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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می  13.2 طرح آبیاری نوین در استان فارس، 303با بهره برداری از 

 هستیمشود/یکی از کشورهای مطرح تولید و پرورش شترمرغ در جهان 

طرح در بخش کشاورزی این استان از طریق ویدیو کنفرانس به به بهره  323همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان فارس ، 

طرح تولیدی  20هکتار و  300طرح آبیاری نوین در مزارع فارس به وسعت سه هزار و  303این طرح ها شامل   برداری رسید .

 .مرغداری گوشتی، گاوداری شیری و صنایع تبدیلی کشاورزی استبخش کشاورزی در زمینه های گلخانه، 

طرح در بخش کشاورزی این استان از طریق ویدیو کنفرانس به به بهره  323همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان فارس ، 

طرح آبیاری نوین در  303 به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی استان فارس ، این طرح ها شامل . برداری رسید

طرح تولیدی بخش کشاورزی در زمینه های گلخانه، مرغداری گوشتی، گاوداری  20هکتار و  300مزارع فارس به وسعت سه هزار و 

وزیر جهاد کشاورزی در آیین افتتاح این طرح ها که به صورت نمادین در شهرستان کوار .شیری و صنایع تبدیلی کشاورزی است

میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه  13.2طرح آبیاری نوین در استان فارس، بیش از  303بیان داشت: با افتتاح برگزار شد، 

درصد  25درصدی تولید در واحد سطح و  30محمود حجتی افزود: از دیگر مزایای افتتاح این طرح ها، افزایش .جویی می شود

طرح تولیدی بخش  20جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین افتتاح  وزیر.کاهش مصرف نهاده های کشاورزی در واحد سطح است

میلیارد ریال  285کشاورزی در زمینه گلخانه، مرغداری گوشتی، گاوداری شیری و صنایع تبدیلی کشاورزی که با سرمایه گذاری 

این آیین گفت: دولت تدبیر و  رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس هم در.نفر را به همراه دارد 132راه اندازی شده، اشتغالزایی 

امید با برنامه ریزی که از ابتدای فعالیت خود در دستور کار داشت، اقدام های مناسبی در حوزه های مختلف به ویژه کشاورزی 

طرح  303محمد مهدی قاسمی بیان کرد: با وجود کمبود اعتبارات آبیاری تحت فشار، امروز شاهد افتتاح همزمان  .انجام داد

  .هکتار هستیم 300ری نوین در مزارع فارس و در فضایی به وسعت سه هزار و آبیا

طرح مختلف کشاورزی در استان فارس گفت: اگر ما به مسئله آب  323رئیس جمهور نیز در ارتباط ویدئو کنفرانسی برای افتتاح 

درست از  بردارید به سمت آبیاری نوین و بهرهتوجه نکنیم با یکی از مشکالت بسیار بزرگ اجتماعی مواجه خواهیم شد بنابراین بای

وزارت جهاد کشاورزی در این چند سال اخیر  وی افزود: .جویی درست و علمی از این منابع روی بیاوریممنابع آب و صرفه

جهاد درادامه این سفر ،محمود حجتی وزیر .افتخارآفرین بوده است و ما را به سمت خوداتکایی و خودکفایی هدایت کرده است

کشاورزی در بازدید از بزرگترین زنجیره تولید شتر مرغ کشور در شیراز گفت: امروز توفیقی بود که در سفر ریاست محترم جمهوری 

اسالمی ایران به استان فارس در جهت افتتاح پروژه های کشاورزی که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد از این زنجیره پرورش و 

وی با اشاره به اینکه صنعت شتر .وشت شتر مرغ که در خان زنیان شهرستان شیراز واقع شده بازدید نمایمزنجیره کامل تولید گ

مرغ کمتر از دو دهه است که در کشور ما شروع شده است ولی امروز یکی از کشورهای مطرح تولید و پرورش شتر مرغ در دنیا می 

ن به عمل آمده است و محصوالت جانبی شتر مرغ شامل: پوست، پر، روغن باشیم، افزود: خوشبختانه گوشت شتر مرغ در کشور ایرا

و ... ارزش افزوده باالیی در زمینه صادرات دارد و این مجموعه بزرگ که از گله مادری شروع شده و تا به سفره که گوشت می باشد 

 .ی باشدغذای آماده برای مصرف م ...عمل آوری شده است و به صورت فیله، سوسیس، کالباس و 
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وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود به حمایت های ویژه این وزارتخانه در جهت توسعه فضای کسب و کار در بخش 

کشاورزی تاکید نمود و اظهار داشت: تولید کنندگان بدون دغدغه می توانند در بخش کشاورزی سرمایه گذاری نمایند و از حمایت 

 .استفاده نمایند های مالی و تسهیالتی در این بخش

http://www.iana.ir/fa/news/42949/%D8%A8%D8%A7%D-8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 نهایی شد خانه فاضالب تهران در سازمان ملل ثبتپروژه مکانیسم توسعه پاک تصفیه

و  5آوری بیوگاز حاصل از تصفیه فاضالب در واحد های نخستین پروژه مکانیسم توسعه پاک صنعت آب و فاضالب کشور برای جمع

 .خانه فاضالب غرب تهران در سازمان ملل، به ثبت نهایی رسیدتصفیه 2خانه فاضالب جنوب و واحدهای یک و تصفیه 6

است که کشورهای در حال توسعه  1997سازوکاری از پروتکل کیوتو  (CDM) مکانیسم توسعه پاکبه گزارش ایانا به نقل از پاون، 

ای کمک کنند و از فواید خانهبه کاهش انتشار گازهای گل CDM هایگیرد تا این کشورها بتوانند با اجرای پروژهرا در بر می

ریزی و منابع انسانی شرکت فاضالب تهران با اعالم این خبر نامهحسین اکبریان معاون بر.مند شوندزیستی و اقتصادی آن بهرهمحیط

در تارنمای سازمان ملل و  (PDD) گفت: پس از حدود پنج سال تالش همکاران و طی مراحل متعدد از جمله ثبت سند طراحی

 لیاتی منتخب سازمان مللدار ملی )سازمان حفاظت محیط زیست( و نهاد عمهای مربوط از مرجع صالحیتچنین دریافت تائیدیههم

(DOE)ترین پروژه مکانیسم توسعه پاک، بزرگ (CDM) در بخش فاضالب شهری جهان به ثبت رسید. 

در دستور کار شرکت فاضالب تهران قرار گرفت و به عنوان نخستین پروژه صنعت آب و  1390وی ادامه داد: ثبت این پروژه از سال 

و  (CER) های کاهش انتشاربه ثبت رسید که با دریافت گواهی (CDM) توسعه پاک فاضالب کشور در گروه اجرایی مکانیسم

 .شودها در بازار کربن منابع درآمدی ارزی عاید کشور میفروش آن

ود، با شآوری و از انتشار آن جلوگیری میکه بیوگاز حاصل از تصفیه فاضالب جمعاکبریان گفت: با اجرای این پروژه، عالوه بر این

خانه فاضالب از تولید و انتشار گاز ید برق و حرارت و خودداری از مصرف سوخت فسیلی برای تولید انرژی مورد نیاز در تصفیهتول

به گفته اکبریان تاکنون در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل در بخش .اکسید کربن نیز جلوگیری خواهد شددی

ای در خانهشرکت فاضالب تهران که به کاهش انتشار گازهای گل CDM هایای در حجم پروژهپروژهصنعت فاضالب شهری دنیا 

بخش فاضالب شهری جهان  CDM ترین پروژهاکسید کربن منجر شود، ثبت نشده است و این پروژه بزرگهزار تُن دی 75حدود 

 6و  5های ارزی مربوط به اجرای پروژه در واحدهای هتوان به تأمین هزیناز نکات قابل توجه در اجرای این پروژه می.است

 اشاره کرد (UNOPS) خانه فاضالب جنوب از محل وام دفتر خدمات سازمان مللتصفیه
http://www.iana.ir/fa/news/42712/%D9%BE%D8%B 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دین فرور ۲۸تاریخ: 

 تویسرکان سرریز کرد "سرابی"همدان و  "اکباتان"سد 

ای همدان از سرریز سد اکباتان همدان و سرابی تویسرکان خبر داد و گفت: ذخیره مخزن سد اکباتان مدیرعامل شرکت آب منطقه

 .میلیون مترمکعب رسیده است 34همدان به 

های گذشته افزایش مناسبی داشته اشاره به اینکه بارش در استان همدان نسبت به سالمرتضی عزالدین با ایانا از پاون، گزارش به

 .میلیمتر بارندگی در سطح استان همدان رخ داده است 354است، اظهار داشت: در سال آبی جاری تا کنون 

 21نسبت به متوسط بلندمدت درصد کاهش و  18های امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته وی با بیان اینکه بارش

های اخیر شاهد جویی الزم را داشته و به بهانه بارشرود مردم در مصرف آب صرفهدرصد افزایش داشته است، عنوان کرد: انتظار می

 هاعزالدین با اعالم اینکه سد اکباتان همدان سرریز کرده است، عنوان کرد: خوشبختانه بارش.مصرف بی رویه آب در همدان نباشیم

 .ای بوده که امسال زودتر از سال گذشته سد اکباتان همدان سرریز کرده استو ورودی آب به گونه

 34میلیون ظرفیت ذخیره دارد، گفت: در حال حاضر سد اکباتان همدان  36وی با اشاره به اینکه مخزن سد اکباتان همدان 

ای همدان با اعالم اینکه در مدیرعامل شرکت آب منطقه.است میلیون مترمکعب ذخیره دارد که خوشبختانه به حد سرریز رسیده

هزار لیتر در ثانیه به صورت سرریز از  4شود، گفت: از سوی دیگر بیش هزار لیتر در ثانیه آب وارد سد اکباتان می 27حال حاضر 

میلیون و  9د: سد سرابی تویسرکان وی با اشاره به سر ریز سد سرابی تویسرکان در روز گذشته، بیان کر.شودسد اکباتان خارج می

 .هزار لیتر در ثانیه است 4هزار مترمکعب ذخیره داشته و ورودی آب در این سد  500

میلیون  45عزالدین با بیان اینکه سد کالن مالیر نیز در روهای گذشته سرریز کرده بود، عنوان کرد: سد کالن مالیر با بیش از 

 توان از آب این سد برای تأمین شرب مردم شهر مالیر استفاده کرد.سبب نبود خط انتقال نمیمترمکعب سرریز کرده است ولی به 
http://www.iana.ir/fa/news/42810/%D8%B3%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42810/%D8%B3%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

6 
 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 رسدبرداری میخانه فاضالب شهر پرند به بهرهتصفیهفاز نخست 

چیان وزیر نیرو جمهوری و حمید چیتخانه فاضالب شهر پرند فردا با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسفاز نخست تصفیه

هزار 87انتقال و تصفیه روزانه آوری، خانه در سه فاز با هدف جمعگزارش ایانا به نقل از پاون، این تصفیهبه.رسدبرداری میبه بهره

 .شودبرداری میمتر مکعب فاضالب بهره

هزار نفر با دبی 173میلیارد ریال انجام شده است و در فاز نخست آن، فاضالب جمعیتی حدود  1250ای معادل این پروژه با هزینه

شده با کیفیت مناسب برای مصارف صفیهمیلیون مترمکعب پساب ت 10شود و ساالنه روز تصفیه میهزار متر مکعب در شبانه29

کیلومتری تهران و در دشت البرز جنوبی قرار  30شهر جدید پرند در فاصله .ها تولید خواهد شدخوانکشاورزی، صنعت و تغذیه آب

 .شودای است که از شمال به جنوب از ارتفاع آن کاسته میگرفته است و شیب عمومی شهر به گونه

کیلومتر خط  9کیلومتر شبکه اصلی و  27کیلومتر شبکه فرعی، نزدیک به  224کیلومتر شبکه شامل  260 فاضالب این شهر توسط

 خانه، لجن فعال از نوع پیشرفتهفرایند تصفیه فاضالب در این تصفیه.شودخانه منتقل میانتقال به صورت کامال ثقلی به تصفیه

A2O ترین عوامل آالینده ذف بیولوژیک ازت و فسفر را به عنوان مهمهای آلی توانایی حاست که عالوه بر حذف آالینده

 های آبی نیز داراستبومزیست
http://www.iana.ir/fa/news/42800/%D9%81%D8%A7 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 بندهای انحرافی استان همدان تعیین و دسته بندی شد مسائل عمده در

درصد از کل بندهای انحرافی مورد ارزیابی به ترتیب دارای وضعیت دوام خوب، متوسط و  25و  50، 25بر اساس نتایج این تحقیق، 

درصد در  10ناسب و درصد در اثر عوامل تعمیر و نگهداری نام 20درصد مشکالت در اثر ضعف طراحی،  70ضعیف بودند. همچنین 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، رضا بهراملو، عضو .اثر عوامل اجرایی اتفاق افتاده است

هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان همدان، به بررسی و دسته بندی مسائل 

تعیین و دسته بندی مسائل »براساس این گزارش، طرح تحقیقاتی با عنوان .حرافی استان همدان اقدام کردعمده در بندهای ان

به مدت سه سال و به منظور بررسی عملکرد بندهای انحرافی استان همدان، مسائل و « عمده در بندهای انحرافی استان همدان

 .ی منطقه انجام گرفت و مشکالت اساسی و دوام در آنها تعیین شدمشکالت فنی و بهره برداری در هشت مورد از بندهای انحراف

در این گزارش آمده است: برای این منظور اقدام به اندازه گیری و مستندسازی در خصوص مشخصات فنی و هندسی سازه، نوع 

به سه عامل طراحی، اجرا  بندی و عمق آبشویی انتهای حوضچه گردید. در نهایت مسائل مشکالت موجودحوضچه آرامش، نوع گابیون

 .بندی شد. همچنین وضعیت دوام در آنها به سه دسته خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردیدبرداری و نگهداری ردهو بهره

درصد از کل بندهای انحرافی مورد ارزیابی به ترتیب دارای وضعیت دوام خوب، متوسط و  25و  50، 25بر اساس نتایج این تحقیق، 

درصد در  10درصد در اثر عوامل تعمیر و نگهداری نامناسب و  20درصد مشکالت در اثر ضعف طراحی،  70همچنین ضعیف بودند. 

اثر عوامل اجرایی اتفاق افتاده است. مشکل رایج و مشترک در اکثر بندهای انحرافی مورد ارزیابی شامل: عدم اجرای حوضچه ترسیب، 

 سب تعیین شد.بندی نامناتجمع رسوب در کانال ها، گابیون
http://www.iana.ir/fa/news/42724/%D9%85%D8%B3% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 مرکز مشترک آب ایران و استرالیا افتتاح شد

ران های دو جانبه ایمنظور آغاز همکاریصنعتی شریف بازگشایی شد. این مرکز که بهمرکز مشترک آب ایران و استرالیا در دانشگاه 

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، سفیر استرالیا در و استرالیا با محوریت آب شکل گرفته است؛ با حضور مدیر دفتر برنامه

و جمعی دیگر از نمایندگان دو کشور در دانشگاه شریف آغاز به  ایران، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، نمایندگانی از دانشگاه ملبورن

، رئیس دانشگاه به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، در ابتدای این مراسم محمود فتوحی.کار کرد

 بیگز یانآب مطلوب اعالم کرد. هچنین صنعتی شریف، بازگشایی این مرکز را به منظور تبادل دانش و تجربیات دو کشور در حوزه 

پیش به  هاسفیر استرالیا با تاکید بر اینکه آغاز این مشارکت و همکاری بین ایران و استرالیا با دشواری صورت گرفته و ما از مدت

 همکاری را برایدنبال این همکاری بودیم، نسبت به بازگشایی مرکز مشترک آب ایران و استرالیا ابراز خرسندی کرد و آغاز این 

ارتباط با ایران تالش زیادی کردیم و االن از ایجاد این مرکز و ما برای ایجاد این دولت استرالیا حائز اهمیت دانست. وی گفت: 

سفیر استرالیا با اشاره به اینکه تجارت آب مسئله مهمی برای سفارت استرالیا .ارتباطات متعدد با ایران بسیار خوشحال هستیم

های جدیدى داشته باشیم و متوجه شدیم اى در کانبرا بودم و چالشى داشتیم تا ایدهید کرد: دو هفته پیش در جلسهاست، تاک

امنیت آب به عنوان اولین ضعف در وزارت خارجه است. آب یک مسئله امنیتی است، مخصوصا در منطقه شما، در نتیجه همه شما 

ریزی و تلفیق مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه.یلی خوشحالم که اینجا هستمکنید و خبرای امنیت مردم این منطقه تالش مى

های احیای ستاد دریاچه ارومیه در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه به مرکز مشترک آب ایران و استرالیا با محوریت پروژه

زیر نیروی ایران و وزیر تجارت استرالیا که در شهریور ماه کند، گفت: این مرکز بعد از توافق بین ودریاچه ارومیه کار خود را آغاز می

سال گذشته منعقد شد کار خود را آغاز کرد.وی با بیان اینکه استرالیا با نمایندگی دانشگاه ملبورن به عنوان سی و چهارمین 

اند، اظهار این مرکز انتخاب شده دانشگاه دنیا و ایران با نمایندگی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک دانشگاه فنی برای پیگیری

تکنیک، تهران، شهید بهشتی، علوم پزشکی و صنعتی شریف در حضور آقای ای بین پنج دانشگاه پلینامهکرد: سه سال پیش تفاهم

ن های مشترک بین اینامه به منظور پیگیری فعالیتدکتر فرهادی وزیر علوم منعقد شد. تجریشی با اشاره به اینکه این تفاهم

ها شکل گرفته است، افزود: در شرایط حاضر برای اینکه بتوانیم از این توافق موجود استفاده کنیم، چهار دانشگاه دانشگاه دانشگاه

تکنیک، تهران و شهید بهشتی دو جلسه برگزار کردند و قرار شد دانشگاه شریف به عنوان نماینده ایران و دانشگاه شریف، پلی

 های مشترک خود را آغاز کنند.ده استرالیا در حوزه آب به صورت عموم همکاریملبورن به عنوان نماین

 های مرکز مشترک آب ایران و استرالیا دریاچه ارومیه محور فعالیت

ریزی و تلفیق ستاد دریاچه ارومیه تاکید کرد: از آنجا که به دنبال یک پروژه واقعی برای آغاز فعالیت این مرکز مدیر دفتر برنامه

های مشترک دو کشور ایران و استرالیا در حوزه آب های احیای این دریاچه مبنای همکاریمشترک بودیم دریاچه ارومیه و پروژه

های کشور ما با استرالیا در حوزه دریاچه ارومیه از حدود چهار ماه پیش قرار گرفت.این استاد صنعتی شریف با بیان اینکه همکاری

های احیای دریاچه ارومیه را ین مرکز آغاز شده است، گفت: برای فعال کردن این مرکز مشترک پروژهبه منظور عملیاتی کردن ا

 های مرکز قرار دادیم.عنوان محور فعالیتبه

 سفر هیئت ایرانی به استرالیا 

ز انشگاه ایران، نمایندگانی اتجریشی به سفر اخیر جمعی از نمایندگان ایران به استرالیا نیز اشاره و اظهار کرد: اخیرا اساتید دو د

ها شناسایی شده و NGOای و جهاد کشاورزی منطقه ارومیه و نمایندگانی از وزارت نیرو، اتاق بازرگانی و های آب منطقهشرکت

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

9 
 

ه برای ادارلینگ به استرالیا فرستاده شدند. پیغام این گروه به ما این بود که بهترین ربرای کسب تجربیات و بازدید از دریاچه ماری

 اجرای تعامالت مشترک در حوزه آب و کاهش آب مصرفی کشاورزی حوزه دریاچه ارومیه است.

وی در ادامه به اظهارات سفیر استرالیا در مورد اهمیت مرکز مشترک آب ایران و استرالیا اشاره کرد و گفت: سفیر استرالیا تاکید 

ت و از آنجا که ایران به خاطر دانش آموخته کردن کردن دانشجویان در کردند که موضوع آب برای کشور استرالیا حائز اهمیت اس

های مشترک در حوضه آبریز حوزه آب بسیار قوی عمل کرده؛ راغب هستیم که با این کشور در حوزه آب و کشاورزی همکاری

کرد  امیدواریسفیر استرالیا اظهار ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: مدیر دفتر برنامهدریاچه ارومیه داشته باشیم.

