

کند.شاهرخ فاتح رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد: بر اساس شاخص کوتاه مدت می

ان، های خوزستها دارای درجات مختلفی از خشکسالی هستند. در شرایط حاضر بخش وسیعی از استانخشکسالی، بسیاری از استان

 برند.های متوسط و شدید رنج مین و بلوچستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد از خشکسالییزد، خراسان جنوبی، سیستا

ها هایی را با شرایط طبیعی و ترسالی اعالم کرد و افزود: با توجه به شاخص کوتاه مدت یکساله تعدادی از استانوی همچنین استان

هایی از همدان، لرستان، مازندران، گلستان و استان ها شامل بخش در شرایط طبیعی و حتی شرایط ترسالی خفیف قرار دارند، این

های وگو با ایسنا از وضعیت بحرانی کشور در حوزه خشکسالیهای جنوبی و شرقی فارس و شمال اردبیل است.فاتح در گفتبخش

 نهای وسیعی از ایراون پهنهشود چبلند مدت هواشناسی، خبر داد. وی گفت: شرایط خشکسالی هواشناسی کشور وخیم ارزیابی می

در دراز مدت دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید هستند.رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور 

 در ادامه به بررسی وضعیت خشکسالی ایران در مقیاس بلندمدت پرداخت و گفت: در نگاه بلندمدت شرایط خشکسالی کشور وخیم

های خوب اند و با وجود بارشهای وسیعی از کشور پایدار ماندههای انباشته شده کماکان در پهنهود چون خشکسالیشارزیابی می

 های بلندمدت همچنان پابرجا هستند./های اخیر، خشکسالیماه

http://www.iana.ir/fa/news/42445/%D8%B3 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 نامه همکاری بین ایران و آلمان در زمینه توسعه آموزش و تحقیقات مشترک در زمینه آبامضای تفاهم

های توسعه آموزش و انجام تحقیقات مشترک های مشترک در زمینهدر سفر معاون آب و آبفای وزیر نیرو به آلمان تفاهم نامه همکاری

 .ان و آلمان امضا شدبین ایر

نیا گزارش ایانا از پاون، همزمان با برگزاری نمایشگاه آب برلین، رحیم میدانی معاون آب و آبفای وزیر نیرو به همراه محمد ابراهیمبه

 8تاریخ  زبرداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، اریزی کالن آب و آبفا، جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهرهمدیر کل دفتر برنامه

 .فروردین ماه جاری از این نمایشگاه در کشور آلمان بازدید کرد 11تا 

های مختلف کشور معاون وزیر محیط زیست کشور آلمان انجام شد، هیات ایرانی از غرفه "گونتر آدلر "در این بازدید که با همراهی 

های تولید لی آلمان، و ... که انجام اموری در زمینهالملهای بین، شرکت توسعه همکاری(GWP) آلمان همچون شرکت آب آلمان

 های باکتری زدایی با استفاده از انتشارادوات و تجهیزات مدرن هوادهی، تصفیه آب، تصفیه پساب، تجهیزات فیلتراسیون، سیستم

ورزی، محیط زیست، های مختلف خانگی، صنعت، کشااشعه ماورای بنفش، تجهیزات مدرن صرفه جویی در میزان مصرف آب در بخش

ها جلسات کوتاهی های دیجیتالی را به عهده دارند بازدید و با برخی از این شرکتگیری میزان آب مصرفی و سامانهابزارهای اندازه

ها به های زیر مجموعه آندر ادامه این بازدید، معاون آب و ابفای وزیر نیرو با حضور در جلسه شرکت آب آلمان و شرکت.برگزار شد

های آبی، های خارجی به منظور مشارکت در انجام پروژههای موجود در جمهوری اسالمی ایران برای ورود شرکتتشریح ظرفیت

وی در خصوص آمادگی ایران برای جذب سرمایه گذاران خارجی، قوانین و مقررات، تضامین خرید، .گذاری پرداختفاینانس و سرمایه

 .ده به ان ها برای تشویق سرمایه گذاران خارجی توضیحاتی ارائه کردامکانات، مزایا و تسهیالت ارائه ش

ها و مشکالت موجود در ورود به بازار ایران و موانع های خارجی در خصوص محدودیتدر ادامه این بازدیدها، نمایندگان شرکت

مختلف صنعت آب، پس از دوران پسا های گذاری در بخشبه گفته میدانی موانع سرمایه.مختلف از رحیم میدانی سواالتی کردند

های معتبر آلمانی فعال در این صنعت به کار خواهد تحریم هموار شده و وزارت نیرو تمامی تالش خود را برای حمایت از شرکت

معاون های دائمی این شهر برگزار شد، فروردین در محل نمایشگاه 8در آیین افتتاحیه نمایشگاه آب برلین که در روز دوشنبه .گرفت

صی گذاری بخش خصوهای سرمایههای کشور ایران در بخش آب و آبفا و زمینهآب و آبفای وزیر نیرو در سخنرانی افتتاحیه به ظرفیت

در این سفر که با حضور مهندس میدانی، ابراهیم نیا نیز با همتای خود در وزارت آموزش و تحقیقات آلمان .ارجی در ایران اشاره کرد

 .های توسعه آموزش و انجام تحقیقات مشترک امضا شدهای مشترک در زمینهکاریتفاهم نامه هم

ی های باالای با حضور میدانی و آدلر معاون وزارت محیط زیست آلمان برگزار شد و طرفین ضمن تاکید بر ظرفیتهمچنین جلسه

 ینه گرفته شدهایی نیز در این زمها پرداخته و تصمیمهمکاری به نحوه تسهیل و گسترش همکاری

http://www.iana.ir/fa/news/42323/%D8%A7%D9%85% 
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 اقتصاد کالن
 فارس– ۹۶/۰۱/۱۶ : تاریخ

 هفت مانع داخلی که ایران را از بازار چند صد میلیارد دالری روسیه محروم کرد
خیر روسیه اظهار تمایل خود برای افزایش روابط تجاری با ایران را ابراز کرده اما در عمل سهم ایران از مجموع با آنکه در دو سال ا 

  .میلیون دالر است 200میلیارد دالری این کشور تنها  170واردات 

وان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در دنیا به ، روسیه به عنفاطمه بیات- ، گروه اقتصادیخبرگزاری فارس

میلیارد دالر ساالنه صادرات نفت دارد. به دلیل آب و  350میلیارد تا  500رود که ساالنه با توجه به تغییر قیمت نفت بین شمار می

میلیون دالر واردات این  170االنه از مجموع کند. سهوای سردسیر روسیه، این کشور بخش بزرگی از نیاز غذایی خود را وارد می

 .میلیارد دالر به واردات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی اختصاص دارد 40کشور 

های روسیه توسط اتحادیه اروپا اغلب نیازهای مصرفی این کشور از طریق اروپا تامین تا دو سال گذشته و پیش از تشدید تحریم

های واردات خود را به کشورهای اروپایی بست و سعی کرد تا از طریق کشورهایی در اقدامی متقابل دروازه شد، اما روسیه به یک بارهمی

 .همچون ترکیه، برزیل، ایران و سایر کشورها نیاز خود را تامین کند

سیه همچنان در حد با وجود روابط سیاسی خوب بین ایران و روسیه و تاکید روسای جمهور دو کشور ارتباط تجاری بین ایران و رو

 .میلیون دالر در سال رسیده است 200حرف باقی مانده تا جایی که تنها این رقم به 

میلیارد دالر  4در مقابل، کشوری مانند ترکیه بخش بزرگی از بازار محصول کشاورزی را از آن خود کرده تا جایی که در سال گذشته 

 .شمش را به روسیه داشته استفرنگی و کصادرات محصوالت کشاورزی از جمله گوجه

یکی از سواالتی که ذهن اغلب فعاالن اقتصادی را به خود مشغول کرده این است که چرا دسترسی به بازار روسیه همچنان برای 

فعاالن اقتصادی ایران مقدور نیست. مسائلی همچون تعرفه باالی گمرکی برای محصوالت ایرانی قیمت باالی تمام شده حمل و نقل، 

بندی نامناسب، نبود خط هوایی کارگو برای انتقال مواد غذایی فاسد شدنی از ایران ودن ارتباط مناسب بانکی بین دو کشور، بستهنب

 .رودبه روسیه از جمله موانع تجارت بین دو کشور به شمار می

 رقابت منفی صادرکندگان ایرانی در بازار روسیه*

سبب  های صادراتیمتاسفانه عدم شناخت از بازار روسیه و فعال نبودن شرکت»گوید: روسیه مییکی از فعاالن اقتصادی ایران در بازار 

ها است، بازار روسیه را در شده که نتوانیم با وجود کیفیت مرغوب برخی کاالهای ایرانی از جمله کشمش که بسیار مورد نیاز روس

 «.اند بدهیمهای بزرگ صادراتی وارد بازار شده از طریق شرکت دست بگیریم و جای خود را به کشورهایی همچون ترکیه که تنها

شود که خریدار بخواهد کاالی ایرانی وی رقابت منفی بین صادرکنندگان ایرانی در بازار را عامل مخرب دیگری برشمرد که سبب می

 .تر از ارزش واقعی آن بخردرا با قیمت بسیار پایین

کند و بنا به گفته یحیی آل اسحاق عضو ر در کشورهایی همچون قزاقستان و عراق نیز صدق میاین موضوع البته در مورد بازار قی

اتاق بازرگانی ایران متاسفانه تجار ایرانی به جای آنکه از یکدیگر حمایت کنند فقط برای آنکه بتوانند جنس خود را بفروشند به راحتی 

 .کنند که درنهایت به ضرر تراز تجاری کشورمان استیب میکاالی رقیب ایرانی خود را از لحاظ کیفیت و قیمت تخر

 معضل جدی انتقال پول بین ایران و روسیه*

 از دو سال پیش مدام سخن از فعالیت بانک مشترک بین ایران و روسیه با عنوان میربیزینس بانک به میان آمد که به دلیل تحریم

 .ل دو کشور یعنی روبل و ریال استفاده شوددالر برای تجارت بین ایران و روسیه از واحد ملی پو

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 :ویدگموضوعی که تا به امروز در حد حرف باقی مانده و در نهایت قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران و روسیه در مورد این موضوع می

اختار کرده اما ست میای از بانک ملی ایران است که از گذشته در مسکو بر طبق مقررات روسیه فعالیمیربیزینس بانک همان شعبه

و سازوکارهای الزم برای مبادله پول بین دو کشور به دلیل نوسان قیمت ریال و روبل فراهم نشده است و اجرای آن نیز دور از انتظار 

 .رسدبه نظر می

پذیری شود برگشتهمین مساله سبب شده تا تجار ایرانی برای ارسال محموله خود به روسیه همواره دچار نگرانی باشند و گفته می

 .پول صادرکنندگان در برخی موارد با مشکالت جدی مواجه شده است

 های گمرکی پیگیری نشدها درباره تعرفهتفاهمنامه*

ه کریدور نامتعرفه باالی گمرکی به عنوان مانع جدی صادرات محصوالت ایرانی نکته دیگری است که از سال گذشته با امضای توافق

 .رسید که حل شده استو کشور به نظر میسبز بین گمرکات د

گوید: تنها چند ماه پس از امضای این توافقنامه رئیس گمرک روسیه تغییر کرد و موضوع همچنان نایب رئیس اتاق ایران و روسیه می

ها زمان د و سالکننبر روی کاغذ باقی ماند اگر چه کشورهایی همچون ترکیه، مصر، تونس و صربستان هم از این سیستم استفاده می

 .برده است تا توافقنامه آنها اجرایی شود

های الزم در حوزه کریدور سبز عازم روسیه گوید: قرار است تا ظرف هفته آینده تیمی از گمرک ایران برای اجرای زیرساختوی می

 .شوند تا این موضوع نیز به زودی برطرف گردد

د را معرفی کرده و گمرک روسیه قیمت درج شده بر روی کاالی صادراتی را های معتبر خودر سیستم کریدور سبز طرفین شرکت

گذاری شوند که ممکن است پذیرد. در غیر این صورت کاالها باید طبق قانون جهانی گمرک قیمتطبق فاکتور همان شرکت می

 .مشمول تعرفه باالتری نسبت به ارزش خود باشند

 نشده صادرات ایران بندی؛ بیماری مزمن و درمانضعف در بسته*

 .های آشیل ورود محصوالت کشاورزی ایران به روسیه استبندی و سورتینگ)درجه بندی( یکی از پاشنهضعف در بسته

رعایت بندی مناسب،ها به دلیل بستهترک» کاوه زرگران عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این مورد به خبرنگار فارس گفت:

میلیارد دالر محصوالت کشاورزی به روسیه صادر کنند. اما متاسفانه کشمش، سیب  4،  2015اند در سال تهبندی کیفیت توانسدرجه

و پرتقال ایرانی با وجود کشش بازار و نیاز روسیه به دلیل رعایت نکردن همین موضوع به سختی و در حد چند کانتینر به روسیه 

 «.شودصادر می

بندی از جمله نکاتی است که بیشتر باید به آن توجه کرد چرا که محصول باکیفیت و قابل درجهای برای تولید توسعه کشت گلخانه

هزار هکتار است که کشوری  9تا  500ای کشور رقمی بین طبق آمار معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی سطح زیرکشت گلخانه

 .ای داردنههزار هکتار فضای کشت گلخا 45مانند ترکیه فقط در منطقه آنتالیا 

 کارنا آشنایی با بازار و ورشکستگی صادرکنندگان تازه*

اما  به آن صحبت به میان آمد،های کنسرسیوم صادراتی یکی از موضوعاتی است که از همان دو سال پیش بسیار راجعتشکیل شرکت

دانند با ورود به بازارهای صادراتی را نمی قدم نشد. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی که الفبایکسی برای ایجاد آن پیش

 .شکست مواجه شدند

شرکت محصوالت تولیدکنندگان خرد را گرفته و  20تا  18های بازرگانی در قالب این در حالی است که ترکیه با فعال کردن شرکت

 .کنداز همین طریق در شبکه بازار صادراتی روسیه با قیمتی یکسان و کیفیتی یکسان توزیع می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 تمایل پایین تولیدکنندگان برای صادرات ماهی و میگو*

های دامپزشکی دو کشور امکان صادرات به روسیه را داشته باشد در عین حال ماهی و میگوی ایرانی توانسته است با دریافت پروتکل

 .است لی از خود نشان ندادهو جالب اینجاست که در این حوزه صادرکنندگان بنابر اذعان حجتی وزیر جهاد کشاورزی چندان تمای

 هاستضعف حمل و نقل در کشوری که قیمت سوخت در آن یک هفتم همسایه*

ه رغم آنکتوان از آن عبور کرد. علیضعف در سیستم حمل و نقل برای جابه جایی کاالهای صادراتی از جمله مسائلی است که نمی

ای و کمبود خطوط هوایی سبب شده اختار فرسوده حمل و نقل جادهقیمت گازوئیل در ایران یک هفتم کشورهای دیگر است اما س

 .درصد نسبت به کشورهایی همچون ترکیه یا همان روسیه باالتر باشد 50تا  30تا قیمت تمام شده حمل و نقل در کشور ما 

 روسیه همچون مهیایی بازار باید چرا نیست الوصول سهل چندان  در پایان باید گفت در زمانی که دسترسی به بازارهای صادراتی اروپا

 .شودولید و اشتغال فراهم میت افزایش کشور به ارزآوری زمینه صادرات افزایش با آنکه نه مگر. بدهیم دست از را

راه اندازی شرکت های کنسرسیوم صادراتی به ها، راه اندازی بانک مشترک،و جای این پرسش همچنان باقی است که چرا تفاهمنامه

 .ک ضرورت همچنان مغفول مانده استعنوان ی

 /انتهای پیام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960116000330 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

؛ میزبان برگزاری 2017نمایشگاه بورس، بانک و بیمه/ ایران فاینکس  شرکت در دهمین 2۸0حضور بیش از 

 های آزاد اندیشی اقتصادیکرسی

شرکت در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که در واپسین روزهای  280رسانی بازار سرمایه از حضور بیش از رئیس شورای اطالع

 .فروردین ماه سال جاری برگزار می شود، خبر داد

، یاسر فالح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و رئیس «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»  ایانا از گزارشبه 

ک المللی بورس، بانبرای برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین شورای اطالع رسانی بازار سرمایه، در خصوص آخرین اقدامات انجام شده

متر مربع آن فضای مفید  15000اختصاص یافته که  2017متر مربع به فاینکس  34000و بیمه گفت: تاکنون مساحتی بالغ بر 

جموعه در این نمایشگاه زیر م 80شرکت اصلی به همراه بیش از  200رسانی بازار سرمایه؛ حضور به گفته رئیس شورای اطالع.است

های ارکان بورس، کارگزاری ها، شرک هزار متر مربع شامل غرفه 14متر مربع فضای مفید موجود، بیش از  15000قطعی شده و از 

های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری و مالی، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکت های 

اشاره کرد و  "2017ایران فاینکس "های نهایی شده فالح همچنین به برنامه.ر بورس و بیمه ها جانمایی شده استپذیرفته شده د

اذعان داشت: این نمایشگاه با حضور شخصیت های سیاسی، مقامات اقتصادی، کارشناسان و متخصصین افتتاح خواهد شد و با توجه 

مدیر روابط عمومی و امور .های مختلف مهیا شده استبازدید میهمانان خارجی از غرفهالمللی آن، شرایط حضور و به اهمیت ابعاد بین

فروردین سال جاری برابر با  29تا  26المللی بورس، بانک و بیمه بین الملل سازمان بورس با بیان اینکه دهمین دوره نمایشگاه بین

را برشمرد و عنوان  2017شود، دالیل تغییر تاریخ برگزاری فاینکس المللی تهران برگزار می، در نمایشگاه بین2017آوریل  18تا  15

کرد: شرایط مطلوب آب و هوایی در فروردین ماه، فاصله زمانی با تاریخ برگزاری مجامع شرکت ها و حضور بیشتر مخاطبین خارجی 

 .در مارس و آوریل از دالیل تغییر زمان برگزاری این نمایشگاه بود

فرهنگ سازی است و معموال مراکز آموزشی و  2017بورس تاکید کرد: مهم ترین هدف برگزاری فاینکس مشاور رئیس سازمان 

تخصصی در فصل تابستان فعال نیستند که با تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه، امکان حضور بیش تر آنها فراهم شد، در نتیجه دپارتمان 

توانند با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای صنعت مالی و مدیران ها میهای مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه

های فالح ادامه داد: با همت و تالش روابط عمومی سازمان بورس، هماهنگی.بخش های مختلف آشنا شوند و به تبادل نظر بپردازند

الی ایران و انجمن مهندسی مالی به عمل آمده و همچنین های علمی مانند انجمن مالی اسالمی، انجمن علوم مالزم برای حضور انجمن

 .های آزاد اندیشی اقتصادی، با دانشگاه های مهم کشور مکاتبات الزم انجام شده استبرای برگزاری کرسی

گفت:  وهای نهایی شده دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه را برشمرد مشاور رئیس سازمان بورس همچنین برنامه

 .های مالی ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار خواهد شددومین رویداد استارتاپ 2017در فاینکس 

گذار و تامین مالی این پیشروهای اقتصادی، از اهداف برگزاری ها به نهادها و سازمان های حامی و سرمایهوی افزود: معرفی استارتاپ

است. بعالوه این که برگزاری این نمایشگاه فرصتی مناسبی در اختیار دانش آموختگان، دومین رویداد بزرگ استارتاپی کشور 

 .دهدکارآفرینان و استارتاپ ایجاد و زمان انتظار و هزینه ورود به بازار کار را برای آنها کاهش می

ید و تاکید مقام معظم رهبری به اقتصاد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس ادامه داد: با توچه به نام گذاری سال جد

تولید و اشتغال و نقش شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان در پیشبرد این امر مهم، مشارکت آنها در این رویداد  -مقاومتی 

نمایشگاه با فالح با اشاره به اینکه تالش شده برگزاری این .بین المللی هدف گذاری شده و در این نمایشگاه حضور خواهند داشت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 بورس ابقهمس  جذابیت همراه باشد گفت: در حاشیه این رویداد بین المللی، نمایشگاه کاریکاتور با محور اصلی بازار سرمایه و همچنین

وی هدف از برگزاری بورس کاپ را افزایش جذابیت و آشنایی عموم جامعه با ساز و کار بازار سرمایه دانست و بیان .شود می اجرا کاپ

دقیقه با هم  15تا  10: بورس کاپ در واقع شبیه ساز بورس است و در این بازی، بازدیدکنندگان در گروه های چند نفره، بین کرد

فرهنگ سازی و آموزش و معرفی آخرین  2017فالح با اشاره به اینکه از اهداف مهم برگزاری ایران فاینکس .مسابقه می دهند

ن است عنوان کرد: برای برگزاری کارگاه های تخصصی در هر سه حوزه بورس، بانک و بیمه و دستاوردهای بازار سرمایه به مخاطبی

همچنین برپایی غرفه کودک و نوجوان به منظور فرهنگ سازی، آموزش و اطالع رسانی، برنامه ریزی های الزم انجام شده و همچنین 

 .لی طراحی شده استبه عنوان راهنمای ورود مخاطبین به بازار ما "داالن فرهنگ سازی"

های هدف گذاری شده در این نمایشگاه را برشمرد و عنوان کرد: با توجه رئیس شورای اطالع رسانی بازار سرمایه در پایان سایر برنامه

شگاه یبه تالش بی وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمایه و نقش آن ها در توسعه این بازار، برای رفاه اصحاب رسانه طی برگزاری این نما

های اختصاصی با وی افزود: رونمایی از کتب مالی از جمله تاریخچه بازار سرمایه، انجام مصاحبه.غرفه ستاد خبری فعال خواهد بود

ها، ایجاد فضای مذاکرات دو طرفه و ها، بانک ها و ارکان بازار سرمایه، برگزاری نشست های تخصصی جانبی در غرفهمدیران بیمه

 .است 2017نه و تقدیر از مشارکت کنندگان و حامیان مالی نمایشگاه از دیگر برنامه های فاینکس رسانی روزااطالع

المللی ، در نمایشگاه بین2017آوریل  18تا  15فروردین امسال برابر با  29تا  26المللی بورس، بانک و بیمه دهمین دوره نمایشگاه بین

 .شودتهران برگزار می

http://www.iana.ir/fa/news/42362/%D8%AD%D8%B6% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 96بازیگران بازار سرمایه در سال 

 علی رحمانی

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

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

اع داخلی کشور از جمله های ترامپ و بازی نفت و نیز به سبب اوضمرزها برای مثال از طریق سیاستکشید. عوامل سیاسی در برون

 .جمهوری منجر به ابهامات زیادی شده استانتخابات ریاست

های اقتصادی در عرصه جهانی امیدهایی را به بازار سرمایه نوید ها و فرصتهای جهانی کامودیتیدر کنار همه این عوامل قیمت

ثبتی از های مبینیهای فلزی نظیر فوالد است. پیشکانیهای مثبتی بر فلزات و المللی حاکی از بارقهدهد. نگاه موسسات بینمی

های ترامپ وجود دارد. هر چند جنگ تجاری میان آمریکا و چین های توسعه زیرساختواسطه سیاستقیمت جهانی فوالد آن هم به

 ردهای متناقضی وجود داردکننده فوالد( از شدت آن کاسته است. درخصوص سرب، آلومینیوم و روی برآوترین تولیدعنوان بزرگبه)

 .جاری وجود نداردو برخی بر این باورند که انتظار افزایش چندانی در سال

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

ندانی از آن متصور نیست. اما واقعیت این است که گزینش درست صنایع و بازاری خنثی باشد؛ به این معنی که انتظار سودآوری چ

 اقتصاد مقاومتی؛ تولید و»عالوه در صورتی که در سال گذاران کند. بههای خوبی را عاید سرمایهتواند بازدهها میبینیدقت در پیش

ها را به آینده بورس امیدوارتر خواهد ساخت و لیستبه تولیدات داخلی از سوی دولتمردان توجه بیشتری شود، فاندامنتا« اشتغال

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

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

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

که صنایع فوق در آن نقش محوری دارند، تشکیل داده است. کاهش و افزایش قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اساسی نیز تاثیر 

توان گفت در سال آینده بیشترین تاثیر را از این حوزه خواهد پذیرفت. البته بنابراین می .ر سرمایه داردای بر بازاقابل مالحظه

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

ت خام کشور طی یک سال گذشته و تداوم افزایش آن تا سقف صادرات به نظر به افزایش صادرات نف.مخربی در بازار داشته است

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

، انتظار افزایش 1396اهش تولید نفت برای سال بر ک صادرکننده نفت اوپک )که البته بستگی به همکاری ایران و عربستان دارد( مبنی

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

بینی شده شود؛ بنابراین افزایش قیمت پیشهای بورسی فعال در حوزه نفت و پتروشیمی نیز منجر میافزایش درآمد و سود شرکت

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

تاثیر را 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 سالهقرار خواهند داد. یک سیاست سرمای

http://www.iana.ir/fa/news/42298/%D8%A8%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

شود/ جهاد کشاورزی به کمیسیون تعیین ارزش  می های وزارت جهاد کشاورزی اضافهیک معاونت به معاونت

 افزوده مناطق ویژه اقتصادی پیوست

نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره آیین (13وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده )

های وزارت جهاد یب دولت یک معاونت به معاونتشود. همچنین با تصومناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، اضافه می

 .های موجود اضافه شدکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیت

 11604/020به پیشنهاد شماره 1395.12.18به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت،هیات وزیران در جلسه 

و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد: وزارت جهاد کشاورزی 1395.5.2مورخ

( آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره 13وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده )

 شود.مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، اضافه می

صنعتی و ویژه اقتصادی ابالغ  -عالی مناطق آزاد تجاری ی این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورایاسحاق جهانگیر

 کرد.

 های وزارت جهاد کشاورزیابالغ مجوز افزایش یک معاونت به معاونت

پست سازمانی و با استفاده از  های وزارت جهاد کشاورزی، مشروط به عدم افزایشهمچنین با تصویب دولت، یک معاونت به معاونت

 های موجود اضافه شد.ظرفیت

وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره 1395.8.2مورخ  21151/020به پیشنهاد شماره  1395.12.18هیأت وزیران در جلسه 

 تصویب کرد: -1389مصوب  -ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( قانون برنامه پنج57( ماده )3)

های موجود اضافه های وزارت جهاد کشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیتمعاونت به معاونت یک

شود.گفتنی است، معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ می

 کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/42535/%DB%8C% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 سه سناریوی بورس در بهار

یم. برای ادامه گران به نمادهای گروه خودرویی بودتر، شاهد توجه معاملهبر رشد قیمت نمادهای کوچکدنیای اقتصاد: دیروز عالوه

شود. در سناریوی نخست، تداوم دارد، سه سناریو ترسیم می 95و بهار  94روند کنونی بازار سهام که شباهت زیادی به زمستان 

دلیل فشار فروش انجامد. سناریوی دوم اما این تحرکات قیمتی را بهجمعی بازار میها در ادامه به رشد دستهاستقبال از خودرویی

یابد؛ اما این رشد ها در همین نمادهای کوچک ادامه میکند. در آخرین سناریو مسیر رشد قیمتعمده مقطعی ارزیابی می سهامداران

 .کندصورت جوی عمومی به فضای کلی بازار سرایت نمیبه

درصدی را تجربه  0/ 7روز کاری را پشت سرگذاشته است. شاخص کل در این بازه زمانی، رشد حدود  9بورس تهران در سال جاری 

های درصدی مواجه بوده است. این موضوع مطابق آنچه در گزارش 5/ 3وزن اما با ثبت رشد بیش از کرده است. شاخص کل هم

تر از جذابیت بیشتری نزد سهامداران برخوردار دهد در این بازه زمانی نمادهای کوچکپیشین دنیای اقتصاد گفته شد، نشان می

ترهای بازار سهام و درنتیجه رشد این نمادها همچنان ادامه گران به کوچکمعامالت دیروز هرچند اقبال معاملهاند. در جریان بوده

داشت اما تحرکات قابل توجهی نیز در نمادهای خودرویی به وجود آمد )در معامالت روز چهارشنبه هفته گذشته این نمادها با رشد 

شد ر« خودرو»و « خساپا»خودرو تحت تاثیر پیشتازی دو نماد بزرگ این صنعت یعنی قیمت مواجه شده بودند(. دیروز شاخص گروه 

 .درصدی را تجربه کرد و در صدر صنایع بورسی با بیشترین بازدهی قرار گرفت 4حدود 

ان به های نزولی قیمت سهام، در مدت زمان کوتاهی شاهد توجه سهامدارهای زمانی متعددی در بورس تهران پس از دورهدر بازه

قدینگی شود و نهای بازار به تدریج ظرفیت این نمادها برای تحرک بیشتر پر میترایم. پس از رشد قیمتی کوچکنمادهای کوچک بوده

از روند کنونی شکل گرفته در بازار « دنیای اقتصاد»های گیرد. بررسیراه نمادهای متوسط و بزرگ )از منظر ارزش بازار( را پیش می

های متوسط و بزرگ( مشابه دو مقطع ها و در ادامه تحرکات در شرکتتر پس از نزول قیمتتوجه به نمادهای کوچکیعنی )سهام 

ها در نمادهای کوچک و پرشدن ظرفیت این صنایع برای در دو سال گذشته بوده است. در این دو مقطع پس از تجربه رشد قیمت

توان در سهام شناور شود. علت این موضوع را میب بازار وارد مسیر صعودی میعنوان اولین صنعت جذارشد بیشتر، صنعت خودرو به

ر تها سهامداران آسانتر به دلیل باالتر بودن سهام شناور این شرکتوجو کرد. به عبارت دقیقهای خودرویی جستباالتر شرکت

 .و مقطع پرداخته شده استتوانند زمینه تحرک این نمادها را فراهم کنند. در ادامه به تشریح این دمی

 گرانها و پس از آن توجه معاملهگردیم. زمستان آن سال پس از یک دوره طوالنی مدت افت قیمتبرمی 94مقطع اول. به زمستان سال 

گران از نمادهای کوچک به نمادهای زیرمجموعه گروه خودرویی معطوف شد. رفته رفته توجه معامله .به نمادهای کوچک آغاز شد

ای از اخبار در مورد قراردادهای جدید در گروه خودرویی، شاخص جام این توجه را به اوج خود رساند. برجام و به دنبال آن مجموعهبر

ها به های مثبت در نمادهای کوچک و در ادامه استقبال از خودروییکل بورس تهران را وارد مسیر صعودی کرد. به عبارتی نوسان

گران ها در روزهای پایانی زمستان شاهد توجه معاملهنیز پس از افت قیمت 95مقطع دوم. در بهار سال .جامیدجمعی بازار انرشد دسته

گران به نمادهای خودرویی بودیم. روندی که البته پایدار نماند. بر همین اساس بود که در به نمادهای کوچک و در ادامه اقبال معامله

درصدی شاخص کل سهام بودیم. مقطع زمانی کنونی در حالی یک سکانس تکراری از دو  10 پایان بهار آن سال شاهد نزول بیش از

طور ها را در نظر گرفت. همانها و ریسکای از محرکدهد که برای مقایسه این سه بازه زمانی باید مجموعهمقطع نامبرده را نشان می

اما نبود محرک خاص در  95یر شدن رشد بازار را داشت. در بهار ترین نقش در همه گعامل برجام مهم 94که اشاره شد در زمستان 

 .کنار فشار فروش در نمادهای عمده بازار را به ورطه نزول کشاند
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تر است؟ برای بررسی این دو موضوع باید به شود: ادامه روند کنونی به مسیر بازار در کدام مقطع شبیهدر اینجا سوالی مطرح می

طور قطع محرک قدرتمندی همچون برجام کند، پرداخت. در شرایط کنونی، بهسهام با آن دست و پنجه نرم میرایطی که اکنون بازار 

وجود ندارد. با این حال تحت تاثیر چند عامل این امکان وجود دارد که نقدینگی قابل توجهی وارد بازار سهام شود. اول آنکه انتظار 

ذاری گهای با درآمد ثابت به سرمایهبازار نقدینگی وارد بازار سهام شود. الزام صندوقها از سمت صندوق تثبیت رود مطابق وعدهمی

هزار  5الی  4پنج درصدی در سهام محل دیگری برای انتظار تزریق نقدینگی به بازار سهام است. از این محل پتانسیل ورود حدود 

ها در بازار سهام باشد. البته در مورد تواند محرک رشد قیمتهم میمیلیارد تومان به بورس تهران وجود دارد. این دو موضوع در کنار 

 .عملی شدن همچنان ابهاماتی وجود دارد و زمان بندی انجام این دو موضوع روشن نیست

 96ترین اتفاق سیاسی کشور در سال های خرد به بازار در آستانه نزدیک شدن به مهماز سوی دیگر در مقطع کنونی امکان ورود پول

شود. این فرضیه در بین سهامداران وجود دارد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح می

ان گذارتواند منجر به تهییج سرمایههایی برای بهبود قیمت در بازار سهام انجام دهد. این فرضیه میریاست جمهوری، دولت تالش

 .گذاران یک عامل حمایتی دیگر از بازار سهام شودشود و در نهایت تزریق نقدینگی از محل این سرمایهبرای ورود به بورس تهران 

ها در بازار سهام در مقطع کنونی باشد. ضمن تواند محرک دیگری برای رشد قیمترسیدن قیمت اکثر سهام به کف تکنیکال نیز می

تواند تر برای خرید میهای جذابت قیمت بر درآمد سهام با ایجاد فرصتآنکه نزدیک شدن به فصل مجامع نیز به دلیل تعدیل نسب

 .رشد عمومی قیمت سهام را در ادامه به دنبال داشته باشد

های پیرامون بازار سهام در این ها در بازار سهام را فراگیر کند، با این حال نباید ریسکتواند رشد قیمتها میدر حالی که این محرک

ترین فرصت برای فروش سهام و تامین نقدینگی ها مترصد کوچکا از نظر پنهان داشت. سهامداران عمده شرکتمقطع زمانی ر

رود. عالوه بر این، هستند. از این رو ریسک فشار فروش در نمادهای بزرگ مانعی بر سر راه رشد قیمت عمومی سهام به شمار می

د شرایط پیش روی بورس تهران را تغییر دهد. بر اساس موارد مزبور سه سناریو توانها در بازارهای جهانی نیز میریسک افت قیمت

 .شودبرای ادامه مسیر بورس تهران در مقطع فعلی عنوان می

گران قرار روی معاملهرا پیش 94تواند مسیری مشابه مسیر بازار در زمستان سال های موجود در بازار میسناریوی اول: تقویت محرک

های موجود در بازار سهام غلبه کرده و در نهایت مسیر بورس تهران، دوم: فشار فروش در نمادهای عمده بر محرک سناریوی.دهد

سناریوی سوم: روند طی شده شاخص سهام در روزهای آتی متفاوت با دو دوره پیش از آن .خواهد بود 95تجربه روند بورس در بهار

گر کند. به بیان دیها در نمادهای کوچک و متوسط ادامه پیدا میتاثیر رشد قیمتنی تحتها در بازه زمانی کنوخواهد بود. روند قیمت

های های بزرگ به سمت سهمهای بزرگ موجی از خروج نقدینگی را از سهمهای کوچک و عدم تحرک در سهمکسب بازدهی در سهم

تاثیر را رقم بزنند. ضمن آنکه شاخص کل سهام تحت 94تان توانند رشدی فراگیر همانند زمسها نمیکند. این رشدتر ایجاد میکوچک

به مقایسه مقطع کنونی بورس تهران با دو مقطع نامبرده « دنیای اقتصاد»رشد نمادهای کوچک نیز قادر به تحرک خاصی نخواهد بود.

 .اندرا تبیین کرده هاکننده این سناریواز منظر سه کارشناس بازار سهام پرداخته است.این کارشناسان دالیل تقویت

 تداوم حرکت نقدینگی به سمت نمادهای کوچک و متوسط

واحد قرار داشت و  230هزار و 77ولید هالالت، تحلیلگر بازار سهام: شاخص کل بورس اوراق بهادار در ابتدای سال جاری در سطح 

که شاخص هم وزن که تغییرات آن به  درصد را تجربه کرده است. این موضوع در حالی است 0/ 7در این مدت رشدی در سطح 

درصد داشته است. این اختالف معنادار حاکی از آن است که  5/ 3های مثبت و منفی بستگی دارد، رشدی در سطح تعداد نماد

 .تر حرکت کرده استهایی با ارزش بازار کمتر یا به عبارتی دیگر نمادهای کوچکنقدینگی بازار عمدتا به سمت سهم
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درصد ارزش بازار سهام به  50کرد در سایه ابهامات سیاسی و اقتصادی این اتفاقات کامال مورد انتظار بود. بیش از  باید اذعان

های جهانی طبیعی است که این بخش بازار که نمادهایی های جهانی وابسته است و در سایه عدم رشد قیمتهای متاثر از قیمتشرکت

رد، متعادل و کم تحرک باشد.همچنین رصد معامالت طی چند روز اخیر نشان از بهبود ارزش معامالت با ارزش بازار باال را در اختیار دا

ها و اوراق بدهی پیگیری کنیم، ورود نقدینگی کامال روز اخیر را بدون لحاظ کردن بلوک 4دارد به شکلی که اگر روند ارزش معامالت 

 .هایی با ارزش بازار متوسط و کوچک استسمت سهم گیری این تزریق کامال بهمشهود خواهد بود، اما جهت

اگر سوال اصلی را اینطور مطرح کنیم که روند فعلی، در آینده چگونه پیش خواهد رفت، باید بگوییم متغیرهای کالن و تاثیرگذار در 

المللی وان در دو بعد داخلی و بینتتوان پاسخی قطعی داد. این متغیرها را میتعداد است که نمیاین مقطع زمانی، آنقدر پر رنگ و پر

های سیاسی در منطقه وارد فاز جدیدی شده که تحلیل آن ساده نیست و بازی آن بندی کرد. در حال حاضر ناامنی و درگیریتقسیم

 .مدت نخواهد بود. در عرصه سیاست داخلی نیز انتخابات یک وزنه بسیار مهم و اثرگذار خواهد بودنیز کوتاه

دلیل ابهامات موجود در عرصه سیاسی، ر تحوالت یکباره و محسوس در بازارهای کاالیی در سطح جهانی رخ ندهد، قطعا بهبنابراین اگ

دار خواهد بود. همین موضوع اتفاقا کند و روند فعلی ادامههای نسبتا کوچک و متوسط هدایت میبازار نقدینگی خود را به سمت سهم

 هایهای کوچک و عدم تحرک سهمکند. به بیان دیگر ایجاد بازدهی در سهمرگ بازار ایجاد میفشار فروشی بر نمادهای نسبتا بز

رسد شاخص کند. در نتیجه به نظر میتر ایجاد میهای کوچکهای بزرگ به سمت سهمبزرگ موجی از خروج نقدینگی را از سهم

دهد. خروج از این مسیر وزن مسیر صعودی را ادامه میهم شود، توان رشد ندارد، اما شاخصها در آن لحاظ میکل که ارزش شرکت

و تغییر آن تنها در صورتی میسر خواهد بود که یا یک عامل بیرونی همچون اقتصاد جهانی و بازار کاالیی رشد بااهمیتی را به نمایش 

 .بگذارد یا اینکه در عرصه سیاسی اتفاقی دور از ذهن رخ دهد

 96 انتخابات، مهمترین محرک بورس

تر بازار بودیم. موضوعی ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سهام: از ابتدای سال جاری شاهد تحرک جدی سهامداران در نمادهای کوچک

طور محسوس در معامالت روز گذشته دهد. در ادامه و بهوزن خود را نشان میکه به وضوح در اختالف شاخص کل و شاخص هم

رسد در حال حاضر با توجه به حجم معامالت و نقدینگی موجود در بازار نه معامالت شدند. به نظر مینمادهای متوسط نیز وارد گردو

 .تر بیشتر خودنمایی کنندنمادهای بزرگ توان حرکت و رشد نداشته باشند و در نتیجه نمادهای متوسط و کوچک

 

المللی مورد تحلیل قرار داد. در حوزه داخلی انتخابات ینتوان در دو حوزه داخلی و بهای کنونی بورس تهران را میدر مجموع محرک

های مختلف این انتخابات، جذابیت سهام نزد ریاست جمهوری، مهمترین محرک برای بورس تهران است چرا که مطابق سنت دوره

ای هستیم. نکته قابل نطقههای مالمللی اما طی روزهای اخیر شاهد افزایش درگیریکند.در حوزه بینگران افزایش پیدا میمعامله

توجه معامالت روز گذشته بورس تهران اما عدم واکنش بازار به این اتفاقات بود. به طوری که دیروز بازار سهام شروعی مثبت را تجربه 

سهام در روزهای گونه مورد بررسی قرار داد که بازار و این فضا تا پایان معامالت نیز ادامه پیدا کرد. شاید بتوان این موضوع را این

تر همچون انتخابات با غلبه بر عوامل منفی های پرقدرتگذشته نگرانی از این موضوعات را لحاظ کرده و در حال حاضر اولویت محرک

 .تر کرده استالمللی اثر این عوامل را کمرنگبین

وچک و متوسط بازار، طبیعتا فشار فروش در در این میان باید توجه داشت که به دنبال افزایش جذابیت بازار سهام در نمادهای ک

مدت اصالحات قیمتی، سهامدارانی وجود دارند که با نیاز به شود. چرا که با توجه به زمان طوالنیترهای بورسی ایجاد میمیان بزرگ

ی جذب بر میزان نقدینگپیوندند.حال سوال اساسی این است که آیا فشار فروش در این نمادها نقدینگی به جمع فروشندگان بازار می

کند یا خیر؟ جواب این پرسش اما تنها و تنها به حجم ورودی نقدینگی بستگی دارد و شده در نمادهای متوسط رو به پایین غلبه می
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رسد با توجه به متغیرهای مذکور حرکت صعودی بازار ادامه پیدا کند و توان پاسخ دقیقی به آن داد. بر این اساس به نظر مینمی

تر را دارند، در مسیر رشد قرار گیرند. از های کوچکهای تکنیکالی برخوردار بوده و پتانسیل ورود نقدینگیمادهایی که از جذابیتن

شباهت دارد با این تفاوت که دیگر محرک پرقدرتی  94این رو بورس در مقطع کنونی تا حدودی به وضعیت بازار سهام در زمستان 

گیری سهامداران در نوسان.و طبیعتا شاهد رشدی همانند رشد بورس در این بازه زمانی نخواهیم بود همچون برجام وجود نداشته

مداران گیری از سوی سهاروزهای صنعت خودرو بیشتر به یک نوسانها نیستحسام حسینی، تحلیلگر بازار سهام: حرکت این خودرویی

اکنون با خبرهای رسد هماند؛ به نظر میندماه اخیر روند منفی را گذراندهشباهت دارد. با توجه به اینکه نمادهای این گروه طی چ

د روند رسنظر نمی گیری سهامداران مهیا است.بهسال اخیر( در این صنعت بوده فضا برای نوسانمثبت و رشد تولیدی که )طی یک

 .شودبا صف فروش از سوی سهامداران مواجه می هاگیری باشد. طی چند هفته آینده بار دیگر این شرکتنوسانفعلی بیش از یک 

http://www.iana.ir/fa/news/42476/%D8%B3% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 درصدی حجم معامالت کشاورزی 229درصدی ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران/ افزایش  7۳رشد 

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

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

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

 .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 

 .درصدی روبه رو شد 157با رشد  94ال ریالی س

هزار قرارداد آتی سکه طال به ارزش بیش از  245، شاهد انعقاد بیش از سه میلیون و 95 سال طی ایران کاالی بورس مشتقه بازار 

، رشد درصد از نظر ارزش 134درصد از نظر حجم و  91حدود  94هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال  390

قرارداد و به ارزش بیش از  852هزار و  42راتجربه کرد. قراردادهای اختیار معامله نیز از ابتدای راه اندازی تا پایان سال به میزان 

هزار تن انواع کاال در  453میلیون تن کاال در قالب اوراق سلف موازی استاندارد و  7.1  همچنین.میلیارد ریال داد وستد شد 503

سکه طال بصورت گواهی سپرده کاالیی داد و ستد  82هزار و  10هی سپرده کاالیی مورد معامله قرار گرفت که از این میزانقالب گوا

هزار میلیارد ریالی معامالت سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کاالیی در مقایسه با ارزش حدود  55شد. در این بخش با ارزش 

 .درصدی به ثبت رسیده است 596شد چشمگیر ، ر94هزار میلیارد ریالی سال  7

 هزار میلیارد ریالی بازار فیزیکی ۳71ارزش 

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

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

 .درصدی بود 25و  10ترتیب شاهد افزایش 

 درصدی ارزش معامالت محصوالت صنعتی و معدنی 21رشد 

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

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

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

وم باتوم در دوبخش صادراتی و داخلی بود. در تاالر کشاورزی نیز کاالهایی مانند جو،ذرت، شکر لوب کات سنگین و سبک، و وکی

 .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  9اهد معامله بیش از به این ترتیب طی مدت مذکور تاالر محصوالت صنعتی و معدنی ش

 .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  116ت سلف و به ارزش بیش از میلیون تن انواع کاال به صور 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 

 .میلیارد ریال صورت گرفت 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  6والدی بیش از در گروه محصوالت ف

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،  1490ومینیوم، هزار تن انواعآل 111تاالر همچنین بیش از 

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

از نظر حجم  94قرار گرفت که در مقایسه با سال کیلوگرم در حالی در این تاالر مورد معامله 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  ر حجم و ارزشمدت مشابه سال گذشته از نظ

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، 342به سال قبل رشد چشمگیری را تجربه کرده است. در این تاالر همچنین بیش از نسبت به مدت مشا

تنروغن خام  14هزار و  50تن دانه روغنی و  50تن برنج،  18571کیلوگرم زعفران، 12تن مرغ منجمد،  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 1۳داد 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

 .درصدی همراه شد16.32و  7س کاالی ایران موردمعامله قرار گرفت که از نظر حجم و ارزش معامالت به ترتیب با رشد بور

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

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

 .درصدی را تجربه کرد

هزار میلیارد ریال  17هزار تن انواع محصوالت شیمیایی به ارزش بیش از  961در گروه مواد شیمایی نیز طی مدت مذکور، معامله 

 .درصدی حجم وارزش معامالت را تجربه کرد 44و  25، رشد  94ثبت شد. این گروه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال 

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

شده در این تاالر می توان به داد و درصدی برخوردار بود. از دیگر کاالهای معامله  20در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 

تن سالپس واکسو  100هزار و  29هزار تن لوب کات ،  24میلیون تن وکیوم باتوم، یک میلیون و  3.2هزار تن گوگرد،  350ستد 

 .تن عایق رطوبتی اشاره کرد 527هزار و  44

 میلیارد ریال انواع کاال در تاالر صاداتی ۳0معامله 

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

میلیارد ریال در اینتاالر مورد  26هزار تن و به ارزش بیش از  396میلیون و  3بازارهای جهانی داد و ستد شد. قیر نیز به میزان 
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میلیون ریال به فروش رفت. از دیگر کاالهای داد و ستد 366هزار تن و به ارزشبیش از  210معامله قرار گرفت. گوگرد نیز به میزان 

تن لوب کات  700هزار و  15هزار تنمحصول کشاورزی،  31 تن عایق رطوبتی ، 527هزار و  44شده دراین تاالر می توان به معامله 

 .تن وکیومباتوم اشاره کرد 750هزار و  17و 

 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 482فات و آهک، به ارزش بیش از یک هزار و شیمیایی، ضایعات،معدنی و صنعتی، سول

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

 درصد کاهش یافت 10تورم بخش کشاورزی 

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

 .درصد افزایش یافت 3.91تورم نقطه به نقطه()94درصد کاهش و نسبت به پائیز 10.39

 و باغداری زراعت، کننده تولید قیمت شاخص محاسبه  به نقل از مرکز آمار ایران، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

اختصاص  1395و در همان سال شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در پاییز  1390 پایه سال اساس بر سنتی دامداری

 1395در فصل پاییز سال ( 1390=100کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )برمبنای  یدتول قیمت شاخص اساس این بر  دارد.

 3.91درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  10.39که نسبت به فصل قبل  222.46برابر است با 

 با  ربه دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( برابدرصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت 

است که نسبت به  256.60برابر با  1395در فصل پاییز سال « غالت»شاخص گروه  -های اصلیشاخص گروه.درصد است 2.93

ال شابه سدرصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره م 16.55فصل مشابه سال قبل 

 207.97برابر با  1395در فصل پاییز سال « سبزیجات»شاخص گروه  -.درصد می باشد 5.58  قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به  1.56است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

« میوه ها و میوه های آجیلی»شاخص گروه  -.درصد افزایش داشته است 0.26  تورم ساالنه( نیز برابر با دوره مشابه سال قبل )نرخ

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات  1.86است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  216.25برابر با  1395در فصل پاییز سال 

 .درصد می باشد 0.41  بل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر باچهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال ق

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  222.34برابر با  1395در فصل پاییز سال « دانه ها و میوه های روغنی»شاخص گروه  -

نه( قبل )نرخ تورم ساالدرصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال  8.05

 264.41برابر با  1395در فصل پاییز سال   «محصوالت نوشابه ای و ادویه ای»شاخص گروه  -.درصد می باشد 10.70  نیز برابر با

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به  3.24است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 1395در فصل پاییز سال « توتون و تنباکو»شاخص گروه  -.درصد می باشد 2.92  ه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر بادوره مشاب

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل  .درصد افزایش یافته است 14.06است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  288.44برابر با 

مواد خام طبقه »شاخص گروه  -.درصد افزایش داشته است 1.99  )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل

درصد افزایش یافته است.  9.47است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  224.49برابر با  1395در فصل پاییز سال « بندی نشده

درصد افزایش  0.17  نیز برابر با (سال قبل )نرخ تورم ساالنه میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه

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

رم وره مشابه سال قبل )نرخ تودرصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به د 8.97سال قبل 

 .درصد می باشد 5.37ساالنه( نیز برابر با 

http://www.yjc.ir/fa/news/6033966/%D8%AA%D9%88%D 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 شود/ احتمال افزایش هزینه تولید شیر خامدو برابر میزودی تعرفه واردات جو به

 .ترین نوسان در خوراک دام، در هزینه تمام شده محصول، تأثیری مستقیم خواهد داشتکوچک

فه ی تعرزودوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه قرار است بهمدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران امروز در گفت

 شود.درصد برسد؛ محصولی که تأثیرگذارترین فاکتور در قیمت خوراک دام محسوب می 10واردات جو افزایش یافته و از پنج به 

درصد هزینه تمام شده شیرخام مربوط به خوراک است، افزود: قطعاً این افزایش به  65علیرضا عزیزاللهی با اشاره به اینکه حداقل 

تر خواهد کرد؛ زیرا بدون شک، باال رفتن نرخ جو، بر دیگر اقالم نظیر یونجه نیز اثر گذاشته و آنها را تنگتناسب، دست دامداران را 

کند.به گفته وی، سال گذشته که خرید تضمینی جو از طرف دولت انجام شد، حدود یک میلیون تن از این محصول هم گران می

 10ای به آزاد تغییر دادند و اکنون قرار است تا یک ماه آینده، تعرفه آن به بادلهروی دست دولت ماند؛ بنابراین ابتدا ارز آن را از م

لوگرم هزار تومان در هر کیدرصد افزایش یابد. در صورتی که چنین رویدادی اتفاق بیفتد، قیمت جو وارد شده به کشور، برای تاجر یک

اکنون نرخ این ان در بازار عرضه خواهد شد. این در حالی است که همتوم 200هزار و تا یک 100هزار و شود و قطعاً بین یکتمام می

 رسد.تومان در هر کیلوگرم به دست دامدار می 700محصول حدود 

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران عنوان کرد: هرچند که آمارها در مقدار تولید جو داخلی بسیار متفاوت است، اما در مجموع 

صورت ساالنه نیاز دارد؛ بنابراین بین یک میلیون تن تا یک میلیون یز به حدود پنج میلیون تن از این محصول بهصنعت دامپروری ن

شود.عزیزاللهی تأکید کرد: البته در این زمینه با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاروزی هزار تن هر ساله جو به کشور وارد می 200و 

مشکالت احتمالی بحث شده است. به هر ترتیب، باید تدابیری اندیشیده شود که دامداران بیش از جلساتی برگزار شده و درباره حل 

های مطلوبی که برای نقاط مختلف کشور اتفاق این دچار ضرر و زیان نشوند.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به بارش

 واردات این محصول به کشور کمتر شود./ افتاده، امسال تولید جو وضعیت قابل قبولی داشته باشد تا

http://www.iana.ir/fa/news/42506/%D8%AA%D8% 
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 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 چه عواملی نرخ لبنیات را افزایش داد؟

ها اقدام به افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی نمودند که در این زمینه ز صنایع لبنی برای جا نماندن از قافله گرانیدرتعطیالت نورو

 .کارشناسان نظرات مختلفی را ارائه کردند

درتعطیالت نوروز صنایع لبنی برای جا نماندن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان   صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ه ها از تنظیم بازار شب عید را بها اقدام به افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی نمودند که این امر گالیه شدید خانواراز قافله گرانی

ها در بازار بیانگر آن است که نرخ لبنیات بدون سر و صدا در حال گران شدن است و این درحالی است که هیچ یبررس.همراه داشت

های لبنی نه تنها مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت خود دریافت نکرده اند بلکه نرخ خرید شیر خام از دامداران از یک کارخانه

محمد رضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با .ده اندبه عنوان ماده اولیه تولید را افزایش ندا

های مردم از افزایش قیمت محصوالت لبنی در بازار اظهار داشت: با در خصوص گالیه مندی صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار 

دهد طی دو سال اخیر نه تنها نرخ خرید آن از دامداران افزایش نیافته های تولید را تشکیل میدرصد هزینه 70شیر خام وجود آنکه 

ها به همین تناسب در تعطیالت تومانی شیر و سایر فراورده 200وی افزود: با وجود افزایش .بلکه روند کاهشی نیز به خود گرفته است

مالصالحی تصریح کرد: از آنجایی که ابزارهای مربوطه در زمینه برخورد .ان و دامداران به حق استنوروز گالیه مندی مصرف کنندگ

 .توانیم کاری انجام دهیمبا متخلفان در اختیار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، ما نمی

 افزایش تقاضا ، عامل اصلی گرانی قیمت

گفت: در  صنعت، تجارت و کشاورزیهای لبنی در گفتگو با خبرنگار عامل سابق اتحادیه تعاونی همچنین محمد رضا اسماعیلی مدیر 

ها وجود دارد اقدام به افزایش محصوالت تعطیالت نوروز برخی برندهای معروف لبنی که تقاضای بیشتری برای خرید محصوالت آن

های حمل و نقل، حقوق و دستمزد از اواخر ماه مجوزی مبنی بر گرانی قیمت وی افزود: علی رغم افزایش هزینه.د نموده اندخو

 .محصوالت از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده صادر نشد که با این وجود صنایع متخلف خود باید پاسخگو باشند

به برندهای خاص افزایش قیمت محصوالت را به همراه دارد، گفت: با وجود آنکه تفاوتی میان  اسماعیلی با بیان اینکه توجه مردم

ها الزم است که خرید خود را ها برای جلوگیری از سودجویی این کارخانهمحصوالت لبنی با برندهای مختلف نیست از این رو خانوار

 .ها انجام دهنداز سایر برند

http://www.yjc.ir/fa/news/6034587/%DA%86%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

 ( فروردین 22الی  17 )روزه هواشناسی کشاورزی به کشاورزان و باغداران سراسر کشور  6توصیه های 

 کشاورزان به ها را هواشناسی کشاورزی این توصیه .روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد 6ایی هاداره هواشناسی کشاورزی توصیه

 ...است کرده ارایه ماه فروردین دوم و بیست و یکم و بیست بیستم، نوزدهم، هجدهم، هفدهم، روزهای برای کشور سراسر

 کشاورزان به ها را هواشناسی کشاورزی این توصیه .رائه کردروزه را به کشاورزان کشور ا 6هایی اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

  .است کرده ارایه ماه فروردین دوم و بیست و یکم و بیست بیستم، نوزدهم، هجدهم، هفدهم، روزهای برای کشور سراسر

ی است که در مراقبت و به گزارش ایانا ، این توصیه ها با توجه به بازه زمانی و تغییرات جوی روزهای بهاری ، حاوی توصیه های

 :عملکرد محصوالت کشاورزی می تواند تاثیرات تعیین کننده ای داشته باشد. این توصیه ها به قرار زیر است

 :غربی و زنجان شرقی، آذربایجان های آذربایجاناستان

 :باغبانی

ج شنبه تا یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان شرقی از روز پن

وزش باد و خودداری در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و برف و در استان آذربایجان غربی از روز جمعه تا یکشنبه 

ن احتیاط از روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و خودداری در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و برف و در استان زنجا

 تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده

 های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دماها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 .گردد اقدام. و... و آالت ماشین و ها، انبارها گلخانه محافظت ازتاسیسات کشاورزی از جمله 

 انجام عملیات غرس نهال

 یمیایی و کود حیوانی پوسیده به روش چال کودتغذیه باغات با کودهای ش

 های ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال ها با پالستیک و گونی درحین حمل و نقلدقت در جابه جائی نهال

 های تازه غرس شدهانجام عملیات مدیریت کف باغ و استفاده از قیم در نهال

 تعجیل در هرس در باغات میوه

 برگی و خاکی سال گذشته تغذیه باغات بر اساس آنالیز

 اجرای شخم باره کف باغات در صورت گاورو بودن اراضی

 انجام عملیات مدیریت کف باغ و استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده

 هاانجام عملیات اصالح و احیا باغات با حذف و جایگزینی نهال

 وهمبارزه زمستانه و پیش بهاره با آفات و بیماری های درختان می

 هاردیابی پروانه مینوز گوجه فرنگی در گلخانه

 دیم نخود و زمینی سیب پیاز، قند، اجرای عملیات خاک ورزی و آماده سازی بستر کاشت زرعت های بهاره: چغندر 

 کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصوالت کشاورزی از جمله سیب زمینی و پیاز

 :زراعی

 های هرز مزارع کلزا و غالتاجرای عملیات مبارزه با علف
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 بازدید از مزارع گندم و جو و ردیابی آفت سن مادر در مناطق معتدل

 های الزم برای کاشت بهاره و محصوالت زراعیتهیه نهاده

 تغذیه گندم و کلزا به صورت سرک قبل از شروع بارندگی

 با توجه به شرایط جوی بازدید از مزارع یونجه و مبارزه با سر خرطومی در صورت مشاهده آلودگی

 بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم

 مبارزه با سرخرطومی برگ یونجه با مشورت کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی و کیلینیک های گیاه پزشکی

 کشت حبوبات دیم

 :دامداری و طیور

 وگاوداری ها هاتنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری

 دما نوسانات دلیل به هنگام شب و ابتدایی ساعات در شده متولد تازه گوسفندان مراقبت از 

 :زنبورداری

 تغذیه مصنوعی و بستن دریچه کندوهای زنبور عسل به ویژه در صبح هنگام

 :شیالت

 تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی

 :استان اردبیل

 :باغبانی

 عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و برفخودداری از انجام 

 های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دماها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 برنامه ریزی و انجام تمهیدات الزم برای تهیه و کاشت نهال و احداث باغ

 ها در درختان میوهسیب و دیگر بیماریهای لکه سیاه پایش و مبارزه با بیماری

 های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دماها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 .نسبت به تغذیه باغات با کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به روش چال کود اقدام گردد

  هرس درختان میوه

 ها با پالستیک و گونی درحین حمل و نقلیشه نهالهای ریشه لخت و پوشاندن ردقت در جابه جائی نهال

 :زراعی

 روز گرم ساعات در های هرز در مزارع غالت آمادگی برای مبارزه با علف

 های قارچیپایش در مزارع غالت در خصوص بیماری

 مصرف کودهای ازته در مزارع کلزا و غالت آبی به صورت سرک

 :دامداری

 دما نوسانات دلیل به انبارها و هااریدامد  و هامرغداری تنظیم دمای 

 هنگام شب و ابتدایی ساعات در شده متولد تازه گوسفندان مراقبت از 

 :زنبورداری

 تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل در روزهای آتی و انجام تغذیه مصنوعی
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 روز گرم ساعات در  کندوها بازبینی و مرسوم هایروش وسیله به  محافظت از کندوها 

 :تشیال

 تنظیم جیره غذائی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا

 :های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمداستان

 :باغبانی

یاط در روز شنبه به خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان لرستان در روز جمعه به دلیل بارش باران و احت

دلیل بارش پراکنده و خودداری در استان کردستان در روز جمعه به دلیل بارش باران و احتیاط در استان چهار محال و بختیاری در 

روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمانشاه احتیاط در روزهای پنج شنبه، شنبه و یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و 

 ی در روز جمعه به دلیل بارش باران و در استان همدان احتیاط در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش پراکندهخوددار

 های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دماها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها سیب زمینی به ویژه در صبح و شب هنگام

 ها با پالستیک و گونی درحین حمل و نقلهای ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهالدر جابه جائی نهال دقت

 هامبارزه به موقع با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه

 های آبرسانی در باغات جدیداالحداثسر برداری اولیه نهال های تازه کشت شده وایجاد شبکه

 هاماری آتشک درختان میوه دانه دار)به، گالبی وسیب( قبل از تورم جوانهمرحله اول مبارزه با بی

 هاهای گل وجلوگیری از سرمازدگی درختان در زمان تورم وانهاستفاده از کودباردهی)فروت ست( در درختان میوه جهت تقویت جوانه

 مبارزه با پوسیدگی مغز گردو)سیاه شدن مغز گردو( قبل از باز شدن گل وبرگ

 هاحله دوم مبارزه با بیماری شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار قبل از تورم جوانهمر

 هامرحله دوم مبارزه با بیماری غربالی درختان هسته دار قبل از تورم جوانه

 اهرم جوانهمرحله دوم مبارزه با بیماری سیتوسپورایی درختان میوه هسته دار و سر خشکیدگی درختان میوه دانه دار قبل از تو

 هامرحله اول مبارزه با بیماری پیچیدگی برگ هلو قبل از تورم جوانه

 ها به صورت محلول پاشی در ساعات گرم روزاستفاده از مواد ضد سرما زدگی در درختان میوه در زمان تورم جوانه

 مبارزه با جوندگان باتوجه به وقت کم باقی مانده

 :زراعی

 ای با آنکلزا و در صورت لزوم مبارزه لکهردیابی شته مومی در مزارع 

 مبارزه با علف های هرز باریک برگ و پهن برگ غالت

 ردیابی سن گندم در مزارع گندم و احیاناً مبارزه به موقع با آن

 ردیابی بیماری زنگ زرد گندم در مزارع غالت و در صورت لزوم مبارزه با آن

 :دامداری

 ر اماکن دام و طیور به دلیل نوسانات دماتنظیم دما و بهبود شرایط تهویه د

 ابتدایی و شب هنگام ساعات در شده متولد تازه گوسفندان مراقبت از 

 :زنبورداری

 روز گرم ساعات در کندوها بازبینی و مرسوم هایروش وسیله به محافظت از کندوها 
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 :مازندران های گیالن و استان

 :باغبانی

و محلول پاشی در استان مازندران از روز یکشنبه تا سه شنبه و در استان گیالن در روز جمعه و  احتیاط در انجام عملیات سم پاشی

 از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده

 های مناسب در داخل و اطراف مزارعاحداث زهکش

 (محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان )با نظر کارشناس

 اردیبهشت اوایل و فروردین اواخر به مرکبات درختان ایریشه کوددهی موکول شدن 

 های جوانمحکم کردن قیم نهال

 هاها، پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانههای گلخانهتجهیز سازه

 (ریشه درصورت ضرورت )با نظر کارشناسکنترل شیمیایی درختان سیاه

 های هرز مزارع سیر و پیازکنترل شیمیایی یا کنترل مکانیکی علف

 غنی سازی و فرآوری کود دامی جهت استفاده در باغات

 احداث زهکش در باغات

 های جوانانجام هرس درختان و محکم کردن قیم نهال

 .های باقیمانده فصل زراعی قبل اقدام نمایندباغداران زیتون و فندق نسبت به حذف پاجوش

 هاهای هرز باغوجین علف

 :زراعی

 ام عملیات کشت ذرت، سورگوم و یونجهانج

 پخش کودسرک و همچنین کنترل علفهای هرز مزارع گندم

 محلول پاشی و پخش کودسرک در مزارع دیرکاشت کلزا

 های هرز مزارع کلزا و سبزیجاتوجین علف

 آماده سازی اراضی شالیزاری

 ضدعفونی بذور برنج

 ندم و جوهای مزارع گهای هرز و بیماریکنترل شیمیایی علف

 :دام و طیور

 دما نوسانات دلیل به انبارها و هادامداری  و هامرغداری تنظیم دمای 

 هنگام شب و ابتدایی ساعات در شده متولد تازه گوسفندان مراقبت از 

 هاها و مرغداریهای اطراف دامداریکنترل زهکش

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین

 :زنبورداری

تخم  های خود جهت افزایشها، همچنین از تغذیه تحریکی یک به یک به کلونیبا توجه به شرایط جوی ضمن بازدید و بررسی کلونی

 .ریزی و باالبردن جمعیت آنها و افزایش بهره وری اقدام نمایند

        م ریزی و افزایش جمعیت کندوهای زنبور عسل و تغذیه دستی کندوها جهت تحریک ملکه برای تخآماده سازی کلنی
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 های زنبور عسل به مزارع کلزاانتقال کلنی

 :شیالت

 های سردآبیتنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی

 هاهای سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریرعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی

 آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبید( در ماهیان گرمدرص 10کاهش میزان غذادهی )به مقدار 

 :استان گلستان

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده

 همرحل در آن از پس هفته دو حدود و نوردوکس کش قارچ با در باغات درختان میوه هسته دار بعد از ریزش گلبرگها سم پاشی باغ 

 .شود انجام کاپتان کش قارچ از استفاده با باغ پاشی سم میوه شروه

ها در صورت مساعد بودن هوا نسبت به حذف باغداران محترم زیتون و مرکبات به محض شروع رشد رویشی و نمایان شدن برگ

 . (های هرس شده سوزانده شودا ضدعفونی شود )در بیرون باغ شاخهههای خشک اقدام نمایند و محل حذف شاخهشاخه

دیم -ها نسبت به انجام کودپاشی سرک)کود ازته( در باغات )باغات آبی سه نوبتباغداران محترم زیتون و مرکبات با رشد کامل برگ

 .کودهای زیستی اقام نمایند نوبت( به فواصل یک ماه اقدام و در بین فواصل کودپاشی سرک، نسبت به محلول پاشی با 2

  : زراعی

 مدیریت تغذیه گیاهی و مصرف ریزمغزی ها، آبیاری تکمیلی و عملیات مخلوط کشی در مزارع تکثیری گندم و جو

  استفاده از کود سرک با پوشش گوگردی یا سولفات آمونیوم در اراضی شمالی استان

 مزارع غالت که در مرحله ساقه دهی است

 دهای مایع میکرو بصورت محلول پاشی در مزارع غالتاستفاده از کو

 آبیاری غالت در نواحی شمالی استان در صورت وجود منایع آبی

 کیلوگرم در مزارع سیب زمینی 150تا  100توزیع کود سرک اوره به میزان 

 های سرد و روزهای گرمهای گوجه فرنگی در شبگرم کردن و تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهال

 پاشی کلیه مزارع تکثیری گندم استان طی دو مرحلهسم 

 : های روغنیپنبه و دانه

 کندو زنبور عسل در هکتار جهت افزایش عملکرد در واحد سطح در مزارع کلزا 2اسقرار تعداد 

 .ندکشاورزانی که قصد کشت اول آفتابگردان را دارند در صورت امکان نسبت به آماده سازی بستر بذر و کشت اقدام نمای

 .کشاورزانی که در مناطق شمالی، قصد دارند کشت پنبه را داشته باشند نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند

 :دام و طیور

 هاها و مرغداریها و مراقبت از دامداریها و دامداریتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 هنگام شب و ابتدایی ساعات در هشد متولد تازه گوسفندان مراقبت از 

 :زنبورداری

 ای برای زنبور عسلدر اختیار گذاشتن کیک تغذیه

 محافظت از کندوها با توجه به کاهش دما تا پایان هفته
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 :شیالت

 مدیریت غذا دهی و قطع به موقع غذا در زمان افت دما و بارندگی در ماهیان سرد آبی

 :منابع طبیعی

عیت جوی استان از بعد از ظهر روز دوشنبه تا روز چهارشنبه هفته آینده از اسکان و تردد در مناطق مجاور با توجه به پیش بینی وض

 .ها اجتناب نمایندهای مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ احتمال افزایش دبی رودخانهها و رودخانهآبراهه

 :های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمناناستان

 :باغبانی

های تهران در روزهای جمعه و شنبه و در استان قم در روزهای جمعه، یاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استاناحت

شنبه و دوشنبه و در استان قزوین از روز جمعه تا یکشنبه و در استان مرکزی در روزهای جمعه و یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و 

ه به دلیل وزش باد شدید و در استان البرز خودداری در روزهای جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و در استان سمنان در روز دوشنب

 در روز یکشنبه به دلیل بارش پراکنده

 های پرورش قارچ در صبح هنگامها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 بهارهعلف کشی باغات میوه به عنوان یکی از راهکارهای کاهش خسارت سرمازدگی 

 احداث احداث باغ و غرس نهال

 ایهای جوان در مناطق کوهپایهایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

 درجه در انبارها 4تا  3 ها جهت تنظیم دما در حدود بستن منافذ و عایق بندی دریچه

 ها در صبح هنگامخودداری از انتقال نهال

 های سرد و روزهای گرمفرنگی در شب گرم کردن و تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهالهای گوجه

 :زراعی

 های هرز در مزارع گندم، جو و کلزامبارزه با علف

 مبارزه با سرخرطومی یونجه در کلیه مزارع استان مرکزی

 بازدید مرتب از مزارع گندم به منظور بررسی ریزش سن مادر در جهت کنترل آن

 مبارزه با شته مومی کلزا

 ن پیاز و چغندر قندکشت بهاره محصوالتی همچو

 انجام عملیات آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره

 (تعویق در استفاده از علف کش ها در مزارع گندم با توجه به پایین بودن دما و کاهش راندمان سموم )تا مناسب شدن شرایط دمایی

 حفظ آمادگی مقابله بارخداد سرمازدگی بهاره در مناطق سردسیر تا پایان هفته

 ها جهت کاهش تبخیر آب از سطح خاکها پس از بارشعملیات سله شکنی مزارع و باغ انجام

 :دامداری

 هاها و مرغداریها و مراقبت از دامداریها و دامداریتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام تازه گوسفندان مراقبت از 

 :زنبورداری

 کندوها با توجه به نوسانات دمایی محافظت از
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 :های اصفهان و یزداستان

 :باغبانی

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان اصفهان در روزجمعه به دلیل بارش پراکنده و در استان یزد در روز سه 

 شنبه هفته آینده به دلیل وزش باد شدید

 های پرورش قارچ در صبح هنگامها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 بهاره سرمازدگی خسارت کاهش راهکارهای از یکی عنوان به میوه باغات های هرز مبارزه با علف

 احداث احداث باغ و غرس نهال

 ایهای جوان در مناطق کوهپایهایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

 درجه در انبارها 4تا  3 ها جهت تنظیم دما در حدود بستن منافذ و عایق بندی دریچه

 ها در صبح هنگامخودداری از انتقال نهال

 های سرد و روزهای گرمهای گوجه فرنگی در شبگرم کردن و تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهال

 .عملیات سم پاشی درختان فضای سبز شهرها برعلیه آفت شته درمواقع مناسب شرایط جوی انجام گردد

 :زراعی

 های پاییزه مناطق گرمسیری شامل گندم، جو، کلزا، گلرنگ و زعفران در صورت کمبود رطوبت خاکآبیاری مزارع کشت

  ها جهت کاهش تبخیر سطحی اقدام کنندکشاورزان مناطق مرکزی استان نسبت به سله شکنی درمزارع پس از پایان بارش

 کشاورزی مبارزه شیمیایی با شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان مراکز خدمات جهاد

 های هرز مزارع گندم، جو و کلزا در ساعات گرم روزمبارزه شیمیایی با علف

 :دامداری

 هاها و دامداریتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 در ساعات ابتدایی و شب هنگام شده متولد تازه گوسفندان مراقبت از 

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها با توجه به نوسانات دمایی

 :شیالت

 هوادهی استخرهای پرورش ماهی

 :های خراسان شمالی و خراسان رضویاستان

 :باغبانی

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان خراسان رضوی در روزهای دو شنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد 

دلیل بارش پراکنده و باد و خودداری در روز سه شنبه به شدید و در استان خراسان شمالی احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به 

 دلیل بارش باران

 های پرورش قارچها، سالنها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانههای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهتجهیز سیستم

 های انبارهای نگه داری میوه جهت جلوگیری از یخ زدگیها و تهویهبستن دریچه

 درختان شکوفه دیدن صدمه از جلوگیری جهت مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی، آبیاری غرقابی و ...  آماده سازی وسایل

 های جوان و خودداری از انجام هرس درختانایجاد پوشش بر روی ساقه نهال
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 :زراعی

 .کشت چغندر قند بهاره تا پایان هفته به تأخیر انداخته شود

 :دامداری

 ها و تهیه خوراک پر انرژیها و دامداریتهویه دما و رطوبت در مرغداریتأمین سوخت و تنظیم و 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :زنبورداری

 حافظت از کندوها با انجام درزگیری و ایزوالسیون آنها

 :شیالت

 شکستن یخ استخرها و هوادهی آنها

 :مانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کراستان

 :باغبانی

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه 

 نبه و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه و در استان کرمان در روز سه شنبه به دلیل وزش باد شدید

 ایی جوان در مناطق کوهپایههاایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

 درجه در انبارها 4تا  3 ها جهت تنظیم دما در حدود بستن منافذ و عایق بندی دریچه

 ها در صبح هنگامخودداری از انتقال نهال

 بهاره سرمازدگی خسارت کاهش راهکارهای از یکی عنوان به میوه باغات های هرز مبارزه با علف

 ود و چال کودتغذیه درختان به روش نوار ک

 کشاورزی کارشناسان مشورت با های گیاهی مبارزه با آفات و بیماری

 :زراعی

 های هرز در مزارع گندم و جوکنترل علف

 بازدیدهای مستمر و منظم مزارع به علت احتمال شیوع زنگ زرد گندم، ریزش سن غالت و هجوم

 :دامداری

 هااریها و دامدتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 هنگام شب و ابتدایی ساعات در شده متولد تازه گوسفندان مراقبت از 

 :زنبورداری

 محفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی

 :های فارس، بوشهر و هرمزگاناستان

 :باغبانی

در استان فارس در های فارس و بوشهر به دلیل وزش باد به خصوص احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان

 روز پنج شنبه به دلیل وزش با د شدید

 های پرورش قارچها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 ها به دلیل وزش بادها و تاسیسات کشت تونلی و ترمیم پوشش گلخانهاطمینان ازاستحکام گلخانه
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 کود دهی بصورت فروت ست در باغات

 .باغداران محترم تمهیدات الزم انجام دهد با توجه به افت دما در روزهای آینده

 انجام عملیات شخم بهاره)خراش دهی( در باغات دیم خصوصاً انگور در صورت نیاز با توجه به رطوبت خاک

 :زراعی

 دادن کود سرک در مزارع کلزا وگندم در مناطق مرکزی و شمالی استان فارس

 صورت مبارزه با شته مومی کلزا در صورت نیاز در ساعات روز

 قند چغندر مزارع در ازته عدم سرک دهی 

 پایش زنگ در مزارع با توجه به رطوبت

 .انجام عملیات آبیاری بهاره در مزراعی که نیاز به آبیاری دارند

 :دامداران و عشایر

 هاها و دامداریتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 هنگام شب و تداییاب ساعات در شده متولد تازه گوسفندان مراقبت از 

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها به دلیل نوسانات دمایی

 :های ایالم و خوزستاناستان

 :باغبانی

ودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان ایالم در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و در استان 

 باد و به خصوص خودداری در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید خوزستان احتیاط در طول هفته به دلیل وزش

خودداری از آبیاری غرقابی مزارع به منظور جلوگیری از ریزش شکوفه در باغات و مرکبات با توجه به ظهور شکوفه و شروع عملیات 

 باروری گیاه

 های پرورش قارچها و سالنتنظیم دما و رطوبت گلخانه

 :زراعی

 ارع گندم و جو جنوب استان خوزستانآبیاری نهایی مز

آبیاری و در صورت نیاز کودپاشی نهایی در مزارع شمال استان خوزستان با توجه به افزایش درجه حرارت و به منظور حفظ وزن هزار 

 دانه

  .الزم انجام گردد مزارع شبدر و یونجه استان خوزستان حداکثر تا اواخر فروردین چرا یا برداشت و پس از آن جهت بذرگیری اقدامات

بازدید کلیه کلیه مزارع گندم و جو با توجه به نزدیکی برداشت از نظر آفات )سن( و از نظر بیماری )انواع زنگ و سیاهک( توسط 

 کارشناسان

 های هرز در مزارع غالت در روزهای بدون بارشمبارزه با علف

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها به دلیل نوسانات دمایی

 :ری و مرغداریدامدا

 هاها و دامداریتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری
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 تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام گوسفندان مراقبت از 

 :شیالت

 هوادهی استخرهای پرورش ماهی

http://www.iana.ir/fa/news/42403/%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۸تاریخ: 

 !اندسنگ گیر افتادهها در معدن زغالقناری

 .ها ازجمله انسان باشدتواند تهدیدی جدی برای حیات انواع گونهکم شدن تعداد زنبورها می

ها قبل از آنکه به دلیل افت تولید عسل جمعیت زنبور عسل در جهان رو به کاهش است و نگرانی phys.orgبه گزارش ایانا به نقل از 

 ها،کشهای محیطی از جمله آفتافشانی گیاهان است. دانشمندان، بسیاری از تنشباشد، بیشتر به خاطر بروز بحران در گرده

 های بشری است.اند که بیشتر آنها حاصل دخالتایی کردهها و سوءتغذیه را شناسها، بیماریها، انگلآالینده

( Macquarie( فرانسه و دانشگاه مکواری )Paul sabatierها که توسط جمعی از محققان دانشگاه پل ساباتیر )آخرین بررسی

های محیطی حتی در سطوح پایین، حساس هستند. گرفته، به این پرسش پاسخ داده که چرا زنبورهای عسل به تنشاسترالیا صورت 

زا و نحوه عملکرد آنها در نابودی زنبور و در نتیجه از بین رفتن تالش این تیم تخصصی در راستای شناسایی چگونگی اثر عوامل آسیب

، این رسد، اما باید در گام نخستند شناخت سبک تغذیه زنبورها بسیار سخت به نظر میسریع کلونی استوار است. هرچند آنها معتقد

دهند، ای که زنبورها برای تغذیه از خود نشان میرفتار پیچیده"گوید: موضوع مورد بررسی قرار گیرد.سر گروه این تیم تحقیقاتی می

 "های مختلف گل است.نگی استفاده از گونهها و چگوشامل تشخیص و تمایز قائل شدن برای کشف مفیدترین گل

از آنجا که گلزارها بسیار پویا هستند و ممکن است در عرض چند ساعت و یا چند روز، منابع غذایی آنها ظاهر یا ناپدید شود، 

نین ی دارد. چپذیری در ادراک تنوع زیستوجو برای پیدا کردن یک گل که بتواند غذای زنبور را تامین کند، نیاز به انعطافجست

 هایی در مغز مینیاتوری این حشره با حدود یک میلیون نورون نهفته است.قابلیت

 هایبرند. در مغز زنبورها لوبهای مسیریابی تکامل یافته بهره میبرای انجام این شاهکار، زنبورها از حافظه بسیار قوی و مهارت

بل از انتقال به مراکز مربوط به یادگیری، حافظه و مسیریابی پرواز، پردازش ها را قتخصصی حس بینایی و بویایی وجود دارد که محرک

گذارد. گذشته ها به طور مستقیم بر بقای این حشره تأثیر منفی میهای اشتباه انسان، مانند نابودی زیستگاهکند. برخی از فعالیتمی

ها را تهدید کرده و پتانسیل شناخته شده آنها برای هماهنگی ونیها و سوءتغذیه وجود کلها، وجود انگلکشاز اینها استفاده از آفت

های ای است که یادگیری، مسیریابی و حافظه آنها به راحتی در مقابل تنشدهد.سیستم مغزی زنبور به گونهبا محیط را کاهش می

های واز، برگشت به کندو، تشخیص گلطور جدی توانایی زنبورها در پرتواند بهها میریزد. حتی کمترین آسیبمحیطی به هم می

 مفید و برقراری ارتباط را کاهش داده و در مجموع، استعداد آنها را برای یافتن مواد غذایی از بین ببرد.

های هایی دارند که از طریق تخریب مسیر عصبها هستند، نوروتوکسینهایی که از خانواده نئونیکوتینکشبه عنوان مثال، حشره

های ناشی از کنه واروا نیز با اثرگذاری در کند. عفونتده اطالعات یادگیری و حافظه، شم بویایی زنبورها را منحرف میانتقال دهن

 های محیطی با کاهش جمعیت،یکی از مسیرهای عصبی، عملکرد مسیریابی آنها را تضعیف خواهد کرد.در سراسر آمریکا و اروپا تنش

های زنبورها ارتباط مستقیم دارد که البته باید پذیرفت این روند در حال شتاب گرفتن است.عوامل نیها و از بین رفتن کلوانقراض گونه

وجوی غذا را در پی خواهد داشت. ها، کاهش تولید تخم، انحراف از مسیر توسعه و اختالل در جستها و انگلکشزا مانند آفتتنش

شود، اما توانایی آنها در تحمل این شرایط و سازگاری با تغییرات منجر نمی های استرسی به طور مستقیم به مرگ زنبوراگرچه تنش

های وری غذایی، عواقب نامطلوبی برای کلونیکند. افزایش روزافزون این تأثیرات، از طریق کاهش منحنی بهرهمحیطی را محدود می

ها های محیطی مانند عملکرد قنارینبورها به استرسانجامد.حساسیت زمختلف در پی خواهد داشت که در نهایت به نابودی آنها می

باشد  هاییتواند هشداری برای انساندر معادن زغال سنگ است؛ به عبارتی مشکالت محیط زیستی که بر زنبورها اثر منفی دارد، می

ی حاوی قناری را در معادن هاهای گذشته برای رهایی از مرگ، قفسکه در حال نابود کردن اکوسیستم هستند )معدن کاران در زمان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://phys.org/
http://www.univ-tlse3.fr/
https://www.mq.edu.au/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

38 
 

توانستند کاران میبردند. زیرا مرگ قناری، نشان از متصاعد شدن مونوکسید کربن و متان داشت که در این فاصله معدنزغال سنگ می

تواند یک هشدار جدی برای عواقب ناشی از کاهش جان خود را نجات دهند(.به گفته این گروه تحقیقاتی، آنچه به طور ویژه می

جمعیت زنبورها محسوب شود، اختالل در حیات اکوسیستم از طریق تعدیل گرده افشانی است. زیرا حذف مداخله زنبورها در گرده 

 آید.های گیاهی بوده و این موضوع برای انسان خطری واقعی به شمار میافشانی، تهدید کننده تمام گونه

ت اند. اکنون دانشمندان به دنبال شناخها پیش از این شناسایی شدهدارد، سالهای محیطی که بر زنبورها اثر منفی بسیاری از استرس

نحوه تأثیرگذاری این عوامل بر زنبورها هستند. این یک گام اساسی برای کاهش تأثیر منفی عوامل شناخته شده، از طریق درک 

 ر عملکرد این حشره را به حداقل برساند.تواند مداخله تنش بشود و میارتباط اکولوژی زنبورها و علوم اعصاب محسوب می

خالت زا ناشی از دهای آسیباند، این است که بیشتر تنشنکته مهمی که این گروه تحقیقاتی در پایان مقاله خود به آن اشاره کرده

شند و یا از منافع ها اراده کافی در این خصوص داشته باتواند حذف یا محدود شود؛ البته به شرطی که انسانهاست که میانسان

 اقتصادی صرف نظر کنند!/

http://www.iana.ir/fa/news/42415/%D9%82%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 هزار هکتار از تاالب جازموریان آبگیری شد20

های اخیر آبگیری شده است. مدیر ملی طرح حفاظت از شده جازموریان بر اثر بارندگیهزار هکتار از تاالب خشک20 |دشهرون

 گزارش به « تهیه و تدوین طرحی برای نجات این حوضه آبریز در نظر گرفته شده است.» :های ایران با اعالم این خبر گفتتاالب

گفت:  سر گذاشته است هم پشت را وخیمی بسیار شرایط که جازموریان تاالب وضع آخرین ارهدرب آبشت ابوالفضل خبرنگاران، باشگاه

هایی از این تاالب آبگیری شده و در حال حاضر شرایط های اخیر انجام گرفته بخشها و هفتههایی که در ماهبا توجه به بارندگی»

 آن محیطی زیست حقابه که ماند خواهد پایدار زمانی جازموریان برای مناسب شرایط»: داد ادامه او « مناسبی در آن حاکم است.

 برای»: گفت ایران هایتاالب از حفاظت طرح ملی مدیر « ها رعایت حقابه آنها است.عایت شود چراکه الزمه سالم ماندن همه تاالبر

 برای را یشرایط تا تالشیم در نیز ما شود؛ یترعا هاتاالب این حقابه باید نشود گرفته جازموریان و بختگان در شده دمیده جان اینکه

 «.ویژه جازموریان پدید آوریمها بهوضع تاالب بهبود و پایداری

های های برنامههای مختلف به اولویتکردن دستگاهها هم توجهنشدن حقابه تاالبمتاسفانه یکی از دالیل رعایت»آبشت ادامه داد: 

داند و اولویت آنها هم نادرست نیست؛ اما باید پرسید کشاورزی اولویت خود را تأمین غذا می عنوان مثال وزارت جهادخود است. به

 تربس به شاید هااولویت این»: گفت ایران هایتاالب از حفاظت طرح ملی مدیر « شود.این توجه به اولویت به چه قیمتی تمام می

کدیگر ی کنار در هاتاالب و آبریز هایحوضه با مرتبط هایدستگاه ایدب بنابراین کند، وارد آسیب حدودی تا سالمت وضع یا طبیعت

محیطی را مد نظر قرار دهند چرا که تمامی این موضوعات حایز اهمیت های زیستها به همراه توجه به برنامهبنشینند و اولویت

ار هم اند در کنهای مختلف نتوانستهاهبه گفته آبشت، یکی از نقاط ضعفی که در این حوضه وجود دارد این است که دستگ«.است

او گفت:  .ها ارایه دهندمحیطی مختص به تاالبهای زیستهای خود و برنامهجمع شوند و یک برنامه مشخص در حیطه اولویت

حیطی نیز مهایی را دارند، باید به مسائل زیستهای مختلف همچون جهاد کشاورزی یا وزارت نیرو و... که آنها هم اولویتدستگاه»

 بیان با ایران هایتاالب از حفاظت طرح ملی مدیر « های خود را مورد توجه قرار دهند.توجه کنند و باید توان اکولوژیک در برنامه

 هایولویتا و شود بخشی بین به تبدیل باید بخشی مدیریت ساختار»: داد ادامه گیرد،می صورت بخشی مدیریت حاضر حال در اینکه

در زمینه جازموریان »مدنظر برای تاالب جازموریان گفت:  هایبرنامه به اشاره با آبشت  «.شود رعایت هابرنامه همه در محیطیزیست

های مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب هستیم. چهار کارگاه با ها برای بهبود این تاالب آغاز شده و ما در حال تهیه برنامهنیز فعالیت

د؛ گیرهای مرتبط با حوضه آبریز برگزار خواهد شد و تمامی نقاط ضعف و قوت مورد بررسی قرار میاهحضور همه ذینفعان و دستگ

مدیرملی   «.ها برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز که تاالب جازموریان نیز در آن قرار دارد تدوین و تهیه خواهد شدپس از این کارگاه

ها در یک بازه شدن برنامه جامع، نقش و تکلیف دستگاهها و مشخصاز این کارگاه پس»های ایران ادامه داد: طرح حفاظت از تاالب

های خود توجه خواهند داشت و هم با هماهنگی یکدیگر موضوع نفعان هم به اولویتزمانی مشخص، تعیین خواهد شد و همه ذی

 «.کنندها را بررسی میتوجه به تاالب

http://www.iana.ir/fa/news/42478/%D9%A2 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42478/%D9%A2


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

40 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶ فروردین ۱۷تاریخ: 

 آیا آتشفشان دماوند فعال شده است؟

به  شود. این اخبار معموال منجرشدن آتشفشان دماوند درجامعه منعکس میبار خبری مبنی بر فعالسال یکهرچند  :شهروند 

شود. شود و با این حال، بعد ازمدتی به فراموشی سپرده میهایی در دل ساکنان مناطق اطراف آن میهای اجتماعی و اضطرابتنش

( یا افزایش مواد 1393سال های اواخر مردادماه لرزهزمین)هایی در اطراف کوه دماوند لرزهانتشار این خبرها گاه با رخداد زمین

( 1395و همچنین فیلم منتشرشده در اواسط اسفندماه  1386سال  ه آتشفشان کوه دماوند )خروج گاز در زمستانشده از دهانخارج

 .گیردقوت می

شناسی و بلندترین قله به ثبت رسیده در ایران )با ارتفاعی درحدود عنوان آتشفشانی متعلق به دوران چهارم زمینآتشفشان دماوند به

های تاریخی و ادبی نیز شود. درتوصیف عظمت این کوه، همان بس که حتی از آن درکتاب( شناخته میمتر ازسطح آبهای آزاد5671

کیلومتری 26غرب آمل و کیلومتری جنوب62شرقی تهران، کیلومتری شمال69 در طبیعی ساختار این به کراّت یاد شده است. 

شود. مطالعات یاد می (Dormant volcano)  فعال یا خفتهنیمه عنوان آتشفشانیاست. از آن بهغربی شهر دماوند واقع شده شمال

اند. با این حال، شواهدی وجود دارد که زمان آخرین فوران این سال تخمین زده38500یابی ایزوتوپی سن دماوند را درحدود سن

ان از تغییرات پوسته زمین درمحل سال یا کمی کمتر تخمین زده است. روند تکاملی این آتشفشان نشهزار 10آتشفشان را درحدود 

هایی که درحال حاضر نیز نشانههای فعال حوالی آنتوان حرکت گسلشناسی است که براین اساس میآن در دوره کوتاهی از سن زمین

 .شود را در رخداد این تغییرات دخیل دانستخیزی در آنها دیده میاز حرکت خزشی و لرزه

نشان از آن دارد که از زمان ایجاد تا تکامل آن مواد خروجی از حالت روان به حالت پرتابی متمایل اسیر تکاملی آتشفشان دماوند 

کیلومتر مربع را در برگرفته است. 400شده از دهانه آتشفشان مساحتی درحدود شده توسط مواد خارجاند و شعاع در برگرفتهشده

کیلومتر از مرکز دهانه 5/11شفشان درنظر بگیریم، این مواد تا شعاعی حدود ای به مرکز دهانه آتیعنی اگر این مساحت را در دایره

شده از دهانه قله دماوند روندی عادی که طبق نظر برخی متخصصان، مواد و بخار خارجضمن این.اندآتشفشان گسترش پیدا کرده

های شود که بررسین قله، به صورت بخار آب خارج میتر در سطح زیریهای گرمهای پربارش و در اثر نفوذ آب به الیهداشته که در سال

که شخصا بازدیدی  1386سال شدن آتشفشان درنگارنده مبنی بر مطالعه روند تغییرات بارش دراین محل چه در زمان شایعه فعال

 .تشفشان استهای اخیر نشان از انطباق نسبی این تغییرات با افزایش بخارات آب از دهانه آاز قله داشته و چه درماه

درجنوب اقیانوس آرام که تقریبا  (Vanuatu)درجزیره وانواتو (Lopevi)برخی معتقدند؛ آتشفشان دماوند، مانند آتشفشان لوپوی

و برخی براین باورند که مانند  (Active)سال یکبار گزارشی از خروج مواد مذاب از آن ارایه شده، فعال4طور میانگین هر به

است. با این حال، شواهدی مبنی بر نفی هر دو نظریه وجود  (Extinct)هاوایی غیرفعال یا خاموشزنجیره  های معروفآتشفشان

های عنوان آتشفشانی که براساس شواهد تاریخی و عینی هیچ فعالیت مشخصی از خود نشان نداده و تنها دارای چشمهدارد. دماوند به

ن حال کند. با ایفعال یا خفته هستند روزگار سپری میهای نیمهی نشانه آتشفشانآبگرم و خروج بخارات و گاز گوگرد بوده که همگ

 کدعنوان مثال، کوه فورپیهای از این دست، امکان فوران برای آن دور از ذهن نیست. بهشدن برخی آتشفشانو با توجه به سابقه فعال

(Fourpeaked) چراکه باشد؛ خاموش آتشفشان این شدمی تصور پیش از این که فوران کرد؛ درحالی  2006سال در آالسکا که در 

مانی اند که در زودهب زمین تحول درتاریخ هاآتشفشان از بسیاری . بود نرسیده ثبت به درآن فورانی که بود سال هزار10 از بیش برای

سته های آب گرم آنها نیز کافعالیت چشمهسال هیچ فعالیتی نداشته است، حتی به تدریج از فعالیت داشته و با وجود گذشت هزاران 

که یک آتشفشان شود. اینها نشانه خاموشی یک آتشفشان است. پس برای اینشده و درحال حاضر، بخاری نیز از آنها خارج نمی
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هایی فشانآتشهای فعال، که آتشفشاناز فعالیت باز ایستد و خاموش شود، به فرآیندی تدریجی و بلندمدت نیاز است. ضمن این کامال 

در ادامه  شود، ممکن استفعال میهستند که گزارشی از فعالیتشان به ثبت رسیده است. وقتی آتشفشان وارد حالت خفتگی یا نیمه

ها کم ازخروج گازها، آب گرم و دیگر نشانهای درفعالیت آن دنبال شود و کمکه روند تدریجی کاهندهرو باشد یا اینبا دوحالت روبه

 ها و جریان ماگماییعنوان مثال حرکت گسلای بهزمان زیاد کاسته شود و به سمت خاموشی برود یا در اثر تغییرات پوستهدرطول 

فعالی آن افزوده شود که دراین حالت امکان فعالیت دوباره آن وجود دارد. براین اساس، مجددا به فعالیت آتشفشان در دوره نیمه

ای از تغییرات بودن و عدم بررسی دورهفعالدماوند و تفتان به دلیل قرارگیری درمرحله نیمه :دهای ایران مانندربرخی آتشفشان

توان نظر قطعی درمورد حرکت این آتشفشان به سمت خاموشی و فعالیت مجدد آن و مربوطه که در ذیل به آنها اشاره شده، نمی

 ها وجود دارد که ازبینی فعالیت آتشفشاندر زمینه بررسی و پیش طور که ذکر شد، مطالعات متنوعیفوران مواد مذاب داشت. همان

خیزی مناطق های آبگرم اطراف آتشفشان، بررسی روند لرزهتوان به این موارد اشاره کرد: کنترل منظم دمای چشمهآن جمله می

های GPS ای ودقیق ماهواره ویژه مخروط آتشفشان توسط مطالعاتاطراف آتشفشان، مطالعه حرکت زمین و تغییرات پوسته به

های مختلف آتشفشان و مطالعه تغییرات احتمالی ترکیب شیمیایی شده ازجمله گوگرد از محلبرداری مرتب ازمواد خارجدقیق، نمونه

 ...آنها و

طور ه بهکشناسی، تکتونیک است لرزهشناسی، زمینای نیاز به یک گروه تحقیقاتی شامل متخصصین آتشفشانبرای چنین مطالعه

 هایشرفتپی به توجه با کهاین ذکر قابل نکته دایم و با استفاده از تجهیزات تخصصی و کامل به رصد تغییرات یادشده بپردازند. 