های تعامالت بین دو کشور در حوزه آب به عنوان یک موضوع حیاتی برای جامعه جهانی شکل بگیرد تا یک الگو برای همکاری

 ها نیز داشته باشیم.مشترک و تبادل تجربیات در سایر زمینه

 ورمرکز آب ایران و استرالیا راهی برای گسترش تعامالت بین دو کش

این استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به محورهای همکاری مشترک بین ایران و استرالیا در نتیجه شکل گیری مرکز آب ایران 

ها همچنین به منظور تبادل و استرالیا اشاره و اظهار کرد: مرکز مشترک آب ایران و استرالیا به منظور تبادل تحقیقات و پژوهش

 ل گرفته است. این مرکز کانالی برای گسترش تعامالت بین دو کشور ایران و استرالیا است.اساتید و دانشجویان شک

ای های مهم که به طور غیر مستقیم به حوزه آب ارتباط دارد حوزه گردشگری است. این حوزه حوزهبه گفته تجریشی یکی از زمینه

خت تجربه بسیاری دارند. همچنین بحث اقتصاد آب و حقوق ها در آن هم در بحث دانش و هم در بحث زیرسااست که استرالیایی

ر ها را در کشوها تجربه خوبی در آن دارند. اگر بتوانیم این تجربهآب مباحث مهم مرتبط با این حوزه است. ابعادی که استرالیایی

یم ارومیه با اشاره به اینکه اگر بتوان ریزی و تلفیق ستاد دریاچهخورد.مدیر دفتر برنامهبومی کنیم، اتفاقات خوبی در کشور رقم می

های این مرکز آب است، شوند، اظهار کرد: محور اصلی همکاریمصرف آب را کاهش دهیم حوزه گردشگری و صنعت نیز فعال می

 از دهیم کهها را نیز تحت پوشش قرار میها مثل گردشگری به طور غیر مستقیم به آب مربوط است این حوزهاما چون سایر حوزه

ی که به هاینظر استرالیایی ها این همکاری ها باید جامعیت داشته باشد. این استاد دانشگاه صنعتی شریف در پایان اظهار کرد: حوزه

 صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آب مربوط است به عنوان محورهای فعالیت مرکز مشترک آب ایران و استرالیا قرار گرفته است.

 ه پایدار در مرکز مشترک آب ایران و استرالیاتوجه به اهداف توسع

فرد، رئیس دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن نیز در مراسم بازگشایی مرکز مشترک آب ایران و استرالیا ضمن عباس رجبی

وزه این ح تشریح محورهای فعالیت این مرکز، بیان کرد: همکاری مشترک ایران و استرالیا حول محور آب است ولی زوایایی مختلف

های مرکز مشترک آب ایران و استرالیا مسائل آب را به طور چند جانبه پیگیری دهد.وی با بیان اینکه فعالیترا نیز پوشش می

 های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، مهندسی و حقوق آب در این مرکز مد نظر قرار دارد.کند افزود: بحثمی

بردارى ملبورن با اشاره به اینکه بحث حقوقی آب مشکل اصلی منابع یط زیست و نقشهرئیس دانشکده مهندسى آب، ساختمان مح

آبی ایران است، گفت: بحث حق آبه و دسترسی مردم به منابع آب از جمله موضوعات مربوط به حقوق آب است که در مرکز 

اچه ارومیه به عنوان یک پایلوت برای این مرکز فرد با بیان اینکه دریگیرد.رجبیمشترک آب ایران و استرالیا مورد توجه قرار می

انتخاب شده است، افزود: مرکز مشترک آب ایران و استرالیا محورهای فعالیت خود را به سایر مباحث نیز گسترش خواهد داد. طی 

ریزی آب، برنامههای مربوط به مدیریت منابع ها مشخص خواهد شد تا بتوانیم همه شاخهدو تا سه روز آینده، چهارچوب همکاری

شهری و حتی حوزه بهداشت آب را پوشش دهیم.وی با اشاره به اینکه در شرایط حاضر به دنبال طراحی چارچوب مرکز مشترک 

آب ایران و استرالیا هستیم، گفت: بر مبنای این چارچوب هیات ایرانی طی دو تا سه ماه آینده، برای بازگشایی مرکز مشترک آب 
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ه در دانشگاه ملبورن واقع است؛ به این کشور سفر خواهند کرد.رئیس دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن با بیان ایران و استرالیا ک

اینکه بحث اساسی در همکاری بین ایران و استرالیا مسأله آب است، اظهار کرد: بحث توسعه پایدار و به تبع آن مسائل اجتماعی، 

گانه توسعه پایدار سازمان ملل را مورد  17ز قرار می گیرد و سعی داریم تمام اهداف اقتصادی و محیط زیستی مورد توجه این مرک

ای که من توجه قرار دهیم.جالل کالنترى مشاور وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی آب نیز در جریان این مراسم اظهار کرد: حوزه

است، من اینجا هستم که نشان دهم ما از مسئله  دهد مسئله آب چقدر برای کشور مهممسئول آن هستم جدید است و نشان مى

 کنیم.آب کامل حمایت مى
http://www.iana.ir/fa/news/42957/%D9%85%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 هاهشدار به تهرانی

 .ای تهران از رهاسازی آب دو سد لتیان و امیرکبیر برای جلوگیری از سیالب در تهران خبر دادشرکت آب منطقهمدیرعامل 

محمدرضا بختیاری با بیان اینکه به دلیل بارش برف خوب و مناسب در حال حاضر شاهد افزایش حجم ورودی آب به سد لتیان و 

درصد شده است؛ لذا به منظور  85کعب رسیده و حجم این مخزن نیز مترم 40امیرکبیر هستیم، گفت: ورودی سد لتیان به 

های صورت گرفته قرار شده تا ریزیجلوگیری از وقوع احتمالی سیالب از دیروز رهاسازی از سد لتیان را آغاز کردیم و طبق برنامه

از سد لتیان به سد ماملو، دشت  وی با بیان اینکه قرار است آب رهاسازی.میلیون مترمکعب آب از این سد رهاسازی شود 20

 .پاکدشت و ورامین منتقل شود، تاکید کرد: این کار به منظور مدیریت سیالب انجام شده است

میلیون  150ای تهران با اشاره به ورودی سد امیرکبیر در زمان پیک عنوان کرد: ورودی این سد به مدیرعامل شرکت آب منطقه

میلیون مترمکعب تخمین زده شده است؛ لذا به  65رایطی است که ورودی نرمال سد امیرکبیر مترمکعب افزایش یافته و این در ش

بختیاری گفت: طبق .میلیون متر مکعب رهاسازی از سد امیرکبیر نیز در حال انجام است 11منظور جلوگیری از وقوع سیالب 

کرج و ری  -چای و دشت تهرانبه رودخانه کرج، شاههای صورت گرفته، قرار شده آب رهاسازی شده از سد امیرکبیر ریزیبرنامه

ها به ویژه وی با اشاره به وضعیت خوب منابع آبی در تهران گفت: در شرایط فعلی الزم است که مردم مقابل رودخانه.سرازیر شود

ناپذیری حوادث جبرانهایی که در پایین دست آنها سد قرار ندارد اتراق نکنند، چرا که ممکن است با وقوع سیل شاهد رودخانه

 .ها جلوگیری کنندهای آتی از گردش در کنار رودخانهباشیم. لذا خواهش ما از مردم این است که در زمان حاضر و ماه

http://www.iana.ir/fa/news/42819/%D9%87%D8%B4%D8%AF 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 مند شود/ جدول میزان تولید و مصرف گوشت مرغ در کشورهای همسایهتواند از آن ها بهرهبازارهایی که ایران می

راین نابکشورهای همسایه ایران، به غیر از ترکیه و اوکراین، همگی نیازمند واردات گوشت مرغ برای تأمین مصرف داخلی هستند؛ ب

به گزارش خبرنگار ایانا، ایران با تولید ساالنه بیش از دو میلیون و .تواند سهمی قابل توجه در این بازار به دست آوردکشور ما نیز می

هزار تن گوشت مرغ، پتانسیل صادراتی قابل توجهی در منطقه دارد. هرچند که کشورهایی مانند ترکیه، از رقیبان سرسخت  100

هزار تن از این  70شوند، اما ایران ظرف مدت کمتر از چهار سال، توانست طبق آخرین آمارها المللی محسوب مینبازارهای بی

ر در تواند با کمی تغییها چندان نیز دور از واقعیت نیست و کشور میمحصول را صادر کند؛ بنابراین انتظار استفاده از این ظرفیت

 و بهداشتی، در تصاحب بازارها بسیار موفق و پیشروانه عمل کند. بندیروند تولید و بهبود شرایط بسته

 2015تا  2013تولید و مصرف گوشت مرغ در کشورهای همسایه از 

 کشور ردیف
 مصرف )هزار تن( تولید )هزار تن(

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 3.728 3.790 3.609 3.550 3.260 3.010 روسیه 1

 1.579 1.515 1.421 1.980 1.956 1.924 ترکیه 2

 853 844 821 955 955 899 اوکراین 3

 1.570 1.375 1.403 700 650 600 عربستان سعودی 4

 321 306 305 165 148 136 قزاقستان 5

 129 142 136 112 104 97 آذربایجان 6

 740 840 833 100 110 160 عراق 7

 385 379 380 45 43 41 امارات متحده عربی 8

 123 109 124 45 44 41 کویت 9

 114 107 94 13 10 10 قطر 10

 112 109 99 6 6 6 عمان 11

 192 247 269 135 140 145 یمن 12

 9.846 9.760 9.494 7.806 7.426 7.069 جمع

 USDAمنبع: 

به  95حدود هشت میلیون تن گوشت مرغ در کشورهای اطراف ایران تولید شده که به احتمال قوی این مقدار در سال  94در سال 

شود. طبق میلیون تن برآورد می 10( حدود 94میالدی ) 2015میلیون تن افزایش یافته است. مصرف گوشت در سال  8.5حدود 

دهد که ف بوده و واردات، کاهشی محسوس را تجربه کرده است. جدول مربوطه نشان میآمارهای موجود، رشد تولید بیشتر از مصر

همیشه میزان مصرف مرغ در کشورهایی مانند روسیه، عربستان سعودی، قزاقستان، آذربایجان، عراق، امارات، کویت، قطر، عمان و 
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ین در حالی است که ترکیه و اوکراین، مانند ایران مازاد یمن باالتر از تولید بوده و این کشورها همیشه نیازمند واردات هستند. ا

رغ توانند مدهند. به عبارتی در این منطقه، به انضمام ایران، تنها سه کشور وجود دارند که میتولید خود را به صادرات اختصاص می

است که تولید آن طی سه سال روندی مورد نیاز کشورهای واردکننده را تأمین کنند. بدترین وضعیت در این میان مربوط به عراق 

هزار تن  740هزار تن به  833هزار تن رسیده است. البته میزان مصرف آن کشور نیز از  100هزار تن به  160نزولی گرفته و از 

رف را مصهزار تنی را در کارنامه خود به ثبت رسانده، مقدار تنزل پیدا کرده است. از طرفی کشوری مانند عمان که تولید ثابت شش

ر کمت -با وجود کشور قدرتمندی مانند ترکیه-های آینده هزار تن افزایش داده است؛ بنابراین شاید در سال 112هزار تن به  99از 

بتوان روی بازاری مثل عراق حساب کرد. در عوض، بازار کشورهای دیگر که بیشتر آنها در حاشیه خلیج فارس قرار دارند، به روی 

، کنند. به هر ترتیببود. عربستان و قزاقستان، دو کشوری هستند که بیش از دو برابر تولید خود، مرغ مصرف می ایران باز خواهد

هزار تن نیاز کل منطقه به واردات مرغ خواهد بود. البته اطالعاتی از تولید و مصرف پاکستان و افغانستان  40حداقل دو میلیون و 

 در دست نیست.

 2015تا  2013رغ در کشورهای همسایه از واردات و صادرات گوشت م

 کشور ردیف
 صادرات )هزار تن( واردات )هزار تن(

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 60 50 35 930 775 720 عربستان سعودی 1

 - - - 640 730 673 عراق 2

 71 50 48 249 475 547 روسیه 3

 25 23 22 365 359 361 امارات متحده عربی 4

 110 74 - 156 158 169 قزاقستان 5

 * * * 106 94 93 عمان 6

 * * * 101 97 84 قطر 7

 339 411 370 - - - ترکیه 8

 2 2 2 78 67 85 کویت 9

 159 167 141 57 56 63 اوکراین 10

 - - - 57 107 124 یمن 11

 * * * 17 38 39 آذربایجان 12

 * * * * 37 39 بحرین 13

 748 777 618 2.756 2.993 2.996 جمع

 USDAمنبع: 

 دهنده عدم وجود اطالعات است.* نشان
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گیرد. اگرچه ایران از نظر درصد آن به کشورهای همسایه ایران انجام می 15درصد تجارت مرغ در کشورهای خاورمیانه و  27حدود 

بسیار اندک است. در حالی که کشوری مانند عربستان تولید، رتبه هفتم دنیا را در اختیار دارد، اما سهم آن در صادرات این محصول 

 ای باز کرده است.با وجود یک سوم میزان تولید ایران، صادراتی نزدیک به کشور ما داشته و برای این موضوع حساب ویژه

 2015تا  2011میزان صادرات جهانی گوشت مرغ بر اساس رتبه کشورها از 

 کشور ردیف
 میزان صادرات )هزار تن(

2011 2012 2013 2014 2015 

 3665 3558 3482 3508 3443 برزیل 1

 3030 3313 3332 3300 3165 آمریکا 2

 1150 1134 1083 1094 1044 اتحادیه اروپا 3

 570 546 504 538 467 تایلند 4

 430 430 420 411 422 چین 5

 321 379 337 284 206 ترکیه 6

 275 278 334 295 224 آرژانتین 7

 170 167 141 75 42 اوکراین 8

 145 137 150 141 143 کانادا 9

 130 113 105 105 74 بالروس 10

 90 87 88 93 90 شیلی 11

 71 79 46 27 24 ایران 12

 67 39 40 43 49 آفریقای جنوبی 13

 60 50 47 46 35 عربستان 14
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 سال 7ترین صعود بورس درطوالنی

 0/ 1واحدی مواجه شد. به این ترتیب با ثبت رشد  88سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد  -دنیای اقتصاد

درصدی در معامالت دیروز شاخص برای بیستمین روز متوالی به مسیر صعودی خود ادامه داد. در این میان شاخص رکورد 

درصد بوده  2/ 9روز معامالتی اخیر معادل  20به ثبت رساند. رشد شاخص طی  89 بیشترین تعداد روز مثبت متوالی را از مرداد

 .درصد بوده است 0/ 15است. بر این اساس میانگین روزانه رشد شاخص طی این مدت معادل 

دها( وزن )با اثرگذاری یکسان نماهم های اخیر در شرایطی به ثبت رسید که شاخص کلرشدهای آرام و مالیم شاخص طی هفته

وزن با یک روز تاخیر آغاز و تا پایان طی این مدت رشدهای پرشتابی را به ثبت رسانده بود. در این میان رشد شاخص کل هم

درصدی را  10/ 4وزن، این نماگر رشد روز معامالتی صعود شاخص کل هم18معامالت روز شنبه هفته جاری ادامه یافت. طی 

وزن از هم درصدی طی این مدت به ثبت رسید. در معامالت دیروز شاخص کل 0/ 6وزانه رشد تجربه کرد. به این ترتیب میانگین ر

وزن به غالب بودن درصدی این نماگر بودیم. افت شاخص کل هم 0/ 1ادامه حرکت در مسیر صعودی متوقف شد و شاهد افت 

 .ت اشاره داردتر بودن برآیند نمادهای نزولی از میزان رشد نمادهای مثبفضای منفی و بزرگ

 موتور شاخص کلرشد تک

روز معامالتی اخیر با حمایت روزانه برخی از صنایع بزرگ روند صعودی را تثبیت کرده بود. در این میان  20شاخص کل طی 

داشتن بازار با وجود افت قیمتی دیگر نمادهای بزرگ بازار بود. در رشدهای صنعت خودرو یکی از عوامل اصلی مثبت نگه

درصدی را به ثبت رسانده است. با این حال لغزش  17/ 5صوص شاخص گروه خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون رشد خاین

های پتروشیمی بر شاخص کل فشار وارد کرد. گرچه رشد نمادهای ها و همچنین افت قیمت برخی از شرکتو معدنی جهانی فلزی

ار بر سایر نمادهای بزرگ بازار مانع از شتاب شاخص در سیر صعودی خودرویی از شاخص کل بورس تهران حمایت کرد اما فش

با این حال روز گذشته و مطابق با انتظارات نمادهای خودرویی از ادامه سیر صعودی بازماندند. عمده خریداران سهام .شدمی

نیز با عدم توانایی نمادهای خودرویی  خودرویی با دید تکنیکال به معامالت نمادهای این صنعت وارد شده بودند. در معامالت دیروز

در شکست مقاومت پیش رو شاهد آخرین قیمت این گروه بر مسیر نزولی قرار گرفت. به این ترتیب آخرین معامالت عمده این 

ر دنمادها از قیمت پایانی آنها کمتر بود. در این خصوص سایپا که تا آستانه صف خرید نیز پیش رفته بود با تشدید فشار فروش 

درصد نسبت به صفر تابلو رسید، قیمت پایانی  2که قیمت آخرین معامالت سهام سایپا به منفی مسیر نزولی قرار گرفت، در حالی

نشینی نمادهای خودرویی بار دیگر روند سنتی رفتار این سهم با رشد اندکی نسبت به صفر تابلو به ثبت رسید. با مشاهده عقب

نقدینگی و حرکت پول به سمت دیگر نمادهایی که  جاییفضای هیجانی تکرار شد به این ترتیب جابهگران بورس تهران در معامله

بستر هیجانی الزم را داشتند، رقم خورد. در این شرایط اولین هدف بازار صنعت پاالیشی بود. به این ترتیب با افزایش فشار فروش 

توان یکی از صنایعی عنوان د. پس از گروه خودرو نمادهای پاالیشی را میدر نمادهای خودرویی، رشد نمادهای پاالیشی نیز آغاز ش

کرد که با توجه به ابهام موجود در متغیرهای سودآوری امکان جذب مقادیر باالیی از نقدینگی را بدون پشتوانه قوی بنیادی دارند. 

نشده در اوایل خرداد و انتظار برای ابرسیهای حسنامشخص بودن وضعیت سودآوری این صنعت و احتماال ارائه نخستین گزارش

های نفتی، فرصت چندماهه را در اختیار های نهایی محصوالت و مواد اولیه از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهتایید نرخ

 95ماه سال  9 های پاالیشی در عملکردگران قرار داده است تا به پشتوانه عوامل حمایتی پیشین مانند تعدیل مثبت شرکتمعامله

 .ها را در دستور کار قرار دهندها در ادامه، خرید سهام این شرکتگذار و امیدواری به ادامه این سیاستهای نرخبا توجه به سیاست
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در این میان احتمال اینکه بار دیگر نوسانات نفت در ادامه حرکت قیمتی سهام پاالیشی اثرگذار باشد نیز وجود دارد. در معامالت 

 .بیشترین اثر مثبت را در محاسبه شاخص کل داشتند« شتران»و « شبندر»، «شپنا»روز، نمادهای پاالیشی دی

 وزنفشار نمادهای کوچک بر شاخص کل هم

درصدی را تجربه کرد، با این حال روز گذشته  10/ 4روز معامالتی اخیر رشد  18وزن طی طور که اشاره شد شاخص کل همهمان

که رشد نمادهای کوچک از صنایعی مانند خودرو، سیمان، سرامیک و سایر نمادهای کوچک ودی بازماند. در حالیاز ادامه مسیر صع

وزن حمایت کرده بودند، با افت قیمتی نمادهای زیرمجموعه این صنایع شاهد افت قیمتی این نمادها در از رشد شاخص کل هم

وزن و مثبت بودن فضای کلی معامالت در حمایت از ز رشد شاخص کل همکه فضای مثبت ناشی امعامالت دیروز بودیم. در حالی

ر نظتواند اثر خود را در شاخص کل بگذارد. در این میان بهوزن در مسیر صعودی میشاخص کل نیز موثر بود، ترمز شاخص کل هم

اند. برخی از نمادها مانند ثبت رسانده توجهی را بهرسد در شروع یک فاز اصالحی برای نمادهایی باشیم که بعضا رشدهای قابلمی

اند اما برخی دیگر همچنان با تقاضای موجود به حرکت خود در های گروه کاشی و سرامیک به فاز اصالحی وارد شدهمجموعهزیر

 100ک به های اخیر با رشد نزدیاز جمله نمادهایی بود که طی معامالت هفته« شپلی»دهند. در این میان مسیر صعودی ادامه می

اکریل در دو روز معامالتی اخیر با صف سنگین فروش مواجه بوده است.در شرایط درصدی از کف تاریخی خود مواجه شد. سهام پلی

گیران بار دیگر به این نمادها وارد شوند و در صدد کسب بازدهی برآیند، وجود دارد اما همچنان باید به کنونی احتمال اینکه نوسان

های بازار احتماال این ه کرد که با توجه به عدم حمایت عوامل بنیادی از صعود نمادهای بازار پایه و عمده کوچکتراین موضوع توج

 .نوسانات در مسیر نزولی شکل خواهد گرفت که ریسک باالیی را برای خریداران آتی این نمادها به دنبال خواهد داشت

وقفه ترهای بازار آغاز شد. در این میان رشدهای مداوم و بیار از کوچکوزن با استقبال بازشروع حرکت صعودی شاخص کل هم

های بازار نیز اثرگذار بود. طی روزهای اخیر و پس از رشدهای مداوم قیمتی نمادهای بازار پایه نیز در گرایش فعاالن به کوچکتر

عضا شاهد خروج سهامداران درصدی از این نمادها نمادهای بازار پایه شاهد افزایش عرضه در این نمادها هستیم. به این ترتیب ب

« لکما»های سنگین در و همچنین عرضه« تپکو»توان به عرضه سنگین سهامداران حقیقی و حقوقی در خصوص میهستیم. در این

ند و با توجه به اسهامداران نمادهای بازار پایه عمدتا برای مدت طوالنی در این نمادها حضور داشته.ها اشاره کرداز سوی حقوقی

ازار شده در بهای ثبتها ثبت شده، سهامداری در شرکتهای سنگینی که در ترازنامه این شرکتوضعیت نامناسب عملیاتی و زیان

توافقی پایه، بازدهی برای آنها به همراه نداشته است. در شرایط کنونی و پس از رشدهای بدون پشتوانه این نمادها باید در انتظار 

تواند سیگنالی برای شروع روند اصالحی و احتماال نزول این نمادها بود. این موضوع می ای سنگین سهامداران درصدیهعرضه

از « ذوب»که روز شنبه در روز گذشته اشاره کرد. در حالی« ذوب»توان به معامالت خصوص میقیمتی این نمادها باشد. در این

روز شنبه( اما فشار فروش مانع از یش سرمایه سنگین با جهش قیمتی به بازار بازگشت )شده در فرابورس پس از افزانمادهای ثبت

گذاری فرهنگیان رشد قیمتی این نماد را سرکوب کرد و در نتیجه در معامالت ها از سوی سرمایهادامه مسیر صعودی شد. عرضه

برای دیگر « ذوب»و همچنین « شپلی»ر سناریو سنگین فروش بودیم. در شرایط کنونی احتمال تکرا دیروز شاهد تشکیل صف

های تواند صفاند، وجود دارد. این موضوع میتوجهی را به ثبت رساندههای اخیر رشدهای قابلهفته نمادهای کوچکی که طی

 .فروش را برای این نمادها در روزهای آتی به دنبال داشته باشد

 فشار بنیادی بر سهام کاالیی

خصوص در گروه فلزات و اند. در اینهای اخیر چندان با استقبال گرمی از سوی بازار همراه نشدهی هفتههای کاالیی طشرکت

این  .آهن و همچنین فوالد عاملی برای چرخش سهامداران از این نمادها شده استهای معدنی ریزش شدید قیمت سنگشرکت

توجهی را برای د قیمت فلزات و مواد معدنی بازدهی قابلهای مثبت جهانی از رشصنایع که در سال گذشته پس از سیگنال
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خصوص از سوی چین مواجه هستند. این هایی از ضعف تقاضا بهسهامداران خود به ارمغان آورده بودند در شرایط کنونی با نشانه

شده بود، نیز مشاهده  روهبینی زیادی از طرف کارشناسان روبموضوع حتی برای فلز روی که در ابتدای سال جاری میالدی با خوش

تواند نمادهای بزرگ بورسی را نشانه گرفته و فشار فروش را بر این نمادها افزایش ریزش قیمت سنگ آهن و فوالد می .شودمی

دالری را شکست و گرچه در ادامه بار دیگر به باالتر از این  2600صورت موقت سطح حمایتی دهد. روی نیز در هفته گذشته به

رسد هفته جاری شود. در این شرایط به نظر میمایتی بازگشت اما همچنان روند مبهم قیمتی برای این فلز مشاهده میسطح ح

که نزول در صورتی .های وابسته داخلی موثر باشدبازار جهانی در مسیر قیمتی فلزات در بازار جهانی و همچنین قیمت سهام شرکت

نیز ادامه یابد، باید در انتظار فشار دسته جمعی نمادهای فلزی و معدنی بر شاخص بازار  قیمت فلزات در هفته جاری بازار جهانی

ا ها است که ببینی این شرکتها بکاهد، اولین پیشتواند از شدت ریزش قیمت سهام این گروهای که میسهام بود. البته نکته

 .است، به بازار ارائه شده 96کارانه برای سال مفروضات نسبتا محافظه

دالر رسیده  200های ضعف بازار جهانی در گروه شیمیایی نیز صادق است. در این خصوص قیمت هر تن اوره به کمتر از سیگنال

های خود با بینیساز مانند کرمانشاه، شیراز، پردیس و خراسان در شرایط کنونی در رسیدن به پیشهای اورهاست. پتروشیمی

های تواند تعدیل منفی این نمادها را به دنبال داشته باشد. متانول نیز پس از تجربه قیمتوضوع میمشکل مواجه خواهند بود. این م

دالری قیمت این کاال روی  380های مداوم متانول از کانال دالر در حال نوسان است. پس از نزول 290دالر در کانال  380باالتر از 

دالر رسید اما این رشد پایدار نبود و بار دیگر شاهد  300ار دیگر به بیش از دالر حفظ شد. در ادامه گرچه قیمت متانول ب 290

رد آوران و پتروشیمی خارک فشار واهای بورسی فنتواند بر سهام شرکتبرگشت قیمتی متانول بودیم. ریزش قیمت متانول نیز می

ول های ادامه نزنظر گرفته شده؛ با این حال نشانهکارانه در ها نیز تا حدودی محافظهبینی این شرکتکند. البته مفروضات پیش

ری نیز اثرپذی« زاگرس»ها نیز فشار وارد کند. از سوی دیگر شرکت فرابوسی تواند بر قیمت سهام این شرکتقیمت متانول می

ر گرفتن ا در نظبینی این شرکت نیز بپذیرد. گرچه اولین پیشعنوان محصول اصلی فرآیند تولید میشدیدی از قیمت متانول به

نگه داشتن  ترین عامل برای پایینسطوح قیمتی پایینی برای متانول به بازار ارائه شده اما هراس از افت قیمتی متانول شاید مهم

 .نسبت قیمت به درآمد این سهم است

 سوزی مقام ناظرو فرصت« آپ»صعود 

که در نیم ساعت پیش از شروع ی مواجه بود. در حالیشرکت آسان پرداخت در معامالت روز گذشته نیز با صف خرید سنگین

میلیارد تومان بود( در  220میلیونی برای این سهم بودیم )ارزش تقریبی این صف بیش از  100گیری صف ، شاهد شکلمعامالت

ود. پس از رشدهایی که میلیونی مواجه ب 38ادامه از مقدار این صف کاسته شد. با این حال این سهم در روند معامالت دیروز با صف 

رسد صعود روزهای اخیر این های مثبت ثبت کرده بود به نظر میاین سهم با امیدواری به حمایت عوامل بنیادی و ادامه تعدیل

تومانی است.  100یک میلیارد سهم « آپ»تومان بود. سرمایه اسمی  2000سهم اجماع تکنیکال و به نوعی شکستن مقاومت روانی 

ران گرسد. با این حال با ادامه رشد و شناسایی سود از سوی معاملههای سنگین مشکل به نظر میجمع شدن این صف بر این اساس

ر بود، به نظ« آپ»ای برای رشد قیمت باید در انتظار شروع روند اصالحی در این سهم بود. عالوه بر حمایت عوامل بنیادی که جرقه

در هیجان خرید این سهم موثر بوده است. در شرایط کنونی باال رفتن نسبت قیمت به پرداخت ملت نیز رسد عرضه سهام بهمی

 .تومانی بود 2000در نزدیکی سطح « پرداخت»پرداخت، احتماال باید در انتظار عرضه درآمد آسان

عدم عرضه اولیه اصرار رسد مدیران سازمان همچنان بر در بازار عرضه شود اما به نظر می 95در اسفند « پرداخت»گرچه بنا بود 

های اولیه، مانع از ، نگرانی از افزایش فشار فروش با توجه به نقدینگی سنگین مورد نیاز برای عرضه96دارند. پیش از آغاز سال 

های سیاسی در آستانه رسد این نگرانی این بار با بهانهعرضه جدید در بازار سهام شد. در شرایط کنونی نیز همچنان به نظر می
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میلیارد تومان نقدینگی را از بازار به خود  200پرداخت ملت حدود نتخابات مانع از عرضه اولیه این سهم شده است. عرضه اولیه بها

دهد، اما بررسی جذب خواهد کرد. این مقدار نقدینگی گرچه در ظاهر احتمال فشار فروش بر دیگر نمادهای بازار را افزایش می

میلیارد تومانی )در معامالت دیروز(  55های خرید با ارزش نزدیک به ر نمادهای بازار پایه و ادامه صفمعامالت سهام، رشدهای اخی

دهنده وجود نقدینگی مورد نیاز برای این عرضه اولیه است. با این همه نشان« آپ»میلیارد تومانی  200سنگین نزدیک به  و صف

توانند با باز گذاشتن دامنه عرضه اولیه در ص کل، مدیران سازمان میرسد به جای نگرانی درخصوص افت شاخحال به نظر می

های روش ثبت دفتری کنونی بر جذابیت عرضه بیفزایند. به این ترتیب عالوه بر جلوگیری از هرز رفتن نقدینگی برای تشکیل صف

یک عرضه اولیه به گسترش عرضی بازار  هیجانی خرید برخی نمادها که در ادامه اصالح شدید قیمتی را به همراه خواهد داشت، با

 .شودنیز کمک می

http://www.iana.ir/fa/news/42778/%D8%B7%D9%88%D9 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 کشور کلید خوردسازی در صنعت مالی فرهنگ

 .رسانی و خدمات بورس امضا شدنامه همکاری بین مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و شرکت اطالعتفاهم

 رسانی و خدمات بورس امضا شد.نامه همکاری بین مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و شرکت اطالعتفاهم

شنبه در دهمین نمایشگاه موزش و مشاوره و تحقیقات عصر امروز یکنامه که در دو حوزه آبه گزارش خبرنگار ایانا، در این تفاهم

مه، های تخصصی بانکداری بیهای همکاری تحقیقاتی، تألیف و ترجمه کتابالمللی بورس، بانک و بیمه به امضا رسید، زمینهبین

 بورس و حقوق بانکی مورد تأیید و موافقت طرفین قرار گرفت.

های زیادی برای آموزش و رسانی و خدمات بورس در این آیین گفت: هر دو طرف ظرفیتاطالعیاشار فروهر، مدیرعامل شرکت 

ی در سازمابین به فرهنگتوانند با استفاده از آنها به ارتقای سطح علمی، انتقال تجربیات و اطالعات فیتحقیقات دارند که می

 گذاران کمک فراوانی نماید.یت اطالعاتی و علمی سرمایهتواند به افزایش شفافصنعت مالی کشور کمک کنند که این امر می

 نامه طی یک سال آینده به قرارداد اجرایی تبدیل شود.وی همچنین ابراز امیدواری کرد این تفاهم

 بارگذاری مالی در مقطع کارشناسی ارشد برای نخستینمعرفی رشته سرمایه

خورشیدی با  91تجارت و عضو هیأت علمی این مرکز نیز گفت: این مرکز از سال بیتا شایگانی، رئیس مرکز علمی و کاربردی بانک 

های تخصصی بانکی، بورس بیمه، های عالی کاربردی در حوزه علوم پولی و بانکی و مالی در رشتههدف پوشش دادن به آموزش

 حسابداری و حقوق بانکی، کار خود را آغاز کرد.

بار در ب دانشجوی کاردانی و کارشناسی داشته است. همچنین این مرکز برای نخستینوی اضافه کرد: این مرکز شش دوره جذ

 گذاری مالی در مقطع کارشناسی ارشد را به نظام آموزش عالی کشور معرفی کرده است.ایران رشته سرمایه

 های کاربردی متناسب با نیازهای روز ووزشنامه آمنامه نیز به خبرنگار ایانا توضیح داد: در این تفاهمشایگانی درباره مفاد این تفاهم

 های مختلف در حوزه پژوهشی اعم از انجام تحقیقات، برگزاری سمینارها و نشریات خواهد بود.همچنین همکاری

یران اتوان افراد را برای کار و فعالیت در سیستم پولی و مالی کشور متناسب با نیازهای روز نامه میبه گفته وی، در قالب این تفاهم

 تری در بازار مالی داشته باشند./و همگام با علوم مالی دنیا مورد آموزش هدفمند قرار داد تا بتوانند حضور موفق
http://www.iana.ir/fa/news/42768/%D9%81%D8%B1%D9%8 
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 کالناقتصاد 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 96نقشه دولت برای بازار 

المللی بورس، بانک و بیمه عالوه بر ارائه کارنامه کاری دنیای اقتصاد: دولتمردان کابینه یازدهم در افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین

ترین محور در بازارها رونمایی کردند. مهمگذاری و برنامه دولت برای تحرک های حوزه سیاستهای تخصصی خود از ضرورتحوزه

کاری عنوان شد. در این میان، شاپور مورد تاکید تیم اقتصادی دولت، نیاز به هماهنگی بیشتر میان بازارهای مالی و کاهش موازی

 96در سال  های بازار سرمایههای مهم خود را در چارچوب رفع محدودیتمحمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه

درصد را دستاورد مهمی  17درصد تا حدود  28کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود بین بانکی از اهلل سیف، رئیستشریح کرد. ولی

گذاران تبیین کرد. علی های مرتبط با آن را برای نظام بانکی و سرمایهانداز در این مسیر را معرفی و ریسکدانست. وی دو دست

آوری اقتصاد ایران بهبود یافته است. به گفته وی، های اقتصادی، تاباد توضیح داد که چگونه با بهبود شاخصنیا، وزیر اقتصطیب

توان به آینده امیدواری بیشتری داشت. البته محمدجواد ظریف و سورنا ستاری دو اکنون پس از عبور از شرایط بحرانی گذشته، می

های تخصصی خود سخن گفتند. یارانه سیاست های اتخاذشده در حوزهی سیاستمهمان متمایز این مراسم نیز از اثر اقتصاد

 .بنیان محور سخنان این دو دولتمرد بودخارجی به اقتصاد و کمک به رونق بازارها از طریق اقتصاد دانش

ی ادوار گذشته نوید تحول های این دوره باالمللی بورس، بانک و بیمه در حالی روز گذشته آغاز شد که تفاوتدهمین نمایشگاه بین

دهد. حضور مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی، تغییر زمان شروع این قابل توجه در اقتصاد و بازارهای مالی ایران را نشان می

بود. مراسم رسمی افتتاحیه  2017ها و نهادهای مالی از نکات قابل توجه این دوره از فاینکس نمایشگاه و حضور پرشورتر شرکت

اهلل سیف رئیس کل بانک جواد ظریف وزیر امور خارجه، ولینیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدایشگاه با حضور علی طیباین نم

مرکزی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و شاپور محمدی رئیس 

ترین برنامه اقتصادی کشور را کنندگان در این مراسم در یک اجماع کلی مهمشرکت سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

 .های آینده ترسیم کردندهای گذشته و برنامههماهنگی میان بازارهای مالی دانستند و به نوعی نقشه راه بازارها را بر اساس موفقیت

یمه المللی بورس، بانک و بین حوزه بودند. دهمین نمایشگاه بینروز گذشته بازارهای مالی کشور شاهد برگزاری بزرگترین رویداد ا

های گذشته زمان برگزاری این نمایشگاه به اوایل فصل تابستان و ماه تیر در حالی در اولین ماه فصل بهار آغاز شد که در دوره

تواند رهاوردهای این دوره می رسدگشت. از سوی دیگر با گذشت یکسال و نیم از دستیابی به توافق برجام به نظر میبرمی

ای نسبت به قبل داشته باشد. شاهد این گواه نیز حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در افتتاحیه این برنامه بود که برجسته

رئیس نشان از اثر عینی برجام در اقتصاد و بازارهای مالی کشور دارد. در شروع مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شاپور محمدی، 

ارائه داد.  96های این سازمان در سال و برنامه 95عنوان میزبان گزارشی از عملکرد بورس در سال سازمان بورس و اوراق بهادار به

هزار  490ها بدون احتساب صندوق 95محمدی با تاکید بر بهبود شرایط بازار سرمایه نسبت به قبل گفت: اندازه بازار در سال 

 .درصدی داشته است 103که این عدد در مقایسه با سال گذشته افزایش  میلیارد تومان بوده

های اصلی بورس تهران عنوان چالشهای گذشته بههایی پرداخت که طی سالرئیس سازمان بورس همچنین در ادامه به بیان برنامه

های مله چالش توقف نمادها، دشواریهای مختلف از جهای بازار سرمایه در حوزهتوان به رفع محدودیتمطرح بوده است که می

ها و مشکالت زیرساخت فناوری اشاره کرد. همچنین، حذف حجم مبنا، تعدیل در دامنه نوسان، مربوط به فعالیت کارگزاری

های سکاندار بورس تهران در سخنرانی روز گذشته بودند. )سخنان تکمیلی شاپور سازی و ارتباط با مخاطبان از دیگر وعدهفرهنگ

 .(روزنامه امروز بخوانید 10حمدی را در صفحه م
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دومین سخنران این همایش ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی بود. سیف نیز در ابتدای سخنانش به تالش بانک مرکزی در 

انکی بین بترین دستاورد سال گذشته بانک مرکزی را کاهش نرخ بهره جهت تعامل هرچه بیشتر با بازار سرمایه اشاره کرد. وی مهم

ها شدند. به گفته سیف انتشار نامناسب درصد دانست، اما در این مسیر دو مانع موجب برگشت نسبی نرخ 17درصد به حدود  28از 

های دولت و همچنین پرداخت سود باال از سوی دهی بدهیاوراق دولتی در بازار بدهی به منظور تامین بودجه به جای سامان

ترین مسائلی بودند که مسیر کاهشی نرخ سود را متوقف کردند. از دیگر نکات مهمی که درآمد ثابت مهم گذاریهای سرمایهصندوق

شود رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید کرد بحث ارتباط مستقیم ریسک و بازدهی بود؛ یعنی جایی که سود باالتری ارائه می

دهند هایی که نرخ سود باالتری را پیشنهاد میوضوع تاکید کرد بانکاصوال ریسک بیشتری نیز وجود دارد. سیف با یادآوری این م

کنند. گذاران بهره باالتر را به هزینه ریسک بیشتر دریافت میقطعا از نظر عملیات بانکی ریسک باالتری دارند؛ بنابراین، سرمایه

درصدی فعالیت  100عتباری به معنای تضمین رئیس کل بانک مرکزی با استناد با این نکته مجددا تاکید کرد مجوز به موسسات ا

 12اهلل سیف را در صفحه ها نیست )سخنان تکمیلی ولیآنها نیست و در هیچ جای دنیا نیز، مجوز تضمینی برای فعالیت بانک

مند گاه ارزشسخنران سوم این نمایشگاه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی بود. وی با تاکید بر جای.(روزنامه امروز بخوانید

های بخش حقیقی اقتصاد دچار تحول شود باید بازارهای مالی ما متحول و کارآمد خواهیم شاخصبازارهای مالی گفت: اگر می

باشند. همتی همچنین یکی از موتورهای اصلی رونق بازار سرمایه را توسعه صنعت بیمه دانست. )سخنان تکمیلی عبدالناصر همتی 

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دیگر سخنران این مراسم بود که با تاکید بر جایگاه .(بخوانید 6را در صفحه 

تراز با وضعیت علمی مطلوب ارزیابی کرد. به این معنا که جایگاه علمی بنیان، وضعیت مناسب اقتصادی را همهای دانشمهم شرکت

ن به تواادی دارند. بنابراین، بدون ایجاد ارتباط میان اقتصاد و دانشگاه نمیکشورها دقیقا همان جایگاهی است که به لحاظ اقتص

شکنی در ساختار اقتصاد دانست ها را نوعی سنتآپستاری همچنین حضور استارت .پیشرفت و رشد اقتصادی امید چندانی داشت

ه توانسته ها کآپهایی از این استارتیان نمونهتواند با سرعت بسیار باالیی به شکوفایی فضای اقتصادی کمک کند. وی با بکه می

های باالی این نوع میلیارد تومانی را به ثبت برسانند پتانسیل 2000درصدی را در یک سال تجربه کنند و درآمدهای  1000رشد 

 .(بخوانید 6ها را در رشد اقتصادی تشریح کرد. )سخنان تکمیلی سورنا ستاری را در صفحه کت

وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر سخنران این مراسم بود که نسبت به قبل با گفتاری پویاتر به بیان آمارهای اقتصادی نیا علی طیب

نیا و تشریح کارنامه دولت پرداخت. آمارهایی که به نوعی نشان از بهبود شرایط اقتصادی کشور نسبت به چند دوره قبل دارد. طیب

ای جایگاه ایران در شاخص انجام رتبه 32ارت امور خارجه و اجرایی شدن برجام گفت: ارتقای در این زمینه ضمن قدردانی از وز

ای در شاخص حقوق رتبه 10ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد و رتبه 13ای در شاخص آزادی اقتصادی، رتبه 18کسب و کار، 

آوری اقتصاد و غلبه بر مشکالت ناشی از اعمال یب تابهای اقتصادی دولت در جهت افزایش ضرهایی از سیاستمالکیت، نمونه

 8ها است. وی همچنین کارآیی نظام تامین مالی و استفاده از بازارهای مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بیش از تحریم

 .(ز بخوانیدروزنامه امرو 10نیا را در صفحه های دولت دانست. )سخنان تکمیلی علی طیبدرصد را از دیگر موفقیت

حوزه کلیدی دانست. صنعت نفت و گاز با  3جواد ظریف وزیر امور خارجه بود که اثر برجام را در آخرین سخنران این مراسم محمد