لرزه است؛ چراکه از سه پارامتر مرتبط با یک بینی یک زمینتر از پیشداد آتشفشان کاری راحترخ زمان بینیپیش گرفته،صورت

نی بیی و دقیق یعنی: زمان، مکان و اندازه یا بزرگی رخداد، یک پارامتر مهم آن یعنی مکان دقیق رخداد در پیشبینی واقعپیش

عنوان یکی از بزرگترین معضالت این فرآیند به لرزه بهبینی زمینآتشفشان مشخص است که یافتن این پارامتر هنوز هم در پیش

 ممنظ مطالعه موجود، شواهد براساس دماوند، آتشفشان بودنفعالنیمه وجود با شد؛ تهگف که طورهمان حال، این با آید. حساب می

حتمال فعالیت نزدیک به هم یا همزمان ا که مهم و فعال هایگسل به نزدیکی دلیل به آن فعالیت بررسی زمینه در وقفه بدون و

های اطراف محدوده آتشفشان تر گسلآن و مطالعه دقیق ها و ارتباط آنها با رخداد آتشفشان وجود دارد، اهمیت بررسیحرکت گسل

  .کنددماوند را ضروری می

http://www.iana.ir/fa/news/42391/%D8%A2%D9 
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 طبیعی منابع و اقلیم
 آیانا - ۱۳۹۶ فروردین ۱۵: تاریخ

 شد آزادسازی نوروز در شده تصرف ملی اراضی

 سراسر در طبیعی هایعرصه به خاصی خسارت فروردین سیزدهم روز در اینکه به اشاره با هاجنگل سازمان حفاظت یگان فرمانده

 .داد خبر نوروز ایام در ملی اراضی تصرف رفع از است، نشده وارد کشور

 شهرت" مغول حمله" روز به مجازی فضای در شده، نامیده" طبیعت با انس" روز کشور رسمی تقویم در که ماه فروردین ۱۳ روز

 اما ندمانمی باقی طبیعت دل در روز پایانی ساعات تا و روندمی طبیعی هایعرصه به کشور سراسر ایرانیان روز این در. است یافته

 درختان عمدی زدن آتش یا یزنسرشاخه درختان، کردن کنریشه سوزی،آتش وقوع نظیر زیادی خسارات با عرصه، در حضور این

 معادل را طبیعی هایعرصه در گردشگران روزه یک حضور این از ناشی خسارات طبیعی منابع کل مدیران برخی. است همراه

 در آتش کردن روشن به ایرانی گردشگران که آنجا از اما. است آمیز اغراق آماری البته که دانندمی عراق و ایران جنگ سال هشت

 در ظرفشویی مایع با را خود ظروف کنند،می رها طبیعی هایمحیط در را خود هایزباله و داشته عادت غذا بخط و طبیعت

 سیزدهم روز کنند،می ایجاد آب تصفیه روند در بعدی مشکالت و شویندمی شهرهاست، شرب آب کننده تامین که هاییرودخانه

 انسازم و هاجنگل سازمان نیرو، وزارت نظیر دولتی هایدستگاه حفاظتی ینیروها برای سال روزهای پرکارترین از یکی فروردین

 ود،خ نقلیه وسیله با کنندمی تالش مردم و شودمی لگدکوب هاسبزه فروردین سیزدهم روز در. رودمی شمار به زیست محیط حفاظت

 با گوگفت در کشور آبخیزداری و مراتع ها،گلجن سازمان حفاظت یگان فرمانده سبزعلی قاسم سرهنگ.کنند طی هم را ارتفاعات حتی

 .داد خبر امسال طبیعت با انس روز در طبیعی هایعرصه در گسترده سوزیآتش و جدی خسارات وجود عدم از ایانا خبرنگار

 از ،شده ارسال تهران به کنون تا آنچه اما است کشور سراسر از ارسالی آمارهای بندیجمع حال در حفاظت یگان وی گفته به

 یژهو مراقبت و گشت هاجنگل سازمان حفاظت یگان نیروهای که این بر تاکید با سبزعلی.دارد حکایت طبیعت به جزئی هایخسارت

 .داد خبر ایام این در ملی اراضی تصرفات رفع از اند،داشته نوروز ایام در

 اجعمر و دولتی ادارات تعطیلی دلیل به نوروز ایام رد کنندمی فکر آنها زیرا. است رایج مردم بین در غلطی تصورات وی گفته به

 یرغ ایام در که حفاظت یگان ماموران و نیست صحیح تفکر این که حالی در شود،نمی پیگیری ملی هایعرصه تصرفات قضایی،

 در ساعات تمام در و ویژه صورت به تعطیل ایام در دهند،می اختصاص زنیگشت به را روز شبانه از خاصی ساعات تعطیل،

 قضایی مراجع با الزم هماهنگی نیز تخلفات با مقابله برای: داد ادامه هاجنگل سازمان حفاظت یگان فرمانده.یابندمی حضور عرصه

 .کردیم برخورد جدیت با بود، داده رخ طبیعی هایعرصه در که محدودی تصرفات با نیز جاری سال در بنابراین. شودمی انجام

 سبزعلی. شودمی دست به دست و شده منتشر آنها کردن کنریشه یا زنده صورت به درختان زدن آتش از ویریتصا مجاز فضای در

 تفاقاتا این. است قدیمی برخی و جدید تصاویر این از برخی: گفت است، قدیمی یا بوده امسال به مربوط آیا که تصاویر این درباره

 کن ریشه درخت، قطع نشود، جاری مردم بین طبیعی منابع فرهنگ که زمانی ات و است ناپذیر اجتناب فروردین سیزدهم روز در

 منابع زمینه در الزم فرهنگسازی هارسانه کمک با امیدواریم. افتدمی اتفاق روز این در که است مسایلی هاسرشاخه زدن و کردن

 ./برسد حداقل به اتفاقات این تا شود انجام طبیعی

http://www.iana.ir/fa/news/4۲۳۰۷/%D۸%A۷% 
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 طبیعی منابع و اقلیم
 آیانا - ۱۳۹۶ فروردین ۲۰: تاریخ

 کندمی کار به آغاز یاسوج، در اقلیم تغییر با سازگار و پایدار کشاورزی اجرای پایلوت

 رد واقع یاسوج به کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود اتفاق به آینده هایتههف طی: گفت کشور زیست محیط حفاظت سازمان رئیس

 تغییر اب سازگار و پایدار کشاورزی الگوسازی با ارتباط در هاییطرح منطقه، این در تا کرد خواهیم سفر بویراحمد و کهگیلویه استان

 عمران دفتر مشترک همکاری سند چهارم فاز امضای" ممراس در ابتکار معصومه ایانا، خبرنگار گزارش به.کنیم افتتاح را اقلیم

 کار به آغاز: کرد عنوان ،"ارومیه دریاچه احیای راستای در زیست محیط حفاظت سازمان و ژاپن دولت متحد، ملل سازمان

 .است کرده جزم زیست، محیط با سازگار کشاورزی توسعه برای را خود عزم دولت که دهدمی نشان یاسوج هایپروژه

 هایسازمان و هاتشکل اجرایی، هایدستگاه همه و شده انجام مناسبی اقدامات نیز احیا ستاد در ارومیه دریاچه احیای برای: افزود یو

 .شود احیا دریاچه این تا اندشده داستان هم یکدیگر با منطقه مردم و کشاورزان نهاد، مردم

 از یاریبس در. هستیم راه ابتدای در هنوز آن کامل احیای برای اما است رسیده تتثبی مرحله به ارومیه دریاچه اگرچه ابتکار، گفته به

 اهاروست در ساکن مردم به هاییتکنیک باید و داریم فاصله مناسب آبیاری سیستم و منطقی کشت الگوی اجرای تا هنوز روستاها

 تا یابد استمرار قوت با باید ایم،کرده اجرا اخیر هایلسا در که هاییطرح: داد ادامه وی.باشد زیست محیط با سازگار که کنیم عرضه

 و اشتغال کشاورزی، اینکه برای: کرد تاکید زیست محیط حفاظت سازمان رئیس.شود ماندگار ها،طرح این از حاصل خوب نتایج

 طرح. کنیم استفاده ستزی محیط با سازگار هایروش از باید باشد، داشته رونق همچنان ارومیه دریاچه آبریز حوضه در اقتصاد

 در را طبیعت با سازگار کشاورزی کندمی تالش متحد، ملل عمران برنامه و ژاپن دولت با زیست محیط حفاظت سازمان مشترک

 و کرمان جازموریان شادگان، بختگان، هایتاالب اطراف در طرح، این مشابه امیدواریم. کند مستقر ارومیه دریاچه آبریز حوضه

 .نندک پیدا مطلوبتری وضعیت هامجموعه این ایران، سراسر در تا شود اجرا هم کشور آبی هایاکوسیستم دیگر و رود دهزاین رودخانه

 زیست محیط با سازگار اقدامات انجام برای نیرو و کشاورزی جهاد وزارت در خوبی هایگام یازدهم دولت در: کرد اضافه وی

 را ودخ مدت بلند هایبرنامه ما اما است بخشیده بهبود را هاتاالب وضعیت اخیر هایگیبارند اگرچه: گفت ابتکار.است شده برداشته

 که ردک اشاره نکته این به خود سخنان از دیگری بخش در همچنین وی.کرد نخواهیم تعطیل دارند، طبیعت در نیز پایدارتری آثار که

 .دارد قرار دولت هایبرنامه راس در ارومیه دریاچه احیای

 نهادهای کمک از توانستیم و گرفت شکل ارومیه دریاچه احیای ستاد دلیل همین به: افزود زیست محیط حفاظت سازمان رئیس

 ریاچهد احیای ستاد و کالنتری عیسی اقدامات از تشکر با وی.کنیم استفاده گذشته از بیش ارومیه دریاچه احیای برای المللیبین

 همان از خوبی اقدامات و داشتیم را هاتاالب المللیبین طرح هشتم، دولت در: کرد بیان ،ژاپن دولت و متحد ملل سازمان ارومیه،

 انتظار اما داریم( جف) زیست محیط تسهیالت جهانی صندوق با همچنان که مشکالتی وجود با: کرد اضافه ابتکار.شد آغاز زمان

 .دهد ادامه قوت با را ارومیه دریاچه نجات برای ایران با خود هایهمکاری ملل، سازمان که داریم

 رئیس تالش حاصل را ارومیه دریاچه نجات برای ژاپن و ایران دولت دو همکاری چهارم فاز ژاپن، دولت از ویژه تشکر با وی

 .کرد اعالم ژاپن جمهور رئیس با مالقاتش و ایران جمهور

 ارومیه دریاچه نگریآینده برای مرکز دو ایجاد

 ایران، مشترک پروژه و ارومیه دریاچه احیای طرح که دهدمی نشان شواهد همه: کرد تاکید زیست طمحی حفاظت سازمان رئیس

 .است داشته خوبی پیشرفت است، پایدار کشاورزی با رابطه در که ژاپن جایکای و ملل سازمان

. داریم فاصله آن کامل احیای تا وزهن اما است بهبود به رو ارومیه دریاچه وضعیت که دهدمی نشان ایماهواره تصاویر: افزود وی

 نآ کامل احیای و تثبیت ارومیه، دریاچه شدن خشک روند تغییر برای موثری هایگام ایران که دهدمی نشان آب حجم و تراز مساحت،

 .نیست شده انجام مثبت اقدامات در شکی و است برداشته

 رااخی. ایمکرده ایجاد مرکز دو غربی، و شرقی آذربایجان در ارومیه هدریاچ نگریآینده و ریزیبرنامه پایش، برای ما: گفت ابتکار

 .دهند ادامه را خود کارهای قدرت با مجموعه دو این که داریم انتظار و ایمکرده بودجه درخواست مرکز، دو این فعالیت برای
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 به کتیمشار هایطرح اجرای شود،می یگیریپ زیستی تنوع و اقلیم تغییر هایکنوانسیون توسط که جهانی تجربیات به اشاره با وی

 در هادستگاه سایر اقدامات کشور زیست محیط حفاظت سازمان رئیس.کرد اعالم پایداری هایروش را اقلیم تغییر با سازگاری منظور

 را غیره و کشت نوع تغییر کشت، زیر سطح توسعه توقف سدها، آب رهاسازی دریاچه، به منتهی هایرودخانه الیروبی زمینه

 صورت به را دریاچه و باشد ماندگار ما برای تواندمی که چیزی وی گفته به.کرد اعالم ارومیه دریاچه احیای در موثری اقدامات

 یادآور ابتکار.دهند کاهش را کشاورزی بخش در آب مصرف آموزد،می آنها به که است مردم با مشارکتی هایپروژه کند، احیا پایدار

 که دارد خوبی وضعیت ارومیه دریاچه اما است نداشته چندانی تفاوت هابارش وضعیت قبل سال به نسبت امسال که شرایطی در: شد

 کاهش راستای در طرحی را ژاپن جایکای و زیست محیط حفاظت سازمان مشترک طرح وی.است دولت مناسب رویکرد دهنده نشان

 مصرف آب، مصرف کاهش بر عالوه طرح، این اجرای با: افزود و کرد معرفی کشاورزی بخش در وریبهره افزایش و آب مصرف

 تحفاظ سازمان رئیس.است بزرگی دستاوردهای نتایج این. است کرده پیدا افزایش کشاورزان درآمد و یافته کاهش نیز کود و سم

 به که کشور روستاهای و مناطق سایر در خوب روند یک گذاریپایه و الگوسازی در طرح این: است امیدوار کشور زیست محیط

 احیای در زنان نقش و اهمیت به اشاره با همچنین وی.شود واقع مفید اند،شده مشکل دچار زیرزمینی هایآب هایسفره افت دلیل

 ارکتمش و معروفی دکتر خانم حضور با غربی آذربایجان در نشستی بانوان، محلی هایسازمان برای آینده هفته: گفت ارومیه دریاچه

 ./شد خواهد برگزار ارومیه، دریاچه احیای فعاالن و یلگرانتسه

http://www.iana.ir/fa/news/4۲5۰۷/%D۹%BE%D۸%A 
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 طبیعی منابع و اقلیم
 آیانا - ۱۳۹۶ فروردین ۲۰: تاریخ

 هادریاچه اتنج برای ساده هاییحلراه

 هااچهدری که است خطراتی از بلند لیستی حاوی کتاب این. است شده چاپ تازگیبه اگاندن نوشته ها،دریاچه در زندگی و مرگ کتاب

 .هست هم بخش نوید کتاب این وجود این با کند،می تهدید را

 هااچهدری که است خطراتی از بلند لیستی حاوی کتاب نای. است شده چاپ تازگیبه اگاندن نوشته ها،دریاچه در زندگی و مرگ کتاب

 .هست هم بخش نوید کتاب این وجود این با کند،می تهدید را

 کناره در و روندمی گیریماهی و شنا برای بزرگ هایدریاچه به گروه گروه مردم تابستان، هر نیوز، ساینس از ایانا گزارش به

 شدت زیستی محیط فاجعه با که است سال ۲۰۰ هادریاچه آب درسطح زیر در شوم و پنهانی یانجر اما. زنندمی قدم هادریاچه ساحلی

 و مرگ است، شده آب کمبود درگیر کشورهای اصلی دغدغه هاخشکسالی و آب بحران مانند جدی مشکالت که عصری در. گیردمی

 هب پیچیده چندان نه هایحل راه سری یک. کندمی تهدید را ارزشمند منابع این آنچه از است قدرتمندی ندای بزرگ هایدریاچه زندگی

 به هادریاچه طبیعی تاریخ چگونه که دهدمی توضیح کتاب این در نگار روزنامه اگان، دن.کندمی کمک ها دریاچه این از حفاظت

 تا جهانی تجارت اثرات از را هادریاچه کننده تهدید عوامل از کاملی لیست کتاب این در او. رودمی پیش غیرطبیعی روند یک سمت

 کمتر مشکالت به ایماهرانه طرز به اگان واقع در. کندمی ارائه ها دریاچه مهاجم ایگونه تا هوایی و آب تغییرات از شهرنشینی،

 و ریواونتا میشیگان، هورن، اری، بزرگ هایدریاچه موردی بررسی به کتاب این در نویسند.است پرداخته هادریاچه توجه مورد

 و هستند خطر معرض در هادریاچه این ولی. دارند آمریکایی میلیون هاده آبی نیازهای تامین در بزرگی سهم است پرداخته سوپریور

 ایپرتره بزرگ، هایدریاچه زندگی و مرگ کتاب. آمریکاست قاره از وسیعی بخش در گسترش حال در هادریاچه این مشکالت

 تفاقا دهد،می رخ ما چشمان روی پیش را هادریاچه برای افتاده اتفاق زیستی محیط فجایع کتاب این. ستا اگار دن توسط شده ترسیم

 .کند حفظ آینده هاینسل برای را هادریاچه تواندمی تدبیر کمی با که ناگواری

 هادریاچه زندگی تداوم برای هاییحل راه به شدند موفق دانشمندان هادهه از بعد. دارد وجود امید از ایبارقه بد، اخبار این همه در اما

 هدیدت بزرگترین کتاب این نویسنده گفته به اما. هستند ربرو جدی هایچالش با هنوز هادریاچه. برسند مهاجم هایگونه مثال برابر در

 ./باشد داشته را طبیعی میراث این از سهمی که باشد امیدوار بتواند شاید آینده نسل ساده حل راه چند با. ماست خود" جهل"

http://www.iana.ir/fa/news/4۲4۸6/%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹ 
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 طبیعی منابع و اقلیم
 آیانا - ۱۳۹۶ فروردین ۱۹: تاریخ

 لرستانی رسمند و ایقهوه خرس سفید، پیشانی غاز حفاظتی هایبرنامه ابالغ

 هشد واقع لرستان در کشور انقراض خطر معرض در گونه هفت از گونه سه اینکه به اشاره با زیست محیط حفاظت سازمان رئیس

 .خبرداد لرستانی سمندر و ایقهوه خرس سفید، پیشانی غاز برای حفاظتی هایبرنامه ابالغ از است،

 براساس گذشته سال اواخر: گفت ابتکار معصومه لرستان زیست محیط فاظتح کل اداره عمومی روابط از نقل به ایانا گزارش به

 برای لرستان در هابرنامه این که کردیم ابالغ استانداران برای را وحش حیات از حفاظت و مدیریت هایبرنامه شده انجام مطالعات

 .دانشده ابالغ و تدوین لرستانی سمندر و ای قهوه خرس سفید، پیشانی غاز گونه سه

 هفت رایب زیست محیط حفاظت سازمان: افزود خبرنگاران جمع در بانی محیط ایستگاه پنج افتتاح مراسم حاشیه در پنجشنبه روز وی

 . هستند لرستان در آنها گونه سه که است کرده تنظیم علمی هایبرنامه کشور تهدید معرض در گونه

 اظتحف برای ریزیبرنامه بر عالوه تا بیایند هاناستا ریزیبرنامه شورای به اهبرنامه این است امید: کرد عنوان جمهور رئیس معاون

 .شود انجام مندانعالقه و گردشگران جذب برای آنها معرفی و آموزش برای الزم اقدام ارزشمند، هایگونه این از

 مردم و هادستگاه تمام مشارکت دنیازمن را جانوری و گیاهی ارزشمند هایگونه از حفاظت زیست محیط حفاظت سازمان رئیس

 .باشیم داشته وحش حیات ارزشمند هایگونه برای مناسبی زیستی پناهگاه همکاری این سایه در است امید: افزود و دانست

 هک است شده هزینه کارها این برای لایر میلیارد ۲۰: گفت لرستان بانی محیط هایپاسگاه بازسازی یا برداریبهره به اشاره با وی

 .است شده احداث شهرستان این در پلدختر هایتاالب از حفاظت برای هاپاسگاه این از یکی

 این به مهاجر پرندگان و دارند جانوری و گیاهی مختلف هایگونه تنوع نظر از فراوانی ارزش پلدختر هایتاالب: افزود ابتکار

 کنندمی مهاجرت هاتاالب

 ایهتاالب محل در شناسی زمین تغییرات به توجه با: گفت و دانست لرستان هایظرفیت از را طبیعی ارزشمند هایمحیط وجود وی

 .است شده تبدیل زیبایی بسیار ژئوپارک به محل این و شده ایجاد زیبایی مناظر پلدختر

: افزود ستانلر طبیعی اماکن دیگر و هاتاالب حفظ برای ریزیبرنامه لزوم بر تاکید با زیست محیط حفاظت سازمان رئیس

 اماکن این حفظ و حفاظتی هایبرنامه و گردیطبیعت هایطرح اجرای برای مهمی گام پلدختر بانی محیط پاسگاه از برداریبهره

 .است

 رد اشتغال و تولید برای خدادادی ثروت این از باید شوند، اجرا بومی جوامع و مردم مشارکت با باید هاطرح این اینکه بیان با وی

 تکمیل حال در: گفت رامسر کنوانسیون به پلدختر هایتاالب الحاق درباره ابتکار.کنیم استفاده طبیعی گردشگری مانند هاییحوزه

 محیط حفاظت سازمان رییس حضور با لرستان در بانیمحیط پاسگاه ۵ افتتاح.برویم جلو گام به گام باید و هستیم کار این مطالعات

 محیط حفاظت پاسگاه پنج زیست محیط حفاظت سازمان رییس و جمهور رئیس معاون حضور اب مراسمی در پنجشبنه زیستروز

 بانیمحیط پاسگاه شامل ایستگاه پنج. بود لایر میلیارد ۲۰ هاایستگاه این احداث هزینه. شد افتتاح لرستان در همزمان صورتبه زیست

 .است هرور هایچاه سیار بانیحیطم پاسگاه و کوهیافته ازنا، سفیدکوه پلدختر، تاالب تکله،چم

 و شودمی وحش حیات حفاظت سطح ارتقای باعث هاپاسگاه این احداث ، لرستان زیست محیط مدیرکل بیرانوند فتحی گفته به

 .شد خواهند مدیریت بهتری صورت به مناطق این هایزیستگاه

 ارتقای پرونده اکنون هم: افزود و کرد اعالم هکتار رهزا ۲۴ را پلدختر هایتاالب مساحت لرستان زیست محیط حفاظت مدیرکل

 .است طرح ارائه آماده مناطق این مدیریت

 شد آغاز پلدختر ماهی پرورش هکتاری 6 مجتمع اجرایی عملیات
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 اجرایی عملیات زیست، محیط حفاظت سازمان رییس و جمهوری رییس معاون ابتکار معصومه حضور با مراسمی در همچنین

 مساحت به زمینی در مجتمع این: گفت آیین این در گز چم روستای ماهی پرورش مجتمع مدیر.شد آغاز پلدختر ماهی پرورش مجتمع

 .شود می احداث خاویار تن ۲5 و گوشت تن 6۰۰ ساالنه ظرفیت با ماهی پرورش استخر دهنه ۸۹۰ با هکتار 6

 هزینه اعتبار لایر میلیارد ۸۸۰ پلدخترمبلغ گز چم روستای ماهی پرورش مجتمع از برداری بهره و احداث برای: افزود جباری رضا

 شودمی زاییاشتغال غیرمستقیم طور به نفر ۲۰۰ و مستقیم طور به نفر ۸۹ برای طرح این از برداری بهره با: کرد بیان وی.شود می

.ir/fa/news/http://www.iana4۲455/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۹%۸ 
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 طبیعی منابع و اقلیم
 آیانا - ۱۳۹۶ فروردین ۱۶: تاریخ

 هوا و آب تأثیر تحت حشرات قلمرو تغییر

 ی،بیمار حامل حشرات دادن سوق دارد، بشر برای عمیقی پیامدهای تر،خنک هوای و آب با سازگار هایگونه جمعی دسته مهاجرت

 .است اثرات این از اینمونه جدید، مناطق در حشرات جابجایی با گیاهان افشانی گرده مکان تغییر و زراعی آفات
 حضور محدوده جدید تقسیمات باعث زمین شدن گرم که شد اعالم شده، انجام جدید مطالعات اساس بر گاردین، از ایانا گزارش به

 افزایش که کردند اعالم تحقیقات این در دانشمندان. دارد بشر برای عمیقی پیامدهای که شودمی جهان سراسر در گیاهان و حیوانات

. کندمی سردتر هوای و آب با نواحی به مهاجرت به مجبور را خنک هوای و آب با سازگار هایگونه فزاینده طوربه زمین در دما

 با گیاهان افشانی گرده مکان تغییر و مختلف نواحی در گیاهی آفات گسترش جدید، مناطق به بیماری حامل حشرات دادن سوق

 .شودمی مناطق در جدید گیاهی هایگونه باروری باعث حشرات جاییجابه
 نابعم انتقال پی در هاملت بین تنش بروز و گردشگری و جنگلداری مانند صنعتی مهم هایفعالیت از برخی که دهندمی هشدار محققان

. شودمی تقویت هوایی و آب تغییرات اثر در هاگونه جمعی مهاجرت. است ظهور حال در هاماهی ذخایر از برداریبهره مانند طبیعی

 .کندمی رشد ترتیره گیاهی پوشش دهد،می رخ برف انعکاس که شمال قطب از مناطقی در مثال، عنوانبه
 زندگی به بستگی روستایی، و شهری جوامع در انسان یبقا" که باورند این بر کردند منتشر علوم مجله در که خود تحلیل در محققان

 بر توجهی قابل اثرات هوایی و آب تغییرات اثر در زیستی تنوع جهانی مجدد توزیع واقع در. دارد زمین روی بر هاگونه دیگر

 اعالم داشتند، شرکت نجها سراسر در المللیبین نهاد 4۰ از که مطالعه این در محققان".داشت خواهد هاانسان رفاه و اکوسیستم

 آخرین از پس زیستی تنوع مجدد توزیع بزرگترین از یکی سال ۲5۰۰ حدود برای ها،گونه بزرگ جاییجابه و حرکت این که اندکرده

 دخواه پی در را بازندگان و برندگان تغییرات این که دهدمی هشدار مقاله این در مطالعاتی تیم.است تاکنون زمین عصر یخبندان

 بشری جامعه. شودمی توجهی قابل تغییرات به منجر بالقوه، طوربه و بود خواهد انسان رفاه الگوی شکل تغییر نوعی اساسا که ت،داش

 است، زمین حیات در انسان بر آن تأثیرات جمله از سابقهبی ایگونه مجدد توزیع مفاهیم درک حال در هنوز
 شافزای در تنها نه هوا و آب تغییرات این است، ایگلخانه گازهای انتشار و انسانی ایهفعالیت از ناشی هوا و آب تغییرات عمده سهم

 مکرر، هایسیالب و خشکسالی مانند هوا و آب تشدید ها،اقیانوس شدن اسیدی دریاها، سطح آمدن باال در بلکه زمین، حرارت درجه

 .شودمی حیات ادامه برای هاگونه از بسیاری مهاجرت باعث که اثراتی دهد،می نشان را خود
 یک رد که زیخشک هایگونه: گویدمی است، داشته شرکت تحقیق این در که استرالیا در تاسمانی دانشگاه از گرتاپسل پروفسور

 هاینمونه. شوندمی جابجا کیلومتر ۷۲ متوسط طوربه دریایی هایگونه و کیلومتر ۱۷ دهه هر در متوسط طوربه هستند، زمین سوی

 این در پسل اما. دارد وجود زمین کره شدن گرم به پاسخ در هاگونه انقراض از نمونه چند و هاگونه فردی مهاجرت از بسیاری تندمس

 ."دهدمی قرار تأثیر تحت فرآیند این در را انسان سالمت ها،اکوسیستم تغییرات چگونه که داد نشان ما مطالعه: "گویدمی باره
 ترگرم و جدید منطقه به ماالریا پشه انتقال مانند بیماری عوامل حمل و حشرات جابجایی در انسان روی بر راتتغیی این مستقیم تأثیر

 بیماری وعین) الیم بیماری گسترش دیگر مثال. باشند داشته بیماری این برابر در تریضعیف ایمنی سیستم است ممکن مردم که است

 .است آمریکا و وپاار شمال در( حشره نوعی گزش از ناشی عفونی
 ترخنک و باالتر ارتفاعی مناطق در قهوه کشت مثال است، گرفته قرار تغییرات این تأثیر تحت موارد برخی در نیز موادغذایی تولید

 حرکت حال در هم کشاورزی محصوالت آفات. شودمی محصول این جهانی صنعت در جدی اختالل باعث این که است انجام حال در

 جابجا نیز را کوچک پستانداران و پرندگان حشرات، ها،قورباغه مانند خود طبیعی شکارگران خود همراه به و هستند جاییجابه و

 هااییجابج این از بشری جوامع منافع دیگر سوی از. کرد اشاره ماهیان ذخایر و هاجنگل به توانمی تأثیر تحت دیگر منابع از.کنندمی

 به این و هستند متحده ایاالت جنوب و استرالیا از مهاجرت حال در حرا، درختان مثال برای. یردگمی قرار تهدید معرض در نیز

 .است نواحی از برخی در ماهیان غذایی منابع دادن دست از و دریایی هایطوفان برابر در ساحلی نواحی محافظت جدی کاهش معنی
 برای گیاهی و جانوری هایگونه مجدد توزیع این تحقیقاتی، تیم اعضای از و انگلستان جانورشناسی موسسه از پتورلی ناتالی عقیده به

 زا ظهور حال در معضالت از وسیعی طیف با مقابله برای کافی آمادگی کل، عنوانبه جهان زیرا. است کننده نگران شناسانزیست

 ./ندارد سطوح همه در را گیاهی و جانوری هایگونه حرکت
http://www.iana.ir/fa/news/4۲۳۸۰/%D۸%AA%D۸%BA%DB 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 اراضی ملی تصرف شده در نوروز آزادسازی شد

های طبیعی در سراسر ن خسارت خاصی به عرصهها با اشاره به اینکه در روز سیزدهم فروردیفرمانده 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  13روز 

ند اما مانروند و تا ساعات پایانی روز در دل طبیعت باقی میهای طبیعی میبه عرصه یافته است. در این روز ایرانیان سراسر کشور

زنی یا آتش زدن عمدی درختان کن کردن درختان، سرشاخهسوزی، ریشهاین حضور در عرصه، با خسارات زیادی نظیر وقوع آتش

های طبیعی را معادل هشت ه گردشگران در عرصههمراه است. برخی مدیران کل منابع طبیعی خسارات ناشی از این حضور یک روز

دانند که البته آماری اغراق آمیز است. اما از آنجا که گردشگران ایرانی به روشن کردن آتش در طبیعت سال جنگ ایران و عراق می

هایی که یی در رودخانهکنند، ظروف خود را با مایع ظرفشوهای طبیعی رها میهای خود را در محیطو طبخ غذا عادت داشته و زباله

کنند، روز سیزدهم فروردین یکی از شویند 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 را هم طی کنند.سرهنگ قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 های طبیعی در روز انس با طبیعت امسال خبر داد.رده در عرصهسوزی گستاز عدم وجود خسارات جدی و آتش

بندی آمارهای ارسالی از سراسر کشور است اما آنچه تا کنون به تهران ارسال شده، از به گفته وی یگان حفاظت در حال جمع

یژه ها گشت و مراقبت ونگلهای جزئی به طبیعت حکایت دارد.سبزعلی با تاکید بر این که نیروهای یگان حفاظت سازمان جخسارت

 اند، از رفع تصرفات اراضی ملی در این ایام خبر داد.در ایام نوروز داشته

کنند در ایام نوروز به دلیل تعطیلی ادارات دولتی و مراجع به گفته وی تصورات غلطی در بین مردم رایج است. زیرا آنها فکر می

ر حالی که این تفکر صحیح نیست و ماموران یگان حفاظت که در ایام غیر شود، دهای ملی پیگیری نمیقضایی، تصرفات عرصه

دهند، در ایام تعطیل به صورت ویژه و در تمام ساعات در عرصه زنی اختصاص میروز را به گشت تعطیل، ساعات خاصی از شبانه

ات نیز هماهنگی الزم با مراجع قضایی انجام ها ادامه داد: برای مقابله با تخلفیابند.فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلحضور می

 های طبیعی رخ داده بود، با جدیت برخورد کردیم.شود. بنابراین در سال جاری نیز با تصرفات محدودی که در عرصهمی

ی شود. سبزعلکن کردن آنها منتشر شده و دست به دست میدر فضای مجاز تصاویری از آتش زدن درختان به صورت زنده یا ریشه

درباره این تصاویر که آیا مربوط به امسال بوده یا قدیمی است، گفت: برخی از این تصاویر جدید و برخی قدیمی است. این اتفاقات 

در روز سیزدهم فروردین اجتناب ناپذیر است و تا زمانی که فرهنگ منابع طبیعی بین مردم جاری نشود، قطع درخت، ریشه کن 

ها فرهنگسازی الزم در زمینه منابع افتد. امیدواریم با کمک رسانهی است که در این روز اتفاق میها مسایلکردن و زدن سرشاخه

 طبیعی انجام شود تا این اتفاقات به حداقل برسد./

http://www.iana.ir/fa/news/42307/%D8%A7% 
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 کندپایلوت اجرای کشاورزی پایدار و سازگار با تغییر اقلیم در یاسوج، آغاز به کار می

های آینده به اتفاق محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به یاسوج واقع رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: طی هفته

هایی در ارتباط با الگوسازی کشاورزی پایدار و سازگار با فر خواهیم کرد تا در این منطقه، طرحدر استان کهگیلویه و بویراحمد س

امضای فاز چهارم سند همکاری مشترک دفتر عمران "به گزارش خبرنگار ایانا، معصومه ابتکار در مراسم .تغییر اقلیم را افتتاح کنیم

های ، عنوان کرد: آغاز به کار پروژه"یست در راستای احیای دریاچه ارومیهسازمان ملل متحد، دولت ژاپن و سازمان حفاظت محیط ز

 دهد که دولت عزم خود را برای توسعه کشاورزی سازگار با محیط زیست، جزم کرده است.یاسوج نشان می

 هایها و سازمانرایی، تشکلهای اجوی افزود: برای احیای دریاچه ارومیه در ستاد احیا نیز اقدامات مناسبی انجام شده و همه دستگاه

 اند تا این دریاچه احیا شود.مردم نهاد، کشاورزان و مردم منطقه با یکدیگر هم داستان شده

به گفته ابتکار، اگرچه دریاچه ارومیه به مرحله تثبیت رسیده است اما برای احیای کامل آن هنوز در ابتدای راه هستیم. در بسیاری 

اها هایی به مردم ساکن در روستالگوی کشت منطقی و سیستم آبیاری مناسب فاصله داریم و باید تکنیک از روستاها هنوز تا اجرای

ایم، باید با قوت استمرار یابد تا های اخیر اجرا کردههایی که در سالعرضه کنیم که سازگار با محیط زیست باشد.وی ادامه داد: طرح

.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برای اینکه کشاورزی، اشتغال و ها، ماندگار شودنتایج خوب حاصل از این طرح

های سازگار با محیط زیست استفاده کنیم. طرح اقتصاد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه همچنان رونق داشته باشد، باید از روش

کند کشاورزی سازگار با طبیعت را در مشترک سازمان حفاظت محیط زیست با دولت ژاپن و برنامه عمران ملل متحد، تالش می

های بختگان، شادگان، جازموریان کرمان و رودخانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه مستقر کند. امیدواریم مشابه این طرح، در اطراف تاالب

 پیدا کنند. ها وضعیت مطلوبتریهای آبی کشور هم اجرا شود تا در سراسر ایران، این مجموعهزاینده رود و دیگر اکوسیستم

های خوبی در وزارت جهاد کشاورزی و نیرو برای انجام اقدامات سازگار با محیط زیست برداشته وی اضافه کرد: در دولت یازدهم گام

های بلند مدت خود را که آثار ها را بهبود بخشیده است اما ما برنامههای اخیر وضعیت تاالبشده است.ابتکار گفت: اگرچه بارندگی

تری نیز در طبیعت دارند، تعطیل نخواهیم کرد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که احیای پایدار

 های دولت قرار دارد.دریاچه ارومیه در راس برنامه

 نهادهای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به همین دلیل ستاد احیای دریاچه ارومیه شکل گرفت و توانستیم از کمک

المللی برای احیای دریاچه ارومیه بیش از گذشته استفاده کنیم.وی با تشکر از اقدامات عیسی کالنتری و ستاد احیای دریاچه بین

ها را داشتیم و اقدامات خوبی از همان زمان المللی تاالبارومیه، سازمان ملل متحد و دولت ژاپن، بیان کرد: در دولت هشتم، طرح بین

.ابتکار اضافه کرد: با وجود مشکالتی که همچنان با صندوق جهانی تسهیالت محیط زیست )جف( داریم اما انتظار داریم که آغاز شد

 های خود با ایران برای نجات دریاچه ارومیه را با قوت ادامه دهد.سازمان ملل، همکاری

ن برای نجات دریاچه ارومیه را حاصل تالش رئیس جمهور وی با تشکر ویژه از دولت ژاپن، فاز چهارم همکاری دو دولت ایران و ژاپ

 ایران و مالقاتش با رئیس جمهور ژاپن اعالم کرد.

 نگری دریاچه ارومیهایجاد دو مرکز برای آینده

دهد که طرح احیای دریاچه ارومیه و پروژه مشترک ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: همه شواهد نشان می

 ملل و جایکای ژاپن که در رابطه با کشاورزی پایدار است، پیشرفت خوبی داشته است.سازمان 
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دهد که وضعیت دریاچه ارومیه رو به بهبود است اما هنوز تا احیای کامل آن فاصله داریم. ای نشان میوی افزود: تصاویر ماهواره

غییر روند خشک شدن دریاچه ارومیه، تثبیت و احیای کامل های موثری برای تدهد که ایران گاممساحت، تراز و حجم آب نشان می

 آن برداشته است و شکی در اقدامات مثبت انجام شده نیست.

برای  ایم. اخیرانگری دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی و غربی، دو مرکز ایجاد کردهریزی و آیندهابتکار گفت: ما برای پایش، برنامه

 ایم و انتظار داریم که این دو مجموعه با قدرت کارهای خود را ادامه دهند.ست بودجه کردهفعالیت این دو مرکز، درخوا

ارکتی به های مششود، اجرای طرحهای تغییر اقلیم و تنوع زیستی پیگیری میوی با اشاره به تجربیات جهانی که توسط کنوانسیون

ها در د.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اقدامات سایر دستگاههای پایداری اعالم کرمنظور سازگاری با تغییر اقلیم را روش

های منتهی به دریاچه، رهاسازی آب سدها، توقف توسعه سطح زیر کشت، تغییر نوع کشت و غیره را اقدامات زمینه الیروبی رودخانه

گار باشد و دریاچه را به صورت پایدار احیا تواند برای ما ماندموثری در احیای دریاچه ارومیه اعالم کرد.به گفته وی چیزی که می

آموزد، مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهند.ابتکار یادآور شد: در های مشارکتی با مردم است که به آنها میکند، پروژه

شان د که نها تفاوت چندانی نداشته است اما دریاچه ارومیه وضعیت خوبی دارشرایطی که امسال نسبت به سال قبل وضعیت بارش

دهنده رویکرد مناسب دولت است.وی طرح مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و جایکای ژاپن را طرحی در راستای کاهش 

وری در بخش کشاورزی معرفی کرد و افزود: با اجرای این طرح، عالوه بر کاهش مصرف آب، مصرف سم و مصرف آب و افزایش بهره

ن افزایش پیدا کرده است. این نتایج دستاوردهای بزرگی است.رئیس سازمان حفاظت محیط کود نیز کاهش یافته و درآمد کشاورزا

گذاری یک روند خوب در سایر مناطق و روستاهای کشور که به دلیل افت زیست کشور امیدوار است: این طرح در الگوسازی و پایه

ین با اشاره به اهمیت و نقش زنان در احیای دریاچه اند، مفید واقع شود.وی همچنهای زیرزمینی دچار مشکل شدههای آبسفره

های محلی بانوان، نشستی در آذربایجان غربی با حضور خانم دکتر معروفی و مشارکت تسهیلگران ارومیه گفت: هفته آینده برای سازمان

 و فعاالن احیای دریاچه ارومیه، برگزار خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/42507/%D9%BE%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 هاهایی ساده برای نجات دریاچهحلراه

ها ی بلند از خطراتی است که دریاچهتازگی چاپ شده است. این کتاب حاوی لیستاگان بهها، نوشته دنکتاب مرگ و زندگی در دریاچه

 .کند، با این وجود این کتاب نوید بخش هم هسترا تهدید می

ها تازگی چاپ شده است. این کتاب حاوی لیستی بلند از خطراتی است که دریاچهاگان بهها، نوشته دنکتاب مرگ و زندگی در دریاچه

 م هست.کند، با این وجود این کتاب نوید بخش هرا تهدید می

 روند و در کناره ساحلیگیری میهای بزرگ برای شنا و ماهیهر تابستان، مردم گروه گروه به دریاچه ساینس نیوز،به گزارش ایانا از 

سال است که با فاجعه محیط زیستی شدت  200ها زنند. اما جریان پنهانی و شوم در زیر درسطح آب دریاچهها قدم میدریاچه

ها دغدغه اصلی کشورهای درگیر کمبود آب شده است، مرگ و گیرد. در عصری که مشکالت جدی مانند بحران آب و خشکسالیمی

های نه چندان پیچیده کند. یک سری راه حلست از آنچه این منابع ارزشمند را تهدید میهای بزرگ ندای قدرتمندی ازندگی دریاچه

ا به هدهد که چگونه تاریخ طبیعی دریاچهکند.دن اگان، روزنامه نگار در این کتاب توضیح میبه حفاظت از این دریاچه ها کمک می

ها را از اثرات تجارت جهانی تا از عوامل تهدید کننده دریاچه رود. او در این کتاب لیست کاملیسمت یک روند غیرطبیعی پیش می

ای به مشکالت کمتر مورد کند. در واقع اگان به طرز ماهرانهای مهاجم دریاچه ها ارائه میشهرنشینی، از تغییرات آب و هوایی تا گونه

زرگ اری، هورن، میشیگان، اونتاریو و سوپریور های بها پرداخته است.نویسند در این کتاب به بررسی موردی دریاچهتوجه دریاچه

ها در معرض خطر هستند و مشکالت ها میلیون آمریکایی دارند. ولی این دریاچهپرداخته است سهم بزرگی در تامین نیازهای آبی ده

ای ترسیم شده ههای بزرگ، پرترها در حال گسترش در بخش وسیعی از قاره آمریکاست. کتاب مرگ و زندگی دریاچهاین دریاچه

 دهد، اتفاق ناگواریها را پیش روی چشمان ما رخ میتوسط دن اگار است. این کتاب فجایع محیط زیستی اتفاق افتاده برای دریاچه

 های آینده حفظ کند.ها را برای نسلتواند دریاچهکه با کمی تدبیر می

ها هایی برای تداوم زندگی دریاچهها دانشمندان موفق شدند به راه حلز دههای از امید وجود دارد. بعد ااما در همه این اخبار بد، بارقه

های جدی ربرو هستند. اما به گفته نویسنده این کتاب بزرگترین تهدید ها هنوز با چالشهای مهاجم برسند. دریاچهدر برابر مثال گونه

 ار باشد که سهمی از این میراث طبیعی را داشته باشد./خود ماست. با چند راه حل ساده نسل آینده شاید بتواند امیدو "جهل"

http://www.iana.ir/fa/news/42486/%D8%B1%D8%A7%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 ای و سمندر لرستانیشانی سفید، خرس قهوههای حفاظتی غاز پیابالغ برنامه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سه گونه از هفت گونه در معرض خطر انقراض کشور در لرستان واقع شده 

 .ای و سمندر لرستانی خبردادهای حفاظتی برای غاز پیشانی سفید، خرس قهوهاست، از ابالغ برنامه

نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان معصومه ابتکار گفت: اواخر سال گذشته براساس به گزارش ایانا به 

ها در لرستان برای های مدیریت و حفاظت از حیات وحش را برای استانداران ابالغ کردیم که این برنامهمطالعات انجام شده برنامه

 .اندلرستانی تدوین و ابالغ شده سه گونه غاز پیشانی سفید، خرس قهوه ای و سمندر

وی روز پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پنج ایستگاه محیط بانی در جمع خبرنگاران افزود: سازمان حفاظت محیط زیست برای 

  .های علمی تنظیم کرده است که سه گونه آنها در لرستان هستندهفت گونه در معرض تهدید کشور برنامه

از  ریزی برای حفاظتها بیایند تا عالوه بر برنامهنریزی استاها به شورای برنامهان کرد: امید است این برنامهمعاون رئیس جمهور عنو

 .مندان انجام شودهای ارزشمند، اقدام الزم برای آموزش و معرفی آنها برای جذب گردشگران و عالقهاین گونه

ها و مردم شمند گیاهی و جانوری را نیازمند مشارکت تمام دستگاههای ارزرئیس سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه

 .های ارزشمند حیات وحش داشته باشیمدانست و افزود: امید است در سایه این همکاری پناهگاه زیستی مناسبی برای گونه

رای این کارها هزینه شده است که میلیارد ریال ب 20های محیط بانی لرستان گفت: برداری یا بازسازی پاسگاهوی با اشاره به بهره

 .های پلدختر در این شهرستان احداث شده استها برای حفاظت از تاالبیکی از این پاسگاه

ها های مختلف گیاهی و جانوری دارند و پرندگان مهاجر به این تاالبهای پلدختر ارزش فراوانی از نظر تنوع گونهابتکار افزود: تاالب

های لرستان دانست و گفت: با توجه به تغییرات زمین شناسی های ارزشمند طبیعی را از ظرفیتود محیطکنندوی وجمهاجرت می

 .های پلدختر مناظر زیبایی ایجاد شده و این محل به ژئوپارک بسیار زیبایی تبدیل شده استدر محل تاالب

برداری ها و دیگر اماکن طبیعی لرستان افزود: بهرهالبریزی برای حفظ تارئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم برنامه

 .های حفاظتی و حفظ این اماکن استگردی و برنامههای طبیعتاز پاسگاه محیط بانی پلدختر گام مهمی برای اجرای طرح

برای تولید و اشتغال در ها باید با مشارکت مردم و جوامع بومی اجرا شوند، باید از این ثروت خدادادی وی با بیان اینکه این طرح

های پلدختر به کنوانسیون رامسر گفت: در حال تکمیل ابتکار درباره الحاق تاالب.هایی مانند گردشگری طبیعی استفاده کنیمحوزه

 بانی در لرستان با حضور رییس سازمان حفاظت محیطپاسگاه محیط 5مطالعات این کار هستیم و باید گام به گام جلو برویم.افتتاح 

زیستروز پنجشبنه در مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست پنج پاسگاه حفاظت محیط 

نی بامیلیارد ریال بود. پنج ایستگاه شامل پاسگاه محیط 20ها صورت همزمان در لرستان افتتاح شد. هزینه احداث این ایستگاهزیست به

 .های هرور استبانی سیار چاهکوه و پاسگاه محیطه ازنا، یافتهتکله، تاالب پلدختر، سفیدکوچم

ود و شها باعث ارتقای سطح حفاظت حیات وحش میبه گفته فتحی بیرانوند مدیرکل محیط زیست لرستان ، احداث این پاسگاه

 .های این مناطق به صورت بهتری مدیریت خواهند شدزیستگاه

هزار هکتار اعالم کرد و افزود: هم اکنون پرونده ارتقای  24های پلدختر را ت تاالبمدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان مساح

 .مدیریت این مناطق آماده ارائه طرح است

 هکتاری پرورش ماهی پلدختر آغاز شد 6عملیات اجرایی مجتمع 
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ت، عملیات اجرایی مجتمع همچنین در مراسمی با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیس

 6مدیر مجتمع پرورش ماهی روستای چم گز در این آیین گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت .پرورش ماهی پلدختر آغاز شد

 .تن خاویار احداث می شود 25تن گوشت و  600دهنه استخر پرورش ماهی با ظرفیت ساالنه  890هکتار با 

میلیارد ریال اعتبار هزینه  880ه برداری از مجتمع پرورش ماهی روستای چم گز پلدخترمبلغ رضا جباری افزود: برای احداث و بهر

 شودزایی مینفر به طور غیرمستقیم اشتغال 200نفر به طور مستقیم و  89وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح برای .می شود

http://www.iana.ir/fa/news/42455/%D8%A7%D8%A8%D9%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 تغییر قلمرو حشرات تحت تأثیر آب و هوا

ر دارد، سوق دادن حشرات حامل بیماری، تر، پیامدهای عمیقی برای بشهای سازگار با آب و هوای خنکمهاجرت دسته جمعی گونه

 .ای از این اثرات استآفات زراعی و تغییر مکان گرده افشانی گیاهان با جابجایی حشرات در مناطق جدید، نمونه

، بر اساس مطالعات جدید انجام شده، اعالم شد که گرم شدن زمین باعث تقسیمات جدید محدوده حضور گاردینبه گزارش ایانا از 

یش اشود که پیامدهای عمیقی برای بشر دارد. دانشمندان در این تحقیقات اعالم کردند که افزحیوانات و گیاهان در سراسر جهان می

کند. سوق های سازگار با آب و هوای خنک را مجبور به مهاجرت به نواحی با آب و هوای سردتر میطور فزاینده گونهدما در زمین به

جایی دادن حشرات حامل بیماری به مناطق جدید، گسترش آفات گیاهی در نواحی مختلف و تغییر مکان گرده افشانی گیاهان با جابه

 شود.های گیاهی جدید در مناطق میگونهحشرات باعث باروری 

 ها در پی انتقالهای مهم صنعتی مانند جنگلداری و گردشگری و بروز تنش بین ملتدهند که برخی از فعالیتمحققان هشدار می

ایی تقویت ها در اثر تغییرات آب و هوها در حال ظهور است. مهاجرت جمعی گونهبرداری از ذخایر ماهیمنابع طبیعی مانند بهره

 کند.تر رشد میدهد، پوشش گیاهی تیرهعنوان مثال، در مناطقی از قطب شمال که انعکاس برف رخ میشود. بهمی

بقای انسان در جوامع شهری و روستایی، بستگی به زندگی "منتشر کردند بر این باورند که مجله علوم  محققان در تحلیل خود که در

ها بر روی زمین دارد. در واقع توزیع مجدد جهانی تنوع زیستی در اثر تغییرات آب و هوایی اثرات قابل توجهی بر اکوسیستم دیگر گونه

اند که جهان شرکت داشتند، اعالم کرده المللی در سراسرنهاد بین 40.محققان در این مطالعه که از "ها خواهد داشتو رفاه انسان

سال یکی از بزرگترین توزیع مجدد تنوع زیستی پس از آخرین یخبندان  2500ها، برای حدود جایی بزرگ گونهاین حرکت و جابه

که  داشت، دهد که این تغییرات برندگان و بازندگان را در پی خواهدعصر زمین تاکنون است.تیم مطالعاتی در این مقاله هشدار می

ر شود. جامعه بشری هنوز دطور بالقوه، منجر به تغییرات قابل توجهی میاساسا نوعی تغییر شکل الگوی رفاه انسان خواهد بود و به

 سابقه از جمله تأثیرات آن بر انسان در حیات زمین است،ای بیحال درک مفاهیم توزیع مجدد گونه

ای است، این تغییرات آب و هوا نه تنها در افزایش های انسانی و انتشار گازهای گلخانهیتسهم عمده تغییرات آب و هوا ناشی از فعال

، های مکررها، تشدید آب و هوا مانند خشکسالی و سیالبدرجه حرارت زمین، بلکه در باال آمدن سطح دریاها، اسیدی شدن اقیانوس

 شود.ها برای ادامه حیات میدهد، اثراتی که باعث مهاجرت بسیاری از گونهخود را نشان می

در یک  زی کههای خشکگوید: گونهپروفسور گرتاپسل از دانشگاه تاسمانی در استرالیا که در این تحقیق شرکت داشته است، می

ی هاشوند. نمونهکیلومتر جابجا می 72طور متوسط های دریایی بهکیلومتر و گونه 17طور متوسط در هر دهه سوی زمین هستند، به

ها در پاسخ به گرم شدن کره زمین وجود دارد. اما پسل در این ها و چند نمونه از انقراض گونهمستند بسیاری از مهاجرت فردی گونه

 "د.دهها، سالمت انسان را در این فرآیند تحت تأثیر قرار میمطالعه ما نشان داد که چگونه تغییرات اکوسیستم"گوید: باره می

تغییرات بر روی انسان در جابجایی حشرات و حمل عوامل بیماری مانند انتقال پشه ماالریا به منطقه جدید و تأثیر مستقیم این 

تری در برابر این بیماری داشته باشند. مثال دیگر گسترش بیماری الیم )نوعی تر است که مردم ممکن است سیستم ایمنی ضعیفگرم

 ل اروپا و آمریکا است.بیماری عفونی ناشی از گزش نوعی حشره( در شما

تر در تولید موادغذایی نیز در برخی موارد تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است، مثال کشت قهوه در مناطق ارتفاعی باالتر و خنک

شود. آفات محصوالت کشاورزی هم در حال حرکت و حال انجام است که این باعث اختالل جدی در صنعت جهانی این محصول می

ها، حشرات، پرندگان و پستانداران کوچک را نیز جابجا جایی هستند و به همراه خود شکارگران طبیعی خود مانند قورباغهجابه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/30/climate-change-global-reshuffle-of-wildlife-will-have-huge-impacts-on-humanity
https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/30/climate-change-global-reshuffle-of-wildlife-will-have-huge-impacts-on-humanity
http://science.sciencemag.org/content/355/6332/eaai9214/tab-pdf
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ها ها و ذخایر ماهیان اشاره کرد. از سوی دیگر منافع جوامع بشری از این جابجاییتوان به جنگلکنند.از منابع دیگر تحت تأثیر میمی

گیرد. برای مثال درختان حرا، در حال مهاجرت از استرالیا و جنوب ایاالت متحده هستند و این به معنی مینیز در معرض تهدید قرار 

 های دریایی و از دست دادن منابع غذایی ماهیان در برخی از نواحی است.کاهش جدی محافظت نواحی ساحلی در برابر طوفان

یاهی برای های جانوری و گن و از اعضای تیم تحقیقاتی، این توزیع مجدد گونهبه عقیده ناتالی پتورلی از موسسه جانورشناسی انگلستا

عنوان کل، آمادگی کافی برای مقابله با طیف وسیعی از معضالت در حال ظهور از شناسان نگران کننده است. زیرا جهان بهزیست

 های جانوری و گیاهی را در همه سطوح ندارد./حرکت گونه

http://www.iana.ir/fa/news/42380/%D8%AA%D8%BA%DB 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 های درخت در جهان در معرض خطر انقراض هستنددرصد از گونه 15حداقل 

های پایگاه درختان جهان، بسیاری از آنها با ال حاضر در جهان وجود دارد که براساس اولین دادههزار گونه درخت در ح 60بیش از 

 .مشکل ادامه حیات مواجه هستند

تواند ، به عقیده دانشمندان، این سیاره در آستانه انقراض ششم قرار دارد. انقراضی که میهفینگتون پستبه گزارش ایانا به نقل از 

دلیل تاثیر انسان در حیات وحش است. های عصر حاضر بههای زمین را از بین ببرد. بسیاری از انقراضدرصد از گونه 75حداقل 

داران جهان قرار دارند. ها در مسیر کشتار دو سوم مهرهکی از آن بود که انسانگزارش سال گذشته صندوق جهانی حیات وحش حا

های های انسانی رو به انقراض هستند. بلکه هزاران گونه درخت براساس دادهها نیستند که در اثر فعالیتاما این فقط پرندگان و خرس

( اعالم شده است، در معرض خطر انقراض قرار BCGIللی )المشناسی بینپایگاه درختان جهان که توسط مرکز حفاظت باغ گیاه

شناسی در سراسر جهان هستند.این سازمان اعالم کرد: دارند.اعضای این سازمان که در بریتانیا مستقر است، شامل صدها مؤسسه گیاه

آوری شده جمعآنالین جستجوی درختان جهان منبع منتشر شده، برای ایجاد پایگاه داده  500ین بار از بیش از ها برای اولداده

 60های درختی جهان است. یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: در این تحقیق مشخص شد است که حاوی فهرست معتبر از گونه

ند که از این تعداد بیش از نیمی، تنها در یک کشور یافت شده است که کنهزار گونه درختی در حال حاضر روی زمین زندگی می

ه ای در مجلهای خود را هفته اخیر در مقالهشود.محققان یافتهها بسیار زیاد میپذیری این گونهمسلماً با افزایش تهدیدات، آسیب

درصد از  30هزار گونه درختی و یا  20فاظت از تنها های این مقاله، وضعیت حاند. با توجه به یافتهجنگلداری پایدار منتشر کرده

 600هزار و  9دهد که تقریباً نیمی از این تعداد، حدود ها نشان میها، در حال حاضر شناخته شده است. اما ارزیابیدرختان جنگل

 ن در معرض خطر هستند.های درختی جهادرصد از تمام گونه 15اند. به این معنی که گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفته

ها در یا تعداد کمتری از این گونه 50گونه در معرض انقراض هستند که تنها  300براساس اعالم نظر محققان این مطالعه، بیش از 

یا درخت کاله چینی، تنها یک جمعیت از این درخت باقی مانده  Karomia gigasاین سیاره باقی مانده است. از یک گونه خاص، 

های گویند که برداشت بیش از حد درختان برای ساخت مبلمان گونهای دورافتاده از تانزانیا(. محققان میش درخت در منطقهاست )ش

ر های درختی دبرداری بیش از حد تهدیدات اصلی گونهزدایی و بهرهدرختی را به انقراض کشانده است. در نتایج این مقاله، جنگل

انتشار اولین لیست جهانی "ای که هفته پیش منتشر کرد، اعالم کرد: در بیانیه BCGIدبیر کل  جهان معرفی شده است.پل اسمیت

ها هزار گونه گیاهی ، نمایانگر تالش بزرگ علمی است که شامل کشف، جمع آوری و توصیق ده2017های درختی در سال گونه

اسمیت تأکید کرد که دریافت  "نیم قرن اخیر بوده است.شود. این علم بزرگ شامل کار هزاران نفر از گیاه شناسان در طی می

ندی بدهد. این لیست به ما برای اولویتاطالعات محلی، مانند مکان گونه در کشورها، اطالعات کلیدی را برای هدف حفاظت به ما می

 کند./ها کمک بزرگی میحفاظت و ارزیابی از وضعیت گونه

http://www.iana.ir/fa/news/42523/%D8%AD%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 توسعه کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

د، فاز چهارم برنامه مشترک بین این امروز با امضای سند همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست، دولت ژاپن و سازمان ملل متح

روستاهای  روستای دیگر به مجموعه 20های کشور، در فاز چهارم، سه مجموعه آغاز شد. به گفته مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

 .های آموزشی اضافه خواهند شد تا کشاورزی پایدار در آنها توسعه پیدا کندتحت پوشش برنامه

ای در سازمان حفاظت محیط زیست در راستای بهبود وضعیت دریاچه صبح امروز سند همکاری سه جانبه به گزارش خبرنگار ایانا،

های ایران اعالم کرد: در فاز چهارم این پروژه مشترک، مدیرملی طرح حفاظت از تاالبارومیه امضا شد. در این مراسم، ابوالفضل آبشت، 

 روستا ارتقا خواهد یافت. 110های آموزشی به روستای تحت پوشش برنامه 90

 های ایران نباشیم.وی در ابتدای سخنان خود اظهار امیدواری کرد که امسال شاهد اجرای هیچ پروژه انتقال آبی به بهانه احیای تاالب

است  2014به گفته آبشت سابقه همکاری ایران و ژاپن برای اجرای مدیریت پایدار کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سال 

های روستای موجود در محدوده اکولوژیک دریاچه ارومیه تحت پوشش طرح 250و با اجرای فاز چهارم این پروژه تقریبا نیمی از 

 روستا وجود دارد. 150سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهند گرفت. این در حالی است که در این حوضه آبریز، سه هزار و 

 های مشارکتی قراربرسد که بتوانیم تمام روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه را تحت پوشش برنامه وی یادآور شد: امیدوارم روزی

گیری صندوق خرد روستایی در هشت روستای اطراف دریاچه ارومیه، فرصت ایجاد اشتغال برای زنان دهیم.آبشت بیان کرد: با شکل

ی اقماری دریاچه ارومیه را نیز تدوین کنیم. افزون بر اینها موضوع هارا فراهم شد. همچنین سعی کردیم برنامه حفاظت تاالب

 .های آب بران و پرداخت برای خدمات اکوسیستم در کانی برازان هم برای اولین بار مورد توجه قرار گرفتتشکل

محور دوم توسعه کشاورزی  این مقام مسول گفت: محور اول پروژه مشترک ایران و ژاپن بر اطالع رسانی و آگاهی رسانی متمرکز است.

 .پایدار و محور سوم بحث ابزارهای تکمیلی است

 کارگیری مبلغان مذهبی، طراحی بازیرسانی به کشاورزان از ابزارهای مختلفی استفاده شده است، بهوی با اشاره به اینکه برای اطالع

 کند.ای نجات دریاچه ارومیه را فراهم میبرای کودکان و غیره را ابزارهایی دانست که زمینه مشارکت آحاد جامعه بر

رای ها نیز بهای اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام و سایتهای ایران، از ظرفیت شبکهبه گفته مدیرملی طرح حفاظت از تاالب

ریاچه د در رابطه با دهای مستنهای اطالع رسانی شکل گرفته و فیلمرسانی در زمینه دریاچه ارومیه استفاده شده است. کمپیناطالع

روستای اطراف  41های ایران با اشاره به اینکه در فاز اول اجرایی این پروژه با ارومیه تهیه شده است.مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

دریاچه  رسید و در فاز چهارم اجرای پروژه احیای 90دریاچه ارومیه کار خود را آغاز کردیم، افزود: در سال سوم تعداد روستاها به 

روستا در اطراف دریاچه ارومیه داریم که تا کنون نصف آنها تحت پوشش قرار  250گیرند. روستا تحت پوشش قرار می 110ارومیه 

 .روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه تحت پوشش این پروژه قرار گیرد 350گرفته است و امیدواریم تمام یک هزار و 

ه در پروژه توسط دانشگاه ارومیه و دانشگاه تربیت مدرس پایش شده است. اقدامات انجام شده در به گفته آبشت اقدامات انجام شد

 .ایمدرصد کاهش مصرف آب، در باغات داشته 45درصد صرفه جویی آب انجام شود و  35این پروژه سبب شده که در محصوالت بهاره 

های آموزشی سازمان حفاظت محیط جرای برنامه، تحت پوشش برنامهروستایی که در فاز اول ا 41آبشت عنوان کرد: در فاز چهارم، 

شودوی ادامه داد: در فاز چهارم پنج پایلوت برای معیشت جایگزین، دو اند به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میزیست قرار گرفته

وسیستمی و سه پایلوت برای حفاظت پایلوت برای مصرف بهینه آب، دو پایلوت برای صندوق خرد زنان، دو پایلوت برای پرداخت اک

 .های اقماری دریاچه ارومیه و همچنین نصب ابزارهای پایش آنالین خواهیم داشتهای در معرض خطر در تاالباز گونه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 وضعیت دریاچه ارومیه تثبیت شده است

 یت دریاچه ارومیه خبرداد.فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم از تثبیت وضع

 وی تاکید کرد: تا رسیدن به احیای کامل دریاچه ارومیه راه طوالنی در پیش داریم.

دامات شود به اقالمللی شناخته میدبیری با بیان اینکه دریاچه ارومیه با سه عنوان پارک ملی، ذخیره گاه زیست کره و تاالب بین

 ریاچه ارومیه اشاره کرد.دولت در زمینه فعال سازی ستاد احیای د

المللی نیز آغاز شده است. همکاری با جمهوری اسالمی وی اضافه کرد: در کنار اقدامات ملی برای احیای دریاچه ارومیه، اقدامات بین

تفاق ا 2013ایران و ژاپن نیز بر مبنای مذاکره رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 

 .افتاد

 درصدی درآمد کشاورزان 25افزایش 

سوزوکی وزیر مختار سفارت ژاپن نیز اظهار امیدواری کرد: اقدامات انجام شده با حمایت این دولت سبب شود عالوه بر نجات دریاچه 

یابد. و ژاپن ادامه میارومیه، معیشت مردم بهبود یابد.وی افزود: این چهارمین سال است که به صورت متمادی همکاری بین ایران 

 .صورت گرفته و آغاز شد 2013وزیر ژاپن در سال این همکاری در پی مذاکره رییس جمهور ایران و نخست

گیرد، گفت: با توجه به اقدامات شکل گرفته، وزیر مختار سفارت ژاپن با تاکید بر اینکه نجات دریاچه ارومیه یک شبه صورت نمی

هایی است که دغدغه دریاچه را دارند. ایران و ژاپن از نتایج ود است. این وضعیت حاصل تالش همه گروهشرایط دریاچه ارومیه رو بهب

 خوب این همکاری راضی و خرسند هستند.

گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به گذشته بهبود یافته است، بازگشت 

 ه شرایط عادی گذشته را نیازمند صرف زمان زیاد اعالم کرد.دریاچه ب

به نیم میلیارد متر  2013میلیارد متر مکعب بوده است که این حجم در سال  30، 1997وی افزود: حجم آب دریاچه ارومیه در سال 

 .میلیارد متر مکعب رسید 2.5حجم دریاچه ارومیه به  2017مکعب کاهش پیدا کرده بود اما در سال 

کیلومتر مربع  500به  2013کیلومتر مربع بود. این میزان در سال  5000، 1997لوییس بیان کرد: سطح دریاچه ارومیه در سال 

 .کیلومتر مربع رسید 2300سطح آن به  2017کاهش یافته بود اما در سال 

های منتهی به دریاچه و کشاورزی پایدار عوامل ها و رودخانهوی افزود: رهاسازی آب از سدها به سمت دریاچه ارومیه، الیروبی کانال

اصلی در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه هستند.این عضو سازمان ملل متحد با بیان اینکه کشاورزی پایدار ضمن مدیریت بهتر آب 

ورد تمرکز ما قرار دارد. ای است که مشود، ادامه داد: این مقولهباعث صرفه جویی منابع آبی و انتقال آن به پیکره دریاچه ارومیه می

درگیر کردن و جلب مشارکت کشاورزان منطقه بحث مهمی است که در موضوع کشاورزی پایدار باید صورت گیرد. در عین حال این 

 .برترین کاری است که باید انجام شود ولی پایدارترین اقدامی است که نتایج خوبی در بر خواهد داشتدشوارترین و زمان

توان مصرف آب در حوزه کشاورزی های آبیاری نو مینکه در نتیجه رونق کشاورزی پایدار در منطقه و استفاده از روشوی با بیان ای

درصد آب مصرفی کشاورزی صرفه جویی شده و نیاز به مواد  35را کاهش داد، گفت: در مدت اجرای پروژه مشترک ایران و ژاپن، 

 .درصد افزایش یافته است 25ر حالی است که متوسط محصوالت کشاورزی تا درصد کاهش یافته است. این د 40شیمیایی تا 

روستای اطراف دریاچه  41لوییس با اشاره به اهداف مهم پروژه عنوان کرد: اولین هدف این پروژه اجرای فرایند کشاورزی پایدار در 

کشاورزی است. رویکرد پایین به باال دومین بحث  ارومیه و تثبیت این شرایط در این روستاها و سپس واگذاری آنها به وزارت جهاد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شود. نکته سوم مورد توجه در پروژه آن است که رویکرد مورد اهمیت در این پروژه است که منجر به آگاهی رسانی به کشاورزان می

 برند، انتقال یابداحیای دریاچه ارومیه به سایر نقاط ایران که از مشکل مشابه دریاچه ارومیه رنج می

http://www.iana.ir/fa/news/42512/%D8%AA%D9%88%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 های چند ملیتیها با توسعه فعالیت شرکتنابودی جنگل

 .دنبال گسترش تولید کاالهای زراعی مانند سویا و روغن پالم هستندای در آفریقا بهطور فزایندهتی بههای چند ملیشرکت

 ده است، اثرات بالقوه گسترش کشاورزی برای که اخیرا توسط دانشگاه استنفورد انجام ش، در مطالعهساینس دیلیبه گزارش ایانا از 

کند، این درصد از کاکائوی جهان را تولید می 70های استوایی و با ارزش قاره آفریقا بررسی شده است. قاره آفریقا نزدیک به جنگل

دید در آفریقا تمام های کشاورزی جها و تبدیل به زمینهزار جریب ساالنه از جنگل 325تراشی بیش از میزان تولید به قیمت پاک

ای شده، برای اولین بار تقاض منتشرهای تحقیقاتی محیط زیست نامهشود. موضوع مطالعه جدید دانشگاه استنفورد که در مجله می

ابی گذارد، را ارزیهای استوایی جنوب صحرای آفریقا میجهانی برای کاالهای کشاورزی مانند کاکائو، با توجه به اثراتی که بر جنگل

 های آمازون قرار دارند. های استوایی آفریقا از لحاظ مساحت پس از جنگلکرده است. جنگل

دست آمده از این مطالعه، ما شروع های بهگوید: براساس یافته، السا اوردوی، از محققان این مطالعه میدانشجوی دانشگاه استنفورد

به درک بهتر مسائل مربوط به توسعه کشاورزی در مقیاس بزرگ در مناطق استوایی کردیم. در آفریقا، ما این فرصت را داشتیم تا 

های طور خاص، این مطالعه به سیاستهای پیشگیرانه پیشنهادی، استفاده کنیم. بهستدست آمده از سایر نواحی و سیاهای بهازآموخته

ی زدایها به جای جنگلشود اشاره داشته و شامل تشویق حفاظت از جنگلپیشنهادی که به کاهش فقر در مقیاس محلی منجر می

لی در پی افزایش تقاضا تولید محصوالت سویا و روغن الملگسترده به همراه توسعه وسیع کشاورزی در این نواحی است.بازارهای بین

پالم افزایش یافته است. این تولید باعث استفاده از مناطق طبیعی بکر و کمیاب جنگلی شده است. تولید این محصوالت به مناطق 

زدایی درصد از جنگل 60گرمسیری مانند جنوب شرقی آسیا و آمریکای جنوبی منتقل شده است. برزیل و اندونزی به تنهایی بیش از 

زدایی عمدتا به دلیل گسترش به خود اختصاص داده بودند، این جنگل 2005تا  2000های مناطق گرمسیری جهان را بین سال

تواند قدم بعدی کشورهای چند ملیتی به دنبال کشاورزی بود. کشورهای جنوب صحرای آفریقا، با زمین فراوان و نیروی کار ارزان، می

ترین رشد را در جهان داشته است و ، تولید محصوالت کشاورزی در این نواحی سریع2015ر مناطق دورتر باشد. از سال توسعه د

 برسند.  2025درصد تا سال  10شود توسعه اراضی زراعی به بیش از بینی میپیش

ای به اندازه ایسلند ا این حال منطقهزدایی در آفریقا کمتر از آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی است، باگرچه میزان جنگل

های دست نخورده آفریقایی، ناپدید شده است. این جنگل 2000های دست نخورده از سال هزار کیلومتر مربع( از جنگل 103)حدود 

عی، هم طبیشوند که بیشتر آن در کنگو واقع شده است. در واقع این منبع مها را شامل میدرصد از مساحت کل جهانی این جنگل 30

میلیون  100ها، تغذیه از منابع جنگل و امرار معاش بر ای حداقل عالوه بر تنظیم آب و هوا، حفاظت از کیفیت آب و کنترل بیماری

درصد از تولید ناخالص داخلی  6کنند. محصوالت جنگلی در حدود ها زندگی مینفر از جمعیتی است که در نزدیکی این جنگل

 دهند. آفریقا را به خود اختصاص می کشورهای جنوب صحرای

آوری شده سطح کشورها برای آمریکای جنوبی، جنوب صحرای آفریقا و آسیای جنوب شرقی به منظور های جمعداده

a ،برآورد توسعه اراضی زراعی برای کشت محصوالت )bهای استوایی در جنوب (خطر توسعه اراضی زراعی در جنگل

 های سنجش از راه دور در سراسر جنوب غربی کامرونلیل داده( انجام تحcصحرای آفریقا، 

 زداییاجتناب از جنگل

گسترش تولید کاالهای کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تا کنون عمدتا توسط کشاورزان کوچک و متوسط در مقیاس 

های چند ش پیدا کند. اما تغییر بزرگ را شرکتها گسترتواند با قطع کمتر جنگلای انجام شده است که میمحلی و اقتصاد منطقه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رای اند تا آن را بهای کنگو خریداری کردهها تا کنون مساحتی بزرگتر از کاستاریکا را در جنگلآورند. این شرکتملیتی بوجود می

جتناب ه احتمال زیاد برای اهای چند ملیتی بتراشی کنند. البته این در حالی است که شرکتمحصوالتی مانند سویا و روغن پالم پاک

از درگیری در پرداخت خسارت به مردم محلی و پیچیدگی در تصرف زمین به دنبال اراضی جنگلی پاکتراشی شده هستند. با این 

تواند از پاکتراشی جنگل در مقیاس بزرگ برای کشت تک محصولی با اجرای حال، به پیشنهاد محققان در مطالعه حاضر، آفریقا می

 پوشی کند. بندی حفاظت از جنگل و کنترل محلی اراضی، چشمهای اولویتسیاست

گذاری مزارع در مقیاس کوچک و متوسط در توسعه های ممکن پیشنهادی محققان دانشگاه استنفورد، ترویج سرمایهدر میان راه حل

ای قهوه )رشد گیاه قهوه زیر سایه تاج کشاورزی به منظور کاهش فقر و جلوگیری از درگیری برای تصرف زمین، تشویق کشت سایه

در حال حاضر بازار اولیه برای بسیاری از کاالی  -هایی برای تعامل با مصرف کنندگان آفریقایی پوششی درختان( و پیدا کردن راه

د از طریق توانه میها در آیندگوبد: زیان جنگلذکر شده است. استاد دانشگاه استنفورد، اسنر می -کشاورزی تولیدی بازار محلی است

در برابر  های آفریقاتوان به آینده جنگلالمللی به بازار داخلی کاهش پیدا کند. در اصل میها در تغییر نفوذ بازار بینگزاریسیاست

های چند ملیتی برای کشت وسیع محصوالتی مانند سویا و روغن پالم های گسترده امیدوار بود، اگر از حضور شرکتتراشیپاک

 لوگیری شود و به جای آن، بازارهای داخلی آفریقا با توسعه مزارع کوچک مقیاس با مردم بومی تقویت شود./ج

http://www.iana.ir/fa/news/42441/%D9%86%D8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶دین فرور ۱۶تاریخ: 

 های شمالیهای زاگرس خوراک کارخانهبلوط

کند. کارشناسان بر این باورند که حتی قبل از اجرای طرح تنفس نیز شاهد حمل کاهش عرضه چوب، بازار قاچاق آن را داغ می

نابراین اند. به استان شمالی بودههای سهای بلوط زاگرس و دیگر نقاط کشور، برای تأمین نیاز کارخانههای برداشت شده از جنگلچوب

 .های کشور خواهد بودمعلوم نیست که با اجرای طرح تنفس و تداوم روند بارگذاری در صنایع چوب، چه سرنوشتی در انتظار جنگل

ال، امسبه گزارش ایانا از صبح نو، افتتاح دو واحد صنعتی مجتمع آرین تخته و آرین مریم گیالن با حضور رییس جمهور در نوروز 

برداری دهد. از یک سو دولت و مجلس با تصویب طرح تنفس، بهرهها را نشان میسیاست یک بام و دو هوای دولت در قبال جنگل

دهند و از سوی دیگر با افتتاح دو واحد صنعتی های شمال را ممنوع اعالم کرده و عرضه چوب به بازار را کاهش میتجاری از جنگل

کنند. به این ترتیب از آنجا که ، با بارگذاری بیشتر در صنعت چوب، نیاز بازار داخلی را تشدید می96ن سال جدید در روزهای نخستی

واردات چوب در ایران به دلیل قوانین سختگیرانه قرنطینه، کار بسیار دشواری است و تاکنون نیز محقق نشده است، طرح تنفس که 

آمد، در همان نطفه خفه خواهد شد. کاهش عرضه چوب، بازار ی شمال به حساب میهاعطفی در تاریخ مدیریت جنگلبه ظاهر نقطه

های برداشت شده از کند. کارشناسان بر این باورند که حتی قبل از اجرای طرح تنفس نیز شاهد حمل چوبقاچاق آن را داغ می

اجرای  اند. بنابراین معلوم نیست که بان شمالی بودههای سه استاهای بلوط زاگرس و دیگر نقاط کشور، برای تأمین نیاز کارخانهجنگل

 .های کشور خواهد بودطرح تنفس و تداوم روند بارگذاری در صنایع چوب، چه سرنوشتی در انتظار جنگل

بی هزار متر مکع 450ماه امسال، مجتمع آرین تخته و آرین مریم گیالن با حضور رییس جمهور افتتاح شد. این دو واحد دهم فروردین

نفر شغل ایجاد خواهد کرد. آن طور  600اف، فیبر خام و روکش هستند. این دو مجتمع برای اف، اچ دیدیهای امقادر به تولید ورق

 های ام دی اف و نئوپان مصرفگوید: کارخانهمی« نوصبح»وگو با زیست در گفتکه آقای محمد نجاتی متخصص جنگل و فعال محیط

ها انواع چوب اعم از هیزم، گرده بینه)قسمتی از تنه یا شاخه درخت است که از برش عرضی تنه این کارخانه چوب باالیی دارند. در

سانتی متر است( و کاتین )قطعات چوب گرد تهیه شده از شاخه  30متر و قطر آن بیش از  2شود. طول آن بیش از حاصل می

 .شودگویند(مصرف میر را گرده کاتین میسانتیمت 28الی  12متر به قطر  3تا  1.5درختان به طول 

گیرند. ها در رتبه دوم مصرف چوب قرار میکند. این کارخانههای اره رام گرده بینه را تبدیل به تخته میدهد: کارخانهوی ادامه می

یران نداریم، در کشور های االیی و چندالیی نیز به دلیل اینکه گرده بینه مرغوب و درجه یک در جنگلکارخانه تهیه روکش و سه

و  برای پایه مبل« چوب ابعادی»، کاتین را تبدیل به «فلکهاره»تری که با های کوچککند: کارخانهنجاتی اضافه می.اندایجاد نشده

 ههایی است کشوند. ماده اولیه آنها تختهکنند، مثل قارچ در شمال کشور رشد کرده و عمدتاً از چوب قاچاق تغدیه میصندلی می

 .شودشود و به تهران و سایر نقاط صادر میتبدیل به پایه مبل و صندلی می

 کندای منابع طبیعی را نابود میمدیریت جزیره

اندازی هر صنعتی باید به تأمین ماده اولیه آن صنعت توجه کرد اما گویا صنعت چوب ایران هیچ نگاهی به آنچه مسلم است در راه

لیه در کشور ندارد. زیرا آقای حسین رسالتی عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در های تولید ماده اوپتانسیل

د. شوهای جدید در شمال و اخذ مجوز به آنها بر مبنای چوب وارداتی انجام میاندازی کارخانهکند: راهعنوان می« نوصبح»وگو با گفت

های شمال کار کنند اما هیچ وقت این مسأله هم اتفاق نیفتاده است. یعنی ها با چوب جنگلیعنی از ابتدا قرار نبوده که این کارخانه

 .، برای صنعت صادر شده است-به لحاظ اداری-یک مجوز بدون پشتوانه با هدف خروج از زیر بار مسوولیت 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های یع چوب بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای مختلف سبب شده که برای صناای و عدم ارتباط بین دستگاهبه گفته وی مدیریت جزیره

کنیم، این دهد: ما جزایری هستیم که مستقل از هم عمل میاین استاد دانشگاه ساری ادامه می.کشور و تبعات آن، مجوز صادر شود

تگاه سمسأله سبب شده حتی اعتبارات خزانه ملی توسط وزارت علوم برای تربیت دانشجویانی هزینه شود که معلوم نیست کدام د

به گفته وی، بارگذاری بیش از حد صنایع چوب در .آنها را جذب خواهد کرد و هیچ کس در بیرون دانشگاه، منتظر آنها نیست

ها که سمینار جنگل و صنعت را با پشتوانه وزارت صنعت و سازمان جنگل 60ای نیست و از دهه های شمال کشور مسأله تازهجنگل

ها کنفرانس، سمینار و قطعنامه و غیره در این رابطه برگزار شده و هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده است. برگزار کرده است، تا کنون ده

 .روندکنند و میآیند، فقط سخنرانی میها حضور ندارند و اگر میدادند، در این گردهماییها گوش میزیرا کسانی که باید به این حرف

ها بدهکار ینار و کنفرانس نیست زیرا مدیران ارشد مملکت خیلی گوششان به این حرفکند: متأسفانه امیدی به سموی تأکید می

کند که ای برای واردات چوب را عاملی معرفی میگیرانه قرنطینهرسالتی، قوانین سخت.پذیری نداردنیست و هیچ کس مسوولیت

 .کننداند، بر اساس چوب داخلی کار مییی که مجوز گرفتههاسبب شده تاکنون به ایران هیچ چوبی وارد نشود، در نتیجه تمام کارخانه

های خشک و نیمه های شمال را تشدید کرده است و حتی چوب را از استاندهد: این مسأله قاچاق چوب در جنگلوی ادامه می

 .ستخشک به سمت شمال سرازیر کرده است. به این ترتیب در مجموع آسیب جدی به منابع طبیعی کشور وارد شده ا

 قاچاق دولتی به دلیل اشتباه در برآوردها

شوند، دشوار است اما با مقایسه قیمت هر کیلوگرم ذغال چوب های چوب شمال میهای زاگرس هم جذب کارخانهتصور اینکه بلوط

یرفت که ادی پذتوان با تکیه بر قواعد اقتصکه سرنوشتی شناخته شده این درختان است، با قیمت هر متر مکعب چوب، به راحتی می

های شمال برای تبدیل شدن به کاالهایی گروهی به جای تبدیل چوب بلوط به ذغال، با پرداخت هزینه حمل، این چوب را به کارخانه

ماند زیرا محمد نجاتی ها مخفی نمیها به سمت شمال هم چندان از چشمبا ارزش اقتصادی بیشتر، تحویل دهند. مسأله حمل چوب

گوید: کافی است در جاده هراز یا فیروزکوه اندکی وقت صرف کنید. خواهید می« نوصبح»فعال محیط زیست به متخصص جنگل و 

 .کنند ثبت کنیدهای حامل چوبی را که از سمت خارج شمال به سوی این خطه سرسبز حرکت میها و تریلیتوانست تعداد کامیون

 کنند به ایناز مناطق غربی، جنوبی و حتی مرکزی به سمت شمال حرکت می های حامل چوبها و کامیونکند: تریلیوی اضافه می

های سراسر کشور دهد بلکه جنگلهای شمال را تحت تأثیر قرار میهای جدید و کاهش عرضه چوب نه تنها جنگلترتیب، بارگذاری

هاست دریافت مجوز از سوی سازمان جنگل های بین شهری ممنوع است و نیازمندحمل چوب، هیزم و ذغال در جاده.کندرا متأثر می

آیند مجوز حمل دارند یا خیر. اما بر این باور است که اگر هایی که به سمت شمال میداند آیا کامیونو این فعال محیط زیست نمی

ها حمل شده خانههای چوب بررسی شود، عمده چوب آالت از کردستان، آذربایجان غربی، شیراز و غیره به این کاربارنامه کارخانه

های چوب شمال باشد اما نجاتی معتقد است که سطح زراعت تواند منبع تأمین ماده اولیه کارخانهاگرچه زراعت چوب هم می.است

 .ها را پاسخ دهدچوب در ایران به حدی نیست که نیازهای فزاینده این کارخانه

گوید: عدم تطبیق وزن چوب با حجم پروانه صادر شده، فضا ارد و میدالبته وی در سخنان خود از قاچاق دولتی چوب هم پرده برمی

ساری، -را برای قاچاق دولتی چوب فراهم کرده است که خوشبختانه با متقاعد شدن آقای ستار بابایی مدیر کل منابع طبیعی مازندران

کند: وقتی پروانه حمل قانونی چوب عنوان میاین فعال محیط زیست درباره نحوه قاچاق .های الزم انجام خواهد شداز این پس کنترل

شود، وزن بار کامیون باید کمتر از حجم چوب دارای پروانه باشد زیرا دانسیته چوب کمتر از یک متر مکعب چوب صادر می 14برای 

ست. این نشان تن ا 19متر مکعب چوب صادر شده و وزن تریلی حامل چوب،  14های ایران، مجوز حمل برای است. اما در بارنامه

 دهد، حجم بار حمل شده، بیش از مجوز صادر شده استمی

http://www.iana.ir/fa/news/42384/%D8%A8%D9%84%D9%88 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

 مکنیستان عالوه بر مشکل یک فرصت بود/اگر بتوانیم مشکالت مردم خوزستان را حل میریزگردهای خوز

حجتی گفت: ریزگردها مشکالتی برای مردم خوزستان ایجاد کرد اما این فرصتی برای خوزستان بود تا از حالت طبیعی منابع و 

 .مات خوبی را برای خوزستان انجام دهدپشتیبانی های عادی خارج شود و این فرصت امکانی فراهم آورد تا دولت اقدا

 حضور با خوزستان اداری شورای نشست در کشاورزی جهاد وزیر  محمود حجتی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

الگوی کشتی  به باتوجه رهبری معظم مقام هکتاری هزار 550 طرح در ، باال ظرفیت این به باتوجه: گفت جمهوری رییس اول معاون

هزار هکتار از اراضی باید به کشت چغندر قند اختصاص پیدا کند،کشاورزان استان از این برنامه استقبال کرده اند  80که تعریف شده 

گرم شکر در کشور  250مترمکعب آب  به ازای هر 80وی افزود: در دهه .هزار تن چغندر قند نیاز داریم 50ما هم به ظرفیت تولید 

گرم رسیده ، اما خوزستان به دلیل کشت پاییزه چغندر و پایین بودن  500تولید می شد اما امروز با افزایش بهره وری این میزان به 

یگر این گرم شکر تولید می شود و این بازدهی عالوه بر مزایای د 250تبخیر در این فصل به ازای هر مترمکعب آب یک هزار و 

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امیدواریم کارخانه قند دزفول که سال های متمادی از .محصول یک امتیاز مضاعف به شما می آید

هزار تنی نیز در نزدیکی آن ایجاد  10کار افتاده بود دوباره فعال شود و با تفاهم نامه هایی که منعقد شده قرار است یک کارخانه 

اد: با حمایت های دولت و رییس جمهوری از تولید داخلی به ویژه در بحث تولید شکر و مجموعه کشت و صنعت و وی ادامه د.شود

میلیارد  400پیش بینی  95صنایع نیشکر، این صنعت در سال های اخیر از زیان دهی به سودهی رسیده به گونه ای که در سال 

ن که آبرسانی به اراضی بحرانی در فاز اول تا قبل از پایان فروردین انجام حجتی با بیان ای. تومانی سود خالص برای این بخش شد

می شود توضیح داد: در فاز دوم این برنامه نیز به دلیل نیاز به عبور از کانال های آبیاری، خط ریل و گاز کمی زمان بیشتر الزم داریم 

امیدواریم  :وی تصریح کرد.کنیمالت مردم خوزستان را حل میزیرا نمی خواهیم برای مردم مشکل ایجاد شود بلکه اگر بتوانیم مشک

بتوانیم با تخصیص پساب فاضالب شرق اهواز کمربند سبز را به شکلی ایجاد کنیم که عالوه بر بحث ریزگردها بتواند در هوای گرم 

خوزستان ،به وزارت کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بخش عمده مصوبه اخیر دولت برای .تابستان هوای اهواز را مطبوع کند

هزار هکتار بود که  330هزار هکتاری مقام معظم رهبری است که در فاز نخست  550مربوط است و موضوعی که مطرح است طرح 

وی بیان کرد:ریزگردها .فاز نخست این طرح تکمیل شود 96هزار هکتار آن به اتمام رسیده و امیدواریم تا پایان سال  250تاکنون 

ی برای مردم خوزستان ایجاد کرد اما این فرصتی برای خوزستان بود تا از حالت طبیعی منابع و پشتیبانی های عادی خارج مشکالت

شودومشکالت موجود در این استان به صورت ویژه دنبال شود این فرصت امکانی فراهم آورد تا دولت اقدامات خوبی را برای خوزستان 

ریزگردها دو گروه مطالعاتی شامل یک گروه بیولوژیک برای بحث کشت و یک گروه مطالعاتی  حجتی اظهار کرد: برای.انجام دهد

برای بحث آب رسانی فعال شده و بناست که سهمیه آب برای محیط زیست تخصیص پیدا کند چراکه در گذشته آب هایی که 

میلیون مترمکعب خاکبرداری  1.5مروز بیش از وی خاطرنشان کرد: تا ا.تخصیص داده می شد تنها برای شرب، کشاورزی و صنعت بود

کیلومتر است تا چند روز آینده به اتمام خواهد رسید و می توان به این  9برای آبرسانی دراستان انجام گرفته و بخش اول که حدود 

هزار هکتار نقاط  42ه کیلومتر طراحی شده که عمد 44وی افزود: همچنین در فاز دوم حدود .ترتیب آب را به کانال کوت امیر رساند

بحرانی ریزگردها را پوشش می دهد و امیدواریم آبی که از طریق کانال ها انتقال داده می شود پشتیبان اراضی و بیابان های استان 

 .باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/6036629/%D8%B1%DB%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 توقف بهره برداری از جنگل ها برای ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه ای

 .جاللی گفت: یکی از سیاست های ایران برای ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه ای، توقف بهره برداری از جنگل ها است

خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دیدار با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 حآقایان پیلد گوویچ قایم مقام وزیر امور خارجه و استریب نیکس مدیرعامل شرکت جنگلداری لتونی در محل سازمان جنگل ها، تصری

کرد: با توقف بهره برداری از جنگل ها نیازمند واردات چوب از دیگر کشورها هستیم و لتونی می تواند ضمن رقابت با روس ها در 

 .قیمت چوب، در برقراری توسعه ارتباطات دو کشور موثر عمل کند

 135احت منابع طبیعی ایران را رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تشریح سیمای منابع طبیعی کشور، مس

میلیون هکتار را بیابان و اراضی  30میلیون هکتار را مراتع و بیش از  86میلیون هکتار آن را جنگل،  14میلیون هکتار اعالم کرد که 

ع محیط خداکرم جاللی همچنین گفت: در برنامه ششم توسعه که از ابتدای امسال شروع می شود، دو موضو.بیابانی تشکیل می دهد

زیست و مدیریت منابع آب جزء مهمترین برنامه های دولت است و این سازمان می کوشد تا برای مهار عوامل ناپایدار نظیر خشکسالی 

 .و بیابان زایی در مدیریت جنگل ها و منابع طبیعی موثر عمل کند

قلیم آن در کشور ما وجود دارد و االن که در اینجا ا 11اقلیم جهان  13جاللی تنوع اقلیمی در ایران را بی نظیر خواند و گفت: از 

درجه سانتیگراد است و در بخشی دیگر از ایران هوا بسیار گرم است و  10حضور داریم در بخشی از کشور برف می بارد و دما زیر 

که انجام شد نشان داد که معاون وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار همچنین گفت: با بررسی هایی .مردم می توانند در آب شنا کنند

لتونی محصوالتی نظیر زعفران، کشمش و خرما از ایران وارد می کند و ما قادریم در زمینه صادرات گیاهان دارویی و واردات منابع 

عامل قائم مقام وزارت امورخارجه لتونی که به اتفاق کارشناس، رییس دفتر و همچنین مدیر.چوبی به توسعه ارتباطات بیشتر بپردازیم

نفر از مردم ایران به کشور لتونی سفر کردند و این  600شرکت جنگلداری به محل سازمان جنگل ها آمد، گفت: سالی که گذشت 

وی گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا هم رییس جمهور و هم وزیر کشاورزی .نشان از توسعه ارتباطات و تجارت بین دو کشور دارد

 .ان سفر کنند تا ارتباطات دو کشور گسترش پیدا کندو جنگل داری لتونی به ایر

درصد افزایش داده است و اکنون 100قائم مقام وزارت امور خارجه گفت: لتونی تنها کشوری است که این سال ها جنگل خود را 

جنگلداری  لتونی یک بیست و پنجم ایران استمدیرعامل شرکت .درصد عرصه های این کشور را جنگل پوشانده است 50بیش از 

روبرت .لتونی گفت: لتونی درشمال اروپا قرار دارد و جزء کشورهای حوزه بالتیک است و مساحت آن یک بیست و پنجم ایران است

استریب نیکس افزود: علیرغم کوچکی مساحت لتونی، اما این کشور بسیار سرسبز است که جنگل بخش عمده اقصاد آن را تشکیل 

وی علت افزایش سطح جنگل در کشور لتونی را ابتدا وضعیت اقلیمی .ناپذیر از فرهنگ این مردم است می دهد و درواقع بخش جدایی

و دیگر اینکه جنگل کاری و کاشت درخت در لتونی ریشه در فرهنگ و تمدن مردم دارد وعالوه بر آن در کنار بهره برداری بر جنگل 

میلیون مترمکعب چوب از جنگل های این کشور  12فت: ساالنه مدیرعامل شرکت جنگلداری لتونی همچنین گ.مدیریت می شود

بهره برداری می شود و تمامی خانه های مردم لتونی از چوب است و ساالنه بسیاری از خانه های چوبی ساخته شده به کشور های 

تا در زمینه تکنولوژی و دانش استریب نیکس از این ارتباط ابراز خوشنودی کرد و گفت: این آمادگی وجود دارد .دیگر صادر می شود

 .فنی در بخش جنگل ارائه خدمات صورت گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6035850/%D8%AA%D9%8 
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 و قیمت هابازار 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 روزه به اندازه حواله صادر شده از طرف اتحادیهقیمت مرغ در ماه رمضان ثبات دارد/ تولید جوجه یک

 .کنندبینی مینمایندگان بخش خصوصی، قیمت مرغ برای ماه رمضان را ثابت پیش

ر حاکم اکنون بر بازایانا با اعالم این خبر گفت: با توجه به شرایطی که از هموگو با خبرنگار ادبیر انجمن جوجه یکروزه امروز در گفت

 رسد قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان، از ثباتی نسبی برخوردار باشد.است، به نظر می

د شت، افزود: بایغالمعلی فارغی، با اشاره به اینکه نرخ این محصول در شب عید و پس از آن افزایشی پیدا نکرد و بازار جو آرامی دا

مرغداران از این موضوع درس بگیرند و دیگر مطابق رسوم گذشته عمل نکنند. یعنی هجوم آنها برای خرید جوجه یکروزه در مقاطعی 

 تواند تضمین کننده کسب سود بیشتر باشد.یابد، نمیاز زمان که تقاضای خرید مرغ افزایش می

های خاص تقاضا برای خرید جوجه را به طور ناگهانی در طول سال طی کرده و در زمان فارغی معتقد است اگر مرغدار روند ثابتی را

باال نبرد، مطمئنا قیمت جوجه نیز تغییر چندانی نخواهد داشت. مرغداران باید در نظر داشته باشند در حال حاضر، تنظیم بازار دیگر 

ن، معنا ندارد. بلکه شرکت پشتیبانی برای جلوگیری از افزایش های سنتی، توسط عرضه بیشتر مرغ از سوی تولیدکنندگامانند روش

کند؛ ضمن اینکه ذخایر شرکت، همیشه به حد کافی است و کمبودی در این زمینه ها به بازار ورود کرده و آن را کنترل میقیمت

ه به میزان تقاضای مرغداران برای خرید وجود ندارد. نمونه آن را هم در ایام عید شاهد بودیم.وی ادامه داد: به هر ترتیب، قیمت جوج

میلیون جوجه تولید شود، نه کمبودی به  95ای تنظیم کنند که ماهانه به طور میانگین، آن بستگی دارد. اگر آنها تولید را به گونه

 ها را رعایتمیزان سهمیهآید و نه مازادی. البته برای این منظور پرورش دهندگان مرغ باید با اتحادیه خود هماهنگ باشند و وجود می

ه شود.به گفته فارغی، طبق توافقی که با اتحادیکنند. چون همانطور که بارها عنوان شده، تولید بیش از حد، منجر به سود بیشتر نمی

سراسری مرغداران صورت گرفته، قرار است به زودی، تولید جوجه بر حسب حواله صادر شده از طرف اتحادیه صورت بگیرد. این 

تواند بسیاری از نوسانات احتمالی را به صفر نزدیک کند.به گزارش ایانا قیمت جوجه یک روزه در بهمن سال وضوع به تنهایی میم

تومان در برخی نواحی رسید. این  500گذشته، به دلیل تقاضای بیش از حد مرغداران، به یکباره افزایش یافت و تا بیش از دوهزار و 

داز فروش مرغ در روزهای پایانی سال و کسب سود بیش تر از بازار اتفاق افتاد که البته تدابیر اندیشیده شده انافزایش تقاضا با چشم

ها حاکی است که بر اساس این هدف ها را نداد. شنیدهاز طرف ستاد تنظیم بازار و توزیع مرغ منجمد دولتی، اجازه باال رفتن به نرخ

 اند./ن متحمل ضررهای قابل توجهی شدهها و تصمیمات احساسی، مرغداراگذاری

http://www.iana.ir/fa/news/42429/%D9%82%DB% 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42429/%D9%82%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

70 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 کشف شد تن میوه قاچاق 6آخرین وضعیت قیمت نوبرانه ها در بازار/ 

 .ها توسط مامورین کشف و ضبط شدتن پرتقال، گالبی چینی و انگور از غرفه 6رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت:اواخر هفته گذشته 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران زی صنعت، تجارت و کشاور حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

های میوه در بازار در خصوص آخرین وضعیت بازار میوه اظهار داشت: با توجه به اتمام تعطیالت نوروز و کاهش تقاضا، نرخ جوان،

ها های قاچاق همچنان در کنار سایر میوهقاچاق در میدان افزود: پرتقال هایوی با اشاره به عرضه پرتقال.کاهش چندانی نداشته است

ترکیه  تومان پرتقال 500هزار و  5تا  5هزارتومان پرتقال مصری و  9تا  8های شود و با نرخهای داخلی به میدان عرضه میدر ظرف

ل جاری در بازار بیان کرد: در شرایط کنونی مقداری مهاجران از وجود تقاضا برای خرید پرتقال تا نیمه سا.شودخرید و فروش می

ها ذخیره سازی شده که با وجود سرمای اخیر تنها این میزان جوابگوی تقاضا تا پایان اردیبهشت های آبدار شمال در سردخانهپرتقال

ر داد و اضافه کرد: اواخر هفته تن میوه قاچاق از میدان خب 6رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کشف و ضبط .ماه در بازار خواهد بود

 .ها توسط مامورین کشف و ضبط شدتن پرتقال، گالبی چینی و انگور از غرفه 6گذشته 

هزار تومان، توت فرنگی  15تا  12ای های نوبرانه در بازار بیان کرد: نرخ هر کیلو توت فرنگی کرجی گلخانهوی در خصوص قیمت میوه

 .هزار تومان است 40تا  25و چاقاله کاشان  20له نوبرانه بوشهر هزار تومان، چاقا 6تا  4جیرفتی 

 .شودبه گفته مهاجران طی چند روز آینده گوجه سبز نوبرانه ساوه، قم و گرمسار به بازار عرضه می

http://www.yjc.ir/fa/news/6038848/%D8%A2%D8 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 تن گوشت قرمز و مرغ تنظیم شد ۳00هزار و  15با توزیع  96بازار پروتئین نوروز 

تن گوشت مرغ و قرمز منجمد به منظور تنظیم بازار نوروز  300هزار و  15مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعالم کرد: 

 .وردین ماه در شبکه ها و فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی توزیع شدفر 15تا  96

هزار تن و گوشت قرمز منجمد را  15به گزارش ایانا، علیرضا ولی میزان عرضه گوشت مرغ منجمد در قالب شبکه های توزیعی را 

گوساله و گوسفند از طریق فروشگاه وی با اشاره به این که عرضه گوشت قرمز، گوشت مرغ منجمد، گوشت گرم .تن عنوان کرد 300

 500هزار و  31آغاز شد، اظهار داشت:گوشت گرم گوسفندی به صورت الشه از قرار هر کیلوگرم  95های زنجیره ای از دی ماه سال 

 .تومان ابتدا در میدان بهمن تهران توزیع و در ادامه در سایر میادین و فروشگاه های زنجیره ای توسعه یافت

 47ی، تاکنون مطابق تفاهمات با اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای و اتحادیه واردکنندگان مواد پروتیینی خام دامی، تعداد به گفته ول

 500هزار و  31تن از قرار هر کیلوگرم ران  855الشه گوساله به وزن  4500تن و تعداد  775هزار الشه داخلی و وارداتی به وزن 

 .تن گوشت مرغ منجمد داخلی عرضه شده است 2150تومان و همچنین  500هزار و  30تومان و سردست 

تن گوشت قرمز منجمد نیز توسط  300تن گوشت مرغ منجمد و  4800وی اظهار کرد: در طول مدت ایام تنظیم بازار عید امسال 

مدیر عامل شرکت پشتیبانی .زیع شدشرکت پشتیبانی امور دام کشور در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و فروشگاه های بهاره تو

امور دام کشور در عین حال تصریح کرد: طی این مدت، مطابق ابالغیه هیات دولت و بر اساس درخواست های واصله در مجموع 

 وی با اشاره به این که به منظور تنظیم بازار نوروز.تن گوشت مرغ منجمد داخلی نیز به مراکز دولتی و نظامی تحویل دادیم 3150

تن گوشت مرغ  3970، اکیپ های سیار نیز برای توزیع گوشت مرغ منجمد راه اندازی شد، گفت: از طریق این اکیپ های سیار 96

ولی خاطرنشان کرد: طبق سند پیشنهادی تنظیم بازار مرغ کشور پیش بینی .منجمد داخلی در قالب طرح تنظیم بازار توزیع شد

رغ منجمد با کیفیت مناسب و ماندگاری باالتر از شش ماه با توجه به شاخص تولید، ظرفیت هزار تن گوشت م 50شده بود که میزان 

ذخیره سازی، جمعیت شهری و استان ها خریداری شود که بر این اساس در حال حاضر میزان ذخیره مرغ منجمد در سردخانه های 

 .است تن هزار 40 شرکت پشتیبانی امور دام کشور بیش از

http://www.iana.ir/fa/news/42503/%D8%A8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 با هر نوع تخلفی برخورد خواهد شد/ افزایش غیر قانونی قیمت شیر منتفی شد

کنندگان توضیحاتی درباره افزایش قیمت شیر توسط دو تولیدکننده شیر کشور ارائه کرده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

کنندگان توضیحاتی روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش .است

  .ایش قیمت شیر توسط دو تولیدکننده شیر کشور ارائه کرده استدرباره افز

 :در توضیحات روابط عمومی سازمان حمایت آمده است

های جمعی در رابطه با افزایش قیمت برخی از محصوالت لبنی توسط دو ها و رسانهبا توجه به سواالت زیادی که از سوی خبرگزاری

ضار مردم شریف میرساند که به دنبال افزایش قیمت محدود توسط دو شرکت که بدون شرکت تولیدکننده مطرح شده است به استح

هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته، در این زمینه موضوع در دستور 

 هایو سایر اقدامات الزم مقرر شد این دو واحد قیمت کار واحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی

های سابق به هیچ عنوان هایی مازاد بر قیمتبدیهی است عرضه هیچ کاالی لبنی با قیمت.این محصوالت را به قیمت سابق برگردانند

 .مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد

مردم عزیز و شریف درخواست می شود در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، بدین وسیله از 

در سراسر کشور اعالم  124موضوع را جهت رسیدگی سریع ،به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن 

ه کنندگان اعالم میشود که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ همچنین به کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و عرض.نمایند

مجوز های قانونی ممنوع بوده و با متخلفین بر اساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد 

 .شد

jc.ir/fa/news/http://www.y6034892/%D8%A8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 گالیه مندی مردم از تنظیم بازار میوه شب عید به جا است/پرتقال،سیب و موز به مردم گران فروخته شد

والت نظیر پرتقال، موز و سیب در تعطیالت نوروز رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به نوسانات شدید قیمت برخی محص

 .گالیه مندی مردم از تنظیم بازار شب عید به حق است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران صنعت، تجارت و کشاورزی  خبرنگار حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

هزار و  6در خصوص آخرین وضعیت قیمت میوه و صیفی در بازار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو پرتقال جنوبی جوان، 

 500هزار و  4، سیب قرمز از  7تا  5هزار تومان،سیب مرغوب سفید از  5هزارتومان، پرتقال با کیفیت شمال  8،تامسون جنوب 500

تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو  500هزار و  5تا  500هزار و  4وی نرخ هر کیلو کیوی را از .هزار تومان است 6تا 

 .هزار تومان است 2تا  500و خیار بوته ای هزار و  500هزار و  3تا  3، خیار گلخانه 500هزار و  5تا  5موز 

تومان در  500هزار و  2تا  2تا هزار و گوجه فرنگی  600، پیاز 800تا هزار و  500دامه داد: هر کیلو سیب زمینی از هزار و مهاجران ا

 .هزار تومان است 2و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  500هزار و  2به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن .میدان به فروش می رسد

ص گالیه مندی مردم از افزایش قیمت پرتقال در بازار اظهار کرد: با توجه به یخ زدگی و آسیب رئیس اتحادیه میوه و سبزی در خصو

پرتقال شمال دولت برای تنظیم بازار شب عید اقدام به واردات پرتقال کرد که درنهایت همین امر تا حدودی کنترل بازار را به همراه 

 .هزار تومان می رسید 15یفیت در میدان به داشت چا که در غیر اینصورت نرخ هر کیلو پرتقال با ک

 تعطیالت داران مغازه برخی سودجویی کنار در امر همین و وی در ادامه افزود: ذخیره سیب در سردخانه های تهران قابل توجه نبود 

ات قیمت در تعطیالت به همراه داشت از این رو گالیه مندی مردم نسبت به نوسان را تومان هزار 8 مرز به سیب قیمت افزایش نوروز

مهاجران تصریح کرد: با توجه به اتمام تعطیالت و کاهش تقاضا در بازار پیش بینی می شود که نرخ موز، سیب، خیار .نوروز به جا بود

 .به روند عادی خود بازگردد

http://www.yjc.ir/fa/news/4532603/%DA%AF%D9% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 تن گوشت قرمز و مرغ تنظیم شد ۳00هزار و  15بازار پروتئین با توزیع 

تا  96ز تن گوشت مرغ و قرمز منجمد به منظور تنظیم بازار نورو 300هزار و  15مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: 

 .فروردین ماه در شبکه ها و فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی توزیع شد 15

علیرضا ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور میزان عرضه گوشت مرغ  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .تن عنوان کرد 300هزار تن و گوشت قرمز منجمد را  15های توزیعی را  منجمد در قالب شبکه

وی با اشاره به این که عرضه گوشت قرمز، گوشت مرغ منجمد، گوشت گرم گوساله و گوسفند از طریق فروشگاه های زنجیره ای از 

تومان ابتدا در  500هزار و  31گرم آغاز شد، اظهار داشت:گوشت گرم گوسفندی به صورت الشه از قرار هر کیلو 95دی ماه سال 

 .میدان بهمن تهران توزیع و در ادامه در سایر میادین و فروشگاه های زنجیره ای توسعه یافت

 47به گفته وی تاکنون مطابق تفاهمات با اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای و اتحادیه واردکنندگان مواد پروتیینی خام دامی، تعداد 

 500هزار و  31تن از قرار هر کیلوگرم ران  855الشه گوساله به وزن  4500تن و تعداد  775وارداتی به وزن هزار الشه داخلی و 

 .تن گوشت مرغ منجمد داخلی عرضه شده است 2150تومان و همچنین  500هزار و  30تومان و سردست 

تن گوشت قرمز منجمد نیز توسط  300نجمد و تن گوشت مرغ م 4800ولی اظهار داشت: در طول مدت ایام تنظیم بازار عید امسال 

 .شرکت پشتیبانی امور دام کشور در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و فروشگاه های بهاره توزیع شد

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در عین حال تصریح کرد: طی این مدت، مطابق ابالغیه هیات دولت و بر اساس درخواست 

 .تن گوشت مرغ منجمد داخلی نیز به مراکز دولتی و نظامی تحویل دادیم 3150صله در مجموع های وا

، اکیپ های سیار نیز برای توزیع گوشت مرغ منجمد راه اندازی شد، گفت: از 96وی با اشاره به این که به منظور تنظیم بازار نوروز 

 .قالب طرح تنظیم بازار توزیع شد تن گوشت مرغ منجمد داخلی در 3970طریق این اکیپ های سیار 

هزار تن گوشت مرغ منجمد با کیفیت  50ولی بیان کرد: طبق سند پیشنهادی تنظیم بازار مرغ کشور پیش بینی شده بود که میزان 

 مناسب و ماندگاری باالتر از شش ماه با توجه به شاخص تولید، ظرفیت ذخیره سازی، جمعیت شهری و استان ها خریداری شود که

 .هزار تن است 40بر این اساس در حال حاضر میزان ذخیره مرغ منجمد در سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام کشور بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/6040533/%D8%A8%D8%A7%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱خ: تاری

 گوشت گوسفندی در سراشیبی قیمت/ پرو پال مرغ چیده می شود

 .نرخ جدید انواع مرغ،ماهی و گوشت در بازار اعالم شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

تومانی از ابتدای  100با اشاره به آخرین وضعیت نرخ مرغ و ماهی در بازار اظهار داشت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده با افزایش  جوان،

و  800هزار و  6، تحویل درب واحدهای صنفی 650هزار و  6، مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه 900هزار و  4هفته درب مرغداری 

و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت  450هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 450هزار و  7خرده فروشی 

، سینه بدون 12سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ .تومان است 450هزار و  7مرغ 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ طی روزهای آتی در بازار خبر داد و اضافه .هزار تومان است 15و فیله مرغ  13کتف 

های فعلی به سبب ز آتی وجود دارد چرا که نرختومانی قیمت در رو 200کرد: با توجه به روند کاهش تقاضا در بازار احتمال کاهش 

وی نرخ جدید انواع ماهی در سال جاری در بازار را اعالم کرد و ادامه داد: در .عدم عرضه مرغداران کاذب است و دوامی زیادی ندارد