ها در این حوزه نخستین زمینه ظهور دستاوردهایی چون جهش صادرات، عدم مسدود شدن درآمدها و قراردادهای بزرگ با خارجی

های کشتیرانی و خرید هواپیماهای خارجی دومین نمود اثر برجام در ت حمل و نقل در زمینه رفع تحریمبرجام بوده است. صنع

ها در حال بهبود گذاریها و افزایش سرمایهبانکی بود که در پسابرجام با کاهش هزینه-اقتصاد است و در نهایت نیز حوزه مالی

 زدایی کرد، اما بدون تالش وتوجهی از مسیر شکوفایی اقتصاد کشور مانع شرایط است. ظریف تاکید کرد هرچند برجام تا حد قابل
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پذیر نبود. )سخنان تکمیلی محمدجواد ظریف را در صفحه درصدی امکان 8همت مردم و دولت دستیابی به رشد اقتصادی بیش از 

 رونمایی از تمبر یادبود نمایشگاه بورس، بانک و بیمه .(روزنامه امروز بخوانید 6

 

رونمایی شد. تمبر یادبود دهمین نمایشگاه  2017مراسمی در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تمبر یادبود فاینکس  طی

نیا وزیر امور اقتصادی و بورس، بانک و بیمه را محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه رونمایی کرد. همچنین این تمبر را علی طیب

 .بورس و اوراق بهادار و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا کردنددارایی، شاپور محمدی رئیس سازمان 

http://www.iana.ir/fa/news/42730/%D9%86%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 های تازهموج پولبازی روی بورس

هایی از ورود نقدینگی جدید و جوالن تقاضا را به شروین شهریاری: بازار سهام در هفته معامالتی که گذشت نشانه -دنیای اقتصاد

های کوچک مشهود بود. به این ترتیب، با ورود منابع از سوی نمایش گذاشت که این روند به ویژه در سهام صنایع و شرکت

درصد  0/ 6عمدتا حقیقی، معامالت بورس از حالت رکود مطلق خارج شده است. شاخص کل هم در هفته جاری گذاران سرمایه

رسد با فقدان هزار واحدی آرایش بهتری به لحاظ نموداری به خود بگیرد.با رصد شرایط به نظر می 78رشد کرد تا با ورود به کانال 

ی گذاران حقیقدی در بازار سهام به ویژه در صنایع بزرگ، تقاضای سرمایههای مشخص اقتصادی برای حرکت یکپارچه صعوانگیزه

ه تواند زمینمدت و سریع شکل گرفته است که بنا به تجربه تاریخی میهای کوتاههای کوچک با هدف ایجاد موجبه سمت شرکت

 .ساز بروز انحرافات قیمتی و نوسانات شدید آتی در سهام مربوطه شود

 هااب بانکتداوم مسیر ناصو

ها و اتکای آنها بر منابع بانک مرکزی برای حل مشکالت خود ماهه متغیرهای پولی کشور از ادامه روند نامناسب بانک11انتشار آمار 

در  94تا پایان سال  93ها به بانک مرکزی که با کنترل مناسب نهاد ناظر، از ابتدای سال کند. بر این اساس، بدهی بانکحکایت می

 115ای رشد کرده و در پایان بهمن ماه به بیش از هزار میلیارد تومان باقی مانده بود در سال جاری با روند فزاینده 80 محدوده

ود شهای غیردولتی دیده میدهد مشکل اصلی در حوزه بانکتر این گزارش نشان میهزار میلیارد تومان رسیده است. مطالعه دقیق

هزار  40برابری از مرز  3هزار میلیارد تومان در ابتدای سال، با رشد بیش از  12ر از حدود های مزبوتا جایی که بدهی شرکت

ها در زمینه عدم توان گفت مشکل ساختاری ترازنامه بانکماه گذر کرده است. به این ترتیب میمیلیارد تومان در پایان بهمن

ترین جزء نقدینگی یعنی پایه پولی است و با انتقال فشار ر حساسگذاری ببندی و بازدهی منابع و مصارف در حال اثرتناسب زمان

به بانک مرکزی عمال رشد ناخواسته هسته پولی را موجب شده است. به عبارت دیگر، بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در 

. در همین حال، با توجه با ها راهی جز مراجعه به آخرین راه حل یعنی استقراض از بانک مرکزی باقی نگذاشته استبرخی بانک

ری گیتواند موجب تشدید رقابت در زمینه سپردهها از بانک مرکزی اتفاق اخیر میدرصدی اضافه برداشت بانک 34جریمه سنگین 

های خصوصی و تازه خصوصی شده در و تداوم جنگ قیمتی در بازار پول شود؛ ضمن آنکه با توجه به حضور بخش عمده بانک

وط توان انتظار تشدید مشکالت مربکنندگان اصلی از بانک مرکزی در شرایط کنونی هستند( میواقع همین استقراضبورس )که در 

 .ها با توجه به افزایش هزینه پول را داشتبه سودآوری و کاهش بازدهی این بنگاه

 کنندهنشست امیدوار

های کارگزاری بود. در این ان نهادهای مالی و شرکتدر هفته جاری، رئیس سازمان بورس در نشست نوروزی خود میزبان مدیر

نکته جالب در بین  .های آتی را به استحضار فعاالن ارشد بازار رساندبرنامه ریاست سازمان، گزارشی از عملکرد گذشته و برنامه

ند معامالت و نقدشوندگی های زائد و تسهیل روزدایی در عرصهاظهارات مطرح شده در این جلسه، عزم راسخ سازمان برای مقررات

بازار بود. بر این اساس، وعده ایجاد ساز و کار جدید توقف و گشایش نمادهای معامالتی مطرح شد که بر پایه آن، زمان توقف نمادها 

رد. یگنظر قرار میعنوان ضرورت مهم حاکم بر فضای بازار سرمایه مدرسد و اولویت نقدشوندگی بهفارغ از دالیل آن به حداقل می

ها در تنظیم مقررات و برخورد با متخلفان و نیز کاهش دیوانساالری و مقررات عالوه بر این، اعطای اختیارات بیشتر به بورس

بود. در این  96عنوان اولویت کاری سال پیچیده و متعدد در عرصه بازار سرمایه از دیگر نویدهای مطرح شده از سوی محمدی به

به  گذاران حقوقیهای استثنایی در بازارهای نوین نظیر مشتقه اشاره کردند و لزوم توجه سرمایهفرصتجلسه وی همچنین بر وجود 
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مورد  (های سودسازی در این بازارهای نوپا با استفاده از علم روز دنیا )به ویژه در زمینه معامالت ترکیبی سهام و ابزار مشتقهفرصت

 .تاکید قرار گرفت

 های امنیچرخش جهانی به سمت دارای

های اولیه در جهت کاهش ثبات و افزایش های مختلف در بازارهای جهانی حکایت از بروز نشانهنگاهی به روند معامالت اخیر دارایی

به  (VIX)نااطمینانی در سطح معامالت سهام و کاالها دارد.در همین راستا، شاخص مرتبط با نوسان سهام در ایاالت متحده 

گران برای نوسان بیشتر در بازار سهام است. دهنده آماده شدن معاملهانتخابات ایاالت متحده رسیده که نشان باالترین سطح پس از

های ژئوپلیتیک حول موضوع سوریه و کره شمالی و نیز هراس از احتمال برنده شدن نامزدهای افراطی راست در همین حال، تنش

های گذاران و افزایش تمایل به خرید دارایینسه باعث احتیاط بیشتر سرمایهو چپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در فرا

در همین راستا، قیمت جهانی طال به باالترین سطح پنج ماهه رسیده و .امن نظیر اوراق قرضه آمریکایی و فلزات گرانبها شده است

وج تجربه شده در روز انتخابات ریاست جمهوری دالر در هر اونس، در مسیر بازگشت به ا 1300با نزدیک شدن به محدوده کلیدی 

های طور مشخص قیمتآمریکاست.در همین حال، روند صعودی قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی هم اخیرا معکوس شده و به

اند. ارزش سنگ آهن و برخی درصد نسبت به اوج اوایل سال میالدی کاهش یافته 10و  5جهانی مس و روی به ترتیب بیش از 

توان از در این میان، نفت را می.انددرصد افت کرده 20های بورس تهران نظیر متانول هم بیش از واد شیمیایی مهم برای شرکتم

ها در امان ها در خاورمیانه از گزند کاهش قیمتمعدود مواد خام مقاوم در برابر موج اصالحی اخیر دانست که به لطف نااطمینانی

های مناسبی را در جهت ثبات یا صعود توان گفت به لحاظ محیطی شرایط بازارهای جهانی نشانهمی مانده است. به این ترتیب

های بورس تهران کند؛ وضعیتی که در حوزه کاالیی به لحاظ اهمیت باالی آن برای سودآوری بخش مهمی از شرکتنمایان نمی

 .گذاران ایرانی قرار گیردباید به دقت مورد رصد سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/42645/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%E2%80%8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 جاریسمت و سوی بازار ارز در سال

های زیادی امیدواری 95رو بود. در سال نیافته بسیاری روبههای تحققیافت که بازار ارز با خواستهسال گذشته در شرایطی پایان 

نرخی شدن ارز به وجود آمده بود که نه تنها محقق نشد، بلکه در مقاطعی از سال ارز سه نرخی شدن را نیز تجربه نسبت به تک

دی عنوان ابزار اقتصاک اقتصادی و نیز حمایت از تولید داخلی، نرخ ارز بهکرد. امید بسیاری وجود داشت که با توجه به ضرورت تحر

 .قدرتمندی در جهت منافع اقتصادی عمومی به کار گرفته شود که این مساله نیز محقق نشد

فکار ز تلقی اها در بازار ارز نتیجه اقدامات دولت خاصی نیست، بلکه ساختار مدیریت نظام ارزی در ایران و نیالبته این سرخوردگی

عمومی و سیاستمداران از نرخ ارز مانع از آن است که اصول اثبات شده اقتصاد در این بازار پیاده شود. تا زمان رفع این نقیصه 

توان به سامان یافتن بازار ارز در ایران چشم امید داشت؛ بنابراین از این منظر، اگر شرایط سیاسی داخلی و خارجی پیرامون نمی

توان انتظار داشت. اما شرایط سیاسی ز تغییر جدی نداشته باشد، تداوم رفتارهای گذشته در بازار ارز را با کمی تغییر میبازار ار

 .تواند پرتالطم و نامطمئن باشدتنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا میجاری، نهسال

ر قرار خواهد داد، مسائل سیاسی پیرامون آینده برجام است. تاثیجاری را تحتترین فاکتوری که بازار ارز در سالدر حقیقت مهم

خوبی توانسته است شود، اما برجام بهخصوص در گشایش روابط بانکی، وارد میدرست است ایراداتی به دستاوردهای برجام، به

و نه صددرصد، شکست نقل را مرتفع سازد. بنابراین برجام نه صددرصد، موفق ومشکالت بر سر راه فروش نفت و صنعت حمل

ای چشم بسته و فقط در روی ایران، ممکن است همانند انتخابات آمریکا، عدهجمهوری پیشخورده است. مسلما در انتخابات ریاست

جهت منافع سیاسی خود، برجام را مورد هجمه قرار دهند. اما فارغ از اینکه چه گروه سیاسی در قدرت باشد، تا زمانی که منافع 

های از دست رفته آن است، حفظ آن منطقی، در جهت منافع ملی و حتی منافع جناحی است. ها یا فرصتش از زیانبرجام بی

کند که اگر قرار است کسی برجام را کنار گذارد، جایگزین بهتری برای آن داشته باشد. به راستی جایگزین منطق حکم می

مدت و حتی گاه در مدت و میاناالها برای تامین مایحتاج کشور در کوتاهدرآمدهای نفتی و دسترسی به بازارهای مختلف مالی و ک

های سیاسی یا احساسی، دوباره در مسیر آزمون و خطا قرار بگیرد یا قرار است برنامه بلندمدت چیست؟ آیا قرار است کشور با حرف

 مدون و عملی ارائه شود؟

متحده است. ترامپ نه تنها برای ایران، بلکه حتی برای ضعیت سیاسی ایاالتدیگر مساله سیاسی مهم اثرگذار بر برجام، مربوط به و

ای ایجاد کرده است. در مورد مساله ایران، البته ترامپ تنها نیست و او همراهی سابقهمتحده ریسک بیمتحدین دیرین خود ایاالت

طور ظر فرصتی برای برخورد با ایران بودند. اما همانها منتخواه هستند و مدتدو مجلس آمریکا را با خود دارد که هر دو جمهوری

شود که به سرعت و بدون های مقابل نیز منافعی دارد که مانع از آن میکه برجام برای ایران برد یا باخت کامل نیست، برای طرف

در  منطقیت؟ اگرچه ریسک بیبرنامه خاصی آن را کنار بگذارند. مساله مهم آنها نیز این است که جایگزین برجام برای آنها چیس

 .رسدنظر نمیهیات حاکمه آمریکا، بیش از هر زمان دیگری است، اما بازگشت به گذشته، حتی برای آمریکا، چندان منطقی به

تواند این باشد که با فشارهای مختلف، ایران را به سمتی هدایت کند که ایران آغازگر البته یک رویکرد آمریکا به قضیه برجام می

اما تحوالت سیاسی در  .تواند تعدیل شودنقض برجام باشد. تا زمانی که اروپا در قضیه برجام در کنار ایران است، این فشارها می

خصوص فرانسه نیز ممکن است مسیر دیگری را رقم بزند. در حقیقت سرخوردگی از رکود اقتصادی و بحران بیکاری در اروپا اروپا به

ها داللت بر آن دارند که خانم نظرسنجی .، افکار نژادپرستانه را در این منطقه دوباره بیدار کرده استدر کنار حمالت تروریستی

ها لوپن، نماینده راست افراطی فرانسه، در این انتخابات موقعیت بدی ندارد، اما رای نخواهد آورد. ولی با توجه به شکست نظرسنجی
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اروپا( یا انتخابات آمریکا، این احتمال را باید در ذهن داشت که ممکن است برخالف در قضیه برگزیت)خروج بریتانیا از اتحادیه 

تواند موقعیت برجام را به ضرر ها، یک راست افراطی در فرانسه به قدرت برسد. در این حالت نزدیکی او به ترامپ مینظرسنجی

، بیش از هر چیزی به مسائل سیاسی پرداخته شد که جاریدر این مقاله کوتاه برای بررسی نرخ ارز در سال.ایران تضعیف کند

است. در این سیستم پولی، سرنوشت بازار ارز به خواست و توانایی دولت در  «شناور مدیریت شده»دلیل نیست! رژیم پولی ایران بی

های گذشته باشد. لجاری چیزی متفاوت از سابعید است که در سال« خواست دولت»های مورد نظر خود بستگی دارد. اعمال نرخ

تداوم سرکوب نرخ ارز و مماشات با چند نرخی بودن ارز از آن جمله است. اما آنچه در این برهه زمانی مهم است این است که 

سازد بازار ارز را تحت کنترل نگه دارد. گذشته نه چندان دور این بازار مسائل سیاسی پیرامون برجام تا چه حد دولت را قادر می

 تواند تبعاتخصوص در زمینه تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی، میماست. هرگونه بازگشت به گذشته، بهپیش روی 

 .بینی و غیرقابل کنترلی در بازار ارز داشته باشدغیرقابل پیش

s/http://www.iana.ir/fa/new42644/%D8%B3%D9%85%D8%%D-AA9%88 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 سازها در بورس تهرانتقابل بازی

که درصدی( مواجه شد. در حالی 0/ 1واحدی ) 92سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد -دنیای اقتصاد

روز معامالتی متوالی، نزولی شد، روز گذشته بار دیگر شاهد بازگشت آرام شاخص به  20مداوم در شاخص روز دوشنبه پس از رشد 

واحدی شاخص را به  185مسیر صعودی بودیم. خیز شاخص کل بورس تهران در ساعات آغازین معامالت دیروز رشد نزدیک به 

 .قیمت پایانی نمادهای بزرگ را به دنبال داشتها همراه بود رشد های حقوقیدنبال داشت. این رشد که بعضا با حمایت

که یک ماه مانده به انتخابات دوازدهم در ادامه معامالت فشار فروش تنها توانست میزان رشد قیمت پایانی را تعدیل کند. در حالی

انده با نزدیک شدن به های باقیمریاست جمهوری شاهد خرید برخی فعاالن بازار به امید رشد قیمتی و مثبت بودن بازار در هفته

گران ایجاد کرده ترین رخداد سیاسی کشور هستیم، از سوی دیگر ریزش قیمت جهانی کاالها هراس را در میان دیگر معاملهمهم

است. در این خصوص آغاز هفته بازار جهانی با افت هر چند اندک قیمت جهانی فلزات همراه بود. گرچه همچنان قیمت فلزات 

( سطوح باالتری را دارا هستند اما افت قیمتی فلزات نگرانی را میان 96)بودجه  96ها برای سال ت اولیه شرکتنسبت به مفروضا

 96در مقایسه با برآورد سودآوری سال  95ها در سال شده شرکتنکته دیگر نیز تقابل سود محقق.فعاالن بازار نگه داشته است

سی در اسفند به پایان رسیده است به تدریج باید در انتظار فصل مجامع و تقسیم های بورکه سال مالی عمده شرکتاست. در حالی

کند. در این میان با ها برخی از فعاالن را به سمت سهام جذب میسود میان سهامداران بود. انتظار برای تقسیم سود شرکت

را  (95بینی انتظارات موجود )براساس آخرین پیش توان انتظار تحقق سود بیش ازمی 95های پایانی گیری قیمت کاالها در ماهاوج

 جان سهامتقاضای کم.کندداشت. کاهش نسبت قیمت به درآمد در فصل مجامع نیز از قیمت سهام در شرایط کنونی حمایت می

قاضای بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل وارد کردند. افزایش ت« ومعادن»و « فخوز»، «فملی»، «رمپنا»در معامالت دیروز 

، «فخوز»درصد از حجم خرید  90، «رمپنا»درصد حجم خرید  96ها در آغاز معامالت در این نمادها کامال محسوس بود. حقوقی

ها بود. از گران حقوقیدر معامالت دیروز در اختیار معامله« ومعادن»درصد از حجم خرید  67و « فملی»درصد از حجم خرید  55

ها فعال بودند. در نتیجه خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در سمت فروش سهام این شرکتگران طرفی نیز دیگر معامله

 .(میلیارد تومان 3حقوقی نیز چندان باال نبود )ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 

هرچند اندک قیمت برخی اختالف نظر خریداران و فروشندگان سهام در معامالت دیروز کامال مشهود بود. برخی از اهالی بازار رشد 

کنند. این دسته از فعاالن بازار به روند تاریخی بازارهای مالی مانند نمادها را ناشی از فضای سیاسی پیش از انتخابات عنوان می

داشتن شاخص بورس در هفته کنند. سرکوب رشد نرخ دالر طی روزهای اخیر و سبز نگهبورس و دالر در بزنگاه انتخابات اشاره می

های اخیر جا افتاده است. این گروه از فعاالن بازار رشدهای ای است که میان فعاالن بازار طی سالهای منتهی به انتخابات عقیده

که نوسانات  دانند. عکس این فضا در بازار ارز نیز صادق است به نوعیکنونی شاخص را حمایت از سهام مطابق با روند سنتی می

سهام ناشی  شود. سطوح حمایتی کنونی در برابر قیمتن مدت ناشی از سرکوب سیاسی نرخ ارز عنوان میتومان ای 3800دالر زیر 

یری گهای کاالیی با اوجها است. عمده شرکتاز نزدیک شدن به فصل تقسیم سود در مجامع نیز عامل دیگری در برابر افت قیمت

قابل توجه سودآوری مواجه شدند.  قابل توجه نرخ دالر با جهش قیمت جهانی کاالها در نیمه دوم سال گذشته و همچنین رشد

 توان به ادامهصورت کامل منتشر نشده است اما بعضا میها بههای مالی و همچنین عملکرد اسفند این شرکتگرچه همچنان صورت

 بته این موضوع به بررسی دقیق درآمد وها امیدوار بود. البینیها در مقایسه با آخرین پیشتعدیل مثبت دوباره سودآوری این شرکت

تر بودن قیمت جهانی فروش محصوالت و های شرکت در سال گذشته نیاز دارد. با این حال با توجه به پایینهمچنین هزینه
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رشد درآمدهای  95های پایانی سال نسبت به مقادیر واقعی این متغیرها در ماه 95بینی همچنین نرخ دالر در آخرین پیش

های سال مالی گذشته چندان دور از انتظار نیست. از طرفی باید در انتظار تقسیم سود در مجامع بینیشده نسبت به پیشمحقق

در مجامع تقسیم شود باید در انتظار کاهش  95درصد از سود  70که مطابق با میانگین تاریخی حدود ها نیز بود در صورتیشرکت

 .نسبت قیمت به درآمد بازار بود

 دلهره بورس از نوسانات بازارهای جهانی

ها رسد با رسیدن قیمتکه به نظر میدر حالی .های جهانی استدر این میان عامل نگرانی و فشار بر قیمت سهام افت اخیر قیمت

 نوسانات های روانی از شدت نزول کاالها کاسته شده است اما همچنان نوسانات زیر سطوح حمایتی پیشین انتظار را برایبه کف