 14، سالمون 22گسر طالیی ، سن28، حلوا سیاه 500هزار و  8، آزاد 19، تیالپیا 12، قزل آال 27حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب 

 .هزار تومان است 22و سرخو  37، شوریده 500هزار و 

 گوشت گوسفندی در سراشیبی قیمت 

رین تغییرات نرخ با اشاره به آخ  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار  

هزار تومان به  35تا  34تا هزار تومانی با نرخ  500گوشت در بازار اظهار داشت: امروز هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با کاهش 

وی با اشاره به دالیل اصلی کاهش قیمت گوشت گفت: رکود بازار، کاهش تقاضا .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 38مغازه دار و 

های اردیبهشت و خرداد پیش بینی به گفته ملکی با عرضه انبوه دام در ماه.ه انبوه دام از جمله دالیلی اصلی این کاهش استو عرض

ها تصریح رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در خصوص تأثیر قاچاق دام بر قیمت.ها در بازار استمرار یابدشود که کاهش قیمتمی

 .تواند نوسانات قیمت در بازار را به همراه داشته باشدرضه انبوه در میادین، قاچاق دام نمیهای آینده با وجود عکرد: طی ماه

http://www.yjc.ir/fa/news/6041673/%DA%AF%D9%88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6041673/%DA%AF%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

76 
 

 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۱:  اریخت

   نداریم هم بالگرد یک/ سال در ملی اراضی تصرف و تخریب پرونده هزار 1۳ تشکیل
 که است الزم بالگرد فروند 70 کشور در جنگلها سوزی آتش موقع به مهار برای: گفت مراتع و هاجنگل سازمان حفاظت یگان فرمانده

 منابع از حفاظت وضعیت مورد در فارس زاریخبرگ کشاورزی خبرنگار با وگوگفت در سبزعلی قاسم سرهنگ.نداریم هم فروند یک

 کشورهایی در دارد، وجود طبیعی منابع از حفاظت نیروهای تعداد برای استانداردی دنیا جای همه در: داشت اظهار کشور طبیعی

 35 هر ازای هب ما اما دارد، وجود حفاظت مامور یک هکتار هزار 3 هر در تقریبا هاجنگل وسعت به توجه با روسیه و ترکیه همچون

 زهحو در فقط بانجنگل یک دیگر کشورهای در که گفت باید هم را این البته: کرد تصریح وی.داریم حفاظت نیروی یک هکتار هزار

 نارک در را ذغال هایکوره فعالیت از جلوگیری و کشف حریق، اطفای باید بانجنگل یک ما کشور در اما کند،می فعالیت خود کاری

 برخورد از پیش: گفت مراتع و هاجنگل از حفاظت یگان تقویت مورد در سبزعلی.دهد انجام باید جنگلی منابع و مرتع از استفاده سوء

 سهولت اب هافعالیت بخش این شدن مستقل با که شدمی انجام انتظامی نیروی هماهنگی با باید بانیجنگل انتظامی هایفعالیت و

 ماشین دستگاه 260 اخیر سال 2-3 طی: گفت و داد خبر جنگلها از حفاظت ناوگان تقویت از همچنین وی.شودمی انجام بیشتری

 .است شده خریداری انفرادی تجهیزات تومان میلیارد 3 حدود رقمی و شده توزیع هااستان بین بانیجنگل مخصوص آالت

 جهاد وزارت بین جانبه سه تفاهم به توجه با 96 سال در تا کرد، امیدواری اظهار مراتع و هاجنگل سازمان حفاظت یگان فرمانده

 رد مختلف هایاستان برای را الزم تجهیزات بتوان کشور طبیعی منابع حفظ برای زیست محیط سازمان و دفاع وزارت کشاورزی،

  .کنیم تامین کشور طبیعی منابع از حفاظت راستای

 جنگل حوزه تخلفات صدر در ملی اراضی تصرف و تخریب

 که دهیممی تشکیل پرونده هزار 30 حدود سال در: گفت کشور، طبیعی منابع حوزه در گرفته صورت تخلفات بیشترین دمور در وی

 .است چوب قاچاق و دام غیرمجاز چرای به مربوط هم بخشی و است ملی اراضی تصرف و تخریب به مربوط مورد هزار 13 فقط

 نیست ندهبازدار طبیعی منابع حوزه تخلفات با برخورد قوانین

 در ایهمجازات و باشد بازدارنده باید طبیعی منابع حوزه مجرمین با برخورد در ما قوانین باید حال عین در: گفت هم را این سبزعلی

 صورت در تا دهد،می اجازه خود به راحتی به متخلف که حدی تا ندارد همخوانی متخلفات جرایم میزان و شود تشدید گرفته نظر

 پوشش درصد 13 تنها اینکه به اشاره با مراتع و هاجنگل سازمان حفاظت یگان فرمانده.شود مرتکب را خود خطای هم شدن رفتار

 وششپ دارای که کشور نقاط سایر در طبیعی منابع تخریب و چوب قاچاق: کرد تصریح دارد، قرار شمالی هایاستان در کشور جنگلی

 که است مناطق ساکنان مصرفی نیاز برای جنگلی منابع از غیرمجاز هایبرداشت از برخی که است بیشتر مراتب به هستند، جنگلی

 .بگیریم را تخریب این جلوی سوخت تامین با تا ایم،کرده سعی

 جنگلها سوزی آتش درصد 95 عامل مردم احتیاطیبی

 زاتتجهی کمبود با آن مهار که است مدت طوالنی هایسوزیآتش کشور جنگلهای تخریب مشکالت از یکی اینکه به پاسخ در وی

 کشورها همه در زمین شدن گرم به توجه با هاجنگل در حریق: کرد تصریح دارید، آن برای راهکاری چه شما و است بر زمان همواره

 ما رکشو در جنگلی هایحریق درصد 95 که چرا هستیم، حادثه وقوع از قبل بینیپیش و پایش و رصد دنبال به ما اما افتد،می اتفاق

 را آن ای نکنند، روشن آتش دلیلی هر به جنگلی هایعرصه در که کنیم نهادینه را فرهنگ این مردم بین باید ما و دارد انسانی عامل

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 زدن آتش را کشور مراتع سوزیآتش مشکالت از یکی مراتع و هاجنگل سازمان حفاظت یگان فرمانده.کنند خاموش درستی به

  .کندمی سرایت هامرتع سایر به که کرد عنوان دامداران از برخی مراتع باقیمانده

 ههزین تومان  میلیاردها باید فروند هر خرید برای که چرا نیست، بالگرد داشتن فقط هاجنگل در آتش مهار مشکل: کرد تصریح وی

 .داشت خواهیم بهتری وضعیت کنیم، استفاده دیگر هایبخش در را هزینه همین اگر که شود

 ندارد سوزی آتش مهار برای هم بالگرد فروند یک جنگلها نسازما

 فروند 70 حداقل باید کنیم، عنوان هاجنگل آتش احتمالی مهار و کردن خاموش در را بالگردها تاثیر بخواهیم اگر البته: افزود سبزعلی

 بالگرد استقرار کشور نقطه 14 در خیزدثهحا هایفصل و نظامی نیروهای هماهنگی با گذشته سال البته. کنیم مستقر کشور در بالگرد

 .داشتیم

 جنگلی حریق اطفای پایگاه 4 اندازی راه

 ریقح اطفای پایگاه سه کرمانشاه و گیالن گلستان، استان در حاضر حال در: گفت مراتع و هاجنگل سازمان حفاظت یگان فرمانده

 و سرعت با جنگلی و مرتعی مناطق در حادثه وقوع هنگام در تا است، ازیاندراه حال در نیز غربی اذربایجان در و ایمکرده اندازیراه

 .شود انجام حریق اطفای بیشتر تجهیزات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960121000171 
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 ابرنامه و سیاست ه
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۹ : تاریخ

 شوندالگوهای عملی اقتصاد مقاومتی معرفی می
 2زایی بسیج سازندگی با میلیون تومان یک کارآفرین با استفاده از تسهیالت اشتغال 15سازی تا گاوداری با درآمد ماهانه از کابینت 

  .میلیون تومان درآمد دارد 15راس گاو از شغل کابینت سازی به گاوداری روی آورد و اکنون ماهانه 

عبرة نسقیکم وإن لکم فی األنعام ل»سوره شریفه مومنون  21، طبق آیه بسیج سازندگیبه نقل از سازمان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 پرورش انعام )گاو، گوسفند و شتر که مصداق« ومنها تأکلون وعلیها وعلى الفلک تحملون ولکم فیها منافع کثیرةمما فی بطونها 

 .زکات هستند( دارای منافع زیاد است

لیت هستند که وظیفه هزار واحد دامداری زیر نظر اتحادیه دامداران ایران مشغول به فعا 600در حال حاضر، حدود یک میلیون و 

میلیون نفر در  3تامین گوشت و شیر کشور را به عهده دارند. بر اساس آمارهای اعالم شده توسط وزارت کشاورزی، در حال حاضر 

امور دامپروری کشور در قالب واحدهای صنعتی، سنتی، دامی کوچک و بزرگ و عشایری فعالیت دارند که ارزش سرمایه آنان در 

هزار میلیارد ریال است. این مساله نشانگر اهمیت بسیار باالی صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور  209طیور بیش از زیربخش دام و 

 است

 گاو بود 2شروع کار با 

فرزندش در فعالیتها  4فرزند پسر است که هر  4بهار از عمرش می گذرد، هم اکنون ساکن دهلران است. او دارای  46قادر دشتی که 

غل ش»می کنند. او که فردی با انگیزه و بانشاط است درباره ورودش به عرصه پرورش گاو شیرده این چنین می گوید: به او کمک

پدرم گاوداری بود. من همیشه بعد از تعطیل شدن مدرسه به سوله گاوداری می آمدم و هم بازی می کردم و هم به پدرم کمک می 

م بود که وقتی بزرگتر شدم شغل پدرم را ادامه دهم. زمان گذشت و من بزرگتر شدم. کردم. کم کم به این شغل عالقمند شدم. درنظر

تحصیالتم را نتوانستم تا دانشگاه ادامه دهم. از طریق یکی از دوستانم با حرفه کابینت سازی آشنا شدم. کار کابینت کار هنری بود و 

را تا مدتی ادامه دادم در کنارش دست و پا شکسته پرورش گاو  از انجام آن رضایت داشتم درآمدش هم بد نبود. حرفه کابینت سازی

شیری را هم انجام می دادم. اما بعد از مدتی کار و کاسبی چوب و کابینت سازی به دلیل رکود مسکن کساد شد و همچنین دست 

 «.ری شدمهم زیاد شده بود. این شد که خیلی زود تغییر رویه دادم به صورت جدی تر وارد شغل پرورش گاو شی

سوله پدری که در اختیارم بود، فقط باید یک برنامه ریزی مدون انجام می دادم تا گاوداری از نو راه بیفتد. شروع کارم »او می افزاید: 

 فرزند 4راس گاو بود. هم کار کابینت می کردم و هم کار گاوداری. اما با توسعه کارم در گاوداری و افزایش تعداد گاوها از  2فقط با 

پسرم هم کمک گرفتم. االن با هم کار پرورش گاو شیری را انجام می دهیم. این شغل در دهلران به دلیل آب و هوای خوب و دشت 

های فراوان، درآمدزایی خوبی دارد. وقتی هوا خوب باشد گاوها را به دشت می بریم و وقتی هوا مساعد نباشد در سوله به گاو ها علوفه 

نفر اشتغالزایی داشته ام. از درآمدم  6برای  .گاو ها خیلی باالست و به صرفه نیست که همواره علوفه بدهیم هزینه علوفه .می دهیم

 «.راضی هستم. با درآمد این شغل یکی از پسرهایم داماد شده است

 گاوداری شغل پربرکتی است

رم که از فروش شیرهای این گاوها کسب عدد گاو شیری دا 20در حال حاضر »این پرورش دهنده گاو شیری خاطرنشان می کند: 

 8درآمد می کنم. اول هر سال تعدادی تلیسه ) گوساله جوان ماده نزاییده( نیز خریداری می کنم تا بزرگ شوند. تلیسه ها معموال 

مراقبت می کنیم ماه از آنها  10الی  8ماهگی آنها است. یعنی نزدیک به  18تا  16ماهه هستند. زمان باردار شدن این تلیسه ها در 

بچه در  10ماهه شدند از طریق لقاح مصنوعی آنها را بارور می کنیم. از هر گاو تلیسه  18تا به زمان استاندارد باروری برسند. وقتی 
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سال متوالی می شود گرفت. بعد از مدتی وقتی این گاوهای شیری پیرتر شدند آنها را به کشتارگاه تحویل می دهیم. این چرخه  10

ال تکرار می شود. بعضی گوساله ها را هم می فروشیم. یعنی درآمدم هم از فروش شیر و هم از فروش گوساله و هم از فروش هر س

گاوداری واقعا شغل لذت بخشی است. من می گویم این شغل شغل سود در سود است. »قادر دشتی اظهار می کند: «.گوشت است

کیلوگیرم از هر گاو است. هر گاو با توجه به  20تا  25شیر در مزرعه ما به طور میانگین ضرر ندارد. تماما برکت است.. تولید روزانه 

هزارتومان می فروشیم. برای فروش شیر مشکلی نداریم حتی شرمنده  2نژادش شیردهی متفاوتی دارد. شیرها را به قیمت هر کیلو 

میانگین درآمد ماهانه  .ها و فروشگاه ها مشتری دائم ما هستند اقوام می شویم. شیر زود به فروش می رسد. بستنی فروش ها، لبنیاتی

میلیون تومان است. با توجه به تجربه ای که از پدرم در نگهداری از  15مزرعه پرورش گاو شیری با کسر هزینه های جاری ماهانه 

ودم است. البته دامپزشکی را به پسر بزرگم گاوها به یادگار دارم دامپزشک گاو ها خودم هستم و درمان گاوها و واکسن زدن آنها با خ

 «.هم یاد دادم

 دهیملقاح مصنوعی انجام می

مروزه دورانی که دامداران به انتظار لطف طبیعت، زاد و ولد دامهای خود را تسلیم سرنوشت می کردند سپری شده »او می افزاید: 

ا به مقدار زیادی باال برده است. برای موفقیت در کار دامداری است. علم و دانش به کمک بشر آمده و میزان زاد و ولد را در دامه

متخصصان علوم دامپروری عقیده دارند تلقیح مصنوعی یکی از پیشرفتهایی  .همراه شدن با پیشرفتهای علمی ضروری به نظر می رسد

ل امراض کنترافزایش انتقال توان تولید، است که درعصر حاضر می تواند کمک زیادی به دامداران کند. استفاده از گاوهای ممتاز برای 

ومهمتر از همه اصالح تعداد بیشماری دام همگی مدیون تلقیح مصنوعی است. استفاده از این روش بسیار مفید فایده و به صرفه 

بدنیا می آید. از روز گوساله  9ماه و  9است. در این روش اسپرم گاو نر را با سوزن به رحم گاو ماده انتقال می دهند بعد از گذشت 

روز آخر، شیر مادر قطع می شود تا گاو ماده آماده بدنیا آوردن گوساله شود. بعد  40ماه گاو ماده شیر می دهد. در  8زمان باروری تا 

روری برای روز دوباره به گاو ماده سوزن می زنیم تا بارور شود. معموال گاو ماده با این روش ظرفیت با 40از بدنیا آمدن گوساله بعد از 

 .«هزارتومان است که با توجه به نژاد گاو قیمت ها متفاوت است 200تا  50گوساله را دارد. هزینه هر سوزن بین  10

 هزینه های مختلف در یک گاوداری

رصد د 60بیشترین هزینه مربوط به تغذیه است که این هزینه در ایران متجاوز از »این فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان می کند: 

است. پس خرید به موقع علوفه و خوراک و کاهش ضایعات آن در کاهش هزینه تغذیه موثر است. یک دامپرور آگاه، موقع فراوانی 

محصول یا سر فصل، خوراک دام خود را تهیه می نماید. تولید شیر و گرفتن گوساله هدف نهایی و بازدهی یک گاوداری شیری است 

برابر  5تا  2ید پائینی داشته باشد، نگه داری اش اقتصادی نیست. معموال هر گاو به ازای هر کیلو شیر و گاوی که آبستن نشود یا تول

علوفه مصرف می کند. گاوداری مانند هر سازمانی نیازمند اداره و مدیریت صحیح است. هیچ کس نمی تواند با اتکای به سرمایه خود 

دامپرور با موجود زنده سر و کار دارد که تعطیل بردار نیست و  .ت را رعایت کنددر کار گاوداری موفق شود بدون آنکه اصول مدیری

 «.مراقبت دایمی و شبانه روزی میخواهد. تنها داشتن گاو اصیل کافی نیست، مدیریت باید عالی باشد

 با دو راس گاو هم می توان شروع کرد

این جوانها کمک کرد. باید برای جوانان اشتغالزایی کرد. باید برای من انتظاری از دولت ندارم. فقط باید به »قادر دشتی می گوید: 

راس گاو هم می شود  2جوانان امید و انگیزه ایجاد کرد. جوانان با خیلی از مشاغل آشنایی ندارند. باید به جوانها آموزش داد که با 

کیلو شیر بدهد و  50راس گاو اگر در روز  2ید. مثال شروع کرد. جوانها باید بدانند که باید از کم شروع کرد تا به قله موفقیت رس

هزار تومان. با یک حساب سرانگشتی می بینیم که می شود حتی  100هزار تومان هم که این شیرها را بفروشند می شود  2کیلویی 
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راس است و از  2اول میلیون تومان در ماه نمی چرخد؟ در سال  3راس گاو هم پیشرفت کرد. زندگی یک زن و شوهر با ماهی  2با 

سالهای بعد گاو ماده بارور می شود و تعداد گاوها افزایش می یابد. تعجب می کنم از این جوان هایی که در روستا با وجود این همه 

پتانسل و ظرفیت، باز هم برای کار به شهر می روند و متاسفانه اکثرا در شهر هم به دلیل ناشی بودن یا سرگرم شدن با شغل های 

 «.خورنداذب شکست میک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960119000771 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۷ : تاریخ

 فشار در سمنان خبر دادآبیاری تحتهزار هکتار سامانه  5برداری از روحانی در آیین بهره
جمهوری از افزایش های نوین آبیاری رئیسسال/ پیگیری اجرای سامانه 3.5میلیون تنی مواد غذایی تولیدی کشور طی  21افزایش  

رصد د 15بیش از  94تا  92سال خبر داد و گفت: رشد کشاورزی ایران از سال  3.5میلیون تنی مواد غذایی تولیدی کشور طی  21

  .بوده و این تحولی بزرگ در امر کشاورزی است

برداری از پنج هزار هکتار سامانه استان سمنان، حسن روحانی دقایقی پیش در آیین بهره خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

فرانس از سالن یادگار امام استانداری سمنان با شهرستان شاهرود اظهار فشار در استان سمنان از طریق ارتباط ویدئوکنآبیاری تحت

هایی که برای خودکفایی ایران در زمینه داشت: امروز باید از وزارت جهاد کشاورزی و همه کشاورزان سراسر کشورمان به خاطر تالش

ای امروز برای ما بسیار مهم بوده و د: کشت گلخانهوی تصریح کر.دهند و بسیار افتخارآمیز است، قدردانی کردمواد غذایی انجام می

جمهوری گفت: آمار گویای این است رئیس.آبی مثل سمنان بسیار حائز اهمیت استهای کمویژه در استانهای نوین آبیاری بهسامانه

هکتار  125هزار و  9تاکنون،  92از هزار هکتار بوده و  16، حدود 92های نوین آبیاری در استان سمنان از ابتدا تا سال که کل سامانه

 .هزار هکتار اجرا خواهد شد 12سامانه نوین آبیاری اجرا شده است و امسال هم 

 .سالی در کشور استوری آن برای مقابله با خشکجویی آب و بهرهروحانی بیان کرد: این به معنی تحولی بزرگ در زمینه صرفه

میلیون تن بر مواد غذایی تولیدی کشور  21سال گذشته،  3.5ورزان توانسته در طول وی تصریح کرد: وزارت کشاورزی به همت کشا

 .بیفزاید و این به معنی تحرک بسیار خوب در زمینه کشاورزی است

 9.4هم این رشد در زمینه مواد غذایی  95به  94درصد و از سال  15بیش از  94تا  92جمهوری افزود: رشد کشاورزی از سال رئیس

اندرکار خودکفایی هایی که دستروحانی بیان کرد: باید از همه آن.ده است و این یک تحول بزرگ در امر کشاورزی استدرصد بو

 .مردم در زمینه تولید مواد غذایی هستند، قدردانی کرد؛ مسأله امنیت غذایی برای ما بسیار مهم است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960117000871 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی  های مالکان به تجمیع و یکپارچهاعالم جزئیات مشوق

سازی و جلوگیری از خرد شدن  شکیل کارگروه ملی یکپارچهشده و باالتر/ تهای تعیینیادشده به حدنصاب

 اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی

نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ابالغ با تصویب هیأت دولت آیین 

به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه  8/12/1395به گزارش ایانا، هیئت وزیران در جلسه .شد

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب ( 6کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و به استناد ماده )

 :ب کردنامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویآیین  -1385 مصوب –فنی، اقتصادی 

 نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادیآیین 

 :روندنامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین  -1ماده 

 . -1385مصوب  -دی قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصا -الف 

ها،  ها، نهالستان اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ -ب 

 .گردد اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آن ها محصوالت زراعی، باغی، دامی و شیالتی تولید می

 .قانون( 1های تعیین شده توسط هیئت وزیران موضوع ماده ) حد نصاب حد نصاب فنی و اقتصادی: -پ 

خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل  -ت 

 .شودای فنی و اقتصادی منجر میه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصابکشی و قطعه دیوارکشی، فنس

رت اختصاصی مالکان و در صو های مرزبندی و موانع رفع تسطیح، نظیر عملیاتی با که زمین اصالح از فرآیندی  سازی: یکپارچه -ث 

ید ابع تولهای آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر من های بین مزارع و تأسیس شبکهلزوم احداث جاده

 .گرددهای فنی و اقتصادی منجر می با حداقل نصاب

 .تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم -ج 

 .های فنی و اقتصادی ممنوع استتفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب  -2ماده 

ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب ها، بخشداری ها، دهیاری  امالک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریادارات ثبت اسناد و  -3ماده 

مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر 

گردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع هزارم( تهیه میبا مقیاس مناسب و حداقل یک دو ) UTM مختصات جغرافیایی

های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی  ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایتحد نصاب

ی نبودن اراضی کشاورزی واقع در اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولت -1تبصره .نبودن آنها استعالم نمایند

حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آن ها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت 

 استعالم مربوط شهرستان زیست محیط حفاظت یا آبخیزداری و طبیعی منابع شهرسازی، و راه محیط زیست حسب مورد از ادارات

 .نمایند اعالم کتبی صورت به را جهادکشاورزی اداره استعالم پاسخ ماه یک حداکثر ظرف موظفند مذکور اراتاد. نماید

نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین  -2تبصره 

 رسیدگی قانونی مراجع در مقررات ی یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقضها عدم ارایه پاسخ در مهلت -3تبصره .اقدام نماید

 .شد خواهد
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 صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب -4ماده 

 .کیت بالمانع استهای فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مال

گردد، جلوگیری به عمل وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می -5ماده 

با اصالحات بعدی آن، به مراجع قانونی  - 1374مصوب  -ها آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 .رفی کندصالح مع ذی

 های فنی و اقتصادی اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب -6ماده 

شود، به محض اطالع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی قانون صادر می ( 2و برخالف ماده )

 .گیرندمتخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار میصالحه اقدام نماید. 

مندرج  احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی -7ماده 

 .واهد شددر دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابالغ خ

های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و  اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح -8ماده 

باشد. این قید به عنوان جزءالینفک در مندرجات قرارداد گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی حقوقی واگذار می

 .گردد نتقال درج میواگذاری و سند ا

های سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاببه منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه -9ماده 

های حمایتی، تسهیالت و امتیازات از  تعیین شده و باالتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه

 :موارد زیر قرار دهد جمله

های نوین های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه  اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک )تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه -الف 

 (های دسترسی بین مزارعهآبیاری و جاد

 توسعه و نوسازی باغات -ب 

 آالت بخش کشاورزی ماشین -پ

 های تولید یارانه نهاده -ت 

 های عامل عطای تسهیالت حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانکا -ث

ها برای مالکان  های نوین آبیاری و زیرساختدرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش  100تأمین تا  -ج 

 .های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایندکت های تعیین شده اقدام به تشکیل شر اراضی که طبق حد نصاب

نامه، اعتبارات  این آیین( 9قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده )( 3سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده ) -10ماده 

 .بینی و تأمین نماید های مربوط پیش های سنواتی دستگاهالزم را در بودجه 

 ایدب دارند باالتر و اقتصادی و فنی نصاب حد سازی اراضی خود را بهاشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه -11ماده 

ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه دکشاورزی شهرستان ذیجها اداره به

اکثر دو ماه بررسی الزم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل اعالم اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حد

نماید. اداره ثبت اسناد و امالک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت  می

ون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه قان( 5و )( 4به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد )

 .نمایدوجهی )مالیات، عوارض و حقوق دولتی( اقدام 
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گیری در خصوص نحوه سازی اراضی کشاورزی و تصمیم  به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه -12ماده 

سازی و جلوگیری از خردشدن  نامه، کارگروه ملی یکپارچهاین آیین ( 9قانون و ماده )( 3ماده ) ها و امتیازات مندرج درو میزان مشوق 

ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور،  اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی

 .شود زی تشکیل میسازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مدیرعامل بانک کشاور

ی ئولیت پیگیرمس کارگروه دبیر عنوان به دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رییس سازمان -1تبصره 

 .مصوبات کارگروه را بر عهده دارد

 .شودکارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می  -2تبصره 

نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس  ستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابالغ این آییند -3تبصره 

 .گردداز تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابالغ می 

فظ و پایداری کاربری اراضی سازی و حبرداران در یکپارچه وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره -13ماده 

 .های ترویجی و آموزشی الزم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد کشاورزی، فعالیت

های ترویجی و آموزشی،  های عمومی موظفند با اجرای برنامهسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه -14ماده 

 .نامه را فراهم نمایندت به مفاد این آیین های عمومی نسب زمینه افزایش آگاهی

وزارت جهادکشاورزی )سازمان امور اراضی کشور( و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس  -15ماده 

 .نامه نسبت به ایجاد زیرساخت الزم جهت تبادل الکترونیکی استعالمات اقدام نماینداز تصویب این آیین 

 مرکزی بانک – کشور وزارت – نیرو وزارت – کشاورزی جهاد وزارت  به را مصوبه این جمهوری رییس اول معاون جهانگیریاسحاق 

  /.است کرده ابالغ ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان ی ایران، سازمان برنامه و بودجه واسالم جمهوری

http://www.iana.ir/fa/news/42561/%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 برراهکاری برای تامین محصوالت کشاورزی آب« کشت فرا سرزمینی »

 .منابع آب و زمین دارندهای تامین محصوالت مورد نیاز کشاورزی در کشورهایی است که محدودیت کشت فرا سرزمینی یکی از روش

های سال های مناسب کشاورزی در طولبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، کشور بزرگ ایران با وجود برخورداری از زمین

از کی بر، روبرو بوده است. یگذشته به دلیل مدیریت ناهمگون حوزه آب و تغییر اقلیم با مشکالتی در تولید محصوالت کشاورزی آب

های مناسب اقداماتی که دولت یازدهم از زمان آغاز به کارش برای تامین این محصوالت در نظر گرفت کشت فراسرزمینی در زمین

نامه های بلند مدت بود. روندی که از اردیبهشت ماه سال گذشته و با ابالغ آیینکشاورزی در دیگر کشورها در قالب تملیک و اجاره

بیشتری به خود گرفت. در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد پیشرفت مناسبی در این  مصوب هیات وزیران سرعت

میلیون هکتار از اراضی برای کشت فراسرزمینی پیشنهاد شده که مذاکره با کشورهای  2.5خصوص صورت گرفته است و اکنون بیش از 

کان امنیت ملی است، سیاستگذاران و مسئوالن در طول چند دهه باتوجه به اینکه امنیت غذایی از ار.مربوطه در حال انجام است

اند تا بتوانیم در محصوالت استراتژیک غذایی نیاز خود را از داخل تامین کنیم. اما بر سر راه این موضوع با مانعی گذشته تالش کرده

دهد های هواشناسی خبر میارد و مدلجدی کمبود منابع آب مواجه هستیم. در شرایطی که کشورمان در منطقه نیمه خشک قرار د

های دیگر از جمله کشت حلهای آینده بیش از پیش با مشکل کمبود آب روبرو است، مسئوالن دولت یازدهم به فکر راهایران در دهه

دولت در تعریف نامه مصوب هیات در آیین.رسد دولت در این روش به نقطه قابل اتکایی رسیده استاند و به نظر میفراسرزمینی بوده

ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصوالت کشاورزی برداری از منابع، عوامل، ظرفیتبهره» :آمده است« کشت فرا سرزمینی»

مفهوم  تعریفی جامع که به روشنی« مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.

نامه مصوب دولت آمده است که وزارت جهاد کشاورزی دهد. در آیینع کشاورزی و تامین نیازهای غذایی کشور را شرح میاین نو

ربط و با رعایت قوانین و مقررات های ذیهای امورخارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاهمکلف است با همکاری وزارتخانه

رسد که بخشی از ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی اقدام کند و به نظر میها و حمایتوقمربوط، نسبت به تنظیم و ارایه مش

ت دول»سال گذشته اکنون به ثمر رسیده است. در همین خصوص روز گذشته محمود حجتی به ایرنا گفت: های دولت در یکتالش

های روغنی به طور جدی ای و دانهها از جمله ذرت دانهیازدهم به دلیل کمبود منابع آبی طرح کشت فراسرزمینی را برای برخی کاال

تا یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشورهای دیگر برای  800مورد پیگیری قرار داد. بنابراین در دولت تدبیر وامید نزدیک 

تاکید کرده است با توجه به  همچنان که وزیر جهاد کشاورزی«.کشت فراسرزمینی ایرانیان مورد تایید و انعقاد قرارداد قرار گرفت

ها های آبی و خاکی کشور ممکن است برای خودکفایی در تولید برخی محصوالت مورد نیاز کشاورزی به این عرصهمحدودیت در عرصه

ای به دلیل پیشرو بودن صنعت دام و طیور و توسعه مابقی صنایع تقاضای اتکا کنیم؛ چرا که برخی محصوالت همچون ذرت دانه

ایران به دلیل قرار گرفتن »وی ویژگی ذرت را تولید این محصول در فصل تابستان دانست و افزود: .فزونی دارد که باید تامین شودروزا

در منطقه خشک، در فصل تابستان به علت نبود بارندگی هیچ آب سبزی برای تولید ندارد. با وجود تولید دو تا سه میلیون تنی و 

 «.ای جز تولید این محصوالت مورد نیاز در کشورهای مستعد نداریمدی به علت باال بودن تقاضا، چارهافزایش محصول به صورت عمو

 های روغنیشود که سال گذشته بیش ترین ارز خارج شده از کشور برای تامین ذرت و دانههای حجتی در حالی عنوان میاین گفته

، ذرت دامی به 1395می ایران دو قلم کاالی عمده وارداتی در سال بوده است؛ به شکلی که بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسال

میلیون دالر بوده است که منابع کشور را تحت تاثیر جدی قرار  909میلیون دالر و لوبیای سویا به ارزش  413ارزش یک میلیارد و 

عث نیاز روزافزون ایران به برخی خودکفایی محصوالت استراتژیک با در شرایطی که افزایش جمعیت کشور و سیاست.داده است
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را به عنوان امکانی « کشت فراسرزمینی»های روغنی، ذرت و گندم شده است، تغییر اقلیم و کمبود بحران محصوالت از جمله دانه

 روی دولتمردان قرار دارد. این شیوه کشت از دیرباز توسط کشورهای که شرایط مشابهی چون ایرانسازگار با شرایط فعلی پیش

ی تواند نیاز هر کشورهای ارزان و قابل کشت با آب و هوای مناسب، میاند، مورد استفاده قرار گرفته است. اجاره بلند مدت زمینداشته

شود. های روغنی مورد نیاز از خارج وارد میبه محصول کشاورزی مورد نیازش را رفع کند. در حال حاضر بخش مهمی از ذرت و دانه

 هاست برای تامین نیاز غذاییکه کشورهایی نظیر چین و ترکیه و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سال این در حالی است

دهد اند. بررسی جمیع شرایط نشان میخود به کشت فراسرزمینی در برخی کشورهای آفریقایی و البته آسیای میانه روی آورده

اهبردی و دراز مدت ما در حوزه کشاورزی و غذایی ندارد، بلکه در مسیر تامین های راستفاده از این روش نه تنها منافاتی با سیاست

وزیر جهاد کشاورزی هم با تاکید بر این که .شودپایدار امنیت غذایی، صیانت از منابع محدود آبی و حمایت از تولید ملی قلمداد می

ها، بخش عمده نیاز کشور از با وجود تمامی تالش»گوید: میدرصد نیاز ساالنه برسد  70های روغنی کشور به تالش داریم تولید دانه

شود بنابراین ضروری است که کشت دو محصول مذکور در خارج از کشور شکل بگیرد که از بدو تشکیل دولت محل واردات تامین می

ها سیاسی، دیپلماسی مایتبا وجود این که حداقل پشتیبانی و ح»حجتی اضافه کرد: «.یازدهم این موضوع به طور جدی پیگیری شد

های خراسان، اصفهان، فارس به دولت و مجلس ساختاری را برای این طرح شکل داده، با استقبال خوب کشاورزان مجرب در استان

های وزیر عمده قراردادهای کشت فراسرزمینی مربوط به قزاقستان و روسیه است و اکنون بر اساس گفته «.ایمآبی روبر شدهدلیل کم

نامه کشت فراسرزمینی در کشورهای قزاقستان، روسیه، اوکراین، غنا، گرجستان و برزیل در حال پیگیری و انجام است. این در بر

هزار هکتار از قراردادهای  30تا  20ای و بخشی به شکل مالکیتی است به طوری که بین حالی است که بخشی از این قراردادها اجاره

هزارهکتار از قراردادهای برزیل مالکیتی است. البته مطابق آنچه در قراردادهای کشت فراسرزمینی  70تا  60با گرجستان و بین 

 49تا  25های ها بلند است و اکنون نیز قراردادهای منعقد شده توسط وزارت جهادکشاورزی به شکل اجارهمرسوم است، اجاره زمین

داخل  تر ازای به مراتب پایینید در میان کشاورزان به وجود آمده تا با هزینهبا آغاز اجرای کشت فراسرزمینی، اکنون این ام.ساله است

های های کشاورزی برای کشاورزان در زمینو بدون نگرانی از کمبود آب به رفع نیاز غذایی جامعه ایران بپردازند. بنا بر آمارها هزینه

توانند محصول خود را در داخل کشور به فروش برسانند. همچنین های داخلی است و عالوه بر اینکه میخارجی بسیار کمتر از زمین

تواند به منبع درآمد ارزی برای کشور تبدیل شود. به این ترتیب شرایط برای حضور جدی زمینه صادرات آن نیز فراهم است که می

 .آمده استبخش خصوصی و کشاورزان برای استفاده از کشت فراسرزمینی و تولید مورد نیاز کشور به وجود 

http://www.iana.ir/fa/news/42377/%DA%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 ها در وزارت نیرو مشخص نیستهای پسابرجام برای احیای دریاچه ارومیه/ وضعیت تخصیصپتانسیل

های احیای دریاچه ارومیه سه پایلوت در نظر ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: برای اجرای پروژهدفتر برنامهمدیر 

وضه منظور انتقال تجربیات حگرفته شده است. هیاتی از ملبورن استرالیا با هدف بازدید از حوضه آبریز دریاچه ارومیه و عقد قرارداد به

 .شویمها، وارد همکاری مییران سفر خواهند کرد و با انتخاب یکی از این پایلوتماری دارلینگ، به ا

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نشستی خبری که در محل به گزارش خبرنگار ایانا، مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه

دین ماه اعالم کرد.به گفته وی عزیمت این هیات استرالیایی فرور 31این ستاد برگزار شد، زمان حضور هیات استرالیایی در ایران را 

رگیر در های دبه ایران، به دنبال سفر هیاتی متشکل از کارشناسان اتاق بازرگانی، وزارت نیرو، کشاورزی، ستاد احیا و سایر دستگاه

ی دارلینگ با هدف بررسی تجربیات استرالیا در شود. پیش از این هیاتی ایرانی از حوضه مارحوضه آبریز ارومیه به استرالیا، انجام می

مدیریت این حوضه، بازدید کرده بود.تجریشی گفت: هیات استرالیایی برای انتقال تجربیات خود از ایران مبالغی را به عنوان حق 

 ایم.مشاوره دریافت خواهند کرد اما هنوز رقم آن مشخص نشده است زیرا به مرحله عقد قرارداد نرسیده

های مورد نظر توسط این های خود را از پایلوت تحت مدیریت فائو انتخاب کند، هزینهفزود: اگر این هیات، منطقه اجرای برنامهوی ا

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد: حوضه ماری دارلینگ المللی پرداخت خواهد شد.مدیر دفتربرنامهمجموعه بین

شود و دولت دچار چالشی مشابه دریاچه ارومیه می 1992دچار تنش آبی شده است. این حوضه از سال  ای است کهجدیدترین حوضه

یابد. در حال حاضر دولت استرالیا هایی چشمگیری در این حوضه دست میمیلیارد دالر به موفقیت 30سال با صرف  20استرالیا طی 

 توانند به یکدیگر آب بفروشند.های کم آبی، افراد میاین ترتیب در سالبازار آبی را در حوضه ماری دارلینگ شکل داده است. به 

در  کند، تجربیات خود راوی یادآور شد: هیات استرالیایی پس ورود به ایران در کنگره ملی عمران که دانشگاه شریف آن را برگزار می

سفر به آذربایجان، از حوضه آبریز دریاچه ارومیه بازدید کنند و سپس با هشت محور ارایه خواهند کرد. یک کارگاه آموزشی برگزار می

 خواهند کرد. پس از بازگشت نیز با مدیران وزارت نیرو دیدار خواهند داشت.

 انتخاب سه پایلوت برای مدیریت مصرف

شه چهار سال شوند تا نقنفر گرد هم جمع می 150تجریشی بیان کرد: ششم و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه ارومیه 

های احیای دریاچه ارومیه آینده برای احیای دریاچه ارومیه را تدوین کنند. در این گردهمایی، سه منطقه پایلوت برای اجرای پروژه

 درصدی مصرف آب است. 40ها، کاهش شود. هدف اصلی از اجرای این پروژهدر نظر گرفته می

شود و پایلوت هزار هکتار شروع می 12ر یک سد واقع شوند. وسعت این مناطق از وی عنوان کرد: تالش کردیم مناطق پایلوت در زی

ها آب کم دارد، پایلوت دوم دارای آب زیاد است های این مناطق نیز متفاوت است. یکی از پایلوتپنج هزار هکتاری هم داریم. ویژگی

های کشی و غیره را دارد. هدف از انتخاب این پایلوتبکه، لولههای الزم برای مدیریت آب اعم از شو سومین پایلوت نیز تمام زیرساخت

 متنوع، آن است که نتایج اقدامات در این مناطق را بتوانیم برای سایر نقاط حوضه آبریز ارومیه استفاده کنیم.

ش میه نباید منجر به کاهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: کاهش مصرف آب در حوضه آبریز ارومدیر دفتربرنامه

درصدی مصرف شده است اما معشت  16های ستاد احیا منجر به کاهش درآمد کشاورزان شود. در پایین دست سد بوکان اجرای پروژه

 کشاورزان منطقه به هیچ وجه دچار مشکل نشده است.

 درصدی بودجه ستاد احیا در سال گذشته ۳0تخصیص 

 ریح وضعیت بودجه احیای دریاچه ارومیه از آغاز تشکیل این ستاد پرداخت.در ادامه این نشست، تجریشی به تش
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صندوق توسعه "و  "12و  10ماده "، "های اجراییردیف اعتبارات دستگاه"های احیای دریاچه ارومیه از سه محل به گفته وی، پروژه

این  های ستاد احیا ازچه ارومیه یادآور شد: عمده پروژهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاکنند.مدیر دفتربرنامه، اعتبار دریافت می"ملی

میلیارد تومان اعتبار برای ستاد احیا در  120، یک هزار و 12و  10از محل ماده  95شود.وی گفت: در سال محل تامین اعتبار می

 میلیارد تومان از این رقم، به ستاد تخصیص داده شد. 300نظر گرفته شده بود که فقط 

میلیارد تومان اعالم کرد که  725و  920را به ترتیب  12و  10از محل ماده  93و  94دجه در نظر گرفته شده در سال تجریشی بو

 بینی شده، به ستاد احیا تخصیص یافته بود.میلیارد تومان از ارقام پیش 184و  290فقط 

ایی و ارایه های اجرته و با افزایش فعالیت دستگاهبه گفته وی اعتبارات اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی، هیچ سقفی نداش

های مختلف، فعالیت خود را افزایش های اجرایی در سالکند اما دستگاهصورت وضعیت، میزان توزیع اعتبار هم افزایش پیدا می

حوضه آبریز ارومیه انجام  دهد با وجود نبود مشکل در تخصیص اعتبار، حجم مشابهی از فعالیت را درها نشان میاند و بررسینداده

 160و  403، 375به ترتیب  93و  94، 95های ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد: در سالاند.مدیر دفتربرنامهداده

 های احیای دریاچه ارومیه شده است.میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی صرف اجرای پروژه

های ستاد احیا به شمار شود اما در ردیف پروژهآبیاری تحت فشار نیز از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می وی اضافه کرد: بودجه

میلیارد تومان بودجه از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص  160و  403، 412به ترتیب  93و  94، 95های رود. در سالنمی

میلیارد تومان  64و  112به ترتیب  94و  93ت نیرو و جهاد کشاورزی نیز در سال های سنواتی وزاریافته است.تجریشی افزود: بودجه

های احیای دریاچه، ، هیچ تخصیصی به بودجه سنواتی این دو دستگاه برای اجرای پروژه95اسفند ماه سال  20بوده است و تا تاریخ 

و بازرسی و تعادل بخشی متوقف شد که به روند احیای  های گشتداده نشده است.وی ادامه داد: به دلیل عدم تخصیص بودجه، پروژه

بندی وضعیت بودجه سال گذشته ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در جمعدریاچه ارومیه آسیب وارد کرد.مدیر دفتر برنامه

 1800سه ردیف یاد شده،  غرب کشور ازستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: کل اعتبار در نظر گفته شده برای احیای دریاچه شمال

بینی شده درصد بودجه پیش 30میلیارد تومان آن به ستاد احیا تخصیص داده شد. به این ترتیب  675میلیارد تومان بود که حدود 

کند های ستاد احیا را با مشکل مواجه میایم.وی تاکید کرد: عدم وجود نظم زمانی در پرداخت اعتبارات، اجرای پروژهرا دریافت کرده

 ها را بگیریم.نظمی در اجرای برنامهکنیم که با تمهیداتی، جلوی بیبنابراین تالش می

گذار خارجی و استفاده از پتانسیل صندوق توسعه ملی برای احیای دریاچه ارومیه هستیم. تجریشی گفت: به دنبال جذب سرمایه

المللی ا کمک کارشناسی که عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بینهای پسابرجام استفاه کرده و بضمن آنکه تصمیم داریم از ظرفیت

های خود از اتحادیه اروپا کمک دریافت کنیم. زیرا اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه به ما معرفی کرده است، برای اجرای پروژه

 دهد.های محیط زیستی بودجه اختصاص میپروژه

 ای که هیچ وقت دریافت نشدآبهحق

میلیارد  2.6میلیون مترمکعب ) 657ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت نیرو دو هزار و گفته مدیر دفتر برنامه به

 آبه را به دریاچه اختصاص نداده است.گاه این حقآبه برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته است اما هیچمترمکعب( حق

ه آبه دریاچتواند اعالم کند در کجا، چه زمانی و چگونه حقی ندارد و به همین دلیل نمیوی مدعی است: وزارت نیرو تخصیص استان

ارومیه را به این دریاچه اختصاص خواهد داد.تجریشی بیان کرد: وزارت نیرو متولی تعیین تخصیص آب در کشور است. این وزارتخانه 

ریزی حوضه آبریز ارومیه تعیین کرده است. در گذشته قابل برنامهآبه محیط زیستی دریاچه ارومیه را بر اساس کاهش میزان آب حق

میلیارد مترمکعب است اما با بازنگری در آمارها حجم آب قابل  8.7ریزی حوضه آبریز ارومیه شد حجم آب قابل برنامهتصور می
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به بخش آتی ارومیه تعیین شد اما حقآبه محیط زیسریزی این حوضه به عدد هفت میلیارد مترمکعب رسید. بر این اساس، حقبرنامه

 شود.میلیارد مترمکعب محاسبه می 8.7کشاورزی همچنان بر اساس عدد 

گیرد در حالی که هایی که بارش کم است و نگران تخلیه سدهاست، حق دریاچه ارومیه را ندیده میوی افزود: این وزارتخانه در سال

 کند.هیچ فشاری به بخش مصرف کننده وارد نمی

فروردین ماه سال جاری  9آبه دریاچه ارومیه، ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: آخرین رهاسازی حقمدیر دفتربرنامه

هایی از سدهای بوکان، زوال، مهاباد، شهرچای و قلعه چای داشتیم که در قطع شده است.وی ادامه داد: در سال گذشته رهاسازی

میلیارد مترمکعب آب  1.4، 94ها در سال رسد. رهاسازی از سدها و الیروبی رودخانهون مترمکعب میمیلی 319مجموع به کمتر از 

تر به های خشک شده نیستند بلکه بیشرا به سمت دریاچه سرازیر کرده است.تجریشی گفت: در دنیا به دنبال تامین تراز آبی دریاچه

 کنیم.را پیگیری می دنبال تثبیت کانون ریزگردها هستند. ما هم این سیاست

 بینی شده در برنامه عقب هستیم.متر از ارتفاع آب پیشسانتی 86وی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم تامین به موقع اعتبارات، 

کیلومتر مربع است در حالی که در آغاز فعالیت ستاد احیا، وسعت  300به گفته وی وسعت دریاچه ارومیه در حال حاضر دو هزار و 

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه بیان کرد: با توجه به وضعیت تبخیر و کیلومتر مربع بود.مدیر دفتربرنامه 700دریاچه  این

کیلومتر  1500ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، انتظار داریم در تابستان وسعت دریاچه به کمتر از اهش میزان بارش

متر است. بنابراین با گرم سانتی 60درصد وسعت دریاچه دارای عمقی کمتر از  60متر تبخیر آب داریم.  1.3ه مربع برسد. زیرا ساالن

 شوند./شدن هوا این مناطق کم عمق، خشک می

http://www.iana.ir/fa/news/42368/%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 مبادله تفاهم نامه همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت محیط زیست کره جنوبی

 شودهای کهگیلویه و بویراحمد احیا و پساب گیالن تصفیه میرودخانه

ب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در کره جنوبی، شرکت مدیریت منابع آ KEITI نامه همکاری میان شرکتتفاهم

 .های کهگیلویه و بویراحمد و تصفیه پساب گیالن روز یکشنبه امضا شدارتباط با انجام مطالعات طرح جامع احیای رودخانه

اون جهانگیر حبیبی معهای آب و آبفای وزارت نیرو، تقی عبادی مدیرکل دفتر استانداردها و طرحگزارش ایانا از پاون، در این جلسه به

پور از شرکت ای کهگیلویه و بویراحمد و علیداوودی مهر از شرکت آب منطقه برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران،حفاظت و بهره

شماری از  از مدیران وزارت محیط زیست کره جنوبی، "لی"مهندسی آب و فاضالب کشور و شماری از کارشناسان مرتبط از ایران و 

شرکت تکنولوژیِ کره، شرکت وری و شرکت دیلیم  سفارت کره، ان و کارشناسان سازمان تکنولوژی و صنعت محیط زیست،مدیر

های آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در سال گذشته ما با در ابتدای نشست عبادی، مدیرکل دفتر استانداردها و طرح.حضور داشتند

رتباط بودیم ودر حال حاضر تمایل به همکاری در زمینه محیط زیست با کره جنوبی وجود های مختلفی از کره جنوبی در اوزارتخانه

 .های زیرمجموعه آن داشتیموی افزود در سال گذشته بیش از پنج جلسه در سطوح مختلف با وزارت محیط زیست کره و شرکت.دارد

محیط زیست اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر دولت کره در نامه همکاری بین ایران و کره در زمینه در ادامه، لی به انعقاد تفاهم

کند و آمادگی همکاری بیشتر با ایران در زمینه رفع مشکل آب های جدیدی را دنبال میزمینه تصفیه فاضالب و کیفیت آب سیاست

های گیری از ظرفیتایران برای بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، به آمادگیحبیبی، معاون حفاظت و بهره.و فاضالب را دارد

ها اشاره کرد و گفت: در این راستا استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان پایلوت انتخاب شده فنی و تخصصی کره در بحث رودخانه

های این کشور و مدلها تجارب خوبی دارد، ایران عالقه دارد از دانش ارزنده است. از آنجا که کره جنوبی در زمینه ساماندهی رودخانه

های کهگیلویه و نامه همکاری در زمینه طرح جامع احیای رودخانهدر پایان طرفین تفاهم.ها استفاده کندجدید ساماندهی رودخانه

 بویراحمد و تصفیه پساب گیالن را امضا کردند

na.ir/fa/news/http://www.ia42544/%D8%B1%D9%88%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

رونمایی از سند توسعه روستایی/ معطل نگه داشتن الیحه دوفوریتی دولت در حمایت از اشتغال روستاییان 

 بام عدالت رسیدتوان به پشتبه دلیل انتخابات/ تدوین طرح امنیت شغلی دهیاران/ با نردبان دروغ نمی

شورهای یاب با حضور کرئیس جمهوری با انتقاد از حمله موشکی آمریکا به سوریه، تأکید کرد: ایران خواهان تشکیل یک هیأت حقیقت

ریه وها و افراد مغرض است تا این هیأت بررسی کند که سالح شیمیایی چگونه و از کدام مرز وارد سبی طرف و بدون حضور آمریکایی

 شده است؟

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی روز شنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی، گفت: امروز 

ای از سوریه از سالح شیمیایی استفاده شده؛ البته اینکه چه کسی استفاده کرده و نوع آن معلوم نیست، به بهانه اینکه در یک نقطه

های الزم سال پیش بازرسی 3گیرد. این در حالی است که سازمان ملل به صراحت اعالم کرده که یه مورد هدف موشکی قرار میسور

ها را از آنجا جمع آوری کرده است.رئیس جمهوری تصریح کرد: امروز باید روشن شود که این را در سوریه انجام داده و اینگونه سالح

جهان  کنند که پلیس و قاضیها تصور میدام مرز به آنجا آمده است.روحانی با تأکید بر اینکه آمریکاییسالح شیمیایی چگونه و از ک

هستند، اظهار کرد: در جریان اخیر خودشان قضاوت کرده و خودشان وارد عمل شدند و نیمه شب با موشک یک پایگاه هوایی در 

اه سوریه را هم شهید کردند. باید روشن شود که این تجاوز به چه مناسبتی به ای از مردم بی گنسوریه را مورد حمله قرار داده و عده

یک کشور مستقل انجام شده است.رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: کسانی که امروز در آمریکا مستقر شدند یکی از ادعاهایشان 

آمریکا اظهار خوشحالی کرده و جشن گرفتند.  های سوریه از حملهمبارزه با تروریسم بود. این در حالی است که امروز همه تروریست

جنگد وارد عمل شدند و حامی و ها میگفتند پس چرا درنخستین اقدام خود علیه ارتش سوریه که با تروریستآنان اگر راست می

ت: اینان ست، گفها شدند.روحانی با طرح این پرسش که با کدام قانون و مجوز حمله موشکی به سوریه انجام شده اپشتیبان تروریست

حتی از سازمان ملل و کنگره خود ، که البته از نظر ما ایراد دارند، نیز اجازه نگرفتند و تجاوزگرانه، وقیحانه و ظالمانه همه اصول و 

د هد که بایدحقوق بین المللی را نادیده گرفته و به کشور سوریه حمله کردند.رئیس جمهوری تصریح کرد: اینگونه اقدامات نشان می

بیش از گذشته بیدار و متحد باشیم، آنهایی که امروز در آمریکا سر کار آمده اند، مشخص نیست که چه خواب و خیالی برای منطقه 

 دیده اند. لذا باید هوشیارانه و با برنامه ریزی درباره احتماالت مختلف برای شرایط گوناگون آماده و مهیا باشیم.

ش قدرت ملی ایران است و تخریب و یاس آفرینی به اسم انتخابات در جامعه باید متوقف شود و روحانی تصریح کرد: انتخابات نمای

م ها به مردکند؛ پس چرا واقعیتگوید و تخریب نمیهمه بدانیم که یک مسلمان پیرو پیامبر اسالم)ص( و ائمه اطهار)ع( دروغ نمی

 کنید.شده، جنگ می شود و با امیدی که امروز در دل مردم درخت باروریگفته نمی

شود یک فرد خود را ایرانی و مسلمان بداند و سخن غلط ، دروغ و ناروا علیه برادر خود بیان کند. رئیس جمهوری افزود: چطور می

 ی کهباشیم. لذا هر کسخواهیم رو در روی یکدیگر باشیم بلکه به دنبال رقابت سالم میامروز ما به دنبال ایجاد حماسه هستیم و نمی

 های خود سخن بگوید.ها و برنامهشود باید از لیاقتبه میدان انتخابات وارد می

رسد و به فرض محال هم که برسد ارزشی ندارد روحانی تأکید کرد: همه بدانند که هیچ کس با دروغ، تخریب و تهمت به جایی نمی

ید بر اینکه امروز همه باید به دنبال توسعه و آبادانی کشور توان به پشت بام عدالت رسید.رئیس جمهوری با تأکو با نردبان دروغ نمی

توانیم شاهد اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال باالتر در و روستاهای خود باشیم، گفت: اگر در بخش کشاورزی موفق شدیم، می

اردیبهشت  29ی است، اظهار داشت: های پیش روو سال 96اردیبهشت روز تاریخی سال  29کشور باشیم.روحانی با بیان اینکه روز 

 ها بیندازد.روز قدر ملت ایران است و مهم است که چه کسی، چه تصمیمی بگیرد و چه رأیی را بر صندوق

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

92 
 

رئیس جمهوری گفت: امروز در شرایط حساس تاریخی، قرار گرفته ایم و همه بدانند که جمهوریت و اسالمیت ما در سایه انتخابات 

همه مردم، اقوام و مذاهب، روستاییان و عشایر باید به صحنه انتخابات وارد شوند و هیچ کس اجازه ندهد که  خوب خواهد بود، لذا

 کسی بتواند مردم را از این موضوع مأیوس کند. اگر همه پای صندوق رأی برویم بی تردید صندوق آراء معجزه خواهد کرد.

خواهم که برای یک انتخابات ن، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و همه مردم میروحانی گفت: از شورای نگهبان وزارت کشور، استاندارا

 پرشور، سالم، رقابتی و قانونی، تالش کنند و در این حوزه اخالقی در پیش بگیرند که دشمنان را خیره و دوستان را خوشحال کنند.

ای همه روستاییان و برای من که در دوران کودکی و رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کلمه روستا بر

نوجوانی در روستا زندگی کرده ام، همواره خاطره انگیز است، گفت: روستا به معنای صفا، محبت، قلب پاک و مهربان، ارتباط نزدیک 

که روستا از شهر تأمین شود، بل هایها با خداوند بزرگ، حضور نوابغ بزرگ، تولید و خودکفایی است. رسم نبود که نیازمندیتر انسان

دانستند و مردم در روستا در کنار کار کشاورزی، ها روستاها را منبع تولید مواد غذایی، کشاورزی و صنایع دستی میبرعکس شهرستان

 صاحب صنایع کوچکی هم بودند و معتقدم که خانه روستا باید کارگاه تولیدی باشد.

، روستا را زنده، آباد و متحول کرد، گفت: اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، مقاومت اقتصاد از توانروحانی با تأکید بر اینکه می

شود.رئیس جمهوری با اشاره به خودکفایی کشورمان در تولید گندم، اظهارکرد: سال گذشته، سال افتخار برای ملت وستاها آغاز می

میلیون تن  5یعنی زمان شروع بکار دولت یازدهم نیازمند حدود  92ود. در سال ایران بود، چرا که در سفره مان نان و آرد خارجی نب

، همه در تولید گندم، احساس خودکفایی 95روستاییان با تالش و کوشش کاری کردند که در بهار  94گندم بودیم، اما در سال 

 3ز که واردکننده گندم بودیم، امسال قادریم کردیم و در سفره همه نان و گندم پربرکت ایرانی، قرار گرفت و پس از سالیان درا

میلیون تن گندم صادر کنیم.روحانی افزود: در بخش گازوییل هم از وارد کننده به صادرکننده تبدیل شده ایم و در بنزین هم امسال 

 صادر کننده خواهیم شد و این همه به معنای اقتصاد مقاومتی، خودکفایی و خوداتکایی است.

میلیون تن  21، 92نسبت به سال  95ت: با تالش کشاورزان و کارآفرینان در زمینه مواد غذایی توانستیم سال رئیس جمهوری گف

خواند، مواد غذایی بیشتر تولید کنیم.روحانی با تأکید بر اینکه همواره مسئولین، کارگزاران و وزرا را بر توسعه و آبادانی روستاها، فرا می

های ر اینکه یک روستایی زاده هستم ، بلکه به خاطر آنکه تولید و حرکت اقتصادی و پیشگیری از مهاجرتگفت: این فرا خوان نه به خاط

 تواند پایه و ستون اقتصاد سربلند یک کشور باشد.شود لذا روستا میبی رویه از روستاها آغاز می

برق نداشته باشد، وجود ندارد، گفت: ورود برق به  خانوار که 10رئیس جمهوری با اشاره به اینکه امروز در کشورمان روستای باالی 

، 97تواند تحول جدیدی را در توسعه روستاها ایجاد کند و همچنین بر اساس اعالم وزیر نیرو در سال روستا اقدام بزرگی است و می

روستا آب آشامیدنی سالم  200هزار و 5شاهد تحول بزرگی در زمینه آب رسانی به روستاها خواهیم بود و در طول دولت یازدهم به 

هزار میلیارد تومان  2،  95ردیفی در بودجه برای آب روستایی وجود نداشت، اما سال  92رسیده است؛ این در حالی است که در سال 

 میلیارد تومان برای آب روستایی اختصاص خواهد یافت و با برنامه 200هزار و  2به این حوزه اختصاص یافت و امسال نیز بیش از 

 ، آبرسانی به همه روستاهای کشور، تکمیل خواهد شد.97ریزی این دولت در سال 

شود و این میلیون نفر را شامل می 4کنند، جمعیتی بالغ بر روستایی که امروز از آب سالم استفاده می 200هزار و  5روحانی افزود: 

 ، رفاه و بهداشت بیشتر بتوانند در روستا زندگی کنند.نشان دهنده ارزشمند بودن این حرکت بزرگ است تا روستاییان با آرامش

هزار روستا،  14، جمعاً به 92رئیس جمهوری اقدامات دولت در زمینه گازرسانی به روستاها را مورد اشاره قرار داد و گفت: تا سال 

ها و کاش، رسانه ها، واقعیت هزار روستای دیگر گازرسانی انجام شده است و9گازرسانی شده بود و در طول این دولت، به حدود 

 دادند، گر چه هر روستا و روستایی، یک رسانه برای دولت مظلوم یازدهم است.خدمات این دولت را برای این مردم توضیح می
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جمعیت حاضر در سالن گفت: اگر حمایت مردم، روستاییان، تالشگران  "کنیمروحانی حمایتت می"رئیس جمهوری در پاسخ به شعار 

توانستیم این راه پرسنگالخ را ادامه دهیم و امید ما در این راه به خدای متعال و توسل ما به پیامبر)ص( آفرینان نبود حتماً نمیو کار

تواند ما را به مقصد برساند های مردم عزیز است و ادامه این مسیر میهای مقام معظم رهبری و حمایتو خاندان رسالت و به هدایت

، حماسه از روستاها شروع شد و امروز شاهد 92رسیدن به مقصد نهایی نداریم.روحانی خاطر نشان کرد در سال و هیچ تردیدی در 

مرکز  700هزار و  2خانه بهداشت و  995شرایط بهتر بهداشتی و درمانی در سراسر کشور و بویژه در روستاها هستیم به طوری که 

مرکز هم در دست تکمیل است.رئیس جمهوری در ادامه اقدامات دولت در زمینه هزار  6درمانی در این دولت ساخته شده و بیش از 

توسعه شبکه ارتباطات و اینترنت به روستاها را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز دسترسی به ارتباطات و اینترنت یک ضرورت است 

مستقیم به بازار عرضه کنند. لذا یکی از مواردی که بر آن  توانند محصوالت خود را به طورو روستاییان با استفاده از این امکانات می

ین دولت باشد و در طول اتأکید دارم، ارتباط مستقیم تولید کننده و مصرف کننده است و مسیر آن هم شبکه ارتباطات و اینترنت می

 467هزار و  3فزود: در طول این دولت شود.روحانی اهزار روستا به اینترنت وصل شدند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می 25

های های روستایی آسفالت شده است و این به معنای آن است که زیرساختهزار کیلومتر از راه 7کیلومتر راه روستایی احداث شده و 

اشتغال بیشتری هزار شغل برای روستاییان ایجاد شده، اما نیازمند  152شود.رئیس جمهوری گفت: روستایی گام به گام تکمیل تر می

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی  1.5ای را با دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسالمی کردیم تاهستیم، لذا پاییز سال گذشته الیحه

خواهم که هر چه زودتر آن را در دستور کار قرار دهند. البته از برای اشتغال روستاییان اختصاص یابد و از نمایندگان مجلس می

 تواند در انتخابات اثرگذار باشد، ولی معتقدمگویند اگر این الیحه زودتر تصویب شود، میشود که برخی میکنار شنیده می گوشه و

که نباید به این مسایل زیاد فکر کرد، چرا که اگر جوان حتی یک ساعت زودتر مشغول بکار شده و اطمینان بیشتری از آینده شغلی 

ز ثواب و اجر بزرگی برخوردار است. لذا همه وظیفه داریم که در این زمینه تالش کنیم و اینجا جایی خود داشته باشد، این مسأله ا

هزار خانه روستایی تسهیالت پرداخت  691هزار و  253است که باید سرعت عمل داشته باشیم.روحانی افزود: در این دولت برای 

 های اولیه است.انجام شود و آنچه تاکنون انجام شده، گام شده است. البته باید برای آینده روستا کارهای بزرگ تری

ها و اساس رونق رئیس جمهوری در ادامه ضرورت امنیت شغلی دهیاران را مورد تأکید قرار داد و گفت: امنیت شغلی دهیاران از پایه

کمیسیون دولت مطرح است ، زودتر  خواهم، طرحی را که در این زمینه درگرفتن کار و تالش برای روستاهاست و از وزیر کشور می

 نهایی کرده و به هیأت وزیران ارایه دهد.

روحانی تصریح کرد: دهیاران دلسوز، توانمند و غیور، واسطه دولت و ملت هستند و باید بتوانند با خاطری آسوده فعالیت خود را دو 

مختلف مدیریتی را به نفع کشور دانست و اظهارکرد: از چندان کنند.رئیس جمهوری در ادامه استفاده از ظرفیت بانوان در مسئولیت 

ورای ای به این بخش داشت. البته در شبرد و باید توجه ویژههای مختلف را بر دوش بگیرند کشور نفع میاینکه بانوان بار مسئولیت

 ه راحتی بتوانند، مشغول کار شوند.ها وارد کنیم، تا بانوان بعالی اشتغال هم تأکید کردم که امروز باید، شغل را به داخل خانه

 100یر های زرئیس جمهوری با تأکید بر لزوم ارایه تسهیالت ارزان قیمت به روستاییان گفت: بانک مرکزی مکلف است برای همه وام

ظیفه د، این وها نیز موظف هستنمیلیون روستاییان، تسهیالت الزم برای بازپرداخت بدون جریمه و دیرکرد را اعمال کند و همه بانک

را انجام دهند تا روستاییان بتوانند در مسیر توسعه کشور، گام بردارند.روحانی افزود: به همه استانداران نیز تأکید کردم که در همه 

 روستاها دسترسی به مراکز ورزشی برای جوانان و مخصوص بانوان ایجاد کنند، چرا که ورزش موجب سالمت و نشاط جامعه است.

رسد، روستاها نیز برای رشد و تعالی خود، ری خاطر نشان کرد: همچنان که اقتصاد و علم بدون رقابت سالم به جایی نمیرئیس جمهو

اردیبهشت را صحنه رقابت سالم و بزرگ ملی، توصیف کرد و گفت: همه باید به این صحنه  29بایستی بین خود رقابت کنند.روحانی 

اردیبهشت ایران دوخته  29های دنیا و منطقه به های سالم انتخاباتی است و همه چشمرقابت وارد شویم، چرا که اساس مردم ساالری
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داند.عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در این همایش که با حضور دهیاران شده است و دنیای امروز نقش ایران را به خوبی می

هنگام ترین مدیران کشور توصیف کرد و گفت: دهیاران به عنوان مردمی  برگزار شده بود، دهیاران را اجرایی ترین، موثرترین و به

 ساعته در خدمت روستاییان به عنوان شریف ترین مردم کشورمان هستند. 24ترین، کم توقع ترین و پرکارترین مدیران کشور، 

نصیب روستاییان شده است، افزود: دولت وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین زیان عدم توازن و تعادل در توسعه کشور 

های مالی تالش کرده، بخشی از این عدم توازن را تدبیر و امید در سه سال و نیم سپری شده از فعالیت خود و با وجود محدودیت

اها به تبرطرف کند که در این مسیر موفق بوده است.رحمانی فضلی اظهارکرد: دولت تدبیر و امید در راستای تقویت مدیریت روس

تا به حال به  80هزار میلیارد تومان اعتباری که از سال  10دهیاری جدید تاسیس کرده و از مجموع حدود  5345دست روستاییان 

 درصد آن در زمان فعالیت دولت یازدهم بوده است. 71روستاها تخصیص داده شده، حدود 

درصدی روبرو  144ها با رشد های زنان در دهیاریفاده از ظرفیتوی تصریح کرد: در مدت فعالیت دولت تدبیر و امید، حضور و است

به عنوان الگوی توسعه  96استان کشور انتخاب شده که در سال  31روستای نمونه در  31بوده است.وزیر کشور با اشاره به اینکه 

شین آالت عمرانی به روستاها و درصد تجهیزات و ما 22برای همه روستاهای کشور معرفی خواهند شد، خاطرنشان کرد: واگذاری 

 درصد پایگاه آتش نشانی احداث شده در روستاها در دوران دولت تدبیر و امید انجام شده است. 56

http://www.iana.ir/fa/news/42470/%D8%B1%D9%88%D 
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 ست هابرنامه و سیا
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

ها؛ دو برنامه  سازی و اثربخشی در مأموریتوی هیأت علمی طی سه سال گذشته/ چابکرنفر نی ۳27جذب 

 مهم سازمان در سال جدید

وها از سال درصدی نیر 15معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به کاهش 

نفر نیروی هیات علمی طی سه  327تاکنون در سازمان و اصالح نسبت نیروی انسانی غیر هیات علمی به هیات علمی، گفت:  92

 .سال گذشته جذب این سازمان شده اند

له معاونت زارع فیض آبادی موفقیت های حاص تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی احمدسازمان به گزارش ایانا از روابط عمومی 

خود را حاصل همکاری معاونان برنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه های تحقیقاتی برشمرد و چابک سازی در ساختار سازمانی و اثربخشی 

 در ماموریت های سازمان را از اهم برنامه های این سازمان دانست.

ح نسبت نیروی انسانی غیر هیات علمی به هیات تاکنون در سازمان و اصال 92درصدی نیروها از سال  15وی با اشاره به کاهش 

 نفر نیروی هیات علمی طی سه سال گذشته جذب سازمان شده اند. 327علمی،یادآور شد: 

با بیان آماری از خروج نیروها از چهار سال  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیمعاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان 

نفر بوده است. زارع ماشینی کردن کارها را در کاهش نیروی انسانی مؤثر دانست و با  791اد شامل یک هزار و گذشته افزود: این تعد

اشاره به محورهای شش گانه کاری سازمان خاطرنشان ساخت: رویکرد سازمان بودجه ریزی در امور پژوهش، آموزش، ترویج، نظارت، 

درصدی درآمدهای سازمان و فشاری که بر مؤسسه های تحقیقاتی  21ه به افزایش تولید و ذخائر ژنتیکی است.وی در پایان با اشار

 ایجاد شده، کاربرد این اعتبارات را برای کل مجموعه دانست.

http://www.iana.ir/fa/news/42315/%D8%AC%D8%B0 
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 ست هابرنامه و سیا
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

صنعت موظف به استفاده از سوخت پاک شد/ ارائه اطالعات خالف واقع به بازرسان درباره آالینگی مراکز  

 شودهای صنعتی تبدیل به فضای سبز میدرصد شهرک 10تولیدی جریمه دارد/ 

دی برای بخش صنعت کشور داشت. بر اساس مصوبات امروز مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه هوای پاک مصوبات متعد

خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی تمامی مراکز صنعتی، تولیدی و کارگاهی را موظف به استفاده از سوخت استاندارد 

فروردین(  21روز )دوشنبه، به گزارش ایانا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی ام.های هوا کردندمنظور کاهش آالیندهبه

رأی ممتنع  3رأی مخالف و  19رأی موافق،  162این الیحه با  13مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه هوای پاک با ماده 

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمامی  218از مجموع 

این الیحه آمده است:  13در ماده .های هوا کندرا موظف به استفاده از سوخت استاندارد به منظور کاهش آالیندهمراکز صنعتی 

عمومی و کارگاهی اعم خدماتی، االجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، سال پس از الزمحداکثر یک

استاندارد مصوب استفاده نمایند. درصورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور  از دولتی و غیردولتی، موظفند از سوخت

 های هوا باشد.های منتشره، درحدود مجاز انتشار آالیندهمکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آالینده

 گزارش خالف واقع مستوجب جریمه

کسانی را که اسناد و مدارک و اطالعات خالف واقع درخصوص آالیندگی  نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین مجازات و جریمه

رأی مخالف  12رأی موافق،  139الیحه هوای پاک، با  16آنها با ماده  .مراکز تولیدی به بازرسان مربوطه ارائه کنند، مشخص کردند

الیحه آمده است: کسانی که از انجام بازرسی این  16در ماده .نماینده حاضر در صحن موافقت کردند 215رأی ممتنع از مجموع  5و 

ارگاهی عمومی و کخدماتی، آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، برداری و تعیین میزانمأموران سازمان، برای نمونه

د و یا اسناد و مدارک و اطالعات عمل آورند و یا اسناد و مدارک و اطالعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارنممانعت به

( محکوم 4( محکوم و درصورت تکرار به حداقل پرداخت جزای نقدی درجه)7خالف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه)

بوط به این ماده؛ تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به باال موضوع این قانون برای انجام امور مر 1براساس تبصره .شوندمی

و  (HSE)زیستگیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیطبرداری، اندازهنمونه

های معتمد و همکار نیز درصورت مطرح شده است: آزمایشگاه 2همچنین در تبصره .باشندزیست میکارگیری متخصص محیطبه

( ریال محکوم 100.000.000( تا یکصد میلیون )10.000.000یمه نقدی به میزان ده میلیون )ارائه گزارش غیرواقع، به پرداخت جر

بندی شده، مطابق نیز تاکید کرده است: بازرسی سازمان از مراکز طبقه 3تبصره .گردندو درصورت تکرار تعلیق یا لغو امتیاز می

اطالعات و سازمان انرژی اتمی  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وهای ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانهنامهآیین

کننده رسد.مالکان واحدهای صنعتی آلودهوزیران میتصویب هیأتشود و بهماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه میحداکثر ظرف مدت سه

دم در خانه ملت مقرر کردند که مالکان واحدهای هوا در مناطق مسکونی موظف به انتقال آن شدنددرادامه نشست امروز، نمایندگان مر

صنعتی آلوده کننده هوا در مناطق مسکونی در صورت عدم رفع مشکالت زیست محیطی خود نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام 

 4أی مخالف و ر 19رأی موافق،  160الیحه هوای پاک درباره انتقال واحدهای آالینده از مناطق مسکونی است که با  14کنند.ماده 

 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسیده است. 217رأی ممتنع از مجموع 

خدماتی، این الیحه آمده است: در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی،  14در ماده 

پذیر نبوده و نقاط مناسب امکان ها بهیا تأسیسات یا اماکن آن عمومی و کارگاهی تنها از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید
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خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد، موظفند در مهلت یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سالمت ساکنان آن مناطق را به

اد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام نمایند. مستنکف از مفتعیین

براساس تبصره این ماده؛ مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیالت و تشویقات الزم .شودمحکوم می(درآمد ساالنه %3درصد)سه

ماه از مدت سه ربط حداکثر ظرفهای ذیوزارتخانه جهت انتقال براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میتاریخ ابالغ این قانون تهیه می

 یابدهای صنعتی جدیداالحداث به ایجاد فضای سبز اختصاص میدرصد شهرک 10

به درصد از فضای محل احداث واحد مربوطه  10ها و واحدهای صنعتی را مکلف به اختصاص نمایندگان مردم در خانه ملت شهرک

رأی  6رأی مخالف و  7رأی موافق،  143این الیحه با  15آنها در جریان بررسی الیحه هوای پاک با ماده  .فضای سبز مشجر کردند

ها و واحدهای صنعتی جدیداالحداث مکلف به نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن شهرک 215ممتنع از مجموع 

الیحه مذکور؛ شهرکها، مراکز و 15براساس ماده .داث واحد مربوطه به فضای سبز مشجر شدنددرصد از فضای محل اح 10اختصاص 

( از فضای %10درصد)عمومی و کارگاهی جدیداالحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل دهخدماتی، واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، 

شجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز م تخصیص داده شده جهت احداث

 باشد.برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان میبهره

 هزارتومانی تا یک میلیون تومانی برای مالکان مراکز آالینده هوا200جریمه 

الینده هوا بود. نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز مجلس، تعیین جریمه برای مراکز آ

اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند به  مالکان، مسؤوالن یا رؤسای مراکز

رأی  130ین مسئله پرداخته که با الیحه هوای پاک به ا 17ماده  .شوندجریمه نقدی معادل دومیلیون تا ده میلیون ریال محکوم می

 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. 208رأی ممتنع از مجموع  7رأی مخالف و  7موافق، 

ها ها در موتورخانهکننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آالیندهبرداران منابع ثابت آلودهاین الیحه، تمامی بهره 17براساس ماده 

 ها در هوایاز انتشار آالینده جلوگیری جهت اتخاذ تدابیر الزم احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمنهای و سامانه

های احتراقی نمایند و ملزم به انجام معاینه فنی ساالنه سامانه موتورخانه و سامانه استفاده )ترجیحاً گاز شهری(مناسب آزاد، از سوخت

 .باشندها میشده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آالیندهید صالحیتتوسط شرکتهای تأی

اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی  این ماده، مالکان، مسؤوالن یا رؤسای مراکز 1براساس تبصره 

تبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، مرهوا را فراهم کنند درصورتی که پس از یک

شوند و درصورت تکرار ( ریال حسب مورد محکوم می10.000.000(تا ده میلیون)2.000.000به جریمه نقدی معادل دومیلیون)

 ماه تا دوسال محکومبه تعطیلی موقت از شش عالوه بر حداکثر جریمه نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح

ماده مذکور آمده است؛ منابع خانگی در کالنشهرهای باالی پانصدهزار نفرجمعیت صرفاً مشمول  2همچنین در تبصره .شوندمی

خست و سپس نامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله ننیز آمده است؛ آیین 3در تبصره .گردندپرداخت جریمه می

ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری های دورههای معاینات مراکز معاینهآور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینهروشهای الزام

ماه مدت از های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف سهوزارتخانه

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهبالغ این قانون تدوین میتاریخ ا

http://www.iana.ir/fa/news/42546/%D8%B5% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

وع شد/ وزارت کشور موظف به نوسازی ناوگان حمل خرید و فروش و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممن

 سال شد/ واردات خودروهای برقی بدون سود بازرگانی 5و نقل عمومی تا 

 .نمایندگان ملت در جریان بررسی الیحه هوای پاک، خرید و فروش و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده را ممنوع اعالم کردند

فروردین ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی  16ن در نشست علنی امروز )چهارشنبه، خانه ملت، نمایندگاایانا از  به گزارش

نماینده حاضر در جلسه  215رأی ممتنع از مجموع  8رأی مخالف و  16رأی موافق،  123( این الیحه با 8الیحه هوای پاک با ماده )

 .دد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع شداین الیحه خرید و فروش و تر 8براساس ماده .با آن موافقت کردند

الیحه هوای پاک آمده است: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین،  8در ماده 

هت جسنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از اتمام سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسوولیت خود را از این 

نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بیمه کنند.تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع 

ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد نامهوسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده، بر اساس آیین

ت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب مشترک سازمان و وزارت صنع

حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید وفروش، نقل و انتقال و تردد .هیأت وزیران می رسد

رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران خودروهای فرسوده وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راهنمایی و 

ها و مناطقی که ممنوع اعالم شده است جریمه را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده

ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت دولت موظف است از محل صرفه -1تبصره.نمایدمی

 .تسهیالت الزم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند

دولت مکلف است در بودجه سالیانه ردیفی به منظور اعطای تسهیالت ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و  -2تبصره 

( با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسالمی %4ود با کارمزد چهاردرصد )های فرسوده موجموتورسیکلت

  سال شد/واردات خودروهای برقی بدون سود بازرگانی 5وزارت کشور موظف به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تا .برساند

رأی  124این الیحه با  9بررسی الیحه هوای پاک با ماده  بنابراین گزارش ، نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز در جریان

 .نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند 204رأی ممتنع از مجموع  8رأی مخالف و  42وافق، 

این الیحه، وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری  9براساس ماده 

ایران( موظف است زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای باالی دویست هزار نفر جمعیت را  اسالمی

همین قانون از طریق کمک بالعوض، یارانه، تسهیالت یا صفر نمودن سود بازرگانی  6سال از طریق منابع درآمدی ماده  5ظرف مدت 

 دی( و خودروهای الکتریکی، موتورسیکلت برقی، به انجام برساندبنزینی )هیبری –واردات خودروهای برقی 

http://www.iana.ir/fa/news/42371/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۲۱دو شنبه 

 به کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی پیوست وزارت جهاد کشاورزی

نامه اجرایی قانون تشکیل  آیین (13وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده ) <کشاورزی

دولت،هیات وزیران در جلسه  به گزارش پایگاه اطالع رسانی.شوداداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، اضافه می

وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 1395.5.2مورخ 11604/020به پیشنهاد شماره 1395،12.18

اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد: وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده 

اسحاق جهانگیری این .شوداجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، اضافه میآیین نامه ( 13)

 .صنعتی و ویژه اقتصادی ابالغ کرد -عالی مناطق آزاد تجاری مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای

 کشاورزیهای وزارت جهاد ابالغ مجوز افزایش یک معاونت به معاونت

های وزارت جهاد کشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از همچنین با تصویب دولت، یک معاونت به معاونت

وزارت جهاد 1395.8.2مورخ  21151/020به پیشنهاد شماره  1395،12.18هیأت وزیران در جلسه .های موجود اضافه شدظرفیت

تصویب  -1389مصوب  -ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه پنج( 57ماده )( 3کشاورزی و به استناد تبصره )

های موجود های وزارت جهاد کشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیتیک معاونت به معاونت:کرد

 .شوداضافه می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=255e40f6e3a24fef874 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 کشدنقدینگی برنج کاران با ورود به بورس کاال قد می

 دنیای اقتصاد ، دکتر مژده مالئی

برای حمایت از کشت این محصول با اعالم نرخ تضمینی به کشاورز  برنج یکی از محصوالت استراتژیک کشاورزی است که دولت

د مازاد تواندهد چنانچه هنگام برداشت محصول، بخش خصوصی با قیمت باالتر از نرخ تضمینی آن را نخرید، کشاورز میاطمینان می

های بازرگانی این محصول همانند سایر محصول خود را به دولت تحویل دهد و وجه آن را با نرخ تضمینی دریافت کند. یکی از چالش

خران و دالالن در معامالت آن است، زیرا واردکنندگان محصوالت کشاورزی پایین بودن نرخ محصول در زمان برداشت و حضور سلف

کشور کرده  رداین محصول به دلیل قیمت پایین این محصول در کشورهایی نظیر هند، تایلند، ژاپن، آمریکا و پاکستان انواع برنج را وا

شوند. از طرفی اگر دولت و در زمان برداشت محصول داخلی، با عرضه برنج وارداتی باعث کاهش نرخ در بازار و ضرر و زیان کشاورز می

 .شودکننده ناراضی و متضرر مینیز اجازه واردات برنج را ندهد به دلیل افزایش نرخ، مصرف

ه های تولیدکنندخر و دالل هنگام برداشت شالی به استانذشته که همواره تعدادی سلفهای گبا توجه به این موارد و تجربه سال 

مراجعه و به دلیل نیاز کشاورز به نقدینگی محصول کشاورز را خریداری و بعد از یکی دو ماه آن را با قیمت گزاف در بازار عرضه 

ا اند تا از این طریق باین محصول تضمینی به بورس گرفته کنند، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بورس کاال تصمیم به ورودمی

شفاف کردن قیمت روز برنج و تثبیت قیمت این محصول، در جهت معامالت استاندارد و شفاف آن قدم بردارند. کشاورزان هنگام 

ی نقدینگی خود را مصرف های جارآالت و سایر هزینههایی نظیر سم، کود و ماشینکاشت، داشت و برداشت محصول به دلیل هزینه

خواهند محصول خود را به فروش رسانده و نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین چنانچه کرده و با برداشت محصول می

ترین قیمت محصول کشاورز را در این زمان دولت از کشاورز حمایت الزم و منطقی را انجام ندهد، بخش دالل و واسطه با پایین

درصد وجه قیمت تضمینی این محصول از  70ری خواهند کرد. بنابراین با ورود این محصول به بورس کاال و دریافت حدود خریدا

ترین زمان ممکن، نیاز نقدینگی او برطرف خواهد شد. همچنین عرضه محصول برنج در بورس کاال به دو صورت سوی کشاورز در کوتاه

 .است وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاال داردپذیر خواهد بود که بستگی به سیامکان

روش اول: اول اینکه کشاورز شلتوک )برنج با پوست( را به کارخانه شالیکوبی تحویل دهد )انبار موقت( پس از شالیکوبی برنج سفید 

ی ج پس از شالیکوبکند که این روش به نام سپرده کاالیی معروف است که در این صورت انبارهای برنحاصله را در بورس عرضه می

برنج پوست )روش دوم: کشاورز شلتوک را به کارخانه شالیکوبی تحویل داده و برنج حاصل را .تحت نظارت وزیر کلید بورس خواهد بود

کند که این روش به نام معامله فیزیکی معروف است. به هر صورت این دو روش قابلیت اجرایی در کنده( از طریق بورس عرضه می

ی ایران را دارد و اجرای هر روش در هر استان با توجه به امکانات موجود بستگی به سیاست وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاال

بورس کاال دارد و تجربیات اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت طی دو سال اخیر بیانگر آن است که این سیاست به نفع کشاورز، 

 .حوزه کشاورزی کشور استساختی مناسب در دولت و ایجاد تحوالت زیر

http://www.iana.ir/fa/news/42428/%D9%86%D9%8 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42428/%D9%86%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

101 
 

 پسته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

102 
 

 پنبه
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۷ : تاریخ

در  « نجات پنبه»جرای طرح های دولت است/ امیدواریم امسال شاهد اوسعه کشت پنبه در گرو حمایتن

 گلستان باشیم
های حمایتی های دولت است، گفت: بستهرئیس موسسه تحقیقات پنبه با بیان اینکه توسعه و گسترش کشت پنبه در گرو حمایت 

  .کاری باید در اختیار کشاورزان قرار گیرددر حوزه پنبه

از گرگان، قربانعلی روشنی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: دولت و  ی فارسخبرگزاربه گزارش 

 .های حمایتی در اختیار کشاورزان قرار دهدکاری باید بستهوزارت جهاد کشاورزی برای توسعه پنبه

دولت قرار گیرد، تصریح کرد: توسعه کشت پنبه در  وی با بیان اینکه محصول پنبه باید همچون محصوالت کلزا و سویا مورد حمایت

 .های دولت است، در این صورت شاهد رونق کشت پنبه در سطح استان گلستان خواهیم بودگرو حمایت

رئیس موسسه تحقیقات پنبه ابراز کرد: طی چند سال گذشته قرار شد در راستای نجات پنبه، به ازای هر یک هکتار از مزارع پنبه 

ای در اختیار کشاورزان قرار داده میلیون تومانی به کشاورزان پرداخت شود، همچنین سموم و بذر را به صورت یارانه 3تسهیالت 

در استان گلستان باشیم، خاطرنشان « نجات پنبه»روشنی با بیان اینکه امیدواریم امسال شاهد اجرایی شدن بخشی از طرح .شود

شد ما شاهد افزایش عملکرد و رونق این محصول در سطح استان بودیم که ان محقق میای به کشاورزکرد: اگر تسهیالت یارانه

کاری رواج داشته و همچنان رواج دارد و در بسیاری از نقاط دنیا کشور دنیا پنبه 75وی تصریح کرد: در .متأسفانه این امر محقق نشد

 .این افت سطح کشت اتفاق افتاده است

 اندرا در پی نگرفته های حمایتیها سیاستدولت *

 اند، ابراز کرد: در برخی کشورها از جملههای حمایتی را در پی نگرفتهها سیاسترئیس موسسه تحقیقات پنبه با بیان اینکه دولت

روشنی ادامه داد: کشور هندوستان در زمینه کشت پنبه .کشور هندوستان سطح کشت پنبه به میزان دو برابر افزایش پیدا کرده است

شد اما امروزه این میلیون هکتار پنبه در این کشور کشت می 6سال قبل  30سال گذشته رشد داشته است یعنی اگر  30بت به نس

وی خاطرنشان کرد: کشور هندوستان راز اشتغال را در کشاورزی و در نهایت در کشت .میلیون هکتار رسیده است 12.5رقم به 

 .رشد داشته است داند و در این زمینه نیزمحصول پنبه می

 ترین رکن تولید در بخش کشاورزی استبذر مهم *

های جدیدی رسیدیم، اذعان کرد: همه رئیس موسسه تحقیقات پنبه با بیان اینکه ما در این موسسه طی چند سال اخیر به یافته

بذر خوب باید با مقدمات و مؤخرات  ترین رکن تولید در بخش کشاورزی باشد اماشود شاید بذر مهمتولید صرفاً در بذر خالصه نمی

های مهم در کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد: با سازی بستر بذر را از اولویتروشنی آماده.توأم شود تا نتیجه خوبی حاصل شود

ان باید زهای بهاری خوبی که در سطح استان گلستان شاهد بودیم تقریباً ذخیره رطوبتی خوبی را داریم و کشاورتوجه به بارندگی

 .بستر مناسبی را برای بذرها آماده کنند تا در آینده شاهد عملکرد خوبی باشیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960117000304 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

  20بینی رشد هزار هکتار بذر و کود پنبه آماده تحویل به کشاورزان/ پیش 100نبه در کشور/ آغاز کشت پ

 درصدی تولید پنبه

های صادرشده، در حال توزیع های شمالی آغاز و بذر و کودهای مورد نیاز کشاورزان بر اساس حوالهطور رسمی در استانکشت پنبه به

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: نخستین کشت پنبه کشور در مناطق ر گفتمدیرعامل صندوق پنبه کشور امروز د.است

خیز ادامه خواهد یافت.محمدحسین کاویانی با بیان اینکه های پنبهشمالی استان گلستان آغاز شده و با افزایش دما در سایر استان

 15تحویل به کشاورزان شده است، افزود: توزیع این نهادها از  هزار هکتار بذر و کود پنبه برای کشت امسال تأمین و آماده 100

 یابد.اند، آغاز شده و تا زمانی که کشاورزان متقاضی دریافت بذر و کود باشند ادامه میفروردین به کشاورزانی که حواله دریافت کرده

ها بیش از سطح ن کرد و ادامه داد: میزان نهادههزار هکتار عنوا 90تا  80بینی میزان سطح زیر کشت پنبه در سال جاری را وی پیش

 کاری دچار کمبود و مشکل در کاشت نشویم.زیر کشت در نظر گرفته شده است تا در صورت دوباره

کاویانی با تأکید بر افزایش کیفیت بذور پنبه در سال جاری، بیان کرد: بخشی از بذور مورد نیاز کشت پنبه سال جاری در مرکز 

 ه کشور و بخش دیگر آن از طریق واردات از کشورهای ترکیه و یونان تأمین شده است.تحقیقات پنب

های وی یادآور شد: مطالعات درباره بذر پنبه مناسب هر منطقه از کشور انجام شده است و بر همین اساس بذور وارداتی در استان

 ها در نظر گرفته شده است.ایر استانخراسان جنوبی، فارس و اردبیل و بذور مرکز تحقیقات پنبه کشور برای س

مدیرعامل صندوق پنبه کشور با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید پنبه در کشور، تأکید کرد: با توجه به 

شود امسال یبینی مشآالت و مکانیزاسیون کشت، پیها و توسعه استفاده از ماشینهای باکیفیت، توزیع به موقع این نهادهتأمین نهاده

 بینی همچون خشکسالی، سیل، طغیاندرصد رشد داشته باشد.به گفته کاویانی، اگر اتفاقات غیرقابل پیش 20تولید پنبه در کشور 

هزار تن پنبه تصویه شده  54هزار تن وش پنبه و  175آفات و تغییرات ناگهانی دما رخ ندهد حداقل تولید در سال جاری بیش از 

د.وی در پایان به کشاورزان توصیه کرد که در تعیین زمان مناسب کشت از مشاوره کارشناسان کشاورزی استفاده کنند تا خواهد بو

آالت مناسب و ها و افزایش هزینه نشوند، همچنین در تمام مراحل از کشت تا برداشت از ماشینکاری و هدررفت نهادهدچار دوباره

 کار گیرند./ای آبیاری نوین را برای کاهش مصرف آب بههمکانیزاسیون استفاده کنند و روش

http://www.iana.ir/fa/news/42540/%D8%A2%D8 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۹ : تاریخ

برای خرید تضمینی گندم/ تغییر در نحوه پرداخت پول   96ومان در بودجه هزار میلیارد ت 15اختصاص 

 کاران گندم
ایم ادهشود و پیشنهاد دمعاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از روز دوشنبه، پرداخت پول خرید تضمینی گندم آغاز می

هزار میلیارد تومان برای خرید  15تأمین بودجه بپردازیم، امسال که نیمی از پول گندم را هنگام تحویل و نیمی دیگر را در مرحله 

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن عباسی معروفان در گفت .بینی شده استتضمینی گندم در بودجه پیش

در دوره جدید آغاز شده، خاطرنشان کرد: با توجه به دستورالعمل  96ی سال نخوه خرید و پرداخت خرید تضمینی گندم که از ابتدا

 های روغنیخرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنان موظف به خرید تضمینی محصوالت از جمله گندم و دانه

 ن سیستان و بلوچستان آغاز شده و مباشرانوی اضافه کرد: از یکم فروردین ماه امسال کار تحویل و خرید تضمینی گندم در استا.است

 .فروردین آغاز شده است 14اند، اما مراحل اداری آن برای پرداخت پول از روز ها را تحویل گرفتهما گندم

 200گنج و رودبار کهنوج در استان کرمان های قلعهمعاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین گفت: پس از آن شهرستان

های های بستک و شمیل بندرعباس در استان هرمزگان گندمتن خرید تضمینی گندم انجام شده و امروز نیز در شهرستان 300 تا

های خرید تضمینی در اند و این روند به سمت مناطق گرمسیر و جنوب غربی کشور ادامه دارد و آخرین گندمخود را تحویل داده

 .مه خواهد داشتهای شمالی کشور ادامهرماه در استان

وی در مورد نحوه پرداخت پول خرید تضمینی گندم در سال جدید هم گفت: سال گذشته در ابتدای شروع خرید تضمینی حداکثر 

شد، اما از خردادماه با کمبود منابع مواجه شدیم امسال به همین جهت پیشنهاد شده هفته بعد پول گندمکاران پرداخت می 5یک تا 

گفتیم که نصف  :عباسی معروفان در توضیح بیشتر این موضوع اظهارداشت.مرحله پرداخت شود 2در این حوزه در تا پول کشاورزان 

 .پول گندم را هنگام تحویل و مابقی را در مرحله تأمین بودجه پرداخت کنیم، اما این پیشنهاد هنوز مصوب نشده است

فردا( آغاز خریداری شده از ابتدای فروردین ماه از روز دوشنبه )پس هایوی همچنین به این نکته اشاره کرد که پرداخت پول گندم

 اید که معاون شرکتبینی کردهخبرنگار فارس پرسید چه میزان بودجه برای خرید تضمینی گندم در سال جاری پیش.خواهد شد

میلیون تن  11تا  10چرا که بین  بینی شده،هزار میلیارد تومان بودجه برای خرید تضمینی گندم پیش 15بازرگانی دولتی گفت: 

میلیون تن گندم امسال  14تا  13بینی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی این است که گندم خریداری خواهیم کرد که البته پیش

ز میلیون تن را ا 3وی همچنین در مورد وضعیت صادرات گندم مازاد نیاز کشور هم گفت: مجوز صادرات .شوددر کشور برداشت می

ها تبدیل به آرد شود و سپس دهیم، گندمهزار تن آن انجام شده اما ترجیح می 500ایم که کارهای اجرایی صادرات دولت گرفته

کنند و این کار سبب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده درصد ظرفیت کار می 50صادر شود، چرا که اکنون کارخانجات آرد ما با زیر 

گانی شرکت بازرگانی دولتی ایران کشورهای مقصد صادراتی آرد و گندم ایران را عراق و افغانستان معاون بازر.بیشتری خواهد شد

 .هایی داشتیم که امیدواریم بتوانیم عملیات صادرات را آغاز کنیمعنوان کرد و افزود: از کشورهای ترکیه و عمان هم درخواست

هزار میلیارد تومان به صورت خرید تضمینی  14ون تن گندم به ارزش میلی 11به گزارش خبرنگار فارس، سال گذشته دولت بیش از 

کاران با کمبود بودجه مواجه شده و دست به انتشار اوراق سلف از کشاورزان خرید که در فصل مهرماه برای تسویه مطالبات گندم

 .ین کار نشودتر عمل کرده تا مجبور به ارسد، امسال دولت محتاطانهموازی زد. موضوعی که به نظر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960119000908 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

ن دامپروری، گلخانه و  آموزی/ برگزاری آزموپیشنهاد اختصاص یک درصد از بودجه خاک و آب به مهارت

 قارچ در اردیبهشت

 .نظام مهندسی کشاورزی، برای انجام وظایف خود، به اعتبارات بیشتری نیاز دارد

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: به دولت رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، امروز در گفت

بارات خاک و آب به صورت بالعوض یا یارانه، در اختیار این سازمان قرار بگیرد تا این ارگان پیشنهاد شده که یک درصد از اعت

غیردولتی بهتر از قبل در انجام وظایف خود اهتمام ورزد.احمد کبیری با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ 

کند، اما با تکمیل آموزش مهارتی رزی، به طور مستقیم ایجاد اشتغال نمیتولید و اشتغال، افزود: اگرچه سازمان نظام مهندسی کشاو

آموختگان داشته تواند نقشی موثر هم در افزایش تولید و هم در ایجاد اشتغال برای دانشبه ویژه پس از اتمام دوره دانشگاهی، می

ف کشاورزی در کشور وجود دارد که به دنبال کار های مختلها هزار کارشناس و کارشناس ارشد رشتهباشد.به گفته وی، اکنون ده

بردار ایرانی نیز به خدمات فنی کشاورزی نیازمندند. بنابراین سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ها بهرهدر مقابل، میلیون هستند و

. زیرا علم کشاورزی به ها باشدکننده راه دانشگاهای آموزشی، تکمیلتواند به عنوان یک بخش غیردولتی، با برگزاری کالسمی

 های عملی برای دانشجویان کشاورزی بسیار الزم است.هایی مانند مدیریت بازرگانی شباهت ندارد و حضور در عرصهرشته

 تردهد، راحتهای تکمیلی، مهارت و تجربه خود را ارتقا میآموخته، با شرکت در دورهکبیری اظهار کرد: بر این اساس، وقتی دانش

وری وکار نیز اعتماد بیشتری به آنها خواهند داشت. ضمن اینکه بهرهدر واحدهای تولیدی استخدام شده و صاحبان کسب تواندمی

یابد. به همین دلیل الزم است تا یک درصد از کل بودجه مربوط به خاک و آب در این عرصه هزینه شود تا مانند تولید نیز افزایش می

اشتغال در حیطه کشاورزی.رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در پایان گذاری باشد برای ایجاد سرمایه

شود که بعد از کسب های دامپروری، گلخانه و قارچ برگزار میگفت: در اردیبهشت امسال، آزمونی برای معرفی کارشناسان رشته

 شوند تا به عنوان مسئول فنی خدمت کنند./شده معرفی می آموخته مورد نظر به واحدهای از پیش تعیینامتیازات الزم، دانش

http://www.iana.ir/fa/news/42369/%D9% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

جمهوری سابق: نشستگان/ واکنش به رئیسمیلیارد تومان برای افزایش حقوق باز ۳500نوبخت: اختصاص 

 حرف نپرانیم

را تشریح کرد و خبرهای خوبی هم  96زایی در سال های دولت برای اشتغالسخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود، برنامه

 .به بازنشستگان داد

 نوبخت محمدباقر  تشریح شد. 96دولت در سال رسانی دولت، در ابتدای سخنان سخنگوی دولت، برنامه به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

 تجرئبه کندمی کار اقتصادی حوزه در هاستسال که شخصی و وبودجهبرنامه سازمان رئیس عنوانبه: گفت سخنانش ابتدای در

 ان عملکردتوازنظر ترکیب منابع و مصارف سال بسیار خوبی بود. از مقایسه بودجه در سنوات گذشته می 95 سال بگویم توانممی

هزار میلیارد تومان بود که به بودجه بسیار نزدیک بود.  282، 95او در ادامه افزود: عملکرد ما در سال .اقتصادی دولت را سنجید

باشد که در گزارش خزانه هم  95میلیارد تومان در سال  202بینی کرده بود عملکرد بودجه پیش 94وبودجه در مرداد سازمان برنامه

ودجه کند. مثالً برای بهای ما همیشه کمتر از الیحه است، چون مجلس عموماً به بودجه اضافه میبینیئید شد. البته پیشاین عدد تا

 .هزار میلیارد تومان به بودجه افزود 30هزار میلیارد تومان و برای بودجه سال قبل،  26، مجلس 96

میلیارد تومان تقلیل یافته، گفت:  200هزار و  13به نظام بانکی  های دولت، بدهی95سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در سال 

میلیارد تومان از  500هزار و  8های دولتی اضافه شد. همچنین میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک 250هزار و  24زمان هم

میلیارد تومان به مسکن مهر و  1000شد. ها داده میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری 2500مطالبات پیمانکاران پرداخت شد، 

 2000میلیارد تومان برای آموزش عالی کمک کردیم.  400میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید داده شد. همچنین  1000

 400ر و هزا 15توان گفت وپرورش هم پرداخت شد که درنتیجه میمیلیارد تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان از وزارت آموزش

شده است. در سال گذشته هم برای اصالح نظام بانکی پرداخت های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداختمیلیارد تومان از بدهی

 .کردیم و هم مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را دادیم

 96تشریح برنامه دولت در سال  

دام کند، دولت اق "تولید و اشتغال"مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه  او با بیان اینکه نخستین انتظار جامعه این است که بر اساس

وان تولید ارتقای ت"هایی مانند شده که در برنامههای رونق تولید و اشتغال تهیهتوضیح داد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بسته

 "اشتغال و توانمندسازی نیروی کار"، "تجارت خارجی" ،"جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی"، "گذاریتأمین مالی و سرمایه"، "ملی

ها در اختیار مردم زودی برنامهها در حال تکمیل است و بهها چه وظایفی دارند. این برنامهایم هر دستگاه در این برنامهمشخص کرده

 .ها نیز مطالبه کنند چه اقدامی در این موارد صورت گرفتهگیرد و رسانهقرار می

هاست که برای وزارت اقتصاد، مرزی این بستههای برونگذاری و تجارت خارجی حوزهفزود: دو حوزه تأمین مالی و سرمایهنوبخت ا 

وبودجه، وزارت خارجه، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، تکالیفی را تعیین نامهبر سازمان مرکزی، بانک وزارت صنعت، وزارت راه، 

گذاری خارجی ازجمله ها توضیحاتی داد و گفت: وزارت خارجه تسهیالت تردد برای سرمایهدستگاه وی درباره برخی وظایف.کرده است

گذاری خارجی، امکان گذاری را دنبال خواهد کرد. بدون سرمایهدفعات و تسهیل امر سرمایهصدور روادید چندساله با اجازه ورودِ به

قتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعاتی مانند بهبود های ارشد شتابنده را نداریم. به همین جهت در سیاست

گذاری خارجی برای تولید داخلی تأکید شده است. البته وظایف فقط به دولت محدود روابط با کشورهای جهان و استفاده از سرمایه

 .ارند که باید انجام دهندشود و قوای مقننه و قضاییه هم برای تأمین نظر مقام معظم رهبری وظایفی دنمی
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 شودحقوق بازنشستگان زیاد می

میلیارد تومان  3500حساب با بازنشستگان فرهنگی خبر داد و گفت: دولت قرار است نوبخت از افزایش حقوق بازنشستگان و تسویه

در حقوق این قشر، صرف کند. ها را برای افزایش حقوق بازنشستگان و کاهش نابرابری 96بینی در قانون بودجه از اعتبارات پیش

ار وبودجه تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت در اختیمنتهی ابتدا باید دستورالعمل افزایش حقوق بازنشستگان توسط سازمان برنامه

ا همفکری تهای بازنشستگی برای توزیع عادالنه این اعتبارات، دعوت شود این اقشار قرار گیرد. همچنین مقرر است از نمایندگان تشکل

 .خواهد بود 96کنند. اعمال این افزایش حقوق از اول فروردین 

نوبخت خبر دیگری هم برای بازنشستگان فرهنگی داشت. او گفت: تا هفته معلم امسال، پاداش بازنشستگی فرهنگیان محترم پرداخت 

بازنشسته شده  95لغ برای کسانی بود که تا ابتدای ها پرداخت شود. آن مبا، پاداش95ماه خواهد شد. قبالً قول داده بودم تا اول دی

میلیارد تومان مطالبه دارند، تا  3000اند که حدود بازنشسته شده 95بودند. امیدواریم همه مطالبات سایر بازنشستگان که از ابتدای 

میلیارد تومان بود که سال  800ر های دولتی نیز بالغ بهفته معلم پرداخت شود. گفتنی است پاداش کارکنان بازنشسته سایر دستگاه

های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و گفت: مستمری همه این او از افزایش مستمری خانواده.گذشته پرداخت شد

 .درصد حداقل حقوق خواهد رسید 20هزار تومان افزایش خواهد یافت و به  200تا  180خانوارها، از 

ه در خصوص اعالم گزارش پالسکو پرسیده بود گفت هنوز این گزارش آماده نشده است. در سئوال نوبخت در پاسخ به خبرنگاری ک

شاید دیگران این قرار را  .اطالعمرسان ویسپی و جایگزینی آن با تلگرام پرسید. نوبخت گفت: من بیدیگری، خبرنگاری درباره پیام

 .گذاشته باشند ولی دولت چنین قراری ندارد

 بع صندوق توسعه ملیبرداشت از منا

ها از منابع صندوق توسعه ملی برای برخی دستگاه :سخنگوی دولت درباره برداشت قانونی از صندوق توسعه ملی توضیح داد و گفت

های مرزی، در شرایطی که کشور با کمبود آب مواجه است، کنند. ازجمله درباره مهار آبهای خود استفاده میها و پروژهتوسعه طرح

هزار میلیارد تومان اعتبارات توسعه  42کنیم. میلیارد دالر از اعتبارات صندوق توسعه استفاده می 2وافق مقام معظم رهبری ساالنه با ت

هزار هکتار از اراضی  550میلیارد دالر هم برای اصالح و تسطیح و احیای  2شده است. استانی هم از خزانه منابع عمومی برداشت

 .شده استایالم و سیستان و بلوچستان از صندوق توسعه ملی برداشتهای خوزستان، استان

 جمهوری ستاد تبلیغاتی تشکیل نداده استرئیس 

جمهوری در انتخابات آینده، به سئوالی که از تعیین رئیس ستاد تبلیغاتی دکتر اطالعی از حضور معاون اول رئیساو ضمن اظهار بی

زآن، انام صورت گیرد و پسجمهوری ستاد انتخاباتی تشکیل نداده است. قطعاً ابتدا باید ثبتروحانی پرسیده بود، جواب داد: رئیس

نام بتجمهوری برای کاندیداتوری ثاکنون آقای رئیساقدامات تبلیغاتی ازجمله تعیین رئیس ستاد انتخاباتی و مانند آن، انجام شود. هم

 .نکرده است که ستاد داشته باشد

 های ایجاد اشتغالهجزئیاتی از برنام 

های اشتغال در طور توضیح داد: از صندوق توسعه ملی برای طرحرا این 96زایی در سال سخنگوی دولت برنامه دیگری برای اشتغال

نماینده  180رود رئیس محترم مجلس، به درخواست شده است. به همین جهت انتظار میمیلیارد دالر در نظر گرفته 1.5روستاها 

ی رسانی در دستور کار قرار دادن برنامه دولت برای اشتغال، توجه کند. ما وظیفه داریم تا آخرین روز دولت یازدهم خدمتمجلس برا

 .توان کارها را زمین گذاشت که شایبه تبلیغات پیش نیایدکنیم و نمی

 های ایران مورد پذیرش عربستان قرار گرفتخواسته 
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های جمهوری اسالمی ایران مبنی بر فر معنوی حج توضیحات کوتاهی داد و گفت: خواستهسخنگوی دولت درباره امکان رفتن به س

 .تضمین کرامت و سالمت زائران در سفر حج از سوی دولت عربستان مورد پذیرش قرار گرفت

گذاری خارجی ایهمیلیارد دالر مجوز سرم 11او گزارش وزیر خارجه درباره برجام را تأیید کرد و گفت: در یک سال اجرای برجام، 

ای که برخی برای دولت یازدهم دارند، قبالً همه عجلهکاش اینها به نتیجه برسد. ایگذاریصادر شد منتهی باید صبر کرد تا سرمایه

 !هم داشتند

 منتقدان دولت درصدد القای شبهه هستند 

اره شود. نوبخت دربوفور پخش میز رسانه ملی بهبخش دیگری از سخنان سخنگوی دولت درباره سخنان منتقدان بود که این روزها ا

 .خالی لیوان را منتشر کنندای گفت: منتقدان فرصت دارند القای شبهه کنند و سیاست توجه به نیمهبرخی عملکردهای رسانه

درصد بود. االن  6.7گویند آب در آن پر نشده، باید دید چقدر گودال را عمیق کرده بودند. رشد منفی او ادامه داد: استخری که می

شود. اگر درصد رشد مثبت را هم تخریب و توهم ایجاد کنیم که نمی 7اگر بخواهیم از کنار این اقدام بگذریم و  .رسیده 7به مثبت 

دهند؟ چرا از کارگران واحدهای تولیدی درصدی اقتصادی چه بوده، چه جوابی می 7برویم از چند نفر در خیابان بپرسیم نتیجه رشد 

ود رشد شپرسند؟ چرا از گندمکارانی که مطالبات خود را از دولت گرفتند، سئوال نمیهای دولت فعال شد، سئوال نمیبا سیاست که

کنند یا نه؟ انتظار داریم عدالت و انصاف در تهیه گزارشها رعایت شود. ما به مشکالت مردم واقفیم و تمام تالش اقتصادی را حس می

 .از روی دوش مردم برداریمما این است که بار را 

 ها موجب نگرانی دولتای گفت: این بازداشتسخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت برخی خبرنگاران و فعاالن رسانه

رسانی درست و شفاف را خواهند با رعایت قوانین اطالعای، امنیتی شود و خبرنگاران که میشد. دولت از بابت اینکه فضای رسانه

جمهور ضمن اینکه تأسف و تأثر خود را از امنیتی شدن فضای مطبوعات آقای رئیس .انجام دهند، احساس ناامنی کنند، نگران است

 .های الزم را داده استبیان داشتند به وزیر کشور دستور پیگیری

درصد تورم  7و همچنین  96 درصد رشد اقتصادی در سال 5بینی ما هم گفت: پیش 96های اقتصادی سال نوبخت درباره شاخص

درصد اعالم شد. برای امسال در بودجه  6.8درصد رشد اقتصادی را مشخص کرد و تورم هم  7.2، مرکز آمار ایران 95است. برای سال 

 .شده استدرصد در نظر گرفته 7.5درصدی را خواهیم داشت و تورم هم حدود  7.7طور متوسط رشد کل کشور به

 ده پاسخگویی به نامزدهای انتخاباتی هستندکارشناسان دولت آما 

جمهوری سؤال پرسید. نوبخت پاسخ داد: هر خبرنگاری درباره درخواست یکی از نامزدهای ریاست جمهوری برای مناظره با رئیس

ند. اگر هم دهو بودجه با احترام و مستدل جواب می سؤالی هر یک از کاندیداهای محترم داشته باشند کارشناسان سازمان برنامه

وبودجه خود را موظف به پاسخگویی زمان باشد، سازمان برنامهمایل به جلسات حضوری و علنی هستند که اگر خواستند پخش هم

جمهوری است و وقتش را برای جمهور به من جواب بدهد، باید توجه کند دکتر روحانی رئیسداند. این که هرکسی بگوید رئیسمی

 .وبودجه آماده پاسخگویی به هر شخصی که نیاز به اطالعات دارد، هستندکند. کارشناسان سازمان برنامهحل مشکالت مردم صرف می

 جمهوری سابق: حرف نپرانیمواکنش به رئیس 

درصد مردم مخالف دادن یارانه  97جمهور سابق در خوزستان سؤال پرسید چرا دولت برخالف خبرنگاری درباره سخنان اخیر رئیس

دهک از یارانه بگیران حذف شود. دولت معتقد است برخی از افراد،  3ها این است که ت در پاسخ گفت: اصالً بحث آناست؟ نوبخ

میلیون نفر در روزهای  77دهید. سال گذشته کنند چرا به همه یارانه مینیازمند دریافت یارانه هستند. از سویی به دولت انتقاد می
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دفعه ها را در جامعه یکجای اینکه این حرفبه .هم پرسش غلط است و هم برداشت اشتباه است هر ماه، یارانه گرفتند. البته 26

 .وبودجه آماده ارائه آمار و اطالعات هستندبپرانیم، بد نیست نگاهی به اطالعات و آمار کنیم. کارشناسان سازمان برنامه

ا هایی که آنجمهوری سابق در خوزستان بیان شد، گفت: حرفجها که پس از سخنرانی رئیسوحدیثنوبخت با اشاره به برخی حرف

 های دیگری کردند، ولی به ما چه ربطی دارد؟ها برداشتگفته شد چندپهلو بود و خیلی

 شودها از اول فروردین محاسبه میافزایش حقوق 

شده، گفت: تصویب 96بودجه سال  سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت، بیش از چیزی که در

صورت قطعی اعالم کنم، وجود ندارد. دولت از هر فرصتی برای ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارکنان در حال حاضر چیزی که به

ودجه تر از بکنم و بیشای را عرض نمیکند. گاهی اوقات این خواسته با منابع محدود ما مباینت دارد. در این زمینه نکتهاستفاده می

ها داشته باشیم که افزایشی در حقوقاجرا خواهد شد و درصورتی 96های دریافتی از اول فروردین ای نخواهیم داشت. افزایشمسئله

 .به اطالع مردم خواهیم رساند

http://www.iana.ir/fa/news/84233/%D9%86%D9%88%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

رو  ترین مشکل پیش روی دولت/ سال گذشته با کمبود سیلوی گندم روبهتأمین منابع مالی کافی، بزرگ

 شدیم

در بین کارشناسان و کشاورزان افزایش یافته  95ل ها از تکرار برخی مشکالت سابا آغاز خرید تضمینی گندم در سال جاری، نگرانی

های موقع پرداخت شد، اما با افزایش حجم هزینهاست. هرچند سال گذشته در ابتدای برداشت گندم و خرید تضمینی پول کشاورزان به

ز کشاورزان سه ماه پس از که برخی اطوریرو شد، بهدولت در تأمین منابع مالی و پرداخت بهای گندم خریداری شده با مشکل روبه

 .تحویل محصول موفق به دریافت تمامی بهای محصول خود شدند

ها است که باید به آن توجه شود، به گزارش خبرنگار ایانا، خرید تضمینی در این حجم برای یک محصول نیازمند تأمین زیرساخت

بار گندم اشاره کرد. نبود سیلوی مناسب و کافی مشکلی توان به سیلوهای مناسب مورد نیاز برای انها میازجمله این زیرساخت

 دانند.دیگری بود که سال گذشته در خرید تضمینی گندم پیش آمد، مشکلی که کارشناسان توجه به آن را ضروری می

 لزوم تأمین منابع خرید تضمینی گندم از آغاز کار

ترین ایانا، تأمین منابع مالی کافی برای خرید تضمینی گندم را بزرگ وگو با خبرنگارکاران در گفترئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم

مشکل پیش روی دولت می داند و معتقد است اگر از همین ابتدا به نحوه تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم توجه نشود، مشکالت 

پرداخت بهای محصول به کشاوزان دوباره تکرار  قلی ایمانی در ادامه گفت: اگر تأخیر درپرداخت بیش از سال گذشته خواهد بود.علی

شود و این درحالی است که پایداری تولید در این محصول راهبردی از اهیمت زیادی برای شود، باعث ایجاد دلسردی در آنها می

بود دلیل نته بههای مورد نیاز در خرید تضمینی گندم افزود: سال گذشکشور برخوردار است.وی با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت

های طوالنی گذراندند که این امر زمان زیادی را در صفهای حمل گندم مدتها، کامیونسیلوی کافی و مناسب در تعدادی از استان

 هزینه حمل و نقل برای کشاورزی و در نتیجه هزینه تمام شده محصول را افزایش داد.