دالر رسید و به تبع آن قیمت فوالد و مقاطع  64ها نگه داشته است. در این خصوص قیمت هر تن سنگ آهن به آتی این قیمت

دالر بود. باید به این  5640دالر و قیمت هر تن مس  2550فوالدی نیز در بازار جهانی افت داشته است. قیمت هر تن روی دیروز 

شود. همچنان برخی از کارشناسان بازار دوگانگی نظرات در بازار جهانی برای فلزات مزبور مشاهده میموضوع نیز توجه داشت که 

های بسیار باالیی را برای آنها های آتی سال جاری میالدی امیدوار هستند و بعضا قیمتجهانی به بازگشت قیمتی این فلزات در ماه

کند. متانول بر اساس آخرین اطالعات موجود سطوح یی نیز صدق میکنند. این موضوع درخصوص محصوالت شیمیاعنوان می

دالر به ازای هر تن رسیده است. در بازار پلیمرها نیز نوسانات اندک  200کند. اوره به کمتر از دالر را تجربه می 300کمتر از 

 که در سایر محصوالت پلیمری ودر حالی پروپیلن( را شاهد هستیم.اتیلن و پلیها داخلی )پلیقیمتی تولیدات عمده پتروشیمی

بوتادین رابر و همچنین استایرن بوتادین  توان به پلیشیمیایی بعضا نوسانات قیمتی خیلی بیشتر بوده است. در این خصوص می

 .ها و بنزن اشاره کردعنوان ماده اولیه تولید شویندهبه (LAB) رابر، بوتادین، آلکیل بنزن خطی

اسی ماه آینده باید در انتظار روند قیمتی بازارهای جهانی بود تا مسیر آتی بازار سهام را مشخص کرد. آمارهای فارغ از فضای سی

درصد( با این حال این موضوع نیز  6/ 9ها بوده )بینیکننده مواد خام دنیا بیش از پیشعنوان بزرگترین مصرفاقتصاد چین به

نشینی کرده است. این عوامل ممکن است ر نیز به تدریج از سطوح باالی خود عقبها حمایت کند. شاخص دالنتوانسته از قیمت

توان انتظار واکنش مثبت بورس تهران را های آینده به قیمت فلزات منعکس کند، در نتیجه میبتواند اثر مثبت خود را در هفته

های حمایتی تقویت شود فضای ل از دست رفتن کفکه عرضه بار دیگر بر تقاضا غلبه کند و احتماداشت. با این حال در صورتی

 .منفی در بورس تهران نیز دور از انتظار نیست

 در بازار چه گذشت؟

واحدی شاخص کل را 92بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته پس از افت روز دوشنبه مجددا به مدار رشد بازگشت و توانست رشد 

های فروش به جای مانده از بازار روز دوشنبه مواجه های سنگین و صفبتدای بازار با عرضهگران در اثبت کند. در بازار دیروز معامله

اکریل اصفهان با رشد قیمت همراه شدند. در نهایت آوری شد و حتی نمادهایی نظیر پلیها جمعبودند اما با شروع بازار این عرضه

مدد رشد نماد معامالتی نظیر مپنا، ملی مس، فوالد خوزستان، آسان  این مساله به بهبود جو بازار منجر شد تا در نهایت شاخص به

واحد رسید. در گروه غذایی دیروز نماد 340هزار و 78گذاری معادن و فلزات شاخص در نهایت با رشد به رقم پرداخت و سرمایه

تومانی را از محل آورده نقدی  میلیارد 12/ 5تواند سرمایه می «غشهد»درصدی متوقف شد. 60شهدایران برای افزایش سرمایه 

قانون تجارت و الزام سازمان بورس  141میلیارد تومان برساند تا قادر به اصالح ساختار مالی و خروج از ماده  20سهامداران به 

 .باشد

http://www.iana.ir/fa/news/42882%D/8%AA%D9%82%D8%A7% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 مطالبه از دولت آینده/فعاالن اقتصادی بیانیه صادر کردند 50

مطالبه از دولت آینده را در قالب  50جمهوری، دنیای اقتصاد: فعاالن اقتصادی در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست

بینی است؛ در مسیر اول اقتصاد ایران، سال آینده دو مسیر برای اقتصاد ایران قابل پیش 4به اعتقاد آنها، در  .کردند ای اعالمبیانیه

های داخلی خواهد بود. در مسیر دیگر، بر استفاده بهینه از منابع و سرمایهرقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبتنی

، کند. بر این اساسهای داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا میقطعیتهای قبل با عدممانند دوره

تصمیمات و اقدامات دولت جدید در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور پررنگ این بخش در بازار داخلی و 

بی به رشد اقتصادی پایدار معتقدند محوریت برنامه دولت آینده تجارت فرامرزی تاثیرگذار است. فعاالن بخش خصوصی برای دستیا

بهبود محیط »، «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور»دار متمرکز شود که شامل اقدام اولویت 9باید بر 

گیری و شکل»، «ر دولتتجدید ساختا»، «گرازا و برونرقابتی کردن اقتصاد، رشد درون»، «مبارزه جدی با فساد»، «وکارکسب

کاهش بیکاری و افزایش »، «استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین»، «های اقتصادیتعمیق رونق در کلیه بخش

 .است« محیطیبرداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیستبهره»و « نرخ مشارکت اقتصادی

رسد سنت اعالم محور اصلی اعالم کرد. به نظر می 9ار خود از دولت دوازدهم را در انتظ 50ای اتاق بازرگانی تهران در بیانیه

گیری است. پیش از این نیز های رسمی در ایران در حال شکلصورت مدون و در قالب بیانیهها بهمطالبات بخش خصوصی از دولت

دی خواستار هفت اقدام برای داشتن اقتصادی گذاران اقتصاای مشترک خطاب به سیاستسه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه

در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده، فعاالن بخش  .قدرتمند شدند

ن خود را در همی های اقتصادی در چهار سال آینده پرداختند و این بار اتاق بازرگانی تهران بیانیهخصوصی به تدوین و ارائه اولویت

دهد که تقویت های غیردولتی و بخش خصوصی نشان میهای دو بیانیه تشکلبررسی.رابطه در جلسه هیات نمایندگان قرائت کرد

های غیردولتی )شامل اتاق تشکل .جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار و مبارزه با فساد، بین هر دو مشترک است

خواهد دانند و اتاق تهران از دولت میق تعاون( این سه مورد را برای رسیدن به اقتصاد قدرتمند ضروری میایران، اتاق اصناف و اتا

شود که برخی از محورهای مطرح شده کلی تا در این مسیر گام بردارد، اما با ارزیابی مطالبات اتاق تهران در این بیانیه، دیده می

ها رخواستتر، دکننده در موارد مشخصهای مطالبهگویی پرهیز شود تا با پیگیریت از کلیگونه مطالبااست. شاید بهتر باشد در این

های خود را پیگیری کرده، توانسته نتیجه تجربه نشان داده که در مواردی که بخش خصوصی خواسته .جنبه عملیاتی به خود بگیرد

نه  های مختلف استنیز تاکید بر اصالح ساختار در بخش مطلوب را نیز به دست آورد. نکته مثبت بیانیه فعاالن بخش خصوصی

گیری این سنت )انتشار بیانیه( خوب است اما به شرط آنکه تبدیل به روندی صرفا تاکید بر پروژه محور بودن. به هر حال شکل

ر است شود بهتی مطرح میکنندگان، اجرایی شدن لیست انتظارات خود را دنبال کنند. همچنین اگر مشکالتماندگار باشد و مطالبه

تواند در اند، پیشنهادهای بخش خصوصی میبرای آنها، پیشنهادهایی هم مطرح شود. همانطور که دولتمردان همواره اعالم کرده

دار دولت دوازدهم منتشر اقدام اولویت 9ثمر باشد. متن کامل بیانیه اتاق تهران در قالب بهبود شرایط و تسریع در حل مشکل، مثمر

 :شده که به شرح زیر است

طی چهار سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع 

های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل های داخلی به ویژه سرمایهو سرمایه

های موقتی ناپایدار و های داخلی و خارجی به کسب رشدقطعیتهای قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدمخواهد شد یا مانند دوره
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های ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گامغیر فراگیر اکتفا خواهد کرد. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم

 .پذیری اقتصاد کشور برداشته شودهای کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای رقابتاستاساسی در راستای اجرای کامل سی

تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد 

خواهد داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی 

تحوالت جدید از منظر اصالح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای 

ای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد بر

های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و فعالیت

 .نگری استهای غیرفنی کارشناسی و عدم جامعبخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صالحدیدها، سلیقهافزایی اثرهم

های ساختاری در اقتصاد کشور و ترجیح پیامدهای یاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحیهای سبستان بین هزینهوجود بده

مدت آن، بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید، تاکید دارد. های کوتاهبلندمدت اجرای اصالحات در برابر آسیب

ادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت های اقتصبدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت

های اقتصادی دولت ای خواهد بود. اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاستآنها برای انجام اصالحات ریشه

و  ای فعاالن کسب و کارمدت آن از قبل برهای بلندمدت و میانطور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامهآن به

 .گذاران، روشن و مشخص شده استسرمایه

دار اقدام اولویت 9برای دستیابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت ایران را حاصل کند، باید محور برنامه دولت جدید بر 

ط کسب و کار، مبارزه جدی با بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بهبود محی :متمرکز شود که عبارتند از

ادی، های اقتصگیری و تعمیق رونق در کلیه بخشگرا، تجدید ساختار دولت، شکلزا و برونفساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون

 برداری کارآمد واستمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهره

 .محیطیبهینه از منابع طبیعی و زیست

کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود، بنابراین الزم است از باید توجه داشت که جهش موقتی تولید، تامین

مالی  عهای غیررقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیربهینه منابگیری و توسعه فعالیتهرگونه اقدامی که منجر به شکل

های اقتصادی فاقد توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت الزم، به شدت اجتناب شود و در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی به فعالیت

گیری فساد، محیط های شکلکسب و کار و تسهیل امور کسب و کار با تاکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه

دار و اجرای به های اولویتهای اقتصادی در کلیه زمینهاصالح سیاست.های اقتصادی فراهم کردفعالیت اقتصادی پویا و رقابتی برای

های رقابتی کسب و کارهای خصوصی ایرانی است. این اقدامات به فعاالن موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت

گذاری کرده و ثروت های جدید سرمایهجوانان کشور خلق کرده، در فناوریاقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی برای 

های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید کنند. اتاق بازرگانی، ها، مراکز آموزشی و برنامهمورد نیاز برای ارتقای زیرساخت

نتخابات ریاست جمهوری بدون حمایت از کاندیداها، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک نهاد غیر سیاسی است و در فرآیند مهم ا

 .کندکننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی میهای شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار تامینصرفا از سیاست

 بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور .1

های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و نون اساسی کشور، بخشقا 44ها و قوانین مربوط به اصل به رغم تصویب سیاست

دولتی به دو بخش دولتی و غیردولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیردولتی بدون اهلیت و با 

 به نوعی ماندگاری بخشماهیت دوگانه، عمال نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعاالن بخش خصوصی ایجاد نکرده، بلکه 
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انتظار از های اقتصادی با عنوان جدید غیر دولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورددولتی در عرصه فعالیت

 .سازی، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور استخصوصی

ر اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت د

نگری و عدم تبعیض در اعطای های اقتصادی، حذف عنوان غیر دولتی از کلیه قوانین و مقررات، یکسانمدیریت دولتی در فعالیت

ریق طگیری از سازی و تصمیمها به کلیه فعاالن اقتصادی، افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیمامتیازات یا تشویق

 .قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 3و  2اجرای واقعی مواد 

 بهبود محیط کسب و کار .2

های اقتصادی مساعد نیست. موارد ذیل از جمله اقدامات المللی، محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیتبنا بر شواهد بین

کار است. اقدامات مورد انتظار عبارتند از: حذف موانع اداری، دار در زمینه رفع موانع اداری و بهبود محیط کسب و اولویت

عافیت های مربوط به اعمال مهای مالیاتی، حذف کلیه تبعیضها در حوزه مالیاتی با تاکید بر گسترش پایهها و سختگیریپیچیدگی

موقع مقررات و حذف برخوردها و های اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه

های دولت به بخش خصوصی، تسهیل های شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی، تسویه کامل بدهیاعمال سلیقه

های جدید، اجرای کامل و دقیق اصالح نظام های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاهاجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه

ا هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعاالن اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بانکی ب

زم های الهای اقتصادی، تامین ضمانتها و فعالیتگذاریبازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه

گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعاالن بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال سرمایهبرای دریافت فاینانس و جذب 

 .تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار

 مبارزه جدی با فساد .3 

ز زمینه سا های اقتصادیای در قالب از بین بردن سیاستتوسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی، به انجام اصالحات ریشه

گیری فساد ضمن برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند شکل

گیری فساد، حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه های اداری زمینه ساز شکلاز: شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل

 نظم شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام شدههای مگزارش

 رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا .4

های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، گیری و توسعه فعالیتهای ارزش جهانی، شکلعدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره

ای غیر منطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن های تعرفهتاستمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاس

گذارای درصد از صادرات جهان از محل سرمایه 35درصد از اشتغال و بیش از  2اقتصاد کشور است. وفق آمار جهانی، بیش از 

 .خارجی نداشته است گذاریشود که ایران به دالیل گوناگون عملکرد خوبی در زمینه جذب سرمایهخارجی تامین می

گذاری کاالها به تدوین تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از:

سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف گذاری، یکسانهای الزم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور، حذف الزام قیمتسیاست

سازی انرژی در کشور، های بهینههای انرژی بنزین و گازوئیل و تالش جدی در انجام طرحی انرژی به ویژه در مصرف حاملهایارانه

ساله توسعه تولیدات ای کشور، تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنجسازی نظام تعرفهتنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی

سریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، تقویت تعامل موثر با کشورهای رقابتی و صادرات غیر نفتی کشور، ت
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گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی، مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته خارجی با هدف جذب سرمایه

 .در کشور

 تجدید ساختار دولت .5

ها از طوالنی بودن فرآیندها و بزرگ بودن های اقتصادی درست در دولتبرخی از سیاست های مهم اجرایی نشدنیکی از چالش

های قبلی و انجام به موقع و ماندگیهای اقتصادی، جبران عقببا توجه به دوران تحریم .شودبدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می

دامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: کاهش وابستگی سریع اصالحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد.اق

های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص درآمد دولت به درآمدهای نفتی، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه

امعه، الزام دولت به انجام موقع به جگذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطالعات شفاف و بهکارشناسی در بدنه سیاست

های دولتی متخلف، تالش برای ایجاد ارتباط پویا کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه

 یهای عمرانهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت، کاهش ناکارآیی طرحهای کالن توسعه، سیاستو همسو بین برنامه

ریزی برای منطقی خصوصی، برنامه-با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی

های آموزش و سالمت و با تاکید بر استفاده موثر های جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزهکردن هزینه

 .از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی

 های اقتصادیگیری و تعمیق رونق در تمام بخششکل .6

اند. ها از جمله بخش ساختمان از رکود خارج نشدههای اقتصادی، هنوز برخی از فعالیتبا توجه به متفاوت بودن میزان رکود فعالیت

های شور، الزم است سیاستهای رقابتی در اقتصاد کبرای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی و رونق بخشی به کلیه فعالیت

 .های گرفتار در رکود، تنظیم و با اولویت، عملیاتی شودمناسب برای بخش

های کالن اقتصادی با تاکید بر استفاده از ها و برنامهاقدامات موردانتظار در این بخش عبارتند از: بازنگری در شیوه تنظیم سیاست

گذاران ایرانی در خارج از کشور با های تشویقی برای جذب سرمایهسیاست اعمالتوان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی،

هاب هوایی و دریایی، تاکید و ها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجادتامین امنیت اقتصادی، توسعه فعالیت

های قابتی و کمک به خروج فعالیتهای رهای مولد و سودآور دارای مزیتدهی به شناسایی و آشکارسازی پتانسیل حوزهاهمیت

های دولتی، تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت

د ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهسازی، زمینههای الزم از جمله هتلویژه در زمینه تامین زیرساختتوسعه این بخش به

های منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه گیری جاده ابریشم، تنظیم سیاستبود، مشارکت فعال و اثر بخش در شکل

 .تمام به بخش خصوصیهای نیمهدرآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و واگذاری طرح

 دهای تورم پاییناستمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاور -7

هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید 

طور رقمی کردن تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تالش شود و بهباید ضمن حفظ دستاوردهای تکخواهد کرد لذا 

سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: حذف  جدی از اعمال هر نوع

های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، زمینه

 .ورمکنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش ت

 کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی -8
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های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد وری نیروی کار در کشور از چالشافزایش نرخ بیکاری و بحران رشد منفی بهره

 .شودهای مولد اقتصادی کشور ناشی میاقتصادی مناسب و جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش

دهی به کارآفرینان جوان و ار: یکی از راهکارهای کاهش نرخ باالی بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصتاقدامات مورد انتظ

های مالی اثر بخش های دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوقها و فعالیتآپاستارت

های مهم اقتصادی کشور مات فناوری اطالعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخشاست. بر این اساس، بخش خدمات به ویژه خد

های مولد از جمله است که پتانسیل جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست. تامین اشتغال الزم از طریق بخش

بر است در حالی که گذاری خارجی زمانسرمایه های جدید به ویژه از نوعگذاریبخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه

تواند بخش مهمی از های اطالعات و ارتباطات میبرداری از فناوریبخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره

غال های متعدد اشتگذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصتمشکل بیکاری کشور را رفع کند. تسهیل جذب سرمایه

شوند و های کاربر میهای کوچک و متوسط عمدتا شامل فعالیتدر این حوزه از دیگر موارد مورد انتظار است. از سوی دیگر، بنگاه

خصوص بازارهای همسایه، فرصت زیادی ها در بازار داخلی و راهیابی به بازارهای جهانی بهرفع موانع حضور موثر این گروه از بنگاه

 .ن در بازار کار فراهم خواهد کردبرای جذب بیکارا

 محیطیبرداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیستبهره -9

یر ناپذهای مهم ایران است. الزمه تفکیکویژه منابع آبی با توجه به تحوالت اقلیمی از چالشمحدودیت منابع طبیعی کشور به

صادرات، توجه به محدودیت منابع طبیعی است و تدوین و تصویب هر  تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات و

های کالن بلندمدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست محیطی کشور باید در سازگاری و همسویی با برنامهنوع سیاستی 

فایده انتخاب  -رابطه با تعیین هزینهاقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: استفاده از ابزارهای سیاستی در .صورت گیرد

ود آب، خصوص منابع محدهای نیل به خودکفایی در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی بهگزینه

زام های مربوط به تولید کاالها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی باال به منابع محدود، افزودن الحذف کلیه مشوق

گذاری در کشور، ارائه، اجرای دقیق و پایش منظم برنامه های تولیدی و سرمایهمحیطی در کلیه طرحبرخورداری از توجیه زیست

محیطی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی. در نهایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کالن مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست

کند تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد جمهوری درخواست میندیداهای ریاستکشاورزی تهران از کلیه کا

های کاندیداها آگاه شوند و با تصویر رسانی مناسب، جامعه از رویکردها و برنامهگانه فوق اعالم کنند تا از این طریق ضمن اطالع 9

 .جمهوری انتخاب کنندنه درست را برای ایفای وظیفه خطیر ریاستهای هریک از آنها، گزیها و برنامهشفاف از ظرفیت

http://www.iana.ir/fa/news/42881/50%D-9%85%D8%B7% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 صعودیبازان از رالی عقبگرد بورس

روز صعود سرانجام با افت مواجه شد. این  20هاشم آردم: شاخص کل بورس تهران طی معامالت روز گذشته، پس از  -دنیای اقتصاد

شاخص کل  .واحد آرام گرفت 247هزار و  78واحد از ارتفاع خود را از دست داد و در عدد  224نماگر مهم بازار سهام، دیروز 

شد بورس تهران بینی میهزار واحد توقف کرد. پیش از این نیز پیش 17صد افت و درست در مرز در 0/ 5وزن نیز بیش از هم

ها خصوصا در نمادهای کوچک به بهانه انتخابات و با فشار ورود نقدینگی زودی وارد فاز اصالح قیمت شود. چرا که اغلب قیمتبه

 بینی بههای سهام وجود نداشت و شاید تنها خوشرشد قیمتجدید مجبور به رشد شده بودند. مبانی بنیادی مستحکمی برای 

تاثیر مثبت انتخابات بر بورس تهران بود که باعث شد تعداد خریداران بازار سهام افزایش یابد. حاال دقیقا همان نمادهایی که 

 .اندهای متمادی با رشد مواجه بودند، در لیست نمادهای دارای صف فروش قرار گرفتههفته

 هزار واحدی 78فروش در کانال فشار 

گیرد، برای ادامه روند هزار واحدی قرار می 78های اخیر بورس تهران نشان داده است زمانی که شاخص کل در کانال تجربه سال