های ا تأخیر در پرداخت در اواخر برداشت گندم باعث نارضایتی کشاورزان و اعتراضشده همراه بایمانی اضافه کرد: افزایش هزینه تمام

موقع منابع مالی خرید تضمینی را آنها نسبت به نحوه اجرای خرید تضمینی شده است.وی راهکار پیشنهادی خود را برای تأمین به

 بتدایی خرید تضمینی عنوان کرد.عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گندم در بورس کاال، از همین روزهای ا

کاران معتقد است: این روش بهترین راه برای تأمین مالی شرکت بازرگانی دولتی و پرداخت رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم

در  تواندموقع مطالبات گندمکاران است.به گفته ایمانی، اگر سود مناسب و جذاب برای این اوراق در نظر گرفته شود، دولت میبه

حل رفع مشکل کمبود یا نبود سیلوی مناسب در برخی استان را ترین زمان مطالبات گندمکاران را پرداخت.وی همچنین راهکوتاه

روز عنوان  10ترین فاصله زمانی خرید تا پرداخت بهای گندم از کشاورزان را داند.ایمانی مناسباستفاده از ظرفیت بخش خصوصی می

برد این مدت دست کشاورز خالی است و هرگونه ل تولید گندم از داشت تا برداشت هفت تا هشت ماه زمان میکرد و یادآور شد: مراح

ریزی برای تولید و تواند کشاورز را در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دهد، ضمن اینکه برنامهتأخیر در پرداخت بهای محصول می

 نیازمند تأمین مالی کشاورز است. سازی زمین برای کشت بعدیها و آمادهخرید نهاده

 انباشت بدهی کشاورزان با تأخیر در پرداخت مطالبات

وگو با خبرنگار ایانا تجربیات خود را از خرید تضمینی سال گذشته استان گلستان در گفت 95محمد جعفری، گندمکار نمونه سال 

ها از زمان تحویل محصول در چند مرحله م نشد و پرداختکند: سال پیش پرداخت بهای گندم یکجا انجاگونه توصیف میگندم این

اند، صورت درصدی از کل بهای محصول بود.وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیشتر کشاورزان از تسهیالت بانکی استفاده کردهو به
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کشاورز نمونه ازدحام در مراکز ها باعث انباشت بدهی آنها شد و شرایط اقتصادی کشاورزان را دشوارتر کرد.این تأخیر در پرداخت

های را از مشکالت دیگر سال گذشته کشاورزان عنوان کرد و ادامه داد: کامیون داران ساعته کامیون 72تا  48تحویل گندم و معطلی 

های اوج گیرند. این افراد در روزهای باالیی را از کشاورزان میهای طوالنی تحویل محصول هزینهبرای هر ساعت خواب خود در صف

ه در طور مثال سال گذشتدهند؛ بههای حمل را تا دو برابر افزایش میبرداشت با سوءاستفاده از نیاز کشاورزان به وسایل نقلیه کرایه

هزار تومان رسانند که این امر باعث  50گرفتند و با افزایش تقاضا این مبلغ را به هزار تومان برای هر تن می 25ابتدای برداشت 

 هزینه بیشتر به کشاورزان شد.تحمیل 

 چهار محل برای تأمین منابع مالی خرید تضمینی تعیین شده است

ایانا  وگو با خبرنگارمدیره و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در گفتمعروفان، عضو موظف هیأتاما حسن عباسی

شده عنوان کرد و گفت: با تمهیداتی که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت شده از سوی کارشناسان و کشاورزان را حلمشکالت مطرح

برای  اند جایبازرگانی دولتی ایران برای تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم و فضای الزم برای ذخیره این محصول اندیشیده

 500ها شامل؛ شده است که این محلنگرانی وجود ندارد.به گفته وی، چهار محل برای تأمین منابع مالی خرید تضمینی تعیین 

 میلیارد تومان از محل فروش کاال و گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران، تسهیالت بانکی، اوراق مشارکت و بودجه دولتی است.

 یهای آرد و سیلوهای بخش خصوی برامعاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین خبر از اعالم آمادگی کارخانه

های خریداری شده داد و عنوان کرد: برای حل مشکل کمبود فضای ذخیره گندم نیز عالوه بر تأمین فضای الزم برای ذخیره گندم

 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، عرضه مستقیم گندم سه تا چهار استان در بورس انجام خواهد شد.

 طلب، گندمهای طوالنی و سوءاستفاده افراد فرصتمعطلی در صف معروفان به کشاورزان توصیه کرد که برای جلوگیری از اذهام،

ها در طول دوره خرید تضمینی کشاورزان تا مهر خود را به تدریج و در آرامش آماده تحویل کنند چراکه عالوه بر ثابت بودن قیمت

های همجوار که از ه شهرستانفرصت تحویل محصول دارند.وی همچنین از کشاورزان خواست تا در صورت امکان گندم خود را ب

 ای باالتری برخودار هستند انتقال دهند./امکانات ذخیره

http://www.iana.ir/fa/news/42438/%D8%AA%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

میلیارد تومان به دهیاران در دولت یازدهم/بخشی از عدم توازن در روستاها جبران  ۳00ت هزار و پرداخت هف

 شد

میلیارد تومان به دهیاری ها در دولت یازدهم خبر داد و گفت: با تالش این دولت، بخشی از  300وزیر کشور از پرداخت هفت هزار و 

 .عدم توازن و تعادل در روستاها جبران شد

ایانا، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز شنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی، افزود: دهیاران، اجرایی ترین،  به گزارش

موثرترین و به هنگام ترین مدیران اجرایی کشور هستند و از ویژه گی آن ها فعال بودن، کم توقعی، دلسوز و همراه مردم بودن به 

ه داد: در دولت تدبیر و امید با عنایت به اصل قبول توازن و تعادل در کشور که به دلیل ساختار غلط وی ادام.ساعته است 24صورت 

بودجه ریزی نظام بانکی و اداری، بیشترین عدم تعادل و توازن را در روستاها شاهد بودیم، در چهارسال گذشته دولت توانست بخشی 

هار کرد: با توجه به اولویت روستاها، تالش داریم بیشترین خدمت را به روستاهای وزیر کشور اظ.از عدم تعادل و توازن را جبران کند

مناطق محروم انجام دهیم و با توجه به مقدورات دولت و نوسانات قیمت نفت، تاکنون به گونه ای عمل کردیم که می توانیم به این 

رحمانی فضلی با بیان اینکه در این مدت وزارت کشور .یی کنیماقدامات مباهات کرده و کم را به صورت موثر و با بهره وری باال اجرا

دهیاری جدید تاسیس کرد، گفت: رویکرد الیحه دهیاری ها که توسط وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه شد و در  345پنج هزار و 

هماهنگی و قدرت اجرایی بیشتر  کمیسیون های مربوطه به تصویب رسید، افزایش اختیارات دهیاری ها، افزایش میزان درآمدها برای

 300هزار و  10وی با بیان این که در این الیحه به امنیت شغلی دهیاران نیز توجه شده است، گفت: در مقایسه با .دهیاری ها است

ذشته به میلیارد تومان در سه سال گ 300تاکنون به دهیاری ها ارائه شده بود، هفت هزار و  80میلیارد تومان اعتباری که از سال 

میلیارد  400هزار و  2پروژه عمرانی با رقم  760هزار و  33وزیر کشور همچنین از بهره برداری بیش از .دهیاران پرداخت شده است

 .تومان بوسیله دهیاران خبر داد

 افزایش مدیریت زنان در روستاها

نفر در عرصه مدیریت روستایی  167زار و زن دهیار در طول مدت چهارسال گذشته به دو ه 884رحمانی فضلی گفت: از تعداد 

طرح اشتغال زایی نیز  109وی اضافه کرد: یک هزار و .درصد افزایش مدیریت زنان در روستاها است 144افزایش یافت که نشانگر 

 توسط دهیاران در طول سه سال گذشته ایجاد شده که نشان می دهد باید به حوزه های روستایی به عنوان مکان های حیاتی

 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود؛ در غیر این صورت با مهاجرت و عدم استفاده از ظرفیت این مناطق مواجه خواهیم بود

شهرستان خبر داد و افزود: این اسناد را با متولی گری دهیاران و شوراها به  31وزیر کشور همچنین از تهیه سند توسعه روستایی 

 111هزار و  16از بدو تاسیس دهیاری ها تا کنون  :رحمانی فضلی یادآور شد.ه مرحله اجرا گذاشتیمعنوان الگوی مناسب توسعه ب

 .دستگاه در طول سه سال گذشته بوده است 619دستگاه ماشین آالت عمرانی به روستاها داده شده که سه هزار و 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 میلیارد تومان ۸0میلیارد به  60افزایش اعتبارات طرح تنفس از 

م کردیم اگر های شمال به دفتر مقام معظم رهبری و مجلس مراجعه کردیم و اعالبرداری از جنگلجاللی گفت: برای توقف بهره

اعتبارات، هزینه ای دیده نشود یعنی اینکه این طرح نمی خواهد انجام شود. الحمد اهلل بودجه درخواستی اولیه ما در قالب این طرح 

 .میلیارد تومان افزایش یافته است 80میلیارد به  60از 

شور، امروز خدا کرم جاللی رئیس این سازمان با مدیران ها، مراتع و آبخیزداری کبه گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل

 .استانی سراسر کشور دیدار کرد.در این دیدار وی گفت: با اینکه بضاعت کم بود اما منابع طبیعی سال گذشته نمره قبولی گرفت

 طبیعی باالست و باید امسال جاللی افزود: شعار امسال رهبرمعظم انقالب اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. توقعات از منابع

ه چیز کشور شود، همنقش آفرینی ما بیشتر شود. مثالً ببینید وقتی در کرمان، خوزستان یا سیستان و بلوچستان گردوغبار حادث می

 گیرد. گیرد و این پدیده در اولویت اول قرار میتحت تاثیر آن قرار می

هزار خانوار در ایران زندگی آنها وصل  600ار تاثیر گذار است و یک میلیون و وی بیان کرد: منابع طبیعی در تحقق شعار سال بسی

در منابع طبیعی را بسیار اثر گذار خواند و گفت: این ماده قانونی هم  3ها اجرای ماده رئیس سازمان جنگل.به منابع طبیعی است

اشاره کرد: همه کارها که با پول نیست و این سال ها کند و هم اشتغال ایجاد خواهد کرد.رییس سازمان جنگل ها تولید درآمد می

ها به مردم خودداری خاطر چند زمین خوار از واگذاری طرحتوانیم بهکه پول اندک است باید به اندیشه و عقل رجوع کنیم. ما نمی

یزی کنیم که این اراضی از سوی رتوانیم با خود مردم برنامهکنیم. در کشور صدها هزار هکتار منابع طبیعی در دست مردم است، می

 .ها به باغ تبدیل شود و جایی هم حقوق مردم ضایع شده، حقوق آنان را برگردانیمخود آن

های شمال به دفتر مقام معظم رهبری و مجلس مراجعه کردیم و اعالم کردیم اگر وی بیان کرد: برای توقف بهره برداری از جنگل

ی اینکه این طرح نمی خواهد انجام شود. الحمد اهلل بودجه درخواستی اولیه ما در قالب این طرح اعتبارات، هزینه ای دیده نشود یعن

سال قبل مسئولیت  12رود. میلیارد تومان افزایش یافته است.جاللی اضافه کرد: کارهای مردم خیلی کند پیش می 80میلیارد به  60از 

کردند و اکنون که برای بار دوم به سازمان آمدم، تقریباً اکثر به من مراجعه میاین سازمان را داشتم. کسانی برای رفع مشکالت زمین 

سازی وی خواستار فعال .آمدند. این اصال خوب و برازنده نیستکسانی که مشکل زمین دارند، همان کسانی هستند که دوره قبل می

 .ن برسدهای ماده واحده شد تا هرکس حقی برگردن منابع طبیعی دارد به آکمیسیون

گیری از فارغ التحصیالن سازمان نظام مهندسی، استفاده از ظرفیت تشکالت مردم نهاد و استفاده از ها بهرهرئیس سازمان جنگل

ع های منابپتانسیل خیرین در منابع طبیعی را به مدیران توصیه کرد.وی امیدوار است: با جذب نیروهای جدید تا حدی محدودیت

جاللی از مدیران خواست نیروهای شرکتی و قراردادی را اخراج نکنند، زیرا نیروهای جوان هستند و از توانایی .انسانی کاهش پیدا کند

 شودشان نیز امسال تامین میباالیی برخور دارند و انشاهلل ردیف اعتباری

fa/news/http://www.iana.ir/42562/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

دفتر مرکز تحقیقاتی ایکریسات در   /ایران و هند تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی کشاورزی امضاء می کنند

 ایران افتتاح می شود

یقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: توافق شد ایران با اعزام مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحق

از امکانات مرکز ایکریسات برای تحصیل دانشجویان استفاده شود این کار برای برای ایرانیان فرصت خیلی خوبی  p.h.D دانشجویان

 .است و از دستاوردهای سفر به شمار می رود

ت، آموزش و ترویج کشاورزی، جواد مظفری مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری روابط عمومی سازمان تحقیقا به گزارش ایانا از

های بین المللی این سازمان با تشریح دستاوردهای سفر هیات سازمان به ریاست اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی به کشور 

ورت گرفت. در سفر چهار روزه عالوه بر مؤسسه هند، گفت: این سفر برای سازمان بسیار حائز اهمیت بود؛ زیرا توافق های خوبی ص

 ایکریسات، سه مؤسسه ملی برنج، تحقیقات دانه های روغنی و تحقیقات ارزن ها نیز در هند بازدید شد.

وی افزود: در طی بازدیدها خصوصاً بازدید از مؤسسه ایکریسات، استقبال شایانی از هیات ایرانی به عمل آمد و طی جلسه های متعدد 

این مؤسسه در زمینه ارقام هیبرید سورگوم موفقیت های زیادی کسب کرده است که  .های همکاری میان دو کشور بررسی شد راه

ایران می تواند از آن بهره مند شود. ارقام هیبرید معموالً افزایش عملکرد قابل توجهی نسبت به ارقام معمولی دارد. همچنین این 

ل می کنند و از آنجا که هنوز در ایران ارقام هیبرید سورگوم معرفی نشده است، الزم است ما این ارقام در شرایط محدودیت بهتر عم

تکنولوژی هیبرید را وارد کنیم. مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی سازمان با بیان اینکه ارتباط ایران با این مؤسسه 

اط مجدد برقرار کنیم، یادآور شد: با توجه به محدودیت آب در کشور ما، کاشت در شش سال گذشته قطع شده بود و نیاز بود ارتب

ذرت مقرون به صرفه نیست، در این راستا کشور در صدد است در مناطقی که مصرف آب برای کشت ذرت مقرون به صرفه نیست، 

 .ل علوفه ای خوب تولید کندگیاهان دیگر علوفه ای کشت کند که به نصف آب مورد نیاز ذرت نیاز داشته باشد و محصو

مظفری با اشاره به میزان آب مصرفی گیاه سورگوم و مزیت های آن نسبت به سایر گیاهان اظهار داشت: در مناطق خشک و گرم 

ایران سورگوم می تواند با نصف آب مصرفی نسبت به ذرت رشد کند. البته این گیاه از نظر جیره غذایی و مواد سودمند به پای ذرت 

رسد؛ اما به عنوان گیاه علوفه ای می تواند در مکان هایی مثل مناطق خشک که مصرف آب زیادی برای کشت ذرت نیاز است،  نمی

به عنوان تولید علوفه جایگزین شود. اگرچه در ایران سورگوم به عنوان گیاه غذایی تلقی نمی شود و بازار غذایی ندارد ولی به عنوان 

است. وی گفت: البته ایکریسات بر روی گیاهان دیگری چون نخود، بویژه نخود مقاوم به خشکی تحقیقاتی گیاه علوفه ای قابل توسعه 

هزار نمونه ژنتیکی از محصوالتی  124دارد که برای ما از نظر منابع ژنتیکی حائز اهمیت است. همچنین این مرکز دارای بانک ژنی با 

است.مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  چون ماش، سورگوم، نخود، بادام زمینی، پی جن پی

کشاورزی خاطرنشان ساخت: به رغم اینکه ایران در زمینه تحقیقات دیم با مرکز ایکاردا همکاری دارد، مراکز بین المللی این مسئولیت 

دیم با ایکریسات توافق می کردیم. این مرکز ها، مراکزی بین  را به ایکریسات نیز واگذار کرده اند، بنابراین الزم بود ما در ارتباط با

المللی غیر انتفاعی هستند که رقم های هیبرید و حق امتیاز آن را به طور رایگان در اختیار کشورمان قرار می دهند که دستاورد 

ر می کند، نخود است که با استفاده خوبی برای سفر ما به شمار می رود.وی بیان داشت: محصول دیگری که ایکریسات بر روی آن کا

از مواد ژنتیکی که در اختیار دارد ارقام جدیدی برای مناطق گرم و خشک تولید می کند. البته نخود از قبل در سهمیه غذایی ما بوده 

دید در نتیکی جولی سال به سال با وجود خشکسالی نیاز به ارقام جدیدتری داریم. از آن طرف تکنولوژی تالقی ایجاد ترکیب های ژ
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اصالح نخود را در کشور نداریم، الزم است محققان ما به کمک مراکز تحقیقاتی دیگر ارقام جدیدی را در اختیار بگیرند. امروز ما در 

کشور آنچه در تحقیقات نخود انجام می دهیم انتخاب نمونه هایی بهتر از نمونه های مرکز ایکاردا است؛ اما در مراکز تحقیقاتی هند 

مظفری با اشاره به تحقیقات بر روی محصول بادام .را دراختیار بگیریم "بریدینگ اصالح"ی توانیم تکنولوژی تالقی دادن اینها یا م

زمینی در هند اظهار داشت: در کشور هند به واسطه مرکز ایکریسات ژنوم بادام زمینی کامالً تعیین توالی شده و اطالعات ژنومی آن 

این کار بزرگ با همکاری مشترک با کشورهای دیگر انجام یافته است که نمونه ارزنده ای از همکاری تحقیقاتی استخراج شده است که 

به شمار می رود. همچنین در خصوص بادام زمینی، مرکز ایکریسات توانسته ژنی را به این گیاه منتقل کند که باعث تولید یک نوع 

درصد روغن داشته است که این موفقیت با تغییر ژنوم حاصل شده است.  64آنها تا  درصد روغن شود و به گفته 60بادام زمینی با 

درصد روغن دارد که کار خیلی  54حال محققان آنها این ژن را به گیاهان زراعی منتقل می کنند و ارقامی تولید شده که باالی 

وع بادام زمینی پیدا کنند که ترکیب روغن آن بسیار خوبی شده است. وی افزود: همچنین محققان مرکز ایکریسات توانسته اند یک ن

مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی سازمان یادآور شد: پیشرفت ها و نزدیک به روغن عالی مثل زیتون است. 

ه ز یا سیالب در مزرعتجربیات دیگر مرکز ایکریسات برای ما قابل استفاده است، از جمله در آبخیزداری در مزرعه یا مدیریت آبخی

کارهای موفقیت آمیزی انجام داده اند. همینطور موفقیت در زمینه هیبرید ها که توانسته اند آن را به دست زارعان برسانند. برای 

مثال تشکیل کنسرسیوم که در آن فقط زارع و محقق نیست، بلکه ترویج تا فرآوری کننده و مصرف کننده همکاری دارند. در قالب 

کنسرسیوم شرکت های مختلف هیبریدهای مناسب را در مزرعه انتخاب و تکثیر می کنند. سپس روز مزرعه برگزار می شود و این 

در آن نمونه های مناسب ژنتیکی را انتخاب و خریداری کرده، به تولید می رسانند این باعث می شود تکنولوژی تولید شده خیلی 

ا اشاره به امضاء تفاهم نامه مشترک با مرکز ایکریسات بیان داشت: نهایتاً توافق شد با این وی ب.سریع به زارع رسیده اثرگذار باشد

مرکز یک تفاهم نامه مشترک امضاء کنیم و سازمان اعالم موافقت کرد مرکز تحقیقاتی ایکریسات دفتری در ایران ایجاد کند، آنها نیز 

مرحله به مرحله انجام شود. البته باید در این تفاهم نامه مواردی ذکر شود از از این پیشنهاد استقبال کردند و قرار است این موضوع 

  جمله اینکه ایران به منابع ژنتیکی آنها دسترسی داشته باشد و از آن بهره برداری کند.

مکانات آنها برای از ا p.h.D مظفری گفت: همچنین در زمینه توافقات ایران و مرکز ایکریسات توافق شد ایران با اعزام دانشجویان

تحصیل دانشجویان استفاده شود و قرار براین است که هزینه خوابگاه و سایر هزینه برعهده مرکز ایکریسات و اعزام برعهده ما باشد. 

 این کار برای گذراندن دوره و اخذ دکتری برای ایرانیان فرصت خیلی خوبی است و از دستاوردهای این سفر به شمار می رود.

وی همچنین قرار شد در سال آینده یک کارگاه هم اندیشی با محققان ایکریسات در ایران برگزار شود که روی محصوالتی به گفته 

که ایکریسات کار می کند، بررسی شده و مشکالت کار در ایران و کمک مرکز تعیین شود. این کارگاه دو روزه در اوایل تابستان سال 

 .پروژه های مشترک و تدوین برنامه ها برگزار خواهد شد آینده با حضور مسئوالن برای اجرای

( کشور هند، هیات ایرانی به ریاست ICRISATگفتنی است بنا به دعوت رئیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی ایکریسات )

ه سال گذشته از این اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تاریخ دوم تا ششم اسفند ما

مرکز بین المللی در حیدرآباد کشور هند بازدید کردند. در این سفر مشاور رئیس سازمان و مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و همکاری 

های بین المللی و همچنین دکتر ناخدا رئیس بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، معاون وزیر 

 ورزی را همراهی کردند.جهاد کشا
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

 !حقایقی در باره یک لیوان آب

است. این مطلب را بخوانید تا متوجه حقایق عجیب و حتی ترسناکی درباره « آب» فکر می کنید آبی که از لیوان می خورید فقط 

به گزارش تسنیم ، نشریه علمی پاپیوالر ساینس در مطلب جالبی می نویسد: برخالف آنچه در ظاهر امر .لیوان آب پیش رویتان شوید

 .ا برای سالمتی انسان به همراه داردپیداست یک لیوان آب تنها آب در خود ندارد و معموال انبوهی از مخاطرات ر

 کلر

تأسیسات تصفیه آب در سراسر جهان از ید به عنوان عامل ضدعفونی سازی این مایع ارزشمند و حیاتی استفاده می کنند که البته 

 تولید میاگر در سطح مختصر و مجاز استفاده شود خطرناک نخواهد بود. اما برخی ترکیبات ضدعفونی سازی آب، مواد جانبی هم 

 .کند که تحقیقات نشان می دهد با سقط جنین در ارتباط است

 آفت کش

تحقیقات نشان می دهد انواع آفت کشها قابلیت راه یافتن به رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی را دارند. بر پایه همین تحقیقات، ماده 

ی حیوانات آزمایشگاهی تأثیر می گذارد. البته تصور که یک علف کش قوی محسوب می شود بر تعادل هورمون« آترازین»شیمیایی 

 .نمی شود که این ماده در آب مصرفی اثر سرطانی داشته باشد

همزمان با فرسایش سنگها و صخره ها، فلوراید به طور طبیعی وارد خاک، هوا و منابع آب می شود. در صنایع خمیردندانسازی از 

برابر پوسیدگی محافظت می کند. البته در برخی تأُسیسات از این ماده به آب آشامیدنی  فلوراید استفاده می شود که از دندانها در

 .هم با همین هدف افزوده می شود

 آرسنیک

این ماده به طور طبیعی در صخره ها و خاک وجود دارد و دانشمندان میان آن و ابتال به سرطان ارتباطاتی یافته اند. در تأسیسات 

ده را از آب جدا می کنند اما در مکانهایی که از آب لوله کشی تصفیه شده در تأسیسات استفاده نمی شود تصفیه سازی آب، این ما

 .امکان راه یافتن آن به بدن وجود دارد

 سرب

خطوط قدیمی و پوسیده انتقال آب سرب را در آبی که از خود عبور می دهند رسوب می دهند. این همان فرآیند تلخی است که در 

 .خبرساز شد. در کودکانی که از این طریق سرب وارد بدنشان می شود ناتوانی های یادگیری تا آخر دیده می شودمیشیگان 

 سولفید هیدروژن

این ماده به طور طبیعی وجود دارد اما خطرناک نیست. با این حال بوی ناخوشایندی مانند تخم مرغ گندیده دارد و خطوط انتقال 

 .آب را پوسیده می کند

 جلبک

هرزآبهای کشاورزی یا آبهای گرم بستر مناسبی برای انفجار کلنی جلبکها به حساب می آیند. اما وقتی صحبت از آب آشامیدنی می 

شود نمی توان این منظره ناخوشایند را تصور کرد. در این صورت آبی با طعم ماهی می نوشیم و جالب اینکه این آب با همین وضعیت 

 .ازل می شونداز تصفیه خانه ها راهی من

 انواع نمک
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نمکها بخش طبیعی از آب هستند با این حال باال بودن میزان آن می تواند نشانه ای از نشت فاضالب باشد اما حجم باالی انواع نمکها 

 .در آبی آشامیدنی به اسهال منجر می شود

 داروها

ورند که در نهایت منابع اصلی آب آشامیدنی ما را تشکیل می انواع داروها از طریق ادرار سر از آب رودخانه ها و دریاچه هایی درمی آ

دهند. با این حال خبر خوشحال کننده این است که آلودگی های دارویی تنها آبهای سطحی را آن هم در سطح پایین آلوده می 

 .کنند

 مس

ه باید باشد تصور کنیم. اما این فلز میلی گرم مس در هر لیتر آب موجب می شود تا طعم آن را متفاوت از چیزی ک 1.3وجود تنها  

که از لوله های قدیمی و پوسیده جدا شده و وارد جریان آب می شود برای سالمت انسانها خطری ندارد اما بهتر است برای آب 

 .آکواریوم استفاده نشود

s/http://www.iana.ir/fa/new42388/%D8%AD%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

 ایران در مقام ششم علمی جهان

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ایران در عرصه علمی مقام ششم را در جهان دارد که این 

اعتماد به نفس، هوش ، همت و عالقه ایرانیان به ویژه دانش آموزان ، مراکز علمی و دانشگاهی به رشد جایگاه حاصل توکل به خدا، 

به گزارش ایرنا، علی وطنی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح نخستین آزمایشگاه سلول های بنیادین و پزشکی .و توسعه کشور است

رشد ایران در رسیدن به این جایگاه باال در عرصه  :کرج، افزود 4 بازشناختی پژوهش سرای دانش آموزی آموزش و پرورش ناحیه

 .علمی دنبا به مقام ششم دست پیدا کنیم 36سال از مقام  5علمی، یک افتخار ملی است که در طول 

ه ک وی جهش علمی کشور را غرور آفرین برشمرد و اظهار کرد: بیشترین رشد علمی کشور را در دولت تدبیر و امید شاهد هستیم

 .این رویکرد نشانه توجه و حمایت دولت از عرصه علمی و پژوهشی کشور است

وی بیان کرد: نگاه مثبت دولت موجب شده تا عرصه فعالیت های پژوهشی از دانشگاه ها به سطح مدارس کشور کشانده شود و دانش 

که امروز شاهد افتتاح نخستین آزمایشگاه  آموزان یه سمت پژوهش محوری در قالب برنامه های آموزش و پرورش سوق داده شوند

وی با اشاره به اینکه امروزه دارایی انسان ثروت محسوب نمی شود بلکه به دانایی .مجهزی برای دانش آموزان در استان البرز باشیم

ت که برای آن درصد از محل اقتصاد دانش بنیان اس 50سهم درآمد ناخالص ملی ایران  1404در افق  :افراد است خاطر نشان شد

 .باید تالش کنیم تا در عرصه فناوری یه توسعه مناسب برسیم تا دیگر اقتصاد کشور متکی به نفت نباشد

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان باید به تجاری سازی 

وطنی یاد آور شد: دولت در حمایت از طرح .خش خصوصی در این راستا به کمک دولت بیایندپژوهش ها توجه شود و خانواده ها و ب

های دانش بنیان کمبود اعتبار ندارد و دیگر از افراد فعال در این بخش پذیرفته نمی شود که از ما حمایت مالی نشد لذا از ادامه کار 

اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال باید در هدایت دانش آموزان به  وی تصریح کرد: در سال.دلسرد شدیم به همین دلیل رها کردیم

سمت پژوهش و فناوری تالش کنیم و استان البرز در این عرصه تالش خوبی را آغاز کرده است که باید بیش از این مورد توجه 

سلول های بنیادی در حوزه دانشگاه  وی تاکید کرد: استان البرز ظرفیت راه اندازی شهر.مسئوالن استان و خانواده ها قرار گیرد

 .خوارزمی را نیز دارد

http://www.iana.ir/fa/news/42387/%D8%A7%DB 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 تاثیر مخرب تغییرات اقلیمی بر سالمت روان

ر تواند تاثیر مخربی بسوزی، روند گرمایش زمین و وقوع حوادث مرتبط با آن میهایی همچون سیالب، آتشگویند: پدیدهمحققان می

 .سالمت روان افراد داشته باشد

تأثیرات » گوید:به گزارش مهر، سوزان کالیتون از انجمن روانشناسی آمریکا و یکی از نویسندگان این گزارش در مورد این مسئله می

 «.شودتغییر آب و هوا تنها به افرادی که مستقیماً تحت تأثیر هستند محدود نمی

تغییرات اقلیمی تهدیدی گسترده برای سالمت ما بوده و به طورمستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت روان تأثیر »افزاید: وی در ادامه می

وا شامل بیماری قلبی و ریوی، سوءتغذیه، افزایش ریسک ابتال به آسم و طبق این گزارش، تأثیرات فیزیکی تغییر آب و ه«.گذاردمی

 .های ناشی از حشراتی نظیر زیکا استبیماری

غاز ها، درد و رنج آدمی آسوزیاما تأثیرات روانی آن به مراتب شدیدتر است. به گفته محققان، با فروکش کردن سیالب یا اطفاء آتش

، نرخ بروز خودکشی یا اندیشه خودکشی بیش از دوبرابر شد. در 2005وز طوفان کاترینا در سال به عنوان مثال، در پی بر.شودمی

اختالل استرس پس »نفر، یک نفر  6حدود نیمی از ساکنان منطقه دچار اضطراب یا اختالالت رفتاری نظیر افسردگی شدند و از هر 

یعی که مجبور به جابجایی به دلیل از دست دادن شغل یا مسکن شان به گفته محققان، قربانیان بالیای طب.را تجربه کرد« از سانحه

الشعاع قرار گرفته و در معرض ابتال به مشکالت شان تحتهستند غالباً فاقد کنترل، امنیت و استقالل هستند از این رو سالمت روان

 .سالمت روان خواهند بود

http://www.iana.ir/fa/news/42345/%D8%AA 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 برگزاری کارگاه بین المللی مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی گیاهی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

ال ژن به جنین نارس جو با استفاده از تفنگ ژنی، غیرفعال کردن طی سه روز برگزاری کارگاه روش های مهندسی ژنتیک جو، انتق

ژن دلخواه با روش های ویرایش ژنومی و آنالیز های عملکردی با میکروسکوپ فلوئورسنت در دو بخش نظری و عملی آموزش داده 

گزاری کارگاه روش های مهندسی به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، طی سه روز بر.می شود

ژنتیک جو، انتقال ژن به جنین نارس جو با استفاده از تفنگ ژنی، غیرفعال کردن ژن دلخواه با روش های ویرایش ژنومی و آنالیز های 

 .عملکردی با میکروسکوپ فلوئورسنت در دو بخش نظری و عملی آموزش داده می شود

ات علمی، محققان و دانشجویان مراکز تحقیقاتی رو به رو شده است، گوتز هنزل، استاد و مدرس این دوره که با استقبال اعضای هی

 .است( IPK) رئیس آزمایشگاه گروه بیولوژی گیاهی مؤسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی الیبنیز

فعالیت های هنزل در  است. عمده به پایان برده Braunschweig در رشته بیولوژی در دانشگاه 1999وی دکترای خود را در سال 

 .کشت بافت و مهندسی ژنتیک جو، گندم و توتون و تولید غالت و توتون دابلد هاپلوئید است

 استفاده می کند.  CRISPR و TALEN وی در پروژه های تحقیقاتی خود برای مهندسی ژنتیک گیاهان مختلف از روش های

همچنین در زمینه  ( IPK) مؤسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی الیبنیز استاد و رئیس آزمایشگاه گروه بیولوژی گیاهی

کشاورزی مولکولی به منظور تولید واکسن های نوترکیب و آنتی بادی ها در دانه جو، سیستم های بیانی مختص آندوسپرم، مطالعات 

 .بیماریزای قارچی و ویروسی نیز فعالیت دارد توزیع و جذب آهن در گندم تراریخته و همچنین اثر متقابل گیاهان با عوامل

این دانشمند برجسته آلمانی ضمن عضویت در انجمن ها و مجامع علمی بین المللی به عنوان داور با بسیاری از مجالت معتبر بین 

 Biotechnology Journal ،BMC Plant Biology ،Molecular Biology Reports ،Molecularالمللی مانند 

Breeding ،Molecular Plant Pathology ،The Plant Journal ،Transgenic Research  .و ... نیز همکاری دارد 

 است. Plant Cellو  Cellوی همچنین دارای تالیفات متعددی در ژرنال های معتبر بین المللی مانند 

ن ه بیوتکنولوژی کشاورزی از نوزدهم فروردیگفتنی است کارگاه بین المللی مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی گیاهی در پژوهشکد

 ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان امروز ادامه دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/42545/%D8%A8%D8%B1%DA%AF% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶روردین ف ۲۱تاریخ: 

 اثر در زمینه آب کشاورزی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 2انتشار 

هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور به سامانه های زهکشی زیر زمینی مجهزند و در سال های پیش رو،  280هم اینک نزدیک 

م به این مقدار افزوده خواهد شد. این فرصت برای توسعه پایدار، ممکن هزار هکتار دیگر در استان های خوزستان و ایال 350نزدیک 

از مهم ترین این چالش ها، حجم بسیار باالی زهاب، کیفیت به  .است با چالش هایی در کشور و به ویژه در خوزستان همراه گردد

اطالع رسانی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی به گزارش ایانا از پایگاه .شدت آالینده آنها و یافتن محلی مناسب برای دفع آن است

افزاری و مدیریتی استفاده  های نرم آمده است: در مقوله بحث« مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی»کشاورزی، در پیشگفتار کتاب 

 ط با آن بپردازد،وری آب در بخش کشاورزی تاکنون مجموعه مدونی به صورت یک کتاب که به مسائل مرتب بهینه از آب و بهبود بهره

 در کشور وجود نداشته و یا به صورت تک نگاشت و محدود بوده، خالء جدی در این زمینه به چشم می خورد. 

در بخش دیگر این پیشگفتار آمده است: هدف اصلی از تدوین کتاب آن بود که ضمن در برداشتن مطالب علمی و فنی الزم در قالب 

معه علمی کشور، بتواند مورد استفاده کاربردی مدیران و کارشناسان سطوح مختلف دستگاه یک کتاب درسی مورد استفاده در جا

های اجرایی مرتبط با برنامه ریزی مسائل آب و خاک کشور نیز قرار گیرد و حتی به صورت یک کتاب مرجع در مسائل نرم افزاری 

 ارزیابی آنها، یک جا ارائه نماید. آب، بتواند سیاست ها، قوانین و برنامه های آب را همراه با تحلیل و

این کتاب در پنج فصل تهیه شده است، در فصل اول کتاب مروری بر وضعیت منابع آب کشور به منظور ارائه تصویری از دارایی آب 

بهره در فصل دوم به بیان تعاریف و مفاهیم کارایی مصرف و .کشور و بحران کمبود منابع آب توأم با مسائل کیفیت آب شده است

وری آب پرداخته شده و ضمن ارائه تصویری از وضعیت فعلی شاخص بهره وری آب محصوالت کشاورزی در کشور، تا حدی به 

در فصل سوم به موضوع مهم مدیریت مصرف آب کشاورزی .های اخیر کشور برای بهبود آن پرداخته شده استها و برنامه  سیاست

اضا پرداخته شده است. این مبحث شامل تعریف مدیریت مصرف، وضعیت مصرف آب در ایران ای از مدیریت تقبه عنوان زیر مجموعه 

 ایهای مدیریت مصرف آب کشور از لحاظ قوانین و ساختار می باشد. همچنین، اقدامات غیر سازه و در مقایسه با جهان، و نارسایی 

ت تقاضا، مفاهیم، تعاریف، و الزامات مدیریت تقاضا ارائه شده و در فصل چهارم مدیری.ای مرتبط نیز ارائه و تحلیل شده اند و سازه

 .ابزارهای مختلف آن شامل ابزارهای اقتصادی و غیر اقتصادی مرتبط با مدیریت تقاضای آب کشاورزی ارائه و تحلیل شده اند

تزی مختلف ایجاد و ضمن ارائه سن سرانجام در فصل پنجم نتیجه گیری، جمع بندی کلیه فصول ارائه شده و ارتباط داخلی بین اجزای

از مطالب کلیه فصول، راهکارها و پیشنهاد های کاربردی الزم ارائه شده اند.کتاب مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی توسط آقایان 

 نادر حیدری و حسین دهقانی سانیج از اعضاء هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در اواخر اسفند ماه سال

 گذشته به چاپ رسید.

  "مدیریت زهاب: زهکشی کنترل شده"

تألیف همکاران مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مجتبی اکرم و فؤاد تاجیک  "مدیریت زهاب: زهکشی کنترل شده"کتاب 

ندسان مشاور، توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران منتشر شد.هدف از تدوین این کتاب، آشنا کردن سیاست گذاران، مه

شی زهک"کارشناسان آبیاری و زهکشی، پژوهشگران، مروّجان و دوست داران محیط زیست با روش مدیریتی نو و مبتکرانه ای با نام 

 .است که افق روشنی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و زیان کمتر به محیط زیست را نوید می دهد "کنترل شده

سال های پیش رو،  ر از زمین های کشاورزی کشور به سامانه های زهکشی زیر زمینی مجهزند و درهزار هکتا 280هم اینک نزدیک 

هزار هکتار دیگر در استان های خوزستان و ایالم به این مقدار افزوده خواهد شد. این فرصت برای توسعه پایدار، ممکن  350نزدیک 
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چالش ها، حجم بسیار باالی زهاب، کیفیت به  ردد. از مهم ترین ایناست با چالش هایی در کشور و به ویژه در خوزستان همراه گ

شدت آالینده آنها و یافتن محلی مناسب برای دفع آن است. مدیریت جامع زهاب، راهی برای رویارویی با این چالش هاست و شامل 

ایدار این سامانه ها و بهبود بخشیدن روش ها و برنامه هایی است که با نگرشی سیستمی و سازگار با محیط زیست، امکان کاربرد پ

زهکشی کنترل شده به عنوان راه حلی نوآورانه، یکی از روش های بهینه مدیریت زهاب .به کمیت و کیفیت زهاب را فراهم می کند

ده واست که می تواند با کاهش حجم زهاب و بهتر کردن کیفیت آن، از آسیب رساندن به محیط زیست پیشگیری کند و از مصرف بیه

منابع ارزشمند آب بکاهد. این روش که در برخی از شبکه های قدیمی و در بیشتر شبکه های جدید قابل بهره برداری است، گامی 

در جهت مدیریت پایدار منابع آب و پیشگیری از چالش های پیش رو در مدیریت زهاب به شمار می آید. نویسندگان امیدوارند که با 

 وی شناساندن، آموزش و ترویج اجرای این روش زهکشی فراپیش نهاده شود.نشر این کتاب، گامی به س

http://www.iana.ir/fa/news/42529/%D8%A7%D9%86%D8%AA% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

بار بر ها باعث اثرات فاجعهکشدهد/ آفتوری کشاورزی را کاهش نمیها، بهرهکشاستفاده کمتر از آفت

 شودمحیط زیست و سالمت انسان می

 .شان کاسته نشده استوریاند از بهرهکش خود را کاهش دادهطور قابل توجهی استفاده از آفتبر اساس مطالعه جدید مزارعی که به

ساس نتایج مطالعه جدید بر روی مزارعی که به طور قابل توجهی استفاده از آفت کش را کاهش داده اند از بهره وری شان کاسته برا

  نشده است.

به گزارش ایانا از وب سایت گاردین، دانشمندان معتقدند بسیاری از کشاورزان به دلیل نگرانی در مورد سالمت شان ، خواهان کاهش 

ت کش هستند، اما این در حالی است که کشاورزان برای جایگزینی مورد مناسب ، اطالعات چندانی ندارند و بسیاری از استفاده از آف

 مشاوره های خود را از نمایندگان شرکت هایی که بذر و آفت کش می فروشند، دریافت می کنند.

ناسان آلودگی و مواد غذایی ملل متحد مردود شناخته با این حال، این موضوع به عنوان یک باور کاذب در ماه مارس از سوی کارش

می شوند و تولید کنندگان آفت  "اثرات فاجعه بار بر محیط زیست و سالمت انسان"شد. آن ها اعالم کردند که آفت کش ها باعث 

استفاده گسترده از حشره  کش ها را درباره این مساله مقصر دانستند. همچنین گاردین، در ماه مارس از آمادگی اروپا برای ممنوعیت

منتشر شده، به تجزیه و تحلیل  Nature Plantsکش در تمام زمینه ها خبر داد.همچنین تحقیقات جدیدی که در مجله کارشناسی 

استفاده از آفت کش ها، بهره وری و سودآوری تقریبا یک هزار مزرعه از سراسر فرانسه پرداخته است. با مقایسه مزارع مشابه با سطوح 

درصد از مزارع از میزان تولید شان کاسته نشده و چنانچه آن ها  94باال و پایین استفاده از آفت کش ها، دانشمندان دریافتند که 

 استفاده آفت کش ها را به دو پنجم کاهش دهند، می توانند تولید بیشتری هم داشته باشند.

درصد از مزارع منجر شد و هیچ مزرعه ای  86ها به تولید بیشتر در نتایج شگفت انگیز بود: میزان استفاده پایین تر از آفت کش 

درصد از مزارع با استفاده کمتر از آفت کش ها ، به همان اندازه و  78میزان تولیدش کاسته نشد. این تحقیق همچنین نشان داد که 

زی فرانسه و از افرادی که در این زمینه ، از موسسه ملی تحقیقات کشاور Nicolas Munier-Jolainیا بیشتر به سود دست یافتند.

نتایج نشان می دهد که کاهش مصرف آفت کش ها برای کشاورزان امکان کشت بدون از دست دادن پول را  "پژوهش کرده، گفت: 

 "می دهد. این درحالی است که نتایج ما کامال مطابق با گزارش سازمان ملل متحد هستند.

ا نیست آفت کش ها بی فایده و یا ناکارآمد هستند، این درحالی است که کشاورزان با استفاده از اما پژوهش به این معن"وی افزود:

میزان کمتر مواد شیمیایی و بهره بردن از روش های دیگر برای کنترل آفات، مانند محصوالت چرخشی، وجین مکانیکی، استفاده از 

 "ود می توانند در این زمینه اقدام کنند. ارقام مقاوم و مدیریت دقیق در زمان کاشت و استفاده از ک

Munier-Jolain :چناچه بخواهید به گونه ای درست استفاده از آفت کش ها را کاهش دهید، باید اطالعات در " خاطر نشان کرد

بزرگی از  مورد جایگزین این مواد در اختیار کشاورزان قرار گیرد، اما این مسئله ای است که در حال حاضر وجود ندارد. و بخش

مشاوره ها توسط سازمان هایی که آفت کش ها و محصوالت زراعی می فروشند، ارائه می شود و من مطمئن نیستم که دغدغه اصلی 

با "( بریتانیا گفت: Sussex، از دانشگاه ساسکس ) Dave Goulsonپروفسور "این سازمان ها ، کاهش میزان آفت کش ها باشد. 

رزان توسط کارشناسان کشاورزی راهنمایی می شوند ، بسیاری از آن ها در کمیسیون های مربوط به وجود سیستم موجود که کشاو

این در حالی است که مهلت فرانسه "شرکت های شیمیایی کار می کنند. ناگزیر استفاده از آفت کش ها با مقادیر زیاد روی می دهد.

به تعویق افتاده است، چراکه هنوز استفاده آن  2025ود تا سال ب 2018درصدی استفاده از آفت کش که تا سال  50برای کاهش 

 چنان کاهش نیافته است. همچنین طرح اقدام بریتانیا برای استفاده پایدار از آفت کش ها حاوی هیچ هدف یا جدول زمانبندی نیست.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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به معنای دادن دسترسی کشاورزان به تعهد به کشاورزی پایدار  "( گفت:  (ECPAگریم تیلور، سخنگوی انجمن حفظ نباتات اروپا )

انواع ابزار است. آفت کش ها تنها راه حل نیستند، اما یکی از مهم ترین ابزار های موجود برای کشاورز در زمینه مبارزه با آفات و 

یورو از نشان داد که کشاورزان فرانسوی در حدود دو میلیارد  ECPAگزارش مشاوره اخیر توسط "وی گفت: "بیماری ها هستند.

 "تولید انگور را بدون دسترسی به آفت کش های خاص از دست دادند.

همچنین تحقیقات جدید نشان داد که مزارع سیب زمینی و چغندر قند نسبت به کاهش استفاده از آفت کش حساس هستند، در 

فت کش ها را بدون این که خسارت را درصد میزان آ 40عین حال این مطالعه نشان داد که اکثر مزارع زراعی می تواند تا بیش از 

متحمل شوند، کاهش دهند. محققان براین باورند کاهش استفاده از آفت کش یکی از مسایل حیاتی برای حفظ محیط زیست و 

امروزه کشاورزان در حال روی آوردن به بهترین روش ها برای استفاده کمتر از آفت "گفت:  Munier-Jolain"سالمت انسان است.

تند، چراکه به فکر سالمتی خود هستند. این تصور در میان کشاورزان وجود دارد که کاهش استفاده از آفت کش برداشت کش هس

نامناسب محصول را افزایش می دهد، اما یکی از راه ها برای حل این موضوع کاشت تنوع محصوالت است ، که به کاهش این خطرات 

  "کمک می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/42502/%D8%A7%D8%B3 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 هزار دالر ارز از کشور در سال گذشته 200هزار دز مالئین در مؤسسه رازی/ جلوگیری از خروج  45تولید 

هزار دز مالئین در این  45خش توبرکولین مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به اینکه در سال گذشته رئیس ب

 100مؤسسه تولید شده است، گفت: با توجه به اجرای برنامه کنترل، مبارزه و ریشه کنی بیماری مشمشه در ایران، ساالنه کمتر از 

 .می شودمورد از این بیماری در کشور مشاهده 

هزار دز مالئین در  45به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، نادر مصوری با اشاره به تولید 

 .هزار دالر ارز از کشور جلوگیری به عمل آمده است 200سال گذشته اظهار کرد: با این میزان تولید در سال گذشته از خروج حدود 

مالئین از جمله محصوالت استراتژیک به شمار می رود که در صورت عدم تولید آن توسط این مؤسسه، واردات آن به وی تأکید کرد: 

 . این کشور به سادگی امکان پذیر نیست و بی شک کشور در صورت انتشار این بیماری دچار مشکل می شود

مشمشه در تک سمی ها از جمله اسب مورد استفاده قرار  رئیس بخش توبرکولین مؤسسه رازی افزود: مالئین برای شناسایی بیماری

مصوری با اشاره به اجرای برنامه مبارزه با مشمشه در کشور، بیان کرد: بر اساس این برنامه ریزی و تولید مالئین توسط .می گیرد

 .دمی شو مورد بیماری مشمشه به طور ساالنه مشاهده 100مؤسسه رازی، در حال حاضر در کشور کمتر از 

وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته اذعان داشت این بیماری در پنج سال اخیر سیر افزایشی داشته است که دلیل آن نیز تردد 

 .غیرمجاز تک سمی ها در مرزهای کشور است

حال اجراست،  در رئیس بخش توبرکولین مؤسسه رازی با تأکید بر اینکه برنامه کنترل، مبارزه و ریشه کنی بیماری مشمشه در ایران

گفت: این درحالی است که هیچ گونه آماری از این بیماری در کشورهای همسایه ایران وجود ندارد و در همین راستا، برنامه ای برای 

 ریشه کنی این بیماری )به جزء در ترکیه( اجرا نمی شود./

w.iana.ir/fa/news/http://ww42325/%D8%AA%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 مزاج های انسانی در طب سنتی ایران و ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن

ن وجود داشته رادیکال های آزاد ترکیبات حاصل از سوخت و ساز سلول ها هستند. رادیکال های آزاد وقتی در حد تعادل در بد

باشند، برای از بین بردن ویروس ها و باکتری ها مفیدند. این ترکیبات دارای یک اتم اکسیژن بسیار فعال در ساختمان مولکول خود 

در بدن بیش از حد تعادل گردد، این مولکول ها دائماً به سلول  (oxygen-free radicals) هستند. اگر تعداد رادیکال های آزاد

 .له کرده، به آن ها آسیب می رسانند و سبب پیری و اختالل در عملکرد آن ها می شوندهای بدن حم

مشاورعلوم تغذیه، سالمت و طب مکمل، مدرس طب سنتی مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  _مهدی کرمانی 

. رادیکال های آزاد وقتی در حد تعادل در بدن ترکیبات حاصل از سوخت و ساز سلول ها هستند آزادطبیعی استان قمرادیکال های 

وجود داشته باشند، برای از بین بردن ویروس ها و باکتری ها مفیدند. این ترکیبات دارای یک اتم اکسیژن بسیار فعال در ساختمان 

، این مولکول ها در بدن بیش از حد تعادل گردد (oxygen-free radicals) مولکول خود هستند. اگر تعداد رادیکال های آزاد

دائماً به سلول های بدن حمله کرده، به آن ها آسیب می رسانند و سبب پیری و اختالل در عملکرد آن ها می شوند. این رادیکال ها 

رادیکال های آزاد، آنتی اکسیدان ها مولکول  عملکرد عادی آن را مختل می نماید. در مقابل این ،شده DNA سبب تخریب غشای

که به صورت نیروی حفاظتی خارجی از گسترش آسیب های رادیکال های آزاد به سلول ها جلوگیری می نمایند. عالوه هایی هستند 

بر رادیکال های آزاد تولید شده در داخل بدن، این ترکیبات از طریق دود سیگار، هوای آلوده، مواد شیمیایی و غذاهای پرچرب وارد 

یادی به حمله کردن به غشاء چربی سلول و مواد ژنتیکی دارند و باعث ایجاد آسیب های بدن می گردند. رادیکال های آزاد میل ز

دائمی در سلول ها و انباشت آسیب ها به مرور زمان و ایجاد پیری و بیماری های مزمن قلبی و سرطان، انواع دیابت، آرتروز و از کار 

سلول های مغزی وارد می آورند. بافت مغز انسان رادیکال های آزاد رادیکال های آزاد بیشترین آسیب را به  افتادگی مغز می شوند.

بیشتری نسبت به بافت های دیگر تولید می نماید. رادیکال های آزاد در مغز زمینه بیماری های آلزایمر و پارکینسون و... را فراهم 

لوگیری می نمایند. آپاپتوسیز به معنی خودکشی آورده، انتقال ماده مهم گلوکز را مشکل می کند. آنتی اکسیدان ها از آپاپتوسیز ج

آنتی اکسید آن ها با میل ترکیبی که با رادیکال های  .سلولی است که علت آن وجود رادیکال های آزاد زیاد از حد در سلول است

 .آزاد دارند، آن ها را از خطرات مصون و سپس آسیب های آنها را ترمیم می نمایند

ها در برابر رادیکال های آزاد متفاوت است. آنتی اکسیدان های موجود در برخی مواد غذایی ظرفیت آنتی  قدرت انواع آنتی اکسیدان

اکسیدانی باالتری دارند. مغز انسان کمترین ظرفیت آنتی اکسیدانی در بدن را دارد. تخستین گام در تخریب آنتی اکسیدان ها 

رگ ها پالک ایجاد شده، رگ ها سفت می شوند. از بهترین آنتی اکسیدان  پراکسیداسیون لیپید )چربی( است که طی آن در دیواره

 ، فالنوئیدهای موجود در میوه ها و سبزیجات هستند. Q10اسید لیپوئیک و کوآنزیم  E ،C ها، ویتامین های

« آنتی اکسیدان ها اینیروی عظیم شبکه »همکاری بسیار دقیق و ظریف آنتی اکسیدان ها با هم در حذف رادیکال های آزاد بدن را 

می گویند. رادیکال های آزاد در فعال شدن ژن های حامل بیماری نقش دارند. آنتی اکسیدان ها محافظت از ژن ها را به عهده دارند 

ول ها از نو فعالیت ژن های بیماری زا را متوقف می نمایند. انواع کارتنوئیدها مانند: بتاکاروتن، لیکوپن، لوتئین، گزانتین و... و پلی ف

آنتی اکسیدان هستند که در میوه ها و سبزیجات پر  400بهترین آنتی اکسیدان ها به شمار می روند. خانواده فالنوئیدها بیش از 

نام دارد. میوه ها در مقام  ORAK رنگ وجود دارند. اسفناج و توت فرنگی آنتی اکسیدان باالیی دارند. ظرفیت آنتی اکسیدانی غذاها

چای  اسفناج، توت فرنگی، سیر،کلم، شاتوت، قره قاط، کشمش، را دارند.آلو بخارا، ORAK سبزیجات بیشترین عددنخست و سپس 

باالتری از میوه های تازه دارند مثالً آلو  ORAK باالیی دارند. میوه های خشک ORAKگوجه فرنگی، تمشک، انگور قرمز، سبز،
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میان آبمیوه ها آب انگور قرمز و آب گوجه آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به خود انگور بخارا نسبت به آلوی تازه عدد باالتری دارد. در 

قرمز و گوجه دارند؛ اما آب پرتقال آنتی اکسیدان کمتری از خود پرتقال دارد. در میان میوه ها انگور قرمز بیشترین آنتی اکسیدان را 

سیدانی برابری هستند و آب سیب ظرفیت کمتری نسبت به آنها گریپ فروت، گوجه فرنگی و پرتقال دارای ظرفیت آنتی اک .دارد

میزآن آنتی اکسیدان موجود در بدن هر شخص با آزمایش خون او مشخص می گردد. ظرفیت آنتی اکسیدانی در هر فرد منحصر .دارد

مدت زمان می توان ظرفیت به فرد است و سقف خاصی دارد و با پرشدن ظرفیت افزایش نمی یابد. این موضوع که چقدر و بعد از چه 

آنتی اکسیدانی یک شخص را با خوردن میوه و سبزیجات باال نگهداشت، به بیولوژی و تغذیه هر فرد بستگی دارد. در صورتی که دفاع 

آنتی اکسیدانی شخص کم شده باشد، افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی در او به نسبت فردی که ظرفیت آنتی اکسیدانی او از ابتدا در 

د باال بوده افزایش بیشتری خواهد یافت. در واقع دفاع آنتی اکسیدانی هر شخص منشاء ژنتیکی دارد. لیکوپن از آنتی اکسیدان های ح

در طب سنتی ایران اندام های یک انسان از برهم .خوب ضد پیری مغز است که در گوجه فرنگی، هندوانه و گریپ فروت وجود دارد

اند و این چهار خلط یعنی دم، صفرا، بلغم و سودا در خون او نیز جریان دارند. کیفیات اربعه در این کنش چهار خلط به وجود آمده

اخالط به شکل گرمی و رطوبت برای دم، گرمی و خشکی برای صفرا، سردی و رطوبت برای بلغم و سردی و خشکی برای سودا ظهور 

ذاتی یا جبلی هستند که برایندی از مزاج های تک تک اندام های اوست.  پیدا کرده است. همه انسان ها در بدو تولد دارای یک مزاج

کمیت و کیفیت این چهار خلط در یک بدن و چگونگی نسبت و تناسب آنها با هم مزاج یک عضو و در نهایت مزاج کلی آن بدن را 

و بلغم است؛ اما ممکن است هر بدن مشخص می نماید. مثالً در یک بدن همیشه میزان خلط های صفرا و سودا بسیار کمتر از دم 

نسبت به بدن دیگر همان سودا یا صفرای اندک را به میزان بیشتری در خود داشته یا تولید نماید. بنابراین مزاج کلی یک بدن به 

و تر، گرم  گروه گرم، سرد، مرطوب، خشک، گرم 9بدن دیگر از این اختالف مقدار تبعیت خواهد کرد. بر این مبنا مزاج انسان ها به 

گروه باز با هم اختالف در شدت بروز کیفیات  9و خشک، سرد و مرطوب، سرد و خشک و معتدل تقسیم می شود که اعضا هر کدام از 

و اثر اخالط دارند. امروزه مزاج بدن را به اعتبار آن خلطی که تمایل به غلبه از حد طبیعی خود دارد، نام گذاری می نمایند؛ یعنی 

رم و مرطوب، صفراوی برای گرم و خشک، بلغمی برای سرد و مرطوب و سوداوی برای سرد و خشک. آمادگی هر بدن دموی برای گ

برای افزایش یکی از این اخالط خصوصیات، توانایی های منحصر به فرد و یا حتی نقطه ضعف هایی بر آن بدن تحمیل کرده، او را در 

الً بدن افرادی که دموی هستند، دارای متابولیسم پایه باال و هضم و جذب قوی بوده، معرض ابتال به بیماری های خاصی می نماید. مث

تمایل به ذخیره و انباشت بیشتر مواد نسبت به دفع آنها دارند. در یک صفراوی متابولیسم پایه باال، هضم و جذب باال؛ اما تمایل به 

هضم و جذب کمتر و تمایل به انباشت بیشتر از دفع است. در یک دفع بیشتر از انباشت است. در یک بلغمی متابولیسم ضعیف تر و

سوداوی متابولیسم پایه بسیار کمتر از مابقی و هضم و جذب هم بسیار پایین تر بوده و تمایل به دفع رطوبت و رسوب مواد ارضی 

تر از مزاج های دیگر دچار باالست. به همین دلیل یک بدن سرد و خشک در صورت عدم رعایت اصالح مزاج و تدابیر خاص، بیش

کمبود مواد مغذی و انرژی شده، مقاومت آن در برابر بیماری های صعب العالج و امراض با طبع سرد خصوصاً سرد وخشک پایین 

غلبه خلط سودا و به تعبیری حکومت آن بر بدن می تواند ایجاد یبوست، خشکی پوست، تمایل ترک و پارگی در دیواره خواهد آمد. 

رگ ها، افزایش  های داخلی، خشکی لب ها، پیری و تیرگی پوست بدن، ویرانی بدن، افسردگی و اضطراب، جنون، سفتی دیوارهاندام 

تمایل به رسوب در خون، آمادگی ابتال به سرطان، الزایمر، ام . اس و دردهای سوداوی و... نماید که میزان شدت و ظهور این عالیم 

با توجه به عوامل مؤثر بر افزایش کمیت و کیفیت دفاع آنتی اکسیدانی بدن و اثر آنتی اکسیدان ها .به درجه غلبه سودا بستگی دارد

در مقابله با بیماری ها و اختالف ذاتی ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانی بدن ها با یکدیگر، در مورد مزاج های ذاتی افراد می توان گفت 

سرد و مرطوب خصوصاً سرد و خشک ها )سوداوی( نیاز به ممارست بیشتری بدن های با طبع سرد یعنی سرد ساده، سرد و خشک و 

برای اصالح کمیت و کیفیت آنتی اکسیدان های خود داشته و در شرایط انواع استرس دفع آنتی اکسیدانی بیشتری خواهند داشت. 
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نی هم دارند. در مورد مزاج عرضی که این موضوع در کنار این امر اهمیت خواهد داشت که این بدن ها ظرفیت آنتی اکسیدانی پایی

در طول زندگی و به علت سبک زندگی بر مزاج ذاتی تأثیر می گذارد هم می توان افزود که غلبه سردی خصوصاً سردی و خشکی 

 .گانه در کل می تواند در تخریب دفاع آنتی اکسیدانی بدن مؤثر باشد 9)خلط سودا( بر مزاج های 

 :منابع

 م 205بن عبداهلل، قانون فی الطب، نشر بیروت،  ابن سینا، حسین - 1

 1391الهامی راد، ع، عسکری، ب، آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی، نشر سخن گستر، دآنشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار،  - 2

 1393تبریزیان، ع، دراسه فی طب النبی المصطفی )ص(، مؤسسه طب اسالمی قم،  - 3

 1383الطب، مؤسسه طبی طوبی، قم، چغمینی، ع، قانونچه فی  - 4
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۱۶تاریخ: 

 معرفی شدند+ جدول اسامی 95های برتر هفته منابع طبیعی در سال نمونه

 های برتر منابع طبیعیها، مراتع و آبخیزداری کشور، از نمونها حضور مسئوالن ارشد سازمان جنگلهمزمان با هفته منابع طبیعی، ب

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 سانژاد نماینده ولی فقیه در سازمان جنگلاهلل طباطباییها؛ آیتگلو آبخیزداری کشور؛ عباسعلی نوبخت، معاون امور جن

های ها در دو بخش انجام شد. در بخش نخست برترینهای منابع طبیعی اهدا شد. تقدیر از نمونهاین سازمان لوح تقدیر به برترین

ها گرفتند. در دومین بخش نیز از همیاران طبیعت برتر و رسانههای مشارکتی بودند مورد تقدیر قرار منابع 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 نمونهحیطم 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 اره آموزش و ترویجرئیس نمونه اد 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 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 مرغ سالم چیست؟های تخمویژگی

و اجازه نخواهید داد برخی افراد شوید مرغ سالم را بدانید، دیگر هنگام خرید این محصول سردرگم نمیاگر مشخصات اصلی یک تخم

 .سودجو، محصوالتی را به شما بفروشند که قابل مصرف نیست

رسد که بیش از میانگین مقدار جهانی کیلوگرم در سال می 11مرغ در ایران به حدود به گزارش خبرنگار ایانا، مصرف سرانه تخم

ه که نشان از اهمیت این محصول غذایی در میان مردم دارد. بنابراین هزار تن به صورت ساالنه رسید 950است. تولید آن هم به باالی 

 کننده بسیار ضروری است.شناخت مشخصات ظاهری و نحوه تشخیص سالمت آن، برای مصرف

 مرغ سالم باید از نظر ظاهری دارای مشخصات زیر باشد:العمل اجرایی سازمان دامپزشکی کشور، تخمطبق دستور

 خوردگی و شکستگی باشد.رغ باید تمیز، عاری از هرگونه آلودگی، ترکمپوسته خارجی تخم -

 های آن یکنواخت باشد.مرغ باید صاف و شفاف بوده و در تمام قسمتسطح پوسته خارجی تخم -

 محتویات )زرده و سفیده( عاری از هرگونه بوی خارجی و گندیدگی یا عالئم فساد باشد. -

یدکننده و تاریخ تولید و در داخل یخچال با برودت صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری و های دارای مشخصات تولدر بسته -

 عرضه شود.

 مرغ تازهتخم

 های آن یکنواخت است.مرغ صاف و شفاف بوده و در تمام قسمتسطح پوسته خارجی تخم -

 دارای اتاقک هوایی کوچک است. -

 تفکیک است.سفیده غلیظ و رقیق کامالً از یکدیگر قابل  -

 مرغ قرار دارد.زرده کامالً گرد، کروی و در مرکز تخم -

 سفیده دارای ظاهری ابری و غیرشفاف است. -

 شود.راحتی جدا نمیپوسته پس از پختن به -

 مرغ کهنهتخم

 های کهنه کدر و بدرنگ است.مرغسطح پوسته خارجی تخم -

 یابد.نسبت سفیده غلیظ به سفیده رقیق کاهش می -

 شود.ضخامت غشای زرده کم و زرده خاصیت محکم و ایستادگی خود را از دست داده و پهن می -

 مدت است(شود. )وجود اتاقک هوایی بزرگ، عالمت از دست دادن رطوبت داخلی و نگهداری طوالنیاتاقک هوایی بزرگ می -

 مرغ است.سفیده شفاف نشانه کهنگی تخم -

 مرغ فاسدتخم

 شود.های فاسد کامالً کدر و بدرنگ میمرغجی در تخمسطح پوسته خار -

 مرغ نشانه فساد آن است.مخلوط شدن سفیده و زرده تخم -

 محتویات، دارای بوی تعفن و عالئم فساد است. -
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به رچ های کپک یا قاکند که باعث تشکیل لکهمرغ سرایت میزدگی در پوسته خارجی به سرعت به داخل تخمهرگونه عالئم کپک -

 شود که با چشم قابل رؤیت است.ای میهای خاکستری سیاه و قهوهرنگ

 مرغ مانند:یادآوری: تغییر رنگ محتوای تخم

 شود.یپخته مپریده یا سفید، شبیه زرده نیمشود. زرده، رنگسفیده آبکی و بریده و سبزرنگ می مرغ با منظره سبزرنگ:تخم

وسیله قرار دادن کند که بهآورد و سفیده را آبکی میوجود مینگ قرمز مخصوصی بهدر زرده، ر مرغ با منظره قرمزرنگ:تخم

 توان تشخیص داد.مرغ در برابر نور میتخم

وی مرغ بشود. در هنگام شکستن تخمای میرنگ و سفید آبکی سبز متمایل به قهوهزرده، تیره رنگ:مرغ با منظره سیاهتخم

 رسد.نامطبوعی به مشام می

 های شیمیاییویژگی

( باشد. )حد مجاز MRLمیزان باقیمانده دارو، هورمون، سموم و سایر مواد شیمیایی آن، کمتر از حداکثر حد مجاز باقیمانده )

 ( در دست تدوین است(.MRLباقیمانده )

 عمر ماندگاری

 های آن به شرح جدول زیر است:مرغ خوراکی و فرآرودهعمر ماندگاری تخم

 شکل عرضه نام فرآورده
عمر  شرایط نگهداری

 رطوبت نسبی )درصد( دما )درجه سانتیگراد( ماندگاری

 مرغ خوراکیتخم -1

 تازه

 بندی کارتنیبسته -

 )ویژه مصارف عمده(

 بندی کوچکبسته -

 )ویژه مصرف خانوار(

  
 1.7تا  -0.6

 +(2)حداکثر 

 +4تا  0

 )در یخچال(

  
5±80 

  
5±80 

  

  
 ماه 3

  
 ماه 1

  

 مرغ مایعتخم -2

 )کامل/ سفیده/ زرده(

  
 شده(بندی)بسته

 تازه

 غیرپاستوریزه -

  
 پاستوریزه -

  

  
 +4تا  0

 )در یخچال(

 +4تا  0

 )در یخچال(

  
- 

  
- 

  

  
 روز 3

  
 روز* 10

  

 منجمد

 غیرپاستوریزه -

 پاستوریزه -

  
18- 

18- 

  
- 

- 

  
 ماه 6

 سال 1

 داکثر ظرف سه روز مصرف شود.* پس از باز کردن بسته، باید ح

 تقلبات و تخلفات بهداشتی:

 مرغ از منابع غیرمجاز.تأمین تخم -

 بندی شده.مرغ بستهگذاری تخمتغییر یا مخدوش کردن تاریخ تولید، انقضاء و سایر مندرجات نشانه -

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 بندی تاریخ منقضی.مرغ بستهعرضه و فروش تخم -

 رضه.عدم رعایت برودت یخچال در زمان ع -

 پاکیزه و بهداشتی نبودن یخچال و سایر وسایل مورد استفاده. -

 مرغ خارج از یخچال.عرضه تخم -

 عدم رضایت اصول بهداشت فردی )ازجمله نداشتن لباس کار مناسب، کارت بهداشت/ گواهی سالمت و...( در زمان فعالیت. -

 مرغ تازه و سالم:مرغ کهنه و فاسد به جای تخمعرضه تخم

 شود:های زیر تشخیص داده میتخلف به یکی از روش این

مرغ ماند که اتاقک هوایی آن به اندازه کافی برای شناور نگهداشتن تخممرغ در آب شناور میوقتی تخم شناور نگهداشتن در آب: -

ا قبل از استفاده در یک ظرف مرغ کهنه، آن ربزرگ شده باشد و این به مفهوم کهنه بودن آن است. برای اطمینان از فاسد بودن تخم

 کند.مرغ فاسد چه پخته باشد یا خام، پس از شکسته شدن پوسته بوی نامطبوعی از خود متصاعد میجداگانه بشکنید. یک تخم

 با انجام آزمایش نور برخی از عالئم فساد که در باال ذکر شده، قابل رؤیت است./ تست نور: -

http://www.iana.ir/fa/news/42539/%D9%88% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 زردی تخم مرغ رنگ باخت

تومانی  600دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: بعد از تعطیالت نوروز نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با افت 

 .تومان به فروش رسید 450ای حداکثر تومان معادل دانه 500هزار و  4به طور متوسط 

گروه اقتصادی باشگاه   صنعت، تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

در خصوص آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ اظهار داشت: بعد از تعطیالت نوروز نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  خبرنگاران جوان،

 .روش رسیدتومان به ف 450ای حداکثر تومان معادل دانه 500هزار و  4تومانی به طور متوسط  600مرغداری با افت 

وی در خصوص گالیه مندی مصرف کنندگان در تعطیالت نوروز مبنی بر نوسانات قیمت تخم مرغ افزود: نرخ تخم مرغ در ایام نوروز 

 .تومان شد 500نسبت به اسفند ماه تفاوتی نداشته و تنها سودجویی مغازه داران منجر به فروش هر دانه تخم مرغ به نرخ 

ود تخم مرغی در داخل وجود ندارد، گفت: با مدیریت اعمال شده و توقف صادرات به دنبال آنفوالنزای حاد طالکش با بیان اینکه کمب

ها افراد سودجو با چنین اظهاراتی قصد دارند که گران فروشی خود را پرندگان کمبودی در تولید و عرضه تخم مرغ وجود ندارد و تن

غ تخم گذار در خصوص آخرین وضعیت آنفوالنزا حاد پرندگان تصریح کرد: گرچه دبیر کل کانون پرورش دهندگان مر.توجیه نمایند

های صنعتی گزارشی نداریم و انفوالنزا حاد پرندگان به طور کاکل متوقف نشده، اما روند آن رو به کندی است به طوریکه در واحد

با کنترل تردد پرندگان خانگی و محلی پیش بینی ها این بیماری در برخی از واحدهای بومی و روستایی اخیرا گزارش شده که تن

 .شود که تا پایان اردیبهشت ماه مورد خاصی نداشته باشیممی

http://www.yjc.ir/fa/news/6034441/%D8%B2%D8%B1%D 
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 تولیدات باغی )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 شودسبز نوبرانه از هفته آینده عرضه میبادام قاچاق از عراق/ گوجهنوبرانه بهار امسال با چاغاله

رمان های بوشهر، کاشان و کاکنون وارد بازار شده و با وجود تولید کافی آن در استانبادام نخستین میوه نوبرانه بهار است که همچاغاله

 .شودق از کشور عراق نیز به ایران وارد و عرضه میصورت قاچابه

های قاچاق در بازار به شکل وگو با ایانا با بیان اینکه همچنان عرضه میوهرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی امروز در گفت

وجود دارد که همت مسئوالن  های قاچاق به بازارهای درباره هجوم دوباره میوهسازماندهی شده در حال انجام است، گفت: نگرانی

ه های داخلی نسبت ببادامطلبد.حسین مهاجران با اشاره به کیفیت باالتر چاغالهمربوطه را در آمادگی برای مبارزه با این اتفاق می

ر تومان و هزا 50های کاشان و کرمان را هزار تومان، استان 150بادام استان بوشهر را محصوالت قاچاق، قیمت هر کیلوگرم چاغاله

هزار تومان عنوان کرد.وی خبر از عرضه گوجه سبز نوبرانه از ابتدای هفته آینده داد و افزود: از ابتدای  25بادام قاچاق عراقی را چاغاله

های گذشته در ابتدا باال شود و قیمت این محصول همچون سالهفته آینده گوجه سبز نوبرانه ساوه، گرمسار و قم به بازار عرضه می

 رسد.و با عرضه بیشتر محصول روند قیمت آن کاهشی شده و به تعادل می

مل ها و کندی حفروشان با اشاره به افزایش قیمت میوه در روزهای اخیر علت این امر را تعطیلی سرخانهرئیس اتحادیه میوه و سبزی

های ر تب بازار تأثیر گذاشته است، بیان کرد: در سالهای پرمصرف نیز بو نقل عنوان کرد.مهاجران با بیان اینکه کمبود و گرانی میوه

دلیل گرانی محصوالت، متولیان بازار اقدام به خرید ها و انبارها وجود داشت، اما امسال بهگذشته ذخیره میوه به اندازه کافی در مغازه

رو یوه و افزایش تب بازار این محصوالت روبهو انبار میوه به اندازه کافی نکردند و این امر باعث شده از پنجم فروردین با کمبود م

هزار هزار تا هفتبار پنجها پرمصرف اظهار کرد: امروز هر کیلوگرم سیب در میادین میوه و ترهشویم.وی درباره جدیدترین قیمت میوه

تومان و هر کیلوگرم پرتقال  500هزار تا پنج هزار و هزار تومان، هر کیلوگرم موز پنجتومان، هر کیلوگرم کیوی چهارهزار تا شش

ای که قیمت آن در ایام نوروز بدون تومان به فروش رسید.به گفته مهاجران، تنها میوه 500هزار و تامسون داخلی و قاچاق هشت

کیلوگرم و هر  500هزار و تا سه 500ای این محصول در تمام ایام نوروز دوهزار و تغییر باقی مانده، خیار است که هر کیلوگرم گلخانه

 تومان فروخته شده است./ 500تا دوهزار و  500هزار و ای آن یکبوته

http://www.iana.ir/fa/news/42309/%D9%86%D9%88%D8 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 شودها میی درختان میوه امسال وارد باغارقام تجار

تعداد قابل توجهی نهال گواهی شده از ارقام تجاری  96رییس گروه نهال و بهبود ارقام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد : سال 

 .شودهای تجاری کشور میدرختان میوه تولید و وارد باغ

به  96به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صغری خوشکام اظهار داشت: از سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های اولیه و مادری آنها در اسکرین منظورایجاد تحول در دستیابی به نهال سالم و اصیل در کشور، تولید نهال گواهی شده که هسته

 .یابندشود؛ تولید و در عرصه ورود میبق استانداردهای بین الملی نگهداری میهای قرنطینه مطاهاووس و گلخانه

دهد برای تولید نهال های گواهی شده درختان میوه اذعان داشت: برآورد ما نشان میهای تولید نهالوی در مورد حمایت از زیرساخت

 .های دولتی و اعتباری مناسبی نیاز استحمایتگواهی شده که پایه مادری آنها عاری از تمام آفات و بیمارگرها باشد 

ها، تأمین ژرم پالسم تجاری و به روز، ارزیابی دائم سالمت نهال و سایر موارد خوشکام افزود: این اعتبار برای ایجاد و توسعه زیر ساخت

 .ین شده استمرتبط با آن مورد نیاز است که به دلیل شرایط اقتصادی دولت در حال حاضر تنها بخشی از آن تأم

عاونت های موی توسعه و حمایت از تولید نهال در شرایط کنترل شده یا فضای بسته و واحدهای تجاری کشت بافت را از دیگر برنامه

امور باغبانی عنوان کرد و گفت: این ظرفیت در کشور وجود دارد که بتوان از ارقام بومی و تجاری با استفاده از تکنولوژی کشت بافت 

ل سالم، اصیل و گواهی شده دست یافت و خوشبختانه با حمایت معاونت امور باغبانی انجمن تولید کنندگان نهال کشت بافت به نها

رییس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت امور باغبانی، تعداد .در کشور ایجاد شده که در برنامه تولید نهال کشور نقش مفید و مؤثر دارند

مورد عنوان کرد و اظهار داشت: این واحدهای تولیدی در قالب  60صوالت کشت بافت را نزدیک به واحدهای تولید کننده مح

وی افزود: در تعدادی از این واحدهای کشت بافت، گل محمدی، خرما، گردو، موز .اندهای دانش بنیان در انجمن مجتمع شدهشرکت

خوشکام گفت: در دستور العمل ارسالی به .شودمیوه تولید میهای رویشی درختان و گل و گیاهان زینتی به صورت رقم و پایه

هکتار تعیین شده  100های تجاری و بین المللی های مرجع برای تولید نهال گواهی شده با زیر ساختها، وسعت نهالستاناستان

به این که رویکرد معاونت امور باشد و از این رو باتوجه است و این دستورالعمل نشان دهنده موضوع تخصصی بودن تولید نهال می

باغبانی اصالح باغات غیر اقتصادی است، تولید نهال سالم و با اصالت ژنتیکی که احتیاج به دانش فنی و زیرساخت دارد در این 

 .دستورالعمل پیش بینی شده است

fa/news/http://www.yjc.ir/6041686/%D8%A7%D8%B1% 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۸ : تاریخ

 کاهش جمعیت دام سبک کشور برای تقویت مراتع/ احیای مراتع به دامداران واگذار شد  
برابر است، گفت: باید ساالنه  3آب معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بارش در مراتع ایران یک سوم دنیا و تبخیر 

  .ایم یک میلیون راس را کاهش دهیممیلیون راس دام در مراتع کشور تعدیل شود که در چند سال گذشته تنها توانسته 3چرای 

د محصوالت پروتئینی در کشور اظهار داشت: ، درمورد وضعیت تولیخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن رکنی در گفت

ایم اما در تولید گوشت قرمز مزیت ما مرغ بسیار مطلوب بوده و توفیقات خوبی داشتههای ما برای تولید شیر، مرغ و تخمزیرساخت

  .همانند سایر کشورها نیست

 شرایط خوبی برای رویش گیاهان مرتعی نداریم

شود مزیت در تولید گوشت قرمز نداشته باشیم چرا کشور را یکی از عواملی برشمرد که سبب میبودن متوسط بارندگی در  وی پایین

متر و در سایر کشورها هزار میلی 2متر است، در عین حال میزان تبخیر ما میلی 750که در همه جای دنیا متوسط بارندگی باالی 

نگین دنیا بارندگی و سه برابر آنها تبخیر داریم و شرایط خوبی برای رسد. به عبارت دیگر یک سوم میامتر میمیلی 700این رقم به 

 .رویش گیاهان مرتعی نداریم

 کاهش جمعیت دامی کشور برای تقویت مراتع/یک میلیون راس گوسفند را تعدیل کرده ایم

ن ار کنیم افزود: نخستین گام ایمعاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ناگزیر هستیم که روی پوشش مراتع گیاهی خود ک

میلیون رأس  3بینی شده که ساالنه است که تعادلی بین جمعیت دام و حجم مراتع خود برقرار کنیم و براساس اسناد باالدستی پیش

 .از جمعیت دامی کشور را در مراتع کاهش دهیم که کار دشواری است

 بیفتند تفاقا باید که چیزی  دیل یک میلیون رأس دام را انجام دهیم که باایم تعبه گفته معاون حجتی طی چند سال گذشته توانسته

 .داریم فاصله هنوز

 گیردحیای مراتع بر عهده دامداران قرار میا

سازی و اصالحی که باید در مراتع کشور انجام شود اشاره کرد و گفت: ما باید از همین میزان بارندگی موجود وی به کارهای غنی

ها و مراتع کارهای خوبی در این زمینه انجام داده تا جایی که تمام سهم مراتع افراد در اختیار نه کنیم. سازمان جنگلاستفاده بهی

 خودشان قرار داده شده تا احیای مراتع در اختیار خود دامدار باشد و دامدار بتواند با استفاده از بذرهای مرتعی و کود مراتع را تقویت

کنیم. درصد نیاز کشور را در داخل تامین می 90با آنکه تولید گوشت قرمز در کشور مزیت ندارد با این حال رکنی تاکید کرد: .کند

هزار تن هم از طریق واردات نیاز داخل را تامین کردیم و آنچه مسلم  80ایم و هزار تن تولید گوشت قرمز داشته 820حدود  95سال 

 .ایمطیور داشته است سیر تراز تجاری خوبی را در حوزه دام و

ایم که در میلیون دالر تراز تجاری منفی در این حوزه داشته 130معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سال نود و دو 

 .میلیون دالر رسیده است 554به مثبت  95ماهه سال  11

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960108000272 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

میلیون تنی خوراک در صنعت   9/ نیاز 96فرمایی آرامش در بازار خوراک طیور برای سال بینی حکمپیش

 طیور

 .امی را در پیش داردخوراک طیور در سال جاری با توجه به وضع موجود، سال آر

شود ینی میبهای صنعت طیور گفت: امسال پیشوگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت تأمین نهادهدانشیار دانشگاه تهران امروز در گفت

خیل دیگانه با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در تعیین قیمت خوراک فرما باشد.حسن مهربانیها حکمکه سال آرامی در بازار نهاده

وجود آمده و سطح زیر کشت به همراه عملکرد این هستند، افزود: با توجه به شرایط مساعدی که در تولید ذرت و سویا در جهان به

ها وجود ندارد. زیرا نرخ داخل ایران هم محصوالت افزایش داشته است، جای هیچ نگرانی برای تامین نهاده و یا افزایش ناگهانی قیمت

میلیون تن خوراک احتیاج دارد و  9کند.به گفته وی، صنعت طیور کشور به حدود های جهانی پیروی میدک، از قیمتای انبا فاصله

طور میلیون تن آن ذرت است. ایران نیز به 4تا  3.8رسد که بین تقریباً شش میلیون تن از این مقدار، به مصرف طیور گوشتی می

قیمت اقالم خوراکی به ثباتی نسبی  96یگانه با بیان اینکه در سال ردات ذرت دارد.مهربانیمیانگین، ساالنه بیش از شش میلیون تن وا

تومان در هر کیلوگرم قیمت دارد و ذرت اوکراین نیز بین  770تا  760رسیده است، اظهار کرد: ذرت برزیل در حال حاضر حدود 

ویژه ذرت که عنصر اصلی گذشته، بیشتر اقالم خوراکی بهتومان.سخنان این کارشناس در حالی است که طی دو سال  630تا  620

اند و پس از آن در نیمه دوم سال روندی کاهشی دهد، بیشترین قیمت خود را در فصل بهار تجربه کردهخوراک طیور را تشکیل می

 اند. البته تقریباً همه ساله قیمت این کاالها در اسفند ماه سیر صعودی به خود گرفته است./داشته

http://www.iana.ir/fa/news/42556/%D9%BE%DB%8C% 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 حمایت نیستاجرای الگوی کشت مرهم درد تولیدکنندگان پیاز/ خرید تضمینی تنها راهکار 

نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت:دربخش زراعت برای جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و دسترنج کشاورزان بایستی قانون الگوی 

گروه اقتصادی باشگاه  و کشاورزی صنعت،تجارتمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار .کشت اجرا شود

در خصوص آخرین وضعیت خرید تضمینی پیاز اظهار داشت: طی چند روز اخیر خرید تضمینی پیاز در برخی مناطق  خبرنگاران جوان

وی افزود: دربخش زراعت برای جلوگیری از .آغاز شدبه منظور تنظیم بازار و کوتاه کردن دست دالالن از سوی تعاون روستایی 

هدررفت سرمایه ملی و دسترنج کشاورزان بایستی قانون الگوی کشت اجرا شود چرا که درغیر اینصورت خرید تضمینی و سایر 

رخ خرید تضمینی شادلو با بیان اینکه افزایش همه ساله ن.ها پاسخگوی انتظارات و بهره وری و درآمد کشاورزان نخواهد بودحمایت

را  تواند مشکالتیکاالی غیرضرور دردسرساز خواهد شد، گفت: اگر نرخ خرید تضمینی محصوالت بدون ایجاد بازار افزایش یابد می

 .ایجاد کند چرا که ممکن است زمین سایر محصوالت استراتژیک به تولید اینگونه محصوالت اختصاص یابد

های اد: میزان کشت محصوالت کشاورزی به ویژه جالیزی برحسب الگوی کشت و سایر کشتنائب رئیس اتحادیه باغداران ادامه د

 .شود تا در یک سال با کمبود محصول و درسال دیگر با مازاد محصول روبرو نشویمای یک ضرورت تلقی میمنطقه

د بهره وری باالیی برای کشاورزان توانوی تصریح کرد: محصوالت جالیزی از جمله سیب زمینی و پیاز در صورت داشتن بازار می

داشته باشد و درغیر اینصورت جز دغدغه و هزینه چیز دیگری در بر ندارد، همانند ابتدای فروردین ماه که میزان قابل توجهی پیاز 

 .ها معدوم شددر انبار

/http://www.yjc.ir/fa/news6035552/%D8%A7%D8 
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 چای
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۰:  تاریخ

 ریال 695 و هزار 14 دو درجه و ریال 242 و هزار 26 یک درجه چای سبز برگ تضمینی خرید قیمت
 هزار 14 دو درجه و ریال 242 و هزار 26 جاری، سال در یک درجه چای سبز برگ تضمینی خرید قیمت اقتصاد، شورای تصمیم با 

 میمتص با: گفت چای سازمان رئیس کشاورزی، جهاد رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به.شد تعیین ریال 695 و

 ریال 695 و هزار 14 دو درجه و ریال 242 و هزار 26 جاری، سال در یک درجه چای سبز برگ تضمینی خرید قیمت اقتصاد، شورای

 .است بیشتر درصد 7 لپارسا با مقایسه در که شد تعیین

 55 کشور به چای واردات تنی هزار 12 کاهش با گذشته سال تا شد موجب محصول این تولید افزایش در چایکاران همت: گفت وی

 .شود ارزی جویی صرفه دالر میلیون

newstext.php?nn=http://www.farsnews.com/13960120000891 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 لیر ترکیه سقوط کرد، چای در انبارها رسوب کرد

شد، همزمان با نوسانات بازار جهانی و مشکالت داخلی این کشور و با توجه به اینکه بیشتر چای ایران به واسطه ترکیه صادر می

لیر( در برابر دالر آمریکا و یورو، تمایل تجار برای صادرات چای کاهش یافته و باعث رسوب چای در )رزش واحد پولی آن کاهش ا

 .انبارها شده است

هزار تن  6وگو با خبرنگار ایانا میزان رسوب چای در انبارها را های چای شمال کشور امروز در گفتمدیر اجرایی سندیکای کارخانه

سابقه بوده است و با توجه به افزایش تولید و خارج نشدن محصول از گفت: این میزان رسوب چای در کشور تاکنون بی عنوان کرد و

 های زیادی برای آینده تولید و تنطیم بازار چای وجود دارد.کشور، نگرانی

های مرزی دانست و افزود: زارچهصادق حسنی از دیگر دالیل رسوب چای در انبارهای کشور را صادرات غیرمستقیم و از طریق با

دهد به همین دلیل تجار مجبور هستند که محصوالت را با قوانین ترکیه اجازه واردات مستقیم برخی محصوالت ازجمله چای را نمی

در پشت  های مرزی وارد این کشور واسط کنند که این روند زمان بر بوده و گاهی محصول تا دو ماههای ون و از طریق بازارچهماشین

ماند.وی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکالت مطرح شده چه اقداماتی انجام شده است، عنوان کرد: اگر مرزها باقی می

شود ضمن اینکه به مذاکراتی نیز با کشور روسیه برای افزایش مشکالت تداوم داشته باشد، کشور جایگزین برای صادرات تعیین می

 ر در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.صادرات چای به این کشو

های چای شمال کشور از پرداخت کامل مطالبات چایکاران تا پایان سال گذشته خبر داد و یادآور شد: مدیر اجرایی سندیکای کارخانه

ا آخرین روز اسفندماه سال گذشته طور کامل تمیلیون بود که به 400میلیارد و  233کل بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران 

 های چای هیچ بدهی به کشاورزان ندارند.پرداخت شد و از ابتدای امسال سازمان چای کشور و کارخانه

هزار  31هزار تن بود که از این میزان  139، کمی بیش از 95به گفته حسنی؛ میزان برگ سبز خریداری شده از کشاورزان در سال 

 دست آمده است.تن چای خشک به 326و 

مطابق با سال  96ها و دمای مناسب هوا میزان تولید برگ سبز چای در سال بینی کرد که در صورت ادامه بارندگیوی در پایان پیش

 باشد با درصد اندکی تفاوت باشد./ 95

http://www.iana.ir/fa/news/42327/%D9 
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 حبوبات
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

/ رشد مصرف نخود با کاهش توان مردم در خرید  96هزار هکتاری سطح زیر کشت نخود در سال  40افزایش 

 گوشت

 شافزایش خزنده قیمت حبوب از همین ابتدای سال در حالی است که آمار نشان از افزایش مصرف این محصوالت در کشور دارد، افزای

 .مصرفی که به گفته برخی کارشناسان نتیجه کاهش توان مالی مردم برای خرید محصوالت پروتئینی ازجمله گوشت و مرغ است

 سپیده قاسمی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

اعث این امر ب متولیان بازار این محصوالت مدعی هستند که میزان تولید و عرضه حبوب همزمان با افزایش مصرف رشد نداشته است

افزایش خزنده قیمت این محصوالت شده است. اما کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی، در 

 تنها کافی، بلکه در تعدادی از محصوالت بیشکند و معتقد است تولید حبوب در کشور نهوگو با خبرنگار ایانا این ادعا را رد میگفت

 از است.از حد نی

وی با تأیید افزایش مصرف اقالمی همچون نخود در نتیجه افزایش قیمت گوشت، گفت: در مقابل افزایش روزافزون مصرف حبوب، 

 هایی را برای افزایش تولید آنها در نظر گرفته و اجرا کرده است.وزارت جهاد کشاورزی برنامه

های است که وزارت جهاد کشاورزی برای پاسخ های اخیر از طرحیالدهد که کشت نخود انتظاری پاییزه در سخاکسار توضیح می

به افزایش روزافزون مصرف این محصول در نظر گرفته شده است.وی بیان کرد: همچنین استفاده از دو رقم جدید پربازده و مقاوم 

ص از دیگر اقدامات وزارت جهاد های خاکارگیری سموم جدید با ویژگینخود )سعید و منصور( در کشت پاییزه سال گذشته و به

کیلوگرم به ازای هر فرد  3.5هزار تن با مصرف سرانه  256کشاورزی برای تأمین نیاز کشور است.خاکسار میزان نیاز کشور به نخود را 

ار تن در سال هز 216هزار هکتار با تولید  485های وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت نخود از ریزیعنوان کرد و افزود: با برنامه

افزایش یافته است که این مقدار کمی بیشتر از نیاز کشور  95هزار تن در سال  270هزار هکتار و تولید این محصول به  510به  94

 است.

 96هزار هکتاری سطح زیر کشت نخود در سال  40افزایش 

ود از هفته آینده خبر داد و عنوان کرد: این مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز رصد مزارع نخ

توان میزان تقریبی تولید این محصول در سال جاری را اعالم کرد، اما آمارهای اولیه انجامد و پس از آن میروز به طول می 15رصد 

 دهد.هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول می 40تا  30نشان از افزایش 

ر را عدس برشمرد و ادامه داد: مصرف این حبوب نیز مانند نخود در کشور باال بوده، اما بر خالف وی از دیگر حبوب پرمصرف در کشو

هزار  85هزار تن است اما فقط  200نخود میزان تولید آن کمتر از میزان مصرف است.به گفته خاکسار، میزان عدس مورد نیاز کشور 

هزار هکتار عنوان  148شود.وی سطح زیر کشت عدس در سال گذشته را تن آن در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تأمین می

هزار تن خواهد رسید  108شده، تا پایان برنامه ششم توسعه میزان تولید عدس به های انجامریزیکرد و یادآور شد: بر اساس برنامه

 تا از وابستگی کشور به واردات این محصول کاسته شود.