ها برای شناسایی سود بین سهامداران رشد شود، انگیزهشود. زمانی که شاخص از پایین به این محدوده نزدیک میدچار چالش می

رسد این خریداران بالقوه یابد. در طرف مقابل زمانی که شاخص از باال به این محدوده میرفته فروش افزایش میکند و رفتهمی

تر هم بارها مشاهده شده است که با نزدیک شدن به این محدوده هستند که انگیزه بیشتری برای خرید سهام دارند. بنابراین پیش

هزار  78تر بازار وارد محدوده بد. پس از آنکه در هفته گذشته شاخص کل به تحریک نمادهای کوچکیاارزش معامالت افزایش می

اند مشخص ها رو به نزول گذاشتهحاال که قیمت .واحدی شد، ارزش معامالت و سرعت دست به دست شدن سهام نیز افزایش یافت

مان ها صبر کنند و تا آن زان فعلی قصد دارند تا اصالح قیمتشود غلبه فروشندگان به خریداران صورت گرفته است و فروشندگمی

 .خریدار نباشند

 ها از خرید به فروشتغییر فاز صف

گران آنالین به نمادهای بازار پایه فرابورس آزاد شد. این ها درست از زمانی آغاز شد که دسترسی معاملهحرکت صعودی اخیر قیمت

گرفتند، حاال به راحتی برای خرید و فروش در اختیار تمام ه اکثریت فعاالن بازار قرار مینمادها که پیش از این کمتر مورد توج

گران قرار گرفته بودند. طبیعی بود که در ابتدای روند صعودی فروشنده قابل توجهی در این نمادها وجود نداشته باشد. در معامله

ز دلیل بروابلوهای عادی بورس و فرابورس در حال معامله بودند و بهتر در تنظر داشته باشید که برخی نمادهای بازار پایه پیش

های هنگفتی تجربه کرده بودند. ای از سهامداران خرد در این نمادها، زیانمشکالتی از بورس اخراج شده بودند. بنابراین بخش عمده

های فعلی معامله شده بودند و اتب باالتر از قیمتهایی به مربرخی از این نمادها پیش از انتقال به بازار پایه فرابورس در قیمت

های بازار پایه حاضر به فروش نبودند. میان راه صعود ها به حدی متحمل زیان شده بودند که دیگر در قیمتدارندگان این سهم

از آن این نمادها دوباره فروردین، استراحت قیمتی مشاهده شد، اما پس  16تا  8اغلب نمادهای بازار پایه، یک بار در برهه زمانی 

گران برخط به نمادهای بازار پایه، این دومین بار است مسیری صعودی را در پیش گرفتند. حاال از زمان آزاد شدن دسترسی معامله

ها در این نمادها بیشتر از نوبت قبل دار شدن اصالح قیمتکه شاهد اصالح و استراحت قیمتی هستیم. این بار احتمال ادامه

شدیدا فروشنده  («خصدرا»و « لکما»، «تپکو»ویژه که حاال سهامداران حقوقی این نمادها )مانند راحت قیمتی شده است. بهاست

دلیل مشکالت عمیقی در بازار پایه قرار اند. ضمنا باید این نکته را در نظر داشت که اغلب نمادهای حاضر در این بازار بهشده
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های انباشته سنگین دارند. رشد قیمتی در این نمادها ها نه تنها سودده نیستند، بلکه زیانگروههای این اغلب شرکت .اندگرفته

 .بازانه دارد و اصوال ریسک ورود به این نمادها به شدت باالستصرفا مبنای سفته

ا افزایش فزاینده فروشنده و تر بورسی نیز در روز گذشته بها در نمادهای بازار پایه، نمادهای کوچکهمزمان با اصالح نسبی قیمت

های گذشته بدون رخ دادن اتفاقی تاثیرگذار بر سودآوری با نبودن تقاضای تاثیرگذار مواجه شدند. اغلب نمادهایی که در هفته

ویژه در نمادهای اند. این اتفاق بههای خرید مواجه شده بودند، حاال هم بدون رسیدن خبری منفی به صف فروش رسیدهصف

شود. در گروه ای به وضوح مشاهده میهای رایانهازی، محصوالت فلزی و سایر محصوالت کانی غیرفلزی و البته شرکتخودروس

است. با وجود اینکه مدیران « آپ»ترین نماد این صنعت کند، بزرگرایانه، تنها نمادی که هنوز در ادامه روند صعودی ایستادگی می

اندازی برای تعدیل مثبت در این شر شده در شبکه کدال اعالم کردند که هیچ چشمسازی منتاین شرکت طی یک نامه شفاف

تر طور که پیشهای باالتر هم شده خریداری کنند. همانرا در قیمت« آپ»شرکت وجود ندارد، اما خریداران همچنان اصرار دارند 

های اخیر، ورود نقدینگی تازه و تر بازار در هفتهچکاشاره شده بود، تنها دلیل رشد نمادهای کو« دنیای اقتصاد»های در گزارش

ها، با رشد قیمت اندازی مناسب از رشد سودآوری شرکتهای تکنیکال بوده است. در چنین شرایطی و بدون وجود چشممحرک

های د به مقاومتیابد. بنابراین طبیعی است که با برخورها برای نگهداری سهام و در اصطالح سهامداری کاهش میسهام، انگیزه

  .قیمتی قدرت فروشندگان از قدرت خریداران فزونی یابد

 وزنافت شاخص هم

 0/ 5درپی )اولین نزول در معامالت روز یکشنبه هفته جاری(، وزن نیز در دومین نزول پیطی معامالت روز گذشته، شاخص کل هم

درصد رسید. این  8وزن از ابتدای سال جاری تاکنون به ل همدرصد از ارتفاع خود را از دست داد. با این حساب بازدهی شاخص ک

های گذشته درصد بوده است. در هفته 9درحالی است که بازدهی این نماگر بازار از ابتدای سال تا ابتدای هفته جاری تقریبا 

. روز گذشته اما، افت شاخص تر بازار، رشدی قابل توجه را ثبت کردوزن با هیجان ناشی از خرید در نمادهای کوچکشاخص کل هم

تر توان ادعا کرد که همچنان این نمادهای کوچکوزن، بیش از افتی بود که شاخص کل تجربه کرد. در شرایط فعلی نیز میکل هم

 .زنندهای بزرگ بورس همچنان درجا میهای بازار )چه صعودی و چه نزولی( هستند و نمادها و گروههستند که عامل حرکت

 به دنبال لیدر جدیدنقدینگی 

هایی هم بودند که مورد استقبال های اخیر رشد محسوسی را ثبت کرده بودند، گروههایی که در هفتههمزمان با افت قیمت در گروه

های پاالیشی و قندی مورد توجه خریداران قرار گرفتند. با توجه به افزایش نسبی قیمت خریداران قرار گرفتند. روز گذشته گروه

ها با رشد قیمت مواجه شدند. اینکه رشد و همچنین احتمال کاهش مجدد تولید نفت از سوی کشورهای عضو اوپک، پاالیشینفت 

ها ندارد، بارها در ها تأثیری بر سودآوری این شرکتگذاری دستوری نرخ خوراک و محصوالت پاالیشگاهقیمت نفت با وجود قیمت

ار گرفته است. اما زمانی که نقدینگی سرکش، سرمست از سود قابل قبول کسب شده در های دنیای اقتصاد مورد اشاره قرگزارش

ها و رسد که قندیای جز افزایش قیمت در گروه جدید نیست. به نظر میهای دیگر، گروه جدیدی را انتخاب کند چارهگروه

 .اندها به همین دلیل میزبان نقدینگی جدید شدهپاالیشی

 رسید؟صعود بورس به پایان 

توان ادعا کرد که با وجود آنکه تمایل فعاالن بازار سهام به فروش سهام و شناسایی سود در بازار دیروز مشخص بود، اما هنوز نمی

های گذشته در بورس تهران را استفاده از هیجان نزدیک بورس وارد دوره اصالحی شده است. چنانچه خریدهای پرحجم هفته

نظر بگیریم، همچنان احتمال چرخش و برگشت بازار به سمت باال وجود دارد. در هر لحظه این امکان  جمهوری درانتخابات ریاست

وجود دارد که غول نقدینگی زنجیر پاره کند و دوباره بازار را به سمت باال هدایت کند. اما حقیقت این است که با توجه به فقدان 
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ها در شود. چنانچه قیمتعلی منجر به ظهور دوره رکودی بلندتری میهای بنیادین، هر حرکت مثبت هیجانی در برهه فمحرک

های قیمتی جدیدی در بازار سهام شناسایی توان ادعا کرد که بازار متعادل شده و کفروزهای آینده باز هم کاهشی شوند، می

های سهام و رکود بازار ب الوقوع قیمتها پس از اصالح ناچیز دوباره ادامه پیدا کند، اصالح قریشوند. اما چنانچه رشد قیمتمی

 .تر خواهد بودطوالنی

 مروری بر آمار معامالت دیروز

واحد  247هزار و  78مواجه شد و به عدد  (درصد 0/ 3واحدی )معادل  224شاخص بورس تهران طی معامالت روز گذشته با افت 

نوبت در  671هزار و  80میلیارد تومان و در  226ه ارزش میلیون ورقه بهادار ب 72رسید. همچنین در روز گذشته یک میلیارد و 

تقدم در نمادهای عادی میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و حق 190بورس تهران دست به دست شد. از این میزان حدود 

 خودرو و هایبورس اختصاص یافت که نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی یافته است. بیشترین ارزش معامالت به گروه

میلیارد تومان ارزش معامالت  16ها( و محصوالت شیمیایی اختصاص یافت. از های نفتی )پاالیشگاهساخت قطعات، رایانه، فرآورده

صنعت با رشد  13گانه بورس تهران، شاخص 37های مربوط بود. از میان گروه« آپ»میلیارد تومان به نماد  5گروه رایانه، بیش از 

صنعت با  19های محصوالت کاغذی، زراعت و قند و شکر در صدر آنها قرار گرفتند. در طرف دیگر نیز شاخص همواجه شد که گرو

های ساخت محصوالت فلزی، خودرو و ساخت قطعات و استخراج نفت و گاز بیشترین زیان را به سهامداران افت مواجه شد. گروه

 .خود وارد کرد

و « فلوله»، «سهگمت»رسید. در مقابل نیز  «غشان»و « سصفها»، «آپ»به نمادهای از میان نمادها نیز بیشترین رشد قیمت 

  بیشترین« اخابر»و « رمپنا»، «خودرو»، «خساپا»بیشترین افت روزانه را ثبت کردند. نمادهای « شپلی»

http://www.iana.ir/fa/news/42822/%D8%B9%D9 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 1395هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک کشاورزی در سال  43افزایش 

هزار میلیارد ریال هزار میلیارد ریال شامل پنج 43با نظر مساعد دولت و مجلس شورای اسالمی، افزایش سرمایه این بانک به میزان 

 35هزار میلیارد ریال از محل مانده بدهی دولت به بانک کشاورزی بر اساس تبصره  38و  1394یه نقدی مصوب سال افزایش سرما

 .اجرا شد 1395مورد موافقت قرار گرفت و در سال  1395قانون اصالح بودجه سال  36و 

سابقه در طول تاریخ نظام بانکی کشور بیکه  95های بزرگ بانک کشاورزی در سال به گزارش خبرنگار ایانا، یکی دیگر از موفقیت

 61هزار میلیارد ریال و رساندن آن به بیش از  43بوده است، جلب موافقت دولت و مجلس برای افزایش سرمایه این بانک به میزان 

اد اهداف اقتصکه ازجمله -هزار میلیارد ریال است که عالوه بر افزایش توان پرداخت تسهیالت و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان 

قدرت مانور و قابلیت انعطاف این بانک و به تبع آن دولت ایران را در نظام بانکی  -های دولت تدبیر و امید استمقاومتی و سیاست

 سو با هدف افزایش ضریبعنوان بازوی مالی بخش کشاورزی از یکالمللی به طرز چشمگیری ارتقا خواهد داد.بانک کشاورزی بهبین

ایه و تقویت توان حمایت مالی از تولیدکنندگان برای رونق تولیدات داخلی و از سوی دیگر ارتقای کمیت و کیفیت کفایت سرم

المللی، پیشنهاد افزایش سرمایه خود را با پشتیبانی و همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تعامالت مالی بین

ودجه کشور به هیأت وزیران ارائه داد که با نظر مساعد دولت تدبیر و امید و مجلس جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و ب

هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه نقدی مصوب هزار میلیارد ریال شامل پنج 43شورای اسالمی، افزایش سرمایه این بانک به میزان 

قانون اصالح بودجه  36و  35کشاورزی بر اساس تبصره  هزار میلیارد ریال از محل مانده بدهی دولت به بانک 38و  1394سال 

ها که از دستاوردهای دولت تدبیر و امید و در اجرا شد.با افزایش سرمایه بانک 1395مورد موافقت قرار گرفت و در سال  1395سال 

یز برای ها نیابد و توان بانکالمللی کاهش می های بینراستای اهداف اقتصاد مقاومتی است، ریسک شبکه بانکی ایران در ارزیابی

تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش خواهد یافت که این مهم راهکار موثری برای خروج از رکود اقتصادی است و تنگنای 

 ها برطرف خواهد شد.های دولت که از مشکالت اصلی اقتصاد کشور است با افزایش سرمایه بانکاعتباری و تنگنای بدهی

ها امری ضروری است که پیامدهای مثبتی چون اصالح و بهبود نسبت کفایت م پایه پولی کشور، افزایش سرمایه بانکبا افزایش حج

نامه و...، بهبود ها، شامل اعطای تسهیالت، صدور ضمانتهای اعتباری و بانکهای عملیاتی مؤسسهسرمایه، افزایش ظرفیت

و بازار، گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک شاخص

سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات و هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و 

 افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت.

که با حمایت و درایت مدیران -خورشیدی  1395دنبال دست یافتن به موفقیت در زمینه افزایش سرمایه در سال کشاورزی به بانک

ریزی و مدیریت با برنامه 1396در سال  -اقتصادی دولت تدبیر و امید و برپایه رهنمودهای مقام معظم رهبری به وقوع پیوست

دیرعامل این بانک، از تمام توان و امکانات خود برای استفاده بهینه از این فرصت طالیی مدیره و ممرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت

 در مسیر خدمت رسانی، شکوفایی اقتصادی و اعتالی کشور تالش خواهد کرد./
http://www.iana.ir/fa/news/42870/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 جزییات گرانی کاالهای اساسی

درصد،  30.9درصد، تخم مرغ  7گزارش جدید بانک مرکزی از تغییرات یکساله مواد خوراکی نشان می دهد قیمت گروه لبنیات 

گزارش جدید بانک مرکزی از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .درصد افزایش یافته است 35.1درصد وگوشت مرغ 

درصد، تخم  7  نشان میدهد در این مدت قیمت گروه لبنیات 96فروردین  25تغییرات یکساله مواد خوراکی در هفته منتهی به 

 9.6درصد، گوشت قرمز  21.9های تازه درصد، سبزی 24های تازه درصد، میوه 19.6درصد، حبوب  31.4درصد، برنج  30.9مرغ 

 .درصد افزایش یافته است 8.6درصد و روغن نباتی  13.7درصد، چای  20.6درصد، قند و شکر  35.1درصد، گوشت مرغ 

را اعالم کرد  96.1.25گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به  11قلم کاال در قالب  42وشی البته بانک مرکزی در گزارش خرده فر

از افزایش نرخ دو گروه مواد خوراکی و کاهش نرخ چهار گروه دیگر و همچنین ثبات نرخ پنج گروه مواد خوراکی در طی این هفته 

های تازه و گوشت مرغ های تازه، سبزییر تخم مرغ، میوههایی نظبر این اساس نرخ حبوب و چای افزایش و نرخ گروه.خبر داد

 .کاهش داشته است، همچنین نرخ برنج، لبنیات، گوشت قرمز و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن تغییری نداشت

 لبنیات و تخم مرغ

 7.4ر بود. قیمت تخم مرغ معادل در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغیی

 .ریال فروش رفت 125000الی  100000ای درصد کاهش یافت و شانه

 برنج و حبوب

درصد افزایش داشت و قیمت برنج داخله درجه یک و درجه  0.5در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 

درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقالم  0.4درصد و لوبیا چیتی  0.1درصد، لپه  0.3دو ثابت بود. در گروه حبوب بهای نخود معادل 

 .این گروه بدون تغییر بود

 های تازهها و سبزیمیوه

ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر های تازه که تعدادی از آندر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی

های سطح شهر اقالم میوه گردید. میوه فروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه میفروشیمیوه

درصد افزایش ولی  3.4درصد و نارنگی  2.1های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل و سبزی تازه را عرضه کردند که در گروه میوه

 .درصد کاهش داشت 3.8درصد تا  1.7قیمت سایر اقالم این گروه بین 

درصد افزایش ولی قیمت سایر  2.6درصد و پیاز  1.0درصد، سیب زمینی  4.9های تازه بهای گوجه فرنگی معادل در گروه سبزی

 .درصد کاهش یافت 8درصد تا  0.7اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

هش داشت و قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت درصد کا 2در هفته مورد گزارش قیمت گوشت مرغ معادل 

 .بود

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .درصد افزایش یافت و قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود 0.5در این هفته قیمت چای خارجی معادل 

http://www.yjc.ir/fa/news/6052039/%D8%AC%D8% 
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 اقتصاد محصوالت
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 یکسان سازی و آزادسازی قیمت آرد به نتیجه نرسیده است

 هایاحدهای فانتزی براساس دستورالعمل کارگروه آرد و نان توسط وهای فانتزی گفت: قیمت گذاری بر نانرئیس اتحادیه نان

های فانتزی در گفت محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان.افزایش قیمتی صورت نگرفته است 95شود، اما در سال صنفی انجام می

افزایش قیمتی صورت  95با اشاره به اینکه در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی و گو با خبرنگار

 شودهای صنفی انجام میهای فانتزی براساس دستورالعمل کارگروه آرد و نان توسط واحدگذاری بر نانقیمت :نگرفته، اظهار داشت

  .های صنفی استرقابتی میان تولیدکنندگان و واحد و علت این امر براساس تصمیمات اتخاذ شده به جهت ایجاد فضایی

های مشتمل بر تولید است و های صنفی براساس کیفیت و هزینههای فانتزی توسط واحدگذاری نانوی در این راستا افزود: قیمت

ررسی تخلف واحد صنفی شود با مراجعه به اتحادیه فرآیند ب کننده متوجه عدم تناسب میان کیفیت و هزینهطبق قانون اگر مصرف

کرمی بیان کرد: اعالم قیمت مصوب توسط اتحادیه بخشنامه شده .های نظارتی در دستور کار قرار خواهد گرفتبا همکاری دستگاه

 بهای آزاد برای تولید نان بهره گرفته اند به این سبتر از دیگر افراد است از آردهایشان گرانو عمدتاً تولیدکنندگانی که قیمت نان

های های فانتزی در ادامه اشاره کرد: برنامهرئیس اتحادیه نان .تر خواهد بودآنها نسبت به بقیه تولیدکنندگان پایین قیمت تمام شده

ربط برای جلوگیری از برخی اقدامات سوداگران های ذیبسیاری برای یکسان سازی و آزاد سازی نرخ نان توسط اتحادیه به سازمان

  .ای تاکنون به دنبال نداشته استنتیجه ارائه شده، اما

  
های افراد مغازه های صنفی و تولیدکنندگان شده ، ادامه داد: عمدهوی همچنین با توجه به برخی مشکالت دیگر که گریبانگیر واحد

الیات بیشتری در م های نظارتی هزینهاز طراحی متفاوتی نسبت نانوایی سنتی برخوردار است که این امر موجب شد تا دستگاه

  .ارتباط با این مورد از افراد مطالبه کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6048981/%DB%8C%DA%A9%D8% 
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 اقتصاد محصوالت
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 روی اجرای طرح عرضه مرغ سبکچالش های پیش 

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغ داران مرغ گوشتی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای اجرای طرح عرضه مرغ سبک در کشور 

صنعت، تجارت و  خبرنگار به گزارش.گفت:به منظور اجرای دقیق طرح باید نهاده ها کنترل و به موقع به مرغ داران عرضه شود

کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی در گفتگوی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

اجرایی شود اما به  95اظهار داشت:این طرح قرار بود در آذرماه سال  در خصوص چرایی اجرا نشدن طرح عرضه مرغ سبک 18:30

گرم تا  200کیلو و  1کمالی سروستانی تصریح کرد:بهترین وزن برای مرغ مصرفی ،.سبب مشکالت موجود هنوز انجام نگرفته است

هم بهره وری برای تولیدکننده باال رود و  گرم است، براین اساس ما به دنبال توزیع مرغ هایی با این اوزان هستیم تا 800کیلو و  1

این  95وی افزود: در جلسات متعدد با بخش های مختلف به این نتیجه رسیدیم که از آذر ماه سال  .هم به نفع مصرف کننده باشد

د و به دلیل تعدیل وزن مرغ ها آغاز شود اما در زمان اجرا به فصولی رسیدیم که مرغداران برای شب عید برنامه ریزی می کردن