ت اساسی وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی بذر، تغذیه گیاهی و مصرف بهینه کود، توسعه مکانیزاسیون، مدیرکل دفتر غالت و محصوال

های المللی مانند ایکاردا، حمایت از طرحزا، همکاری با مراکز بینمدیریت فنی و ارتقای بهبود عملیات زراعی، کنترل عوامل خسارت

 ت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات عدس برشمرد.های وزارکاربردی تحقیقاتی و بیمه را از برنامه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هزار تن است و این  250خاکسار میزان تولید و مصرف لوبیا در کشور را به یک میزان دانست و تأکید کرد: میزان نیاز لوبیای کشور 

 شود.هزار تن( تولید می 250هزار هکتار به همین میزان ) 110محصول با سطح زیر کشت 

 عنوان کرد. 95هزار تن در سال  85هزار هکتار و تولید آنها را  47یزان سطح زیر کشت سایر حبوب را وی م

گیری بهتر از عوامل اقلیمی و ادوات کشاورزی در منظور بهرهخاکسار تغییر کاشت از بهاره به پاییزه و انتظاری نخود و عدس دیم به

و همچنین کشت مکانیزه جهت گذر از کشت سنتی به کشت علمی را برای جهت باال بردن عملکرد و توسعه عملیات ماشینی 

هانه شده افزایش قیمت به بناپذیر دانست.وی اضافه کرد: با توضیحات عنواندستیابی به پایداری و توسعه تولید حبوب را اجتناب

رف در بازار است که در دسترس همه کمبود تولید در برخی از انواع حبوب قابل پذیرش نیست و گواه آن نیز وفور حبوب پرمص

 کنندگان قرار دارد.مصرف

 افزایش قیمت با کاهش تولید اتفاق افتاده است

وگو با خبرنگار ایانا افزایش قیمت برخی این سخنان در حالی است که قاسمعلی حسنی، عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت

عنوان بذر را در کاهش تولید مؤثر برشمرد های اخیر، استفاده بخشی از محصول بهلیداند.وی خشکساحبوب را در پی کاهش تولید می

تومان افزایش داشته که در حال حاضر هر  500هزار تومان و لپه و گفت: در روزهای نخست سال نرخ هر کیلوگرم لوبیاچیتی یک

رسد.عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ها به فروش میریتومان در بنکدا 500هزار و هزار و لپه خارجی هفت 11کیلوگرم لوبیاچیتی 

 از اعالم قیمت برای لپه ایرانی خود داری کرد و دلیل این امر را کمبود شدید این محصول در بازار عنوان کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/42527/%D8%A7%D9% 
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 حبوبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

 بازار حبوبات رنگ و بوی دیگر به خود گرفت/ لپه ایرانی نایاب شد

 .از نخستین روزهای بهار قیمت برخی کاالهای اساسی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت

از نخستین روزهای بهار قیمت برخی کاالهای  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

را تجربه کرده بود مجددا در در این میان نرخ حبوبات که طی سال گذشته نوسانات زیادی .اساسی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت

ها با رویم تا از آخرین وضعیت قیمتحال به سراغ عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی می.سال جدید به شکلی خزنده افزایش یافت

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار :خبر شویم

های از افزایش نرخ حبوبات در سال جاری خبر داد و گفت: طی چند روز اخیر نرخ برخی اقالم در پی خشکسالی خبرنگاران جوان،

 .بوبات داخلی در مقایسه با خارجی روند افزایشی به خود گرفتاخیر، خرید بذر و کیفیت باالی ح

حسنی ادامه داد: درحال حاضر .تومان افزایش یافت 500وی افزود: در روزهای نخست سال نرخ هر کیلو لوبیا چیتی هزارتومان و لپه 

 .رسدها به فروش میتومان در بنکداری 500هزار و  7و لپه خارجی  11هر کیلو لوبیا چیتی 

 .توان اعالم کردبه گفته وی قیمتی برای لپه ایرانی به سبب کمبود در بازار نمی

هزار و  12تا  500هزار و  7هرکیلو برنج ایرانی از  :عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص قیمت سایر اقالم اساسی بیان کرد

 .تومان است 520زار و ه 2و قند و شکر  600هزار و  4تا  500هزار و  4، برنج خارجی 500

توان حسنی در پاسخ به این سوال که امکان افزایش سایر اقالم اساسی در سال جاری وجود دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی نمی

 .دهدها باید منتظر ماند و دید که چه تغییر و تحوالتی در بازار رخ میپیش بینی دقیقی از وضعیت بازار داشت و تن

http://www.yjc.ir/fa/news/6035715/%D8%A8%D8% 
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  خاک
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 بررسی الیحه جامع خاک در کمیسیون کشاورزی مجلس

 .این کمیسیون بررسی خواهد شدبه گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی الیحه جامع خاک امروز بعد از ظهر در 

 وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: بررسی و تصویب الیحه جامع خاک در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد.نظر افضلی در گفت

رسی روی افزود: کمیسیون کشاورزی خانه ملت، کارگروه منتخبی را برای بررسی مسایل آب و خاک تشکیل داده است. این کارگروه ب

 مفاد الیحه خاک را به عهده دارد. افضلی گفت: احتماالً رئیس کارگروه بررسی کننده الیحه خاک، احمد علی کیخا است.

به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، الیحه خاک از سوی دولت به مجلس تحویل شده است. سپس این 

 سیون کشاورزی برای بررسی بیشتر، ارجاع شد.الیحه به کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمی

های تخصصی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی حدود دو تا سه ماه به طول خواهد انجامید. پس از وی ادامه داد: بررسی

 گیری و تبدیل شدن به قانون ارائه خواهد شد.ها، الیحه جامع خاک به صحن علنی مجلس برای تصمیمتکمیل بررسی

به دنبال انتشار اخباری در  89هاست که در دست بررسی است و خاک کشور، همچنان قانون مدونی ندارد. در سال ه خاک سالالیح

های، صنعت، معدن و تجارت، جهاد های مرتبط نظیر وزارتخانهزمینه قاچاق خاک ایران به کشورهای همسایه، گروهی از دستگاه

تخصصی خاک  یست که در مسئله خاک کشور وظایفی را به عهده دارند، به همراه تشکلکشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت محیط ز

ها چندین سال طول کشید تا جایی که نمایندگان مجلس تالش کردند تا قانون جامعی را برای خاک ایران تدوین کنند. این تالش

اره خاک به مجلس ارائه ندهند، آنها به منظور مبارزه با ای دربنهم در روزهای پایانی فعالیت خود اعالم کردند که اگر دولت الیحه

، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت 94قاچاق خاک، راسا دست به کار شده و طرحی را به مجلس ارائه خواهند کرد. در زمستان 

یحه همچنان در دست بررسی محیط زیست از نهایی شدن الیحه خاک در دولت و ارائه آن به مجلس شورای خبر داد. تا امروز، این ال

ویژه خاک حاصلخیز زراعی نقش بسیار بوده و مدیریت خاک کشور، هنوز هم تابع قانون خاصی نیست. این در حالی است که خاک، به

مهمی در تامین امنیت غذایی کشور داشته و ایران از نظر منابع خاک حاصلخیز، مانند آب وضعیتی بحرانی دارد. خاک نقش بسیار 

گیرد. گروهی ها قرار میی نیز در حفظ آب دارد اما همچنان اخبار مختلفی درباره خروج خاک از کشور، بر روی خروجی رسانهمهم

های مکرر درباره قاچاق خاک ایران، ناشی از تعابیر متفاوت از مقوله خاک در از کارشناسان خاک بر این باورند که تایید و تکذیب

 ست که با تصویب یک قانون جامع، این مشکالت مرتفع خواهد شد./های اجرایی مختلف ادستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/42482/%D8%A8%D 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۵ : تاریخ

پردازند/ شروع خرید  برخی به نام تولید به واردات شکر می/ 96فروردین  14از آغاز خرید تضمینی گندم 

 گندم در بورس کاال  
میلیون تن گندم به  11وزیر جهاد کشاورزی از آغاز عملیات خرید تضمینی گندم در سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد، امسال 

  .نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شود

، محمود حجتی امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت جهاد کشاورزی، در مورد صادرات گوشت فاسد خبرگزاری فارسبه گزارش 

از برزیل به برخی کشورها گفت: در کشتارگاه های طرف قراردادما در برزیل یک دامپزشک به عنوان ناظر بهداشتی و یک روحانی به 

 .ناظر شرعی بر ذبح، حضور دارد و این مساله مربوط به کشتارگاه طرف قرارداد ما نبوده است عنوان

 .وی ادامه داد: سه ماه پیش هم یک کشتارگاه برزیلی از نظر دامپزشکی ما مشکل داشت که کار را با آنها متوقف کردیم

خرید تضمینی گندم در کشور آغاز شده است و پیش از روز گذشته  :وزیر جهاد کشاورزی در مورد خرید تضمینی گندم هم گفت

 .میلیون تن گندم در سال جاری را داریم و باید روی صادرات گندم هم فکر کنیم 11بینی خرید 

میلیارد تومان از محل فروش گندم به نانوایی ها و کارخانجات  500ماهانه  :وی در مورد تامین متابع خرید تضمینی گندم هم گفت

پیش بینی شده و مابقی از طریق بانکها  میلیار تومان در بودجه برای خرید تضمینی گندم 8200می آید، در عین حال آرد به دست 

ویه شکر رکارخانه قند ورامین به دلیل واردات بیشود حجتی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می.شودتامین می

ای ، با رد این موضوع گفت: زمانی کارخانه قند ورامین کارخانهاندراستا بیکار شدهتعطیل شده و تعداد زیادی کارگر در این 

ا به این ههای گذشته رخ داد، برخی کارخانهداده، اما با اتفاقاتی که در سالگرفته و شکر تحویل میبوده که چغندر قند را تحویل می

و وارد بازار نمایند. ما به سه چهار کارخانه قند گفتیم خط چغندری  نتیجه رسیدند که شکر زرد را وارد کرده تصفیه و سفید کنند

توانیم منافع ملی و کشور را زیر سوال ببریم و دنبال این هم نیستیم که فرآیند تولید را کوتاه خود را راه بیندازید، چرا که ما نمی

ایم آیند تولید را بیشتر طوالنی کنیم، هم اشتغال ایجاد کردههر وقت فر وی با اشاره به توجه به تولید و اشتغال در کشور، گفت: .کنیم

شد، اما در کردند و در داخل تصفیه میای روغن خام را وارد میکنیم، مانند آنکه یک زمانی عدهو هم نیازمان را در داخل تولید می

کشور پا بگیرد و اکنون نیز دنبال آن هستیم  کشی در اینهزار تن دانه روغنی وارد کشور کردیم تا روغن 200میلیون و  2، 95سال 

  .که دانه را در کشور تولید کنیم

 کنندبرخی به نام تولید، واردات شکر می *

مدت شکر حاضرم به همین کارخانه قند ورامین برای کوتاه شان به واردات شکر گره خورده، گفت:حجتی خطاب به آنهایی که منافع

آنهایی که دنبال واردات شکر هستند برای صادرات فعالیت کند، تا یک راهکار جدید پیدا کنند، اما خام بدهم، تا تصفیه کرده و 

برخی دنبال این هستند که به نام تولیدکننده شکر وارد و تا جای چغندر قند را بگیرد، باید بگویم چنین چیزی امکان ندارد 

 .بازار کنند

چرا طرح قیمت تضمینی گندم در بورس   دیگر فارس مبنی بر اینکهوزیر جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به سوال 

ای روی گندم داریم، چرا که خود من بورس کاالی کشاورزی را در ، گفت: حساسیت ویژهشودنمی تضمینی خرید جایگزین کاال 

دتی تعطیل شد و از دو سال دوره قبل در سازمان تعاون روستایی و در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل دادم که در یک م

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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اکنون حجتی تصریح کرد: اما باید قبول کرد در مورد گندم موضوع کمی سخت و حساس است و .پیش دوباره آن را احیا کردیم

 .نامه عرضه گندم در بورس کاال در کمیسیون اقتصادی دولت استنویس آئینپیش

یر نحوه خرید تضمینی گندم آسیب ببینند و دنبال ساز و کاری هستیم که کاران با تغیوی ادامه داد: ما نگران آن هستیم که گندم

چرا که طرح  .امسال یک عرضه حداقلی خرید تضمینی گندم را در بورس کاال خواهیم داشتاین آسیب به حداقل برسد و 

د گوشت قرمز در کشور وی همچنین به وضعیت تولی .قیمت خرید تضمینی در بورس کاال برای ذرت و جو نتیجه خوبی داده است

به دلیل طرح مراتع و تخریب آن توسط دام سبک و چرای دام عشایری به دنبال کاهش میزان دام سبک در هم اشاره کرد و گفت:

دنبه بسته در بیاوریم. مضاف بر آن نژادهای جدیدی که دوقلوزا و بیخواهیم تولید آن را به صورت بسته و نیمهکشور هستیم و می

ره اشا کشور در دارویی گیاهان کشت توسعه به وزیر جهاد کشاورزی .یا نژادهای تلفیقی با نژاد خارجی را در دستور کار داریمهستند، 

گونه گیاه دارویی در کشور شناسایی شده و امروز کشورهایی همچون آلمان و فرانسه پای ثابت عطر گل  1400بیش از کرد و گفت:

 .ا مشکل ما محدودیت در نهال استخرید آن هستند اممحمدی و پیش

تومان بود امروز با  6700و زمانی که من آمدم قیمت مرغ  92در سال وی در مورد وضعیت تولید گوشت مرغ در کشور هم گفت:

های ایم. با آنکه آنفوالآنزای حاد پرندگان در سالهزار تومان نگه داشته 7سال روی  4وجود تورم و افزایش هزینه کارگری پس از 

ر ایم بلکه بیشتتوان گفت یک کیلو مرغ هم وارد نکردههایی را به صنعت طیور کشور وارد کرد، اما با افتخار میگذشته آسیب

خبر داد و گفت: در دو سال پیش هیچ یک از  95ماهه سال  11هزار تن شیر در  750وی همچنین از صادرات .ایمصادرکننده بوده

ایم گیرانه روسیه را پست سر گذاشتهمحصوالت خود را به روسیه صادر کنند اما ما تمام قوانین سخت توانستندهای لبنی نمیشرکت

و اکنون نه شرکت لبنی ما به صورت رسمی مجوز صادر به روسیه را دریافت کرده انواع پنیر، شیرخشک و مواد لبنی به روسیه صادر 

چه  افتد ورویه اتفاق میها هم به صورت بیوم کشاورزی حتی در گلخانهشود مصرف سمحجتی در پاسخ به اینکه گفته می.شودمی

کردند و ما آن را اید، خاطر نشان کرد: یک زمانی هر چیزی را در چین و هند تبدیل به سموم مینظارتی در این راستا اعمال کرده

دید.این سم خوب کرد، نتیجه جز طغیان آفات نمیمیدهیم و کشاورز بیچاره هر چقدر از سموم استفاده در اختیار کشاورزان قرار می

ها نیز به دلیل سال پیش اثری ندارد در مورد گلخانه 60 - 50خطر در اختیار کشاورزان قرار دهیم، چرا که سم با تکنولوژی و بی

 به کسی هر تا است مزرعه تا رقمی 16 کد ایجاد دنبال به نباتات کنترل همه موارد این چنین موضوعی صحت ندارد و سازمان حفظ

وی ادامه داد: یک زمانی هر کسی به خودش اجازه داده بود برای سم مصرفی .ندهد قرار کشاورز اختیار در را سمی هر راحتی

فروشگاه غیرمجاز  500مورد آن برخورد شده و تعداد آنها به  3500هزار فروشگاه غیرمجاز سم که با  4کشاورزان نسخه بپیچید ولی از 

  .ای هستیمهای دورهها و برقراری آموزشفروشیش یافته است، چرا که ما به دنبال مجوزدار کردن سمکاه

وزیر جهاد کشاورزی در مورد خسارت مرکبات باغات مازندران و واردات پرتقال برای تنظیم شب عید همه سواالت زیادی از سوی 

های ما وجود نداشت، شخصا از بینیر چند سرمازدگی آذر ماه که در پیشخبرنگاران در این زمینه از وی شد اینگونه توضیح داد ه

باغات مازندران بازدید کردم و متوجه شدیم که شرق مازندران بیشترین خسارت را دیده تا جایی که تا اسفند ماه که در بازار شمال 

هزار  14تا  10در نهایت  .بود بهتر مازندران بغر حضور داشتیم کمتر پرتقال سالمی در شرق مازندران وجود داشت اما وضعیت در 

هزار تنی شب عید ما نبود و در نهایت با مجوز  60تا  50تن پرتقال از شمال کشور خریداری کردیم که جوابگوی نیاز 

 .دولت اقدام به واردات پرتقال کردیم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 گویند رانتجوز بدهیم و به یکی ندهیم میوی در مورد علت ندادن مجوز واردات به بخش خصوصی هم گفت: دیدیم اگر به یکی م

های وابسته وزارت جهاد کشاورزی مجوز بدهیم تا به عنوان کارگزار دولت و برای ایجاد شده پس گفتیم بهتر است به یکی از شرکت

 .تنظیم بازار پرتقال مورد نیاز را در حد ضرورت وارد کنند

 کشورها برخی که: داد توضیح اینگونه نیز کشور آبیکم به توجه با سرزمینیفرا کشت توسعه مورد در همچنین وزیر جهاد کشاورزی

دهد. دهند و گرجستان در شمال ایران تنها کشوری است که مالکیت زمین را هم مییم ساله 49 اجاره صورت به را خود هایزمین

 عقد به منجر هکتار میلیون یک که شده نجاما هاییصحبت اراضی هکتار میلیون 2.5 برای فراسرزمینی کشت حوزه برای همین در 

هزار هکتار در گرجستان برای کشت  30ین همچن است روسیه و قزاقستان قرارداد طرف کشورهای عمده و است شده قرراداد

 .هزار هکتار به صورت مالکیتی اخذ شده است 70تا  60فراسرزمینی تملک شده و در برزیل هم 

مت در قیسر و صدای قیمت شیر در تعطیالت عید پرسیدند که او هم با صراحت گفت:ت افزایش بیخبرنگاران از حجتی در مورد عل

بازار به من ربطی ندارد و مسئولیت ما تأمین و تولید عمده محصوالت کشاورزی است و اینکه صنعت لبنیات محصولش را به چه 

  .کننده استایت از حقوق مصرففروشد، باز هم به من ربطی ندارد و مسئول آن سازمان حمقیمتی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960115000478 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۴ : تاریخ

 زیتشکیل جلسه شورای عالی خرید تضمینی گندم در بانک کشاور
با هدف برنامه ریزی برای خرید تضمینی گندم سال زراعی  «شورای عالی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی»نخستین جلسه  

  .، چهاردهم فروردین ماه در تهران تشکیل شد96-1395

، در این جلسه که به ریاست مسعود شریفات عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی به نقل از روابط عمومی خبرگزاری فارسبه گزارش 

های بانک کشاورزی برای سهولت و سرعت در خرید گندم مازاد کشاورزان ارها و برنامهاین بانک و سایر اعضا تشکیل شد، آخرین راهک

بر اساس این گزارش ، برداشت گندم در برخی استان ها از جمله سیستان و بلوچستان آغاز شده .مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 .انجام خواهد شدجاری نیز با عاملیت بانک کشاورزی  است و خرید تضمینی این محصول در سال

صورت  1393افزاید، اجرای عاملیت خرید تضمینی گندم با پیگیری ها و تالش های مداومی که از زمستان سال این گزارش می

ینی انک عملیات خرید تضمب این توسط الکترونیکی ی سامانه ایجاد با و بازگشت کشاورزی بانک به گرفت، پس از ده سال وقفه 

 گندمکاران مطالبات منابع دیگر  آغاز و با استفاده از منابع داخلی این بانک و 1394-95و  1393-94عی گندم در سال های زرا

 عضو  شریفات مسعود  ریاست شورای عالی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی به عهده.شد پرداخت ممکن زمان ترین درکوتاه

لی و پشتیبانی، مسعود فالح مدیر امور بانکداری الکترونیک، محمدرضا ره این بانک است و سیدرضا حسینی مدیر امور مامدی هیئت

 .دهندغفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و نوید حیدری مدیر پروژه خرید تضمینی گندم؛ اعضای این شورا را تشکیل می

/www.farsnews.com/newstext.php?nn=http:/13960114001290 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان برآورد اولیه هزینه خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری 15

ی از کشاورزان خریداری شود و برآورد اولیه میلیون تن گندم در قالب خرید تضمین 10بینی شده در سال زراعی جاری حداقل پیش

 .هزار میلیارد تومان هزینه برای این خرید دارد 15نشان از نیاز به 

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه میزان تولید امسال گندم با پنج معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت

با تولید سال گذشته است، گفت: از سال گذشته هشت میلیون تن گندم در انبارها باقی مانده است درصد خطا در محاسبات مطابق 

عنوان ذخیره استراتژیک هزار تا یک میلیون تن آن در هر ماه مصرف، سه میلیون تن آن آماده صادرات و مقداری نیز به 800که 

ان رو هستیم، افزود: میزشده با مازاد تولید روبههای انجامریزیبرنامه معروفان با تأیید اینکه با تمامشود.حسن عباسینگهداری می

شود، تا اتمام میلیون تنی که در سال جاری از کشاورزان خریداری می 10ذخیره استراتژیک برای کشور دو میلیون تن است و با 

کند، اما با توجه به رو میمازاد تولید زیادی روبهمیلیون تن در انبارها گندم خواهیم داشت که ما را با  12خرید تضمینی بیش از 

 اهمیت گندم در امنیت غذایی کشور ادامه خودکفایی در تولید گندم ترجیح دارد.

فروردین در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد و در ادامه این خرید از  14طور رسمی از وی تأکید کرد: خرید تضمین گندم به

 شود.مزگان و خوزستان خواهد بود، بعد از آن در سایر استان کشور انجام میهای هرکشاورزان استان

اکنون مراکز تحویل گندم آماده دریافت محصول از کشاورزان هستند و تا مهرماه فعال خواهند ماند، این معروفان، همبه گفته عباسی

ساعت آماده  16ی اوج تولید )اردیبهشت و خرداد( تا طور معمول به مدت هشت ساعت و روزهاهای ابتدایی روز بهمراکز از ساعت

دریافت گندم از کشاورزان هستند.معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش از این درباره منابع مالی خرید تضمینی 

 500ها شامل؛ این محل گندم به ایانا گفته بود که چهار محل برای تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم تعیین شده است که

 میلیارد تومان از محل فروش کاال و گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران، تسهیالت بانکی، اوراق مشارکت و بودجه دولتی است./

http://www.iana.ir/fa/news/42447/15%D-9%87%D8% 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 تشکیل جلسه شورای عالی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی

-96با هدف برنامه ریزی برای خرید تضمینی گندم سال زراعی « شورای عالی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی»نخستین جلسه 

 .، چهاردهم فروردین ماه در تهران تشکیل شد1395

 اعضا ایرس و بانک این مدیره هیئت عضو شریفات مسعود ریاست به که جلسه این در کشاورزی، بانک عمومی روابط از  زارش ایانابه گ

 یبررس و بحث مورد کشاورزان مازاد گندم خرید در سرعت و سهولت برای کشاورزی بانک هایبرنامه و راهکارها آخرین شد، تشکیل

برداشت گندم در برخی استان ها از جمله سیستان و بلوچستان آغاز شده است و خرید تضمینی  بر اساس این گزارش،.گرفت قرار

 .جاری نیز با عاملیت بانک کشاورزی انجام خواهد شد این محصول در سال

ت صور 1393افزاید، اجرای عاملیت خرید تضمینی گندم با پیگیری ها و تالش های مداومی که از زمستان سال این گزارش می

 ضمینیت خرید عملیات بانک این توسط الکترونیکی ی سامانه ایجاد با و بازگشت کشاورزی بانک به گرفت، پس از ده سال وقفه 

 گندمکاران مطالبات منابع دیگر  و بانک این داخلی منابع از استفاده با و آغاز 1394-95 و 1393-94 زراعی های سال در گندم

 عضو شریفات، مسعود  ریاست شورای عالی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی به عهده.شد تپرداخ ممکن زمان ترین درکوتاه

 حمدرضام الکترونیک، بانکداری امور مدیر فالح مسعود پشتیبانی، و مالی امور مدیر حسینی سیدرضا و است بانک این مدیره هیئت

 .دهندژه خرید تضمینی گندم؛ اعضای این شورا را تشکیل میپرو مدیر حیدری نوید و عمومی بانکداری و مشتریان امور مدیر غفوری

http://www.iana.ir/fa/news/42324/%D8%AA%D8% 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۵ : تاریخ

 میلیون تن بیش از مصرف   1.5های روغنی در سال قبل سه برابر شد/ تراز تولید کشاورزی تولید دانه
میلیون دالر معا ل  500ها در سال قبل به سه برابر رسید و های روغنی چه در کلزا و سایر دانهوزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید دانه

  .های نوین آبیاری اختصاص یافتممیلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای توسعه سیست 1500

، نشست خبری محمود حجتی به همراه معاونانش بخشنده، کشاورز، مهرفرد و رکنی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .از شد، در محل وزارت جهاد کشاورزی با حضور خبرنگاران آغ96فروردین  15شنبه امروز سه

 .کنیمهای مقام معظم رهبری و امام خمینی )ره( را پیگیری میحجتی در این نشست گفت: در بخش کشاورزی دیدگاه

های ها در رابطه با افزایش تولید محصوالت اساسی مانند گندم، برنج، جو، شکر، پنبه و دانهوزیر جهاد کشاورزی افزود: یکسری برنامه

 .یمدههدف افزایش عملکرد در واحد سطح بدون افزایش سطح زیرکشت این محصوالت را افزایش می روغنی تدوین شده است که با

 .میلیون تن نسبت به مصرف پیشی گرفت 1.5وی افزود: سال گذشته تراز تولید محصوالت بخش کشاورزی 

 .میلیون تن افزایش پیدا کرد 3ا ایم، اما ذخایر موزیر جهاد کشاورزی یاد آور شد: اگر چه واردات محصوالت کشاورزی داشته

 .وی در مورد شکر گفت: به دلیل واردات شکر با تعرفه صفر در سال های گذشته بسیاری از کارخانجات چغندرقند ورشکست شدند

هزار  70وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: در حالی که سطح زیر کشت چغندر قند طی چند سال اخیر به دلیل تغییر فصل 

وی افزود: در حال حاضر در استانهایی مانند .تن در هکتار رسیده است 54تن به  27کاهش یافته، اما عملکرد در تولید از هکتار 

هزار تن چغندر قند  60تا  50دهیم، چرا که باید بتوانیم روزانه خوزستان به دلیل نبود کارخانه فراوری چغندر قند اجازه کشت نمی

یم، دههای روغنی را در تناوب کشت با گندم توسعه میهای روغنی گفت: کشت دانهد توسعه کشت دانهحجتی در مور.را فراوری کنیم

گرد کرده و االن به درصد رسید، اما اکنون عقب 16تا بخشی از نیاز داخل را تامین کنیم، در سالهای گذشته کشت دانه روغنی به 

وی در ارتباط با برنج که یک .ها به سه برابر رسیدلزا و سایر دانهتولید دانه روغنی چه در ک 95در سال  شش درصد رسید و

محصول اساسی است، گفت: تجهیز و نوسازی اراضی شمال را در دستور کار داریم و هر جا این کار را کردیم، امکان کشت دوم هم 

آبی، کشت برنج را در برخی مناطق فراهم شد و سال گذشته تولید برنج هشت درصد افزایش یافت، ولی به دلیل محدودیت منابع 

های اب و خاک اختصاص یافته میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اصالح زیرساخت 10حجتی با بیان این که .ایممحدود کرده

های نوین آبیاری اختصاص میلیارد تومان برای توسعه سیستم 1500میلیون دالر معا ل  500سال گذشته  :است، گفت

های مغفولی داریم که به آن توجه نشده است، مثال توسعه گلخانه ها که با توجه به وضعیت اب و وی تصریح کرد: ظرفیت.اندداده

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت، از طرفی با همت دولت و مجلس .توانیم، سبزی و صیفی مورد نیاز را در گلخانه تولید کنیمهوا می

 منابع درصد 85 و رسیده 95 سال اواخر در به شش هزار میلیارد تومان 92یارد تومان در سال میل 1800سرمایه بانک کشاورزی از 

زایی چه از بخش دانشگاهی نفر اشتغال 10وی با بیان این که با احداث هر هکتار گلخانه .است کشاورزی بخش اختیار در بانک این

 .دهددرصد کاهش می 90متراکم، مصرف آب را ای و و چه کارگری در بر دارد، گفت: در عین حال کشت گلخانه

حجتی در مورد صادرات محصوالت کشاورزی به خصوص سبزی و صیفی گفت: برای صادرات این محصوالت به کشوری مانند روسیه، 

اد خواهیم جایم، اما آن را اینیاز به تولید منظم و همچنین بسته بندی مناسب محصول کشاورزی است که متاسفانه هنوز به آن نرسیده

 .کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960115000171 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 های ناشی از کشت روغن پالم تحت بررسی دقیق پارلمان اروپا قرار گرفتنابسامانی

ناخته شده زدایی شترین عامل جنگلعنوان مهملمان اروپا بر کنترل بهتر شرایط تولید روغن پالم تأکید کرد. تولید روغن پالم بهپار

، این یک کیفر خواست علیه بخش تولید روغن پالم نیست، این گزارش که در پارلمان اروپا در روز سوم و چهارم لوموندبه گزارش ایانا از .است

ه عنوان دومین وارداروپا به کنند وآوریل ارائه شد، شامل نگرانی هر دو گروه یعنی کشورهای تولید کننده که محیط زیست خود را قربانی می

نیم، همه کبندی و بیشتر آنچه که ما هرروزه مصرف میکننده روغن پالم، با حدود هفت میلیون تن در سال بود.کابینت، لپ تاپ، وسایل بسته

رقانونی تواند قانونی و یا غیایی که میهبرداری از چوبکنند در پی دارند. کشاورزی صنعتی با بهرهعواقبی را برای نواحی که مواد اولیه را تولید می

زدایی در سطح جهان هستند.اما نکته مهم این است که تغییر کاربری اراضی برای مزارع روغن پالم، مسئول از درصد از جنگل 73باشد، مسئول 

کنندگان غربی این ماده  ها به دور از چشم مصرفهای طبیعی در این سیاره است. کاهش سطح جنگلدرصد از سطح جنگل 40دست دادن 

، اتحادیه اروپا گزارشی را منتشر کرد 2008ویژه در آسیا و آمریکای التین نیز شده است. در سال های جانوری بهاولیه.، باعث تهدید زندگی گونه

بندی همحصوالت تولیدی بست زدایی و تولید روغن پالم به رسمیت شناخته شد.روغن پالم تقریبا در نیمی ازکه بر اساس آن ارتباط بین جنگل

درصد از  60ها، لوازم آرایشی، مواد پاک کننده وجود دارد. همچنین روغن پالم سال گذشته مانند مارگارین، چیپس، انواع شیرینی 30شده طی 

، بیش از نیم 2020(. تا سال 2010به خود اختصاص داده است )شش برابر بیشتر از سال  2014های زیستی را در اروپا در سال سهم سوخت

تراشی خواهد شد.براساس گزارش فوق، جزایر اندونزی و سوماترا های اولیه جنوب شرقی آسیا برای تهیه روغن پالم پاکمیلیون هکتار از جنگل

ده در این ناحیه شها ها باعث افزایش شدید آتش سوزیزداییاند. این توسعه و جنگلزدایی در تاریخ بشر را تجربه کردهترین نرخ جنگلسریع

زدایی قرار گرفتند و هزاران نفر از شدت این ها برای جنگلمیلیون نفر تحت تاثیر آلودگی هوای ناشی از آتش زدن جنگل 69طوری که است، به

به سمت استفاده  2020 اند تا سالآلودگی جان باختند.در پارلمان اروپا یادآوری شد که کشورهای آلمان، دانمارک، فرانسه و انگلستان وعده داده

باید نپایدار از روغن پالم حرکت کنند، بدین معنی که مزارع جدید نباید روی اراضی جنگلی طبیعی شکل گرفته باشند، تولید و استفاده از منابع 

به دنبال صدور مجوز خرید روغن  در تضاد با منافع مردم محلی باشد، کودکان هم نباید در مزارع روغن پالم کار کرده باشند. در اصل اتحادیه اروپا

های جدی است که تولید این ترین مسئله در این تصمیم برخورد مسئوالنه با آسیبزدایی همراه نباشد.مهمپالم به نحوی است که با جنگل

گیرد هوایی را نادیده میزدایی نه تنها شرایط تغییرات آب و کند. اتحادیه اروپا تاکید دارد که مشکل جنگلمحصول بر محیط زیست وارد می

ا در جنوب هزداییگیرد.فعاالن محیط زیست با ابراز نگرانی از وسعت گرفتن جنگلبلکه اهداف سازمان ملل برای توسعه پایدار را نیز نادیده می

دکننده توان تعداد زیادی تولیونه میتوان به رعایت استانداردهای تولید پایدار این محصول امیدوار بود؟ و چگشرقی آسیا ابراز کردند که چگونه می

کنند؟به گفته یکی از درصد از روغن پالم جهان را تولید می 90که این دو کشور بیش از کوچک را در اندونزی و مالزی کنترل کرد در حالی

تراشی شده قابل تشخیص نگلهای جاند و در حال حاضر مساحتسال گذشته ثبت کرده 30ها تصاویر را طی نویسندگان گزارش فوق، ماهواره

ایی زدتوان نسبت به کنترل میزان جنگلای میماه ناپدید شده است. البته با این تصاویر ماهواره 10هکتار جنگل انبوه در  18طور مثال است، به

ب هایی از جنوزدایی در بخشگلتر وارد اقدام جدی شویم. سرعت جنبرای روغن پالم امیدوار بود.البته باید تاکید داشت که نیازمندیم سریع

های استوایی با کیفیت باال از انقالب تولید روغن پالم در این درصد از جنگل 18شرقی آسیا مانند نواحی از مالزی به قدری زیاد است که تنها 

 کشور در امان مانده است./

na.ir/fa/news/http://www.ia42312/%D9%86%D8 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 های جدید زعفران اعالم شدقیمت

درصد  15الی  10؛ 94نسبت به  95شود صادرات این محصول در سال نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه پیش بینی می

  .اخیر تقریبا به ثبات رسیده است هایرشد داشته باشد، گفت: بازار زعفران طی ماه

غالمرضا میری با بیان اینکه آمار صادرات زعفران فقط تا پایان آذرماه سال گذشته به ما اعالم شده است، اظهارداشت: متاسفانه پس 

به سال ماقبل آن نسبت به مدت مشا 95از آن آماری در این زمینه به ما ارائه نشده ضمن اینکه صادرات این محصول تا پایان آذرماه 

نسبت به سال  95کنیم میزان صادرات در سال به گزارش مهر ، وی با اشاره به اینکه پیش بینی می   .درصد رشد داشته است 37

درصد افزایش داشته باشد، گفت: گمرک باید آمار صادرات را به موقع اعالم کند چرا که ما به این  15الی  10در مجموع بین  94

یم، باید بدانیم چقدر از محصول صادر شده، چه میزان صرف مصرف داخلی شده تا بتوانیم برنامه ریزی درست انجام آمار نیازمند

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت این محصول در حدود دو ماه اخیر تقریبا با ثبات و نوسانات قیمتی جزئی   .دهیم

   .مدت وضعیت خوبی در این زمینه داشتیم و عرضه و تقاضا متعادل بوده استو مقطعی بوده است، افزود: ما طی این 

   .هزار تومان است 700میلیون و  5هزار تومان و حداکثر  300میلیون و  4به گفته میری هم اکنون قیمت هرکیلو زعفران حداقل 

a.ir/fa/news/http://www.ian42433/%D9%82%DB 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 قاچاق پیاز زعفران در کمین است/ ثبات نرخ طالی سرخ در بازار سایه انداخت

 . ن هستیمنائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: طبق روال همه ساله در اردیبهشت ماه شاهد پدیده شوم قاچاق پیاز زعفرا

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران صنعت، تجارت و کشاورزی  غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

میلیون و  4رخ طی دو ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو زعفران از ثبات قیمت طالی س جوان،

وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات افزود: براساس آمار موجود تا پایان آذر ماه .هزارتومان است 700میلیون و  5و حداکثر  300

 .درصد رشد داشته است 37نسبت به مدت مشابه سال گذشته تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد که این رقم  78

 میری با انتقاد از تأخیر ارائه آمار از سوی گمرک بیان کرد: از آذر ماه به بعد گمرک آماری ارائه نداده که به صورت مستند بیان کنیم،

ی ملی زعفران از قاچاق پیاز زعفران خبر نائب رئیس شورا.شود که میزان صادرات از سال گذشته کمتر نخواهد بوداما پیش بینی می

داد و اضافه کرد: طبق روال همه ساله در اردیبهشت ماه شاهد پدیده شوم قاچاق پیاز زعفران هستیم که درصورت استمرار این روند 

 .عالوه بر از دست دادن اشتغال و تولید، بازار ملی و انحصاری صادرات از بین خواهد رفت

نفر در کشور است، افزود: از این رو ستاد مبارزه با قاچاق  100ت هر هکتار زعفران در افغانستان معادل بیکاری وی با بیان اینکه کش

ای نه های نظارتی با شدت هر چه بیشتر باید با این پدیده شوم مبارزه کنند چرا که در غیر اینصورت در آیندهکاال و سایر دستگاه

نمایند که دراین صورت دیگر تولید های صادراتی قبضه میتی را به سبب نبود وجود محدودیتها بازارهای صادراچندان دور افغان

میری در خصوص پیش بینی وضعیت تولید زعفران در سال جاری تصریح کرد: با توجه به وضعیت جوی مناسب تولید .معنایی ندارد

 .زمینی است امکان پیش بینی دقیق وجود نداردمناسبی را پیش رو خواهیم داشت، اما به سبب آنکه زعفران محصول زیر 

http://www.yjc.ir/fa/news/6035408/%D9%82%D8%A7%D 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان/ تخم مرغ ارزان شد آخرین وضعیت

 .استان کشور همچنان ادامه دارد 25نبی پور گفت: در شرایط کنونی شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان در 

گروه اقتصادی   صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در گفتگو با خبرنگار 

در خصوص آخرین وضعیت شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان اظهار داشت: در شرایط کنونی شیوع آنفوالنزای  باشگاه خبرنگاران جوان

 .ن وجود دارداستان کشور کماکا 25حاد پرندگان در 

 .میلیون قطعه مرغ از سوی سازمان دامپزشکی معدوم شده است 12وی افزود: تا روز گذشته در پی شیوع آنفوالنزا بیش از 

نبی پور با بیان اینکه روز گذشته آنفوالنزای حاد پرندگان مجدداً در تهران شیوع یافت، گفت: تا زمانیکه تمهیداتی برای پرندگان 

 .های تولیدکننده تخم مرغ ادامه داردیشیده نشود، شیوع این بیماری همچنان در استانرنگی و بومی اند

نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در خصوص آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار اظهار داشت: در حال 

روز اخیر  15تومان است که نسبت به  250ای دانهتومان معادل  800هزار و  3حاضر متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

برند، تصریح کرد: با توجه به وی با بیان اینکه مرغداران در شرایط بحرانی نامناسبی به سر می.تومان کاهش یافته است 200هزار و 

ه تأمین اعتبار موکول شده درصد غرامت مرغداران در پی شیوع آنفوالنزا از سوی صندوق بیمه پرداخت و مابقی ب 50آنکه تا کنون 

 .است، از این رو مرغداران در وضعیت نامناسبی قرار دارند

http://www.yjc.ir/fa/news/6038750/%D8%A2%D8%AE% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۲۱دو شنبه 

 وخانه طبیعی بدن آشنا شویدبا دار

یاری کن کردن بسسیر تنها یک چاشنی برای غذاها نیست بلکه حاوی انواع مواد مفید برای حفظ سالمت بدن و ریشه  <غذا و تغذیه

بر اساس تحقیقات کارشناسان، مصرف سیر خام می تواند از بدن در مقابل ابتال به بیماری های قلبی .از بیماری های مرگبار است

کارشناسان سیر خام را موثرترین مکمل غذایی .و حمالت قلبی و بروز انواع عفونت ها محافظت کند (stroke)عروقی، سکته مغزی

گویند: افراد در صورتی که به این ماده آلرژی و حساسیت ندارند از آن در اند و میعنوان کرده (Cancer)برای پیشگیری از سرطان

بر اساس تحقیقات، در سیر مواد بسیار مفیدی برای سالمت بدن وجود دارد که می تواند از .شوندرژیم غذایی خود بهره مند می

در افراد  (Diabetes)بیماری های قلبی عروقی و متابولیک، از جمله تصلب شرایین، چربی خون، ترومبوز، فشار خون باال و دیابت

قلبی عروقی و پیری زودرس مانع از تشکیل پالک در عروق کرونر  سیر با معکوس کردن روند ابتال به بیماری های.جلوگیری کند

مصرف سیر و پیاز به دلیل وجود ترکیبات گوگردی در .قلب می شود و به این ترتیب سرخرگ تامین کننده خون قلب سالم می ماند

از جمله .سرطان مصون می ماند آنها از تشکیل تومور و سلول های سرطانی در بدن جلوگیری می کند و به ترتیب فرد از ابتال به

سرطان هایی که با مصرف سیر می توان مانع از ابتال به آن شد، می توان به رطان معده، روده بزرگ، مری، لوزالمعده و سینه اشاره 

 میسیر همچنین به دلیل دارا بودن خواص ضدباکتریایی می تواند از تشکیل مواد سرطان زا در بدن جلوگیری کند و با ترم.کرد

DNAمصرف سیر خام همچنین .، کاهش تکثیر سلولی یا وادار کردن سلول ها به خودکشی از بروز سرطان در بدن جلوگیری کند

 (blood pressure)برای جلوگیری از فشار خون باال نیز بسیار موثر است و استفاده از آن در کنار داروهای کاهنده فشار خون

به چاپ رسید، اثر مصرف سیر بر بیماران  Maturitas در تحقیقات علمی اخیر که در مجله.باشدمی تواند برای بیماران بسیار موثر 

بر اساس تحقیقات در سیرماده ای به نام پلی سولفید .مبتال به فشار خون باال و اثر کاهندگی آن بر این بیماری مشاهده شده است

ار مفید است و می تواند به کاهش فشار خون در مبتالیان منجر وجود دارد که برای باز کردن عروق خونی بسته و تنگ شده بسی

از جلمه دیگر خواص مصرف سیر خام کنترل و بهبود بیماری سرماخوردگی است. بنا بر تحقیقات در سیر موادی چون آلیسین .شود

بدن فعال می شوند، مفید وجود دارد که برای کشتن و نابود کردن میکرو ارگانسیم های بی شماری که در اثر سرماخوردگی در 

با مصرف سیر می .مصرف سیر به همراه عسل می تواند باعث درمان سریع عالئم سرماخوردگی، عطسه و سرفه در افراد شود.است

توانید با ریزش موی سر مقابله کنید. بر اساس تحقیقات، دانشمندان دانشگاه مازندران بر این باورند که استفاده از ژل سیر بر روی 

له ای( مقابت کف سر به مدت دوبار در روز می تواند با ریزش موی سر در اثر بیماری خودایمنی آلوپسی آره اتا )طاسی منطقهپوس

کارشناسان اعتقاد دارند مصرف سیر به طور موثرتری از داروهای کورتیکواستروئیدی عمل کرده و می .کند و آن را به تاخیر بیاندازد

ی خود ایمنی مقابله کند، به طوری که بیمار کمتر دچار ریزش مو شده و حتی مناطق ریخته شده مجدداً تواند با عالئم این بیمار

سیر را می توان به صورت .و نیز دیابت است (Alzheimer)از دیگر خواص سیر مقابله با بیماری آلزایمر.شونددارای فولیکول مو می

دان توصیه می کنند افراد سیر را به صورت خام مصرف کنند تا بیشترین بهره خام، پخته، سرخ شده یا کبابی مصرف کرد اما دانشمن

سیر حاوی انواع آنتی اکسیدان ها و مواد مفید است که باعث باال رفتن مکانیسم های حفاظتی .را از مزایای درمانی آن بدست آورند

برای استفاده از سیر می توانید آن را به ساالد یا .ی شودبدن شده و به این ترتیب فرد کمتر به انواع بیماری ها و عفونت ها مبتال م

 .سس خانگی اضافه کنید، همچنین به تمامی مواد غذایی پروتئینی از جمله گوشت قرمز و سفید و نیز ماهی می توان سیر افزود

d=http://foodpress.ir/Post.aspx?I03cdbe3f92 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۱۷پنج شنبه 

 غذاهایی که سالمتی مردان را تضمین می کند

بعضی آقایان هیچ مشکلی در زندگی سرشار از چیپس، پیتزا و غذاهای ناسالم نمی بینند. اما مواد مغذی مفید برای  <مواد غذایی

انند خانم ها بسیاری از آقایان هم در جذب مواد مغذی ضروری کمبود دارند: عزیز!. متاسفانه م دوست شما حتی –همه الزم است 

 .هستند C و A ،D ،E بر اساس آخرین آمار بیشتر مردان دچار کمبود پتاسیم، فیبر خوراکی، کولین، منیزیم، کلسیم و ویتامین های

 :ه خود اضافه کنیدغذا را به برنام 5برای دریافت بیشتر مواد مغذی، و برای سالم ماندن، این  

 سیب زمینی -1

بسیاری از افراد هستند که طرف سیب زمینی نمی روند چون فکر می کنند کربوهیدرات خالی است. اما سیب زمینی می تواند 

تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا نشان داده افرادی که برنامه غذایی کم کالری شامل سیب  !کمکتان کند شکمی شش تکه داشته باشید

جای تعجب نیست: کاهش کلی کالری است که مهم است  .هفته با کاهش وزن روبرو می شوند 12ی را دنبال می کنند در طول زمین

از دیگر معجزات سیب زمینی: منبعی غنی از پتاسیم است. در واقع یک سیب زمینی متوسط با پوست،  .نه کنار گذاشتن غذایی خاص

، سیگنال ( ی کلیدی در کنترل فشار خون ایفا می کند ) تاثیر سدیم را کاهش می دهدپتاسیم نقش .پتاسیم بیشتری از موز دارد

میلی گرم پتاسیم  4700بسیاری از مردان روزانه  .های عصبی را منتقل می کند، و به عضالت برای منقبض شدن کمک می کند

 .( نیاز دارند ) اما دریافت نمی کنند

 عدس -2

فیبر و پتاسیم، که رژیم بسیاری از آقایان  از است پکیجی همچنین –سرشار است از پروتئین  عدس کالری و چربی کمی دارد اما

فاقد آن است. این غذا نشان داده می تواند قند خون را کاهش دهد و خطر ابتال به دیابت را کاهش دهد. در یک تحقیق مشخص شد 

ساعت پس از خوردن عدس از مزیت  4می شود بلکه بدن تا مزیت عدس برای قند خون تنها منتهی به همان لحظه خوردن وعده ن

 ) LDL عدس همچنین می تواند به سالمت قلب کمک کند. تحقیقات نشان داده عدس می تواند به کاهش.آن برخوردار است

ینید: آمار را ببکلسترول بد (، خطر حمالت قلبی، و التهاب شریان ها کمک کند. اگر همه اینها کافی نبود تا عاشق عدس شوید، این 

مرتبه یا بیشتر عدس استفاده می کنند در مقایسه با کسانی که کمتر از یک مرتبه عدس استفاده می  4افرادی که در طول هفته 

 .درصد کمتر دچار بیماری عروق کرونر قلب می شوند 22کنند تا 

 هندوانه -3

د می خواهید؟ هندوانه را پیشنهاد می کنم ) بله هندوانه در میان وعده ای خوش طعم که که از پروستات و قلبتان محافظت می کن

کل سال پیدا می شود (. این میوه سرشار است از لیکوپن، یکی از شناخته شده ترین آنتی اکسیدان ها که با سرطان پروستات مبارزه 

 .ن پروستات قرار دارندمی کند. تحقیقات نشان داده که افرادی که سطح لیکوپن خونشان باال است کمتر در خطر سرطا

 آرژنین و نسیترولی —این آنتی اکسیدان حتی می تواند سالمت قلب را تقویت کند، در یک تحقیق دو ترکیب در هندوانه یافت شد 

 UV کردند. و با توجه به تحقیقات، خوردن هندوانه می تواند پوست را در برابر اشعه های می حمایت را سالم خون جریان که –

فقط خانم ها نیستند که نگران چین و چروک پوست  ) کند. حتی ممکن است به رفع چین و چروک پوست نیز کمک کندمحافظت 

است. می توانید یک فنجان هندوانه مکعبی برش خورده را میل کنید که C و A هستند! (. هندوانه همچنین منبعی عالی از ویتامین

 .کالری دارد 50کمتر از 
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 شکالت تلخ -4

های قلبی یکی از عوامل بزرگ در مرگ و میر آقایان است. پس باید مطمئن شوید به اندازه کافی غذاهای مفید برای قلب  بیماری

مانند شکالت تلخ میل می کنید. درست خواندید غلط امالیی نبود! انواع خاصی از شکالت تلخ حاوی ترکیبات مفیدی به نام فالوانول 

تقویت جریان خون، کاهش لخته شدن خون و فشار خون، کاهش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی کاکائو هستند، که می توانند به 

 .کمک کنند

 
در تحقیقی که به تازگی محققان انگلیسی انجام دادند گزارش داده شد که مصرف روزانه فالوانول کاکائو عملکرد رگ های خونی را 

قات نیز نشان داده اند که فالوانول کاکائو می تواند با باال رفتن سن بهبود می بخشد و فشار خون را کاهش می دهد. دیگر تحقی

هفته افرادی که مقدار متوسط یا زیاد فالوانول  8همچنان فرد را تیز هوش و متمرکز نگه دارد. در یک آزمایش مشخص شد پس از 

 .اال دریافت کردندکاکائو را به صورت روزانه مصرف کرده بودند در تست حافظه و تمرکز امتیاز بسیار ب

 .شکالت تلخ انواع مختلفی دارد، شیرینی آن هرچه کمتر باشد درصد فالوانول کاکائو نیز در آن بیشتر است

 زردچوبه -5

این ادویه طالیی رنگ، مدت طوالنی است که  .اگر می خواهید در غذای خود از ادویه استفاده کنید بهترین انتخاب زردچوبه است

ی مردم هند است و همچنین در غذاهای سنتی چینی نیز استفاده می شود، همچنین هزاران سال است که به یکی از غذاهای اصل

عنوان دارو نیز مصرف دارد. امروزه تحقیقات نشان داده ترکیب یافت شده در زردچوبه به نام کورکومین می تواند دلیل سالم بودن 

ی دارد، که دانشمندان را وا داشته از آن برای درمان بیماری های مختلف نظیر آن باشد. این ادویه نشان داده که خاصیت ضد التهاب

 .آرتریت روماتوئید و پسوریازیس و همچنین مشکالت عصبی مانند آلزایمر استفاده کنند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d9ffefb188a04a7db 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۱5سه شنبه 

 !با کمک این نوشیدنی؛ وقتشه با چاقی خداحافظی کنید

ار این نوشیدنی بسی هستید، آن با برای مقابله  گر معجزه معجونی  یافتن پی و مواجه هستید  چاقی مشکل با اگر  <غذا و تغذیه

د فعالیت بدنی را از یا و ورزش  البته. یابد می کاهش کوتاه زمان مدت  در ،سایز شما خیلی زیاد حتی  نسخه کمک میکند. با این 

 .نبرید که به نوبه خودش معجزه کننده است

 مارگاریتای کاهو

 :مواد الزم برای تهیه مارگاریتای کاهو برای یک لیوان بزرگ یک نفره

 برگ 6کاهو: 

 گشنیز: یک دسته کوچک، نصف شده

 یموترش: یک عددل

 آناناس تازه: یک پیمانه، خرد شده

 خداحافظی با چاقی

صورت خام یا پخته احتیاط کنید، زیرا کاهو یکی از سبزیجاتی است که بسیار مستعد آفت است بنابراین قبل قبل از مصرف کاهو به 

 .طور کامل آن را با آب سرد بشوییداز مصرف به

تر های تازهخوبی شسته و قسمترا جدا کنید و سراغ گشنیزها بروید. گشنیزها را مانند کاهوها به برگ از آن 6بعد از شستن کاهوها  

های تازه را خرد کرده )فراموش نکنید آناناس کنسرو شده را جایگزین آناناس تازه نکنید( و آن را جدا کنید. بعد از این مرحله آناناس

ید، اما قبل از زدن دکمه آن یک لیموی تازه را به آنها اضافه کنید، در آخر دکمه را کن بریزتک مواد نام برده را داخل مخلوطتک

 .فشار دهید

تواند بسیار مفید باشد. چون هرکدام از مواد تشکیل دهنده این معجون بیشتر برای افرادی که دچار مشکل افزایش وزن هستند، می 

 .ندراحتی قابل هضم هستآن نقشی در کاهش وزن دارند و به

کالری عبارت است از:  100اگر بازهم نگران کالری این معجون سبزرنگ هستید، بهتر است بدانید که ارزش غذایی برای هر لیوان  

گرم، پس با خیال راحت میلی 19گرم و سدیم گرم، چربی نیم 19گرم، فیبر یک گرم، شکر  32پروتئین سه گرم، کربوهیدرات 

 .بنوشید

 کندرا الغر میآناناس با فیبرش شما 

 های عفونیهمین دلیل زمانی که به بیماریترین آن باال بردن افزایش ایمنی بدن است، بهشماری دارد که مهمآناناس خواص بی

شود از آناناس تازه استفاده کنید. اما آناناس با فیبری که دارد باعث اید، به شما توصیه میشوید یا عمل جراحی انجام دادهدچار می

شود همچنین خوردن آن عالوه بر کنترل وزن و بهبود عملکرد دستگاه گوارش، میزان شدن حجم معده و ایجاد احساس سیری می پر

 .غذایی دارند، بروز نخواهد کردویژه در افرادی که رژیم شود. بنابراین افت قندخون بهصورت طبیعی کنترل میقندخون هم به

 الغرکننده و محافظ قلب
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از سبزیجاتی است که منبع غنی انواع مواد معدنی مانند آهن، منیزیم، مس، کلسیم و پتاسیم است که هر کدام از اینها کاهو یکی 

مک کنترل کشوند. اما بهتر است از خواص پتاسیم غافل نشویم چون به داشتن فشارخون تحتوساز بدن میوجب باال رفتن سوخت

 .شودسالمت قلب میکرده و با تنظیم تعادل مایعات بدن موجب 

 کنداین چاشنی شما را الغر می

وزن، معرف حضورتان است که خیلی از افراد چاق سعی های کاهشعنوان یکی از خوراکیدانید از دیرباز لیموترش بهطور که میهمان

ین شود که او غذاها استفاده می هاعنوان یک چاشنی در خیلی از خوراکیعالوه لیموترش بهبهره نمانند. بهکنند از تاثیر آن بیمی

  .معجون هم از این اصل مستثنی نیست

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a66017e973ac4a 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دین فرور ۱۷تاریخ: 

 ارزآوری از صادرات سیب زمینی نیمه آماده چقدر بوده است؟

تن سیب زمینی نیمه آماده از کشور  261هزار  8ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .صادر شده است

 .تن سیب زمینی نیمه آماده از کشور صادر شده است 261هزار  8ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  11گمرک در 

 .است بوده  190147394559  و ارزش ریالی آن 6167525ری این میزان صادرات ارزش دال

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 4838 146397880 4032 افغانستان 1

 939660 28443858660 805550 عراق 1

 27600 837025200 23000 آذربایجان 2

 1080840 32769542580 900700 عراق 2

 27600 841248000 23000 آذربایجان 3

 706101 21484418040 486016 عراق 3

 27600 846740400 23000 آذربایجان 4

 714612 21964188900 588950 عراق 4

 15600 482196000 13000 آذربایجان 5

 776116 24026701720 646763 عراق 5

 27600 857559600 23000 آذربایجان 6

 878132 27440192594 714293 عراق 6

 14925 467883825 82921 کویت 6

 3692 116154012 24617 ترکمنستان 7

 136584 4296911838 35650 عراق 7

 174053 5475645085 922006 کویت 7

 193009 6124275137 973170 کویت 8

 35990 1158985740 29992 عراق 9

 111028 3568250205 593537 کویت 9

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 امارات 10

متحده 

 عربی

164 21201920 656 

 23736 768429264 19780 عراق 10

 134931 4364515327 714086 کویت 10

 45396 1469196144 252200 عراق 11

 67226 2175876488 362311 کویت 11

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5603609/%D8%A7%D8%B1 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۰ : تاریخ

 درصدی صید ماهیان استخوانی دریای خزر در گیالن 10کاهش 
  .درصدی صید ماهیان استخوانی دریای خزر در این استان خبر داد 10مدیرکل شیالت گیالن از کاهش  

ی با اشاره به وضعیت صید ماهیان استخوانی در گیالن اظهار کرد: امسال وگو با خبرنگار فارس در انزلاسحاق شعبانی امروز در گفت

مهر ماه  17وی با بیان اینکه فصل صید ماهیان دریای خزر از .های زیاد وضعیت صید نامناسب بود و کاهش داشتیمبه دلیل بارندگی

ندگی هوا و شرایط نامناسب جوی موجب شد صید سال خوبی برای صید نبود و امسال نیز تاکنون بار 95آغاز شده بود، افزود: سال 

تن ماهی تاکنون در این استان خبر داد و گفت: این میزان  300مدیر کل شیالت گیالن از صید دو هزار و .مناسبی نداشته باشیم

 680و  هزاروی صید یک.درصد کاهش دارد 10تن صید سال گذشته  500صید ماهیان استخوانی دریای خزر نسبت به دو هزار و 

درصد ماهی کفال و بقیه نیز  23تن معادل  522درصد مجموع صید عنوان کرد و ادامه داد:  76تن را از نوع ماهی سفید معادل 

 .های ماهی بوده استدیگر گونه

تخوانی استرین عامل کاهش صید ماهیان شعبانی با اشاره به اینکه مجموع صید ماهیان دریای خزر پایین نیست، خاطرنشان کرد: مهم

دریای خزر نامالیمات جوی و کوالک بودن دریا بوده ضمن اینکه طی چند روز اخیر وضعیت دریا مناسب شده و صیادان در زمان 

 .درصد رسیده است 10درصدی صید ماهیان اکنون به  40تمدید فصل صید توانستند صید بهتری داشته باشند به طوری که کاهش 

ای فرا استانی بوده و باید در سطح ملی ضل بزرگی دانست و یادآور شد: صید غیرمجاز ماهیان پدیدهوی صید غیرمجاز ماهیان را مع

 .گیری شودبا این امر برخورد و تصمیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960120000233 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان تسهیالت ۸هزار تن ماهی در قفس نیازمند اختصاص  200برای تولید 

هزار میلیارد تومان  8هزار تن ماهی در قفس ظرف برنامه ششم توسعه به  200رییس سازمان شیالت ایران اعالم کرد: برای تولید 

  .هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی نیاز است 4ا ت 2تسهیالت و 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:سهم بخش دولتی برای 

 .ردر یک دوره پنج ساله برآورد کتوسعه سامانه های پشتیبانی و اسکله ها و سایر زیر ساخت ها را نزدیک به یکصد میلیارد تومان د

برای تولید حدود  95وی استقبال بخش خصوصی از پروژه های پرورش ماهی در قفس را فراتر از حد انتظار دانست و گفت: در سال 

 .هزار تن ماهی در قفس پروانه تاسیس صادر شده است 48

هزار تن، هرمزگان  12فقره برای  10ولید هفت هزار تن، گیالن فقره پروانه تاسیس برای ت 20صالحی افزود: در استان های مازندران 

 .تنی صادر شده است 500تن و سیستان و بلوچستان دو فقره  8500هزار تن، بوشهر سه فقره برای  20هفت فقره برای 

اشت: بر اساس برنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی پرورش ماهی در قفس را یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار د

میلیارد تومان به  45ریزی ها به منظور ایجاد و توسعه زیر ساخت ها در دو سفر استانی دولت در سال گذشته به گیالن و مازندران 

وی اظهار داشت: این اعتبارات صرف سامانه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس همچون اسکله های .این دو استان اختصاص یافت

صالحی ظرفیت تولید بچه ماهی دریایی در جنوب کشور برای پرورش ماهی .ی، بهسازی اسکله ها و تامین بچه ماهی می شودپشتیبان

میلیون قطعه ،قشم دو میلیون  6تا  5میلیون قطعه عنوان و تصریح کرد: ظرفیت تولید بچه ماهی دریایی در بوشهر  10در قفس را 

درصد نیاز بچه ماهی دریایی برای روش پرورش  70وی ادامه داد: در جنوب کشور بیش از .استقطعه و چابهار دو تا سه میلیون قطعه 

مرکز تکثیر و  11معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شمال کشور هم با توجه به فعالیت .تامین خواهد شد 69در قفس درسال 

که در مورد آزاد ماهیان، بخش خصوصی هم به این بازسازی ذخایرشیالت در تامین بچه ماهی دریایی مشکلی نداریم ضمن آن 

وی در مورد گونه های مورد نظر برای پرورش ماهی در قفس اذعان داشت: در آب های شمال کشور آزاد .ظرفیت اضافه شده است

 .دارند ماهیان و کپور ماهیان دریایی و در آب های جنوب گونه های شانک، هامور، میش ماهی، سوف و صبیتی در اولویت قرار

 ضرورت آمادگی زیر ساخت ها برای صادرات به روسیه و اوراسیا

رییس سازمان شیالت ایران بر آماده شدن زیر ساخت های صادرات به روسیه و سایر کشورهای عضو اوراسیا تاکید کرد و اظهار 

راتی و جا افتادن محصوالت آبزیان ایران داشت: توافقات دامپزشکی با کشورهای عضو اوراسیا و تایید مراکز فرآوری و تشکل های صاد

 .در بازار این کشورها زمان بر خواهد بود ضمن آن که محصوالت شیالتی باید بر اساس نیاز آنها آماده شود

 کیلو گرم تقاضا 13کیلو گرم و برای فیل ماهیان وزن باالی  3تا  2وی ادامه داد: روسیه و اوراسیا برای آزاد ماهیان با وزن باالی 

 .کیلو گرم مورد نیاز است 3صالحی اضافه کرد: در بازار کشورهای حوزه خلیج فارس نیز آزاد ماهیان با وزن .دارند

وی در عین حال گفت: اخیرا از کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی متقاضی برای تولید ماهی در قفس را داشته ایم و آنان طی 

 .ته بندی ماهیان در مناطق آزاد ایران اعالم آمادگی کرده اندمذاکراتی برای سرمایه گذاری در فرآوری و بس

صالحی با بیان این که ایران در توسعه پرورش و صادرات محصوالت شیالتی به کشورهای خارجی به لحاظ تعداد واحدهای فرآوری 

ناسب با گونه های پرورش یافته در محدودیتی ندارد، تصریح کرد: ما باید در به روز کردن ماشین آالت و تجهیزات مراکز فرآوری مت

وی در عین حال از امضای توافقنامه همکاری سازمان شیالت ایران با سازمان گسترش در راستای .قفس به منظور صادرات اقدام کنیم

عطای اتجهیز صنایع و شناورهای شیالتی و سیستم حمل و نقل خبر داد و گفت: بانک کشاورزی و پست بانک هم در این راستا برای 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در شمال کشور به ویژه برای ماهیان پرورش یافته در قفس .تسهیالت اعالم آمادگی کرده اند

 .نیاز است مراکز فرآوری جدید ایجاد و آنهایی که فعال هستند مجهز و نوسازی شوند

 .ی صادرات به حوزه اوراسیا و روسیه را داشته باشندوی اظهار داشت: این صنایع باید کدهای بهداشتی و استانداردها

http://www.iana.ir/fa/news/42473/%D8%A8 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 خصوصیات میگوی سالم چیست؟

 .کننده شناخته شده باشدوی سالم و ناسالم را از هم تشخیص داد به شرطی که خصوصیات آن از طرف مصرفتوان میگراحتی میبه

دن های مختلف ببه گزارش خبرنگار ایانا، طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور، میگوی سالم دارای ظواهری است که در بخش

توان برای آن متصور شد که هرکدام خصوصیات منحصر به فرد خود را را میاین آبزی، قابل مشاهده است. البته سه درجه از کیفیت 

 دارد، اما به هر ترتیب، فساد میگو ممکن است برای هر سه درجه اتفاق بیفتد.

ها گذشته امکان تقلب یا تخلف بهداشتی نیز در عرضه این محصول صورت بگیرد که باید برای جلوگیری از این امر از مصرف از این

 وهایی که دارای خصوصیات زیر باشند، خودداری کرد:میگ

 تأمین میگو از منابع غیرمجاز -

 شدهبندیگذاری میگوی بستهتغییر یا مخدوش کردن تاریخ تولید و انقضاء و سایر موارد مندرج در نشانه -

 بندی تاریخ منقضیعرضه و فروش میگوی بسته -

 پوشانی کامل میگوی تازهعدم یخ -

 ایت برودت یخچال/ فریزر در زمان عرضهعدم رع -

 پاکیزه و بهداشتی نبودن یخچال و سایر وسایل مورد استفاده -

 عدم رعایت اصول بهداشت فردی )ازجمله نداشتن لباس کار مناسب، کارت بهداشت/ گواهی سالمت( -

 عدم رعایت اصول بهداشت محل، میز و ابزار کار -

 صورت تازهبهدیفراست میگوی منجمد و عرضه آن  -

 های میگو.استفاده از میگوی فاسد در تولید فرآورده -

 های ظاهری/ ارگانولپتیک میگوویژگی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 ( میگوShelf lifeعمر ماندگاری )

 
 *Peelet undeveined=PUD 

Peelet Tail on=PTO 
Peelet deveined=PD 

 شود.** عمر ماندگاری از زمان صید محاسبه می

http://www.iana.ir/fa/news/42471/%D8%AE%D8%B5%D9 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 های دامپزشکی و بهداشت آبزیان بین ایران و نروژامضای تفاهمنامه همکاری

ی تهران و اسلو در امر بهداشت و نظارت در حوزه آبزیان به نروژ سفر کرده و هارئیس سازمان دامپزشکی به منظور توسعه همکاری

 .های دامپزشکی و بهداشت آبزیان بین ایران و نروژ امضا شودقرار است در جریان این سفر، یادداشت تفاهم همکاری

زمان دامپزشکی کشورمان با روی آنگل به گزارش ایانا از روابط عمومی دامپزشکی کشور، در جریان این دیدار مهدی خلج رئیس سا 

ادل نظر وگو و تبمقام وزیر شیالت نروژ، پیرامون همکاری ایران و نروژ در زمینه شیالت، بهداشت آبزیان و دامپزشکی گفتو یک قائم

ی پزشکرئیس سازمان دامپزشکی کشورمان همکاری در زمینه سالمت و بهداشت محصوالت شیالتی و امضای سند همکاری دام.کرد

 .بین دو کشور را برای پاسخگویی به نیاز روزافزون تعامل در این حوزه را ضروری دانست

اهش ویژه کوی با اشاره به رشد جمعیت و ضرورت تغذیه سالم، استفاده از تجربیات مشترک در زمینه بهداشت و سالمت آبزیان به

ان و های همکاری تهرای پیشرفته و تبادل کارشناسان را از جمله زمینهههای مورد نیاز، فناوریها، تامین واکسنبیوتیکمصرف آنتی

روری، پویژه در زمینه شیالت و آبزیمقام وزیر شیالت نروژ هم در این مالقات با اشاره توسعه مناسبات دو کشور بهقائم.اسلو برشمرد

ی در خصوص تولید و صادرات محصوالت غذایی دریایی وگو و تفاهم با کشورمان در زمینه بهداشت و سالمت آبزیان و همکاراز گفت

 .های تحقیقاتی و آموزشی شیالت و دامپزشکی تاکید کرداستقبال و بر آمادگی کشورش برای مشارکت در طرح

 توگو با رئیس سازمان دامپزشکی نروژ، بازدید از انستیتو تغدیه و شیالت، تاسیسات مرتبط با حوزه بهداشت و سالممالقات و گفت

 .های سفر هیئت سازمان دامپزشکی کشورمان به این کشور استغذایی در شهر برگن و انستیتو دامپزشکی نروژ از جمله دیگر برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/42308/%D8%A7%D9%85% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹خ: تاری

 هزار میلیارد تومان تسهیالت ۸هزار تن ماهی در قفس در انتظار  200تولید 

هزار  4تا  2هزار میلیارد تومان تسهیالت و  8هزار تن ماهی در قفس ظرف برنامه ششم توسعه به  200صالحی گفت: برای تولید 

 شیالت سازمان رئیس حسن صالحی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .میلیارد تومان آورده بخش خصوصی نیاز است

 یلیاردم یکصد به نزدیک را ها ساخت زیر سایر و ها اسکله و پشتیبانی های سامانه توسعه برای دولتی بخش سهم: داشت اظهار ایران

 .آورد کردبر ساله پنج دوره یک در تومان

برای تولید حدود  95وی استقبال بخش خصوصی از پروژه های پرورش ماهی در قفس را فراتر از حد انتظار دانست و گفت: در سال 

فقره پروانه تاسیس برای تولید  20صالحی افزود: در استان های مازندران .هزار تن ماهی در قفس پروانه تاسیس صادر شده است 48

تن و سیستان  8500هزار تن، بوشهر سه فقره برای  20هزار تن، هرمزگان هفت فقره برای  12فقره برای  10ار تن، گیالن هفت هز

 .تنی صادر شده است 500و بلوچستان دو فقره 

س برنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی پرورش ماهی در قفس را یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: بر اسا

میلیارد تومان به  45ریزی ها به منظور ایجاد و توسعه زیر ساخت ها در دو سفر استانی دولت در سال گذشته به گیالن و مازندران 

وی اظهار داشت: این اعتبارات صرف سامانه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس همچون اسکله های .این دو استان اختصاص یافت

صالحی ظرفیت تولید بچه ماهی دریایی در جنوب کشور برای پرورش ماهی .سکله ها و تامین بچه ماهی می شودپشتیبانی، بهسازی ا

میلیون قطعه ،قشم دو میلیون  6تا  5میلیون قطعه عنوان و تصریح کرد: ظرفیت تولید بچه ماهی دریایی در بوشهر  10در قفس را 

درصد نیاز بچه ماهی دریایی برای روش پرورش  70ه داد: در جنوب کشور بیش از وی ادام.قطعه و چابهار دو تا سه میلیون قطعه است

مرکز تکثیر و  11معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شمال کشور هم با توجه به فعالیت .تأمین خواهد شد 69ر قفس درسال 

زاد ماهیان، بخش خصوصی هم به این بازسازی ذخایرشیالت در تامین بچه ماهی دریایی مشکلی نداریم ضمن آن که در مورد آ

وی در مورد گونه های مورد نظر برای پرورش ماهی در قفس اذعان داشت: در آب های شمال کشور آزاد .ظرفیت اضافه شده است

 .ماهیان و کپور ماهیان دریایی و در آب های جنوب گونه های شانک، هامور، میش ماهی، سوف و صبیتی در اولویت قرار دارند

 ت آمادگی زیر ساخت ها برای صادرات به روسیه و اوراسیاضرور

رییس سازمان شیالت ایران بر آماده شدن زیر ساخت های صادرات به روسیه و سایر کشورهای عضو اوراسیا تاکید کرد و اظهار 

ران تادن محصوالت آبزیان ایداشت: توافقات دامپزشکی با کشورهای عضو اوراسیا و تایید مراکز فرآوری و تشکل های صادراتی و جا اف

 .در بازار این کشورها زمان بر خواهد بود ضمن آن که محصوالت شیالتی باید بر اساس نیاز آنها آماده شود

کیلو گرم تقاضا  13کیلو گرم و برای فیل ماهیان وزن باالی  3تا  2وی ادامه داد: روسیه و اوراسیا برای آزاد ماهیان با وزن باالی 

 .کیلو گرم مورد نیاز است 3اضافه کرد: در بازار کشورهای حوزه خلیج فارس نیز آزاد ماهیان با وزن  صالحی.دارند

وی در عین حال گفت: اخیرا از کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی متقاضی برای تولید ماهی در قفس را داشته ایم و آنان طی 

 .ان در مناطق آزاد ایران اعالم آمادگی کرده اندمذاکراتی برای سرمایه گذاری در فرآوری و بسته بندی ماهی

صالحی با بیان این که ایران در توسعه پرورش و صادرات محصوالت شیالتی به کشورهای خارجی به لحاظ تعداد واحدهای فرآوری 

ر های پرورش یافته د محدودیتی ندارد، تصریح کرد: ما باید در به روز کردن ماشین آالت و تجهیزات مراکز فرآوری متناسب با گونه

 .قفس به منظور صادرات اقدام کنیم
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وی در عین حال از امضای توافقنامه همکاری سازمان شیالت ایران با سازمان گسترش در راستای تجهیز صنایع و شناورهای شیالتی 

 .ت اعالم آمادگی کرده اندو سیستم حمل و نقل خبر داد و گفت: بانک کشاورزی و پست بانک هم در این راستا برای اعطای تسهیال

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در شمال کشور به ویژه برای ماهیان پرورش یافته در قفس نیاز است مراکز فرآوری جدید ایجاد 

 .و آنهایی که فعال هستند مجهز و نوسازی شوند

 .ه حوزه اوراسیا و روسیه را داشته باشندوی اظهار داشت: این صنایع باید کدهای بهداشتی و استانداردهای صادرات ب

http://www.yjc.ir/fa/news/6038960/%D8%AA%D9%88% 
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 شیر و فراوردهها
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۵ : تاریخ

 واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت شیر
نندگان کبا هر نوع تخلفی برخورد خواهد شد/ افزایش غیر قانونی قیمت شیر منتفی شد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 

 اعالم کرد دو شرکت تولیدکننده شیر که بدون اخذ مجوزهای قانونی قیمت 

کنندگان توضیحاتی درباره افزایش قیمت شیر توسط دو ازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفبه گزارش فارس، روابط عمومی س

 :تولیدکننده شیر کشور ارائه کرده است. در توضیحات روابط عمومی سازمان حمایت آمده است

از محصوالت لبنی توسط دو  های جمعی در رابطه با افزایش قیمت برخیها و رسانهبا توجه به سواالت زیادی که از سوی خبرگزاری

شرکت تولیدکننده مطرح شده است به استحضار مردم شریف میرساند که به دنبال افزایش قیمت محدود توسط دو شرکت که بدون 

هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته، در این زمینه موضوع در دستور 

 هایحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات الزم مقرر شد این دو واحد قیمتکار وا

های سابق به هیچ عنوان هایی مازاد بر قیمتبدیهی است عرضه هیچ کاالی لبنی با قیمت.این محصوالت را به قیمت سابق برگردانند

بدین وسیله از مردم عزیز و شریف درخواست می .و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شدمورد پذیرش این سازمان نبوده 

شود در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع ،به سامانه دریافت و 

 .شور اعالم نماینددر سراسر ک 124رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن 

همچنین به کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه کنندگان اعالم میشود که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوز 

 .های قانونی ممنوع بوده و با متخلفین بر اساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960115001460 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۵ : تاریخ

 گرد دو شرکت لبنی از افزایش قیمت/ بطری متهم جدید افزایش قیمت شیرعقب
ای که امروز با مدیران دو شرکت لبنی که در تعطیالت نوروز قیمت شیر را افزایش داده ع لبنی گفت: طی جلسهدبیر انجمن صنای 

  .بودند، قرار شد تا قیمت خود را از فردا به حالت قبل برگردانده و اسناد دالیل افزایش قیمت برای بررسی را ارائه کنند

، در پاسخ به اینکه دو شرکت لبنی از ششم فروردین و به صورت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

اید، گفت: شیر و محصوالت لبنی با مصوبه خودسرانه به یکباره قیمت شیر را افزایش دادند و شما چه برخوردی در این زمینه کرده

 .ده که روند تغییرات قیمت باید از طریق ستاد تنظیم بازار انجام بگیرددولت جزء کاالهای گروه یک محسوب ش

گذاری کاالهای تولید داخل این اجازه را به تولیدکننده داده که براساس آنالیز قیمت وی اضافه کرد: از طرف دیگر دستورالعمل قیمت

 .ها استت این قیمتهای خود را در بیاورند و سازمان حمایت مسئول نظارت بر صحتمام شده قیمت

دبیر انجمن صنایع لبنی از تشکیل جلسه ای با حضور مدیران عامل دو شرکت لبنی دامداران و کاله و اعضای ستاد تنظیم بازار خبر 

داد و گفت: امروز این دو شرکت علت افزایش قیمت خود را تغییر در بهای تمام شده اعالم کردند و قرار شد مدارک و مستندات خود 

 .به سازمان حمایت ارائه دهندرا 

 گرددقیمت شیر دو شرکت از فردا به قیمت قبل برمی

قرار شد از فردا قیمت این دو شرکت به باکری تصریح کرد: طبق توافقی که انجام شد برای همراهی تولیدکنندگان با دولت 

 .ودها در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار طی شحالت قبل برگشته تا روند بررسی

تومان  2800تومان به  2500به گزارش خبرنگار فارس، از ششم فروردین ماه دو شرکت لبنی دامداران و کاله شیر بطری خود را از 

 6گوید با مهار تورم توسط دولت ما در دو سال گذشته بیش از افزایش دادند و این در حالی است که دبیر انجمن صنایع لبنی می

 .ایمصوالت لبنی نداشتهدرصد افزایش قیمت در مح

 بطری متهم جدید افزایش قیمت شیر

درصد به قیمت شیر  12درصد افزایش ساالنه بوده، چگونه دو شرکت لبنی خودسرانه  6خبرنگار فارس از باکری پرسید پس اگر 

ها و وابسته به تغییرات اند که وی پاسخ داد، ممکن است مواد مصرفی از جمله بطری و درب آن که مطابق قیمت پتروشیمیافزوده

 .نرخ ارز است در این زمینه دخیل بوده باشد، اما هرچه که هست باید روند افزایش قیمت بررسی شود

 هزار تن شیرخشک به روسیه و عراق 16صادرات 

زاد سال گذشته اباکری همچنین در پاسخ به اینکه باالخره تکلیف شیر خشک تلنبار شده در انبارهای صنایع لبنی که ناشی از شیر م

هزار تن شیرخشک دپو شده داشتیم که بیشتر آن به روسیه و عراق صادر  25بود، چه سرنوشتی پیدا کرد، گفت: ابتدای سال گذشته 

 .هزار تن شیرخشک در انبارها موجود است 9شده و اکنون تنها 

ttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=h13960115001070 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 سالمت گوشت قرمز وارد شدهاز برزیل به کشور

 .های وارد شده از برزیل را تأیید کردسازمان دامپزشکی کشور، سالمت گوشت

توسط این خبرگزاری منتشر شد  فساد در بازار گوشت برزیلهاری سال جاری، خبر به گزارش خبرنگار ایانا، در نخستین روزهای ب

کنندگان گوشت فاسد، همکاری کرده بودند. از آنجا های مالی، با عرضهی مأموران نظارتی پس از گرفتن رشوهکه بر اساس آن، برخ

هزار تن از این کشور گوشت  42کم بیش از که ایران یکی از واردکنندگان گوشت منجمد گوساله از برزیل است و سال گذشته دست

ر از دیگر تصرفهویژه هنگامی که واردات از این کشور، از نظر اقتصادی بهکند. بهیقرمز وارد کرده، خبر فوق، حساسیت باالیی پیدا م

های خبرنگاران همین موضوع بود. البته ترین دغدغهکشورها است.بنابراین دیروز در نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی، یکی از مهم

ها هم روحانی داریم و ما در برزیل برای نظارت بر ذبح شرعی و مسائل بهداشتی، در کشتارگاه"محمود حجتی در این ارتباط گفت: 

 "های برزیل تخلف داشت که آن هم سه ماه قبل توسط دامپزشکی کشورمان تعطیل شد.هم دامپزشک. تنها یکی از کشتارگاه

 رد اتهام سه شرکت معروفتا منتشر شده که آخرین اخبار حاکی از های خارجی در این راسهای متعددی در خبرگزاریگزارش

کنگ نیز ممنوعیت ورود گوشت از برزیل را لغو کردند. حال سازمان صادرکننده گوشت برزیل است. تا جایی که چین و هنگ

های خام دامی وارداتی به کشور است، به موضوع ورود کرده و نکات الزم در این زمینه نیز که متولی اصلی سالمت فراوردهدامپزشکی 

را توضیح داده است.مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی در رابطه با موضوع نظارت بهداشتی بر واردات گوشت 

عه ، مطالهای اجرایی آن در صدور مجوز بهداشتی واردات گوشتنون سازمان دامپزشکی و آیین نامهاز کشور برزیل اعالم کرد: طبق قا

عمل آمده و در صورت تأیید موضوع، بررسی میدانی از آن کشور توسط کارشناسان سازمان ای از کشور مبداء واردات بهکتابخانه

 ی، الزامات بهداشتیسیون واردات بررسی و در صورت مثبت بودنگیرد و نتیجه بازدید میدانی در کمدامپزشکی کشور صورت می

شود.مسعود محمدیان، در ادامه افزود: پس از تأیید این صالح دامپزشکی کشور مبداء واردات ارسال میجهت تأیید به مرجع ذی

دولتی و ناظر ذبح شرعی در ، مجوز بهداشتی واردات ارایه شده و شروع تولید منوط به حضور مستمر ناظر بهداشتی الزامات

اعم از بازرسی قبل از کشتار، حین کشتار، بعد از . ضمن اینکه ناظر بهداشتی به تمام مراحل تولید )های مورد تأیید استکشتارگاه

از  حاضر کشتار و بارگیری( نظارت دارد.محمدیان با اشاره به کشورهایی که به ایران صادرات گوشت قرمز دارند، عنوان کرد: در حال

و از  اند( تأیید شدهگوشت گوساله یا گوسفندعمل آمده و جهت واردات گوشت قرمز )ای بهکشور مبداء واردات مطالعه کتابخانه 21

های وارده به کشور در مرزهای ورودی کشور مجوز بهداشتی صادر شده است.وی در ادامه افزود: از محموله 11بین این کشورها برای 

شوند. ها ترخیص میهای اعالمی این محمولهعمل آمده و در صورت انطباق با دستورالعمل، آزمایشات الزم بهل مدارکپس از کنتر

ید گیرد و به تمام مراحل تولدر کشور برزیل نیز مثل سایر کشورها روند واردات با حضور ناظران مستقر بهداشتی و شرعی صورت می

رج های خاها در کشتارگاهدارند. با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران بر خالف سایر کشور ها و ضوابط نظارتمطابق دستوالعمل

های بهداشتی الزم توسط ناظران بهداشتی سازمان های وارداتی به کشور به جهت نظارتاز کشور ناظران بهداشتی مستقر دارد، گوشت

 دامپزشکی کشور مورد تأیید است./

http://www.iana.ir/fa/news/42381/%D8%B3%D9%84%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 کره و ترکیه صادرکنندگان کافئین به ایران

 .تن کافئین و امالح آن وارد کشور شده است 76ماه 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 کشور   23043554928  ریالی ارزش و 753969   تن کافئین و امالح آن ، به ارزش دالری 76سال جاری قریب به  بهمن ماه

و  119356170  ریالی ارزش و  3908 دالری ارزش به ، کافئین کیلوگرم 180   از بیش کردن صادر با  کشور کره.شده است

 کشورهایی جزو  47525507  ریالی ارزش و  1557  دالری ارزش با کافئین  رمکیلوگ 83  از بیش صادرات با  همچنین کشور ترکیه

 .کنند می صادر ایران به را محصول این که هستند

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 105931 3199340000 10000 چین 1

 751 22768141 40 ترکیه 2

 249255 7563425096 26000 چین 3

 662 20084035 463 رلندای 3

 89 2703168 5 ترکیه 3

 2580 78532620 20 جمهوری کره  3

 10905 331936000 1000 هند 3

 110638 3377789520 12000 چین 4

 302 9218496 16 ترکیه 4

 1328 40823550 160 جمهوری کره  4

 200002 6174604600 19600 چین 5

 415 12835702 22 ترکیه 5

ت متحده امارا 6

 عربی

7000 2209494000 71111 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/6036051/%DA%A9% 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6036051/%DA%A9%25
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 صادرات و واردات  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

 ارزآوری از صادرات سیب زمینی نیمه آماده چقدر بوده است؟

تن سیب زمینی نیمه آماده از کشور  261هزار  8ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  11بق آمار منتشر شده توسط گمرک در ط

طبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .صادر شده است

 .تن سیب زمینی نیمه آماده از کشور صادر شده است 261هزار  8ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  11گمرک در 

 .است بوده  190147394559  و ارزش ریالی آن 6167525ارزش دالری این میزان صادرات 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 4838 146397880 4032 افغانستان 1

 939660 28443858660 805550 عراق 1

 27600 837025200 23000 آذربایجان 2

 1080840 32769542580 900700 عراق 2

 27600 841248000 23000 آذربایجان 3

 706101 21484418040 486016 عراق 3

 27600 846740400 23000 آذربایجان 4

 714612 21964188900 588950 عراق 4

 15600 482196000 13000 آذربایجان 5

 776116 24026701720 646763 عراق 5

 27600 857559600 23000 آذربایجان 6

 878132 27440192594 714293 عراق 6

 14925 467883825 82921 کویت 6

 3692 116154012 24617 ترکمنستان 7

 136584 4296911838 35650 عراق 7

 174053 5475645085 922006 کویت 7

 193009 6124275137 973170 کویت 8

 35990 1158985740 29992 عراق 9

 111028 3568250205 593537 کویت 9

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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امارات  10

متحده 

 عربی

164 21201920 656 

 23736 768429264 19780 عراق 10

 134931 4364515327 714086 کویت 10

 45396 1469196144 252200 عراق 11

 67226 2175876488 362311 کویت 11
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 سب قیمت بر روی تنوع زیستیبرچ

ن و اند. تیمی از اقتصاددانااند، اما به ندرت این منافع به دالر و سنت محاسبه شدهاگرچه مزایای تنوع زیستی به خوبی مستند شده

گذاری شهای ارزکارشناسان محیط زیست، از جمله اساتید دانشگاه ایلینویز شامل امی آندو استاد اقتصاد محیط زیست، یکی از مدل

ای سازی جدید، دلیل تازهها در اکوسیستم بررسی کردند. این مدلدست آوردن گونههای تنوع زیستی را در از دست دادن و یا بهگونه

 .دهدبرای حفاظت از تنوع زیستی را ارائه می

زیستی دارای ارزش به حق خود در طبیعت است، اما تعیین کمیت این ارزش ، به عقیده آندو، تنوعساینس دیلیبه گزارش ایانا از 

آورد را در نظر زیستی برای مردم فراهم میذاتی در طبیعت، سخت است. در این مطالعه ما ارزش پولی یکی از خدماتی که تنوع

 ."ذخیره سازی کربن"گرفتیم : 

منتشر شده است. برای ساخت این مدل، محققان برای اولین بار اقدام به شناسایی مجله علوم های اخیر این تیم تحقیقاتی در یافته

تنوع زیستی بسیاری از خدمات با ارزش را  گیری تنوع زیستی به جامعه، در قالب قیمت شدند. اگرچهبرخی از خدمات قابل اندازه

کند، ولی نگرانی در مورد تغییرات آب و هوا سبب شده تا اقتصاددانان در جلوگیری از انتشار کربن و گرم شدن آب و هوا، فراهم می

ازار جهانی کربن با (. در حال حاضر ب-کیلوگرم 1000معادل  -دالر در هر تن متر  400تا  40قیمت را به دالر محاسبه کنند )بین 

 های حذف کربن فعال است. میلیارد دالر در سطح جهان برای فعالیت 175

اکسید کربن را برای رشد جذب میلیارد ساله را با فتوسنتز ارائه دهد. گیاهان دی 4سازی کربن تواند فرمی از ذخیرهتنوع زیستی می

ای شود. برنند. این ذخیره کربن پس از فروپاشی گیاه به خاک منتقل میکهای خود ذخیره میها، ساقه و ریشهکنند و در برگمی

سازی کربن و تنوع زیستی را کمّی سازند. بنابراین پرسش مهم محققان این بود: آیا تغییر محققان نکته مهم این بود که پیوند ذخیره

 گذارد؟ان اثر میسازی کربن در طول زمهای گیاهی در یک اکوسیستم بر میزان ذخیرهتعداد گونه

ها ها را در دو دوره طوالنی مدت آزمایش کرد. داده( با تیمی از دانشمندان، دادهSESYNCمرکز سنتز اقتصاد محیط زیست ملی )

های مربوط به مراتع مینه سوتا )در مرز بین ایاالت متحده و کانادا( بود که در این مطالعه تغییر کربن در گیاه و خاک با تعداد گونه

سال، دانشمندان برآوردی از افزایش  50سازی بیش از گیاهی در یک قطعه مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتایج مدل

 سازی کربن و یا میزان کربن اضافی برای هر گونه اضافه شده در هر یک از قطعات مورد مطالعه، در اختیار داشتند. مختصر ذخیره

اهش های بیشتر کشود. با گونهسازی کربن میضافه شده به قطعه مورد مطالعه در مرتع باعث افزایش ذخیرهطور متوسط، هرگونه ابه

برابر بیشتر از زمانی که  10سازی ، میزان ذخیره6به  5ها از طور مثال با تغییر تعداد گونهسازی کربن مشاهده شد. بهبازده در ذخیره

 آید.دست میها در تنوع کمتر بهدهد که بیشترین مزیت از اضافه کردن گونهاین نشان میرسد. می 16به  15ها از تعداد گونه

 9000متر تن ) 9تواند سال می 50جریب، تبدیل یک گونه به دو گونه گیاهی در بیش از  2.5طور مثال در مقیاس کوچک، حدود به

جریب از  2.5دالر برای هر متر تن( در هر  137دالر) 804د طور تقریبی معادل حدوکیلوگرم( کربن بیشتری را ذخیره کند که به

 شود. های اجتماعی کربن برآورد میهزینه

دست آمده در این مطالعه باز هم به تواند قابل توجه باشد. عدد بههای تخمین زده شده، میجویی در هزینهدر مقیاس بزرگتر، صرفه

ن است. سازی کربچرا که نقش تنوع زیستی در ارزش اقتصادی فراتر از ذخیرهنسبت ارزش تنوع زیستی دست کم گرفته شده است، 

تنوع زیستی به معنی تولید محصوالت چوبی، غذا، سوخت خدمات گسترده تفریحی، تصفیه آب، حفاظت از سیل و بسیاری مزایای 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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نشان دادن  تواند بان گویایی است که میسازی شود. به گفته رییس این تیم تحقیقاتی، پول تنها زباتواند کمّیدیگر است که می

 /ارزش اقتصادی تنوع زیستی، اهمیت حفاظت از آن را برای سیاستمداران معنا کند.

http://www.iana.ir/fa/news/42542/%D8%A8%D8 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶روردین ف ۲۱تاریخ: 

 کانادا و هلند مشتریان رب گوجه ایرانی

تن رب گوجه فرنگی از کشور  979هزار و  133ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده توسط ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نعت،تجارت و کشاورزیصبه گزارش خبرنگار .صادر شده است

 .تن رب گوجه فرنگی از کشور صادر شده است 979هزار و  133ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از  11گمرک در 

 .است بوده  5822017541805  و ارزش ریالی آن 185901282ارزش دالری این میزان صادرات 

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 63934 1935118738 45624 پاکستان 1

 30240 915516000 19536 گرجستان 1

 7913 239447380 4474 آلمان 1

 4631461 140159443312 2933144 افغانستان 1

 576 17429760 480 بحرین 1

 8368275 253227197032 5984557 عراق 1

 170838 5172667650 142374 فدراسیون روسیه 1

 354530 10728334990 236350 قزاقستان 1

 7785 235472895 4866 کانادا 1

 85098 2576341950 64147 کویت 1

 690 20879400 576 مالزی 1

 68080 2064188880 57080 پاکستان 2

 24521 742981780 24070 انگرجست 2

 18356 555911460 20396 آذربایجان 2

 1680 50986320 960 آلمان 2

 52160 1581205654 31633 استرالیا 2

 5695385 172648558433 3920598 افغانستان 2

 243121 7369771369 221478 امارات متحده عربی 2

 5558 168423546 3630 انگلستان 2

 3092 93771084 1874 بحرین 2

 54087 1640553201 45046 تاجیکستان 2

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 1447 43838312 827 ترکیه 2

 49448 1499609496 26160 ترکمنستان 2

 4320 130515840 3240 سوئد 2

 11339947 343874725805 8932834 عراق 2

 24 728376 21 غنا 2

 193208 5859271308 143142 فدراسیون روسیه 2

 2346 71147142 2040 قزاقستان 2

 52951 1605394057 32669 کانادا 2

 53039 1607158932 34493 کویت 2

 2465 74711966 1992 مالزی 2

 2640 80015760 1320 نیوزیلند 2

 35515 1082704560 24556 پاکستان 3

 3456 105511680 2880 گرجستان 3

 21874 666850764 21114 آذربایجان 3

 2313 70514118 1908 آلمان 3

 8448 256565760 3840 استرالیا 3

 5208622 158634414218 3752950 افغانستان 3

 327726 9954313212 291625 امارات متحده عربی 3

 5970 181735866 3960 انگلستان 3

 7181 218660526 4734 ایاالت متحده آمریکا 3

 19008 579720240 10440 بحرین 3

 2817 85862592 2348 سومالی 3

 15715723 478456348571 11602719 عراق 3

 332606 10073960218 212030 فدراسیون روسیه 3

 69135 2100364926 47132 کویت 3

 2648 80711040 2208 مالزی 3

 769 23351493 466 هلند 3
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 52568 1622503770 43409 پاکستان 4

 5499 168759810 4051 آلمان 4

 40709 1244226310 24474 استرالیا 4

 3350267 102613668120 2183814 افغانستان 4

 1512 46520568 1008 انگلستان 4

 25 764750 55 ایاالت متحده آمریکا 4

 698 21491420 582 بحرین 4

 13800 425937000 9600 تاجیکستان 4

 4800 146901600 4000 ساحل عاج 4

 6256313 191887766720 4437835 عراق 4

 24846 760730340 17760 عمان 4

 499578 15331540092 324534 فدراسیون روسیه 4

 10944 336983040 6930 قزاقستان 4

 32232 984210540 21074 کانادا 4

 43349 1327788010 32682 کویت 4

 7560 232772400 5040 مالزی 4

 26670 814235100 22050 هلند 4

 119270 3695552720 77880 پاکستان 5

 7107 219833295 5560 استرالیا 5

 4784206 148210328336 3235193 افغانستان 5

 37011 1148031633 21972 امارات متحده عربی 5

 25613 792741797 18920 انگلستان 5

 3325 102775750 2217 ایاالت متحده آمریکا 5

 39552 1224450816 19200 بلژیک 5

 59897 1855409558 50348 تاجیکستان 5

 9425 291741450 5712 ترکمنستان 5

 126972 3930291288 91521 ساحل عاج 5
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 1127 34899758 1020 سوئیس 5

 8593685 266163207198 6649529 عراق 5

 346 10711468 288 عمان 5

 408506 12653475792 357042 فدراسیون روسیه 5

 36000 1112760000 26125 قزاقستان 5

 7128 220668624 4320 قطر 5

 19500 604033560 11604 کانادا 5

 295676 9084679663 226940 کویت 5

 15339 474864762 2557 مالزی 5

 3539 109560362 887 مالی 5

 44124 1379129466 28492 پاکستان 6

 11898 370475802 6904 آلمان 6

 9342 292862358 6001 اتریش 6

 50448 1572829344 27840 استرالیا 6

 3726333 116364650765 2449799 افغانستان 6

 43598 1358721122 27957 امارات متحده عربی 6

 4986 155427858 3324 انگلستان 6

 46555 1458305399 56066 تاجیکستان 6

 100 3128700 84 ساحل عاج 6

 1667 51997805 1111 سوئد 6

 216943 6800946107 209405 سودان 6

 9692948 302647035426 6901222 عراق 6

 128066 3992015729 99684 فدراسیون روسیه 6

 38925 1216523025 40550 قزاقستان 6

 7855 245492315 7494 کانادا 6

 48795 1519399095 35218 کویت 6

 40 1250120 23 مالزی 6
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 1440 44834400 1200 نیوزیلند 6

 154892 4881482052 103866 پاکستان 7

 4277 134079673 2851 گرجستان 7

 562 17712554 450 آلمان 7

 14300 451379500 5200 اتریش 7

 38439 1167488235 39208 ارمنستان 7

 3864 121565304 2592 استرالیا 7

 5229951 164634999627 3177107 افغانستان 7

 97554 3074921010 61080 امارات متحده عربی 7

 7908 249436308 3552 انگلستان 7

 157107 4958525850 93926 تاجیکستان 7

 10320 325750800 6880 ترکمنستان 7

 20068 632236052 16724 ساحل عاج 7

 6210 196018650 3600 سوئد 7

 13912099 437820232637 9584416 عراق 7

 644337 20283492365 596900 فدراسیون روسیه 7

 1541 48641665 1027 انقرقیزست 7

 104314 3277129545 89525 قزاقستان 7

 24178 762684471 12210 کانادا 7

 160304 4944108357 117307 کویت 7

 198 6257446 124 هلند 7

 جمهوری مقدونیه) 8

 یوگسالوی)

660 15876000 500 

 21150 673902450 14100 پاکستان 8

 1080 34412040 720 آذربایجان 8

 3310 105466530 1280 اتریش 8

 28445 905095559 17144 استرالیا 8
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 8498212 270168092078 5538270 افغانستان 8

 267108 8458268502 253003 امارات متحده عربی 8

 8064 256791168 5376 انگلستان 8

 175 5576025 147 اوگاندا 8

 3960 125737920 2400 بحرین 8

 90158 2863861388 61869 تاجیکستان 8

 32538 1036758294 36864 رومانی 8

 4416 139837056 3680 ساحل عاج 8

 531 16860312 96 سوئد 8

 255154 8101649808 246288 سودان 8

 7739687 245776926470 5414483 عراق 8

 2070 65548620 1575 عمان 8

 308768 9800343240 263267 فدراسیون روسیه 8

 44141 1403482032 31827 یزستانقرق 8

 97157 3076706088 65539 قزاقستان 8

 25350 805695010 14524 کانادا 8

 17841 568467783 8310 کویت 8

 36182 1150494317 37600 لبنان 8

 802 25465104 486 مالزی 8

 27600 876355200 18960 نروژ 8

 2865 90723090 2310 نیوزیلند 8

 15453 496829403 10302 پاکستان 9

 1350 43505100 900 آذربایجان 9

 13040 418118874 8776 آلمان 9

 13680 439825680 9120 اتریش 9

 6700 215426883 6033 استرالیا 9

 6675472 214447161366 4722187 افغانستان 9

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

192 
 

 565997 18236376588 531060 امارات متحده عربی 9

 31455 1009619775 16790 انگلستان 9

 9088 291643008 5508 بحرین 9

 22149 709587513 21380 بلغارستان 9

 25500 817905960 13790 تاجیکستان 9

 63907 2056337157 53256 ساحل عاج 9

 630 20255130 420 سوئد 9

 13437737 431705020230 9445226 عراق 9

 228093 7328616093 151395 فدراسیون روسیه 9

 13800 442566000 9000 قرقیزستان 9

 338376 10857813840 235912 قزاقستان 9

 98689 3168525579 70512 کویت 9

 18464 593636064 19530 لبنان 9

 13 417963 11 موریس 9

 3600 115333200 3000 یمن 9

 43528 1407136544 32640 پاکستان 10

 6000 194214000 4000 ژاپن 10

 16759 540205680 38410 گرجستان 10

 34103 1102543038 23430 استرالیا 10

 5907485 191063895605 4152394 افغانستان 10

 801110 25914915267 784493 امارات متحده عربی 10

 4987 161352467 3560 انگلستان 10

 21140 684364520 14344 ایاالت متحده آمریکا 10

 5940 191980800 3600 بحرین 10

 47489 1536174172 35298 ساحل عاج 10

 274523 8872583360 264984 سودان 10

 9099430 294309755329 6752531 عراق 10
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 287096 9287161143 262692 عمان 10

 178872 5782106730 110328 فدراسیون روسیه 10

 217021 7017643705 152833 قزاقستان 10

 1906 61704844 1260 کانادا 10

 43632 1411509240 40860 کویت 10

 377 12195196 290 مالزی 10

 1071 34644708 612 نروژ 10

 49303 1595408284 19212 نیوزیلند 10

 69544 2250640528 60288 پاکستان 11

 18336 593444640 15280 گینه 11

 580 18771120 378 آلمان 11

 25599 828434838 17760 ارمنستان 11

 383 12396117 289 سترالیاا 11

 62623 2027670117 41749 اسلواکی 11

 3055927 98907012749 1990935 افغانستان 11

 1714475 55496428469 1722507 امارات متحده عربی 11

 9216 298303490 6324 انگلستان 11

 9450 305820900 9600 اوکراین 11

 26827 868331553 15648 تاجیکستان 11

 792 25644168 480 سوئیس 11

 30000 970950000 20000 سومالی 11

 9953192 323128951727 7259709 عراق 11

 1583154 51254093501 1874735 فدراسیون روسیه 11

 16686 539992332 23400 قرقیزستان 11

 46265 1497289136 48023 قزاقستان 11

 30730 994502290 17437 کانادا 11

 119379 3863682957 85415 کویت 11
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 1128 36504336 850 نیوزیلند 11

 661 21376746 400 هلند 11

http://www.yjc.ir/fa/news/040858/%DA%A9%D8% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 ها در برابر عوامل ویروسی و بیماری زا بیمه می شوند زنبورستان

رئیس بخش تحقیق و تشخیص بیماری های زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با 

ه شود ید جدی گرفتتاکید بر لزوم مبارزه همگانی و منسجم با آفات زنبور عسل در کشور، گفت: موضوع قرنطینه واردات به کشور با

 .و تا حد امکان از واردات غیرمعقول و غیرضروری پرهیز شود

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، مجتبی محرمی با اشاره به راه های مبارزه با ویروس هایی که سبب کاهش 

ش تحقیق و تشخیص بیماری های زنبور عسل موسسه جمعیت زنبورعسل در کلونی ها می شوند، اظهار کرد: با توجه به یافته های بخ

 .رازی، توصیه ترویجی ما به سازمان های مسئول و اتحادیه های صنعت زنبور داری در کشور، مبارزه همگانی و منسجم با آفات است

یران می شود، افزود: این مجتبی محرمی با اشاره به اینکه منشا این ویروس ها معموال فرآورده هایی است که از خارج از کشور وارد ا

فرآورده ها طیف وسیعی را شامل می شود که از جمله آن ها، واردات قاچاق ملکه، واردات فرآورده های زنبور عسل نظیر موم، گرده، 

رئیس بخش تحقیق و تشخیص بیماری های زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش موسسه رازی با بیان .عسل و ژل رویال است

ویروس از طریق این عوامل می تواند به کشور وارد شود، اضافه کرد: در همین راستا موضوع قرنطینه واردات به کشور باید  اینکه این

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر برای کنترل بیماری .جدی گرفته شود و حتی المقدور از واردات غیرمعقول و غیرضروری پرهیز شود

جانبه با آفات زنبور عسل است که بیماری واروازیس از مهم ترین این آفات محسوب می شود های ویروسی زنبور عسل مبارزه همه 

محرمی با تاکید بر لزوم مبارزه همگانی و منسجم با .و ویروس ها می توانند از این طریق به کلونی های زنبور عسل ورود پیدا کنند

وی توجه به مدیریت .نیم از شدت و حدت این آلودگی های بکاهیمین آفت در سطح کشور، گفت: با اجرایی کردن این موارد می توا

بهداشتی زنبورستان ها را امری بسیار مهم عنوان کرد و افزود: با افزایش سطح بهداشت در زنبورستان ها و کلونی ها، به طور مسلم 

 .زنبورستان ها در برابر این عوامل ویروسی و بیماری زا بیمه خواهند شد

http://www.iana.ir/fa/news/42363/%D8%B2%D 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۵ : تاریخ

پردازند/ شروع خرید  برخی به نام تولید به واردات شکر می/ 96فروردین  14ز آغاز خرید تضمینی گندم ا

 گندم در بورس کاال  
میلیون تن گندم به  11وزیر جهاد کشاورزی از آغاز عملیات خرید تضمینی گندم در سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد، امسال 

  .نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شود

، محمود حجتی امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت جهاد کشاورزی، در مورد صادرات گوشت فاسد خبرگزاری فارسبه گزارش 

از برزیل به برخی کشورها گفت: در کشتارگاه های طرف قراردادما در برزیل یک دامپزشک به عنوان ناظر بهداشتی و یک روحانی به 

 .ناظر شرعی بر ذبح، حضور دارد و این مساله مربوط به کشتارگاه طرف قرارداد ما نبوده استعنوان 

 .وی ادامه داد: سه ماه پیش هم یک کشتارگاه برزیلی از نظر دامپزشکی ما مشکل داشت که کار را با آنها متوقف کردیم

رید تضمینی گندم در کشور آغاز شده است و پیش از روز گذشته خ :وزیر جهاد کشاورزی در مورد خرید تضمینی گندم هم گفت

 .میلیون تن گندم در سال جاری را داریم و باید روی صادرات گندم هم فکر کنیم 11بینی خرید 

میلیارد تومان از محل فروش گندم به نانوایی ها و کارخانجات  500ماهانه  :وی در مورد تامین متابع خرید تضمینی گندم هم گفت

پیش بینی شده و مابقی از طریق بانکها  میلیار تومان در بودجه برای خرید تضمینی گندم 8200ی آید، در عین حال آرد به دست م

ویه شکر رکارخانه قند ورامین به دلیل واردات بیشود حجتی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می.شودتامین می

ای ، با رد این موضوع گفت: زمانی کارخانه قند ورامین کارخانهانداستا بیکار شدهتعطیل شده و تعداد زیادی کارگر در این ر

ا به این ههای گذشته رخ داد، برخی کارخانهداده، اما با اتفاقاتی که در سالگرفته و شکر تحویل میبوده که چغندر قند را تحویل می

و وارد بازار نمایند. ما به سه چهار کارخانه قند گفتیم خط چغندری نتیجه رسیدند که شکر زرد را وارد کرده تصفیه و سفید کنند 

توانیم منافع ملی و کشور را زیر سوال ببریم و دنبال این هم نیستیم که فرآیند تولید را کوتاه خود را راه بیندازید، چرا که ما نمی

ایم یند تولید را بیشتر طوالنی کنیم، هم اشتغال ایجاد کردههر وقت فرآ وی با اشاره به توجه به تولید و اشتغال در کشور، گفت: .کنیم

شد، اما در کردند و در داخل تصفیه میای روغن خام را وارد میکنیم، مانند آنکه یک زمانی عدهو هم نیازمان را در داخل تولید می

کشور پا بگیرد و اکنون نیز دنبال آن هستیم کشی در این هزار تن دانه روغنی وارد کشور کردیم تا روغن 200میلیون و  2، 95سال 

  .که دانه را در کشور تولید کنیم

 کنندبرخی به نام تولید، واردات شکر می *

مدت شکر حاضرم به همین کارخانه قند ورامین برای کوتاه شان به واردات شکر گره خورده، گفت:حجتی خطاب به آنهایی که منافع

آنهایی که دنبال واردات شکر هستند رای صادرات فعالیت کند، تا یک راهکار جدید پیدا کنند، اما خام بدهم، تا تصفیه کرده و ب

برخی دنبال این هستند که به نام تولیدکننده شکر وارد و تا جای چغندر قند را بگیرد، باید بگویم چنین چیزی امکان ندارد 

 .بازار کنند

چرا طرح قیمت تضمینی گندم در بورس   یگر فارس مبنی بر اینکهوزیر جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به سوال د

ای روی گندم داریم، چرا که خود من بورس کاالی کشاورزی را در ، گفت: حساسیت ویژهشودنمی تضمینی خرید جایگزین کاال 

تی تعطیل شد و از دو سال دوره قبل در سازمان تعاون روستایی و در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل دادم که در یک مد
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اکنون حجتی تصریح کرد: اما باید قبول کرد در مورد گندم موضوع کمی سخت و حساس است و .پیش دوباره آن را احیا کردیم

 .نامه عرضه گندم در بورس کاال در کمیسیون اقتصادی دولت استنویس آئینپیش

ر نحوه خرید تضمینی گندم آسیب ببینند و دنبال ساز و کاری هستیم که کاران با تغییوی ادامه داد: ما نگران آن هستیم که گندم

چرا که طرح  .امسال یک عرضه حداقلی خرید تضمینی گندم را در بورس کاال خواهیم داشتاین آسیب به حداقل برسد و 

گوشت قرمز در کشور  وی همچنین به وضعیت تولید .قیمت خرید تضمینی در بورس کاال برای ذرت و جو نتیجه خوبی داده است

به دلیل طرح مراتع و تخریب آن توسط دام سبک و چرای دام عشایری به دنبال کاهش میزان دام سبک در هم اشاره کرد و گفت:

دنبه بسته در بیاوریم. مضاف بر آن نژادهای جدیدی که دوقلوزا و بیخواهیم تولید آن را به صورت بسته و نیمهکشور هستیم و می

ره اشا کشور در دارویی گیاهان کشت توسعه به وزیر جهاد کشاورزی .ا نژادهای تلفیقی با نژاد خارجی را در دستور کار داریمهستند، ی

گونه گیاه دارویی در کشور شناسایی شده و امروز کشورهایی همچون آلمان و فرانسه پای ثابت عطر گل  1400بیش از کرد و گفت:

 .مشکل ما محدودیت در نهال است خرید آن هستند امامحمدی و پیش

تومان بود امروز با  6700و زمانی که من آمدم قیمت مرغ  92در سال وی در مورد وضعیت تولید گوشت مرغ در کشور هم گفت:

ای هایم. با آنکه آنفوالآنزای حاد پرندگان در سالهزار تومان نگه داشته 7سال روی  4وجود تورم و افزایش هزینه کارگری پس از 

ر ایم بلکه بیشتتوان گفت یک کیلو مرغ هم وارد نکردههایی را به صنعت طیور کشور وارد کرد، اما با افتخار میگذشته آسیب

خبر داد و گفت: در دو سال پیش هیچ یک از  95ماهه سال  11هزار تن شیر در  750وی همچنین از صادرات .ایمصادرکننده بوده

ایم گیرانه روسیه را پست سر گذاشتهمحصوالت خود را به روسیه صادر کنند اما ما تمام قوانین سختتوانستند های لبنی نمیشرکت

و اکنون نه شرکت لبنی ما به صورت رسمی مجوز صادر به روسیه را دریافت کرده انواع پنیر، شیرخشک و مواد لبنی به روسیه صادر 

چه  افتد ورویه اتفاق میها هم به صورت بیم کشاورزی حتی در گلخانهشود مصرف سموحجتی در پاسخ به اینکه گفته می.شودمی

کردند و ما آن را اید، خاطر نشان کرد: یک زمانی هر چیزی را در چین و هند تبدیل به سموم مینظارتی در این راستا اعمال کرده

دید.این سم خوب کرد، نتیجه جز طغیان آفات نمییدهیم و کشاورز بیچاره هر چقدر از سموم استفاده مدر اختیار کشاورزان قرار می

ها نیز به دلیل سال پیش اثری ندارد در مورد گلخانه 60 - 50خطر در اختیار کشاورزان قرار دهیم، چرا که سم با تکنولوژی و بی

 به کسی هر تا است زرعهم تا رقمی 16 کد ایجاد دنبال به نباتات کنترل همه موارد این چنین موضوعی صحت ندارد و سازمان حفظ

وی ادامه داد: یک زمانی هر کسی به خودش اجازه داده بود برای سم مصرفی .ندهد قرار کشاورز اختیار در را سمی هر راحتی

فروشگاه غیرمجاز  500مورد آن برخورد شده و تعداد آنها به  3500هزار فروشگاه غیرمجاز سم که با  4کشاورزان نسخه بپیچید ولی از 

  .ای هستیمهای دورهها و برقراری آموزشفروشییافته است، چرا که ما به دنبال مجوزدار کردن سم کاهش

وزیر جهاد کشاورزی در مورد خسارت مرکبات باغات مازندران و واردات پرتقال برای تنظیم شب عید همه سواالت زیادی از سوی 

های ما وجود نداشت، شخصا از بینیچند سرمازدگی آذر ماه که در پیش خبرنگاران در این زمینه از وی شد اینگونه توضیح داد هر

باغات مازندران بازدید کردم و متوجه شدیم که شرق مازندران بیشترین خسارت را دیده تا جایی که تا اسفند ماه که در بازار شمال 

هزار  14تا  10در نهایت  .بود بهتر مازندران غرب حضور داشتیم کمتر پرتقال سالمی در شرق مازندران وجود داشت اما وضعیت در 

هزار تنی شب عید ما نبود و در نهایت با مجوز  60تا  50تن پرتقال از شمال کشور خریداری کردیم که جوابگوی نیاز 

 .دولت اقدام به واردات پرتقال کردیم
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 گویند رانتوز بدهیم و به یکی ندهیم میوی در مورد علت ندادن مجوز واردات به بخش خصوصی هم گفت: دیدیم اگر به یکی مج

های وابسته وزارت جهاد کشاورزی مجوز بدهیم تا به عنوان کارگزار دولت و برای ایجاد شده پس گفتیم بهتر است به یکی از شرکت

 .تنظیم بازار پرتقال مورد نیاز را در حد ضرورت وارد کنند

 کشورها برخی که: داد توضیح اینگونه نیز کشور آبیکم به توجه با رزمینیفراس کشت توسعه مورد در همچنین وزیر جهاد کشاورزی

دهد. دهند و گرجستان در شمال ایران تنها کشوری است که مالکیت زمین را هم مییم ساله 49 اجاره صورت به را خود هایزمین

 عقد به منجر هکتار میلیون یک که شده جامان هاییصحبت اراضی هکتار میلیون 2.5 برای فراسرزمینی کشت حوزه برای همین در 

هزار هکتار در گرجستان برای کشت  30ین همچن است روسیه و قزاقستان قرارداد طرف کشورهای عمده و است شده قرراداد

 .هزار هکتار به صورت مالکیتی اخذ شده است 70تا  60فراسرزمینی تملک شده و در برزیل هم 

مت در قیسر و صدای قیمت شیر در تعطیالت عید پرسیدند که او هم با صراحت گفت:افزایش بی خبرنگاران از حجتی در مورد علت

بازار به من ربطی ندارد و مسئولیت ما تأمین و تولید عمده محصوالت کشاورزی است و اینکه صنعت لبنیات محصولش را به چه 

  .کننده استیت از حقوق مصرففروشد، باز هم به من ربطی ندارد و مسئول آن سازمان حماقیمتی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960115000478 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 میلیون تن می رسد 1۳دگندم به فرودین ماه/ تولی 14آغاز خرید تضمینی گندم از 

عباسی معروفان گفت: اولین محموله گندم چهاردهم فرودین ماه از سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کرمان خریداری و تا اواخر 

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .مهر ماه ادامه دارد

ها و وضعیت مساعد آب و هوایی از آغاز خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

وی افزود: اولین محموله گندم چهاردهم فرودین ماه از سیستان و .سال گذشته دیرتر آغاز شد خرید تضمینی گندم در مقایسه با

اسفند ماه خرید  22بلوچستان و مناطق جنوبی کرمان خریداری و تا اواخر مهر ماه ادامه دارد و این درحالی است که سال گذشته 

سال جاری بیان کرد: براساس پیش بینی معاونت امور زارعت عباسی معروفان در خصوص وضعیت تولید گندم در .کلید خورده بود

میلیون تن این میزان از سوی بازرگانی دولتی خریداری  10میلیون تن گندم خواهیم داشت که حداقل  13وزارتخانه امسال باالی 

و گندم دوروم  300عمولی هزار و معاون داخلی بازرگانی دولتی ادامه داد: براساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ هر کیلو گندم م.شودمی

 .رود که همانند سال گذشته تا پایان خرید تضمینی مطالبات گندمکاران پرداخت شودتومان است و انتظار می 345هزار و 

وی در خصوص آخرین وضعیت صادرات گندم عنوان کرد: با توجه به مازاد تولید، مجوز صادرات سه میلیون تن گندم صادر شد که 

بخشی از آن صادر و مقداری در حال مذاکره با کشورهای همسایه هستیم و از انجا که محدودیتی زمانی وجود ندارد به مرور  تا کنون

 .های خارجی صادر خواهد شدپس از مذاکرات با طرف

رات ابالغ شود تا رود که امسال هم مصوبه صادعباسی معروفان در ادامه افزود: با توجه به وضعیت مساعد آب و هوایی انتظار می

معاون داخلی بازرگانی دولتی در بخش دیگر سخنان خود در خصوص وضعیت  .همچنان در زمره باشگاه صادرکنندگان قرار گیریم

های روغنی از کشاورزان خریداری شد که امسال هزارتن انواع دانه 212های روغنی تصریح کرد: سال گذشته خرید تضمینی دانه

 .هزارتن برسد 400افزایش حداقل دوبرابری این رقم به باالی  شود باپیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/6034376/%D8%A2%D8%BA 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 ثبات نرخ گوشت گوسفندی ادامه دار شد/ کاهش نرخ گوشت با اما و اگرهایی همراه است

هزار  35تا  34رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت:در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه همانند اسفند ماه با نرخ 

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 39تا  38تومان به مغازه دار و 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  یصنعت، تجارت و کشاورزعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

ازار اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه همانند اسفند ماه با از ثبات نرخ گوشت گوسفندی در ب جوان،

وی افزود: طبق روال همه ساله در اردیبهشت .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 39تا  38هزار تومان به مغازه دارو  35تا  34نرخ 

شود که نرخ گوشت یری از صادرات قانونی و قاچاق پیش بینی میو خرداد ماه با به ثمر رسیدن و ازدحام عرضه دام در صورت جلوگ

ملکی با بیان اینکه عرضه گوشت ازسوی شرکت پشتیبانی از نوسانات قیمت در ایام نوروز جلوگیری کرد، گفت: عرضه .کاهش یابد

ش و نوسانات نرخ گوشت گوسفندی تومان از سوی پشتیبانی امور دام در بازار از تن 500هزار و  31گوشت وارداتی و داخلی با نرخ 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه کمبودی در عرضه گوشت وجود ندارد، عنوان کرد: با توجه به .در نوروز جلوگیری کرد

 .رودکاهش تقاضا در بازار باید منتظر ماند و دید که شرایط به کدام سمت و سو می

http://www.yjc.ir/fa/news/6034492/%D8%AB%D8%A8 
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 وشت قرمز
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۱۷پنج شنبه 

 از نامه نگاری ربیعی با دولت تا ادامه واردات گوشت برزیلی

تریلیون 200ها، افزایش بدهی جهان به بیش از نامه نگاری ربیعی با دولت، سخنان سیف درباره حذف صفر اسکناس <مواد غذایی

 .دالر و ادامه واردات گوشت از برزیل، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی هفته جاری بوده است

تریلیون  200ها، افزایش بدهی جهان به بیش از به گزارش خبرنگار مهر، سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف صفر اسکناس

 .ترین اخبار اقتصادی در هفته جاری بودندات گوشت از برزیل از جمله مهمدالر و ادامه وارد

 نامه نگاری ربیعی با دولت*

یک منبع آگاه از درخواست وزیر کار برای بازگشت الیحه اصالح قانون کار از مجلس به دولت خبر داد و گفت: وزیر کار بزودی طی 

. این منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازگشت الیحه ای به دولت، این درخواست را مطرح خواهد کردنامه

 خصش امضای با اینامه زمینه این در: گفت  اصالح قانون کار که مدتی قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی بود، 

 .شودبه زودی این الیحه تعیین تکلیف  کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد تا تعاون، وزیر

وی ادامه داد: در این نامه از طرف شخص وزیر بازگشت الیحه اصالح قانون کار از مجلس شورای اسالمی به کمیسیون اجتماعی 

ی و دولت یهای کارگری، کارفرماشود تا پس از بازگشت، این الیحه با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت گروهدولت پیشنهاد می

 .مجدد مورد بررسی قرار گیرد

 .به گفته این منبع آگاه، این نامه طی چند روز آینده به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد

 ها شاید دو سال دیگرحذف صفر از اسکناس*

ال جاری دیده نشده است، ولی اهلل سیف در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حذف صفر از پول ملی و اینکه این موضوع در بودجه س

 .گفت: در دولت مصوبه ای برای حذف صفر نداشتیم و قصد چنین کاری را نداریم

وی افزود: بانک مرکزی الیحه ای به دولت فرستاد که هنوز هم در دست بررسی است که در یکی از مواد آن مطرح شده بود واحد 

ول ایران را تومان می شناسند، چرا ریال بگوییم؟ لذا در این ماده آمد پول ایران چیست؟ در اینجا بحث شد که وقتی مردم واحد پ

 .که واحد پول ایران تومان باشد. البته این هم هنوز قطعی نشده و باید به مجلس برود؛ لذا برای حذف صفر برنامه ای نداشتیم

 شده تعداد صفر های اسکناس ها زیاد شود رئیس کل بانک مرکزی، توضیح داد: بدلیل انباشتی از تحریم های سالهای گذشته موجب

 .و حذف صفر در زمانی امکانپذیر خواهد که از ثبات و پایداری تورم تک رقمی اطمینان پیدا کنیم

وی با بیان اینکه شاید ظرف یکی دو سال آینده شرایط خوبی برای حذف صفر باشد، گفت: با توجه به روند تورم تک رقمی که شاهد 

 .تمرار این روند در دو یا سه سال دیگر شرایط برای حذف صفر فراهم می شودآن هستیم، با اس

 سناریوهای دولت برای سهام عدالت*

ها معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر حتی یک نفر هم واریز وجهی برای دریافت بیشتر سهام عدالت نداشته باشد، خللی در برنامه

میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی در گفتگو با خبرنگار .م جدید برای دریافت این سهام خبر دادکند، از احتمال ثبت ناوارد نمی

مهر با تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان بر روی وجوه واریزی مردم بابت سهام عدالت حساب باز نکرده است، گفت: اگر حتی یک 

زم برای دریافت سهام بیشتر تا سقف یک میلیون تومان را واریز نکند، هیچ نفر از مشموالن دریافت سهام عدالت، مابه التفاوت وجه ال

میلیون نفر نیز، مانده را بپردازند که البته در مورد دو دهک اول پرداختی صورت  49اتفاقی رخ نخواهد داد و در مقابل، اگر همه 

ر امور اقتصادی و دارایی افزود: به هر تعدادی که معاون وزی.دهدنخواهد گرفت، هیچ خللی در کار ساماندهی سهام عدالت رخ نمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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سازی، آمادگی اجرای کار را از صفر تا صد دارد و البته وجه واریز کنند و به هر تعدادی که واریزی نداشته باشند، سازمان خصوصی

ختیار اگرچه اگر پولی را واریز کنند، اباید تاکید کرد که مردم، هیچ وظیفه و دینی به دولت ندارند و نباید چیزی را به دولت بپردازند؛ 

ایم و این وی تصریح کرد:ما بر روی این پول، اصطالحا حساب خاصی باز نکرده.کنندآنها است و متناسب با آن هم، سهام دریافت می

 ام برخوردار خواهدحق مردم است که سهام دریافت کنند؛ بنابراین اگر فردی یک ریال هم نپردازد، به همان میزان تعیین شده، از سه

 .شد؛ بنابراین همه مشموالن، کف مشخصی از سهام را خواهند داشت

 یابدواردات گوشت از برزیل ادامه می*

کرد وزیر جهادکشاورزی گفت: برای واردات گوشت از برزیل مشکلی نداریم و یکی از کشتارگاههای برزیلی که برای ایران کشتار می

به گزارش خبرنگار مهر محمود حجتی در نشست خبری .توسط دامپزشکی کشورمان تعطیل شد و دچار مشکل بود، سه ماه قبل

خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه باتوجه به مشکالت ایجاد شده در برزیل و ممنوعیت واردات گوشت 

ت واردات از برزیل دارد؟ گفت: ما برخالف سایر کشورها، در از این کشور توسط برخی کشور؛ آیا ایران نیز برنامه ای برای محدودی

 .کشتارگاه های خارج هم روحانی ناظر بر ذبح شرعی داریم و هم دامپزشک

برای ایران کار می کنند؛ نیستند. وزیر جهاد  که هایی کشتارگاه جزو وی اضافه کرد: کشتارگاه هایی که این مشکالت را داشتند 

ماه قبل توسط سازمان  3کی از کشتارگاه های برزیلی که برای ایران کشتار می کرد از این مشکالت داشت که کشاورزی اضافه کرد: ی

 .دامپزشکی کشورمان تعطیل شد

 ها؟ها یا ژنرالامپراطوری نفت ایران در دست گروهبان*

گردانم و نفت ها را به نفت باز میرگردم نفتیای بدون بلیط به نفت آمدند، من به نفت بدر دولت قبل عده»وزیر نفت زمانی گفته بود: 

 «.ها اداره خواهم کردها و ژنرالرا با نفتی

شعار وزیر نفت در مجلس شورای اسالمی موجب شد سطح توقعات برای انتصابات مدیریتی باال رفته و چشم ها به انتخاب های شیخ 

 دهد وی در حوزه انتصابات نتوانستهبه انتصابات انجام شده نشان می گویند، نگاهیها میالوزرا دوخته شود ولی همانگونه که نفتی

 .انتظارات را برآورده سازد

 میلیارد دالر است 25حجم کاالی قاچاق ساالنه حدود *

میلیارد دالر حجم کاالی قاچاق در  25تا  20رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برآوردها حاکی از این است که ساالنه حدود 

محمدرضا پور ابراهیمی درپاسخ به این سوال که شما عددی از قاچاق از مبادی رسمی دارید؟ افزود: برآوردها حاکی از .استکشور 

میلیارد دالر حجم کاالی قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می شود  25تا  20این است که ساالنه حدود 

 .میلیارد دالر است 7ل ته لنجی و تعاونی مرز نشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود که تقریباً اگر خواهیم به طور مثا

 تریلیون دالر رسید 200بدهی جهان به بیش از *

 2016به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بر اساس تازه ترین گزارش موسسه فاینانس بین الملل، بدهی کشورها در سال 

 .تریلیون دالر رسید 215د تولید ناخالص جهانی افزایش پیدا کرد و در مجموع به درصد رش 325میالدی به 

  .تریلیون دالر افزایش نشان می دهد 7.6میالدی در مقایسه با سال قبل از آن  2016در همین حال بدهی جهانی در سال 

تریلیون دالر افزایش پیدا کرد که این رقم  55همچنین بدهی در بازارهای نوظهور در سال گذشته میالدی به طرز قابل توجهی به 

 .درصد تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد که این مقدار از بدهی عمدتا بدهی شرکت های غیر مالی است 215معادل 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5a0d4add321d 
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 گوشت مرغ
 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

 تومان رسید 7150مرغ ارزان شد/ قیمت به 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

ار و هز 4تومانی نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  150از کاهش جوان، 

 7های سطح شهر و خرده فروشی 500هزار و  6های صنفی ، تحویل درب واحد350هزار و  6، مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه 700

هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  200هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 150هزار و 

و فیله مرغ  13، سینه بدون کتف 12ی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خان.تومان است 150

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از استمرار روند کاهش نرخ مرغ در بازار خبر داد و اضافه کرد: احتمال ادامه روند .هزار تومان است 15

 .ماه وجود دارد کاهش نرخ به سبب نبود تقاضا تا پایان فرودین

، 12، کپور 16، قزل سالمون 41وی از ثبات نرخ ماهی طی دو ماه اخیر در بازار خبر داد و اضافه کرد: نرخ هر کیلو سالمون نروژ 

 .هزارتومان است 13، قزل آال 8، آزاد دزفول 19تیالپیا 

yjc.ir/fa/news/http://www.6035661/%D9%85%D 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 مرغ گران شد + قیمت

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقان آن در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران   صنعت، تجارت و کشاورزیگار مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرن

تومانی نسبت به هفته گذشته  100با اشاره به آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار داشت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده با افزایش  جوان،

و خرده  600هزار و  6های صنفی ، توزیع درب واحد450هزار و  6، مرغ آماده به طبخ درشکتارگاه 850هزار و  4درب مرغداری 

رغ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت م 250هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 250هزار و  7فروشی 

 12، سینه با کتف 13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه بدون کتف .تومان است 250هزار و  7

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص دالیل افزایش قیمت مرغ در نخستین روز هفته در بازار .هزار تومان است 15و فیله مرغ 

 .مرغداران به کشتارگاه چنین وضعیتی در بازار را به وجود آورده استگفت: کاهش عرضه مرغ از سوی 

ها از یک مرزی دهند قیمتهای اجتماعی با یکدیگر اتحاد و هماهنگی دارند به طوریکه اجازه نمیوی ادامه داد: مرغداران در شبکه

 .ب است و بدیهی است که دوام زیادی نخواهد داشتکاهش یابد، اما باید گفت که نرخ هرای فعلی در بازار به سبب افزایش تولید کاذ

ها از سوی چند شرکت تولید و توزیع یوسف خانی در خصوص آخرین وضعیت عرضه مرغ سبز در بازار تصریح کرد: مرغ سبز تن

م است ز این رو الزهای آنتی بیوتیک وجود ندارداشود که به دلیل نبود اطمینان کافی مردم تقاضای چندانی در بازار برای این مرغمی

 .که سازمان دامپزشکی نظارت کافی در تمامی مراحل تولید این چند شرکت داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/6038628/%D9%85%++D 
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 ماشین آالت
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۵ : تاریخ

 میلیون تن 2افزایش ترانزیت ریلی به  از ایران/ ندازی اولین قطار ترانزیت کشاورزیاراه
 :یابد، گفتمیلیون تن افزایش می 2ترانزیت ریلی کشور به  96آهن با اشاره به اینکه در سال برداری و سیر و حرکت راهمعاون بهره 

  .ودشستان حرکت کرد که با عبور از خاک ایران، وارد قزاقستان میامروز اولین قطار ترانزیتی محصوالت کشاورزی از کویته پاک

آهن ایران و ماه گذشته بین راه 3، اظهار داشت: با توافقاتی که در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ابراهیم محمدی در گفت

-بارهای ترانزیت ریلی از کشور و فعال کردن کریدور ریلی جنوب ن انجام شد، به منظور افزایشآهن کشورهای قزاقستان و پاکستاراه

 .شمال، ترانزیت محصوالت کشاورزی از ایران در دستور کار قرار گرفت

ی محصوالت فروردین ماه اولین قطار ترانزیت 15وی ادامه داد: با اقدامات و همکاری طرف پاکستانی و قزاقستانی توانستیم امروز 

 .وی بیان کرد: این محصوالت شامل برنج، انبه، نارنگی و سیب زمینی است.اندازی کنیمکشاورزی را از پاکستان به قزاقستان راه

شود و تا این قطار از کویته پاکستان حرکت کرده و از مرز میرجاوه وارد ایران می :آهن بیان کردبرداری و سیر خرکت راهمعاون بهره

 .برون و همچنین سرخس ادامه مسیر داردنچهمرز ای

 2میلیون تن سال قبل به  1.14از رقم  آهن جمهوری اسالمی ایران، افزایش ترانزیت ریلیمحمدی اظهار داشت: برنامه امسال راه

ای ویژه قطارهای برنامهاندازی ها در قالب راهتالش :آهن ادامه دادبرداری و سیر حرکت راهمعاون بهره.است 96میلیون تن در سال 

های مسئول داخلی و کشورهای دیگر از جمله ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، روسیه ترانزیت در قالب توافقات مشترک با دستگاه

 .های آتی شاهد رشد روز افزون ترانزیت ریلی از کشور باشیموی ابراز امیدواری کرد که در سال.و پاکستان صورت گرفته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960115000235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960115000235


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

210 
 

 ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 حال و هوای صنعت مکانیزاسیون چگونه است؟

یر ساخت های مهم در ارتقای صنعت کشاورزی به شمار می رود اما کارشناسان نظرات مختلفی با وجود آنکه مکانیزاسیون از جمله ز

اگرچه مکانیزاسیون یکی  صادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه اقت صنعت، تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.در این زمینه دارند

 .رود، اما در کشور ما رشد آن با تنگناهای متعددی روبرو استهای مهم در ارتقای صنعت کشاورزی به شمار میاز زیر ساخت

ارهای حصوالت داخلی در بازکند بلکه از ارزش ماستفاده از ماشین آالت کشاورزی فرسوده نه تنها کمکی به ارتقای رشد کشاورزی نمی

ارت صنعت، تجعنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار .سازدجهانی کاسته و بعضا تولید را با ضایعاتی مواجه می

کشور قابل قیاس با دنیا نیست، اظهار داشت: تکنولوژی داخل کشور با  با بیان اینکه وضعیت توسعه مکانیزاسیون در و کشاورزی

رود که درنهایت این امر خسران هایی نظیر ضایعات محصوالت کشاورزی و کاهش ارزش افزوده را به همراه صنعت روز دنیا پیش نمی

ت برنج، کلزا، پنبه و سایر محصوالت با هم های برداشوی افزود: در کشورهای پیشرفته علی رغم وسعت مزارع کشاورزی کمباین.دارد

ه با این شود کمتفاوت بوده و این درحالی است که در کشور ما با کمباین برداشت گندم سایر محصوالت نظیر برنج نیزبرداشت می

 .نمایدوجود واردات محصوالت صرفه اقتصادی بیشتری دارد چرا که این امر ریزش و ضایعات محصول را دوبرابر می

قائم مقام خانه کشاورز با بیان اینکه استفاده از ماشین آالت با بهره باال برای کشاورزان کارآمدی الزم را ندارد، گفت: بدون رشد 

 .ای نصیب کشاورز نخواهد شد که در این صورت تولید بی فایده استمکانیزاسیون در بخش کشاورزی ارزش افزوده

 .ها قابل قیاس نیستتر است، اما با سایر کشورسیون نسبت به گذشته مساعدبه گفته وی اگرچه روند توسعه مکانیزا

رود بیابانی تصریح کرد: با اقدامات معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی روند رشد مکانیزاسیون رو به جلو است که انتظار می

های بخش و هدر رفت سرمایه ملی و اسیون افزایش هزینهاین روند در روزهای آتی ادامه دار باشد چرا که هزینه نکردن برای مکانیز

 .زحمت کشاورزان را به همراه دارد

 رشد تاریخی مکانیزاسیون طی سال های اخیر

گروه اقتصادی باشگاه   و کشاورزی صنعت، تجارتکامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

گفت: صنعت مکانیزاسیون طی سه سال و نیم گذشته جهش تاریخی تجربه کرد که همین امر رونق اقتصادی در خبرنگاران جوان، 

دستگاه کمباین غالت، هزار دستگاه سایر ادوات کشاورزی  750 وی افزود: طی سه سال اخیر بیش از هزار و.حوزه ماشین آالت رقم زد

 2های اخیردر حوزه غالت عباسی ادامه داد: طی سال .دستگاه انواع ماشین آالت کشاورزی توزیع و درعرصه به کار گرفته شد 80و 

 .رسیده استدرصد  7. 5میلیون هکتار به ویژه گندم و جومکانیزه شد که با این وجود ضایعات به  5. 2تا 

ها و تولید اقتصادی از جمله دستاوردهای رشد وی با اشاره به مزایای توسعه مکانیزاسیون بیان کرد: پایداری تولید، کاهش هزینه

های جهانی در اختیار کشاورزان عباسی با بیان اینکه ماشین آالت و ادات کشاورزی یک سوم قیمت.مکانیزاسیون دراین بخش است

 .یادآور شد: البته تمامی این ماشین آالت کشاورزی مطابق استانداردهای ملی آزمون و ارزیابی شده استگیرد، قرار می

های برداشت رئیس توسعه مکانیزاسیون در پاسخ به این سوال که آیا کمباین برداشت برنج با غالت یکسان است، تصریح کرد: کمباین

دستگاه کمباین ویژه برنج در اختیار  500هزار و  4و سال نیم گذشته حدود  برنج با غالت کامال متفاوت است به طوریکه طی سه

 .شالیکاران قرار گرفت که این امر به نحو چشمگیری کاهش ضایعات بخش را به همراه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6036049/%D8%AD%D8% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6036049/%D8%AD%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

211 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 تولید بخش کشاورزی و اشتغال از شعار تا واقعیت

 فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی 

 محاک رکود. شد های مختلف اقتصادی آغاز های شغلی در بخشبا رویکرد توجه به افزایش تولید و ایجاد فرصت 1396شرق : سال 

استراتژی و برنامه  نیازمند است، کرده فراهم کار جویندگان برای را شغلی هایفرصت کاهش ودخ دنبال به که کشور اقتصاد بر

نیازهای خود را برای توسعه تولید مشخص برای خروج از وضعیت موجود است. آنچه مسلم است، هر فعالیت اقتصادی الزامات و پیش

واقعی علل ایجادکننده شرایط موجود و تعیین سهم آنان ضروری است و اشتغال دارد و در وهله اول قبل از هر اقدام و عملی شناخت 

تا با شناخت آن بتوان استراتژی و برنامه مشخص با اهداف معین را تدوین و دنبال کرد. در بخش کشاورزی علل و عوامل گوناگونی 

 کشاورزی و روستایی توسعه که است ومیب و ترین مشکل نبود اندیشه جدید شود. مهممانع توسعه تولید و اشتغال در این بخش می

ای وسعه پایدار کشور باشد. رویکرد جدیدی الزم است که در آن با تغییر ساختاری مفهومی، اندیشهت راستای در و کرده عجین هم با را

به روستا  بعدیدهای تکو نهادی درباره این دو مقوله، الگوی بومی توسعه پایدار کشاورزی و روستایی را ترسیم و عملیاتی کرد. رویکر

های اقتصادی و اجتماعی سازی زیرساختحاضر نشان از شکست این نوع اندیشه فکری دارد. آمادهحالو بخش کشاورزی نتایج آن در

ای در روستا و توسعه های شغلی، درآمدی، سرمایهگیری و استفاده بهینه آنها برای توسعه فرصتدر روستا بدون توجه به بهره

جمله کشاورزی موجب اتالف منابع خواهد شد. از سوی دیگر توجه به توسعه کشاورزی با نگرش های مختلف اقتصادی ازتفعالی

برداری آن و تأمین امنیت درآمدی و رفاهی آنان که اکثرا تأمین امنیت غذایی و افزایش کمّی و کیفی تولید بدون توجه به بهره

 ویکرد جدیدر توان مشاهده کرد.ای را میحاضر شکست این دو رویکرد جزیرهکه درحال شودروستایی هستند، با شکست مواجه می

ست های ایجابی اخصوصیات بخش کشاورزی و روستایی ما از ضرورتو تدوین الگوی بومی توسعه کشاورزی و روستایی با توجه به 

تواند باعث معجزه شود؛ بلکه حضور بخش دولتی ولتی نمیکه متأسفانه در کشور مغفول مانده است. صرف ایجاد یک نهاد یا سازمان د

عبارتی در بخش کشاورزی و مناطق تواند این تغییر ساختاری را به وجود آورد. به مرتبط با موضوع و بخش غیردولتی در کنار هم می

هایی از عهده تناهش این مشکالت بهروستایی عوامل گوناگونی بر توسعه ناکافی تولید و اشتغال تأثیرگذار بوده و رفع و تعدیل و ک

رهای المللی و کشوهای دولتی و غیردولتی در داخل کشور و نهادهای بیننیامده و نیازمند مشارکت همه دستگاهیک سازمان یا نهاد بر

محصوالت است.  ویژه تأمین مالی، فناوری و انتقال تجارب در مدیریت تولید و بازار و زنجیره ارزشهای مختلف بهجهان در عرصه

وجه به زمانی تهای غیرکشاورزی( با رویکرد هماندیشه جدید توجه به تولید و اشتغال در بخش کشاورزی و مناطق روستایی )فعالیت

سازی مناسب برای جذب سرمایه، فناوری، توسعه روستایی و کشاورزی پایدار مستلزم مشارکت دولت و مردم کشور همراه با زمینه

ت آن در تولید، بازار و زنجیره ارزش و عرضه است. بخش کشاورزی و روستایی کشور ما با مشکالت و تنگناهای دانش و مدیری

توان به مشکالت عنوان نمونه میرو است که بارها از دیدگاه مسئوالن و کارشناسان و محققان مطرح شده است که بهای روبهعدیده

ن سود نبودها و تضمیناقلیم، نبود شفافیت بازار، نوسانات قیمت محصوالت و نهاده ها، تغییراتمربوط به آب، خاک، تخریب جنگل

های ارزش و عرضه محصوالت، انحصار در واردات وری محصوالت و عوامل تولید، نبود زنجیرهبودن بهرهمتعارف برای تولیدکننده، پایین

های سازینفعان با هم و در تصمیمختار دولتی، مشارکت کم و پایین ذیشمار، قاچاق، نبود الگوهای مدیریت بهینه در ساهای بیو رانت

دولتی، وجود ضایعات در فرایند قبل از تولید تا سفره، نبود الگوی کشت بهینه در هر منطقه و روستا، توجه ناکافی به تغییر و تحول 

ها، ضعف مدیریت دانش و اطالعات، کارآمدی پایین بردارینبودن اندازه بهرهدر الگوی مصرف خانوار، خردبودن اراضی و اقتصادی
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های مختلف تولید، بازار و تجارت و خدمات مرتبط، وجود فضای ناامنی های غیردولتی و خصوصی در حضور قدرتمند در عرصهتشکل

در بازارهای جهانی و های زیاد، حضور ناکافی های بخش کشاورزی و وجود ریسکگذاران در فعالیتو نااطمینانی برای ورود سرمایه

دادن مزیت رقابتی، نبود نظام تأمین مالی بهینه برای کشاورزان و روستاییان )بر حسب اندازه و مقیاس، عملکرد و درآمد و ازدست

 بودنسود و نوع محصول سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی الگوهای تأمین مالی متفاوتی برای هر گروه در نظر گرفته شود(، ناکافی

بودن نظام تأمین اجتماعی )بازنشستگی و درمان و بهداشت( و رفاه کشاورزان و های کاربردی، ناکافیترویج و تحقیق و آموزش

گر های دیهای اقتصادی و اجتماعی و خدمات عمومی و تخصصی و بسیاری از مشکالت و محدودیتبودن زیرساختروستاییان، ناکافی

آمار مرکز آمار نشان  1390تا  1385های عنوان نمونه در سالتوان در شرایط موجود دید. بهرا میاشاره کرد. برایند این مشکالت 

های انسانی و تولیدی کشور در پنج سال روستا خالی از سکنه شده است. به عبارتی دیگر بخشی از کانون 1377دهد که تعداد می

اند( الزم به ذکر است برخی از مناطق روستایی به شهر تبدیل شدهخالی از سکنه شده است؛ یعنی مهاجرت روستایی به شهرها )

 .بودن اراضی کشاورزی استوجوی کار و شغل و زندگی بهتر بوده است. نمونه دیگر کوچکعموما به دلیل ر جست

درصد  19،5برداران بخش کشاورزی فقط درصد بهره 75دهد که در حدود نشان می 93براساس آمار سرشماری کشاورزی سال  

اند که کمتر از پنج هکتار زمین دارند؛ یعنی زمین کمتری به های کشاورزی و باغ و قلمستان را از آنِ خود کردهمساحت کل زمین

 دیگر نمونه بودن اراضی و در نتیجه تولید کمتر و درآمد کمتر را به دنبال دارد. برداران بیشتری توزیع شده که نتیجه آن کوچکبهره

 1385ساله در سال 24تا  15روستایی برای سنین  کاریبی نرخ آمار، مرکز آمار براساس. روستاست در جوانان کاریبی نرخ باالبودن

 برابر 1385 سال در کاریبی نرخ ساله29 تا 15 رسیده و برای سنین  1394درصد در سال  20درصد بوده که به رقم  14در حدود 

خالقیت و ابتکار و  نیروی از توانمی که سنینی در افراد یعنی است؛ رسیده 1394 سال در درصد 17.6 رقم به که بوده درصد 13 با

  .کار هستندتوان فکری نیروی جوانان استفاده کرد، به دلیل نبود نگاه سیستمی به موضوع تولید و اشتغال در مناطق روستایی، بی

شده به وسیله کشورهای جهانی توان با توجه به راهکارهای به کار گرفتهرسد بخشی از مشکالت و تنگناهای موجود را میبه نظر می

رو در ادامه مباحث مرتبط به اقتصاد سبز که بر راهکارهای توسعه کمّی و کیفی تولید و در قالب اقتصاد سبز، به حداقل رساند؛ ازاین

 .های شغلی تمرکز داشته، پرداخته خواهد شدتوسعه فرصت
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 داستان تراژدی تولیدکننده نمونه اصفهانی

رند و خانی، صاحب بدعلی موسیکننده و صادرکننده نمونه کشور به زندان افتاد. محمهمسر سالخورده تولید |شهروند -سهیال روزبان

های ها نفس کشید و حاال بانک برای بدهیاش را پشت میلهسال زندگینوش)کافی کوال( و کیک خویی آخرین های خوبانکارخانه

به  انشده، همسر او را به زندان منتقل کرده است. این موضوع خشم تولیدکنندگان اصفهانی را به دنبال داشته است و حاال بنتسویه

 ودخ هایسرمایه اند و های بانکی متحد شدهفعال و تولیدکننده اصفهانی در اعتراض به سختگیری 145اعالم اتاق بازرگانی اصفهان 

ظیر به کشورهای اروپایی ن را خود محصوالت روزگاری که خانیموسی. اندکشیده بیرون ملت بانک یعنی خانیموسی شاکی بانک از را

 هیالتتس پرداخت پس از و رفت ورشکستگی به رو تدریجبه اقتصادی نادرست هایگذاریسیاست اثر بر رده بود، آلمان هم صادر ک

اده خانو االح شودمی گفته و کرد توقیف را خانیموسی خانواده اموال تمام بانک که رسید جایی به سراشیبی این. برنیامد خود بانکی

کنند. های کور مشکالت اقتصادی خود اشاره میها هم به گرهآیند. با این حال بانکبرنمیدار از پس معاش عادی خود این کارخانه

مشکالتی که باعث شده است شبکه بانکی از مسیر درست منحرف شود و تنها راه ادامه حیات خود را داللی و بنگاهداری ببیند و این 

 .همان پاشنه آشیل اقتصاد بیمار ایران است

 ه نمونه اصفهانیتراژدی تولیدکنند

به دستگیری همسر تولیدکننده متوفی رسید و او نخستین روزهای  95سال  انگیز تولیدکننده اصفهانی در روزهای پایانیتراژدی غم

ت رئیس اتاق بازرگانی اصفهان کفالت درنهای و شد سپری اتفاق این از روز 10. کردمی سپری زندان هایمیله پشت در را  96سال 

ن گوید: در زمامی« شهروند»باره به آبادی، رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در اینخانی را قبول کرد. سهلرحوم موسیهمسر م

ردم و در بخانی به همراه هیأتی برای بازدید از نمایشگاه سالیانه گردشگری در کشور آلمان به سر میدستگیری همسر مرحوم موسی

 .قدامی از سوی نهادهای دولتی برای آزادی این خانم صورت نگرفتایران نبودم. در این مدت هیچ ا

خانی دهد: همسر سالخورده مرحوم موسیهای نظام بانکی لبریز شده است، ادامه میاو که به گفته خودش کاسه صبرش از سختگیری

ده کننده در توقیف خود بانک بوده و خانواافتد که تمام دارایی باقیمانده از این تولیددرحالی به دلیل امضای یک سفته به زندان می

های روزمره زندگی خود را ندارند. با این وجود بانک در اقدامی عجیب همسر سالخورده و بیمار این فرد حتی توانایی پرداخت هزینه

 .اندازداین تولیدکننده را به زندان می

های شرکت و فعال اقتصادی دارایی 145اعالم کرده تاکنون « روندشه»گونه که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به آن

 .های نظام بانکی نشان دهندگونه اعتراض خود را به سختگیریاند تا اینخود را از بانک ملت خارج کرده

وضع  و با اشاره به دهندارایه می« شهروند»ها هم گرفتارنداما متولیان بانک ملت توضیحات متفاوتی را درخصوص این اتفاق به بانک

 عاالنف سرمایه خروج رد با دانند. نصر، مدیر روابط عمومی بانک ملت ها میها را ناگزیر از این سختگیریوخیم شبکه بانکی، بانک

 خانی کهتوضیح داد: مرحوم موسی« شهروند»ه ب گونهاین خانیموسی مرحوم بدهی ماجرای با رابطه در هابانک از اصفهان اقتصادی

 آن از سال12 حدود گذشت وجود با کرده، دریافت خویی کیک و نوش تسهیالت متعددی را از بانک ملت برای دو کارخانه خوبان

جلسه با  20دهد: در این مدت مدیران بانکی بیشتر از او ادامه می.است نکرده پرداخت را خود تسهیالت از قسط یک حتی زمان

 ویس از الزم همکاری اما شود حاصل توافقی بدهی تسویه نحوه با رابطه در تا کردند برگزار ش خانی، همسر و فرزندانمرحوم موسی

خانی هم توضیح مدیر روابط عمومی بانک ملت در رابطه با دستگیری همسر مرحوم موسی   .نگرفت صورت بانکی بدهکار عنوانبه آنها

 مرحوم) هاکارخانه این سابق مدیر سوی از شده دریافت تسهیالت ضامن و نوش و کیک خویی های خوبانداد: او از مدیران کارخانه
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 صادر 95 آذر 17 تاریخ در  اصفهان احکام اجرای 14 شعبه سوی از که قضائی حکم براساس او دستگیری و بوده( خانیموسی

ماه به خانواده  3حکم بانک ملت دهد: بعد از صدور این او ادامه می.داشته استن نقشی هیچ رابطه این در بانک و بوده  شده،

ای نیز با پسر مرحوم برگزار و به او اعالم شد که چکی را برای ضمانت در شان فرصت داد. حتی جلسهخانی برای تسویه بدهیموسی

 .وجه بانک صادر کند تا مانع اجرای حکم )دستگیری مادرش( شود، ولی او حاضر به انجام این کار نشد

خانی ازسوی بانک ملت نیز گفت: اموال مصادره ای رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر توقیف اموال مرحوم موسیاو در رابطه با ادع

رحوم هرحال باید بدهی مشده جوابگوی بدهی او نبوده و بانک به ناچار برای وصول مطالبات خود به دستگاه قضا متوسل شده است. به

 هک چرا کند گذر المال ای ندارد که از بیتبانکی وصول شود و مدیر یک بانک چنین اجازهخانی همانند هزاران بدهکار دیگر موسی

 .شودمی شناخته مقصر او خود صورت این در

 بانک زیانده بوده 18بانک از  14

 یا کاهش سود دارند

ودن ان پولی و مالی کشور از زیانده باما سختگیری نظام بانکی درحالی صدای اعتراض بسیاری از فعاالن اقتصادی را درآورده که متولی

؛ ها تحمیل شده استها انباشته از مشکالتی هستند که در چهار دهه بر بانکبانک»اهلل سیف به گفته ولی .گویندها سخن میبانک

ده . که سبب ش..های غیرمالی، بدهی بخش دولتی وها در داراییمشکالتی مانند معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانک

لتی های دولتی و غیردوهای مالی بانکاظهاراتی که با توجه به صورت« هایشان قفل شود.ها در تنگنای مالی قرار گیرند و داراییبانک

بانک  5بانک مورد بررسی،  18از مجموع  94سال دهد در های مالی نشان میگونه که صورتچندان دور از واقعیت هم نیست. آن

درصد است. در 50تا  30ها در سطح اند. این کاهش سود در برخی بانکبانک دیگر با کاهش سود خالص مواجه شده 9بوده و زیانده 

 .هزار میلیاردی مواجه شده است3های حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس، بانک ملت با زیان این میان براساس گفته

 و تکلیفی تسهیالت همچون عواملی در را آن ریشه باید تهران، اتاق صنعت کمیسیون یسرئ پورقاضی،  زیانی که به گفته مهدی 

 میسیونک رئیس. کرد وجوجست کند،می تعیین دولت که مختلفی هایبخش و هاگروه اعتبار تأمین به بانکی سیستم کردن وادار

د و شوسنجی برای آن انجام نمیبرآورد اقتصادی و مزیتها هیچ دهد: در این نوع وامتوضیح می« شهروند» به بازرگانی اتاق صنعت

یابد. وقتی دولت به بانک مانند صندوق خود گیرد، تسهیالت اختصاص میصرفا به واسطه تشخیص و ضرورتی که دولت در نظر می

 معلوم است که درنهایتهای اقتصادی خویش را سامان دهد، کند نه یک موسسه مالی که باید با عینک سود و زیان، تصمیمنگاه می

 .یابددوره سودآوری بانک پایان می

 های مقصرندها، ورشکستهبانک

س ای است که رئیالبته این مسأله به این معنا نیست که بانک خود در شرایط به وجود آمده هیچ تقصیری ندارد. این همان نکته

 .کندکمیسیون صنعت اتاق تهران نیز بدان اشاره می

این بخشی از اظهارات این فعال بخش خصوصی است که در توضیح آن گفت: بانک دارایی « های مقصر هستند.کستهها ورشبانک» 

دهد که از همان ابتدا مشخص است که توان بازپرداخت تسهیالت دریافتی را ندارند، وثایقی که خود را در اختیار کسانی قرار می

ای از آید چرا که به گفته متولیان بانکی بخش عمدها این همه مشکالت به شمار نمیکنند به اندازه بدهی افراد نیست امدریافت می

 .ها صرف بنگاهداری شده و به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد قدرت نقد کردن آن را ندارندمنابع بانک

 ایی در فرآیند جذب و تخصیص منابعمحور بودن اقتصاد ایران، هرگونه نقص و ناکاردهد که به دلیل بانکاما این اتفاق درحالی رخ می

 .شود، بلکه اثر مخربی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشتتنها موجب ضرر و زیان خود آنها میها، نهتوسط بانک

است.  دا کردههای ناکارآمدی بخش بانکی نمود بیشتری پیعنوان یکی از نشانههای اخیر بهها، در سالرشد مطالبات غیرجاری بانک
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ها و های غیرجاری در سیستم بانکی با ورشکستگی بانکدرصد وام طور گسترده پذیرفته شده است که ارتباط مستقیمی بینبه

 .یافته وجود داردهای مالی چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعهبحران

 داستان ورشکستگی از کجا آغاز شد

گردد. و مطالبه مالیات سنگین از این واحد صنعتی برمی 82و  81سال  خانی به حوالیرخانه و مشکالت موسیآغاز ماجرای تعطیلی کا

درصدی مالیات از فروش نوشابه به میان آمد. بعد از آن 25سازی، مسأله دریافت های نوشابهای میان کارخانهبعد از توزیع شکر یارانه

خانی بود با مشکالت مالی مواجه شد. صوصی همچون کارخانه کافی کوال که متعلق به موسیهای بخش خبود که بسیاری از کارخانه

شدند. در های مالیاتی توقیف میکوال در اصفهان به علت بدهیتر شد و خودروهای توزیع کافیحاد 84سال مشکالت مالیاتی او در 

های خود را سرپا ف دریافت کرد. با این وجود نتوانست کارخانههای مختلخانی تسهیالت متعددی را از بانکسال مرحوم موسی آن

ای کارخانه  که رساند جایی به را کار خانیموسی مرحوم مالی مشکالت نگه دارد و از پس پرداخت بدهی خود به نظام بانکی برنیامد. 

المعامله کوال ممنوع و دارنده کارخانه کافی های بانکی او بستهحساب .کارگر مشغول به کار بود به تعطیلی کشانده شد 1200که با 

اش در زندان سپری کرد و بعد از مدتی به ای که عمر خود را صرف تولید کرده بود، چند ماهی را به دلیل بدهیتولیدکننده .شد

 .دار فانی را وداع گفت 94سال دلیل ابتال به سرطان استخوان در 

 خانی که بود؟موسی

شرقی بود که از دوران کودکی به اصفهان مهاجرت و فعالیت تولیدی خود شهرستان خوی استان آذربایجان 1326 خانی، متولدموسی

از کارگاه تولید گز در خیابان کهندژ آغاز کرد. خالقیت و نوآوری وی باعث شد که کارگاه تولید گز خود را براساس  1348سال را از 

کرد امروز در های کیک را حمل میتبدیل کند. دوچرخه الری مشهور وی که با آن تختهذائقه مردم به کارگاه پخت کیک و کلوچه 

 نشدنی او باعث شد که واحد تولیدی کیک خویی و نوشابه کافیکند. تالش و پشتکار تماماش خودنمایی میورودی دفتر کارخانه

نفر را  1200زمینه اشتغال  80این واحد تولیدی توانست در دهه اندازی کند. راهی فرودگاه اصفهان راهدر سه 1375سال کوال را در 

 .هزار نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کندبه صورت مستقیم و چندین

المللی حرکت کرد و توانست به عراق خانی پس از برندسازی محصوالتش در ایران با همت و تالش خود به سمت بازارهای بینموسی

 و کشورهای

آوازه تولیدات مرغوبش به  82و  81های متوالی و حتی به آلمان صادرات کند. صادرکننده نمونه استانی و ملی در سالخلیج فارس 

از دیگر سوابق تشکیالتی وی است.  70رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در دهه عنوان نایببازارهای منطقه کشانده شد. انتخاب به

سال  عنوان خیّر نمونه درویژه کمیته امداد امام خمینی)ره( باعث شد که وی بهای اصفهان بهههای خیرخواهانه وی در خیریهفعالیت

 .شناخته شود 80
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

میلیون تنی محصوالت کشاورزی ،باعث   21،صادرات از واردات پیشی گرفت/افزایش سال  6۳پس از 

 خوشحالی مردم است

روحانی گفت : اینکه وزارت جهادکشاورزی با همت کشاورزان توانسته در طول سه سال و نیم گذشته حجم تولیدات مواد غذایی 

 .ی کشور و باعث خوشحالی مردم استمیلیون تن افزایش دهد، تحرک بسیار خوبی در کشاورز 21کشور را 

طرح به صورت ویدئوکنفرانسی و  18حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در آئین افتتاح و آغاز اجرای 

تر میلیون دالر میزان صادارت از واردات بیش 300استانداری سمنان گفت: در سال گذشته بیش از  (همزمان در سالن یادگار امام)ره

با شعار اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال باید  96به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت ، وی اظهارداشت: در سال   .بوده است

هزار شغل در کشور هدف گذاری شود. روحانی افزود: با توجه به دستور مقام معظم رهبری در اشتغال، سال  700ایجاد بیش از 

هزار اشتغال  714تغال به طور نسبی در کشور خوب بوده است و راضی هستیم و به طور کلی در سال گذشته گذشته وضع ایجاد اش

 .هزار شغل برسد 700باید به بیش از  96خالص در کشور ایجاد شده است که در سال 

میلیون بود که نشان دهنده  600 میلیارد و 43میلیون و همچنین واردات  900میلیارد و  43روحانی ادامه داد: رقم صادرات غیرنفتی 

ی دومین ایم و این برامیلیونی صادرات غیرنفتی بر واردات است و اینکه برای تأمین نیازهای کشور، نفتی نفروخته 300پیشی گرفتن 

بود که سال گذشته برای اولین بار  63و طی  94جمهور افزود: در سال  رییس.سال است که به چنین دستاورد مهمی نایل می شویم

 .نیز ادامه یافت و این به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است 95صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت و این روند در سال 

افزود:  ،"برای پیشرفت همه جانبه کشور باید توسعه، تولید ملی و اشتغال، گفتمان حاکم بر کشور شود " روحانی با تأکید براینکه 

 .گیری باشیم ، به اهداف متعالی دست نمی یابیمها و به جای دستگیری، مچحزبی، جناحی، ایرادگیری اگر به دنبال مسایل

اکنون شور و شوق و حرکت مردم برای  :ای در استان سمنان و کل کشور، گفتهای خوب توسعهجمهور با اشاره به حرکت رییس

ها و استعدادهای خوبی در که امسال سال تولید و اشتغال بوده و ظرفیتروحانی با اشاره به این .توسعه سمنان بیشتر از گذشته است

، بحث مفصلی 96کشور در بین جوانان مؤمن، عالم و آماده به کار وجود دارد، گفت: در اولین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی سال 

 .هبری در این زمینه اجرایی شوداز لحاظ فرهنگی درباره مسأله اشتغال و تولید انجام شد تا منویات مقام معظم ر

جمهور با بیان اینکه وضعیت اشتغال کشور به طور نسبی خوب بوده و راضی هستیم، افزود: در سال گذشته نسبت تابستان به  رییس

لص هزار اشتغال خا 630هزار اشتغال خالص ایجاد شد و بر مبنای آمار زمستان به زمستان سال قبل آن  714تابستان سال قبل آن 

 .بوجود آمد که این آمار، نشانگر نرخ اشتغال بسیار باالیی است

هزار شغل ایجاد کنند و این بسیار مهم است  600توانند باالی دکتر روحانی گفت: در سطح دنیا، کشورهای معدودی هستند که می

 .دالری، دولت یازدهم حرکت خوبی در این زمینه انجام داد 50که با توجه به نفت 

جمهور تأکید کرد: اما در مقایسه با نیازهای کشور این آمار اشتغال بسیار کم است، چرا که آمار جوانان جویای کار در سال  رییس

گذشته برای اولین بار یک میلیون و دویست هزار نفر بود که البته از طرفی نشان دهنده امید مردم بوده که جویای کار هستند و 

 .ار نفر را مشغول بکار کند و این قدم مهمی استهز 700دولت توانست نزدیک به 

هزار نفر نیز به آمار جویندگان کار اضافه شده و این به معنای آن است که باید گام  500دکتر روحانی ادامه داد: در همین حال 

ال جاری بر اشتغال و جمهور تأکید کرد: اینکه مقام معظم رهبری در س رییس .زایی جوانان برداشته شودبلندی در بحث اشتغال

زایی دکتر روحانی با اشاره به افتتاح واحد صنعتی در سمنان و اشتغال.تولید تأکید کردند فرصتی بزرگ برای دولت و کارآفرینان است
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نفری در این واحد، گفت: با حرکت و تالش می توانیم برای جوانان کشور اشتغال ایجاد کنیم و امسال شرایط خوبی پیش روی  150

جمهور با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی همه نیروهای مسلح و تجهیزات  رییس.ا است و همه باید برای این مهم به میدان بیایندم

آنها در زمان صلح باید برای امور امدادی، آموزشی و تولیدی بکار گرفته شود، اظهارداشت: دولت وظیفه دارد از این توان طبق قانون 

دکتر روحانی تصریح کرد: تالش برای ایجاد اشتغال دستور مقام معظم رهبری و وظیفه همه ما است و نشاط .داساسی استفاده کن

 .های ایرانی در گرو ازدواج ، زندگی و اشتغال جوانان آنان استخانواده

ال باید حرکت بزرگی در سطح جمهور ادامه داد: اینکه جوانی دارای شغل، حقوق و قادر به ازدواج باشد، بسیار مهم است و امس رییس

آموزی تأکید کرد و ادامه داد: در شورای عالی انقالب دکتر روحانی بر ضرورت مسأله مهارت.کشور بوجود آوریم و این امر شدنی است

 .ها کار بزرگی در این زمینه انجام شودها و دانشگاهفرهنگی به این نتیجه رسیدیم که باید در مدارس، دبیرستان

مانند و باید در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی تحولی، در این زمینه مهور ادامه داد: جوانان با مهارت، بیکار نمیج رییس

ها و دکتر روحانی با بیان اینکه مهارت پذیرایی و نوع برخورد با افراد و مسافران در هتل.ایجاد کنیم و مهارت به جوانان آموخته شود

شود، اما نیروی کار به اندازه کافی وجود ندارد و باید های فراوانی در کشور افتتاح میهتل :است، افزود ها حائز اهمیترستوران

جمهور با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا، عده  رییس.های الزم در این زمینه و بویژه مشاغل ساده آموخته شودمهارت

ها آموزی بوجود آید و از همه شیوهشوند، گفت: باید برای فعال شدن جوانان، مهارتیمحدودی برای تحصیالت عالیه وارد دانشگاه م

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای دولت در .برای تحول بزرگ در اشتغال در این زمینه استفاده کنیم

امات بزرگ و مهمی در حوزه حمل و نقل کشور انجام حوزه توسعه خطوط حمل و نقل کشور اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم اقد

رییس جمهور افزود: طرح قطار حومه .شده است که بخش قابل توجهی از آنها در عرصه ریل و گسترش حمل و نقل ریلی بوده است

مردم از طریق ای که امروز بین گرمسار و تهران افتتاح می شود، نقش موثری در کاهش مشکالت کالن شهرها و ایجاد رفاه برای 

استقرار الگوهای سکونتی جدید خواهد داشت. کالن شهرهایی مثل تهران دیگر ظرفیت افزایش ساختمان و ابنیه جدید را ندارند در 

حالی که در اطراف تهران شهرهایی وجود دارد که اگر قطارهای حومه ای بین آنها و تهران راه اندازی شوند، این امکان را برای مردم 

 .ی کنند که به راحتی و با صرف زمان کوتاه بین محل سکونت و محل کار خود تردد کنندایجاد م

دکتر روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر کسی که ناچار است برای تردد بین محل سکونت و اشتغال خود ، شرق تا غرب تهران 

ر حومه ای بین کالن شهری مثل تهران و شهرهای اطرافش را طی کند، زمان زیادی را در راه صرف می کند، اظهار داشت: اگر قطا

راه اندازی شود که در زمانی کمتر از یک ساعت مردم را بین محل سکونت و کارشان جابجا کند، این یک راه نجات و نفس موثر برای 

تهران و ادامه  -لی بین گرمسار رییس جمهور تصریح کرد: آغاز به کار خط سوم ری.کالن شهرها و امکانی برای ارتقای رفاه مردم است

مشهد هم به زودی برقی  -آن به سمنان می تواند وسیله ای برای تردد سریع و امن مردم این منطقه و تهران باشد. خط آهن تهران 

 .می شود و این باعث کوتاه تر شدن زمان تردد در این مسیر خواهد شد که خدمت بزرگی به کشور است

کرد: در دولت تدبیر و امید در بخش راه سازی، احداث بزرگراهها و آزادراهها، احداث و توسعه بنادر، نوسازی دکتر روحانی خاطرنشان 

ناوگان هوایی و ریلی تحوالت عظیمی رخ داده است. امروز واگنهای باری و مسافری خطوط ریلی کشور به سرعت در حال نوسازی 

کیلومتر خط آهن  5ر عرصه توسعه خطوط آهن رسیده که در حال حاضر روزانه است و از سوی دیگر کشور به چنان قدرت و توانی د

 .جدید در کشور ایجاد می شود و این آمارها مایه افتخار و تحولی جدی در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است

تی گفت: کاهش سهم درآمدهای رییس جمهور در بخش دیگر سخنانش با اشاره به کاهش مستمر اتکای بودجه کشور به درآمدهای نف

نفتی در بودجه یکی از پایه های تحقق اقتصاد مقاومتی است. نفت جزو منابع و سرمایه های بین نسلی است و درآمد حاصل از فروش 

 .آن به جای پرداخت حقوق کارمندان باید صرف سرمایه گذاری برای توسعه کشور شود
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جاری کشور باید از محلی غیر از درآمدهای نفتی تامین شود، اضافه کرد: راهکار این مساله دکتر روحانی با تاکید بر اینکه هزینه های 

درصدی داشته  150برای اولین بار درآمد غیرنفتی نسبت به درآمدهای نفتی، افزایش  95افزایش درآمدهای غیرنفتی است. در سال 

 .بودجه جاری کشور حذف کنیم است که این نشان می دهد می توانیم به تدریج اتکا به نفت را در

رییس جمهور کاهش اتکا بودجه کشور به درآمدهای نفتی را از اقدامات مفید و موثر دولت یازدهم توصیف کرد و اظهار داشت: در 

این دولت بر تامین هزینه های جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی تکیه شده و دستاوردهای بسیار خوبی حاصل شده است. مقام 

عظم رهبری هم پرداخت مالیات را از سوی کسانی که مالیات بر عهده شان است، واجب شرعی دانسته اند و مردم هم باید احساس م

 .کنند که پرداخت مالیات وظیفه ملی، قانونی و شرعی آنها برای توسعه کشور و ارتقای رفاه خودشان است

تصریح کرد: امروز  "فردا"تی در استان سمنان و از جمله کارخانه خودروسازی دکتر روحانی در ادامه با اشاره به افتتاح طرحهای صنع

رییس جمهور با بیان اینکه ایجاد .نفر از جوانان بومی سمنانی در این کارخانه مشغول کار شده اند 150شاهد بودیم که حداقل 

کشور می دانیم، خاطرنشان کرد: امسال تکلیف اشتغال برای هر یک از جوانان کشور مایه خوشحالی ما است و آن را نعمتی برای 

دکتر روحانی گفت: سمنان استانی است که ظرفیتهای بسیار باالیی برای .مضاعفی برای تولید ملی و اشتغال بر عهده همه ما است

راههای شرق، سمنان با توجه به اتصال به شبکه راه آهن، نزدیکی به مرکز کشور، قرار گرفتن در محل اتصال  .صنعتی شدن دارد

رییس جمهور در بخش .غرب، شمال و جنوب کشور و ظرفیتهای معدنی و صنعتی مطلوب، موقعیتی راهبردی برای صنعتی شدن دارد

دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح آشیانه آمبوالنس هوایی استان سمنان، اظهار داشت: باید از خدمات هالل احمر در سطح 

و به ویژه نوروز تشکر کنم. امسال شاهد آن بودیم که در همه استانها امکان استفاده از آمبوالنس هوایی وجود کشور، در ایام مختلف 

داشت. هالل احمر و وزارت بهداشت در سالهای اخیر اقدامات فوق العاده ای برای تامین و گسترش آمبوالنس هوایی داشته اند و در 

یی در کشور فعال بود، در مدت فعالیت دولت یازدهم تعداد آمبوالنسهای هوایی کشور آمبوالنس هوا 14تنها  92حالی که در سال 

عدد رسیده استدکتر روحانی همچنین از خدمات سازمان هالل احمر در حادثه زلزله دیروز مشهد که در گزارش استاندار  24به 

 .خراسان رضوی، مطلوب و سریع توصیف شد، تقدیر و تشکر کرد

خش دیگری از سخنانش پس از افتتاح طرحهای آبیاری نوین بخشی از اراضی زراعی استان سمنان، با تشکر از رییس جمهور در ب

تالش مسئوالن وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان کشور در مسیر خودکفایی در تولید محصوالت غذایی کشور گفت: امروز کشت 

دکتر روحانی اضافه کرد: این آمار که از ابتدای .بسیار زیادی دارد گلخانه ای به ویژه برای استانهای کم آبی مثل سمنان اهمیت

 92هزار هکتار از اراضی سمنان به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند و از سال  16مجموعا  92پیروزی انقالب اسالمی تا سال 

هزار هکتار دیگر به پایان خواهد رسید، آمار  12 نیز تجهیز 96هکتار به این سامانه ها تجهیز شده و در سال  125هزار و  9تاکنون 

رییس جمهور .کامال گویایی است. این اقدامات تحولی بزرگ در صرفه جویی و بهره وری بهینه از آب در شرایط خشکسالی کشور است

ور مواد غذایی کش تصریح کرد: اینکه وزارت جهادکشاورزی با همت کشاورزان توانسته در طول سه سال و نیم گذشته حجم تولیدات

 .میلیون تن افزایش دهد، تحرک بسیار خوبی در کشاورزی کشور و باعث خوشحالی مردم است 21را 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 در بورس تهران« کانال»آفت 

گذاران در بورس به آن معتقدند. این هاشم آردم: بورس، شغل دوم، درآمد اول. این عبارتی است که بسیاری از سرمایه -دنیای اقتصاد

اید ش تفاهم کرده است.تجربه بورس تهران را دچار سوءتواند صحیح باشد، بسیاری از فعاالن پرتعداد اما کمعبارت که در مواردی می

گذاران به دنبال درآمدی ساده و بدون دردسر از بورس باشند. با وجود چنین ای از سرمایههمین موضوع است که باعث شده عده

نند. از ترها، کسب درآمد کتجربهطلبان از چنین فضایی کمال استفاده را ببرند و با طعمه کردن کمانتظاری طبیعی است که فرصت

در  های بدون شناسنامه وهای تلگرامی، رسانهیز با تمام امکانات خود، تقریبا منفعالنه، شاهد ماجرا است. کانالطرف دیگر نهاد ناظر ن

ت گذاران را تحدلیل وجود چنین فضایی به راحتی تصمیمات سرمایهکل گردش اطالعات تایید نشده در فضای مجازی از طرفی به

توان به توسعه بورس و فرهنگ شود. با وجود چنین فضایی، به سختی میشدید میدهد و در گام بعد این فضا تتاثیر قرار می

ان طلبگذاری در بازار سهام در میان آحاد مردم امیدوار بود. مثلث مخرب فقدان فرهنگ صحیح سهامداری، سوءاستفاده فرصتسرمایه

ای معیوب، از توسعه بازار ه است. مثلثی که با ایجاد چرخههای اخیر بودو انفعال نهاد ناظر، یکی از عوامل رکود بورس تهران در سال

رسد که تنها به دست متولیان بازار قابل اصالح است. این موضوع نه در زمان کنونی، بلکه از دیرباز کند به نظر میسهام جلوگیری می

های اجتماعی مجازی و افزایش سریع بکهبورس تهران را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ اما حاال با توجه به گسترش روزافزون ش

 .تر استرسد که اوضاع از همیشه وخیمها، چنین به نظر میتعداد کاربران این شبکه

 ترین زمانسودای بازدهی در کوتاه

تفاده سکار ممکن به منظور انباشت بیشتر سرمایه اوصاحبان سرمایه، همواره در تالش هستند از منابع مالی خود در مولدترین کسب

داری یک اصل پذیرفته شده عقلی است. صاحبان ایده با فروش افکار خود، صاحبان مهارت با کنند. کسب سود در اقتصاد سرمایه

طور همزمان درآمدهای خود را افزایش و کوشند که بهکارگیری منابع مالی خود، میفروش نیروی کار و صاحبان سرمایه با به

دست آوردند. از این منظر کسب سود در فرهنگ اقتصادی موجود د تا بیشترین سود اقتصادی را بههای خود را کاهش دهنهزینه

یت های الزم، در هیچ فعالکامال طبیعی و پذیرفتنی است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که بدون صرف هزینه و ایجاد زیرساخت

ناپذیر است. در واقع گذاری اجتنابت که صرف ضمنی آن در هر سرمایهای اسهزینه ترینتوان موفق بود. زمان مهماقتصادی نمی

ذار در گگذاری در بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. فرد سرمایهبرای هر فعالیت اقتصادی زمان است. سرمایه ترین هزینهبدیهی

گذاری بورسی، زمان صرف کند. پس از آن ههای الزم به منظور تشخیص درست و غلط در فضای سرمایقدم اول باید برای آموزش

انداز خود صرف کند. در روزرسانی چشمها و بههای اولیه زمان بگذارد و در نهایت زمان کافی روی مراقبت از تحلیلبرای انجام تحلیل

 .دآخرین قدم نیز برای به بار نشستن تصمیمات منتظر بماند و هزینه کمتر ضمنی خواب سرمایه را به جان بخر

های مثبت بازار سهام و در سودای تجربه بازار با مشاهده نوساندهد اما، به گونه دیگری است. فعاالن کمآنچه در بورس تهران رخ می

گونه شایعات در بازار زنند. درست همین فضاست که باعث رشد قارچنمایی چنگ میالوصول، به هر ریسمان نخکسب سودهای سهل

گرفتند، پس از آن و با تولد های تاالری قرار میتوسعه فضای مجازی، فعاالن تاالرنشین تحت تاثیر معرکه شود. پیش ازسهام می

ه تر شدشد. حال اما، از یک طرف دسترسی به معامالت سهام سهلرسمی منتشر میهای غیرها و سایتاینترنت، شایعات در وبالگ

تر های هوشمند، دسترسی به مراکز پراکنش شایعات آسانگیر شدن گوشیهمه )با دسترسی برخط به معامالت( و از طرف دیگر با

شده است. رشد سریع فضای مجازی باعث شده است که ناکارآیی و عدم تقارن اطالعات در بازار سهام بیش از هر زمان دیگری خود 
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سوءاستفاده از ضعف تحلیلی بخشی از فعاالن بازار برند و با طلبان از این فضا حداکثر بهره را میرا نشان دهد. در این میان فرصت

 .کنندکسب درآمد می

 دروغی به نام مشاوره ارزان، بعضا رایگان

در فضایی که شرح آن رفت، راه برای جوالن کسانی که با سطح نازلی از سواد مالی، توانایی سوارشدن بر موج هیجان را دارند باز 

کنند. عمر استفاده از این روش حاال به پاشی بازار سهام استفاده میهای تلگرامی برای سمز کانالترین گونه این افراد، اشود. تازهمی

ها با اخذ وجوهی از کاربران خود، بدون ارائه سال رسیده است و از هر زمان دیگری فراگیرتر شده است. برخی از این کانال 2بیش از 

فروشند و در اوقات مقتضی به هیچ احدی پاسخگو نیستند. تعداد این سیگنال میدهند، توضیح کافی به معامالت کاربران جهت می

تجربه نیز هر روز بیش از روز قبل در دام چنین افرادی گذاران حقیقی کمهای تلگرامی از توان شمارش خارج شده است. سرمایهکانال

ای در این ای هستند، وقت ارائه خدمات مشاورهد حرفهافتند، بدون آنکه از خود سوال کنند چرا افرادی که ظاهرا تا این حمی

فروشی را آورند و به کدام نهاد ناظر پاسخگو هستند؟ اوج رونق سیگنالدست میهای نازل را دارند، اعتبار خود را از کجا بهقیمت

صنعت خودرو، سیگنال ورود به  هایی که در قله تاریخی شاخصدید. چه بسیار بودند کانال 1394توان در سه ماه پایانی سال می

هایی که با تکیه بر یک توهم به نام تحلیل تکنیکال منجر به رشد روز افزون تقاضا در سهام کردند. سیگنالصنعت خودرو را صادر می

ترهای فروشان و البته با تجربهتر شدن حباب این صنعت شد. در نهایت نیز با خروج سیگنالهای خودروساز و بزرگ و بزرگشرکت

 های اخیر تکرار شدهخیال سهام خودرویی آوار شد. مشابه این تجربیات بارها در سالگران خوشهای هنگفتی بر سر معاملهبازار، زیان

کنند. قدر غیرشفاف نیست که مالباختگان فکر میکم آنهای فراوانی دارد، اما دستاگرچه بورس تهران از نظر شفافیت چالش.است

داری ها و ناپایهای زمانی بلندتر منجر به فرار سرمایهکند اما در بازهمدت جیب افرادی را سرشار از پول میتی در کوتاهچنین تجربیا

ن برداری نیست. ایبازی چیزی جز کالهشود. حتما در اطراف شما هستند کسانی که معتقدند بورسورود سرمایه به بازار سرمایه می

گذاری در بورس، یک اند. اگرچه سرمایهاند و یا از افراد مورد اعتماد خود چنین شنیدههای بورسی شدهافراد یا خود قربانی بازی

طلبان و فرصت .شود، اما رعایت اصول آن احتماال منجر به از دست رفتن سرمایه نخواهد شدگذاری پرریسک محسوب میسرمایه

ن شوند. در ایضرورت معامالت، باعث از بین رفتن سرمایه افراد میردن بیگیرند و با داغ کفروشان همین اصول را هدف میسیگنال

شوند و دیگر حتی برای برداشتن کاله خود از نزدیکی آن عبور گویان از بورس خارج میصورت است که فعاالن بورس مغبون و دشنام

داری و ... است. اما حقیقت این است که اگر سازی و گسترش فرهنگ سهامکنند. راه از بین رفتن چنین فضایی اصوال فرهنگنمی

 که گردانندگانای نکند، فرهنگ صحیح سهامداری هرگز در بورس تهران متولد نخواهد شد چرانهاد ناظر برای کنترل این فضا چاره

ی بر وز با ظاهری جدید پاهای آبکی قادر هستند این فضا را بازتولید کنند و هر رآلود و غیرشفاف شایعات و البته مشاورهفضای ابهام

رسد که سازمان، نظر میهایی داشته است، اما بهگرده سهامداران بگذارند. سازمان بورس و اوراق بهادار در این راستا اگرچه تالش

 .طلبان انتخاب کرده استاستراتژی غلطی را برای مقابله با فرصت

 قوانین پارینه سنگی برای عصر ارتباطات 

اوراق بهادار ایران همواره ید طوالیی در عدم درک موقعیت نشان داده است. تالش برای حفظ شاخص کل در روز سازمان بورس و 

ها رایج بود و بحث بر سر آن مثنوی هفتاد من شد. تنها استراتژی ای از این موضوع است که مدتافت قیمت در تمام نمادها نشانه

تهییج کاذب سهامداران و داغ کردن غیرضروری معامالت، برخوردی مشابه فیلترینگ  فروشی،سازمان برای برخورد با پدیده سیگنال

گر طلبان را تهدید به تحت پیگرد قرار دادن کرده که حقیقتا تاثیری بر روند رفتار سوءاستفادهسازمان بارها فرصت .ها بوده استسایت

و اخطار به  هاایی این افراد را دارد، با فیلترینگ و بستن سایتنداشته است. حتی اگر فرض کنیم که سازمان امکان ردیابی و شناس

هایی دیگر طلبان به روش یا روشها وضعیت اصالح نخواهد شد. با توجه به وجود زمینه بروز این رفتارها، فرصتدارندگان کانال
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ح قوانینی است که موفقیتی در پا به پای کنند. آنچه در توان سازمان بورس است، اصالتخریب فضای سالم معامالت را بازتولید می

عنوان تاالر اختصاصی سهام هستند. برای مثال کارگزاران برای کسب مجوز ملزم به داشتن فضایی به .اندآمدن نشان ندادهزمان پیش

. قوانین دست و پاگیر ها مراجعه فیزیکی ندارندگران دیگر برای انجام معامالت خود به کارگزاریاین در حالی است که اغلب معامله

گذاری در این زمینه و توان گذاران را برای سرمایهگذاری وجود دارد که رغبت سرمایهیگری در زمینه صدور مجوز مشاوره سرمایه

رفت از چنین فضایی تسهیل ثبت شرکت و موسسه دهد. راه برونهای بدون اسم و رسم تلگرامی کاهش میآنان را برای رقابت با کانال

الت ممکن ترین حگذاران است. طبیعتا اگر ثبت چنین موسساتی به آسانها، ارائه تحلیل و مشاوره به سرمایهبندی شرکتبرای رتبه

ی در گذارگذارانی که قصد دارند برای سرمایهتر تمام شود و در نهایت سرمایهتواند ارزانای نیز میبرسد، احتماال ارائه خدمات مشاوره

تر یسکردار و صرف هزینه ناچیز تصمیمات کمهای شناسنامهتوانند با مراجعه به شرکتازه کافی وقت صرف نکنند، میبورس به اند

 .توان امیدوار بود که روند ورود سرمایه به بورس نیز پایدارتر شودتری بگیرند. در این صورت میو پربازده
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 وعده چند برابر کردن یارانه نقدی، واقعیت یا سراب

 هدهند، درصورت پیروزی در انتخابات بخواهند وعداگر کسانی که وعده افزایش چندبرابری یارانه نقدی را به مردم می  

التفاوت و کسری بودجه یارانه نقدی را از طریق استقراض و چاپ بهخود را محقق کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید ما

بته های انرژی را یک بار دیگر و الپشتوانه تأمین کنند یا این که برای تأمین اعتبار آن قیمت سوخت و حاملاسکناس بی

 .ش دهندبرمبنای چند برابر شدن یارانه افزای

روزنامه ایران در گزارشی که امروز)سه شنبه( انتشار داد در ادامه مطلب فوق نوشت: با نزدیک شدن به موعد برگزاری دوازدهمین 

چرخد ها حول محور اقتصاد میهای قبل عمده شعارها و وعدهها همانند دورهانتخابات ریاست جمهوری و گرم شدن تنور رقابت

ها که از ابتدا قربانی اجرای در این میان قانون هدفمندی یارانه .عیشت و زندگی قاطبه مردم سر و کار داردبخصوص مواردی که با م

هزار و  45هایی برای چند برابر کردن یارانه نادرست و برخی تبلیغات انتخاباتی شده است، بار دیگر مستمسک قرار گرفته تا با وعده

ها و ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه 1389بدین ترتیب یارانه نقدی که در سال  .ابندتومان فعلی به اقبال عمومی دست ی 500

شد برای چشمگیرشدن هزار تومان تعیین می 18های انرژی باید حدود براساس محاسبات و درآمدهای آن از محل افزایش قیمت حامل

 تر شدن رقمسیاری در اقتصاد ایران شد، یک بار دیگر برای درشتتومان باال رفت و در ادامه منشأ معضالت ب 500هزار و 45رقم تا 

  .هزار تومان داده شده است 250وعده چند برابر شدن آن و رسیدن تا 

 پوپولیسم در کمین اقتصاد 

عدالت و که همان  -ها از ریل اصلی شدن هدفمندی یارانهرسد همان نیاتی که در ابتدای اجرای این قانون باعث منحرفبه نظر می

ارد تا به بهای از بین رفتن تمام دستاوردهای اقتصادی و تحمیل د قصد باردیگر شد، –توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه بود 

ها، سؤالی که مطرح اما به غیر از انتخاباتی بودن این وعده .های چند برابری به خانوارها، رأی بخشی از مردم را به دست آوردهزینه

است در عمل امکان سه تا چهار برابر شدن یارانه نقدی خانوارها وجود دارد؟ همانگونه که اشاره شد، از ابتدای اجرایی  شود اینی

هزار تومان بیشتر از 26ای که به هر ایرانی تعلق گرفت بیش از ها، برای تحت تأثیر قراردادن مردم، یارانهشدن قانون هدفمندی یارانه

شد. درآن زمان بسیاری از کارشناسان نیز اعالم کردند که رقم نهایی شده با درآمدهای هدفمندی ت میرقمی بود که باید پرداخ

داد هزار تومان را نشان می 20تا  18همخوانی ندارد، اما زمانی که نتیجه محاسبات از درآمدهای هدفمندی به دست آمد و رقمی بین 

گوید: محاسبات دراین باره حسین عبده تبریزی اقتصاددان می .ن افزایش یابدتوما 500هزار و 45تصمیم گرفته شد که یارانه به 

هزار تومان برای هر نفر در هر ماه یارانه قابل پرداخت است اما آنها )دولت گذشته( برای چشمگیرتر کردن 18داد که حدود نشان می

 افزاید:درستی اجرا نشد، میها بهاینکه قانون هدفمندی یارانهوی با اشاره به  .هزار تومان افزایش دادند45رقم یارانه آن را به حدود 

های انرژی و بقیه هزار میلیارد تومان از منابع اجرای آن از طریق افزایش قیمت حامل28در همان نخستین سال اجرای این قانون، 

ها در ابتدا نیزاعتقاد دارد: هدفمندی یارانهجمشید پژویان اقتصاددان  .هزار میلیارد تومان از محل بودجه پرداخت شد11یعنی حدود 

  .اما آنها در محاسبه درآمدها اشتباه کردند در سبد مصرفی خانوار نتایج مثبتی داشت

 هزار تومانی  250ها راه حل یارانه استقراض یا افزایش قیمت

های آن به ت این که محاسبه درآمدها و هزینهنخس .ها این طرح با دو اقدام به انحراف کشیده شداز همان ابتدای هدفمندی یارانه

درستی انجام نشد و بیش از درآمدها دولت وقت یارانه نقدی پرداخت کرد. دومین موضوع نیز به پرداخت یارانه نقدی به تمام مردم 
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رهمین اساس از همان ب .شدشود که حتی در اواخر دولت دهم همچنان نام اموات در فهرست یارانه بگیران دیده میایران مربوط می

ای کرد که هر سال ها دولت وقت را مجبور به استقراض و استفاده از بودجه عمرانی خود برای پرداخت یارانهخشت اول دیوار یارانه

ه، مرحله یارانه نقدی پرداخت شد 72ها تا به امروز که شد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهبر تعداد و مبلغ آن افزوده می

درصد از نقدینگی کل کشور 21هزار میلیارد تومانی که هزینه شده، حدود  240اقتصاد ایران هزینه سنگینی را متحمل شده است. 

ها با بودجه عمرانی کشور رقمی بسیار باالتر از منابعی است که برای عمران و توسعه دهد. مقایسه میزان پرداخت یارانهرا تشکیل می

شد، شاهد جهش و بهبود کمی و کیفی در های عمرانی نیمه تمام تزریق می. چه آنکه اگر این یارانه به پروژهکشور هزینه شده است

دهند، درصورت پیروزی در انتخابات حال اگر کسانی که وعده افزایش چندبرابری یارانه نقدی را به مردم می .ها بودیمآن بخش

التفاوت و کسری بودجه یارانه نقدی را از طریق استقراض و چاپ بهدارند. یا باید ما بخواهند وعده خود را محقق کنند دو راه پیش رو

درصد منجر شد یا این که برای  40پشتوانه تأمین کنند یعنی همان کاری که در دولت قبل انجام شد و به تورم باالی اسکناس بی

  .لبته برمبنای چند برابر شدن یارانه افزایش دهندهای انرژی را یک بار دیگر و اتأمین اعتبار آن قیمت سوخت و حامل

 ها زیان افزوده مردم با افزایش یارانه

هزار میلیارد تومان تعیین شده است که برای چهار برابر  48ها طبق قانون بودجه سال جاری مجموع درآمدهای هدفمندی یارانه

های انرژی زایش یابد که نیازمند افزایش چندصد درصدی قیمت حاملهزار میلیارد تومان اف 192شدن یارانه نقدی باید این رقم به 

ها چیزی جر زیان افزوده مردم را به دنبال ندارد. راه نخست که در مدت درواقع هر دو این راه .مانند بنزین، گاز، برق، آب و... است

کند. کنند وارد میی نسبت به آنچه دریافت میکوتاهی با رشد شتابان تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم فشار مضاعف

البته این نکته را  .ها به معنای برداشتن از یک جیب و گذاشتن در جیب دیگر مردم استروش دوم نیز که به دلیل افزایش قیمت

سه یا چهار برابر کردن باید خاطرنشان کرد که در عمل هم امکان اجرای هر دو راه بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است، چرا که برای 

یارانه نقدی دولت باید فراتر از اختیارات خود عمل کند. اگر دولت قبل از طریق استقراض و استفاده از بودجه عمرانی یارانه نقدی را 

ین اکرد، امکان تأمین کسری آن در این حد وجود داشت ولی اگر کسری به اعدادی نجومی برسد دیگر امکان تأمین آن با تأمین می

های سنواتی نظارت دقیقی بر نحوه ها نیز ممکن نیست. ضمن این که مجلس شورای اسالمی به عنوان تصویب کننده بودجهروش

اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در این ولی .ها را نخواهد داددخل و خرج یارانه دارد و اجازه افزایش چند برابری درآمدها یا هزینه

ی را تواند چنین تعهدکنم. البته یک کسی میها تعجب میه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبتبا توج»گوید: باره می

انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر 

ی مردم به دنبال نخواهد داشت، چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی باالتر یارانه قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برا

  «.کنددهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل میمی

 بزرگ ترین دروغ به فقرا 

تومانی نیست، تصریح  هزار 250علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه خوشبختی جامعه در پرداخت یارانه 

ترین دروغ به فقراست. ما اگر بتوانیم یک شغل را با کرامت به یک خانواده دهیم، آن زمان کار ما ارزشمند است. کند: این بزرگمی

جیب هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و ظرف چهار ماه به اشکال مختلف چهاربرابر آن را از  300هزار یا  200این هنر نیست که ما 

  .او خارج کنیم

 ها کم شد رفاه مردم با هدفمندی یارانه
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دهد که ها نشان میدر حالی یارانه نقدی محلی برای مانورهای انتخاباتی و تبلیغاتی تبدیل شده است که نتایج تحقیقات و پژوهش

تی منجر نشده است بلکه باعث فقیرتر ها و پرداخت یارانه نقدی نه تنها به کاهش فقر و شکاف طبقاجرای نادرست هدفمندی یارانه

های مجلس شورای اسالمی در گزارشی اعالم کرد رفاه عمومی بعد از اجرای در همین راستا مرکز پژوهش .شدن مردم شده است

 دفتر مطالعات اقتصادی مرکز .های درآمدی پایین جامعه شدیدتر بوده استها کم شده و این امر در دهکقانون هدفمندی یارانه

، آثار اجرای قانون 1393  1386های مجلس با بررسی تغییرات سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در دوره زمانی پژوهش

های رفاهی از جمله سهم کاالهای با در این گزارش آمده است: نگاه کوتاهی به شاخص .ها را مورد کنکاش قرار دادهدفمندی یارانه

  .های پایانی دوره مورد نظر کاهش یافته استسطح ملی رفاه خانوارها بویژه در سال دهد دردوام و ضروری نشان می

درصد مخارج خانوار است.سهم هزینه خوراکی از کل 40ها بیش از های بعد از هدفمندی میانگین سهم مخارج گروه خوراکیسال

یش یافته و این در حالی است که مصرف این گروه درصد افزا 33درصد به  28از  1386نسبت به سال  1391هزینه خانوار در سال 

درصد افزایش داشته و خانوارها مجبور به صرف بیشتری  130دهد.یعنی در حالی که قیمت این گروه کاالیی کاالیی کاهش نشان می

بل توجه رفاه خانوارهای اند. این موضوع کاهش قادرصد کاهش داده 20اند، مصرف آن را در حدود از درآمد برای این گروه کاالیی شده

دهد، کاهش سهم گروه کاالیی مبلمان، اثاثیه دهد. عامل دیگری که کاهش رفاه خانوار را نشان میایرانی را در این دوره نشان می

  .گیردمنزل و خدمات مربوط به آن است که در گروه کاالهای با دوام قرار می

 فقرا فقیرتر شدند 

  .انددرصد از مصرف کاالهای بادوام کاسته 30در مجموع  1386نسبت به سال  1391خانوارهای ایرانی در سال 

از طرف دیگر خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای پردرآمد کاهش رفاه بیشتری تجربه کردند به طوری که سهم کاالهای ضروری 

های قبل از هدفمندی رهای شهری در سالشامل گروه خوراک مسکن، سوخت، بهداشت و درمان و حمل و نقل برای دهک اول خانوا

  .رسیده است 1393تا 1389های درصد به طور میانگین در سال 91به  1388تا  1378های درصد در سال 89به طور متوسط از 

 درصد کاهش یافته که افزایش نسبی 74درصد به  76این در حالی است که برای دهک دهم )ثروتمندترین( سهم کاالهای ضروری از 

این نسبت در مناطق روستایی باالتر است؛ این امر در ارتباط  .دهدرفاه این گروه را نسبت به گروه فقیر در خانوارهای شهری نشان می

با تغییر سبک زندگی در مناطق روستایی، باالتر بودن بعد خانوار و مهمتر از همه پیشی گرفتن نرخ تورم مواد غذایی در مناطق 

ها، خانوار با کاستن از هزینه کاالهای کمتر ضروری، در مقابل افزایش هزینه گروه خوراکی .اطق شهری استروستایی نسبت به من

  .هزینه کاالهای ضروری را تأمین کرده است
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 قهمتفر
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 نژاد صرف عروسی فرزندان و خرید مسکن آقایان شدهای زودبازده در دولت احمدیوام

نژاد عناصری که قصد سوء استفاده از سیستم بانکی را داشتند شرایط خوبی برایشان مهیا شده حاتمی یزد گفت: در دولت احمدی

همه  :وگو با خبرنگار ایلنا در مقایسه سیستم بانکی دولت گذشته و دولت تدبیر و امید اظهار کرددر گفتبانکی یزد، کاشناساحمد حاتمی.بود

نژاد کنترل درستی بر سیستم بانکی کشور نبود، در آن زمان وقتی با آقای جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات در دانیم در دوران احمدیمی

وی !"سیستم بانکی کشور ول است"صحبت کردم و از ایشان پرسیدم که این اتفاق چرا رخ داد؟ایشان گفت هزار میلیارد تومانی  3مورد اختالس 

 .ادامه داد: در آن زمان عناصری که قصد سوء استفاده از سیستم بانکی را داشتند، شرایط خوبی برایشان فراهم شده بود

 پرداخت تسهیالت زودبازده بدون کارشناسی 

نژاد تسهیالت زودبازده فراوانی بدون کارشناسی از سوی آقای جهرمی به بسیاری از افراد پرداخت در زمان احمدیتصریح کرد:  حاتمی

های مختلف اغلب این منابع صرف عروسی فرزندان و خرید های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخششده بود و به جای اجرای طرح

که این منابع را دریافت کردند هنوز هم خود را مقید به بازپرداخت آن به سیستم مسکن آقایان شد و متاسفانه هیچ یک از افرادی 

 .دانندبانکی نمی

 افزایش مطالبات معوق در دولت گذشته 

این کارشناس بانکی با بیان اینکه در دولت احمدی نژاد مطالبات معوق زیادی در سیستم بانکی بوجود آمد گفت: بسیاری از این 

 . برنگشته است و در دولت گذشته روابط بر ضوابط در سیستم بانکی غلبه کرد منابع به بانک ها

ها بود، بنده همان زمان از آقای خاوری مدیرعامل وقت بانک یزد ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقات در دولت قبل برخی توصیهحاتمی

 .ها را اجرا کنیمبر هستیم و باید دستورات باالییملی پرسیدم داستان این مساعدت ها چیست؟ آقای خاوری هم گفت ما تنها امر

وی افزود: این موضوع بسیار تاسف آور است که سیاست گذاری و کار کارشناسی برای مدیرعامل بزرگ ترین بانک کشور در آن زمان 

 .اجرا نبودقابل

 گزارشگری مالی شفاف نبود 

 های بانکی به درستیی مالی بانک ها شفاف نبودند و اطالعات ترازنامهحاتمی گفت: در دولت های نهم و دهم به هیچ عنوان گزارشگر

گرفتند و نه دادند و برای مطالبات معوق خود نه ذخیره کافی میشدند و بانک ها سودهای واهی و موهومی را نشان میارائه نمی

فروختند برای اینکه تنها سود دریافت های دیگر میوی افزود: بانک ها پیش از پایان سال سهام خود را به بانک.معامالتشان واقعی بود

ر تر شود البته هها شفافکردند، اما امروز بانک مرکزی اصرار دارد تا گزارش های بانکاین سودها پاداش نیز دریافت میکنند و برای

 .برداشته شده استچند هنوز هم با استانداردهای بین المللی همخوانی ندارد اما قدم های خوبی برای این موضوع 

 روابط جای ضوابط را گرفت  

الحسنه غیر مجاز تاسیس های قرضای با ارتباطاتی که با مراکز قدرت داشتند صندوقنژاد یک عدهحاتمی یزد افزود: در دوران احمدی

ردم ردند تا سپرده های مککردند که امروز مصیبت آن گریبان بانک مرکزی را گرفته است و این مؤسسات با ایجاد اطمینان سعی می

 . را جذب کنند

 رشد قارچ گونه مؤسسات غیرمجاز 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

226 
 

نژاد ریخته شد و مؤسساتی نظیر ثامن الحجج، فرشتگان و میزان در دولت گذشته وی ادامه داد: بذر این امور ناسالم در زمان احمدی 

درآمد نفت صدها میلیارد دالری کلیه مشکالت  این کارشناس بانکی گفت: این موضوع را نباید فراموش کرد که با.تاسیس شدند

 .اقتصادی قابل حل بود، اما در زمان آقای روحانی این درآمدها به یک سوم تقلیل یافت

http://www.iana.ir/fa/news/42551/%D9%88%D8%A 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 میوه فروشی پایان کار آهنگران

خواست به تهران بیاید؛ نمی خواست از سال ها سابقه کار صنعتی چشم بپوشد و کارگر روزمزد و فصلی باشد. دلش پیش دلش نمی

  .های آهنهای ذوب و خطوط تولید ورقکارخانه فوالد جامانده بود؛ پیش کوره

غول آید و مشرود که گرگ و میش شود. آقای نون از اتاقک پشت غرفه بیرون میپنج صبح است؛ هوا کامال تاریک؛ نم نمک می ساعت

 اند، بایستی قبل طلوع آفتاب چیده شوند.ها که شب خالی شدهها و جعبهشود. کارتنچیدن بارهای میوه می

شود و تا نیمه های شب بار تهران است. روزی که از ساعت پنج صبح شروع میاین آغاز یک روز کاری در یکی از میادین میوه و تره

را کنار هم  سبزیجات و هامیوه و شوندمی کار به دست آلودخواب  زند،چهره شان از خستگی فریاد میادامه دارد. کارگرانی که ته

بح تهران؛ کامیون ها به نشانه شروع روز از دور نفیر ها و سبزیجات زمستانی در سرمای سر صچینند؛ اواخر زمستان است، میوهمی

شوند؛ آماده عرضه به بازار، آماده برچیدن و تلنبار شدن در کیسه های ها چیده میکشند و سیب، نارنگی، کرفس و کاهو در غرفهمی

چند وقتی در قروه ماند؛ حقوق خرید مردم.اما قصه آقای نون در همین جا آغاز نشده است. فوالد زاگرس که تعطیل شد، آقای نون 

بیکاری گرفت و مثل خیلیهای دیگر منتظر ماند که شاید دوباره گشایشی حاصل شود و کارخانه رونق بگیرد. بعد از نزدیک به دو 

اید د شکرسال راهی تهران شد؛ خیلی از هم والیتیهاش در میدانهای میوه و تره بار در گوشه و کنار تهران مشغول بودند و او فکر می

ای که مجبور شدند در کردستان بمانند و چشم کارگری در این میادین، راه حلی باشد برای گذران زندگی، برای امرار معاش خانواده

خواست به تهران بیاید؛ نمی خواست از سال ها سابقه کار صنعتی چشم بپوشد و کارگر روزمزد و فصلی انتظاری بکشند.دلش نمی

 های آهن.های ذوب و خطوط تولید ورقنه فوالد جامانده بود؛ پیش کورهباشد. دلش پیش کارخا

 جرئت نداریم اسم بیمه را بیاوریم

 حاال چندماهی است که تهران است؛ در پایتخت جاگیر شده و مشغول کاری است که از شرایطش به هیچ وجه راضی نیست:

 کنیم و باز تا هشتچینیم، بعد چند ساعت استراحت میا را میاینجا ساعت کاری مشخصی نداریم، گاهی نیمه شب تا صبح باره» 

کنند؛ از مرخصی و بیمه هم خبری نیست؛ جرئت کنیم؛ حقوق و مزایای چندانی هم نداریم؛ هفتگی به ما پرداخت میشب کار می

 «گویند بفرمایید خوش آمدید...نداریم اسم بیمه را بیاوریم، اگر درخواست بیمه کنیم، می

اش را ندیده و فقط خوابد؛ ماههاست که خانوادهکند، به همراه کارگران دیگر میای که کار میها را پشت همان غرفهنون شبآقای 

 کند.هفته به هفته مقداری پول ناچیز به حساب آنها در قروه واریز می

ش هایها و تخصصبرد که مهارتر میکارگری که سالها سابقه کار فنی و تخصصی و سابقه بیمه داشته، حاال در شرایطی به س

 بالاستفاده مانده و به قول خودش این شغل نیم بند، کمی بهتر از بیکاری است و از ناچاری است که تن به این خواری داده است.