تومان رسید، این مسئله موجب شد مرغداران برای  2700تا  1700افزایش تقاضا قیمت جوجه باال رفت و هر قطعه جوجه به 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت:همچنین کشتارگاه ها مرغ .سرشکنی هزینه تولید، وزن مرغ را باال ببرند

مرغ  2رغ سبک وزن خریداری می کنند زیرا کشتارکن در مقابل کشتار یک مرغ سنگین وزن باید سنگین وزن را گران تر از م

  .سبک وزن را کشتار کند و در این شرایط ضایعات و زحمت کار مرغ سبک بیشتر است و به صرفه نیست

کیلو  7رغ سنگین وزن می شود سروستانی افزود:عرضه کننده هم مایل است مرغ گران قیمت را به مشتری بفروشد زیرا دو عدد م

کیلوگرم می شود و در نتیجه فروشنده سود بیشتر را در فروش مرغ  3در حالی که همین تعداد برای مرغ سبک وزن در نهایت 

این مقام مسئول با بیان اینکه مصرف کننده نیز تمایل به خرید مرغ درشت دارد ،تصریح کرد:پیش تر در دوران .سنگین می داند

با کیفیت تر می دانستند اما امروز این مرغ ها که وزن بیشتری دارند ضایعات  ینطور بود که مردم مرغ های درشت را کوپنی ا

وی ادامه داد:، از سوی دیگر بخش زیادی از چربی در .بیشتری هم دارند و صرفه اقتصادی آنها نسبت به مرغ سبک کمتر است

د نیز مضر است؛همچنین بر خالف تصورات گذشته مرغ کم وزن خوش طعم تر از عضالت مرغ باقی می ماند و برای سالمتی افرا

درصدی را تجربه کرد که این امر  39سروستانی گفت: قیمت جوجه امسال نسبت به سال گذشته رشد .مرغ های سنگین وزن است

زیرا این نوع مرغ ارزش صادرات  این مقام مسئول افزود: دنیا به دنبال مرغ سبک وزن است.به تولید مرغ سنگین وزن منجر شد

گرمی هستند اما متاسفانه به دلیل شیوع آنفلوانزا صادرات ما به  200کیلو و  1دارد و همه کشورهای منطقه طالب مرغی با وزن 

وی گفت: ما اجرای طرح عرضه مرغ سبک را متوقف نکرده ایم و به دنبال متعادل کردن قیمت نهاده ها .کشور عراق متوقف شد

تیم و اگر این کار به درستی انجام شود چرخه تولید بهتر می چرخد چراکه هزینه خوراک و دارو در مرغداری ها کاهش می هس

  .یابد و روند تولید نیز سرعت می گیرد بنابراین اگر نهاده ها کنترل شوند می توانیم این طرح را به مرحله اجرا برسانیم

ماه از الزام  5حدود  :گفت یس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در ادامه برنامه خانی رئبر اساس این گزارش مهدی یوسف

وی افزود:علت اجرایی  .شوندها باالتر از وزن مصوب راهی بازار میگذرد، اما همچنان مرغمرغداران به عرضه مرغ سبک به بازار می

خانی با تاکید بر لزوم اطالع یوسف  .ظر گرفته نشده استنشدن این طرح این است که تمهیدات الزم برای اجرای این طرح در ن

کیلو به  2رسانی مزایای مرغ سبک و معایب مرغ سنگین به مردم تصریح کرد: در حال حاضر مرغ عرضه شده در بازار بیشتر با وزن 

ییرات و تمهیدات فنی وی گفت :عرضه مرغ سبک مستلزم تغ.باالست و این عادتی است که یک شبه نمی توان آن را تغییر داد

کنند زیرا تصور می هاست و مرغداران نیز به دلیل عدم استقبال مشتری ها از اجرای این طرح استقبال نمیجدید در مرغداری

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/41
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial
http://http/www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

41 
 

کیلو مرغ مصرف می کند با خرید مرغ که وزن کمتر  4کنند میزان فروششان کاهش می یابد در صورتیکه خانواده ای که در هفته 

رئیس اتحادیه فروشندگان  . کیلو را مصرف می کند و تنها بر تعداد و حجم مرغ خریداری شده افزوده می شود 4همان دارد باز هم 

گفت: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولید مرغ در کشور ورشکسته هستند و چک برگشتی دارند و برای گسترش  پرنده و ماهی 

   .شود تولید و اشتغال در صنعت مرغ باید شرایطی تمهید

هزار تن خوراک دام صرفه جویی می  400طرح عرضه مرغ سبک حدود  رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: با اجرای  

 .شود و این یعنی سود بیشتر و چرخ این صنعت سریعتر می چرخد و اگر نهادها کنترل شود، این طرح سریعتر اجرایی می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6053087/%DA%86%D8%A7%D9%84%D 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۲۷ : تاریخ

 متر رسید/ بیشترین بارش در خلیج فارس و دریای عمان شرکتمیلی 205های کشور به بارش

فروردین ماه جاری،  27های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تا امروز یکشنبه مدیریت منابع آب ایران گزارش داد، حجم بارش 

تا  95مهر ماه ، آمار بارندگی از ابتدای سال آبی جاری یعنی ابتدای خبرگزاری فارسگزارش  به .متر رسیده استمیلی 205به 

 .متر رسیده استمیلی 205های مؤثر بهاری در نقاط مختلف کشور به ، در اثر بارش96فروردین  27امروز یکشنبه 

متر میلی 199ساله  48متر، صفر درصد و در مقایسه با متوسط میلی 204این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

ها در ساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بیشترین میزان بارشبر ا.درصد افزایش داشته است 3

متر بارش است که در مقایسه با مدت میلی 346های آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با حوضه

درصد افزایش داشته  6متر میلی 326ساله  48مشابه متوسط درصد و نسبت به مدت  1متر، میلی 341مشابه در سال آبی گذشته 

 170متر، قره قوم میلی 182متر، دریاچه ارومیه میلی 274های آبریز دریای خزر همچنین در مدت زمان یاد شده، حوضه.است

 .اندمتر بارندگی داشتهمیلی 57متر و مرزی شرق میلی 140متر، فالت مرکزی میلی

متر و کمترین میلی 1236.5ها در کشور مربوط به ایستگاه چهلگرد در استان چهارمحال و بختیاری با ارشبیشترین ارتفاع ب

 .متر بوده استمیلی 17.2های کشور مربوط به ایستگاه محمد آباد در استان یزد با بارش

 .مترمکعب است میلیون 846میلیارد و  337فروردین معادل  27بر این اساس، حجم بارش اول مهر تا پایان 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960127001228 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۹ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می

شرق سازمان هواشناسی اعالم کرد  وخاک در شرق و جنوبافزایش دما از امشب در سواحل خزر/ وقوع گردورود سامانه بارشی و 

شود که بینی میشرق چهارشنبه پیش های البرز مرکزی و شرقی و برخی نقاط شرق و جنوبوزش باد نسبتاً شدید در دامنه

  .شوددر جنوب شرق کشور تقویت می شنبهتواند منجر به گردوخاک موقت شود و این وضعیت پنجمی

یابی هواشناسی، از امروز تا اوایل وقت روز های پیشها و تحلیل، براساس آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود که در برخی نقاط سواحل غربی کشور و اردبیل با میبینی پیش درجه 8تا  4آینده در سواحل خزر تداوم افزایش دمای هوا از 

از امشب با ورود سامانه بارشی در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور ابرناکی، رگبار باران، گاهی با .وزش باد جنوبی همراه است

های زاگرس رب، دامنههایی از شمال غرب، غاین وضعیت روز چهارشنبه در بخش.شودرعدوبرق و وزش باد شدید موقت شروع می

شنبه در برخی نقاط شمال روز پنج.شودبینی میپیش مرکزی، البرز غربی و مرکزی و به تدریج در سواحل خزر و شمال شرق کشور

 .شودبینی میپیش های ساحلی خزر، شمال شرق و شرق کشور بارش پراکندهغرب، استان

ه شود کبینی میپیش البرز مرکزی و شرقی و برخی نقاط شرق و جنوب شرقهای روز چهارشنبه وزش باد نسبتاً شدید در دامنه

 .شودشنبه در جنوب شرق کشور تقویت میتواند منجر به گردوخاک موقت شود و این وضعیت روز پنجمی

 .شنبه در شمال خراسان رضوی استها روز چهارشنبه در کرمانشاه و شمال خراسان رضوی و روز پنجشدت بارش

وقوع رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در کرمانشاه، کردستان، نیمه جنوبی آذربایجان  96/01/30چهارشنبه فردا 

، نیمه جنوبی آذربایجان غربی، نیمه غربی زنجان، شمال ایالم، شمال لرستان و بتدریج از بعدازظهر در خراسان شمالی و شرقی

 .شودبینی میهای تهران، البرز و قزوین پیشرز در استانشمال خراسان رضوی و ارتفاعات الب

شنبه در خلیج در سه روز آینده خلیج فارس مواج است. همچنین سرعت وزش باد و ارتفاع امواج از بعدازظهر چهارشنبه و روز پنج

هر افزایش ابر، بارش پراکنده و آسمان تهران فردا قسمتی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظ.یابدفارس و تنگه هرمز افزایش می

 .درجه خواهد بود 16و  26شود. بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میپیش احتمال رعدوبرق، گاهی با وزش باد شدید

درجه باالی صفر سردترین  3درجه باالی صفر و شهرکرد با کمینه دمای  4روز آینده ارومیه، کرمانشاه و همدان با کمینه دمای 

 .ترین مراکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر گرم 36راکز استان و بندرعباس با بیشینه دمای م

متر ثبت شد، بارش در سال گذشته در میلی 187ماه امسال فروردین 24میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 97.7ری فعالً متر بود، بنابراین بارش سال جامیلی 191.4این بازه زمانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960129001391 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۸ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می

بر اساس گزارش سازمان  روز آینده/ ورود سامانه جدید بارشی از چهارشنبه 3شرق و شرق کشور تا جنوبگردوخاک در  

  .شودهواشناسی، در سه روز آینده وزش باد شدید در مناطقی از جنوب شرق و شرق کشور موجب بروز پدیده گردوخاک می

یابی هواشناسی، بعدازظهر امروز و های پیشها و نقشه، براساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های زاگرس مرکزی، جنوب شرق و شمال شرق رگبار و باران، گاهی رعدوبرق و وزش امشب در مناطقی از جنوب غرب، دامنه

 .کهگیلویه و بویراحمد و شمال خراسان رضوی استها در شود؛ امروز شدت بارشبینی میپیش باد

ای از نقاط کرمان ای زاگرس مرکزی، شرق و شمال شرق کشور و پارهشنبه بارش پراکنده محدود به نواحی جنوب، دامنهروز سه

های زاگرس نهاز اوایل وقت روز چهارشنبه با ورود سامانه جدیدی از شمال غرب و غرب، بارش در شمال غرب، غرب و دام.شودمی

های البرز و شمال شرق کشور خواهد رسید، پیامد ورود این سامانه رگبار باران، ها به دامنهشود و به تدریج گستره بارشآغاز می

از امروز تا روز جمعه خلیج فارس و تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواج است، .رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود

جاری روی خلیج فارس و تنگه هرمز شنبه و جمعه هفتهد و ارتفاع امواج از بعدازظهر چهارشنبه و روزهای پنجسرعت وزش با

در سه روز آینده وزش باد شدید در مناطقی از جنوب شرق و شرق کشور موجب بروز پدیده گردوخاک .افزایش خواهد یافت

 26شود، بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب بینی میپیش آسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد.شودمی

درجه باالی صفر سردترین مراکز استان و بندرعباس با  5روز آینده شهرکرد و سنندج با کمینه دمای .درجه خواهد بود 15و 

 .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر گرم 38بیشینه دمای 

متر ثبت شد، بارش در سال گذشته در میلی 187ماه امسال فروردین 24ر از ابتدای سال زراعی تا روز میانگین بارندگی کل کشو

 .درصد بارش سال گذشته است 97.7متر بود، بنابراین بارش سال جاری فعالً میلی 191.4این بازه زمانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960128000952 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 حوضه آبریز 6ها در آمار بارش

 اعالم شد. گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از 95-96فروردین در سال آبی  26وضعیت بارندگی کشور از اول مهر تا 

های متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورهمیلی 205های جوی از مدت مذکور بالغ بر این است که ارتفاع کل ریزش

متر( دو درصد افزایش نشان میلی 200درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ) 4متر( میلی 198مشابه درازمدت )

 میلیارد مترمکعب است 337.846فروردین نیز  26اول مهر تا ها از دهد. حجم کل بارشمی

اعالم کرد. بر اساس  95-96فروردین در سال آبی  26وضعیت بارندگی کشور را از اول مهر تا   شرکت مدیریت منابع آب ایران،   

 .متر استمیلی 205های جوی از مدت مذکور بالغ بر ارتفاع کل ریزش  گزارش این شرکت ،

متر( میلی 198های مشابه درازمدت )ش ایانا از شرکت مدیریت منابع آب ایران، این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورهبه گزار

ها از اول دهد. حجم کل بارشمتر( دو درصد افزایش نشان میمیلی 200درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ) 4

های جوی در مدت زمان بررسی در مقایسه با متوسط میزان ریزش .یلیارد مترمکعب استم 337.846فروردین نیز  26مهر تا 

دهد که حوضه آبریز اصلی نیز منتشر شده است. اطالعات آماری در این بخش نشان می 6بلندمدت و سال آبی گذشته به تفکیک 

درصد و نسبت به متوسط 25سال آبی گذشته متر ثبت شده که نسبت به میلی 273ها در حوضه آبریز دریای خزر میزان بارش

متر ثبت شده که نسبت به میلی 344ها فارس و دریای عمان میزان بارشدرصد افت داشته است. در حوضه آبریز خلیج 6ساله 48

ا هدرصد رشد داشته است. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه میزان بارش 6درصد و نسبت به متوسط بلندمدت  4سال آبی گذشته 

درصد کاهش یافته  8درصد و نسبت به متوسط بلندمدت  27متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته میلی 180

درصد و  26متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته میلی 140ها در حوضه فالت مرکزی میزان بارش.است

ها نسبت به سال آبی گذشته در حوضه آبریز مرزی شرق نیز میزان بارش .استدرصد افزایش یافته  8نسبت به متوسط بلندمدت 

متر ثبت شده میلی 57ها در این حوضه آبریز درصد کاهش یافته است. میزان بارش 33درصد و نسبت به متوسط بلندمدت  32

درصد و نسبت به  9آبی گذشته  متر ثبت شده که نسبت به سالمیلی 170ها قوم نیز میزان بارشاست. در حوضه آبریز قره

شده در سال آبی جاری مربوط به ایستگاه چهلگرد در استان درصد افزایش داشته است. حداکثر بارندگی ثبت 3متوسط بلندمدت 

 .شده نیز در ایستگاه محمدآباد یزد بوده استچهارمحال و بختیاری است و حداقل بارندگی ثبت

 ذخایر آبی سدهای پایتخت

 42میلیون مترمکعبی آب پشت سدهای پنجگانه تهران گفت:  700ای تهران با اشاره به حجم ال، مدیرعامل آب منطقهدر همین ح

  .درصد حجم این سدها پر است که در مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است

مترمکعب آب پشت سد امیرکبیر، میلیون  141میلیون مترمکعب آب پشت سد طالقان،  294محمدرضا بختیاری افزود: اکنون 

میلیون مترمکعب آب پشت سد لتیان جمع  58میلیون مترمکعب پشت سد الر و  24میلیون مترمکعب پشت سد ماملو،  183

درصد مخازن سدها پر شود و پس از آن شاهد سر ریز شدن  100بینی کرد تا پایان خرداد، آوری شده است. این مقام مسوول پیش

بختیاری اعالم کرد: سال گذشته در همین زمان حجم ذخیره آب  .الر که با مشکل فرار آب مواجه است( باشیم جز سدسدها )به

بریم که ناشی از برودت میلیون مترمکعب بود، اما امسال از نظر ذخیره برف در وضعیت بهتری به سر می 702پشت سدهای تهران 

ها در روزهای آینده استفاده از طبیعت و اطراق کردن در اطراف رودخانهوی به مردم و طبیعت گردان در .هوای آغاز سال است

های شهرستان های کن، دارآباد، فرحزاد و رودخانهویژه شامل رودخانهها و سیالب هشدار داد که بهدلیل احتمال افزایش روان آببه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کیلومتری برای مقابله با فرا آب سد الر، اظهار کرد: 30فیروزکوه است. این مقام مسوول در ادامه با اشاره به راهکار ساخت تونل 

هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. به گفته  7تا  6مطالعات آن در حال انجام است که پس از تکمیل شدن اجرایی خواهد شد، اما به 

ا باالی نیروگاه کالن در وزارت کیلومتری از پایین دست سد و محل فرار آب ت30بختیاری، شهریورماه پارسال طرح ساخت تونل 

میلیون  160شود و ساالنه از فرار نیرو مصوب شد که اکنون در دستور کار است. وی بیان کرد: این طرح در مدت پنج سال اجرا می

با  رای تهران گفت: سد الر از نظر ساختگاه، بسیار خوب است و اگکند. مدیرعامل آب منطقهمترمکعب آب از سد الر جلوگیری می

میلیون  950شد، با وجود حجم مخزن رو نمیمیلیون مترمکعب آب به دریای مازندران روبه 200تا  150مشکل فرار ساالنه 

 .سال نیازهای آبی تهران را پاسخگو بود 50مترمکعبی شاید تا 

های حیا و تعادل بخشی آبدر اجرای طرح ا 95ریزی برای پلمب دو هزار حلقه چاه غیرمجاز در سال وی با اشاره به برنامه

حلقه چاه غیرمجاز شدیم که همه آنها نیز با اعتبارات داخلی  914زیرزمینی، تصریح کرد: سال گذشته تنها موفق به پر کردن 

های استان در سال گذشته در کنتور هوشمند در چاه 286شرکت به اجرا رسیده است. بختیاری همچنین با اشاره به استفاده از 

های ترین طرح وزارت نیرو برای حفاظت از آبمین طرح، اظهار کرد: با وجود اینکه طرح احیا و تعادل بخشی مهمچارچوب ه

 .شود، اما مورد بی مهری قرار گرفته و در سال گذشته هیچ بودجه و اعتباری به آن تخصیص نیافته استزیرزمینی محسوب می

ی این طرح در استان تهران در نظر گرفته شده بود که هیچ مبلغی تخصیص میلیارد ریالی برای اجرا 170به گفته وی، بودجه 

میلیون مترمکعب آب به صورت  44نیافته است؛ با این وجود با اجرای طرح از محل اعتبارات داخلی شرکت، سال گذشته از مصرف 

های تهران ناشی از برداشت ر دشتای تهران با اشاره به خطرات فرونشست زمین دغیرمجاز جلوگیری شد. مدیرعامل آب منطقه

ویژه در بخش کشاورزی جویی در مصارف بهترین راهکار این موضوع را جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب و صرفهرویه آب، مهمبی

میلیون  80میلیون مترمکعبی مواجهند که  150های تهران ساالنه با بیالن منفی این مقام مسوول گفت: دشت.عنوان کرد

شد، اما های گذشته از رودخانه جاجرود انجام میعب آن در دشت ورامین است. وی افزود: تامین آب دشت ورامین در سالمترمک

تدریج به شرب تهران اختصاص یافت و به مرور با افزایش جمعیت، افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی آب این رودخانه به

هایی همچون ایم. بختیاری تاکید کرد: با انجام اقداممیلیون مترمکعبی آن مواجه 80النه و کاهش بارش ها، امروز با بیالن منفی سا

 .های غیرمجاز، مدیریت مخازن و... به دنبال مقابله با این پدیده هستیمهای آب زیرزمینی، بستن چاهتغذیه مصنوعی سفره

http://www.iana.ir/fa/news/42733/%D8%A2%D9%85 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 های انسانیها و تغییر کمی وکیفی آنها در نتیجه فعالیتکمبود نسبی آب دریاچه

اومئو سوئد و همکارانش که در مجله ها در روی زمین چقدر است؟ مطالعه جدید دیوید اسکیل، از دانشگاه حجم آب دریاچه

درصد  30دهد که متوسط عمق دریاچه ها ها نشان میتحقیقات ژئوفیزیک منتشر شده، با استفاده از تجزیه و تحلیل ریاضی داده

، دیوید اسکیل، استادیار گروه اکولوژی و علوم محیط شبکه اخبار محیط زیستیبه گزارش ایانا به نقل از .های قبلی استکمتر از تخمین

هزار کیلومترمکعب  190ها حدود گیری برآورد شده ما از حجم آب دریاچهگوید: اندازه( میCIRCزیست و مرکز تحقیقاتی اثرات آب و هوایی )

روی زمین را با هم جمع کنیم و دریاچه بزرگی تشکیل دهیم، میلنگین عمق  هایکه مقدار بسیار کمی از منبع آبی است. اگر ما تمام دریاچه

طور متر است. این عمق متوسط جدید برآورد شده، به 682ها سه هزار و که عمق متوسط اقیانوسمتر خواهد رسید، در حالی 42دریاچه به 

ای است، با این رسد کار سادهنظر میها بر روی زمین بهحجم دریاچهگیری متر( کمتر است.اندازه 151تا  62های قبلی )قابل توجهی از تخمین

های بسیار بزرگ را توانند حجم دریاچهها میها در سطح جهانی بسیار زیاد است. ماهوارهگیری حجم دریاچهوجود، چالش برای انجام اندازه

ها میلیون دریاچه کوچک در سراسر دست آوردن حجم دهی کنند، ولی بهگیرمثل دریاچه واترن در سوئد و یا دریاچه سوپریور در آمریکا اندازه

جهان کار بسیار وقت گیری است. روش ساده استفاده از عمق سنجی دریاچه با قایق است. پژوهشگر با قایق بر روی دریاچه اقدام به عمق 

ای است، ضمن آورد. این روش خوب ولی پرهزینهدست میها و محاسبات ریاضی، حجم آب دریاچه را بهسنجی کرده سپس با استفاده از نقشه

ا ها راند. در این مطالعه محققان از نظریه رویکرد محوری استفاده کرده و سطح ناهمواریبرداری شدهها نقشهکه تعداد بسیار کمی از دریاچهآن

های جهان ان تخمین زدند. تیم تحقیقاتی حجم آب دریاچههای آماری توپوگرافی زمین بررسی کرده و حجم هزاران دریاچه را در جهبا ویژگی

توان در چند دریاچه بزرگ جهان مانند دریای خزر، های جهان را میهزار مترمکعب برآورد کرده است. اکثر آب دریاچه 199تا  184را بین 

 شود. دریاچه بزرگ جهان یافت می 20نهایی در ها به تدرصد از آب کل دریاچه 80دریاچه سوپریور و دریاچه بایکال یافت. در واقع حدود 

 دریاچه ها منبع طبیعی کمیاب

های انسانی تغییر کند. برای مثال، در برخی از نواحی تعداد سرعت تحت تاثیر فعالیتتواند بهها میکیفیت و کمیت آب دریاچه

اند که حجم آب شیرین را افزایش اخته شدهزیادی استخر و مخزن برای استفاده آبیاری، تولید برق، ذخیره آب آشامیدنی س

 3000در بولیوی قبال حدود  Poopoعنوان مثال دریاچه اند. بهها خشک و ناپدید شدهدهد. از سوی دیگر، برخی از دریاچهمی

یبا هیچ آبی قرهای بولیوی بود. ولی با توسعه کشاورزی و تغییرات اقلیم، تکیلومتر مربع مساحت داشت و یکی از بزرگترین دریاچه

در آن باقی نمانده است و باعث آسیب دیدن جوامع محلی بسیاری در اطراف این دریاچه شده است. داستان بسیار مشابه آن 

 دریاچه آرال است، چهارمین دریاچه بزرگ جهان که هم اکنون خشک شده است. 