عمده توسط سهامداران  92ای که در اسفند ماه شرکت فوالد زاگرس به موجب مجمع فوق العاده و اما قصه پرغصه فوالد زاگرس:

این شرکت شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، منحل اعالم 

نگاری کردند، حتی به تهران آمدند و با مقامات مسئول دیدار کردند، گردید. بعد از این انحالل، کارگران بارها تجمع برگزار کردند، نامه

 از اینها به نتیجه نرسید و قفلی که بر سردر کارخانه زده بودند، به هیچ وجه من الوجوه باز نشد. اما هیچ کدام

 کنندها حاال دستفروشی میخیلی از بیکارشده

لی از ها است؛ خینماینده این کارگران بیکارشده است؛ او می گوید وضعیت آنها که رفتند تهران باز هم بهتر از خیلی «احمد امینی»

تی فروشند؛ این سرنوشاند و خرت و پرت میکنند؛ گوشه کنار شهرهای کردستان بساط پهن کردهها حاال دستفروشی میکارشدهبی
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ن ای نداری جز ایاست که به ناچار نصیبشان شده، وقتی کار خودت نباشد و مبلغ ناچیز مقرری بیمه بیکاری هم کفاف ندهد، چاره

 فوالد بیکار کارگران خبر این  شد؛ منتشر  ، خبر ایجاد زنجیره فوالد در قروه کردستان95اه که تن بدهی.چند وقت پیش در دی م

دازی شود. انار نیست فوالد قروه دوباره راهقر که باشد معنا این به تواندمی زنجیره، این ابجاد که چرا کرد؛ نگران بیشتر هم باز را قروه

کننده است؛ چرا که فوالد زاگرس و تاسیسات آن چند انه فوالد جدید در قروه نگرانگویند: تصمیم به تاسیس یک کارخکارگران می

کارگر متخصص آن بیکار هستند. این کارگران با بیان اینکه بهتر است مسئوالن به جای مکان  400سال است که بالاستفاده مانده و 

کنند و که با وجود تخصص، از بیمه بیکاری استفاده می یابی و ایجاد اشتغال در یک نقطه جدید، فکری به حال کارگرانی بکنند

های تاندازی شود، چرا از ظرفیتخصصشان بدون استفاده مانده است؛ گفتند: اگر قرار است چند سال طول بکشد تا تاسیسات جدید راه

معدن استان کردستان در همان  شود.در همین رابطه، محمد دره رزمی، رئیس سازمان صنعت وبیکارمانده فوالد زاگرس استفاده نمی

، مصوب شده است. ایجاد 93زمان به ایلنا گفت: تاسیس زنجیره فوالد در کردستان، تصمیم وزارت صنعت و معدن است و در سال 

 این زنجیره فوالد، فقط مربوط به قروه نیست، بلکه قرار است، در سقز، بیجار و قروه تاسیس شود. دره رزمی در پاسخ به این پرسش

ها همین فوالد زاگرس است و احتمال دارد در قروه همین شود؛ گفت: یکی از آلترناتیواندازی نمیکه چرا فوالد زاگرس دوباره راه

اندازی انتخاب کنیم. رئیس سازمان صنعت و معدن در ارتباط با نگرانی کارگران بیکار شده فوالد زاگرس گفت: مجموعه را برای راه

کردند که مجموعه ای همکاری مینفر با مجموعه 400تعهدی الزام آوری برای جذب این کارگران وجود ندارد. این از نظر قانونی هیچ 

فید تواند مها میها نیست. البته استفاده از تجربه آناند؛ لذا تعهدی برای استخدام مجدد آنها تسویه حساب کردهتعطیل شده و آن

کنند و به سراغ ر کجای جهان، این حجم انبوه تخصص را معطل به حال خود رها میباشد.حاال پرسش اصلی این جاست که د

روند. مگر نیروی انسانی آن هم از نوع متخصص صنعتی، باالترین سرمایه یک کشور نیست، پس چرا باید کارگران های جدید میطرح

نصیب شان از سال ها کار و تالش متعهدانه، بیکاری و فوالد زاگرس بدون هیچ امیدی به آینده به مشاغل غیر رسمی روی بیاورند و 

کنم، گوید: روزی اتفاقی یکی از مدیران کارخانه فوالد زاگرس را در تره باری که کار میدستفروشی باشد؟آخر گفتگو آقای نون می

، امیدی نیست به چه بهتر که آمدی پایتختداد، گفت: دیدم، مرا شناخت، با لبخندی که بوی یک آشنایی خیلی دور می
 کارخانه...

http://www.iana.ir/fa/news/42557/%D9%85%DB 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 شناسی تجارت خارجیضرورت آسیب

 خام دامی هایرئیس انجمن واردکنندگان فراورده -فرهاد آگاهی 

توان کسی را در سطوح کارشناسی پیدا کرد که در ضرورت گسترش تجارت خارجی شک و تردید داشته باشد. چرا امروزه کمتر می

ه اند، اندک اندک از دایرکه تجربه جهانی به وضوح در چند دهه اخیر نشان داده کشورهایی که سیاست انزوای اقتصادی پیش گرفته

مانده و موتور توسعه آنها رو به ضعف گذاشته است تا جایی که حتی در توسع تولید ملی خود نیز گرفتار اما  تعامالت جهانی به دور

خودی تلقی کرد که بدون نظام و مرامنامه، به صورت توان تجارت خارجی را یک پدیده خودبهاما از سوی دیگر نمی.اندو اگرها شده

 .اشتافزوده دکند و با رها گذاردن آن بتوان یک شبه، توقع خلق معجزه و ایجاد ارزشمیهدفمند و منطبق بر منافع ملی توسعه پیدا 

واقعیت این است که تجارت خارجی یک فرایند اقتصادی پیچیده و مبتنی بر تجربه و دانش است و موفقیت در آن وابستگی تام به 

 .پذیری در میان ایشان داردرصت شناسی و تقویت انعطافرسوب علم و تخصص در بدنه فعاالن اقتصادی و به طور همزمان تحریک ف

دلیل وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، گفتمان مدیران دولتی در چند دهه اخیر اغلب بر این مدار متاسفانه در کشور ما به

به دالرهای نفتی پوشش دهند و  ها را با توسلها و سیاستگذاریریزیهای موجود در برنامهها و نقصاستوار بوده است که ضعف

 .برداری از پتانسیل عظیم تجارت خارجی، نزد ایشان چندان در اولویت نبوده استبهره

آورتر این است که برخی از این مدیران، تصویری بسیار ساده و ابتدایی از فرایندهای حاکم بر تجارت خارجی داشته و بدون مقدمه رنج

شناسند و به این صورت فعاالن اقتصادی این حوزه را که عمری در پیچ و خم ز نظر در این حوزه میو مطالعه، خود را شایسته ابرا

 .سازنداند، غافلگیر میهای تجارت خارجی سپری کردههای مناسب برای استفاده حداکثری از پتانسیلحلبازار جهانی برای یافتن راه

های ساختاری زایای تجارت خارجی در عرصه کاالهای غیرنفتی، دچار چالشبرداری از مواقعیت این است که در کشور ما، بهره

متعددی است که سبب شده گاه به گاه شاهد بروز اختالالت معناداری در سطح تنظیم بازار باشیم. اگر دلسوزان کشور به دنبال 

و جناحی، نسبت به این موضوعات آسیب دور از تفاسیر سیاسی ای از این معضالت هستند، باید اجازه دهند بهگشایی ریشهگره

 .شناسی علمی و پژوهشی صورت پذیرد

ها عنوان نمونه، یکی از مهم ترین معضالت در عرصه تجارت خارجی کشور را باید اینگونه توصیف کنیم که به دالیل تاریخی، دولتبه

بخش خصوصی، آن چنان که شایسته های تخصصی و صنفی نداشته و به بلوغ چندان توجهی به صدای بخش خصوصی و تشکل

توانند جلوی فربه ناپذیر است و نمیگری آن ها سیریاند که عطش تصدیها در چند دهه اخیر نشان دادهاست، اعتماد ندارند. دولت

ا هاین فربه شدن در کنار عدم تفویض برخی اختیارات به بخش خصوصی، سبب تراکم قوانین، میزها و مجوز .شدن خود را بگیرند

 /.شودوری و عمیق شدن رانت اقتصادی منجر میشده است که در نهایت به گسترش فساد اداری، کاهش بهره

http://www.iana.ir/fa/news/42500/%D8%B6% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 اران محصوالت پروتئینیچهره متفاوت خرید

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 اند، اما در عوض کاالی باارزشی را به دست آوردهادهد

 .از میهمانان را رنگین کند

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

را  اشاش، حالت درونیشد از چهرهرون آمد. به هیچ وجه نمیای پالستیکی در دست داشت، از قصابی بیمنصور 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

گار نیست و قرار است در ایام عید سفره پذیرایی اند؛ کاالیی که مانند طال مانداند، اما در عوض کاالی با ارزشی را به دست آوردهداده

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 بد، فکر نمیراستش را بخواهید با افزایش قیمتی که امسال برای این محصول اتفاق افتا"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: این در حالی است که معصومه، دیگر خریدار گوشت، با خوشحالی به خبرنگار ما می

هزار تومان بر پا شده بود تا نیاز مردم را در شب عید برطرف کند. اگر گوشت با این قیمت  32تا  31وشت گرم با قیمت برای عرضه گ

 "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.

وضعیت این است، شب عید چه خواهد پرسیدیم که اگر گرفت و ناخودآگاه از خودمان میبرخی جاها وحشت، سراپای وجودمان را می

 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، باالتومان در برخی نواحی رسید؛ بنابراین نخستین تحلیلی که از این اتفاق بیرون می 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 

هزار تومان رسید، اما شرکت پشتیبانی امور دام به موقع وارد بازار شد و اجازه نداد این گوی از مدار خارج شود. مرغ به باالی هشت

تومان در هر کیلوگرم، ضرر مالی سنگینی متحمل  600بته شکی نیست که مرغداران با فروش مرغ زنده به قیمت چهارهزار و ال

 کننده است و نگران خورد و خوراک او هستیم!اند، اما اکنون فعال چشم ما به جیب مصرفشده

هزار محصول ثباتی نسبی را تجربه کند و در این روزها زیر هشتبه هر حال، اتفاقاتی که در بازار مرغ افتاد، کاری کرد که قیمت این 

 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

ع بخش خصوصی از توزیها نیز وظیفه دارد برای تعادل بخشی به بازار، محصول مورد نظر را در میادین عرضه کند؛ بنابراین اگر نرخ

رل ای کنتگونهها از ورود دولت به بازار جلوگیری کرده و شرایط را بهتواند با متعادل نگه داشتن نرخمرغ منجمد شکایت دارد، می

 تگذشته از اینها از آنجا که تقاضا برای خرید مرغ برای استقبال از روز طبیعت به شد"کند که نیازی به توزیع مرغ منجمد نباشد.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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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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ان و مرغ استان ها در مراکز عرضه شهرست باید تمامی ذخایر گوشت قرمزیابد، شرکت پشتیبانی امور دام، اعالم کرده بود که افزایش می

تومان به دست مشتری رسید.اگرچه مدیرعامل اتحادیه  900هزار و . بنابراین مرغ منجمد، در تمام کشور با قیمت پنجها توزیع شود

لوب از تعادلی مط سراسری مرغداران مرغ گوشتی، از عملکرد شرکت پشتیبانی انتقاد دارد، اما او نیز معتقد است که بازار شب عید

های کننده تمام شد؛ گرچه مرغداران سود نکردند.در مورد گوشت قرمز که حرف و حدیثها به نفع مصرفبرخوردار بود و برآیند اتفاق

ه طبینی افزایش نرخ داشتند، اما این اتفاق در رابفراوانی داشت، سخن بسیار است. اگرچه برخی کارشناسان، برای بازار مرغ، تنها پیش

ای جربهشد. با توجه به ترسید، بیشتر میشان به این محصول نمیبا گوشت قرمز علناً افتاده بود و هر روز به تعداد کسانی که دست

یاه کنندگان سرفت که امسال نیز در روزهای بهاری، روز مصرفهای گذشته برای گوشت قرمز به ثبت رسیده بود، انتظار میکه سال

زد.اما خوشبختانه ها دامن میهای حمل گوشت در این برهه از زمان، کمتر شده و خود به باال رفتن نرخماشین شود. چرا که تردد

ن انجام شد برای آامسال، این اتفاق ناگوار نیفتاد؛ هرچند که قیمت این محصول چند ماه قبل از عید باال رفته بود و تنها کاری که می

ها بود. شرکت پشتیبانی، در این مرحله نیز کوتاهی نکرد و گوشت منجمد افه شدن مجدد نرخداد، ایجاد ثبات و جلوگیری از اض

کننده برسد. از آن طرف، هزار تومان به مصرف 24هزار تومان در هر کیلوگرم به بازار فرستاد تا با نرخ  22برزیلی را با قیمتی حدود 

ها شقه ضه و کمی از هیجان ایجاد شده در بازار کاست. با این حال، قصابیتومان عر 500هزار و  31گوشت گرم وارداتی نیز با قیمت 

ها و جریانات ریز و درشت بازار قبل و بعد از عید را کنار هزار تومان به دست مشتری دادند.اکنون که آیتم 39بدون دنبه را کیلویی 

کرد، که دچار سردرگمی شود. زیرا هر جوری حساب میکنم. او حق داشت چینم، علت حال گنگ و نامعلوم منصور را درک میهم می

 توانید در کل ایران حتی یک نفر را پیدا کنید که از کمبودگرفتند. این در حالی است که شما نمیها اینقدر از او پول مینباید قصابی

 گوشت قرمز شاکی باشد./

://www.iana.ir/fa/news/http42300/%DA%86% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 کشاورزی ششمین شغل خطرناک در ایاالت متحده امریکا شناخته شد

شرکت خدمات مالی مستقر در نیویورک( دالیل مهم حوادث کشاورزی را زیان های جسمانی ناشی از ساعت ) Bankrateشرکت 

)شرکت خدمات مالی مستقر در نیویورک( دالیل مهم حوادث  Bankrateشرکت .ار زیاد و کار با ماشین آالت سنگین برشمردک

 Westernکشاورزی را زیان های جسمانی ناشی از ساعت کار زیاد و کار با ماشین آالت سنگین برشمرد.به گزارش ایانا از وب سایت 

Farm Press  با توجه به آمار ،ankrate.com بنا به گزارش آمار ایمنی فدرال، کشاورزی در ایاالت متحده در حال تبدیل شدن ،

، کشاورزی را هشتمین شغل خطرناک در ایاالت متحده معرفی کرد. اما  Bankrateبه یک شغل خطرناک است. چند سال پیش، 

زی با دو پله صعود، در جایگاه ششم جای نشان می دهد که کشاور 2014این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش آماری 

افرادی که در حوزه (هیزم شکن ها  – 1شغل خطرناک عبارتند از:  Bankrate  ،10شرکت  2014گرفته است. بر اساس گزارش 

اخت و افراد در زمینه س – 4خلبانان و مهندسان پرواز؛  - 3ماهیگیران؛  - 2حمل چوب برای انجام فراوری اولیه ، کار می کنند(؛ 

کارگران ساختمانی در  – 7کشاورزان، دامداران و مدیران کشاورزی؛  – 6جمع کنندگان بازیافتی ؛  – 5کارهای مربوط به پشت بام؛ 

رانندگان تاکسی و اژانس هابا توجه به اداره آمار نیروی کار، شمار  - 10کارگران برق؛  - 9رانندگان کامیون  -8زمینه آهن و فوالد ؛ 

برآورد شده است؛ که پنج درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. با  2015کارگر در سال  4800در محیط کار  فوت شدگان

هزار دالر است.همچنین از دالیل مهم حوادث کشاورزی،  48شغل خطرناک ، میزان پرداختی ساالنه کارگران در حدود همان  10وجود 

Bankrate ش ساعات کار و کار با ماشین آالت سنگین برشمرد. در حالی که کشاورزی ممکن خسارات جسمانی را مربوط به افزای

ادعا می کند هر چند با فن آوری های جدید ، کشاورزی و دام داری همچنان شغل  Bankrateاست یک حرفه قدیمی به شمار آید، 

علت اصلی مرگ و میر کشاورزان و کارگران  ( اعالم کرد، واژگونی تراکتور NIOSHامنی نیست.موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی )

بوده است. همچنین این موسسه ، بهترین راه برای جلوگیری از واژگونی تراکتور کاهش مرگ و میر استفاده  2012شاورزی در سال 

هیزات )سیستم یا ساختار در نظر گرفته شده برای حفاظت از اپراتورهای تج ROPS - Roll-Over Protective Structuresاز 

گفتنی است ، در بخش کشاورزی، اعضای خانواده های و رانندگان از صدمات ناشی از واژگون شدن وسیله نقلیه ( عنوان می کند.

سال سن ساالنه از صدمات مرتبط با کشاورزی بین سال  20جوان زیر  113کشاورزان اغلب در معرض آسیب قرار دارند. همچنین 

سال  19تا  16از دست داده اند. این در حالی است که یک سوم از کسانی که از بین رفته اند بین جان خود را  2002تا  1995های 

 سن داشتند.

http://www.iana.ir/fa/news/42342/%DA%A9%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 ساله شد 4فنی خودروهای نو  سن معاینه

میلیون  30سال برای وسایل نقلیه شخصی موافقت کردند و جریمه  4نمایندگان مردم در خانه ملت با کاهش سن معاینه فنی به 

 به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان.ریالی برای مراکز معاینه فنی متخلف در نظر گرفتند

این الیحه  (6فروردین ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه هوای پاک با ماده ) 15در نشست علنی امروز )سه شنبه، 

این الیحه آمده است:  6در ماده .نماینده حاضر موافقت کردند 225رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع  21رای موافق،  143با 

های هوا و صدا، انجام معاینه فنی تمام های فنی و ایمنی و کنترل آالینده ملکرد خودرو در زمینه به منظور اطمینان از صحت ع

های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته  وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش

دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان  -1تبصره .تایید سازمان الزامی است های زمانی منظم و توسط مراکز موردمی شوند، در دوره

 .سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین می شود 4تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی 

 هاید سازمان و وزارتخانه های انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام معاینه بر اساس مقرراتی است که به پیشنهادوره 

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی .کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می شود

عاینه م که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز

فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری کند، ضمن متوقف کردن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور 

 .قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای دارنده خودرو اقدام کند

نی و یا ماموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخالف مقررات موضوع در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه ف -2تبصره 

این ماده، اقدام به صدور گواهی خالف واقع برای دارندگان وسایل نقلیه موضوع این ماده کنند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی 

( مصوب 2/3/1375های بازدارنده مصوب تتعزیرات و مجازا -( قانون مجازات اسالمی ) کتاب پنجم540خالف واقع، موضوع ماده )

 .محکوم می شوند

مراکز معاینه فنی که از ضوابط تاسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوط تخلف کند با اعالم سازمان محیط زیست، وزارت  -3تبصره 

ر صورت تکرار تخلف ( ریال محکوم و د30.000.000کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل سی میلیون )

 .حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دایم پروانه فعالیت محکوم می شوند

وجوه حاصل از اجرای این ماده حسب سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه 

ر چهارچوب قوانین بودجه ساالنه برای ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به داری کل کشور واریز می شود و د

 .مصرف می رسد

نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین می  -4تبصره 

 .شود

مرتبط  المللیلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان های بین صدور گواهی معاینه فنی وسایل نق -5تبصره 

 .توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می گیرد و مسوولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور به عهده سازمان است

 .هی معتبر معاینه فنی اقدام کندفروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گوا -6تبصره 

  تعیین وظایف دستگاه ها برای طراحی نحوه تردد وسایل نقلیه در راستای کاهش آالیندگی هوا ***
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رای  7رای مخالف و  33رای موافق،  123الیحه هوای پاک با  7بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین با ماده 

 .ینده حاضر درمجلس موافقت کردندنما 228ممتنع از مجموع 

این الیحه شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط موظفند نحوه  7براساس ماده 

تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه )سیستم( حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا 

 پیش شهری، تردد مجاز محدوده و ساعات برگیرنده در که ماده این اجرایی نامه آیین –تبصره .جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد

نی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن می باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی بی

 .ت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسدایران و سازمان حداکثر ظرف مد

http://www.iana.ir/fa/news/42354/%D8%B3%D9%8 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۶ فروردین ۲۰تاریخ: 

 شده باشیدهای رنگای قاچاق قبرسی به بازار مرکبات اضافه شد/ مراقب پرتقالهپرتقال

های دولتی، قاچاقچیان به طمع افزیش سود خود اقدام به واردات پرتقال با افزایش قیمت پرتقال در پی کاهش و توقف عرضه پرتقال

 .اندهای وارداتی قانونی از ترکیه و مصر کردهاز کشور قبرس در کنار پرتقال

روکش های پرمصرف در حال فوگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه تب بازار میوهرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی امروز در گفت

خت ها بیشتر از پایتها، در شهرستانهای پرمصرف روند نزولی را به خود گرفته است و این روند نزولی قیمتاست، گفت: قیمت میوه

هزار تومان در بار پایتخت از هفتنان ادامه دارد.به گفته حسین مهاجران، قیمت سیب سفید در میادین میوه و ترهاست، اما همچ

تومان کاهش یافته است. پرتقال دولتی  500هزار و هزار تومان به پنجتومان و سیب سرخ از شش 500هزار و هفته گذشته به شش

هزار تا ای و قبرسی با قیمت هشتهای قاچاق مصری، ترکیهتومان و پرتقال 900هزار و نیز در حجم بسیار کم همچنان با قیمت سه

فرنگی پس از یک جهش ناگهانی قیمت در روزهای پایانی هفته گذشته رسد.وی از کاهش قیمت گوجههزار تومان به فروش می 9

تومان در  500هزار و فرنگی تا مرز سهیمت گوجهدلیل تغییرات جوی و مشکالت حمل و نقل قخبر داد و افزود: هفته گذشته به

و  500هزار تومانی، به قیمت دوهزار و بار و چهارهزار تومان در سطح شهر افزایش یافت، اما امروز با کاهش یکمیادین میوه و تره

بار یار در میادین میوه و ترهتومانی قیمت خ 500هزار تومان رسیده است.مهاجران تأکید کرد: همچنین از ابتدای امروز با کاهش سه

 تومان به فروش رسید. 500هزار و ای یکهزار تومان و خیار بوتهای سهرو بودیم که بر این اساس هر کیلوگرم خیار گلخانهروبه

جای شده درجه دو داخلی به های رنگرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در پایان با هشدار درباره توزیع و فروش پرتقال

ویژه پرتقال توجه و دقت داشته کنندگان باید نسبت به خریدهای خود بههای وارداتی توسط سودجویان، بیان کرد: مصرفپرتقال

 صالح معرفی کنند./باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه فروشندگان متخلف را به مراجعه ذی

http://www.iana.ir/fa/news/42485/%D9%BE% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۵ : اریخ

 کند/ توجه به اشتغال و تولید داخلی راه توسعه کشور استتحقق اقتصاد مقاومتی دشمنان نظام را ناامید می
کند، تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به اشتغال و تولید دشمنان نظام را ناامید و مأیوس می معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

  .گفت: راه توسعه کشور در آینده، توجه به اشتغال، تولید داخلی و افزایش درآمد مردم خواهد بود

اقتصاد مقاومتی؛ »که  96استان سمنان درباره شعار سال  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار گروه اقتصادی علی قنبری امروز در گفت

 .انداست، اظهار کرد: رهبر معظم انقالب روی موضوعات حساس اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دست گذاشته« تولید و اشتغال

ید تأکید داشتند و مطلب مهمی را در شعار سال ، بر اشتغال و تول96وی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب در انتخاب شعار سال 

ترین مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه اشتغال و تولید از مهم.مطرح کردند« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»

ی رود و اهمیت زیاده شمار میهای مهم سیاست ارزشمند اقتصاد مقاومتی بمباحث اقتصاد است، اضافه کرد: تولید و اشتغال از بخش

قنبری با اشاره به اینکه الزمه تداوم راه انقالب اسالمی با توانمندی و قدرت، توجه به تولید و اشتغال و درمجموع اقتصاد مقاومتی .دارد

 .کنداست، تصریح کرد: توجه به این موضوعات و عمل طبق منویات مقام معظم رهبری مشکالت کشور را برطرف می

در ادامه با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به اشتغال و تولید دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران را ناامید و مأیوس وی 

 .های دشمن را با شکست مواجه خواهد کردکند، اضافه کرد: توجه به این سیاست مهم، توطئهمی

توانیم مشکالت اشتغال و تولید را رفع کنیم و کشور را روی پای قاومتی میمعاون وزیر کشاورزی با تأکید بر اینکه بر اساس اقتصاد م

خود نگه داریم، تصریح کرد: قطعاً راه توسعه کشور در آینده، توجه به اشتغال، تولید داخلی، افزایش درآمد مردم و رفع معضل بیکاری 

توسط رهبر معظم انقالب « تصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغالاق»قنبری خاطرنشان کرد: انتخاب شعار .و مسائل معیشتی مردم خواهد بود

 .زندبخش است و تداوم راه پیشرفت کشور را رقم میموقع، اساسی و حیاتهمانند گذشته هوشمندانه، دقیق، به

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph13960115000217 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 ۳بازدید معاون اول رییس جمهوری از طرح درخت کاری جهاد کشاورزی برای مقابله با ریزگردها/ افتتاح فاز 

 کمپوستینگ قارچ در دزفول

داری از چند طرح و پروژه مهم ظهر امروز )چهارشنبه( به استان خوزستان سفر معاون اول رییس جمهوری به منظور بازدید و بهره بر

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، معاون اول رییس جمهوری در این سفر قرار است مجتمع فوالد روهینا جنوب در .کرد

رزی در راستای مقابله با ریزگردها در نزدیکی وی همچنین از طرح درخت کاری وزارت جهاد کشاو.شهرستان دزفول را افتتاح کند

کمپوستینگ  3برگزاری جلسه شورای اداری استان خوزستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی و افتتاح فاز .شهر اهواز بازدید خواهد کرد

 .ن خواهد بودقارچ شرکت کشاورزی جلگه دز از دیگر برنامه های معاون اول رییس جمهوری در سفر دو روزه به استان خوزستا

http://www.iana.ir/fa/news/42376/%D8%A8%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

ها از محل این درآمد به  یاریدرصدی ده 20گذاری در کشور/ سهم تولید و سرمایه نترین کانوروستاها مهم

رونمایی از دو کتاب سند   /درصد افزایش یافت/ قابلیت جذب گردشگران خارجی به روستاهای ایران ۳5

 توسعه روستایی و کارآفرینی

یم نگذاری در کشور روستاها هستند، گفت: باید بتواترین کانون تولید و سرمایهمعاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه مهم

 .ها را در روستاها شناسایی و به فعلیت برسانیماستعدادها و ظرفیت

 

رسانی دولت، اسحاق جهانگیری صبح امروز )شنبه( در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

ی اسالمی شهر و روستاها دانست و اظهارکرد: یکی از مهمترین موضوعات پیش روی کشور را انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

انتخابات از جهات گوناگون برای مردم ایران مهم است و بعنوان یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران 

شور ماندگار شد مطرح است.معاون اول رییس جمهوری افزود: یکی از اصلی ترین هدایایی که به برکت جمهوری اسالمی ایران در ک

ها توانند دیدگاههای رأی جایگاهی هستند که مردم کشور میهای رأی است.وی ادامه داد: صندوقو باید از آن حراست کنیم صندوق

ای و نظرات خود را نسبت به نحوه اداره کشور اعالم و دلبستگی خود به نظام را به رخ جهانیان بکشند. با هر انتخابات روح و خون تازه

آید و به همین دلیل است که انتخابات همواره مورد توجه مردم و مسئولین کشور و نیز دشمنان ایران در پیکر نظام به گردش در می

در سراسر جهان بوده است.جهانگیری از دهداران بعنوان حلقه ارتباط دولت با مردم روستاها خواست برای حضور پرشور مردم در 

ای دهند.معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه انتخابات در مقطع فعلی از جایگاه مهم و تعیین کننده انتخابات تالش وسیعی انجام

ور کنند چون قدرت و زدر فضای بین المللی برخوردار است، خاطر نشان کرد: امروز در دنیا با سردمدارانی روبرو هستیم که تصور می

 هر زبانی با مردم متمدن و شرافتمند جهان سخن بگویند.توانند به هر کاری دست بزنند و با دارند می

دهد، ای از کشورهای غربی رخ میها آلوده شده و هر اتفاقی که در گوشهوی اظهار کرد: منطقه ما به شدت به این تجاوزها و زورگویی

 القاعده و امثال آنها نتایج اقدامات نابخردانه کنند و افراطی گری، داعش،آیند و شعله آتشی را بر افروخته میفوراً به سراغ منطقه ما می

د و در ها را از بین ببرنتوانند تروریستکنند که با یک بمباران میبرخی سردمداران دنیا است.جهانگیری اضافه کرد: آنها تصور می

ر ت تروریسم روز به روز در دنیا بیشتپردازند که چرا با وجود بمباران و این گونه اقدامااتاق فکر خود حتی یک بار به این موضوع نمی

شود.معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: از آنجا که ما با این گونه دشمنان روبرو هستیم، برای حفاظت از کشور نیازمندیم در می

به سمت عقالنیت و  های افراطیها و اقدامات خود، عقالنیت، تدبیر و دقت نظر را محور کار قرار بدهیم و در برابر حرکتهمه برنامه

 های منطقه حفاظت کنیم.منطق حرکت کنیم تا بتوانیم هم از کشور و ملت خود و هم از سایر ملت

وی با یادآوری اینکه ایران در منطقه متالطم خاورمیانه، کانون ثبات و امنیت است، از نقش روستاییان مرزنشین که نقش موثری در 

 د و افزود: البته نقش نیروهای امنیتی و مسلح کشور نیز در این میان تعیین کننده است.کنند قدردانی کرامنیت کشور ایفا می

جهانگیری در ادامه سخنان خود اقتصاد را مسئله اول کشور عنوان کرد و افزود: به دالیل متعدد باید به مسائل اقتصادی ایران به 

راهکارهایی پیدا کنیم که اقتصاد ایران را به دوره شکوفایی و رشد صورت ویژه بپردازیم.معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: باید 

خواهند از همین طریق به ما آسیب بزنند تا به باور خودشان کشور را زمین گیر کنند زیرا اقتصاد مستمر برسانیم چرا که دشمنان می

 ین مدیریت نظام را نچشند.در واقع سمبل کارآمدی مدیریت نظام است و تالش دشمنان این است که مردم طعم شیر
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تواند کشور را وارد دوره ی بلند مدت شکوفایی ای که در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور تدوین شده و میوی تصریح کرد: نسخه

های اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی قادر است در داخل کشور در تمام سطوح انسجام و هماهنگی اقتصادی کند، سیاست

های جناحی نیست که یک جناح بتواند علیه جناح دیگر از آن بهره کند.جهانگیری با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی سیاستایجاد 

 برداری کند، افزود: هر کس دلسوز ایران و نظام است باید در راه تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

های های درونی کشور متکی است، گفت: تک تک کانونشدت بر ظرفیت معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به

های منحصر به فرد خود را دارند و هنر مدیریت این است که جمعیتی کشور از یک روستای دور افتاده تا پایتخت هر کدام ظرفیت

نشان  ومتی متکی بر آحاد ملت است، خاطرظرفیت هر نقطه از کشور را شناسایی و به فعلیت برساند.وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقا

کرد: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و برون گرایی اقتصاد است و اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان 

 زند.اقتصادی منزوی نیست که با دنیا قطع رابطه داشته باشد بلکه تعامل با دنیا حرف اول را در اقتصاد مقاومتی می

ها برای اقتصاد کشور ارزیابی کرد و اظهار داشت: اقتصاد کشور در را یکی از بهترین و درخشان ترین سال 95جهانگیری سال 

های اصلی اقتصادی درخشش خوبی داشت و کسانی های مختلف از جمله نفت و گاز، کشاورزی، صنعت و خدمات و شاخصبخش

تغال، هایی نظیر اشز علم اقتصاد آگاهی داشته باشند باید بدانند که اقتصاد از طریق شاخصشوند اگر اکه منکر این دستاوردها می

مثبت و امیدوار کننده است  95های اقتصاد در سال تورم، رشد اقتصادی، میزان صادرات و... قابل ارزیابی است و خوشبختانه شاخص

 سال تولید و اشتغال است. 96که سال ها فرمودند و رهبر معظم انقالب نیز با اتکا به همین شاخص

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه بیکاری یکی از مهمترین مسائل امروز کشور است به آمار جوانان تحصیلکرده بیکار اشاره و 

 د.خاطر نشان کرد: باید برای حل مسائل کشور تمرکز کنیم و هر کس در هر مسئولیتی که دارد باید نقش خود را ایفا کن

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در روستاهای کشور گفت: علیرغم همه کارهای انجام شده، یکی از مسائلی که امروز با آن روبرو 

 د.شوهستیم شکاف در زندگی شهری و روستایی است زیرا امکانات و خدمات بصورت عادالنه در نقاط مختلف کشور توزیع نمی

موجود در روستاها را خالء مدیریتی دانست و گفت: انتخاب شوراهای روستاها در دولت اصالحات کلید های جهانگیری یکی از خالء

زده شد و یکی از مهمترین کارهایی بود که اداره امور کشور به دست خود مردم انجام شود.معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: 

شده اند که مدیریت و اداره امور روستاها را بر عهده دارد.وی با اشاره به  هایی تاثیر گذار تبدیلامروز شوراهای روستایی به کانون

ای برای تولید و ایجاد ها اقدامات خالقانههزار دهیار در روستاها و فعالیت بانوان در این عرصه، گفت: برخی از دهیاری 31حضور 

 تشویق شوند.اشتغال انجام داده اند که باید این اقدامات در جامعه معرفی تا آنها 

های کشور هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاری 7جهانگیری با بیان اینکه دولت از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تا کنون 

ها از محل این درآمد به درصدی دهیاری 20ای اختصاص داده است، اظهارکرد: در بودجه سال جاری سهم برای انجام امور توسعه

 های گذشته مطلوب بوده است.ها در سالزایش یافته، چرا که مدیریت دهیاریدرصد اف 35

ای برای آبرسانی، برق و گاز روستایی اختصاص یافته است و باید معاون اول رییس جمهوری افزود: با ابتکارات انجام شده منابع ویژه

دولت سهم بیشتری به دهیاران موفق و خالق از محل منابع  همه کارها در روستاها با هماهنگی دهیارها انجام شود.وی با بیان اینکه

ها امکان ادامه حیات ای دفاع کنند که این طرحهای اقتصادیروستاییان اختصاص خواهد داد، تاکید کرد: دهیارها نیز باید از طرح

روستاها خبر داد و گفت: این امکانات  ای سی تی درهزار مرکز 10هزار روستا از نعمت اینترنت و  25دارند.جهانگیری از برخورداری 

باعث شده تا روستاییان برای انجام امور خود نیاز به حضور در شهرها نداشته باشند و باید روستاییان از این امکانات برای معرفی 

گران خارجی را تواند باعث رونق در روستاها شود و حتی گردشهای گردشگری میروستای خود بهره مند شوند. امروز معرفی جاذبه

 1.5به روستاها جذب کند.معاون اول رییس جمهوری از طوالنی شدن روند بررسی الیحه دو فوریتی دولت به مجلس برای اختصاص 
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میلیارد دالر از محل صندوق ذخیره ارزی به روستاها انتقاد کرد و گفت: روستاییان ما باید بتوانند از منابع صندوق توسعه برای توسعه 

 های مناسب اقتصادی بازگردانند.توانند وام ریالی دریافت شده را با راه اندازی طرحسهم داشته باشند و آنها می روستاها

های صنعتی در کشور را به انتخابات وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در روزهای اخیر برخی از افراد افتتاح طرح

 های خود را متوقف نخواهد کرد.ای کارهای جاری و اجرایی خود است و فعالیتدهند، گفت: دولت در حال اجرربط می

وز افتتاح هایی که امرجهانگیری تاکید کرد: اگر بر این اساس بخواهیم تصمیم گیری کنیم باید کشور تعطیل شود در حالی که طرح

 طالع دهند تا با آن برخورد کنیم.ای طرحی ناقص افتتاح شده به ما اشده کامالً تکمیل شده است و اگر در گوشه

های بزرگ که تولید آزمایشی خود را انجام داده اند به خاطر انتظار مردم با حضور معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه طرح

دند سهامی رکشود، گفت: در گذشته به خاطر انتخابات کارهایی نظیر توزیع سود سهام عدالت میمسئوالن عالی رتبه کشور افتتاح می

که حتی به مردم واگذار نشده بود.وی تصریح کرد: امروز در دهمین سالگرد سهام عدالت دولت بر اساس قانون مشکالت سهام عدالت 

ای هستند. امروز همه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام را برطرف کرده تا مردم بدانند دارای چه سهامی و مالک چه کارخانه

 های سهامیدانند که با پرداخت سهم خود مالک برگهن بهزیستی مالک سهام هستند و بقیه شهروندان نیز میخمینی)ره( و سازما

خواهد سود سهام توزیع کند اما ما کنند که میشوند که ارزشمند و قیمت دار است.جهانگیری ادامه داد: دولت را متهم میمی

ها کنیم. مردم بدانند سهامشان در بورس چقدر ارزش دارد و سر هر سال سود نهخواهیم مردم را به معنای واقعی سهام دار کارخامی

ند، کنسهم خود را دریافت کنند.معاون اول رییس جمهوری همچنین با بیان اینکه در اتهامی دیگر دولت را پیر و خسته معرفی می

کجای  ها بررسی کرد. منتقدان بگویند کهه اقدامات آنگفت: پیری و خستگی دولت را نباید با سن افراد بلکه باید با عملکرد و نتیج

درصدی به رشد دو رقمی و تورم دو رقمی به تورم  6.8کار دولت فعلی نسبت به دولت گذشته چند برابر نشده است. آیا رشد منفی 

 11ده است؟ خوشبختانه هزار نفری تبدیل نش 700های گذشته به اشتغال ساالنه تک رقمی تبدیل نشده است؟ آیا اشتغال صفر سال

 91فاز پارس جنوبی در سه سال اخیر راه اندازی شد تا برای نخستین بار برداشت ما از قطر بیشتر شود و میزان خرید گندم در سال 

ها نظیر افزایش یافت.جهانگیری ادامه داد: در همه بخش 95میلیون تن در سال  11.5حدود دو میلیون و چهل تا پنجاه هزار تن به 

گویند وزیری پیر و خسته است باید عملکردش را با وزیران دولت قبل مقایسه بخش سالمت کارهای دولت قابل دفاع است. اینکه می

کنند و ببینند عملکرد او چه بوده است. خوشبختانه مدیریت فعلی مدیریتی کاردان و عصاره مدیریت کشور است و دستاوردهای 

تحول  96دیم مشکالتی نیز وجود دارد که باید با کمک هم این نواقص را برطرف کنیم تا در سال خوبی داشته، در عین حال ما معتق

جدی در معیشت و اشتغال مردم رخ دهد.در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهوری از دو کتاب سند توسعه روستایی و 

 روستاها تقدیر شد./ کارآفرینی در عرصه روستایی رونمایی و از تعدادی از کارآفرینان در
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 مصاحبه ،سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 شودمتحول می آبرسانی به روستاها 97روستا در دولت یازدهم/سال  200هزار و  5تامین آب شرب 

روستا در دولت یازدهم و  200هزار و  5رییس جمهوری در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی از تامین آب شرب 

 .خانوار کشور خبر داد 10رسانی به تمام روستاهای باالی برق

ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی، با گزارش ایانا به نقل از پایگاه خبری ریاست جمهوری، حسن روحانی امروز در همایش به

 هتأکید بر اینکه همواره مسئولین، کارگزاران و وزرا را بر توسعه و آبادانی روستاها، فرا می خواند، گفت: این فراخوان نه به خاطر اینک

شود، یه از روستاها آغاز میرویک روستایی زاده هستم، بلکه به خاطر آنکه تولید و حرکت اقتصادی و پیشگیری از مهاجرت های بی

 .لذا روستا می تواند پایه و ستون اقتصاد سربلند یک کشور باشد

خانواری که برق نداشته باشد، وجود ندارد، گفت: ورود برق به روستا اقدام  10وی با اشاره به اینکه امروز در کشورمان روستای باالی 

، شاهد تحول 97تاها ایجاد کند و همچنین بر اساس اعالم وزیر نیرو در سال تواند تحول جدیدی را در توسعه روسبزرگی است و می

روستا آب  200هزار و  5رئیس جمهور ادامه داد: در طول دولت یازدهم به .رسانی به روستاها خواهیم بودبزرگی در زمینه آب

 2،  95ب روستایی وجود نداشت، اما سال در بودجه ردیفی برای آ 92آشامیدنی سالم رسیده است؛ این در حالی است که در سال 

میلیارد تومان برای آب روستایی اختصاص خواهد  200هزار و  2هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص یافت و امسال نیز بیش از 

روستایی  200ر و هزا 5وی افزود: .، آبرسانی به همه روستاهای کشور، تکمیل خواهد شد97ریزی این دولت در سال یافت. با برنامه

شود و این نشان دهنده ارزشمند بودن این حرکت میلیون نفر را شامل می 4کنند، جمعیتی بالغ بر که امروز از آب سالم استفاده می

 بزرگ است تا روستاییان با آرامش، رفاه و بهداشت بیشتر بتوانند در روستا زندگی کنند

http://www.iana.ir/fa/news/42462/%D8%AA%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42462/%D8%AA%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

242 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 روز مزرعه و انتقال یافته های تحقیقاتی به نحو شایسته ای برگزار شود

نقش آفرینی در تأمین امنیت غذایی و ارتقای کمی و کیفی تولیدات رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اعالم اینکه 

زراعی و اصالح ارقام نژادی و بهبخش کشاورزی از مهم ترین رسالت های حاکمیتی سازمان است از مدیران خواست تا برنامه های به

 .زراعی و باغی را متناسب با شرایط اقلیمی کشور اقدام کنند

عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اسکندر زند طی نامه ای به همه رئیسان مؤسسه ها و  روابط به گزارش ایانا از

مراکز تحقیقاتی تابعه با اعالم اینکه نقش آفرینی در تأمین امنیت غذایی و ارتقای کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی از مهم 

زراعی و اصالح ارقام زراعی و باغی را متناسب نژادی و بهت تا برنامه های بهترین رسالت های حاکمیتی سازمان است از مدیران خواس

با شرایط اقلیمی کشور اقدام کنند.وی این فعالیت ها را از جمله مهم ترین راهبرد های سازمان در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در 

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین احدهای سازمانی شد. سازمان دانست و خواستار سرلوحه قراردادن آن دربرنامه های اجرایی و

رقم زراعی و باغی برای بهره برداری کشاورزان و باغداران معرفی شده است ، از  500دراین نامه با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 

د اهداف واالی کشاورزی دانش مدیران مؤسسه ها و مراکز تابعه خواست تا به منظور جلب مشارکت و حمایت های الزم برای پیشبر

بنیان در اسرع وقت نسبت به تشکیل ستاد برگزاری روز مزرعه و انتقال یافته های تحقیقاتی اقدام کرده و مراسم روز مزرعه با شعار 

 .شود برگزار ای شایسته نحو به «کشاورزی مهارت و دانش انتقال کانون آموزشی –ایستگاه های تحقیقاتی »

http://www.iana.ir/fa/news/42474/%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 شودماه در تهران برگزار میاردیبهشت 12چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی 

های اندیشی میان پژوهشگران و اندیشمندان حوزهوفناوری در کشاورزی گفت: ایجاد فضای تعامل و همدبیر علمی چهارمین همایش نان

مختلف کشاورزی، ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی و فناوری مرتبط با کشاورزی و نانوفناوری، نقد و بررسی وضعیت فعلی کاربرد 

 .برگزاری این همایش است اندازهای آینده، از اهدافنانوفناوری در کشاورزی و چشم

مریم هاشمی دبیر علمی چهارمین همایش نانوفناوری تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان به گزارش ایانا از روابط عمومی 

در کشاورزی با بیان این مطلب گفت: کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع سیاستگذاری و توسعه کاربرد فناوری 

های مختلف کشاورزی، ارائه اندیشی میان پژوهشگران و اندیشمندان حوزهانو در بخش کشاورزی با هدف ایجاد فضای تعامل و همن

دستاوردهای نوین پژوهشی و فناوری مرتبط با کشاورزی و نانوفناوری، نقد و بررسی وضعیت فعلی کاربرد نانوفناوری در کشاورزی و 

کرده « های نویناندازها و افقچشم»به برگزاری چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی با شعار اندازهای آینده، اقدام چشم

های نوین پژوهشی در این همایش، به منظور ایجاد بستری مناسب برای تبادل آراء متخصصان و وی افزود: در کنار ارائه یافته.است

خصوصی، برگزاری میزگردهای تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته های مختلف کشاورزی و مشارکت بخش کارشناسان حوزه

جانیه بخش کشاورزی و اطمینان از سالمت محصوالت تولیدی، نقد و بررسی است. همچنین با توجه به اهمیت توسعه همه 

 اساس فناوری نانو، بخش قابلهای تولید شده بر محیطی فرآوردههای موجود در حوزه ارزیابی، تعیین کارایی و اثرات زیستزیرساخت

دبیر علمی چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی یادآور شد: به منظور  های همایش به این مقوله خواهد پرداخت.توجهی از برنامه

لی الملهای برجسته علمی و نخبگان ملی و بیندستیابی به این اهداف، برگزاری همایش با حضور فعال مسئوالن اجرایی، شخصیت

های مختلف کشاورزی اعم از تولید، صنایع تبدیلی و سالمت انواع محصوالت گیاهی، دامی و نقش نانوفناوری در بخش در محورهای

ها، تحلیل اقتصادی و اجتماعی توسعه ها و چالشسازی مصرف محصوالت نانو: فرصترویکردهای کارآمد ترویج و فرهنگ پروری،آبزی

ارزیابی ایمنی، مقررات و  های اقتصاد مقاومتی، توسعه نانوفناوری کشاورزی در راستای سیاستمحصوالت نانو در کشاورزی

 ریزی شد.المللی در نانوفناوری کشاورزی برنامهاستانداردهای ملی و بین

http://www.iana.ir/fa/news/42341/%DA%86%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 فروش دانش فنی و فرموالسیون سموم گیاهی کشاورزی با پایداری باال به بخش خصوصی

 رئیس بخش نانوتکنولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: استفاده ناآگاهانه، بی رویه و بی مورد از سموم شیمیایی باعث

ایجاد ناهنجاری ها و نابسامانی هایی در چرخه زیست موجودات و کنش طبیعی طبیعت شده است. این مسأله در تولید محصوالت 

کشاورزی سبب ایجاد بقایای سموم می شود و به عنوان عاملی خطرناک برای سالمت انسان و آلودگی محیط زیست به شمار می 

هشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، لیال مامنی با بیان این مطلب گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی به گزارش ایانا از روابط عمومی پژو.رود

کشاورزی به عنوان توسعه دهنده کاربرد نانو در زمینه سموم کشاورزی و در راستای بهبود اثربخشی سموم کشاورزی، طی قراردادی 

زی بر پایه آزادیراختین با پایداری باال به یکی از واحدهای هفت ساله نسبت به فروش دانش فنی و فرموالسیون سموم گیاهی کشاور

 .تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی در کشور اقدام کرده است

وی با بیان این که سموم کشاورزی بر پایه آزادیراختین عالوه بر افزایش عملکرد و کسب رضایت کشاورزان فاقد عوارض زیست 

ح کرد: استفاده ناآگاهانه، بی رویه و بی مورد از سموم شیمیایی باعث ایجاد ناهنجاری ها و محیطی سموم شیمیایی هستند، تصری

نابسامانی هایی در چرخه زیست موجودات و کنش طبیعی طبیعت شده است. این مسأله در تولید محصوالت کشاورزی سبب ایجاد 

 لودگی محیط زیست به شمار می رود. بقایای سموم می شود و به عنوان عاملی خطرناک برای سالمت انسان و آ

 ها، برداشت زود هنگامرئیس بخش نانوتکنولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی یادآور شد: سم پاشی های مکرر در گلخانه

محصوالت پس از سم پاشی و ارایه آنها به بازار و مصرف این محصوالت به صورت خام و تازه، سالمت مصرف کنندگان را به طور 

های آب زیرزمینی می شود. در این میان بکارگیری دی تهدید می کند و باعث ایجاد آلودگی در محصوالت زراعی و باغی و سفرهج

 و بهبود فرموالسیون سموم بوتانیکال راهکاری مناسب برای حل بخشی از این مشکالت به حساب می آید. 

رنشان کرد: کاربرد سموم بوتانیکال مانند نیم )آزادیراختین( با همه استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در عین حال خاط

مزایایی که دارند، به دلیل حساسیت آنها به نور خورشید و گرما در بسیاری از موارد مقرون به صرفه نیستند. در این راستا محققان 

را ارائه کرده اند که مشکل ناپایداری آنها در برابر  نانوفناوری پژوهشکده طی تحقیقات خود فرموالسیون جدید و پایداری از این سموم

هند به عنوان بزرگترین تولید  EXIMنور و گرما را ندارد.مامنی در پایان با اشاره به ارزش باالی این سموم خاطرنشان ساخت: بانک 

 1.3کش های زیستی جهانی معادل  ارزش بازار آفت 2011کننده محصوالت بر پایه عصاره نیم) آزادیراختین( اعالم کرد که در سال 

 درصد تا سال جاری میالدی برای این بازار پیش بینی شده است. 15.8میلیارد دالر بوده و رشد ساالنه 

http://www.iana.ir/fa/news/42328/%D9%81%D8%B1 
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 دیدهامصاحبه، سخنرانی، باز
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 های جنگلداری لغو شدجلسه جاللی با مجریان طرح

 .های جنگلداری لغو شدها، مراتع و آبخیزداری کشور با مجریان طرحبرگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان جنگل

جلسه مشترکی با حضور خدا کرم جاللی رئیس  به گزارش خبرنگار ایانا، قرار بود امروز در دفتر معاونت امور جنگل )ستاد چالوس(

 های جنگلداری شمال برگزار شود.ها، مراتع و آبخیزداری کشور و تمام مجریان طرحسازمان جنگل

 ها لغو و به زمان دیگری موکول شد. هنوز زمان دقیق برگزاری جلسه بعدی مشخص نشده است.این جلسه به دلیل تداخل برنامه

ساله توقف  10های کشور در دوره دولتی و خصوصی از آن جهت مهم است که سرنوشت حفاظت از جنگل جلسه مشترک بین بخش

 های شمال را مشخص خواهد کرد./برداری تجاری از جنگلبهره

http://www.iana.ir/fa/news/42484/%D8%AC%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42484/%D8%AC%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم 

 

246 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 های جنگلداریها و مجریان طرحبرگزاری گردهمایی، با حضور رئیس سازمان جنگل

ن دیدار به گزارش خبرنگار ایانا، ای.کندهای جنگلداری شمال کشور دیدار میها روز یکشنبه با تمام مجریان طرحرئیس سازمان جنگل

ای که برای مجریان فروردین ماه سال جاری، در سالن جلسات حوزه معاونت امور جنگل )ستاد چالوس( انجام خواهد شد. در نامه 20

های های جنگلداری سراسر کشور ارسال شده است، هدف از برگزاری این جلسه، بحث و بررسی پیرامون ادامه فعالیت طرحطرح

برداری ، توقف بهره95های مختلف، اعالم شده است.مجلس شورای اسالمی در هشتم آذرماه سال کتجنگلداری، تحت مدیریت شر

قانون برنامه ششم قرار بود از ابتدای این برنامه، طرح تنفس به  48های کشور را تصویب کرد. بر اساس بند الف ماده تجاری از جنگل

رای نیاورد، این ماده به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. در  48لیات ماده های شمال اجرا شود اما از آنجا که کیکباره در جنگل

مکرر که پس از اصالحات  48جریان اصالحات کمیسیون تلفیق، مواد دیگری به بند مربوط به اجرای طرح تنفس افزوده شد. در ماده 

ویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ماه سال گذشته مجددا در صحن علنی مجلس مطرح شد، با تصدی 23کمیسیون تلفیق، 

های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع اعالم شد. بر اساس برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگلهرگونه بهره

نین دولت رسد، نبود. همچداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میهای جنگلاین مصوبه دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح

داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام های جنگلمکلف شد نسبت به اصالح آن دسته از طرح

برداری درخت با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش آوری و بهرهرسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کند.در تبصره این بند هم جمعنمی

ها، مراتع و آبخیزداری کشور زده و غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگلک سرپا، افتاده، الپی، آفتجنگل از درختان پیر، خش

ربوطه به های ممجاز اعالم شد. از آنجا ماده مربوط به تنفس جنگل نتوانست نظر شورای نگهبان را تأمین کند، بار دیگر بند و تبصره

مجلس شورای اسالمی برای تأمین نظر شورای نگهبان، اصالحاتی در قانون انجام داد. در مجلس بازگردانده شد. کمیسیون کشاورزی 

بهمن ماه سال گذشته با تصویب صحن علنی مجلس شورای اسالمی، تنها برداشت از  26نهایت با اصالحاتی که در قانون ایجاد شد، 

، وزیر جهاد 95م شد.قبل از این مصوبه مجلس، در آبان ماه سال ها مجاز اعالزده، با مجوز سازمان جنگلشده و آفتکن درختان ریشه

های شمال شده بود. به این ترتیب دولت و مجلس برای نجات برداری تجاری از جنگلای خواستار توقف بهرهکشاورزی نیز طی ابالغیه

ی پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی های شمال کشور هم داستان شدند.بدون شک اجرای این تصمیم مهم نیازمند اعتبار براجنگل

های شمال کشور، هنوز با هزار هکتار از جنگل 150های جنگلداری در است. اما با وجود اخذ این تصمیم مهم و توقف اجرای طرح

، یتر خداکرم جاللی وعده داده بود که از ابتدای سال جارهای تعطیل شده، قراردادی منعقد نشده است. پیشنیروهای حفاظتی طرح

های جنگلداری پایان یافته، قرار داد منعقد کند اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.بخشی از تعهدات مجریان با نیروهای حفاظتی طرح

های جنگلداری وظایف دیگری نظیر احیا و های جنگلداری این است که از جنگل در مقابل قاچاق حفاظت کنند. مجریان طرحطرح

ها به دلیل کمبود نیرو، شود. سازمان جنگلها نیز از محل فروش چوب تأمین میه دارند و درآمدهای این طرحکاری نیز به عهدجنگل

ر ها دبازنشسته شدن چهار هزار نفر از پرسنل این سازمان و عدم دریافت مجوز جذب نیروی جدید، قادر نیست به تنهایی از جنگل

های جنگلداری که اقتصاد آنها مبتنی بر برداشت چوب از جنگل بوده، به یل طرحمقابل قاچاقچیان حفاظت کند. از سوی دیگر تبد

و طرح اند. زیرا دهای صرفا حفاظتی، نیازمند تزریق بودجه است که متأسفانه تمام دولت نیز در این رابطه سابقه خوبی نداشتهطرح

است.  ریق اعتبارات دولتی به اهداف خود دست نیافتهدلیل عدم تزبه "خروج دام از جنگل"و  "های شمالصیانت از جنگل"بزرگ 

رسد جلسه روز یکشنبه، بخش زیادی از ابهامات موجود درباره نحوه تعامل دولت با فعاالن بخش خصوصی برای نجات به نظر می
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جود کمک خواهد کرد های شمال کشور را رفع کند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا خروجی این جلسه، به رفع مشکالت موجنگل

 یا خیر./

http://www.iana.ir/fa/news/42435/%D8%A8%D8%B1%DA% 
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 نوغان داری
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 96قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم در سال  درصدی 9افزایش 

درصد  9تومان تعیین شد که  100هزار و  18رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت :قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم امسال 

 .بیشتر از پارسال است

علی اصغر داداش پور با اشاره .شتر استدرصد بی 9تومان معادل  500به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قیمت خرید امسال هزار و 

هزار  13به اینکه توزیع تخم نوغان بین نوغانداران گیالنی از اول اردیبهشت آغاز می شود افزود : پیش بینی می شود امسال بیش از 

کز توسعه شعبه مر 10رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت : توزیع تخم نوغان در .جعبه تخم نوغان در گیالن توزیع شود

نوغانداری در لنگرود ، شلمان ، الهیجان ، آستانه اشرفیه ، بندرانزلی ، شفت ، فومن ، صومعه سرا، طاهرگوراب و کسما انجام می 

تومان است گفت : بیمه  500هزار و  7سال گذشته تغییری نکرده و  15داداش پور با بیان اینکه قیمت هر جعبه تخم نوغان در .شود

وی به نوغانداران توصیه کرد .تومان است 500هزار و  18هزار تومان تعیین شده که سهم نوغانداران  37وغان نیز هر جعبه تخم ن

برای تولید پیله تر ابریشم با کیفیت تلمبارهای پرورش کرم ابریشم را بهسازی . ضد عفونی کرده و همچنین نهالستان های توت را 

نوغانداری کشور افزود : کارشناسان حوزه نوغانداری و جهاد کشاورزی در شهرستان ها رییس مرکز توسعه .وجین و کود پاشی کنند

 .آماده ارائه خدمات مشاوره ای به نوغانداران هستند

http://www.iana.ir/fa/news/42532/%D8%A7%D9% 
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 نوغان داری
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱ریخ: تا

 تخم نوغان هفته اول اردیبهشت توزیع می شود

 13داداش پور با اشاره آغاز توزیع تخم نوغان بین نوغانداران گیالنی از اول اردیبهشت ، گفت : پیش بینی می شود امسال بیش از 

 .هزار جعبه تخم نوغان در گیالن توزیع شود

علی اصغرداداش پور رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اشاره به اینکه توزیع ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

تخم هزار جعبه  13تخم نوغان بین نوغانداران گیالنی از اول اردیبهشت آغاز می شود افزود : پیش بینی می شود امسال بیش از 

شعبه مرکز توسعه نوغانداری در  10رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت : توزیع تخم نوغان در .نوغان در گیالن توزیع شود

داداش پور .لنگرود ، شلمان ، الهیجان ، آستانه اشرفیه ، بندرانزلی ، شفت ، فومن ، صومعه سرا، طاهرگوراب و کسما انجام می شود

تومان است گفت : بیمه هر جعبه تخم  500هزار و  7سال گذشته تغییری نکرده و  15ر جعبه تخم نوغان در با بیان اینکه قیمت ه

وی به نوغانداران توصیه کرد: برای تولید پیله .تومان است 500هزار و  18هزار تومان تعیین شده که سهم نوغانداران  37نوغان نیز 

یشم را بهسازی . ضد عفونی کرده و همچنین نهالستان های توت را وجین و کود پاشی تر ابریشم با کیفیت تلمبارهای پرورش کرم ابر

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود : کارشناسان حوزه نوغانداری و جهاد کشاورزی در شهرستان ها آماده ارائه خدمات .کنند

  .مشاوره ای به نوغانداران هستند

http://www.yjc.ir/fa/news/6042047/%D8% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۵ : تاریخ

 میلیارد دالر برآورد شد 16ها در سوریه بر کشاورزی خسارت درگیری :فائو
میلیارد دالر خسارت به دلیل نابودی  16ن، بیش از ترین گزارش فائو، جنگ در سوریه، عالوه بر تلفات انسانی فراوابر اساس تازه 

  .های کشاورزی بر این کشور وارد کرده استمحصوالت کشاورزی و دامی و نیز تخریب دارایی

در جمهوری اسالمی ایران، بر  به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( خبرگزاری فارسبه گزارش 

المللی درباره آینده سوریه در بروکسل منتشر شد، جنگ در این کشور اساس گزارش جدید فائو که پیش از برگزاری کنفرانس بین

توان نیاز به سازی مجدد بخش کشاورزی میها و خسارات بسیاری به تولید محصوالت کشاورزی وارد کرده است، اما با فعالآسیب

 .ای کاهش دادهای بشر دوستانه و مهاجرت را به میزان قابل مالحظهمکک

اولین ارزیابی جامع در سطحی ملی درباره آسیب « برآورد هزینه: کشاورزی در سوریه پس از شش سال بحران»این گزارش با عنوان 

خانوار در سراسر سوریه، مصاحبه با  500هزار و  3جنگ به بخش کشاورزی در این کشور است. این ارزیابی شامل پیمایش بیش از 

خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو، با اشاره به این .های کشاورزی اولیه و ثانویه می شودگروه اجتماعی و تحلیل داده 380بیش از 

 ی شامل آنهایی کهها سوردهد که کشاورزی، در بحبوحه این جنگ، راهی برای زندگی میلیوناین پیمایش نشان می»گزارش گفت: 

گذاری افزایش سرمایه»وی در ادامه گفت: «.کنند، پدید آورده استدر داخل کشور آواره شده و یا در مناطق روستایی زندگی می

های بشردوستانه را به میزان قابل مالحظه ای کاهش داده و همچنین تأثیر تواند نیاز به کمکبرای بهبود بخش کشاورزی می

ای دفتر نمایندگی فائو در ایران، در گزارش مذکور حدود بر اساس اطالعیه رسانه«.قف جریان مهاجران داشته باشدگیری بر توچشم

های اولیه کشاورزی مانند بذر، کود و سوخت برای به کار انداختن درصد از جوامع مورد تحقیق اعالم کردند که اگر از پشتیبانی 95

کنند، های دیگر، ترک میهای جدید در مکانعداد افرادی که مناطق روستایی را برای یافتن فرصتموتورهای آبیاری برخوردار باشند، ت

درصد  75های اصلی این تحقیق فائو بیش از بنابر یافته.کاهش یافته و مهاجران و آوارگان داخلی تشویق به بازگشت خواهند شد

 .کنندخود، اگرچه در مقیاس بسیار کمتر، کشاورزی میخانوارهای مناطق روستایی سوریه هنوز هم برای تأمین غذای 

درصد خانوارهای سوری اعالم کردند که کمبود کود یکی از موانع اصلی تولید محصوالتی چون گندم، جو و  60همچنین حدود 

دیگر موانع مهم ها به عنوان های آبیاری و آبشخورهای دامها و تخریب سیستمکمبود سوخت، شیوع آفات و بیماری .حبوبات است

، مالکیت دام خانگی در سوریه 2011 سال از گزارش این اساس  بر.است بر سر راه تولید غذای مورد نیاز مردم سوریه نام برده شده

با .درصد برای ماکیان رسیده است 47درصد برای بزها و  48درصد برای گوسفندان،  52درصد برای گاوها،  57کاهش یافته و به 

ا و تولید غذای خانگی و افزایش شدید قیمت غذا، در سوریه نسبت درآمد صرف شده در غذا به میزان زیادی باال رفته کاهش درآمده

کردند؛ اما در زمان انجام این پیمایش درصد از درآمد سالیانه خود را صرف غذا می 25است. پیش از بحران، خانوارهای سوری حدود 

خانوارها بیش از نیمی از درآمد سالیانه خود را به تهیه غذا اختصاص داده بودند. این درحالی درصد  90، بالغ بر 2016در سپتامبر 

 16بنا بر تحلیل فائو از مجموع خسارت .جمعیت روستاها در سوریه به نصف کاهش یافته است 2016تا  2011است که از سال 

 هایپناهگاه دامپزشکی، هایکیلینیک تجاری، مزارع آالت،ماشین تراکتورها، مانند –ها میلیارد دالری، زیان وارد شده به دارایی

 در احتماال رقم این. است شده زده تخمین دالر میلیارد 3 از بیش –یسات فراوروی تأس و آبیاری هایسیستم ها،گلخانه حیوانات،

با این وجود در سوریه حدود .یافت خواهد افزایش کرد، ارزیابی را درگیری اصلی مناطق در وارده هایخسارت تمام بتوان که صورتی

های وارده در میلیارد دالر خسارت به دلیل نابودی و آسیب به تولیدات کشاورزی پدید آمده است. در بخش دام نیز خسارت 6.3
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نه اولیه به گزارش فائو ، هزی.رسدمیلیون دالر می 80میلیارد دالر برآورد شده و در بخش شیالت نیز رقم خسارت به  5.5حدود 

تداوم بحران، صلح نسبی یا  – بازسازی بخش کشاورزی سوریه در یک بازه سه ساله، بسته به اینکه چه تغییری در وضعیت پدید آید

در این گزارش یک برنامه واکنش برای هر کدام از سه .است شده زده تخمین دالر میلیارد 17.1 تا میلیارد 10.7 بین –صلح کامل 

از سال .باال تشریح شده که شامل پرداختن به مسائل مهمی چون استفاده پایدار از منابع آب برای آبیاری استسناریویی احتمالی 

میلیون سوری در مناطق روستایی و شبه شهری حلب، الحسکه، درعا،  2.4، فائو از معیشت، تغذیه و امنیت غذایی بیش از 2011

متن کامل گزارش فائو به زبان انگلیسی از طریق .قنیطره حمایت کرده است دیرالزور، حما، حمص، ادلب، حومه دمشق، سویداء، و

 .آدرس اینترنتی برای همگان به ایگان قابل دسترسی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960114000620 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۱ : اریخ

 درصد کاهش یافت 21تولید بزرگترین صادر کننده چای به ایران  :رویترز
  .درصد کاهش یافت 21رویترز اعالم کرد:تولید بزرگترین صادر کننده چای به ایران در ماه فوریه  

به نقل از رویترز، شرکت دولتی چای هند اعالم کرد: تولید چای این کشور در  خبرگزاری فارسالمللی به گزارش گروه اقتصاد بین

هزار تن رسید. عامل اصلی کاهش تولید، خشکسالی  13.54درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  21ماه فوریه با کاهش 

هزار تن  8.41« تامیل نادو»ای اعالم کرد:در ماه فوریه منطقه چای هند طی بیانیهشرکت دولتی .است« تامیل نادو»در ایالت جنوبی 

  .درصد با کاهش همراه بوده است 20چای تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

ه کشورهای را عمدتا ب CTC بر اساس این گزارش، هند که دومین کشور بزرگ تولید کننده چای جهان است، محصول صادراتی درجه

 .کندمصر، پاکستان و انگلیس و چای گونه ارتدوکس خود را به عراق، ایران و روسیه صادر می

شود و بقیه هزار تن آن در داخل تولید می 30هزار تن مصرف چای خشک دارد که حدود  100به گزارش فارس، ایران ساالنه حدود 

 شوداز کشورهایی که عمدتا هند است، وارد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960121000996 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۱/۰۹ : تاریخ

 میلیون گرسنه بر جا گذاشته است   ۳0تداوم جنگ و بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا 
ها سبب شده است نیمی دهد که مناقشات و تداوم بحرانفائو( نشان می)جدیدترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

  .تر شوداز مردم سوریه دچار ناامنی غذایی شدید شده و وضعیت تغذیه در یمن و عراق نیز وخیم

به نقل از نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی )فائو( در جمهوری اسالمی ایران، گزارش اخیر فائو با  فارس خبرگزاریبه گزارش 

 FAO Regional Overview of Food Insecurity) «بازبینی منطقه ای ناامنی غذایی در خاور نزدیک و شمال آفریقا»عنوان 

in the Near East and North Africa) که در پنج سال گذشته سطح امنیت غذایی و تغذیه در خاور نزدیک و دهد نشان می

تحقق یافته و منجر به  2010این امر باعث شده تا پیشرفت های مداومی که پیش از سال .شمال آفریقا به شدت کاهش یافته است

زارش اعالم شده که وخامت کاهش شیوع سوءتغذیه، عقب ماندگی رشد، کم خونی و فقر شده بود، عمال کم رنگ شود. در این گ

 .شرایط در منطقه عمدتا ناشی از شیوع و شدت مناقشات و بحرانهای طوالنی بوده است

استفاده کرده و نشان داده که شیوع ناامنی شدید غذایی در جمعیت  (FIES)فائو در این ارزیابی از مقیاس تجربه ناامنی غذایی 

درصد بوده که به معنای به مخاطره افتادن  9.5نزدیک به  2015و  2014سالهای  بزرگسال خاور نزدیک و شمال آفریقا در فاصله

عبدالسالم اولد احمد، دستیار مدیر کل فائو و نماینده منطقه ای این سازمان .است  میلیون نفر در این منطقه 30امنیت غذایی تقریبا 

ریسک های متعدد ناشی از مناقشات، کمبود آب و تغییرات  در خاور نزدیک و شمال آفریقا، در اینباره گفت: این منطقه به دلیل

ای در خصوص امنیت غذایی مواجه است. کشورهای منطقه باید به منظور دستیابی به هدف توسعه های بی سابقهاقلیمی با چالش

 .ند، مدیریت پایدار جامع و بلندمدت آب را نیز اعمال کن2030پایدار برای پایان دادن به گرسنگی تا سال 

از کمبود  های ناشیهای الزم برای اینکه کشاورزان بتوانند با چالشدستیار مدیر کل فائو همچنین تأکید کرد که یکی از پیش شرط

 .است «آمیز و با ثباتمحیطی صلح» آب و تغییرات اقلیمی مقابله کنند، برخورداری از 

و باعث شده تا بیش از نیمی از جمعیت این کشور نیازمند کمکهای عمیق تر شده  2016و  2015های بحران سوریه به ویژه در سال

تعداد افراد دچار ناامنی غذایی و آوارگان داخلی در  .میلیون نفر دیگر نیز، عمدتا در کشورهای همسایه، آواره شوند 4.8غذایی بوده و 

، کمبود آب و 2030اقشات و بحرانها، تا سال گزارش فائو تأکید می کند که عالوه بر من.یمن و عراق نیز در حال افزایش هستند

تغییرات اقلیمی بنیادیترین چالشها در برابر پایان بخشیدن به گرسنگی، دست یافتن به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی 

ه به اعث وابستگی این منطقپایدار است. کمبود آب از عوامل تغییر ناپذیر در تولیدات کشاورزی خاور نزدیک و شمال آفریقا بوده و ب

فائو در منطقه یاد شده جمع آوری شده « ابتکار منطقه ای کمبود آب »بر اساس مدارکی که در چارچوب .واردات غذایی شده است

. داست، انتظار می رود تغییرات اقلیمی امنیت غذایی را در حوزه برخورداری، دسترسی، ثبات و بهره برداری از غذا تحت تأثیر قرار ده

 .این در حالی است که بیشتر تأثیرات تغییرات اقلیمی در منطقه برخورداری از آب را نیز به مخاطره انداخته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960109000685 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۱/۱۹ : تاریخ

 سال گذشته رسید 40تولید غالت در روسیه به بیشترین میزان 
سال گذشته رسیده و این کشور قصد دارد میزان  40وزیر کشاورزی روسیه اعالم کرد: تولید غالت در این کشور به بیشترین میزان  

به نقل از راشاتودی وزیر  خبرگزاری فارسالملل بینبه گزارش گروه اقتصاد  .تن در سال برساند 6صادرات گندم را به بیش از 

 .سال گذشته رسیده است 40کشاورزی روسیه اعالم کرده است که میزان تولید غالت در این کشور به بیشترین میزان 

سال گذشته بوده است. این  38ه بهترین نتیجه طی میلیون تن غالت برداشت کرده ک 117به گفته الکساندر تچوا روسیه امسال 

بینی وزیر کشاورزی این میلیون تن انجام شده بود. این نتیجه بسیار بهتر از پیش 127به میزان  1978میزان برداشت تنها در سال 

یی مناسب احتماالً به وهوامیلیون تن را عنوان کرده بود. وی گفته بود در صورت شرایط آب 110کشور است که پیش از این رقم 

های اخیر افزایش داشته است. وی درصد در سال 60به گفته وزیر کشاورزی روسیه بازدهی تولید تا .میلیون تن برسد 116تا  113

 .درصدی داشته باشد 25سال آینده رشد  15بینی کرد که تولید غالت طی پیش

میلیون تن آن گندم خواهد  28میلیون غالت صادر کند که  35روسیه قصد دارد که  2017 - 2016وی همچنین گفت در سال 

توجهی صادرات غالت خود را طی دو سال گذشته افزایش داده است و در جایگاه بر اساس این گزارش روسیه به طور قابل.بود

یکی از  را از سر گرفته که ترین صادرکنندگان گندم، در کنار کانادا و آمریکا قرار گرفته است. این کشور صادرات گندم به مصربزرگ

 .شودترین مشتریان گندم در جهان محسوب میبزرگ

میلیون تن برسد.  6رود که این رقم در آینده به رسد و انتظار میمیلیون تن می 5الی  4میزان صادرات گندم این کشور ساالنه به 

 .اندولید بیشتر گندم در مصر مذاکره کردههای الزم برای تمسکو و قاهره درباره همکاری برای فراهم کردن زیرساخت

های گذشته از واردکنندگان گندم از روسیه بود. امسال با تولید بیشتر به خودکفایی رسیده است و ایران در سالبه گزارش فارس،

 .احتماالً برنامه صادرات نیز خواهد داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960119000751 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

های انجمن صنعتی  / طرح2020میزان نقش کشاورزی هوشمند در سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا پس از 

 ی پایدار کشاورزیوربرای بهره (CEMA) آالت کشاورزی اروپاماشین

کشاورزی دقیق می تواند نقش مهمی در تولید محصوالت کشاورزی اتحادیه اروپا به گونه ای پایدار بازی کند. اما سازمان های غیر 

ادعا می کنند که چناچه تولید مواد غذایی در دست صنعت کشاورزی غذایی قرار گیرد، عواقب فاجعه  ( green NGOs) دولتی سبز

کشاورزی دقیق می تواند نقش مهمی در تولید محصوالت کشاورزی اتحادیه اروپا به گونه ای پایدار بازی کند. اما .داشت باری خواهد

ادعا می کنند که چناچه تولید مواد غذایی در دست صنعت کشاورزی غذایی قرار (  green NGOsسازمان های غیر دولتی سبز )

 post-2020 CAP (EU's commonگزاران اتحادیه اروپا در حال حاضر برای گیرد، عواقب فاجعه باری خواهد داشت.قانون

agricultural policy  مرکز مشاوره ای  2020: سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا( ، سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا بعد از سال ،

 راه اندازی کرده اند، به طوری که کشاورزی هوشمند هسته اصلی گفت وگوها است. 

، انجمن کشاورزان و تعاونی های کشاورزی اروپایی ، معتقد است که  EURACTIV ،Copa-Cogecaزارش ایانا از سایت به گ

باید نوسازی )مدرن( شود در غیر این صورت کشاورزان اتحادیه اروپا قادر نخواهد بود به رقابت پویا در بازار جهانی  CAPسیاست 

، اشاره کرد که کشاورزان مایل به سرمایه گذاری در فن آوری ها  Copa-Cogecaاسی ادامه دهند.دانیل آزودو، مشاور ارشد سی

 نیستند، اما چناچه ارزش استفاده از فناوری را مشاهده کنند، این کار را انجام خواهند داد.

کاری، نیاز به مشاهده  یک کشاورز قبل از درگیر شدن در"، دیدگاه مشابهی دارد، وی گفت:  Copa-Cogecaپائولو گوویا ، تحلیلگر 

باید موانع را در زمینه ایجاد نوآوری ها ازبین  CAP اما هر دو کارشناس هشدار دادند که سیاست جدید"نتایج دارد ، تا باور کند.

 می تواند انجام دهد این است مشکالت قانونی در رابطه با تکنیک های جدید ایجاد نشود به CAPبرای مثال آنچه "ببرد.وی افزود:

به جایگاهی برای کارآفرینی برای ،  post-2020 CAPطوری که کشاورزان بتوانند از آن فن آوری استفاده کنند . همچنین 

 "کشاورزان نیاز دارد.

  CAPتطبیق ارکان 

معتقد است، نکته اصلی این تکنیک های جدید در افزایش پایداری محیط زیست  Farm Europeلوک ورنت، تحلیلگر کشاورزی 

 شد اقتصادی اروپا است که در توسعه روستایی نقش مثبتی بازی می کنند.و ر

کشاورزی دقیق پتانسیل عظیمی دارد ومی تواند به گونه ای عملی و کارآمدتر به کشاورزان این امکان را بدهد تا به "ورنت گفت: 

دگی در اتحادیه اروپا، و مشکل در سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن مدل مزرعه خانوا"وی افزود: "بهبود شیوه های زراعی اقدام کنند.

الزم است تا اقداماتی در زمینه سرمایه گذاری و تشویق انجام شود. افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی دقیق می تواند به حل تنگناها 

کشاورزی دقیق  در زمینه CAPبرای آگاه شدن از چگونگی سیاستآاینده  EURACTIVاین درحالی است که سایت "کمک کند.

)یک حزب سیاسی سوسیال دموکراتیک در  Partito، عضو حزب  Paolo de Castro، با اعضای پارلمان اروپا گفت و گو کرد.

ایتالیا( و معاون رئیس کمیته کشاورزی ، تاکید کرد به منظور امکان استفاده ایمن و کارآمد از فناوری، سیاست گذاران اتحادیه اروپا 

عقول و متناسبی را معرفی کنند. همچنین چارچوب قانونی باید ساده تر و انعطاف پذیر تر شود تا به موقع و موثر به باید مقررات م

میان  همکاری"همچنین روند تبادل دانش و استفاده از یکپارچه سازی منابع مطابق با  "وی افزود : "اتخاذ تصمیم گیری ها بینجامد.

 "ا ایده های خالقانه از طریق ترکیب منابع مختلف به دست آید.، باید ترویج داده شود ت"رشته ای
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Paolo de Castro :افزایش سرمایه گذاری های در زمینه توسعه فن آوری های هوشمند کشاورزی و استفاده گسترده در "گفت

ت هادر حوزه دیجیتال مسیر یکپارچه سازی منابع باید به کار گرفته شود که شامل آب و هوا، انرژی، سیاست کشاورزی و سیاس

به باور وی، بزرگترین چالش ، درگیر شدن کشاورزان در این فرآیند است، چرا که قرار است آن ها به عنوان تقاضاکنندگان  "است.

برای رسیدن به هدف باید از مدلی استفاده کنیم "اصلی راه حل های نوآورانه باشند.معاون رئیس کمیته کشاورزی خاطر نشان کرد: 

ر آن کشاورزان تحصیل کرده نقش دارند و می توانند در تمام مراحل تولید مواد غذایی و زنجیره عرضه نقش موثری داشته که د

در غیر این صورت فناوری به گونه ای منفعل در می آید که نمی تواند روی فرآیند کشاورزی پایدارو "قانونگزار ایتالیایی گفت:  باشند.

 قویت کننده مواد غذایی صنعتیت"دیجیتال تاثیرگذار باشد.

Lidia Senra عضو چپ متحد اروپا ،– ( چپ سبز نوردیکGUE/NGL و ) ،قانونگزار اسپانیایی و هماهنگ کننده کمیته کشاورزی

نوآوری و تکنولوژی در واقع می تواند نقش با ارزشی در مسایلی همچون تغییرات آب و هوا،  "گفت:  EURACTIVبه سایت 

ن غذا داشته باشد. با این حال، در زمینه کشاورزی دقیق و فناوری باید اهرم های تشویقی برای جامعه فقیر به کار اشتغال و تامی

این گام رو به جلو در صنعتی شدن تولید مواد غذایی و دگرگونی مزارع فعلی کشاورزی به سمت مزارع "وی گفت:  "گرفته شود.

 "رای پتانسیل اقتصادی برای دسترسی به کشاورزی هوشمند یا دقیق باشد.صنعتی بزرگ به شمار می رود که می تواند دا

این در حالی است که اعضای پارلمان اروپا معتقدند که کشاورزان اتحادیه اروپا به مزارع شان وابسته هستند و تهدیدی که ممکن 

 رل سیستم کشاورزی را در دست بگیرد.است وجود داشته باشد، این است که امکان دارد یک شرکت واحد در نهایت بتواند کنت

Lidia Senra :روشن است که شرکت های بزرگ کشاورزی می توانند به پتانسیل اقتصادی کشاورزی دسترسی داشته باشند، "افزود

باید در سیاست های جدید کشاورزی و مواد غذایی جدید براساس اگرواکولوژی و در چارچوب حاکمیت مواد  CAPسیاست جدید 

 "تمرکز کند. همچنین باید به گونه ای باشد تا حفظ تولید مواد غذایی در دست کشاورزان و دهقانان باشد. غذایی

 پاداش بهره وری پایدار

( پیشنهاد می کند، که پاداش )جایزه( برای بهره وری پایدار کشاورزی  CEMAانجمن صنعتی ماشین آالت کشاورزی اروپا )

(ASPB ) درسیاستCAP ایت و تشویق سرمایه گذاری فناوری های سبز مانند کشاورزی هوشمند در نظر گرفته به منظور حم

فن آوری کشاورزی دقیق می تواند توسط این طرح جدید روی ابزارهایی مانند تلفن های هوشمند، تبلت ها، سیستم های  شود.

و سیستم های بدون سرنشین مانند هواپیماهای (، سنسور ها، برنامه های کاربردی، کامپیوترها (GNSSجهانی ناوبری ماهواره ای 

این در حالی است که صنایع ماشین آالت معتقد است که این مسیرامکان جذب فن آوری های بدون سرنشین و ربات ها نصب شود.

درصد  25ها جدید را توسط کشاورزان بیشتری از اتحادیه اروپا، به طور عمده خرده مالکان تسهیل می کند ، چراکه در حال حاضر تن

 Nature And Biodiversityاما اتحادیه حقاظت از طبیعت و تنوع زیستی )از آن ها به ابزار کشاورزی دقیق دسترسی دارند.

Conservation Union :NABU یکی از قدیمی ترین و بزرگترین انجمن های محیط زیست در آلمان، به تازگی یک مقاله ،)

نه به سود کشاورزی در مقیاس کوچک است و نه می تواند با چالش تغییر آب و  CAPفعلی منتشر کرده که ادعا می کند سیاست 

اتحادیه یاد شده توصیه می کند تا یک مدل جدیدی بر اساس پرداخت های باالتر به هوا و از دست دادن تنوع زیستی، مقابله کند.

 گام برمی دارند ، داده شود.کشاورزانی که با اقدامت خاص در زمینه مدیریت و تنوع زیستی پایدار 

http://www.iana.ir/fa/news/42558/%D9%85%DB%8C%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

از  /راگیر جامعه شکل گرفته استبا استقرار یا تقویت مشارکتی و نهادهای ف IFAD/ IFAD محوررویکرد مردم

 سازمان غیردولتی همکاری داشته است 1000این صندوق با بیش از  19۸0سال 

وجود آمد که نتیجه منظور مبارزه با فقر در مناطق روستایی بهسال پیش به 30 (1)(IFAD) المللی توسعه کشاورزیصندوق بین

 .بودمیالدی  1970کلیدی خشکسالی و قحطی در اوایل سال 

بهره های کمصورت واممیلیارد دالر را به 10گذاری به مبلغ بیش از سرمایه IFAD 1978، از سال IFADسایت به گزارش ایانا از وب

منظور افزایش درآمد و ایجاد اشتغال میلیون نفر از مردان و زنان فقیر روستایی به 300های مالی برای کمک به بیش از و حمایت

المللی و بخش تخصصی از سازمان ملل متحد است. این سازمان از شرکای مؤسسه مالی بین IFADایشان انجام داد. هبرای خانواده

کشور در حال  81پروژه را در  200بیش از  IFADو دیگر کشورهای در حال توسعه است. امروزه  OECD(2) ،OPEC(3)جهانی 

 کند.توسعه در جهان پشتیبانی می

 مناطق اصلی

درآمد در جهان است که با موظف به مبارزه با گرسنگی و فقر در مناطق روستایی کم (IFAD)المللی توسعه کشاورزی نصندوق بی

 صورت پایدار بهبود بخشد.رو هستند تا وضعیت معیشت مردم فقیر روستایی را بهکمبود مواد غذایی روبه

IFAD یت در سیستم معیشت مردم فقیر روستایی درگیر است. این مسائل طور مداوم با توده مردم و مسائل کوچک، اما حائز اهمبه

ویژه در مقیاس ها، شیالت و احشام، آبیاری و مدیریت آب و زمین )بهشامل آب و زمین، محصوالت کشاورزی پایدار ازجمله جنگل

، روند بازاریابی و دسترسی سازی و پردازش محصوالت کشاورزیهای کوچک روستایی، ذخیرهکوچک(، خدمات مالی روستایی، شرکت

هایی ها و سازمانسازی گروهتر از همه ظرفیتهای روستایی در مقیاس کوچک و مهمبه بازارها، تحقیق، توسعه و آموزش، زیرساخت

اال بهای حاصل از کلیه موارد ذکرشده در شده و توانمندسازی آنان برای کسب سودمندیبرای مردان و زنان فقیر و به حاشیه رانده

کند که بر اساس استقرار یا تقویت مشارکتی و نهادهای فراگیر محور و از پایین به باال را دنبال میرویکردی مردم IFADاست. 

را آقای کانایو  IFADگیری کند و به اجرای آنها بپردازد. ریاست ها تصمیمتواند درباره ماهیت فعالیتجامعه شکل گرفته است و می

 نفر است. 460( بر عهده دارد و شامل هیأتی بیش از Mr. Kanayo F Nwanzeاف نوآنزه )

 تعامل با حامیان خارجی

های های غیردولتی همراه با سازمانمستلزم آن است که این صندوق همکاری نزدیکی با سازمان IFADنامه تأسیس ( موافقت8ماده )

نامه مرتبط با توسعه کشاورزی داشته باشد. بخش دوم این ماده از موافقت های دولتیالمللی و سازمانهای مالی بیندولتی، مؤسسهبین

 کند که این صندوق ممکن است به توافق یا ترتیبات کاری با همکاری شرکای خود بپردازد.تصریح می

IFAD خصص الزم و های غیردولتی توسعه است که تکند که در سطح میدانی با سازمانهای غیردولتی کار میبا انواع سازمان

باط کند که ممکن است ارتهای غیردولتی نیز کار میدسترسی مستقیم به جمعیت فقیر روستایی را دارد. همچنین با دیگر سازمان

، های گوناگون ازجمله تحقیق، ارزیابی فنیهای مرتبط با توده مردم را به روشمستقیمی با مردم فقیر نداشته باشند، اما سایر سازمان

ی های غیردولتدهد. به عالوه، این صندوق با سازمانسازی مورد حمایت قرار میگذاری اطالعات، دفاع و شبکهزی، به اشتراکساظرفیت

های دولتی را تحت تأثیر قرار ها یا سازمانکند و فرآیند سیاستگزاری دولتمدافع ارتقاء کاهش فقر در مناطق روستایی کار می

مشارکت دارند، اما  IFADهای توسعه روستایی های مرتبط با ارتقاء برنامهردولتی در تمامی فعالیتهای غیدهد. اگرچه سازمانمی
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های ازمانسازی سترین سهم آنها مربوط به دو مسئله مهم ازجمله توانمندسازی روستاییان فقیر به کمک تقویت دانش و ظرفیتباارزش

 آنان و ارائه خدمات است.

تواند کل چرخه توسعه پروژه یا برنامه را ها است که میها و برنامههای پروژهمده همکاری در زمینه وامطور عدر سطح میدانی به

این صندوق با بیش از  1980پوشش دهد و شامل شناسایی نیازها، فرموالسیون، طراحی، اجرا و ارزیابی اثرات آنها است. از سال 

های این صندوق در سراسر سازمان غیردولتی در پروژه 400ر حال حاضر حدود هزار سازمان غیردولتی همکاری داشته است و دیک

 های غیردولتی همکار در کشورهای در حال توسعه حضور دارند.درصد از این سازمان 80جهان مشارکت دارند. بیش از

دارد ه با تجربه و تخصص برمینخستین قدم را در همکاری با یک سازمان غیردولتی پس از شناسایی یک یا چند منطق IFADغالباً 

توانند آغازگر های غیردولتی هم میها ممکن است ابتکارات توسعه روستایی را به ارمغان آورند. به هر حال سازمانکه این سازمان

 طور کلی پنج روش برای آغاز همکاری در سطح میدانی وجود دارد که شامل:همکاری با این صندوق باشند. به

 طور مستقیم؛به IFADد مرکزی تماس با ستا -

 در سطح میدانی؛ IFADهای پشتیبان تماس با واحد مدیریت پروژه -

 های دولتی؛ها و دپارتمانتماس با سازمان -

 در سطح میدانی و IFADتماس با اعضای  -

 کند.را پشتیبانی می IFADهای های عمومی که پروژهشرکت در مناقصه -

های خالقانه در مسئله حلهای مالی در زمینه توسعه و اجرای راهتوانند حمایتتی واجد شرایط نیز میهای غیردولهمچنین سازمان

 های حمایتی را انجام دهند.وگو و فعالیتفقر در مناطق روستایی و همچنین سیاست گفت

 میزان همکاری

های توسعه های کشاورزان در فعالیتمایت از سازمانای اهمیت حطور فزایندهبه IFADهای اخیر کارکنان انجمن کشاورزان: در سال

اند. اخیراً این صندوق تعامل فعال های توسعه روستایی و کشاورزی را به رسمیت شناختهگیری سیاستویژه در بحث و شکلبه

)مشارکت  NEPAD(4)ای تسهیل کرده است که شامل های منطقهصورت دو رویکرد توسعه سیاستهای کشاورزان را بهسازمان

)مخروط جنوبی بازار مشترک( است. انجمن کشاورزان یک چهره دائمی از شورای  MERCOSUR(5)جدید در توسعه آفریقا( و 

های تر در روندهای سیاسی و عملیاتی با سازمانتر و گستردههای نزدیکمنظور هموار کردن راه همکاریاست که به IFADحکام 

های انشود و سازمپذیری هدایت میگرایی، باز بودن و انعطافشده است. این انجمن با اصول شمول، کثرتاندازی تولیدات روستایی راه

 اند که:موجود به ایجاد فضاهای جدید در جاهایی که مورد نیاز است پایبنداند. انجمن کشاورزان تصور کرده

م از پایین به باال در حال گستردگی روی اراضی و در سطح صورت روندی در حال انجاکند بهپشتیبانی می IFADهایی که عملیات -

شود. ای آغاز میای و زیرمنطقهای در سطح منطقهسیاستگزاری است. روند کاری این انجمن در سطح ملی با پیشبرد جلسات مشاوره

 گیرد؛صورت می IFADگیرد و مشارکت در انجمن کشاورزان در شورای دولتی سپس محتوای آن شکل می

 ؛IFADها و های مرتبط با کشاورزان، دولتجانبه شامل سازمانروندی سه -

 وگو با تمرکز بر مسئله کاهش فقر در مناطق روستایی؛ایجاد فضایی برای مشاوره و گفت -

ط با آنها تبهای مرویژه در مناطقی در جهت توانمندسازی مردم فقیر روستایی و سازمانابزاری برای پاسخگویی اثربخشی توسعه به -

های مرتبط با کشاورزان و تولیدات روستایی )شامل رابطی بین مداخالت توسعه روستایی به نفع فقرا و روند افزایش سازمان -

 های ماهیگران صنعتی، چوپانان، کارگران بدون زمین و مردم بومی(سازمان
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 بخش خصوصی

سایتی و وب IFADرای روستاییان فقیر است. رابطه همکاری بین فراهم کردن خدمات مالی ب IFADبخش مهمی از عملیات میدانی 

و روشی را برای  (6)(MFIsکند )های مالی کوچک را گردآوری میهای مرتبط با مؤسسهبرقرار شده است که عملکرد و توسعه داده

سایت بازار تبادالت اطالعات د.وبدهگذاران روستایی ارائه میهای شرکای سرمایهوجودآمده توسط سازماندنبال کردن پیشرفت به

نفر  200گذار و بیش از سرمایه 100مؤسسه مالی کوچک، بیش از  400هزار و شامل پروفایل بیش از یک (7)(MIXمالی کوچک )

های سایت یک بازار مجازی خدماتی و جایی است که مؤسسههای مرتبط با میزان فقر و عملکردهای مالی است. این وباز شرکاء و داده

شان را افزایش دهند. های فنیتوانند اطالعاتشان را به اشتراک گذارند و جریان وجوه مالی و کمکمالی، اهداکنندگان و شرکاء می

IFAD ( ابتکار آزمایشی را برای شناساندن مؤسسات مالی کوچکMFIsبه کمک پروژه )تواند به اندازی کرد که میهای خود راه

توانند اطالعات مورد نیاز عملکرد سایت ارائه شود و در نتیجه آنها میها و آموزش و پشتیبانی از آنها در وبشکل گزارش این پروژه

های سازی ابداعی صورت گرفت و مدیران برنامهدست آورند. تأمین مالی این پروژه آزمایشی از طریق یک جریانشان را بهمالی

حساس شدند و تالش برای  MIXهای بازار ی روستایی نسبت به مزایای گزارشکشوری، واحدهای مدیریت برنامه و شرکای مال

ها اونیها و تعهای غیردولتی، بانکهای مالی کوچک از قبیل سازمانها و انواع مختلفی از مؤسسهنزدیک شدن به طیف وسیعی از پروژه

شده روی بازار های ارائهح دهند که گزارشهای مالی کوچک توضیای کمک کردند به مؤسسهصورت گرفت. شرکای فنی منطقه

MIX کلیه 2005تواند اطالعات استانداردشده مورد نیاز اهداکنندگان را فراهم کند. در نتیجه این ابتکار آزمایشی در سال می ،

 مشارکت داشتند. MIXسایت بازار در وب IFADهای مالی کوچک تحت حمایت مؤسسه

 مردم بومی

داخله مردم بومی را توسعه داده که در حال حاضر تحت بررسی است. سیاست مداخله مردم بومی با هدف سیاست م IFADاخیراً 

 IFADدر تعامل با جوامع بومی در مناطق روستایی است. این سیاست شامل توافق اصول تعامل  IFADافزایش اثربخشی توسعه 

کند. این سیاست مطابق با استانداردهای برای اجرای آنها مستقر می IFADبرای کار با مردم بومی، ابزارها، روندها و منابعی است که 

و چارچوب  IFADهای گروه توسعه سازمان ملل متحد در مسائل مربوط به مردم بومی، احکام ویژه دستورالعملالمللی بهبین

طق روستایی کشورهای در حال در همکاری با مردم بومی منا IFADساله  30است. تجربیات  2007 - 2010های استراتژیک سال

 های مردم بومی و سایر شرکاء در این سیاست نشان داده شده است.طور کلی سیاستتوسعه و به

ل دلیهای انسانی نیست، بلکه بهبرای حمایت از مردم بومی تنها برای کاهش فقر، عدالت اجتماعی و نگرانی IFADعالقه خاص 

 رسیدگی به مسائل مهم و عمده مردم بومی ازجمله: IFADر آنها وجود دارد. اهداف کاری پتانسیل تحقق نیافته عظیمی است که د

 هایشان؛دسترسی امن به زمین -

 سازی و مشارکت واقعی؛توانمندسازی آنها از طریق ظرفیت -

 شناسایی و تجدید حیات دانش و فرهنگ بومی؛ -

 های بین فرهنگی؛ارتقاء آگاهی -

 دوزبانه و متقابل فرهنگی؛های حمایت از آموزش -

 افزایش هویت بومی و اعتماد به نفس؛ -

 های ساختاری وهای اجتماعی محدودکننده و نابرابریهای مستقل در مواجهه با تحریمارتقاء ظرفیت زنان برای فعالیت -

 ها است.ها و سازمانتقویت مؤسسه -
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ای طور فزایندهبه IFADمردم بومی است. ابتکارات تحت حمایت برای  IFADتأمین حق دسترسی به زمین تمرکز اصلی کارهای 

دهد که شان را نشان میهای اجدادی و منابع طبیعیاهمیت کمک به مردم بومی برای حفظ حقوق جمعی خود نسبت به سرزمین

ت قانونی است، مثل پروژه های مربوط به معامالهای مالی برای ایجاد صندوق های دفاع قانونی برای کاهش هزینهشامل ارائه کمک

 دست آوردن اطالعات و اینکه حقوق خود را چگونه ابراز کنند.شده در کشور نپال برای کمک به زنان و مردان بومی برای بهانجام

IFAD ت سدها و حمایت از ایجاد صلح بهاز همکاری نزدیک با جوامع مختلف مردم بومی تجربیاتی را در زمینه جلوگیری از درگیری

های بین از توسعه همکاری IFADعنوان کارگزاران صلح است. همچنین آورد. این تجربیات شامل حمایت از مشارکت زنان به

های حمایتی و مشارکت در رویدادهای برجسته کاهش فقر و توسعه پایدار پشتیبانی طرفداران مشارکت مردم بومی از طریق کمپین

تأسیس  2002در سال  (8)(WSSDفکر در اجالس جهانی توسعه پایدار )بی بومی و شرکای همکند. این شبکه با هر دو گروه حزمی

 سازمانی در آمریکای التین کمک کرد.شد و به ایجاد انجمن رسمی بین

 میزان همکاری در مناطق مختلف:

 IFADای است که با حمایت برنامه منطقه :(9)(PRAIAای پشتیبانی از مردم بومی حوزه رودخانه آمازون )برنامه منطقه -1

در سه مرحله به اجرا درآمد و نقش پیشرویی در همکاری با مردم بومی منطقه را داشت و یک رویکرد  2007تا  1992های بین سال

یس هایی که مردم بومی منطقه تأسوسیله سازمانها و مدیریت مستقیم منابع تأکید داشت و بهتقاضا محور بود که بر ساخت مؤسسه

های ضروری برای بقاء و پشتیانی از فراهم کردن شرایط مناسب و موقعیت PRAIAشد. هدف اصلی رده بودند، تأمین مالی میک

اهداف خاص زیر  PRAIAحفظ فرهنگ و تقویت مردم بومی منطقه حوزه رودخانه آمازون بود. برای دستیابی به این هدف اصلی، 

 گذاری کرد:را پایه

 کننده منابع مالی؛های تأمینهای آزمایشی شرکتبومی با کمک طرحهای تقویت سازمان -

 هایشان وهای آزمایشی با مشارکت جوامع بومی و سازمانارتقاء و توسعه این طرح -

 ای برای جوامع بومی.های توسعهتدوین پروژه -

، پشتیبانی از تصرف زمین، تولید و پروژه کوچک در این منطقه به شکل مدیریت منابع طبیعی 140گذاری روی حدود سرمایه

ت. های فرهنگی صورت گرفصورت دوزبانه و سایر فعالیتها بهبازاریابی محصوالت جنگلی سنتی، اکوتوریسم، آموزش بین فرهنگ

 نفر از افراد مختلف منطقه سودمند بود. 90شده در این منطقه برای حدود های انجامپروژه

و اتحادیه اروپا  IFADدر بروکسل با همکاری  1995تیجه کنفرانس فقر و گرسنگی که در سال ن المللی زمین:ائتالف بین -2

ها المللی بود. همکاری این گروههای دولتی و جوامع مدنی به شکل این ائتالف بینها، سازمانبرگزار شد، اتحاد جهانی بین دولت

د ویژه زمین و امکان مشارکت مستقیم آنان در رونه منابع طبیعی بهمنظور افزایش دسترسی امن ببرای کمک به روستاییان فقیر به

 المللی بود.ای، ملی و بینشان در سطوح محلی، منطقهسازی برای تأثیرگذاری بر معیشتها و ظرفیتسیاست

وسعه و ش برای تالمللی و تالهای بیناین شبکه گسترده با تحقیقات شرکای توسعه و در پاسخ به نیاز همکاری :IFADشبکه  -۳

کننده کند که حمایتهای مالی را تسهیل میها و حمایتاندازی شد. این شبکه برنامههای مربوطه راهگذاری دانشبه اشتراک

های های خالقانه به نفع فقرا است که ارتباط عملی با برنامهها و مراکز ارتقاءدهنده مسائل مربوطه، توسعه فناوری و فعالیتمؤسسه

 دارد. IFADی وام از سوی اعطا

های اتحادی است از کشورها، سازمان CGIARو  IFAD :(10)(CGIARالمللی کشاورزی )ای تحقیقات بینگروه مشاوره -4

های ملی تحقیقات کند و با سیستمالمللی کشاورزی حمایت میمرکز بین 15ای و بنیادهای خصوصی که از المللی/ منطقهبین

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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منظور ارتقاء دانشمندان علوم کشاورزی را به CGIARکند. ا، نهادهای مدنی و بخش خصوصی همکاری میهکشاورزی، سازمان

ایجاد صندوق  IFADکند. هدف از ترتیب این همکاری با کشاورزی پایدار و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه بسیج می

صورت گرفته است تا  CGIARیابی سیستم هایی برای جهتها است. تالشحمایت مالی مکمل و نقش حمایتی در سطح سیاست

 کننده است.نگران IFADطور مستقیم از نظر دستور کار تحقیقاتی خود را در جهت مسائلی قرار دهد که به

های اولیه برای تسهیل تأسیس شد از سازمان 1996این انجمن که در سال  :(11)(GFARانجمن جهانی تحقیقات کشاورزی ) -5

مر مشارکت مقرون به صرفه، اتحاد استراتژیک با هدف کاهش فقر، دستیابی به امنیت غذایی و حفاظت و مدیریت تنوع زیستی در ا

های ملی نفعان کلیدی در تحقیقات کشاورزی جهانی را از هفت حوزه گردآوری کرده است: سیستمذی GFARو منابع طبیعی بود. 

، (13)(AIRsها )های تحقیقاتی پیشرفته و دانشگاه، مؤسسه(12)(NARSسعه )تحقیقات کشاورزی در کشورهای در حال تو

المللی تحقیقات کشاورزی )شامل مراکز های کشاورزان، بخش خصوصی، مراکز بین(، سازمانNGOsهای غیردولتی )سازمان

CGIAR.و جوامع حامی ) 

 منابع مالی:

IFAD ای فنی تعیین کرده است که شامل ای و مشاورههای منطقهک از بخشهای غیردولتی خود را در هرینقاط کانونی سازمان

آفریقای مرکزی و غربی، آفریقای جنوبی و شرقی، آسیا و اقیانوسیه، آمریکای التین و حوزه کارائیب، شرق نزدیک و شمال آفریقاست. 

های غیردولتی و های سازمانبه همکاریهای غیردولتی رسیدگی به مسائل مربوط های اولیه نقاط کانونی این سازمانمسئولیت

IFAD  با در نظر گرفتن مدیریتIFADهای های غیردولتی و کمک به سازمانآوری و انتشار تجارب سازمان، توصیه درباره جمع

 ای، ملی و جهانی است./های غیردولتی در سطوح منطقهو سازمان IFADمشاوردهنده به 

 ترجمه: مهشید جاللیان

 نوشت:پی

1- International Fund for Agricultural Development. 
2- Organization for Economic Co-operation and Development. 

3- Organization of the Petroleum Exporting Countries. 

4- New Partnership for Africa’s Development. 

5- Mercado Común del Cono Sur. 

6- Microfinance Institutions. 

7- Microfinance Information eXchange. 

8- World Summit on Sustainable Development. 

9- Regional Program in Support of Indigenous Peoples in the Amazon Basin. 

10- Consultative Group on International Agricultural Research. 

11- Global Forum on Agricultural Research. 

12- National Agricultural Research Systems. 

13- Advanced Research Institutions. 

http://www.iana.ir/fa/news/42508/%D8%B1%D9%88%DB 
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 گزارشات جهانی
 ناآیا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 2017/201۸بینی فائو برای بازار غالت های گیاهی/ پیشکاهش قیمت جهانی شکر و روغن

واحد ایستاد که این  171طور متوسط نزدیک به رقم در ماه مارس به (FAO Food Price Index) شاخص بهای مواد غذایی فائو

 .درصد باالتر از سال قبل است 13.4وز دهد؛ در حالی که هندرصد کاهش نسبت به ماه قبل را نشان می 2.8میزان 

به گزارش ایانا از وب سایت فائو، شاخص قیمت مواد غذایی فائو برابر است با شاخص وزن تجاری مربوط به قیمت بازار بین المللی 

انتظار  کرد کهپنج گروه اصلی مواد غذایی است.فائو همچنین نخستین چشم انداز از عرضه و تقاضای غالت را برای سال جاری منتشر 

 می رود با دارا بودن میزان غالت در سطحی نزدیک به رکورد، بازار آرامش نسبی را در فصل آینده تجربه کند.

درصد نسبت به ماه فوریه کاهش یافته، که این کاهش مربوط به گندم و ذرت است. تقریبا این میزان  1.8شاخص بهای غالت فائو 

درصد پایین تر بود. با برآوردی که شده تولید  6.2این ماه ، شاخص قیمت روغن گیاهی فائو رسیده است.در  2016به سطح مارس 

روغن پالم و روغن سویا ، هر دو در ماه مارس بهبود یافته، در حالی که میزان روغن کانوال و روغن دانه آفتابگردان هر دو به مقداری 

رسیده ، که  2016درصد و به پایین ترین سطح خود از ماه مه  10.9 بیش از حد مورد انتظار رسیده است.شاخص قیمت شکر فائو

در این میان تقاضا و واردات ضعیف و با ورود منابع قدرتمند عرضه برزیل به بازارهای جهانی در نتیجه برداشت بیشتر و جذب آهسته 

درصد همراه بوده ، با این حال،  2.3کاهش  با(  Buoyant milkداخلی برای تولید اتانول زیستی روی داده است.عرضه ماهانه شیر)

درصد افزایش یافت، این به دلیل تقاضای واردات شرکت  0.7این میزان نسبت به سال گذشته باالتر است.شاخص قیمت گوشت فائو 

عرضه و با توجه به آخرین گزارش  2017/201۸پیش بینی فائو برای بازار غالت های آسیایی برای گوشت گاو و خوک بوده است.

میلیون تن(  597میلیون تن )دومیلیارد و  2597به  2017تقاضا غالت پیش بینی می شود که تولید غالت در سراسر جهان در سال 

برسد.فائو برای فصل آینده با توجه به شرایط آب و هوایی اعالم کرد که تصمیم گیری کشاورزان برای کاشت محصوالتی که دارای 

در اقتصاد، حساسیت به قیمت ، معموال با استفاده از کشش قیمتی تقاضا :  price-sensitiveستند )تقاضای قیمتی حساس تر ه

به دلیل پیش بینی کاهش تولید جهانی گندم ، در حال حاضر  2016براساس کاهش جزئی از اندازه گیری می شود( اتخاذ شود.

سقوط کند که عمدتا این موضوع ناشی از  2017، در سال میلیون تن 740درصد وبه میزان  2.7انتظار می رود این محصول به 

موقتا انتظار می رود با  2017در مقابل، کل تولید غالت دانه درشت در سال کاهش کاشت در استرالیا، کانادا و ایاالت متحده است.

قابل توجه به دلیل افزایش تولید میلیون تن( رو به رو شود، این افزایش  353میلیون تن ) یک میلیاردو 1353افزایش و رکورد جدید 

میلیون تن برسد  504درصد و به ارزش  1.0همچنین انتظار می رود، تولید جهانی برنج به رشد در برزیل و آرژانتین روی داده است.

محصول  اهشکه این رشد ناشی از کشت بیشتر در هند و اندونزی همراه با افزایش عملکرد در برزیل و چین بوده که البته به جبران ک

این در حالی است که انتظار می رود مصرف جهانی غالت در سال برخی کشورها ناشی از خشکسالی همچون سریالنکا انجامیده است.

درصد در سال گذشته، نشان دهنده رشد  2.2میلیون تن باشدو کاهش در نرخ رشد از  2597درصد  0.8، تنها دارای رشد 2017

پیش بینی فائو برای میزان خروجی ی خوراک دام و همچنین برای سوخت های زیستی مانند اتانول است.آهسته، استفاده از غالت برا

حدود دو میلیون تن نسبت به  میلیون تن است که 680دیک به رقم ، نز2017/2018و مصرف برای ذخایر غله در جهان در سال 

 600میلیون و  246تن )  میلیون 246.6درصد به 2.5فزایش همچنین انتظار می رود ذخایر گندم به افصل قبل کاهش داشته است.

میلیون تن سقوط می کند که ناشی از افت شدید در  207هزار تن( برسد، در حالی که ذخیره ذرت احتماال به چهار درصد و مقدار 

 ون تن ثابت بماند.میلی 170چین و ایاالت متحده امریکا است و پیش بینی شده که میزان موجودی برنج جهانی روی مقدار 

http://www.iana.ir/fa/news/42496/%DA%A9%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 متنوع تقدیر فائو از اندونزی برای خودکفایی در بخش تولید برنج/ برنامه بعدی ایجاد بخش رقابتی و

 کشاورزی برای بهبود معیشت کشاورزان است/گرسنگی در اندونزی ریشه کن می شود

اندونزی امیدوار است تا همکاری خود را با فائو در زمینه تالش برای ریشه کن کردن گرسنگی در سراسر مجمع الجزایر اندونزی 

 .تقویت کند

ی که به تازگی منتشر شد، دستیار دبیر کل و نماینده آسیا واقیانوسیه در ، در بیانیه مشترک jakartaglobeبه گزارش ایانا از سایت 

،  UPSUSاز طریق برنامه ملی  2016، تالش اندونزی را در رسیدن به خودکفایی برنج در سال  Kundhavi Kadiresanفائو، 

ا شده است. هدف این برنامه افزایش استان کشور اجر 33،توسط وزارت کشاورزی آغاز و از آن زمان در  UPSUSستود.برنامه ملی 

تولید برنج بود در حالی که ضایعات را کاهش داد، همچنین توانست به کمک کشاورزان محلی و توسعه سیستم های آبیاری، حمل و 

رنج در سال فائو از دستاوردهای اندونزی و برنامه تولید ب"گفت:  Kadiresanنقل و توزیع مواد مانند دانه، کود و آفت کش ها بیاید.

که با کمک دولت انجام شد، همچنین از وزارت کشاورزی به عنوان یک نیروی محرکه در توسعه زیرساخت های محلی،  2016

گام بعدی ، ایجاد یک بخش رقابتی و متنوع کشاورزی است که به ترویج معیشت کشاورزان و بهبود "وی گفت: "قدردانی می کند.

.همچنین انتظار می رود با هدف دستیابی به از بین بردن گرسنگی ، کشورهای عضو "مک کندسالمت تغذیه ای مردم اندونزی ک

 انجام دهند. 2030تالش خود را برای دستیابی به امنیت غذایی و بهبود بخش های کشاورزی مربوطه خود تا سال 

بود آب، می تواند بهره وری کشاورزی را تحت با این حال، فائو اعالم کرد که چالش افزایش دما و شرایط نامناسب آب و هوایی و کم

با اشاره به پیشرفت های قابل توجه اندونزی درمورد ، وزیر کشاورزی اندونزی، Amran Sulaimanتاثیر قرار دهد.در بیانیه مشترک، 

انند برنج، فلفل قرمز به عنوان کشوری موفق در زمینه جلوگیری از واردات کاالهای استراتژیک م"برنامه های امنیت غذایی افزود: 

 "درصد رسیده ایم. 66.6تازه و موسیر، به کاهش واردات ذرت در حدود 

در این بیانیه ، مطالبی درباره برنامه ریزی اندونزی وفائو برای همکاری بیشتر در راستای رویکردهای مسئوالنه در برابر اکوسیستم 

 غذایی اندونزی ، مطرح شد. همراه با شیوه های کشاورزی برای افزایش بهره وری مواد

آن ها همچنین بر اهمیت توانمندسازی کشاورزان و تشویق یک بازار کارآمد تر برای محصوالت کشاورزی تاکید کردند که می تواند 

به عنوان بخشی از تالش ها ، برای ایجاد ثبات و کاهش قیمت مواد غذایی به منظور کاهش قحطی در برخی از نقاط روستایی کشور 

به این سازمان فرستاد.  1979عضو فائو شد و برای نخستین بار نمایندگان خود را در سال  1949ر نظر گرفته شود.اندونزی در سال د

اندونزی پیش از این با فائو، در بخش غذا و کشاورزی و از جمله شیالت و جنگلداری همکاری کرده است. همچنین در حال حاضر 

 سراسر کشور اجرا می شود.پروژه ی فائو در  650بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/42457/%D8%AA%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

درصدی   44.۸ود/ میزان رشمار میترین کشور جهان، بهای مهم برای پرجمعیتآالت کشاورزی مسئلهماشین

 کاهش یافت 2015درصد در سال  2۸.۳به  2005جمعیت کشاورزی چین در سال 

میلیارد نفر جمعیت، یک پنجم از جمعیت جهان را دراختیار دارد، اما این کشور تنها  1.4چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و با 

 .آب شیرین است درصد از زمین های زراعی در جهان، و هفت درصد از 9دارای 

، شهر نشینی در این کشور با سرعت افزایش یافته است به طوری که انتظار می 1980از دهه  country-guideبه گزارش ایانا از 

 درصد جمعیت در مناطق شهری ساکن شوند.  60، 2020رود تا سال 

شهرنشینی به خروج دسته جمعی کارگران از درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کردند و  60در دو دهه پیش، 

درصد از جمعیت چین در بخش  44.8،  2005، در سال Statista.comروستاها و حومه شهرها منجر شده است. با توجه به گزارش 

 درصد کاهش یافت. 28.3، این میزان به 2015کشاورزی کار می کردند. اما در سال 

به شمار می رفت اما یک فرصتی برای برآورده کردن خواسته های مواد غذایی طبقه متوسط  این در حالی بود که کشاورزی به عنوان

در همین راستا، دولت چین، برای پاسخ به این مساله به سمت مکانیزاسیون و تثبیت زمین با چالش کاهش نیروی کار همراه بود.

درصد خودکفایی در دانه های مواد غذایی تا سال  95ه پیش رفته است. برای رسیدن به هدف بلند مدت خود و برای دستیابی ب

 ، به ایجاد مزارع بزرگ به صورت تعاونی اقدام کرد که زمین برای اعضا و کشاورزان فراهم می کرد.2020

خالف بسیاری از کشورهای غربی که در آن مالکیت زمین به شهروندان تعلق دارد، در چین، این دولت است که مالک زمین در چین 

را در اختیار دارد و کشاورزان می توانند کنترل تخصیص زمین های خود را حفظ کرده و یا می توانند از طریق تعاونی انتقال دهند 

، تعاونی ماشین  Xingnongtianli Agricultural Machinery Co-operativeبرای مثال، و تبدیل به اعضای تعاونی شوند.

اشتن دو هزار هکتار و دارابودن فعالیت در زمینه زراعی، تعمیر تجهیزات و خدمات برداشت، برای آالت کشاورزی پکن، با در اختیار د

یوان رنمینبی  200بیش از دو هزار مزرعه خدمات فراهم می کند. کشاورزانی که به تعاونی پیوسته اند نمی توانند ساالنه یک هزار و 

دالر در هر جریب( دریافت کنند. همچنین دارای  500یبا یک هزار و در مو )واحد مساحت در سیستم اندازه گیری چین( )تقر

 دالر( و بیمه های اجتماعی و مرخصی نیز هستند. RMB( )585 ) دستمزد ماهانه در حدود سه هزار رنمینبی

محصوالت تشکیل شده که در زمینه های مختلف از تولید  2006هزار تعاونی در چین از سال  40این در حالی است که بیش از 

 کشاورزی و دامداری گرفته تا انجام قراردادهای مزرعه و ارائه آموزش زراعی فعالیت دارند.

انجمن مکانیزاسیون صنعت کشاورزی، به نوبه خود، در زمینه افزایش مکانیزاسیون در حومه شهرها با ارایه آموزش به تعاونی و 

 ازده و بهره وری کمک می کند.کشاورزان در مورد زراعت و تجهیزات به منظور افزایش ب

وسعت و تنوع جغرافیایی چین باعث شده تا در زمینه به کارگیری ماشین آالت کشاورزی به گونه ای متفاوت عمل شود. به عنوان 

ده می امثال، در شمال چین که در آن اندازه مزرعه ها، بزرگ تر هستند، از تراکتور با قدرت باالتر و کمباین به طور گسترده ای استف

 شود، این درحالی است که در مناطق جنوبی کشور به دلیل کوچک تر بودن مزارع این ماشین آالت کارآیی ندارند.

 کشاورزان و است جریب ششم یک حدود ، مزرعه میلیون 220 حدودهمچنین ، آنچه بادید در نظر داشت، در چین اندازه متوسط 

، اما همچنان برای خشک شدن  شود می برداشت مکانیکی صورت به که ذرت مانند ، کنند می استفاده قدیمی های روش از کوچک

بسیاری از کشاورزان "، معاون انجمن مکانیزاسیون صنعت کشاورزی گفت:  Yang Linبه صورت دستی در هوای آزاد قرار می دهند.

 "ردن به روش های جدید زمان نیاز دارد.سال سن دارند، و در نتیجه روی آو 60تا  50تحصیالت درستی ندارند، همچنین بین 
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Jianhu Lantian Agricultural Machinery Co-operative  در نزدیکی  2007، تعاونی ماشین آالت کشاورزی که در سال

هزار مو )دو هزار هکتار( در شهرستان 30از استان جیانگ سو در شمال شانگ های تاسیس شده است که شامل  Yanchengشهر 

Jianhu ،  هکتار( هم در نزدیکی شهرستان 200هزار مو ) یک هزار و 18در محل استقرار ش است وLugoutown  دارد و از

تراکتور و پهپاد سرمایه  28ماشین درو،  15پیشگامان تکنولوژی در منطقه به شمار می رود، که در زمینه ماشین آالت مدرن شامل 

من عاشق مکانیزاسیون کشاورزی و زراعت هستم. "اشین آالت کشاورزی گفت: ، مدیر تعاونی م Lan Jiashengگذاری کرده است.

اما مشکلی که وجود دارد، کمبود نیروی کار است. بسیاری از افراد به شهرها مهاجرت کرده اند، و اکنون سن کسانی که روی زمین 

 "ست.سال است، و نیروی کار به سختی گیر می آید و هزینه ها باال 60کار می کنند حدود 

 Lanاست که به باور  هزاردالرRMB (10)هزار  53پهپادها، که برای اسپری شالیزارهای برنج استفاده می شود دارای هزینه 

Jiasheng  ، روز مقدار کمی است. 9این مقدار برای 

ی اسپری مقدار زمینی نفر برا 40دالر( است ، و همچنین نیازبه  30) RMB 150اما هزینه نیروی کار، برای هر فرد در یک روز 

 است که پهپاد می تواند در یک روز آن را پوشش دهد .

میلیون نفر و یکی از مناطق کشاورزی پیشرو در چین با حدود یک میلیون  80همچنین در استان جیانگ سو که دارای جمعیت 

تراکتور با استفاده  200رزی، در حدود هکتار از منطقه زیر کشت است، امروز، با توجه به گزارش فروشندگان محلی تجهیزات کشاو

است که در زمینه  Liyang Haibinاز جمله تعاونی های دیگر ماشین آالت  در مزارع بزرگ استان، استفاده می شود. GPSاز 

شک خخودکار برای کاشت، برداشت و  "هوشمند"استفاده از پهپادها فعالیت دارد و به سمت ماشین آالت تمام اتوماتیک و تجهیزات 

اگرچه کشاورزان امروزه بیشتر با توجه به برند اقدام به به خرید تجهیزات می کنند، اما در عین حال فرایند تصمیم  کردن رفته است.

گیری می تواند در بازگشت سرمایه موثر باشد. تبه طوریکه جهیزات گران قیمت باعث شده تا بسیاری از کشاورزان فعالیت هایشان 

  ، کسانی که عملکرد و سودآوری سرمایه گذاری شان را ارزش گذاری می کنند، بسپارند. را به پیمانکاران

به گفته چن تائو، نایب رئیس انجمن توزیع ماشین آالت کشاورزی چین، کشاورزانی که به خرید تجهیزات از فروشندگان محلی اقدام 

همسایگان خود در این کار مشارکت کنند این میزان به سه  سال خواهد بود. چنانچه با 6می کنند، بازگشت سرمایه شان طی حدود 

اما چنانچه از طریق تعاونی ها و پیمانکاران حرفه ای انجام شود ، سرمایه شان طی یک تا دو سال برمی "سال می رسد.وی افزود: 

برقرار کرد ،  2004اورزی در سال برای حمایت از مکانیزاسیون، دولت مرکزی پکن ، برنامه یارانه برای خرید ماشین آالت کش"گردد.

درصد یارانه برای هر دستگاه خریداری شده می داد. در بعضی از مناطق ، برخی از دولت های محلی با بهر بردن از وجوه  30که 

 اضافی ، اقدام به تشویق تعاونی ها ، کشاورزان و پیمانکاران برای خرید تجهیزات کشاورزی می کردند.

به  40درصد تولید گندم به شیوه مکانیزه است و مکانیزاسیون برداشت ذرت از  90محصول اصلی زراعی چین، گفتنی است ، از سه 

 درصد است. 40درصد در سه سال گذشته افزایش یافته است و نرخ کاشت مکانیزه برنج در حدود  60

Gary Collar توسعه بازار، بین المللی تجهیزات  ، معاون ارشد و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه )آسیا پاسیفیک( در زمینهAGCO ،

برسد، چراکه سرعت اصالحات  2020درصد خودکفایی در زمینه دانه های غذایی تا سال  95باور دارد، این بعید است که چین به 

گذشته سال  15تا  10ارضی دارای حرکت آرامی است. اما چین به سمت مکانیزاسیون پیش می رود. به طوری که تغییرات چین در 

 "چشمگیر بوده و می توان این مساله را در زیر ساخت های کشور مشاهد کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/42452/%D9%85%D8%A7%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

ی کشاورزی مبتنی بر آبیاری دقیق در نیجریه / آبیاری مبتنی بر جاذبه و گرانش  صرفه جویی در هزینه ها

 پمپ های دیزلی را کنار می زند

امکان می دهد تا منطقه ای بتواند به تولید مواد غذایی در تمام طول  (1)(Irrigation farming) کشاورزی مبتنی بر آبیاری دقیق

 .قدام کندسال و دو برابر شدن مقدار مواد غذایی ا

درصد از زمین های کشاورزی  80به گزارش ایانا از وب سایت دیلی تراست، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد، 

در سراسر جهان ، آبیاری نمی شوند. هزینه های باالی تجهیزات آبیاری، شیوه های ناکارآمد آبیاری باعث شده تا آبیاری بهینه برای 

 ز کشاورزان در سراسر جنوب صحرای آفریقا دشوار شود.بسیاری ا

 طرح های آبیاری دولت نیجریه

بر اساس گزارش سایت فائو نیجریه دارای پتانسیل عظیمی برای آبیاری با پروژه های مربوط به سدها در سراسر کشور است. با این 

درصد از آن 50ده ، یا به حال خود رها شده و یا کمتر از حال، بسیاری از سدها ، بخش هایی که دولت روی آن ها سرمایه گذاری کر

استاد ابراهیم عمر ابوبکر، مدیر موسسه تحقیقات کشاورزی دانشگاه احمدو بلو زاریا )زاریا شهری  ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 Dailyدر یک مصاحبه اختصاصی با بزرگ در ایالت کادونا ، در شمال نیجریه ( و متخصص در زمینه آبیاری، دیدگاه های خود را 

Trust  :استفاده از طرح آبیاری رودخانه  "در میان گذاشته است.وی گفتHadeja-Jama'are درصد است و این یک 50، حدود

 "پروژه آبیاری است که به شیوه گرانش محور انجام می شود و الزم نیست که هزینه ای برای سوخت پمپاژ، پرداخته شود.

این در حالی –سال پیش ساخته شده و فعالیت بسیار کمی در زمینه آبیاری دارد  40در کاتسینا،  Dutsin-Maدر  Zobeسد 

درصد استفاده نمی  40در ایالت کاتسینا ، بیش از  Jibiyaاست که سد و آب، وجود دارد اما بالاستفاده مانده است. همچنین از سد 

 شود.

 هزینه های آبیاری

،  Jibiyaد چنانچه آب سدها توسط پمپ ها هدایت شود، هزینه های آبیاری باال می رود. به عنوان مثال سد استاد ابوبکر تاکید کر

آبیاری به روش گرانشی انجام نمی شود، و، پمپاژ توسط پمپ های بزرگ دیزلی انجام می شود، به طوری که روزانه مدیران آبیاری 

  کشاورزان اقدام کنند. باید نسبت به خرید سوخت دیزل به منظور پمپاژ آب

این آبیاری مبتنی بر پمپ نیاز به مقدار زیادی پول برای خرید سوخت دیزل دارد چراکه سوخت دیزل "این متخصص اشاره می کند: 

  "در این کشور بسیار گران است.

 طرح آبیاری موثر و مقرون به صرفه

(، کسی که سال های زیادی به  Institute for Agricultural Research (IAR))IARمدیر موسسه تحقیقات کشاورزی 

عنوان کارشناس درحوزه آبیاری کار کرده، پیشنهاد کرد، به منظور کاهش هزینه های آبیاری، طراحی سدهای آبیاری باید مبتنی بر 

 "ود.دیزلی خریداری شجاذبه انجام شود به طوری که آب بتواند توسط گرانش جریان یابد، و دیگر الزم نیست برای پمپاژ، پمپ های 

 همچنین راه دیگر برای کاهش هزینه های آبیاری ، کاهش هزینه های سوخت دیزل است.

در کشورهایی که دولت های آن ها، به توسعه و کشاورزی می اندیشند، هزینه سوخت دیزل نصف هزینه بنزین است. به "وی گفت: 

نزین است. همچنین در بسیاری از کشورهای دیگر، هزینه دیزل همیشه عنوان مثال، در عربستان سعودی سوخت دیزل نصف هزینه ب

 "پایین تر از هزینه بنزین است، چراکه دیزل در حمل و نقل استفاده می شود و اگر هزینه کاال کم شود، اقتصاد بهتر خواهد شد.
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نابراین اگر هزینه های سوخت دیزل سوخت دیزل در تمام ماشین آالت سنگین کشاورزی استفاده می شود ب"این کارشناس افزود: 

 "بهبود یابد، به بهبود اقتصاد کمک می شود.

  کاهش هزینه های کشاورزان

 Deficit Irrigation "استاد ابوبکر، توصیه می کند، که یکی دیگر از راه هایی که به کاهش هزینه ابیاری کشاورزان کمک می شود،

الت به ابیاری نیاز دارد از ان استفاده می شود.. در این مورد، میزان آبیاری به حداقل ( است، روشی است که تنها زمانی که محصو2) "

 "رسیده در حالی که بازده باال است. 

در میان کشاورزان ترویج داده شود، زیرا کشاورزان معتقدند که آب بیشتر  deficit irrigationوی تاکید کرد، نیاز است تا مفهوم 

است، که این درست نیست؛ چرا که اگر بیش از حد آبیاری، انجام شود، کاهش عملکرد را در پی دارد. به معنی عملکرد بیشتر 

همچنین مفهوم برنامه ریزی آبیاری باید به کشاورزان آموزش داده شود به طوری که یک مزرعه تنها زمانی که محصول به آب نیاز 

 "دارد، باید آبیاری شود. 

ست که بسیاری از مواقع زمانی که کشاورزان به آبیاری زیاد اقدام می کنند، هزینه های آبیاری نیز این محقق نگران این مسئله ا

 افزایش می یابد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

روش آبیاری که در آن مقدار کنترل شده آب برای گیاهان و در فواصل منظم در نظرگرفته می شود. این روش در مناطق خشک  -1

 که دارای بارش ناکافی است، استفاده می شود.و مناطقی 

روش بهینه آبیاری است که در مراحل مختلف رشد محصول و در زمان بحران خشکی به کار گرفته می شود. در خارج از این  -2

 دوره، آبیاری محدود شده و با بارش، حداقل میزان آب فراهم می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/42383/%D8%B5%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 میلیارد دالر به کشاورزی آن خسارت زد 16های سوریه فائو: درگیری

لیل نابودی محصوالت کشاورزی و دامی و نیز تخریب سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( برآورد کرد: جنگ در سوریه به د

 .میلیارد دالر خسارت به این کشور وارد کرده است 16های کشاورزی بیش از دارایی

در تهران، نخستین ارزیابی جامع در سطحی  (به گزارش سه شنبه تارنمای نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو

مهر پارسال( به شیوه پیمایشی از بیش از سه هزار  -)شهریور 2016بخش کشاورزی سوریه در سپتامبر  ملی درباره آسیب جنگ به

 .های کشاورزی اولیه و ثانویه صورت گرفتگروه اجتماعی و تحلیل داده 380خانوار در سراسر این کشور، مصاحبه با بیش از  500و 

ها دهد کشاورزی در بحبوحه این جنگ، راهی را برای زندگی میلیونمی مدیرکل فائو درباره این گزارش گفت: این پیمایش نشان

 .کنندسوری پدید آورده است؛ چه آنانی که در داخل کشور آواره شده اند و چه افرادی که در مناطق روستایی زندگی می

یزان های بشردوستانه را به ماز به کمکتواند نیگذاری برای بهبود بخش کشاورزی میافزود: افزایش سرمایه« خوزه گرازیانو داسیلوا»

 .قابل مالحظه ای کاهش داده و همچنین بر توقف جریان مهاجران تاثیر چشمگیری داشته باشد

های اولیه کشاورزی درصد نمونه مورد تحقیق اعالم کردند اگر از پشتیبانی 95بر اساس اطالعیه دفتر نمایندگی فائو در ایران، حدود 

و سوخت برای به کار انداختن موتورهای آبیاری برخوردار باشند، تعداد افرادی که مناطق روستایی را برای یافتن مانند بذر، کود 

 .کنند، کاهش یافته و مهاجران و آوارگان داخلی به بازگشت تشویق می شوندهای دیگر، ترک میهای جدید در مکانفرصت

مناطق روستایی سوریه هنوز برای تامین غذای خود، اگرچه در مقیاس بسیار  درصد خانوارهای 75های اصلی، بیش از بنابر یافته

درصد خانوارهای سوری اعالم کردند کمبود کود یکی از موانع اصلی تولید محصوالتی  60همچنین حدود .کنندکمتر، کشاورزی می

ها دیگر موانع ای آبیاری و آبشخور دامهها و تخریب سیستمچون گندم، جو و حبوبات است. کمبود سوخت، شیوع آفات و بیماری

، مالکیت دام خانگی در سوریه کاهش یافته 2011بر اساس این گزارش از سال .مهم بر سر راه تولید غذای مورد نیاز مردم سوریه بود

خانگی و با کاهش درآمدها و تولید غذای .درصد ماکیان رسیده است 47درصد بز و  48درصد گوسفند،  52درصد گاو،  57و به 

افزایش شدید قیمت غذا، در سوریه نسبت درآمد صرف شده برای تهیه غذا به میزان زیادی باال رفته است. پیش از آغاز ناآرامی ها، 

، 2016کردند اما در زمان انجام این پیمایش در سپتامبر درصد از درآمد سالیانه خود را صرف غذا می 25خانوارهای سوری حدود 

  .ا بیش از نیمی از درآمد سالیانه خود را به تهیه غذا اختصاص داده بودنددرصد خانواره 90

 .جمعیت روستاها در سوریه به نصف کاهش یافت 2016تا  2011این در حالی است که از سال 

زارع تجاری، ها مانند تراکتورها، ماشین ها، ممیلیارد دالری، زیان وارد شده به دارایی 16بنا بر تحلیل فائو از مجموع خسارت 

تخمین  ردال میلیارد سه از بیش –های آبیاری و تاسیسات فرآوری ها، سیستمهای حیوانات، گلخانههای دامپزشکی، پناهگاهکلینیک

 .میلیون دالر خسارت نیز به دلیل نابودی و آسیب به تولیدات کشاورزی پدید آمده است 300میلیارد و  6زده شده و 

میلیون دالر  80میلیون دالر خسارت برآورد شده است و خسارت در بخش شیالت به  500ج میلیارد و در بخش دام نیز حدود پن

به گزارش فائو ، هزینه اولیه بازسازی بخش کشاورزی سوریه در یک بازه سه ساله، بسته به تغییر در وضعیت صلح نسبی یا .رسدمی

 .میلیون دالر تخمین زده شده است 100میلیارد و  17میلیون تا  700میلیارد و  10صلح کامل 

هزار سوری در مناطق روستایی و شبه شهری  400میلیون و  2، فائو از بهبود معیشت، تغذیه و امنیت غذایی بیش از 2011از سال 

 .حلب، الحسکه، درعا، دیرالزور، حما، حمص، ادلب، حومه دمشق، سویدا و قنیطره حمایت کرده است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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جنگ داخلی در سوریه آغاز شده و به نابودی انسان ها، زیرساخت ها و منابع طبیعی این کشور  1390به گزارش ایرنا، از سال 

کشور عضو  44توسط  1945المللی است که در سال های بینسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد یا فائو از سازمان.انجامیده است

وسازی کشاورزی، جنگلداری، شیالت و تامین غذای مناسب برای سازمان ملل متحد تاسیس شد. این سازمان برای گسترش و ن

هدف این سازمان، باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع  .کندهمگان به کشورهای در حال توسعه کمک می

 .مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی است

http://www.iana.ir/fa/news/42346/%D9%81% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

تأثیر وجود باکتری سالمونال و ایکوالی بر سالمت انسان/ پرورش مرغ عاری از باکتری سالمونال در کشورهای 

 پیشرفته

تواند به طور مستقیم بر دستگاه گوارش اثر منفی گذاشته و در برخی موارد باعث مرگ های مضر همراه مواد غذایی، میتریوجود باک

 .خوبی حرارت ندیده باشدای به بدن نفوذ کند که بهمرغ آلودهتواند با مصرف گوشت مرغ یا تخمشود. این باکتری می

تواند خبرنگار ایانا درباره وجود باکتری سالمونال در مواد غذایی گفت: این باکتری میوگو با متخصص بهداشت عمومی امروز در گفت

 خوبی حرارت ندیده باشد.ای به بدن نفوذ کند که بهمرغ آلودهبا مصرف گوشت مرغ یا تخم

عنوان مثال ممکن است استفاده از هرود، افزود: بدرجه سانتیگراد از بین می 65مقدم با اشاره به اینکه سالمونال با حرارت آراسب دباغ

ها باعث انتقال آن به دستگاه گوارش انسان شود. حرارت ندیدن مطلوب گوشت مرغ نیز ها یا بستنیمرغ آلوده در برخی سستخم

نقش گیرد، زیرا مرغ طیف بیشتری از مواد غذایی را دربر میهمین عواقب را در پی خواهد داشت. البته این موضوع درباره تخم

ترین آنها خاص انسان بوده و عامل بروز ها دارد.به گفته وی، سالمونال سه گروه اصلی دارد که یکی از خطرناکتری در فراوریپررنگ

کنند و دسته سوم نیز میان انسان و حیوان مشترک هستند. البته در شود. گروه دوم، تنها به حیوانات حمله میحصبه محسوب می

 کند.ها را درگیر میها گرفته تا انسانار گونه از این باکتری در جهان وجود دارد که از خزندگان و ماهیمجموع بیش از دوهز

سمی و مرگ را به همراه خواهد ها، از اسهال خفیف تا سپتیاین کارشناس عنوان کرد: سالمونال با تأثیر بر دستگاه گوارش و روده

ون العالجی چهای صعبذیر مانند کودکان، زنان باردار، افراد مسن و آنهایی که از بیماریپهای آسیبداشت. البته تأثیر آن بر گروه

مقدم ادامه داد: امکان دارد بسیاری از افراد، عالئم ظاهری ابتال به این تر است.دباغتر و مخرببرند، بسیار پرقدرتسرطان رنج می

رت ها شاغل هستند، از کاباشند. به همین دلیل الزم است افرادی که در رستورانباکتری را نداشته باشند، اما در واقع حامل سالمونال 

 بهداشت برخوردار باشند؛ زیرا این باکتری از طریق ترشحات بدن قابل انتقال خواهد بود.

-Salmonella) های مرغ بدون سالمونالوی معتقد است: کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از احتمال انتقال آلودگی به انسان، گله

Freeاند.( را در دستور کار خود قرار داده 

 آور باشدتواند مرگایکوالی می

کن شود، مممتخصص بهداشت عمومی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: ایکوالی نیز که یک باکتری محیطی محسوب می

 کند.در روده انسان یا حیوانات زندگی می زای آنها حضور داشته باشد، اما عموما نوع بیماریاست در بسیاری از محیط

مرغ درباره سالمونال، خوب پخته شود که مانند مرغ یا تخمزای آن از طریق گوشت قرمزی منتقل میمقدم، نوع بیماریبه گفته دباغ

ع دیگری هم هستند که توان در نارسایی کلیوی یا حتی مرگ در شرایط حاد مشاهده کرد. البته انوانشده باشد. عالئم آن را هم می

کنند.وی با بیان اینکه راه انتقال باکتری ایکوالی، از طریق مدفوع یا تماس با حیوانات بیمار است، ها حمله میبا تولید سم به روده

 بوشوی ناقص آن هنگام مصرف یکی از دالیل انتشار این باکتری محسویادآور شد: آبیاری نامناسب سبزیجات با آب فاضالب و شست

ها نیز ملزم به رعایت موازین بهداشتی هستند تا راه انتقال ایکوالی از این طریق شوند. ضمن اینکه خدمتکاران و آشپزان رستورانمی

درجه سانتیگراد از بین  60تا  55را ببندند.این متخصص بهداشت عمومی در پایان با اشاره به اینکه ایکوالی در درجه حرارت حدود 

رود؛ ها در صورت وجود باکتری، منبع بیماری به شمار میکرد: گوشت چرخ کرده به دلیل مخلوط شدن انواع گوشترود، اظهار می

 کرده، بسیار الزم و ضروری است./صورت چرخویژه بهبنابراین پختن و حرارت دادن کامل گوشت قرمز در هر شرایطی به

http://www.iana.ir/fa/news/42524/%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 بندی شدههای بستهتولید گوشت/ کشف سالمونال و استافیلوکوک در گوشت هابطال گواهی دو کارخان

اند که در این راستا ر دستور کار قرار دادهها بر مواد غذایی به ویژه گوشت قرمز را دمقامات وزارت کشاورزی برزیل، تشدید نظارت

ای که نمونه 302به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از رویترز، وزارت کشاورزی برزیل اعالم کرد که از .ها باطل شدمجوز برخی کارخانه

 شده است.کارخانه مشکوک در این کشور اخذ شده بود، در هشت مورد باکتری سالمونال و استافیلوکوک یافت  21از 

به گفته مسئوالن این وزارتخانه با تحقیقات به عمل آمده، حداقل گواهی دو شرکت در این ارتباط باطل شده است. بدون این گواهی 

 کند، امکان ادامه فعالیت برای شرکت مورد نظر وجود نخواهد داشت.که سالمت محصوالت را تایید می

های مرغ را نیز مورد بررسی استه اضافی در سوسیس و آب بیش از حد مجاز، نمونهوزارت کشاورزی برزیل، همچنین برای وجود نش

شرکت در  21ها چنین مشکالتی را به ثبت رساندند. این در حالی است که پیش از این نام درصد نمونه 10.2قرار داد که طی آن 

ده رویه وارد بازار کر، محصوالت خود را به صورت بیفهرست واحدهای مشکوکی قرار گرفته بود که با رشوه دادن به بازرسان بهداشت

ید کرد. گیری در ممیزی تاکبودند. درست بعد از این اتفاق و افشای نتایج تحقیقات، دولت برزیل بر تشدید بازرسی و افزایش سخت

 و پائولو ادامه دارد.ها در چندین استان برزیل، به ویژه باهیا، توکانتینس، ریودوژانیرو، سانتاکاتارینا و سائبازرسی

ها و پلیس فدرال به های حاصل شده از طرف بازرسان، با دادستانعمر نوواکی، دبیر اجرایی وزارت کشاورزی برزیل گفت: یافته

 شود. زیرا ما در پی کشف واقعیت از طریق بازرسان مجرب در هر استان هستیم.اشتراک گذاشته می

های بزرگی مارس امسال دامنگیر شرکت 17از فاش شدن نتایج تحقیق و تفحص که بعد از  در خبرهای پیشین هم آمده بود که بعد

کنگ، واردات گوشت به کشورشان را به صورت موقت، ممنوع شده بود، خریداران بزرگی چون چین و هنگ JBSو  BRFمانند 

اغلب آنها بازرسانی بودند که به گرفتن رشوه، جعل هزار نفر را بازداشت کرده که کرده بودند. پلیس بعد از این اتفاق، بیش از یک

 های فاسد متهم شده بودند.بندی و اجازه فروش گوشتهای بستهاسناد، عدم بازرسی گوشت

های آوریل و مه قرار است مقامات کشاورزی برزیل با خریداران بزرگ گوشت از این کشور، برای اطمینان دادن نسبت به در ماه

های دراتی، مالقات کنند. البته پیش از این سه شرکت به دلیل یافت نشدن هیچ تخلفی در آنها از لیست کارخانهسالمت محصوالت صا

 متهم، خارج شدند./

http://www.iana.ir/fa/news/42434/%D8%A7%D8%A8%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۷تاریخ: 

 هزار تن خوراک دام در پی شیوع آنفلوآنزای پرندگان ۳۳0کاهش تقاضای 

شود، بلکه صنایع باالدستی، ازجمله داران مربوط نمیهای مالی مزرعهکند تنها به خسارتتلفاتی که آنفلوآنزا متوجه طیور می

 .م هستندتولیدکنندگان خوراک دام نیز در این خسارت، سهی

( گفت: با توجه به شیوع گسترده آنفلوآنزای SNIAبه گزارش ایانا به نقل از رویترز، یکی از تولیدکنندگان خوراک دام فرانسه )

های مختلف فاق، ناشی از حذف گلههزار تن کاهش داشته است. این ات 330پرندگان در فرانسه، تقاضای خرید خوراک دام بیش از 

 رسد این روند نزولی تا برقراری آنفلوآنزا همچنان ادامه داشته باشد.نظر میویژه اردک بوده و بهطیور به

ای که در ایران آنفلوآنزا شده که بسیار مسری است )همان سویه N8N5فرانسه در بین کشورهای اروپایی بیش از همه درگیر سویه 

ردک های اویژه در مناطق جنوب غربی فرانسه نفوذ کرد تا به حال بسیاری از گله. این سویه که از اواخر سال گذشته بهمشاهده شد(

را به نابودی کشانده که عواقب آن صنعت تولید خوراک دام را نیز متضرر کرده است )جنوب غرب فرانسه مهد تولید غذایی لوکس به 

 آید(.کبد اردک یا غاز به دست میاست که از فراوری  Gras fioeنام 

اند. همچنین بنا بر حکم دولتی، در مناطق پرخطر، پرورش این پرنده میلیون اردک به دلیل شیوع آنفلوآنزا از بین رفته 10حدود 

ذرت که گویند این امر موجب شده تقاضا برای خرید خوراک به ویژه حداقل تا پایان ماه مه ممنوع است. کارشناسان اقتصادی می

هزار تن کاهش یابد. تولیدکنندگان ذرت در همین راستا ماه گذشته  250تا  240دهد، بین جزء اصلی خوراک اردک را تشکیل می

 هزار تن به دلیل شیوع آنفلوآنزا اتفاق افتاده است. 150کم گفته بودند که افت تقاضا به میزان دست

میلیون آن سهامی  10میلیون قطعه جوجه ضربه وارد کرده که  13.4گفت: این بحران همچنین به تولید  ITAVIرئیس انجمن مرغ 

بود. بنابراین میزان میلیون جوجه تولید کرده  755خاص و مابقی سهامی عام هستند. این در حالی است که فرانسه سال گذشته 

 شود.خسارت به تولید مرغ این کشور بسیار کمتر از اردک تخمین زده می

هزار تن  80های پرورش جوجه میزان تقاضای خوراک تا کنند به دلیل شیوع آنفلوآنزا در سالنداران خوراک دام تاکید میکارخانه

خرید تناژ خوراکی که به دلیل شیوع این بیماری کاهش داشته به بیش پایین آمده است؛ بنابراین مجموع )مصرف برای اردک و مرغ( 

 هزار تن خوراک دام تولید کرده است. 400میلیون و  20به میزان  2016تنهایی در سال رسد. فرانسه بههزار تن می 330از 

پرورش دهندگان مرغ، در نزدیکی اند، اما دیده H5N8های پرورش مرغ نسبت به مزارع اردک، آسیب کمتری از سویه اگرچه سالن

 کنند./ریزی نمیمزارع آلوده اردک، تولید را متوقف کرده و برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری، در حال حاضر جوجه

http://www.iana.ir/fa/news/42392/%DA%A9%D8 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

ساله استراحت آنفلوآنزا در ینگه   40گیر/ پایان دوره های همهکاهش بودجه آمریکا برای مبارزه با بیماری

 جهان

را داده، اما سیر تاریخی از  (USAID) المللی این کشوردر حالی که دولت آمریکا پیشنهاد کاهش بودجه برای اداره توسعه بین

 .دهدتمال شیوع آنفلوآنزای پرندگان در آمریکا خبر میاح

میلیارد دالر را برای تحکیم امنیت ملی  54دونالد ترامپ، افزایش بودجه نظامی به میزان  salon.comبه گزارش ایانا به نقل از 

نیز ممکن است امنیت ملی را به  های واگیردار نظیر آنفلوآنزای پرندگانکشور خود پیشنهاد داده است. با این حال، تهدید بیماری

سال گذشته بسیاری از مردم را به کام مرگ کشاند،  4های انسانی نظیر ابوال که در ها اپیدمی بیماریخطر بیندازد. گذشته از این

تهدید ( برای مقابله با GHSAکند.اگرچه آمریکا یکی از اعضای برجسته در امنیت بهداشت جهانی )اهمیت موضوع را دوچندان می

کند. به انگاری میهای موظف در این امر سهلرود، اما هنوز ترامپ در اختصاص بودجه به سازمانهای عفونی به شمار میبیماری

های المللی آمریکا )که واحدی تخصصی برای شناسایی ویروسمیلیارد دالر بودجه اداره توسعه بین 50درصد یعنی  37عنوان مثال، او 

کند( را کاهش داده است؛ به بیانی دیگر، بیش از ها را بررسی میرده و نحوه تاثیرگذاری بیماری حیوانات بر انسانگیر تاسیس کهمه

ها رسد رئیس جمهوری جدید از پیچیدگینظر میگذاری شده بود. بنابراین بهای که برای امنیت بهداشت جهانی هدفیک، سوم بودجه

ندارد.شکی نیست که حفاظت نظامی از مردم آمریکا از راه تأمین سالمت مردم آن کشور  و ظرایف مسئله امنیت ملی درک درستی

 د.کننهای اپیدمیک به آن نگاه نمیهای متولی به طور جدی برای جلوگیری از شیوع بیماریشود؛ راهی که هنوز سازمانحاصل می

نویه امسال، دولت آمریکا برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای الوقوع بیماری، امری توهمی و فرضی نیست. همین که در ژاتهدید قریب

کشد. تغییر سویه این بیماری بسیار در ارتباط با سفر به چین، هشدار داده بود، اهمیت قضیه را به رخ می H7N9پرندگان سویه 

ه شخص دیگر فعال کند. این تواند انتشار مجدد ویروس را از شخصی برسد. زیرا حتی جهشی کوچک مینگران کننده به نظر می

تواند به معضلی برای تمام جهان تبدیل شود. از نظر تاریخی نیز، آمریکا اکنون زمان وقوع یک فاجعه از سوی این بیماری وضعیت می

 سال یک بار در 40دهند، این بیماری به طور میانگین، هر را رد کرده است. چنانچه مدارک ثبت شده طی دو قرن اخیر نشان می

های مختلف، ممکن است گران اتفاق افتاد.اگرچه پیشگیری از شیوع بیماری 1969کند که آخرین آن در سال آمریکا خودنمایی می

گیری بیماری، هزینه کمتری خواهد داشت. به گزارش بانک جهانی، یک باشد، اما شکی نیست که در نهایت نسبت به بروز همه

رندگان، در یک قرن گذشته یک رکود بزرگ اقتصادی برای جهان را رقم زده و مجموع تولید گیر مانند آنفلوآنزای پبیماری همه

هزار میلیارد  5.7میلیارد تا  833رو کرده است. به عبارتی درصد با کاهش روبه 8.4تا  0.7( کشورها را بین GDPناخالص داخلی )

سال  رسد. ازگیر در آمریکا الزم به نظر میهای همهز شیوع بیماریگذاری در راستای جلوگیری ادالر خسارت.بنابراین اضطرار سرمایه

ر های جدید حیوانات که دکرد برای کشف ویروسهای عفونی سه برابر شده است. به همین دلیل هزینهتاکنون شیوع بیماری 1970

 ها را تهدید کنند، بسیار مهم خواهد بود./توانند سالمت انساننهایت می

http://www.iana.ir/fa/news/42461/%DA%A9%D8%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

سال طول می کشد که به بلوغ و   25راه اندازی مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در اسکاتلند/ماهیان خاویاری 

 تخم دهی برسند

اویار اسکاتلند می تواند در آینده ای نه چندان دور قابل دسترس و خرید باشد، این موضوع طی یک برنامه ای در راستای ساخت خ

 .تن تخم ماهی در سال انجام می شود 1.5مزرعه ای با قابلیت تولید 

ضوع طی یک برنامه ای در راستای ساخت خاویار اسکاتلند می تواند در آینده ای نه چندان دور قابل دسترس و خرید باشد، این مو

  تن تخم ماهی در سال انجام می شود. 1.5مزرعه ای با قابلیت تولید 

 RAS، این برنامه شامل ساخت یک سیستم با باالترین میزان سطح توسعه علمی ) The Fish Siteبه گزارش ایانا از وب سایت 

system  ) درArdkinglass در نزدیکی ،Cairndowریاچه ، و دLoch Fyne  منطقه محبوب برای غواصی ورزشی و(

  به ثبت رسیده است.واقع در ادینبورگ،  Fynest Caviarاست که توسط شرکت خاویار  ماهیگیری(

 اسیرتراتن ماهیان خاویاری را دارد. افزون براین، پیش بینی می شود میزان خاویار از نوع  50این سایت ظرفیت نگهداری حدود 

(Osietra  یکی از انواع ارزشمند ترین و گران قیمت ترین خاویار( ، )که به طور معمول به قیمت کیلویی بیش از یک هزار پوند به :

 تن از محصوالت ماهیان خاویاری را تشکیل دهد که توسط این مرکز ساالنه تولید خواهد شد. 10فروش می رسد( بیش از 

اجازه می دهد تا به مکانی برای پرورش و تولید و نگهداری تبدیل شود. و ماهی ها همچنین این پروژه شامل واحد مولدی است که 

قبل از ذبح به مخازن بدون ناخالصی منتقل، و پس از آن کارهای مربوط به کنسرو شدن انجام شده در حالی که از بقیه الشه استخوان 

سال طول  25مان نیاز دارد، چراکه ماهیان خاویاری ماده، ها جدا می شود.این درحالی است که چشیدن طعم خاویار اسکاتلند به ز

 می کشد تا به بلوغ برسند.

http://www.iana.ir/fa/news/42370/%D8%B1 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 محافظت از منابع آب و جلوگیری از هدررفت آب عزم دولت کالیفرنیا برای

های تاریخی را در این ایالت اعالم کرد. دولت در این اطالعیه تاکید کرد: حفاظت از منابع فرماندار کالیفرنیا رسما پایان خشکسالی

 .ییرات آب و هوا را تأمین کندکند تا زیرساختارهای سازگاری با تغآب، شیوه زندگی ما در آینده باقی خواهد ماند و دولت تالش می

یات گفت: ی این هها، رییس هیات کنترل منابع آب دولتی ایالت کالیفرنیا درباره پایان خشکسالی و برنامهگاردینبه گزارش ایانا از 

شود. مسئوالن در حال حاضر در حال تدوین ریزی در این رابطه میحفاظت از آب برای ما یک هدف مهم است که منجر به برنامه

ید کرد: تر هستند. این مقام دولتی کالیفرنیا تاکقوانین بلند مدتی برای سازگاری کالیفرنیا با شرایط تغییرات آب و هوایی نامناسب

 .تر انجام دهیمهای طوالنی مدتهای خود را برای وقوع احتمال خشکسالیریزیبعی ارزشمند تر از آب نیست و ما باید برنامههیچ من

های سراسر ایالت باید میزان مصرف آب خود را هر ماه گزارش دهند. ایفرماندار کالیفرنیا در این ارتباط گفت: شهرها و آب منطقه

ب مانند شستن معابر با شیلنگ آب، ممنوع است. فرماندار کالیفرنیا تاکید کرد که قوانین جدید، همچنین اتالف و هدررفت آ

های جدی را به همراه خواهد داشت و دائمی خواهند بود. همچنین دولت مصمم است برای متوقف کردن هرگونه اتالف ممنوعیت

ها از ن از جمله نابودی تعداد بسیاری از درختان، مهاجرت ماهیآب، اقدام جدی اتخاذ کند.خشکسالی اخیر کالیفرنیا خسارات فراوا

های خشک شده را در پی داشت. همچنین این خشکسالی خسارات جدی را به ها و یا نابودی آبزیان بسیار در رودخانهرودخانه

های آب، صدها نفر از هکشاورزان وارد آورده و سبب کاهش جدی منابع آب زیرزمینی شده است. این خشکسالی با خشک شدن چا

های آب معدنی کرده است. زمستان گذشته بارش های زیاد کالیفرنیا تمام خانوارهای مناطق روستایی را وادار به استفاده از بطری

 های خشکسالی در این ایالت را از بین برد./نشانه

ana.ir/fa/news/http://www.i42448/%D8%B9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 اند؟به کاشت چه محصوالتی تمایل یافته 2017کشاورزان آمریکایی در سال 

 .تدهد که تغییرات الگوی کشت آمریکا در سال جاری میالدی به نفع چه محصوالتی تغییر یافته اسآمارها نشان می

ویژه های روغنی بههای این کشور به کشت سویا و دانهبیشتر ایالت 2017به گزارش ایانا به نقل از وزارت کشاورزی آمریکا، در سال 

های سویا فروخته و کشاورزان داکوتای شمالی نیز به جای ذرت که ایالت کانزاس، گندم را به دانهطوریاند. بهپنبه و سویا روی آورده

کند که کاشت ذرت در سال جاری میالدی، به حدود اند.وزارت کشاورزی آمریکا برآورد میهای روغنی تمایل نشان دادهانهبه کشت د

درصد  7هزار هکتار برسد و چهار درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. همچنین سطح زیر کشت سویا با  500میلیون و  36

ون هکتار خواهد رسید. گندم نیز کاهشی هشت درصدی را تجربه کرده و وسعت میلی 36به باالی  2016افزایش نسبت به سال 

 میلیون هکتار تنزل یافته است. 19های زیر کشت آن به کمتر از زمین

های مختلف به های آن در ایالتشود وسعت زمیندرصد مربوط به پنبه است و برآورد می 21بیش ترین افزایش سطح زیر کشت با 

شود که این کشور را به ن هکتار برسد.کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک صنعت بزرگ محسوب میحدود پنج میلیو

 یک صادر کننده عمده محصوالت کشاورزی تبدیل کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/42356/%DA%A9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶ فروردین ۱۴: تاریخ

 اروپا اتحادیه از انگلستان خروج پی در کشاورزی محصوالت قیمت افزایش
 تهنداش وجود توافق این که است زمانی از ترسهل شده، تعیین پیش از قراردادهای و توافقات بستر در کشاورزی محصوالت تجارت

 .باشد

 و بزیجاتس ویژهبه غذایی مواد قیمت بر( اروپا اتحادیه از بریتانیا خروج طرح) برگزیت بلومبرگ، از نقل به ایانا خبرنگار گزارش به

 .داد خواهد افزایش انگلستان در چشمگیری طوربه را آن و گذاشته تأثیر جات،میوه

 این زا پس قوی احتمال به و داده قرار تأثیر تحت نیز را تجارت مرزهای اروپا اتحادیه ار انگلستان جدایی که است حاکی گزارش این

 شدن بیشتر از ناشی هم آن که داشت خواهد افزایش انگلستان هایفروشگاه در محصوالت این نرخ درصد هشت تا پنج اتفاق،

 .است تجارت در کنترلی هاینظارت

 جارتت مقوله برای است ممکن برگزیت که ونیگوناگ سناریوهای از نظرصرف": گفت هلند اوترخت در رابوبانک ارشد گرتحلیل

 زیرا. گیردمی صعودی سیر انگلستان در جاتمیوه و سبزیجات ویژهبه محصوالت برخی داخلی هایقیمت بزند، رقم کشاورزی

 ".ندارد وجود کشور این برای اروپا جربه کاالها این تهیه برای جایگزینی

 اتحادیه به خود نیاز تأمین برای کشور این و نیست شکاف این کردن پر به قادر ریتانیاب داخل تولیدات قطعاً": افزود اسمیت هری

 طوربه تجارت هایهزینه رفتن باال که کندمی تأکید انگلستان سبزیجات و میوه واردات شبکه وی، گفته به".بود خواهد وابسته اروپا

 71 زیرا. داد خواهد ارتقا نسبت همان به را آن و گذاشته تأثیر رکشو این داخل در جاتمیوه و سبزیجات نرخ افزایش بر مستقیم

 سبزی، حیوانی، پروتئین شامل بیشتر که شده تأمین اروپا اتحادیه از 2016 سال در انگلیس غذایی محصوالت و غذایی مواد درصد

 اتقاض شدت از حدودی تا انگلیس، هایگاهفروش در هاقیمت رفتن باال است ممکن کارشناس، این نظر از.است گیاه و گل انواع و میوه

 ./رود باال یابد،می افزایش واردات هزینه که نسبتی همان به کشاورزی محصوالت انواع نرخ رسدمی نظربه مجموع در اما بکاهد،

http://www.iana.ir/fa/news/42239/%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 هایی از ذرت و پنبهکفش

ها از جنس ذرت و رویه آن از جنس پنبه محققان یک شرکت تولیدکننده کفش قصد دارند محصوالتی تولید کنند که کفی آن 

 .پذیر استارگانیک است. این محصول کامال غیر سمی و زیست تخریب

روز شنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس، ذرت یک منبع با ارزش غذایی انسان، خوراک دام و یکی از به گزارش 

شرکت ریباک )یکی از تولیدکنندگان کفش و لوازم ورزشی( قصد دارد از موادی که قابلیت .مهمترین منابع تولید سوخت زیستی است

خی از محصوالت خود استفاده کند و کفی تولید شده از ذرت را جایگزین کفی الستیکی رشد دارند و دوستدار طبیعت هستند در بر

صورت می  DuPont Tate & Lyle Bio Products در این پروژه که با همکاری یک شرکت دیگر به نام .ها کندبرخی کفش

. مال دوستدار محیط زیست و غیر سمی استگیرد، قرار است الستیکی تولید شود که فاقد هر گونه مواد نفتی باشد. این محصول کا

ذرت استفاده شده در این محصول کامال صنعتی و فاقد ارزش غذایی است و با هدف غیر خوراکی تولید شده است. قرار است رویه 

شده از  شرکت ریباک هدف از تولید کفش با کفی تولید شده از ذرت و رویه تولید.این کفش نیز از جنس پنبه کامال ارگانیک باشد

تواند به عنوان کود در طبیعت مورد پنبه ارگانیک را محصولی می داند که کامال دوستدار محیط زیست است و پس از استهالک می

 .استفاده قرار گیرد و به آغوش طبیعت بازگردد. این محصول سال آینده در قالب کفش های ورزشی به بازار عرضه خواهد شد

به منظور حفاظت از محیط زیست کفشی تولید کرد که مواد اولیه آن پلیمرهای زیست تخریب پذیر شرکت آدیداس نیز چندی قبل 

 .از جنس ابریشم بودند

http://www.iana.ir/fa/news/42472/%DA%A9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 انجام می شود "حرکت روستا  "فعالیت کشاورزی، دام، شیالت تحت پروژه 

کراالی هند، اعالم کرد، سیاست کشاورزی  "Thrissur "وزیر کشاورزی از منطقه تریسور " V.S. Sunil Kumar " سونیل کومار

 .ارگانیک دولت انتظار یک سیستم کشاورزی پایدار و امنیت غذایی را دارد

کراالی هند، اعالم کرد، سیاست کشاورزی  "Thrissur "وزیر کشاورزی از منطقه تریسور " V.S. Sunil Kumar "یل کومار سون

 ارگانیک دولت انتظار یک سیستم کشاورزی پایدار و امنیت غذایی را دارد.

را با سرمایه  Startup Village project، این در حالی است که وزیر به تازگی پروژه  The Hinduبه گزارش ایانا از وب سایت 

 Thrissurو  Pullazhi Kole Sahakarana Sanghamگذاری مشترک دانشگاه علوم جانوری و دامپزشکی کراال به همراه 

Urban Development Authority ( در االری ،Olari  روستایی در نزدیکی:Thrissur.افتتاح کرد ) 

یده آلی برای یکپارچه سازی سیستم های مختلف کشاورزی، دامداری، شیالت باشد. همچنین این پروژه می تواند ابزار ا"وی گفت: 

چشم انداز بزرگی برای بخش لبنی، طیور، پرورش بز و اردک در اراضی منطقه به شمار آید. در عین حال با انجام اقدامات علمی 

 "مناسب پایداری منطقه را تسهیل می کند. 

به عنوان یک منطقه ویژه که  Thrissur-Ponnani koleه دولت در حال برنامه ریزی روی توسعه اراضی در زمانی ک "وزیر افزود: 

کشاورزی همراه با تنوع زیستی منحصر به فرد است، دانشگاه دامپزشکی هم در این زمینه با سرمایه گذاری روی بخش حیوانات در 

 "این اقدام مشارکت می کند.

کارآفرین این  30یر، گوشت، تخم مرغ، مرغ، سبزیجات، برنج و سایر محصوالت است ، که توسط خروجی پروژه، امنیت غذایی ش

پروژه فراهم می شود. به طوری که میزان آفت کش ها و بقایای آنتی بیوتیکی به صورت دوره ای تست شده و به تایید آزمایشگاه 

KVASU (Kerala Veterinary and Animal Sciences University در) ( مانوتیMannuthy  منطقه ای در شهر:

 تریسور( می رسد.

 وزارت کشاورزی همچنین میزان خسارت بیمه برای محصوالت زراعی به منظور تامین امنیت مالی کشاورزان را افزایش داده است.

رای جذب کارآفرینان و دانشگاه ها نیاز دارند تا بر روی تحقیقات و فناوری کشاورز پسند ب"همچنین سونیل کومار یادآور شد: 

 "کشاورزان بیشتر به کشاورزی ، تمرکز بیشتری کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/42458/%D9%81%D8%B9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

ها ضرورت  های حقوقی، ظرفیت نظارت ملی و افزایش آگاهیفائو/ تقویت چارچوب بینها زیر ذرهمیکروب

 های مقاوم را به انسان منتقل کندتواند پاتوژن میکروبها/ مواد غذایی میمقابله با میکروب

ار دالری در هز 250میلیون  3پروژه جدیدی با سرپرستی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( و کمک مالی در حدود 

میکروب هایی که نسبت : superbugs) راستای ترویج مواد غذایی سالم و جلوگیری از گسترش مقاومت میکروب ها در برابر دارو

به داروها مقاوم هستند( بر روی مزارع کشاورزی پنج کشور ارمنستان، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان از منطقه آسیای 

هزار  250میلیون  3پروژه جدیدی با سرپرستی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( و کمک مالی .شودمرکزی انجام می 

:میکروب هایی  superbugsدالری در راستای ترویج مواد غذایی سالم و جلوگیری از گسترش مقاومت میکروب ها در برابر دارو )

ورزی پنج کشور ارمنستان، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان از که نسبت به داروها مقاوم هستند( بر روی مزارع کشا

منطقه آسیای مرکزی انجام می شود.به گزارش ایانا از سایت فائو، پروژه فائو با حمایت روسیه در ارمنستان، بالروس، قزاقستان، 

تر برای جلوگیری از مقاومت میکروب ها در برابر قرقیزستان و تاجیکستان به مقامات کمک خواهد کرد تا بتوانند به گونه ای موثر

داروها در سیستم های کشاورزی و مواد غذایی به اقدامات الزم مبادرت کنند.بخش عمده ای از بودجه برای حمایت از سه اقدام به 

 کار گرفته می شود:

ت میکروب ها در برابر دارو در بخش تقویت چارچوب های قانونی و حقوقی که زیر بنای تالش ملی برای جلوگیری از مقاوم -1

 کشاورزی و زنجیره مواد غذایی است که شامل توسعه استراتژی ملی می شود.

 ایجاد ظرفیت سیستم های نظارت ملی در راستای نظارت و تست مقاومت میکروب ها در برابر دارو در سیستم های غذایی. -2

ی مواد غذایی در زمینه سالمت حیوان و انسان، در مورد خطرات مقاومت افزایش آگاهی کشاورزان، متخصصان و مسووالن ایمن -3

میکروب ها و چگونگی مدیریت آن.گفتنی است در مراسمی به مناسبت آغاز تالش های مشترک، آنا پوپوا، سرپرست سرویس نظارت 

( در راستای حمایت 1دمیولوژیک )و حمایت از حقوق مصرف کننده فدرال روسیه ، متعهد شد که کشورش آماده ارایه تحقیقات اپی

 و بهبود همکاری های منطقه ای در زمینه مقاومت ضد میکروبی است. 

مقاومت میکروب ها در برابر دارو، فقط یک موضوع برای تحقیقات علمی نیست، بلکه می تواند خطرات بسیاری برای "وی گفت: 

ی در مواد غذایی اشاره کرد. بنابراین ما نمی توانیم این تهدید را دست سالمت انسان داشته باشد که می توان به بقایای آنتی بیوتیک

 "کم بگیریم، و باید به گونه ای عملی و علمی با این موضوع مقابله کنیم. 

ماریا هلنا اسمدو معاون مدیر کل فائو، از فدراسیون روسیه برای تعهد خود در زمینه تقویت امنیت جهانی غذا و تغذیه ، از جمله 

 ایت از تالش های فائو برای کمک به کشورهابرای مقابله با مقاومت میکروب ها در برابر دارو تقدیر کرد.حم

مقابله با مقاومت میکروب ها در برابر دارو، رابطه بسیار نزدیکی با سالمت، مراقبت های پزشکی، سیستم های تولید مواد "وی گفت: 

 "این مساله می تواند به عنوان تهدیدی خطرناک در آینده به شمار آید. غذایی سالم و محیط زیست دارد و کنترل نکردن

خوزه گرازیانو دا سیلوا، مدیر کل فائو، در نشست دو جانبه خصوصی با وزیر پوپوا، از وی برای کمک روسیه تشکر کرد و اقدام این 

 پای شرقی و آسیای مرکزی، ستود.کشور را به عنوان نخستین اهدا کننده عمده در زمینه حمایت از این کار در ارو

 برگزاری کنفرانس در راستای افزایش آگاهی منطقه ای

در راستای افزایش آگاهی در زمینه مقاله با مقاومت میکروب ها در برابر دارو در حوزه مواد غذایی و سیستم های کشاورزی منطقه، 

ماه مه( برگزار  19-18ایمنی مواد غذایی و تحلیل خطرات )سوشی،  قرار است ماه آینده، فائو و روسیه کنفراسی بین المللی در زمینه
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شرکت کننده از دولت ها، بخش خصوصی و جامعه علمی و همچنین متخصصان سالمت و تغذیه  350در این رویداد بیش از کنند.

با مقاوت میکروب ها در برابر دارو گردهم می آیند تا به تبادل تجربیات و بهترین شیوه ها در تغذیه و امنیت غذایی از جمله مقابله 

 .بپردازند

( چیست و چرا یک نگرانی در سیستم های  AMR : antimicrobial resistanceمقاومت میکروب ها در برابر دارو )

 غذایی به شمار می رود؟

 ن، همچنین سوء استفاده وافزایش استفاده از داروهای ضد میکروبی مانند آنتی بیوتیک ها در مراقبت های بهداشتی انسان و حیوا

استفاده نامناسب انها، به افزایش تعداد میکروب های مقاوم بیماری زا دربرابر داروهای مرسوم ، کمک کرده است، که این موضوع می 

 تواند خطرات قابل توجهی برای سالمت انسان به دنبال داشته باشد.

 آید، بلکه این نگرانی در مزارع و سیستم های غذایی نیز وجود دارد. ، تنها یک نگرانی در بیمارستان ها به شمار نمی AMRاما 

این در حالی است که مواد غذایی می تواند ، پاتوژن میکروب های مقاوم را به انسان متنقل کند. و بیماری های حیوانی که به دلیل 

د غذایی اثر گذار باشد و باعث ضرر و زیان مالی به مقاومت میکروب در برابر دارو به سختی درمان می شوند، می تواند روی تولید موا

(، طرح جهانی AMRدر سپتامبر سال گذشته، جامعه بین المللی برای پاسخ به تهدید فزاینده مقاومت ضد میکروبی )کشاورزان شود.

کرد، طرحی که را تصویب ( Global Action Plan on Antimicrobial Resistanceبرای مقاومت میکروب ها در برابر دارو )

و توسط سازمان بهداشت جهانی توسعه یافته است و همچنین هماهنگی آن بر عهده سازمان بهداشت جهانی  AMRبرای مقابله با 

 ( و فائو قرار دارد. OIEدام )

 است:این اقدام در درجه نخست بر روی حوزه مواد غذایی و کشاورزی متمرکز شده وفائو در این طرح خواستار اقدامات زیر 

بهبود آگاهی درباره مقاومت میکروب در برابر دارو در میان کشاورزان و تولید کنندگان، دامپزشکان و مقامات، سیاستگزاران و  -1

 [مصرف کنندگان مواد غذایی

اد غذایی و ایجاد ظرفیت های ملی برای نظارت در زمینه مقاومت میکروب در برابر دارو و استفاده از داروهای ضد میکروبی در مو -2

 کشاورزی

در سیستم  AMRو (  AMU : antimicrobial usageتقویت اقدامات دولت ها در زمینه استفاده از مواد ضد میکروبی ) -3

 مواد غذایی و کشاورزی

  ترویج شیوه های مناسب در سیستم های مواد غذایی و کشاورزی و استفاده عاقالنه از آنتی بیوتیک ها -4

که خواص ضد میکروبی دارو از مسایل مهم است که به عنوان ابزاری مفید و موثر در درمان و پیشگیری بیماری این در حالی است 

 های حیوانی کاربرد دارد. فائو حمایت خود را در زمینه کاهش و استفاده داروها در خوراک دام به عنوان یک گام مهمنشان داده است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- epidemiology زا ، توزیع بیماری ها در زمان گیرشناسی یا اِپیدمیولوژی ، مطالعه نحوه انتشار بیماری ها و عوامل بیمای:همه

 ها ، مکان ها ، نژاد ها یا فرهنگ های خاص یا هر عاملی است که به سالمت مربوط باشد .

p://www.iana.ir/fa/news/htt42326/%D9%85%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۵تاریخ: 

 مطالعه گسترده محیط زیست فالت تبت

متر ارتفاع که به سقف جهان نیز شهرت دارد، مطالعه کند. این مطالعه در قالب  4000چین در نظر دارد بلندترین فالت جهان را با 

 .در منابع موجود و محیط زیست انجام خواهد شدبررسی تغییرات 

سال  40الت تبت است که در ، در واقع این اولین مطالعه در مقیاس دو و نیم میلیون کیلومتر مربعی فدنا دیلیبه گزارش ایانا از 

شناسی، عنوان مختلف اعم از کشاورزی، گیاه 50توسط چین در قالب  1970گذشته انجام خواهد شد. اولین تحقیق و بررسی، در دهه 

 ژئوفیزیک، زمین شناسی، جانورشناسی و غیره در فالت تبت انجام شده بود.

و دولت تبت در ماه ژوئن آینده آغاز خواهد شد. دانشمندان در این تحقیق طور مشترک بین آکادمی علوم چین این مطالعه بزرگ به

قصد بررسی تغییرات منابع، محیط زیست و تنوع زیستی در فالت تبت را دارند که از این مطالعات پایه، در آینده برای پشتیبانی 

های جدید مانند آوری. همچنین از فنعلمی از حفاظت محیط زیست و توسعه اقتصادی و اجتماعی در تبت استفاده خواهد شد

 شود.تر در این مطالعه استفاده میتر و دقیقهواپیماهای بدون سرنشین و ماهواره ها برای جمع آوری اطالعات جامع

منطقه فالت تبت همواره مورد توجه جامعه علمی قرار داشته و مطالعات متعددی در این منطقه انجام شده است. از جمله در سال 

زدایی، محیط زیست نواحی خشک و بیابانی و موسسه تحقیقات فنی و های کلیدی بیابان و بیابان، دانشمندان از آزمایشگاه2012

های شن و ماسه تبت در حفاظت ای را در مورد نقش حفاظتی الیهمهندسی در این منطقه ایجاد کردند، آکادمی علوم چین نیز مطالعه

ای توسط سازمان زمین ، مطالعه2011ه دائمی در این فالت تبت را بر عهده گرفت. همچنین در سال های زیرین منجمد شداز الیه

شناسی ایاالت متحده، فائو و آکادمی علوم چین برای شناخت ارتباط بین پرندگان وحشی، مرغ و انتقال آنفلوانزای مرغی ویروس 

H5N1 /.انجام شد 

http://www.iana.ir/fa/news/42343/%D9%85%D8%B7%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

 توسعه انرژی بادی هدف مهم اسکاتلند در مقابله با تغییرات آب و هوا

میلیون مگاوات ساعت برق تولید و وارد شبکه برق این کشور کنند. در اصل  1.2های بادی اسکاتلند در ماه گذشته توانستند توربین

 .های اسکاتلندی بوددرصد از نیاز برق خانواده 136این میزان تولید برق معادل 

( اسکاتلند به مناسبت ساعت WWF، براساس گزارش انرژی که توسط صندوق جهانی حیات وحش )ایندیپندنتبه گزارش ایانا از 

ل گذشته برق تولید درصد بیشتر در مقایسه با ماه مشابه در سا 81های بادی اسکاتلند زمین منتشر شد، ماه مارس گذشته توربین

سابقه بود، نکته مهمی را اسکاتلند دراین باره گفت: وزش بادهای قوی در ماه مارس که در چند سال گذشته بی WWFکردند.مدیر 

کند و آن ساخت مزارع بادی جدید و افزایش ظرفیت تولید برق با استفاده از انرژی بادی است. همچنین تولید برق به ما یادآوری می

کند بلکه نقش مهمی را در مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی های بادی نه تنها بخش اشتغال را تقویت میربیناز تو

 کند.ها تن انتشار کربن در هر سال بازی میدر اجتناب از تولید میلیون

مللی در مورد تغییرات آب و هوا، بدون الاسکاتلند، تالش برای کاهش آلودگی کربن و انجام تعهدات بین WWFبه عقیده مدیر 

 کمک احزاب سیاسی این کشور در تداوم برای افزایش ظرفیت تولید انرژی بادی میسر نخواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/42374/%D8%AA%D9%88% 
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 رشات جهانیگزا
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 قتل عام درختان توسط مالکان خصوصی در قانون اساسی لهستان مجاز اعالم شد

 .دهد تا مالکان خصوصی هر تعداد درخت را بدون اجازه مقامات قطع کنندقانون جدید لهستان اجازه می

ن بحث جدی را میان فعاالن محیط زیست این کشور ایجاد کرده است. به به گزارش ایانا از گاردین، تغییر قانون محیط زیست لهستا

 کند. درختان در این کشور را توجیه می "قتل عام"عقیده این فعاالن، قانون جدید 

دهد که بدون اجازه این ماده جدید قانونی که توسط وزیر محیط زیست لهستان تهیه شده، به مالکان خصوصی این اجازه را می

 دولتی، بدون پرداخت غرامت و کاشت درختان جدید، اقدام به قطع درختان تحت مالکیت خود کنند.  مقامات

 اینجاسایر تصاویر در لینک  

ساله را هم قطع کنند. حتی بدون اینکه گزارشی از قطع درختان در دست باشد.  200ن توانند درختابه گفته جوانا ماسگارسکا از موزه جانورشناسی لهستان، با این قانون جدید، مالکان حتی می

 نامد. ماسگارسکا این قانون را بازگشت به دوران بربریت می

دهد تا با خرید زمین از مالکان ها اجازه میگوید: این قانون به شرکتباره میدر این "درختان کجایند؟"داگمارا میشتاال از کمپین 

ها را نیز بدون نظارت قوانین قطع کنند. از آنجا که دیگر هیچ تراشی کرده و حتی جنگلصوصی، بدون هیچ تعهدی اقدام به پاکخ

 تراشی شدهالزامی برای ثبت گزارش درختان قطع شده نیست، هیچ آماری نیز از تعداد درختان برداشت شده و وسعت اراضی پاک

 در دست نخواهد بود. 

شود و مردم از تصویب چنین قانونی بسیار های تلفنی مردم با دفتر این گروه قطع نمیز لهستان ابراز داشت تماسمدیر صلح سب

های قطع شده نگران هستند. مادران لهستانی در اقدامی سمبلیک در جنوب شهر کراکف، با فرزندان خود نشسته بر روی کنده

های جمعی، اعتراض خود به این قانون را بیان های خود به رسانهال عکسدرختان عکس گرفته و در یک حرکت اجتماعی با ارس

رای توسعه طبیعی این کشور را بکردند.استاد جنگلداری دانشگاه لهستان در این باره گفت که وزیر محیط زیست لهستان آشکارا منابع

 ای در دولتیست لهستان سال گذشته در جلسهاقتصادی و منافع مالی به خطر انداخته است. این در حالی است که وزیر محیط ز

 طبیعی استفاده کند. در جایگاه دوم توسعه انسانی برایتواند از منابعتر است، لذا انسان میگفته بود که انسان در توسعه پایدار مقدم

جدی از  طورده است بهمحیط زیست مضر است. بحث بر سر این قانون که پیش نویس آن به پارلمان لهستان برای تصویب ارائه ش

 شود./سوی مردم و فعاالن محیط زیست این کشور دنبال می

http://www.iana.ir/fa/news/42510/%D9%82%D8%AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۹تاریخ: 

 2022کا، سهم بازار جهانی کشاورزی دقیق تا سال میلیارد دالرآمری 7.87

با افزایش تقاضا برای مواد غذایی در سراسر جهان و افزایش تمرکز روی بهره وری مزرعه، انتظار می رود تا تکنولوژی های مورد 

 .استفاده کشاورزی دقیق به راه حل های محبوب در صنعت کشاورزی در سال های آینده تبدیل شود

، راهکارهای کشاورزی دقیق به افزایش بهره وری مزرعه، تولید با کیفیت بهتر و بهبود  EE Timesیانا از وب سایت به گزارش ا

عملکرد مزرعه کمک می کند. رشد بازار کشاورزی دقیق به طور عمده توسط افزایش تقاضای جهانی برای مواد غذایی و افزایش 

زده، هدایت می شود، که در این راه، از نرم افزار نقشه برداری، تکنولوژی نرخ متغیر) نظارت بر سالمت محصول به منظور باال بردن با

VRT  و دیگر تکنیک های کشاورزی دقیق برای کمک به افزایش باروری، بهره وری، سودآوری و پایداری محصوالت کشاورزی )

 European GNSS(ن های بزرگ همچون استفاده می شود.همچنین در بازار کشاورزی دقیق ، می توان به برخی از انجم

Agency (GSA) ,جمهوری چک( International Society for Precision Agriculture (ISPA) (U.S.),  )امریکا(

Precision AG Institute (U.S.), )امریکا()SPAA Precision Agriculture ,استرالیا( CropLife (CropLife 

Media Group) (U.S.),  )امریکا() Precision Agriculture Association (New Zealand), 

 اشاره کرد. اسراییل(.Agricultural Research Organization (Israel)( نیوزیلند(

 2022میلیارد دالرامریکا ، تا سال  7.87به  2015میلیارد دالر امریکا، در سال  3.69انتظار می رود بازار جهانی کشاورزی دقیق از 

  برسد. 2022و  2016درصد بین سال های  13.47مرکب ساالنه  و نرخ رشد

 ,Deere & Company (U.S.), Trimble, Inc. (U.S.)همچنین برخی از بازیکنان برجسته در بازار کشاورزی دقیق ، 

AGCO Corporation (U.S.), AgJunction, Inc. (U.S.), Raven Industries (U.S.). .هستند 

تژی های مختلف را در پیش گرفته اند که می توان به راه اندازی محصوالت و تحوالت جدید، مشارکت ها، این بازیکنان استرا

 قراردادها، همکاری ها، گسترش حضور جهانی خود در زمینه توسعه و افزایش سهم خود در بازار جهانی کشاورزی دقیق اشاره کرد.

م کل بازار کشاورزی دقیق را در اختیار دارد؛ همچنین انتظار می رود بازار تکنولوژی سیستم راهبری و هدایت ، دارای بزرگترین سه

 فن آوری نرخ متغیر دارای باالترین میزان نرخ رشد در سال های آینده باشد. 

اص این در حالی است که فن آوری نرخ متغیر این امکان را می دهد تا نرخ نرم افزار های مربوط به نهاده ها در بخش های مدیریت خ

، متفاوت باشد . این فن آوری در کاهش استفاده از نهاده ها و در نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی، مانند انتشار گازهای گلخانه 

( در  VRTای، فرسایش و تخریب خاک و فرسایش ژنتیکی کمک می کند. انتظار می رود میزان استفاده از تکنولوژی نرخ متغیر) 

بیشتر باشد؛ چرا که این تکنولوژی در زمینه استفاده از مقدار مناسب نهاده ها در محل مناسب مزرعه،  مقایسه با سایر فن آوری ها

  کمک می کند به طوری که باعث شده تا میزان نهاده ها به حداقل رسیده و بهره وری زمین و محصول افزایش یابد.

هواپیماهای بدون سرنشین، در مزارع کشاورزی ، به منظور  همچنین استفاده از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین )پهپاد( و یا

تصویربرداری بسیار دقیق از مزارع و همراه با پوشش دهی صدها هکتار )جریب( زمین در یک پرواز و صرفه جویی میزان زیادی هزینه 

این امکان  ری، می تواند به کشاورزانپهپادهای کشاورزی با سنسور نسبتا ارزان و پیشرفته و با قابلیت تصویربردا ، بیشتر شده است.

را بدهد تا با روش های جدید برای افزایش عملکرد محصول و کاهش آسیب محصول شان اقدام کنند. افزایش پذیرش هواپیماهای 

ز ابدون سرنشین توسط کشاورزان با توجه به سهولت استفاده و قیمت آن، دلیل اصلی رشد باالی آن است. عالوه بر این، بسیاری 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ارائه دهندگان خدمات کشاورزی دقیق در حال ارائه هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان بخشی از خدمات خود هستند که در نتیجه 

 باعث رشد بازار کشاورزی دقیق برای هواپیماهای بدون سرنشین )پهپاد( می شود.

در حال حاضر شاهد رشد سریعی است. انواع گوناگونی از  این در حالی است که بازار برنامه ها در زمینه آب و هوا و پیش بینی آن،

دستگاه های مورد استفاده برای این نرم افزار شامل ابزار های دستی، ایستگاه های آب و هوایی مزرعه، و ... وجود دارد. ابزارهای آب 

جه به حفظ کسب وکار خانوار و هوایی کمک می کند تا نسبت به تصمیم گیری پیش از شرایط سخت و خطرناک ، اقدام ودر نتی

های کشاورزان کمک شود.افزایش تقاضا برای خدمات مربوط به اطالعات و پیش بینی آب و هوایی دلیل عمده افزایش رشد بخش 

خدمات برای این گونه نرم افزارها است و این در حالی است که ارائه دهندگان می کوشند تا این گونه خدمات ، اطالعات آب و هوایی 

گفتنی است آسیا و اقیانوسیه منطقه ای جذاب برای بازار کشاورزی دقیق به اورزان را در مورد وضعیت آب و هوا به روز نگه دارند.کش

دارای زمین های کشاورزی گسترده و نرخ رشد باالی جمعیتی که شامل کشورهای مانند چین، ژاپن، هند،  APACشمار می رود. 

در مراحل اولیه پذیرش قرار دارد و انتظار می رود با نرخ رشدی دو  APACر کشاورزی دقیق در استرالیا، کره جنوبی است. بازا

رو به رو شود و انتظار می رود این منطقه بزرگترین بازار و باالترین نرخ رشد را در آینده ای  2022و  2016رقمی بین سال های 

ی رشد بازار کشاورزی دقیق به شمار می آید. کشاورزی دقیق همچنین مدیریت اطالعات یک چالش عمده برانزدیک تجربه کند.

دارای میزان باالیی از اطالعات با اهمیت است. این داده ها در یک قالب مناسب برای تصمیم گیری های مربوط به کشاورزی، مانند 

 مدیریت می شوند.نقشه برداری، نرخ متغیر بذر پاشی ، آزمون خاک، نظارت بر عملکرد و تناوب زراعی ، ذخیره و 

داده های جمع آوری شده داده های خام هستند که با پردازش همراه با در نظر گرفتن ارتباط و اولویت شان ، به گونه ای ارایه می 

شود که می تواند برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند. این در حالی است که چالش عمده کشاورزان مدیریت این داده ها 

یاز به تخصص و دانش دارد. همچنین میزان نرخ استفاده از کشاورزی دقیق با افزایش و فراهم کردن ابزارهایی برای تسهیل است که ن

مدیریت داده ها ، می تواند افزایش یابد و در عین حال می توان با ارایه راه حل های دیگر به کشاورزان و تولید کنندگان برای استفاده 

 زمینه فعالیت های روزانه شان کمک کرد. از شیوه های کارآمد در

http://www.iana.ir/fa/news/42463/787%D-9%85%DB%8C%D9%84 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۱۶تاریخ: 

Plantix " تواند  کمک به کشاورزان در زمینه شناسایی بیماری گیاهان/ این اپلیکیشن می؛ اپلیکیشنی برای

 بیماری گیاهی را تشخیص بدهد 60

ای به تواند بیماری محصوالت را شناسایی کند. برای مثال بیماری گستردهاندازی شده که میبرای کمک به کشاورزان اپلیکیشنی راه

های گیاه فرنگی وجود دارد که باعث شده تا پودر سفیدرنگ روی برگگیاه گوجه برای (powdery mildew) نام سفیدک پودری

برای کمک به کشاورزان اپلیکیشنی راه اندازی شده که می تواند بیماری محصوالت را شناسایی کند. برای مثال بیماری .ایجاد شود

وجود دارد که باعث شده تا پودر سفید رنگ بر ( برای گیاه گوجه فرنگی  powdery mildewگسترده ای به نام سفیدک پودری )

، که توسط "Plantix "، حال با استفاده از اپلیکیشن به نام روی برگ های گیاه ایجاد شود.به گزارش ایانا از وب سایت یورو نیوز

Peat .شرکت مستقر در هانوفر آلمان راه اندازی شده ، می توان در عرض چند ثانیه بیماری را تشحیص داد ، 

Simone Strey  مدیر عامل شرکت،Peat  :این ایده در راستای حمایت از کشاورزان کوچک و تسهیل و سرعت "، توضیح داد

بخشیدن به تجزیه و تحلیل آسیب های گیاهان انجام شده است. ما در نظر داریم تا برنامه مانند یک راهنما، عمل کند و بتواند در 

  "ی آسیب گیاهان استفاده شود.زمان نیاز به سرعت در راستای بررس

این نرم افزار در حال حاضر در برزیل و هند مورد آزمایش قرار گرفته و پیش از آن هم در آلمان، اتریش و سوئیس معرفی شده است. 

هنگامی که عکسی توسط اپلیکیشن گرفته می شود، تجزیه و تحلیل شده و نتیجه نمایش داده می شود، این در حالی است که 

 العات در سرورهای شرکت به منظور بهبود بخشیدن الگوریتم برای تشخیص آسیب گیاه ذحیره می شود.اط

 تحلیل شده است. Plantixهزار عکس توسط  100، بیش از 2015همچنین از ماه ژوئن سال 

تحلیل بزرگترین مشکل  هزار عکس از هند دریافت کرده ایم. سپس ما به تجزیه و 10ما بیش از "افزود:  Peatمدیر عامل شرکت 

موجود در هند پرداختیم که این آسیب ناشی از ویروس، یا قارچ، یا باکتری است؟ و آیا گیاهان مبتال به سوء تغذیه شده اند؟ یا 

 دحشرات باعث این آسیب و بیماری شده اند؟ ینابراین با این ابزار می توان تجزیه و تحلیل کرد و در مورد چگونگی پایداری و کارآم

بیماری را تشخیص  60توسعه دهندگان ادعا می کنند که این اپلیکیشن می تواند بیش از "تر شدن کشاورزی در هند اقدام کرد.

، تایید کرده اند که استفاده ( Leibniz University Hanoverدهد. کارشناسان از موسسه علوم خاک دانشگاه الیبنیتس هانوفر)

 تماد برای پیش بینی و تشخیص بیماری است.از این اپلیکیشن ابزاری قابل اع

http://www.iana.ir/fa/news/42379%D-/plantix8%A7%D9%BE 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42379/plantix-%D8%A7%D9%BE

	آب
	بحران آب در ایران/ افزایش قیمت مواد غذایی جهان به واسطه کمبود آب
	کاهش 50 درصدی روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار
	وضعیت تخصیص آب برای تمام استانها مشخص است
	وضعیت آبی ایران
	آبرسانی به 92 درصد از جمعیت روستایی کشور / حضور گسترده بخش خصوصی در پروژههای آب و فاضلاب
	سال آبی نرمالی را تجربه میکنیم
	امضای تفاهمنامه همکاری بین ایران و آلمان در زمینه توسعه آموزش و تحقیقات مشترک در زمینه آب

	اقتصاد کلان
	هفت مانع داخلی که ایران را از بازار چند صد میلیارد دلاری روسیه محروم کرد
	حضور بیش از ۲۸۰ شرکت در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه/ ایران فاینکس 2017؛ میزبان برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی اقتصادی
	بازیگران بازار سرمایه در سال 96
	یک معاونت به معاونتهای وزارت جهاد کشاورزی اضافه میشود/ جهاد کشاورزی به کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی پیوست
	سه سناریوی بورس در بهار
	رشد ۷۳ درصدی ارزش کل معاملات بورس کالای ایران/ افزایش ۲۲۹ درصدی حجم معاملات کشاورزی
	تورم بخش کشاورزی ۱۰ درصد کاهش یافت

	اقتصاد محصولات
	تعرفه واردات جو بهزودی دو برابر میشود/ احتمال افزایش هزینه تولید شیر خام
	چه عواملی نرخ لبنیات را افزایش داد؟

	اقلیم و منابع طبیعی
	توصیه های 6 روزه هواشناسی کشاورزی به کشاورزان و باغداران سراسر کشور ( 17 الی 22 فروردین )
	قناریها در معدن زغالسنگ گیر افتادهاند!
	٢٠هزار هکتار از تالاب جازموریان آبگیری شد
	آيا آتشفشان دماوند فعال شده است؟
	اراضی ملی تصرف شده در نوروز آزادسازی شد
	پایلوت اجرای کشاورزی پایدار و سازگار با تغییر اقلیم در یاسوج، آغاز به کار میکند
	راهحلهایی ساده برای نجات دریاچهها
	ابلاغ برنامههای حفاظتی غاز پیشانی سفید، خرس قهوهای و سمندر لرستانی
	تغییر قلمرو حشرات تحت تأثیر آب و هوا
	اراضی ملی تصرف شده در نوروز آزادسازی شد
	پایلوت اجرای کشاورزی پایدار و سازگار با تغییر اقلیم در یاسوج، آغاز به کار میکند
	راهحلهایی ساده برای نجات دریاچهها
	ابلاغ برنامههای حفاظتی غاز پیشانی سفید، خرس قهوهای و سمندر لرستانی
	تغییر قلمرو حشرات تحت تأثیر آب و هوا
	حداقل 15 درصد از گونههای درخت در جهان در معرض خطر انقراض هستند
	توسعه کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
	نابودی جنگلها با توسعه فعالیت شرکتهای چند ملیتی
	بلوطهای زاگرس خوراک کارخانههای شمالی
	ریزگردهای خوزستان علاوه بر مشکل یک فرصت بود/اگر بتوانیم مشکلات مردم خوزستان را حل میکنیم
	توقف بهره برداری از جنگل ها برای ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه ای

	انتصابات
	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت مرغ در ماه رمضان ثبات دارد/ تولید جوجه یکروزه به اندازه حواله صادر شده از طرف اتحادیه
	آخرین وضعیت قیمت نوبرانه ها در بازار/ 6 تن میوه قاچاق کشف شد
	بازار پروتئین نوروز 96 با توزیع 15 هزار و 300 تن گوشت قرمز و مرغ تنظیم شد
	با هر نوع تخلفی برخورد خواهد شد/ افزایش غیر قانونی قیمت شیر منتفی شد
	گلایه مندی مردم از تنظیم بازار میوه شب عید به جا است/پرتقال،سیب و موز به مردم گران فروخته شد
	بازار پروتئین با توزیع 15 هزار و 300 تن گوشت قرمز و مرغ تنظیم شد
	گوشت گوسفندی در سراشیبی قیمت/ پرو پال مرغ چیده می شود

	برنامه و سیاست ها
	تشکیل ۱۳ هزار پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی در سال/ یک بالگرد هم نداریم
	الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی معرفی میشوند
	روحانی در آیین بهرهبرداری از 5 هزار هکتار سامانه آبیاری تحتفشار در سمنان خبر داد
	اعلام جزئیات مشوقهای مالکان به تجمیع و یکپارچهسازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حدنصابهای تعیینشده و بالاتر/ تشکیل کارگروه ملی یکپارچهسازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی
	« کشت فرا سرزمینی» راهکاری برای تامین محصولات کشاورزی آببر
	پتانسیلهای پسابرجام برای احیای دریاچه ارومیه/ وضعیت تخصیصها در وزارت نیرو مشخص نیست
	مبادله تفاهم نامه همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت محیط زیست کره جنوبی
	رونمایی از سند توسعه روستایی/ معطل نگه داشتن لایحه دوفوریتی دولت در حمایت از اشتغال روستاییان به دلیل انتخابات/ تدوین طرح امنیت شغلی دهیاران/ با نردبان دروغ نمیتوان به پشتبام عدالت رسید
	جذب 327 نفر نیروی هیأت علمی طی سه سال گذشته/ چابکسازی و اثربخشی در مأموریتها؛ دو برنامه مهم سازمان در سال جدید
	صنعت موظف به استفاده از سوخت پاک شد/ ارائه اطلاعات خلاف واقع به بازرسان درباره آلاینگی مراکز تولیدی جریمه دارد/ 10 درصد شهرکهای صنعتی تبدیل به فضای سبز میشود
	خرید و فروش و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع شد/ وزارت کشور موظف به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تا ۵ سال شد/ واردات خودروهای برقی بدون سود بازرگانی
	وزارت جهاد کشاورزی به کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی پیوست

	برنج
	نقدینگی برنج کاران با ورود به بورس کالا قد میکشد

	پسته
	پنبه
	نوسعه کشت پنبه در گرو حمایتهای دولت است/ امیدواریم امسال شاهد اجرای طرح «نجات پنبه» در گلستان باشیم
	آغاز کشت پنبه در کشور/ 100 هزار هکتار بذر و کود پنبه آماده تحویل به کشاورزان/ پیشبینی رشد 20 درصدی تولید پنبه

	پیاز
	تامین منابع مالی
	اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۶ برای خرید تضمینی گندم/ تغییر در نحوه پرداخت پول گندمکاران
	پیشنهاد اختصاص یک درصد از بودجه خاک و آب به مهارتآموزی/ برگزاری آزمون دامپروری، گلخانه و قارچ در اردیبهشت
	نوبخت: اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان/ واکنش به رئیسجمهوری سابق: حرف نپرانیم
	تأمین منابع مالی کافی، بزرگترین مشکل پیش روی دولت/ سال گذشته با کمبود سیلوی گندم روبهرو شدیم
	پرداخت هفت هزار و 300 میلیارد تومان به دهیاران در دولت یازدهم/بخشی از عدم توازن در روستاها جبران شد
	افزایش اعتبارات طرح تنفس از 60 میلیارد به 80 میلیارد تومان

	تحقیقات و نوآوری ها
	ایران و هند تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی کشاورزی امضاء می کنند/ دفتر مرکز تحقیقاتی ایکریسات در ایران افتتاح می شود
	حقایقی در باره یک لیوان آب!
	ایران در مقام ششم علمی جهان
	تاثیر مخرب تغییرات اقلیمی بر سلامت روان
	برگزاری کارگاه بین المللی مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی گیاهی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
	انتشار 2 اثر در زمینه آب کشاورزی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
	استفاده کمتر از آفتکشها، بهرهوری کشاورزی را کاهش نمیدهد/ آفتکشها باعث اثرات فاجعهبار بر محیط زیست و سلامت انسان میشود
	تولید 45 هزار دز مالئین در مؤسسه رازی/ جلوگیری از خروج 200 هزار دلار ارز از کشور در سال گذشته
	مزاج های انسانی در طب سنتی ایران و ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن
	نمونههای برتر هفته منابع طبیعی در سال 95 معرفی شدند+ جدول اسامی

	تخم مرغ
	ویژگیهای تخممرغ سالم چیست؟
	زردی تخم مرغ رنگ باخت

	تولیدات باغی (سایر )
	نوبرانه بهار امسال با چاغالهبادام قاچاق از عراق/ گوجهسبز نوبرانه از هفته آینده عرضه میشود
	ارقام تجاری درختان میوه امسال وارد باغها میشود

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	کاهش جمعیت دام سبک کشور برای تقویت مراتع/ احیای مراتع به دامداران واگذار شد
	پیشبینی حکمفرمایی آرامش در بازار خوراک طیور برای سال 96/ نیاز 9 میلیون تنی خوراک در صنعت طیور

	تولیدات زراعی (سایر )
	اجرای الگوی کشت مرهم درد تولیدکنندگان پیاز/ خرید تضمینی تنها راهکار حمایت نیست

	چای
	قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک ۲۶ هزار و ۲۴۲ ریال و درجه دو ۱۴ هزار و ۶۹۵ ریال
	لیر ترکیه سقوط کرد، چای در انبارها رسوب کرد

	حبوبات
	افزایش 40 هزار هکتاری سطح زیر کشت نخود در سال 96/ رشد مصرف نخود با کاهش توان مردم در خرید گوشت
	بازار حبوبات رنگ و بوی دیگر به خود گرفت/ لپه ایرانی نایاب شد

	خاک
	بررسی لایحه جامع خاک در کمیسیون کشاورزی مجلس

	خرما
	خرید تضمینی
	آغاز خرید تضمینی گندم از ۱۴ فروردین ۹۶/ برخی به نام تولید به واردات شکر میپردازند/ شروع خرید گندم در بورس کالا
	تشکیل جلسه شورای عالی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی
	15 هزار میلیارد تومان برآورد اولیه هزینه خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری
	تشکیل جلسه شورای عالی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	تولید دانههای روغنی در سال قبل سه برابر شد/ تراز تولید کشاورزی ۱.۵ میلیون تن بیش از مصرف

	روغن
	نابسامانیهای ناشی از کشت روغن پالم تحت بررسی دقیق پارلمان اروپا قرار گرفت

	زعفران
	قیمتهای جدید زعفران اعلام شد
	قاچاق پیاز زعفران در کمین است/ ثبات نرخ طلای سرخ در بازار سایه انداخت

	زیتون
	سلامت
	آخرین وضعیت شیوع آنفولانزای حاد پرندگان/ تخم مرغ ارزان شد
	با داروخانه طبیعی بدن آشنا شوید
	غذاهایی که سلامتی مردان را تضمین می کند
	با کمک این نوشیدنی؛ وقتشه با چاقی خداحافظی کنید!

	سیب درختی
	سیب زمینی
	ارزآوری از صادرات سیب زمینی نیمه آماده چقدر بوده است؟

	شیلات
	کاهش 10 درصدی صید ماهیان استخوانی دریای خزر در گیلان
	برای تولید 200 هزار تن ماهی در قفس نیازمند اختصاص 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات
	خصوصیات میگوی سالم چیست؟
	امضای تفاهمنامه همکاریهای دامپزشکی و بهداشت آبزیان بین ایران و نروژ
	تولید 200 هزار تن ماهی در قفس در انتظار 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت شیر
	عقبگرد دو شرکت لبنی از افزایش قیمت/ بطری متهم جدید افزایش قیمت شیر

	صادرات و واردات
	سلامت گوشت قرمز وارد شدهاز برزیل به کشور
	کره و ترکیه صادرکنندگان کافئین به ایران
	ارزآوری از صادرات سیب زمینی نیمه آماده چقدر بوده است؟

	صنایع غذایی
	برچسب قیمت بر روی تنوع زیستی
	کانادا و هلند مشتریان رب گوجه ایرانی

	عسل
	زنبورستان ها در برابر عوامل ویروسی و بیماری زا بیمه می شوند

	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	آغاز خرید تضمینی گندم از ۱۴ فروردین ۹۶/ برخی به نام تولید به واردات شکر میپردازند/ شروع خرید گندم در بورس کالا
	آغاز خرید تضمینی گندم از 14 فرودین ماه/ تولیدگندم به 13 میلیون تن می رسد

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	ثبات نرخ گوشت گوسفندی ادامه دار شد/ کاهش نرخ گوشت با اما و اگرهایی همراه است
	از نامه نگاری ربیعی با دولت تا ادامه واردات گوشت برزیلی

	گوشت مرغ
	مرغ ارزان شد/ قیمت به 7150 تومان رسید
	مرغ گران شد + قیمت

	ماشین آلات
	راهاندازی اولین قطار ترانزیت کشاورزی از ایران/ افزایش ترانزیت ریلی به ۲ میلیون تن
	حال و هوای صنعت مکانیزاسیون چگونه است؟

	متفرقه
	تولید بخش کشاورزی و اشتغال از شعار تا واقعیت
	داستان تراژدی تولیدکننده نمونه اصفهانی
	پس از 63 سال ،صادرات از واردات پیشی گرفت/افزایش 21 میلیون تنی محصولات کشاورزی ،باعث خوشحالی مردم است
	آفت «کانال» در بورس تهران
	وعده چند برابر کردن یارانه نقدی، واقعیت یا سراب
	اگر کسانی که وعده افزایش چندبرابری یارانه نقدی را به مردم میدهند، درصورت پیروزی در انتخابات بخواهند وعده خود را محقق کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید مابهالتفاوت و کسری بودجه یارانه نقدی را از طریق استقراض و چاپ اسکناس بیپشتوانه تأمین کنند یا ا...

	وامهای زودبازده در دولت احمدینژاد صرف عروسی فرزندان و خرید مسکن آقایان شد
	میوه فروشی پایان کار آهنگران
	ضرورت آسیبشناسی تجارت خارجی
	چهره متفاوت خریداران محصولات پروتئینی
	کشاورزی ششمین شغل خطرناک در ایالات متحده امریکا شناخته شد
	سن معاینه فنی خودروهای نو 4 ساله شد

	مرکبات
	پرتقالهای قاچاق قبرسی به بازار مرکبات اضافه شد/ مراقب پرتقالهای رنگشده باشید

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	تحقق اقتصاد مقاومتی دشمنان نظام را ناامید میکند/ توجه به اشتغال و تولید داخلی راه توسعه کشور است
	بازدید معاون اول رییس جمهوری از طرح درخت كاري جهاد كشاورزي برای مقابله با ريزگردها/ افتتاح فاز ۳ كمپوستينگ قارچ در دزفول
	روستاها مهمترین کانون تولید و سرمایهگذاری در کشور/ سهم ۲۰ درصدی دهیاریها از محل این درآمد به ۳۵ درصد افزایش یافت/ قابلیت جذب گردشگران خارجی به روستاهای ایران/ رونمایی از دو کتاب سند توسعه روستایی و کارآفرینی
	تامین آب شرب 5 هزار و 200 روستا در دولت یازدهم/سال 97 آبرسانی به روستاها متحول میشود
	روز مزرعه و انتقال یافته های تحقیقاتی به نحو شایسته ای برگزار شود
	چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی ۱۲ اردیبهشتماه در تهران برگزار میشود
	فروش دانش فنی و فرمولاسیون سموم گیاهی کشاورزی با پایداری بالا به بخش خصوصی
	جلسه جلالی با مجریان طرحهای جنگلداری لغو شد
	برگزاری گردهمایی، با حضور رئیس سازمان جنگلها و مجریان طرحهای جنگلداری

	نهاده
	نوغان داری
	افزایش 9 درصدی قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم در سال 96
	تخم نوغان هفته اول اردیبهشت توزیع می شود

	گزارشات جهانی
	فائو: خسارت درگیریها در سوریه بر کشاورزی 16 میلیارد دلار برآورد شد
	رویترز: تولید بزرگترین صادر کننده چای به ایران 21 درصد کاهش یافت
	تداوم جنگ و بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا 30 میلیون گرسنه بر جا گذاشته است
	تولید غلات در روسیه به بیشترین میزان ۴۰ سال گذشته رسید
	میزان نقش کشاورزی هوشمند در سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا پس از 2020/ طرحهای انجمن صنعتی ماشینآلات کشاورزی اروپا (CEMA) برای بهرهوری پایدار کشاورزی
	رویکرد مردممحور IFAD/ IFAD با استقرار یا تقویت مشارکتی و نهادهای فراگیر جامعه شکل گرفته است/ از سال 1980 این صندوق با بیش از 1000 سازمان غیردولتی همکاری داشته است
	کاهش قیمت جهانی شکر و روغنهای گیاهی/ پیشبینی فائو برای بازار غلات 2017/2018
	تقدیر فائو از اندونزی برای خودکفایی در بخش تولید برنج/ برنامه بعدی ایجاد بخش رقابتی و متنوع کشاورزی برای بهبود معیشت کشاورزان است/گرسنگی در اندونزی ریشه کن می شود
	ماشینآلات کشاورزی مسئلهای مهم برای پرجمعیتترین کشور جهان، بهشمار میرود/ میزان 44.8 درصدی جمعیت کشاورزی چین در سال 2005 به 28.3 درصد در سال 2015 کاهش یافت
	صرفه جویی در هزینه های کشاورزی مبتنی بر آبیاری دقیق در نیجریه / آبیاری مبتنی بر جاذبه و گرانش پمپ های دیزلی را کنار می زند
	فائو: درگیریهای سوریه 16 میلیارد دلار به کشاورزی آن خسارت زد
	تأثیر وجود باکتری سالمونلا و ایکولای بر سلامت انسان/ پرورش مرغ عاری از باکتری سالمونلا در کشورهای پیشرفته
	ابطال گواهی دو کارخانه تولید گوشت/ کشف سالمونلا و استافیلوکوک در گوشتهای بستهبندی شده
	کاهش تقاضای 330 هزار تن خوراک دام در پی شیوع آنفلوآنزای پرندگان
	کاهش بودجه آمریکا برای مبارزه با بیماریهای همهگیر/ پایان دوره 40 ساله استراحت آنفلوآنزا در ینگه جهان
	راه اندازی مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در اسکاتلند/ماهیان خاویاری 25 سال طول می کشد که به بلوغ و تخم دهی برسند
	عزم دولت کالیفرنیا برای محافظت از منابع آب و جلوگیری از هدررفت آب
	کشاورزان آمریکایی در سال 2017 به کاشت چه محصولاتی تمایل یافتهاند؟
	افزایش قیمت محصولات کشاورزی در پی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا
	کفشهایی از ذرت و پنبه
	فعالیت کشاورزی، دام، شیلات تحت پروژه " حرکت روستا " انجام می شود
	میکروبها زیر ذرهبین فائو/ تقویت چارچوبهای حقوقی، ظرفیت نظارت ملی و افزایش آگاهیها ضرورت مقابله با میکروبها/ مواد غذایی میتواند پاتوژن میکروبهای مقاوم را به انسان منتقل کند
	مطالعه گسترده محیط زیست فلات تبت
	توسعه انرژی بادی هدف مهم اسکاتلند در مقابله با تغییرات آب و هوا
	قتل عام درختان توسط مالکان خصوصی در قانون اساسی لهستان مجاز اعلام شد
	7.87 میلیارد دلارآمریکا، سهم بازار جهانی کشاورزی دقیق تا سال 2022
	Plantix "؛ اپلیکیشنی برای کمک به کشاورزان در زمینه شناسایی بیماری گیاهان/ این اپلیکیشن میتواند 60 بیماری گیاهی را تشخیص بدهد