در  های انسانیدلیل فعالیتها روی زمین، بهدریاچه ها نیست. کیفیت آب حتی بزرگتریناین تنها نگرانی فعلی در مورد دریاچه

هزار کیلومترمربع، در معرض  25عنوان مثال دریاچه ایری در ایاالت متحده با وسعت بیش از معرض تخریب قرار گرفته است. به

 نبع مطمئنی برای آبآلودگی جدی مواد مغذی و پدیده شکوفایی جلبک روبرو است. این آلودگی باعث شده تا این دریاچه دیگر م

هزار نفر منبع آب آشامیدنی خود را از سال  400آشامیدنی برای جوامع ساکن در طول خط ساحلی آن نباشد و در نتیجه بیش از 

ها و چگونگی تغییر کیفی و کمی آنها در اثر اند. به نظر دیوید اسکیل، این مطالعه بر کمبود نسبی آب دریاچهاز دست داده 2014

 های انسانی تاکید دارد./ی ناشی از فعالیتپیامدها
http://www.iana.ir/fa/news/42687/%DA%A9%D9%85%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 ها، گامی جزئی اما رو به جلوآبه تاالبتعیین حق

ها آبه محیط زیستی تاالبالیحه هوای پاک، مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده است که حق 24اساس ماده  بر

های تر و خشک با همکاری وزارت نیرو تعیین کند. اگرچه محاسبه این عدد، به سازمان حفاظت محیط زیست در را در سال

ه آباسقلی جهانی عضو سابق شورای جهانی آب بر این باور است که تعیین حقچارچوب قانون جدید واگذار شده است اما آقای عب

های آبی کشور است. این گام جزئی یک گام مثبت و رو به جلوست که باید پس ها تنها یک گام جزئی در مدیریت اکوسیستمتاالب

بعد از کاهش یک به گزارش ایانا از صبح نو، .ردهای کشور نیز توجه کهای مؤثر بر مدیریت تاالباز اجرایی شدن آن به سایر مؤلفه

جه سازان تازه به این نتیها به کانون گرد و غبار، تصمیمهای کشور و تبدیل شدن بستر این تاالبمیلیون هکتاری وسعت تاالب

حه دلیل دولت در الیها اقدامی فانتزی نیست و باید برای آن برنامه داشت. به همین آبه محیط زیست تاالبرسیدند که رعایت حق

های محیط زیستی پیشنهادی به مجلس فرستاد که خوشبختانه با حمایت نمایندگان آبهگری تعیین حقهوای پاک، برای تولی

آبه الیحه هوای پاک، مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده است که حق 24رو شد. بر اساس ماده مجلس روبه

های تر و خشک با همکاری وزارت نیرو تعیین کند. اگرچه محاسبه این عدد، به سازمان حفاظت ر سالها را دمحیط زیستی تاالب

محیط زیست در چارچوب قانون جدید واگذار شده است اما آقای عباسقلی جهانی عضو سابق شورای جهانی آب بر این باور است 

های آبی کشور است. این گام جزئی یک گام مثبت و رو به تمها تنها یک گام جزئی در مدیریت اکوسیسآبه تاالبکه تعیین حق

خشکسالی، هر روز .های کشور نیز توجه کردهای مؤثر بر مدیریت تاالبجلوست که باید پس از اجرایی شدن آن به سایر مؤلفه

ه ات تغییرات اقلیمی را بهای کشور یکی پس از دیگری، فریاد تبعکند. خشک شدن تاالبچهره خود را در ایران بیشتر نمایان می

شوند، رسانده است و به تدریج این صدا در سراسر مند میها بهرهسرعت به گوش جوامع محلی که بیش از همه از مزایای تاالب

 و ها آب دارند، خود را متولی این اکوسیستم دانستههای اجرایی تا زمانی که تاالبایران در حال انتشار است. با این وجود، دستگاه

جان را بر اساس قوانین نه چندان محکم، به سازمان محیط های بیهای آبی، مسوولیت احیای تاالببه محض خشک شدن پهنه

هایش را برای توسعه گردشگری در تاالب ها زنده و پویا هستند سازمان میراث فرهنگی قایقکردند. وقتی تاالبزیست محول می

های کشور معرفی کرده و این وزارتخانه به همراه وزارت نیرو سعی اهیان غیر بومی را به تاالبکند، وزارت جهاد کشاورزی مرها می

اط اند، به نقبرداران دادهکنند از تاالب به عنوان قلک آب استفاده کنند و در مواقع لزوم آب آن را برای رفع تعهداتی که به بهرهمی

شود، سازمان حفاظت محیط زیستی ها متوقف میمات در اثر خشک شدن تاالبدیگر منتقل کنند؛ اما به محض اینکه همه این خد

شود. همه ها تبدیل میشده است، به یکباره به متولی تاالبها به رسمیت شناخته نمیکه تا دیروز از نظر قانونی برای این بارگذاری

ازگی دولت به این نتیجه رسیده که حداقل برای تأمین های ایران را نامساعد کرده است. به تها حال بسیاری از تاالباین کاستی

ر ها بکاهد. دهای تاریخی گذشته، قانونی تدوین و به مجلس تقدیم کند تا اندکی از نابسامانیها و جبران کاستیآبه تاالبحق

محیط زیست مکلف های کشور مشخص شد. سازمان حفاظت آبه تاالبجریان بررسی الیحه هوای پاک باالخره تکلیف تعیین حق

عباسقلی جهانی عضو .ها را با کمک وزارت نیرو مشخص کندآبه تاالبهای خشکسالی و ترسالی، حقاست از این پس برای سال

دهد: تعیین متولی برای کند: هنوز در ابتدای راه هستیم. وی ادامه میتأکید می« نوصبح»وگو با سابق شورای جهانی آب در گفت

گونه نیست که بگوییم مشکالت ها فقط در حد یک گام بسیار اولیه و مثبت است ولی به هیچ عنوان ایناالبآبه تمحاسبه حق

 ریزی شود.ها وجود دارد که باید روی آن برنامهشود. خیلی معضالت وسیعی در زمینه تاالبها با تعیین این متولی حل میتاالب

ها را فراهم آبه تاالبها به صورت قانونی و فنی امکان محاسبه و ارزیابی حقمدت کند: این یک گام اولیه بعد ازجهانی اضافه می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 آبه به تاالب اختصاص یابد، مسائلی استکند که حقشود و چه کسی تضمین میها چگونه کنترل میآبهکند ولی اینکه این حقمی

شود، یک عدد متوسط ساالنه است که باید ها تعیین میالبهایی که برای تاآبهشود: حقکه باید به آن توجه شود. وی یادآور می

های خیلی خشک و یا مرطوب هستیم. باید گونه نیست و ما شاهد سالوارد تاالب شود. در حالی که شرایط هیدرولوژی این

جهانی آب ها چه نوساناتی خواهد داشت. این عضو سابق شورای آبهمشخص شود که در موقع ترسالی و خشکسالی وضعیت حق

میلیارد متر مکعب است،  2.5ای نظیر ارومیه آبه دریاچهتر از همه اینها این است که حتی اگر قبول کنیم که حقدهد: مهمادامه می

میلیارد متر مکعب کمبود آب  16اما یکسری کمبودهای تاریخی در این دریاچه داریم که باید به نحوی جبران شود. در حال حاضر 

هایی داشته باشیم که ما را به تراز اکولوژیک برساند. بعد از آن، باید رهاسازی ومیه وجود دارد. بنابراین ابتدا باید برنامهدر دریاچه ار

 .ها امیدوار بودتوان به بهبود وضعیت تاالبها پایش شود. اگر تمام این کارها انجام شود، میآبهحق

 ای از یک پازل بزرگآبه، قطعهتعیین حق

 آبه را یک قطعه از قطعات پازلیتعیین حق« نوصبح»وگو با های ایران نیز در گفتابوالفضل آبشت، مدیر طرح حفاظت تاالبآقای 

ها برای اینکه گوید: تاالبها میآبه تاالبشود. وی درباره اهمیت تعیین حقها منجر میکند که به احیای تاالببزرگ معرفی می

ها باید مشخص آبه آنا داشته باشند، باید مقدار مشخصی آب دریافت کنند. برای این منظور حقکارکردهای اکوسیستمی خود ر

کند: یکی از مشکالتی که بین وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط آبشت اضافه می.گری وجود داشته باشدشود و روی آن مطالبه

آبه تاالب باید به صورت علمی مشخص شود تا اگر سدی قزیست همواره وجود داشته این است که وزارت نیرو مدعی است که ح

هایی است که باید برداشته آبه یکی از قدمآبه تاالب از این سد رهاسازی شود. بنابراین تعیین حقشود، حقها زده میروی رودخانه

هاست. تمام ازل بزرگ احیای تاالبهای پها وقطعهآبه اگرچه اقدام مهمی است اما یکی از تکهدهد: تعیین حقشود. وی ادامه می

ها، نهادهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر باید کنار هم نفعان شامل وزارت جهاد کشاورزی، سمناندرکاران و ذینهادها، متولیان، دست

ار آن ک ها تالش کنند نه اینکه صرفاً سنگ خودشان را به سینه بزنند. نباید سازمانی که دستورجمع شوند و برای حیات تاالب

مدیر .نمکتأمین امنیت غذایی است، بگوید من امنیت غذایی را به هر قیمتی حتی به قیمت از دست رفتن محیط زیست تأمین می

مند هستند، حفظ حیات ها وظیفههایی که در چارچوب تاالبهای ایران یادآور شد: باید اولویت تمام سازمانطرح حفاظت تاالب

به گفته وی در حال حاضر برای چند تاالب مثل هامون و ارومیه به دلیل اهمیت آنها از نظر وسعت، این اکوسیستم آبی باشد. 

 آبه مشخصها گره خورده است، حقکارکردهای اکولوژیکی و جمعیت پنج میلیون نفره جامعه محلی که معیشت آنها به این تاالب

آبه در دستور کار است. آبشت های کشور هم مسأله تعیین حقالبشده و مطالعات نیاز آبی آنها انجام شده است. برای سایر تا

گوید: حدود یک دهه قبل برنامه مدیریت جامع تاالب در سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده است. در سال جاری برای می

ه هایی بودند که برنامولین تاالبهای ارومیه، شادگان و پریشان اکند: تاالبشود. وی اضافه میتاالب نیز این برنامه نهایی می 18

تاالب مراحل تهیه و تدوین طرح مدیریت جامع به اتمام رسیده و دیروز کارگاه چهارم  12تا  10مدیریت جامع داشتند. برای 

 هنگری را کنار بگذارند. بها زیر یک چتر جمع شوند و بخشیمدیریت جامع تاالب گاوخونی در اصفهان برگزار شد تا همه دستگاه

هاست. گری آنهای ایران مهم است، نقش جامعه محلی و مطالبههای ایران آنچه در مدیریت تاالبگفته مدیر طرح حفاظت تاالب

ک قطعه آبه فقط یکنند. بنابراین تعیین حقها نجات پیدا نمیزیرا تا وقتی مردم نخواهند محیط زیست سالمی داشته باشند، تاالب

های کشور است که باید در سر جای خود قرار گیرد و اگر این قطعه نباشد، پازل بزرگتر کامل ع تاالباز پازل بزرگ مدیریت جام

شود. اولویت ما های ایران در سطح حوضه آبریز تعریف میدهد: برنامه مدیریت جامع زیست بومی برای تاالبشود. وی ادامه مینمی

عنوان رامسر سایت به ثبت  24تاالب که در قالب  35کنیم برای تالش می هاست یعنیدر تدوین این برنامه ابتدا رامسر سایت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ریز المللی دارند، برنامه مدیریت حوضه آبهایی که اهمیت بیناند، برنامه مدیریت تدوین کنیم. در مرحله بعدی نیز برای تاالبرسیده

 شودتدوین می
http://www.iana.ir/fa/news/42928/%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 سفر تیم تحقیقاتی استرالیا به ایران برای نجات دریاچه ارومیه

در قالب تور مطالعاتی به منظور  Australian Institute of International الملل استرالیاگروهی از محققان مؤسسه امور بین

 .بررسی شرایط دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای نجات آن به ایران سفر کردند

مدیر موسسه امور  D. Patrick Moore نفره با همراهی دکتر پاتریک مور 25به گزارش ایانا از دانشگاه صنعتی شریف، این گروه 

با توجه به تفاهم نامه امضاشده بین ایران و استرالیا برای همکاری در امور آب با محوریت .اندیافتهالملل استرالیا در ایران حضور بین

دانشگاه صنعتی شریف ایران و دانشگاه ملبورن استرالیا، با حضور سه نفر از متخصصان هیدرولوژی جلسه ای با ستاد احیای دریاچه 

دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مجری قرارداد طرح نجات .دریاچه ارومیه برگزار شد ارومیه در دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای

کند و به همین مناسبت نشستی با هدف آشنایی هیات استرالیایی با مساله دریاچه ارومیه دریاچه ارومیه در این بین ایفای نقش می

در ابتدای این جلسه فیلمی برای معرفی شرایط ایجاد شده در .های کاری ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شدها و زمینهو فعالیت

حوضه دریاچه ارومیه ناشی از خشک شدن آن و تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه پخش شد. دکتر حسین شاهباز مدیر 

وثر بر خشک شدن دریاچه و الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه، با ارائه گزارشی وضعیت دریاچه و حوضه آبریز آن، عوامل مبخش بین

 .اثر آن بر اکوسیستم منطقه را تشریح کرد و اقدامات ستاد احیا و اثرات آن را توضیح داد

ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استاد دانشگاه در ادامه این نشست دکتر مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه

ها در احیای دریاچه و همچنین چگونگی در خصوص مسائل اجتماعی و نقش دانشگاه های حضار که بیشترصنعتی شریف به سوال

وی انتقال تجارب موفق مدیریت حوضه ماری دارلینگ استرالیا و بسترهای .المللی در احیای دریاچه بود، پاسخ دادهمکاری بین

 یا و سفر تیم فنی این دانشگاه به ایران را یادآور شدایجاد شده برای همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه با دانشگاه ملبورن استرال
http://www.iana.ir/fa/news/42811/%D8%B3%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 کندکشور را کنترل میغرب های اخیر، غبار در شمالسیالب

هایی را هم به همراه داشت. به های اخیر که متاسفانه باعث ورود خسارت به هموطنانمان در شمال غرب کشور شد، مزیتسیالب

میلیون متر مکعب آب را وارد دریاچه  80ها بیش از ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، این سیالبگفته مدیر دفتر برنامه

 .شوده کرده است. ضمن آنکه این پدیده نمک بستر دریاچه را تثبت کرده و مانع بروز گرد و غبار میارومی

میلیمتر بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ثبت شده  24ساعت،  48مسعود تجریشی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در 

درصد دیگر  50درصد آب جذب منابع زیرزمینی و تبخیر شود و  50درصد بگیریم یعنی  50است. اگر ضریب روان آب دریاچه را 

 سانتیمتر افزایش دهد. 12تا  10تواند سطح تراز دریاچه را حدود جاری شود، این میزان آب می

یاچه درصد تبخیر آب در 80متر است. سانتی 10افتد، حدود یک متر و وی ادامه داد: میزان تبخیری که ساالنه در دریاچه اتفاق می

متر سطح آب دریاچه باال آمده است سانتی 10های اخیر دهد. بنابراین اگرچه به دلیل سیالبنیز در اردیبهشت تا شهریور رخ می

 اما به میزان تبخیر تا شهریور ماه از حجم آب آن کاسته خواهد شد.

می از مساحت دریاچه در انتهای شهریور خشک ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، تقریبا نیبه گفته مدیر دفتر برنامه

رود. بنابراین در متر دارد که در اثر تبخیر، آب آن از دست میسانتی 60درصد سطح دریاچه، عمقی کمتر از  60شود زیرا می

ت اند به تثبیتوها میانتهای شهریور سطح دریاچه به کمتر از دو هزار کیلومتر مربع خواهد رسید. البته وی تاکید کرد: سیالب

 شود، از آنجا کههای گرد و غبار کمک کند. تجریشی اضافه کرد: در شرایطی که بستر دریاچه مرطوب شده و آب تبخیر میکانون

ها حالت پفکی به خود گذارد نمکماند، نمک حالت سفت به خود گرفته و این آب نمیهای زیرین باقی میاین رطوبت در الیه

. شود پوشش گیاهی هم در منطقه شکل بگیردهای بهار باعث میتبدیل به گرد و غبار شوند.وی گفت: بارندگیبگیرند و با یک باد 

ها و عدم وجود پوشش گیاهی در منطقه است و ربطی به بستر بسیاری از غبارهایی که در منطقه داریم، ناشی از خشک شدن زمین

ای دریافتیم که در احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: با پردازش تصاویر ماهوارهریزی و تلفیق ستاد دریاچه ندارد.مدیر دفتر برنامه

هایی که ارندگی خوب وجود داشته، غبار کمتر خواهد بود. مگر اینکه بادهای ما زیاد شود، مثال در مشکین شهر بادهای با سال

 شود غبارها در منطقه کاهش یابد./و باعث میگیرد سرعت باال داشتیم. اگر بادی رخ ندهد، پوشش گیاهی در منطقه شکل می
http://www.iana.ir/fa/news/42792/%D8%B3%DB%8C% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 سی می شودمشکالت اروندرود و تاالب های بین النهرین برر

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: مشکالت رودخانه اروند رود و تاالب های بین النهرین در نشست مشترک  

احمدرضا الهیجان زاده جمعه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در .مسئوالن محیط زیست خوزستان و بصره عراق بررسی می شود

استان بصره منعقد شده، نشستی روز پنجشنبه در شلمچه برگزار و بندهای این تفاهم نامه پی تفاهم نامه ای که میان خوزستان و 

وی افزود: مقرر شد برای پیگیری خواسته های  .بررسی شده که از جمله آنها مسائل محیط زیستی مشترک بین این دو استان بود

ره تشکیل شود که زمان و مکان )اهواز یا بصره( زیست محیطی دو طرف جلسه ای با حضور مسئوالن محیط زیست خوزستان و بص

الهیجان زاده خواسته مسئوالن  .این نشست در جلسه مشترک هفته آینده استاندار خوزستان با استاندار بصره تعیین می شود

خانه و محیط زیست استان بصره را حفظ کیفیت اروندرود عنوان کرد و افزود: جلوگیری از ورود زهاب و فاضالب به این رود

جلوگیری از آلودگی آن، در این نشست از سوی مسئوالن بصره مطرح شد که قرار است در نشست مشترک بیشتر مورد بررسی قرار 

وی اضافه کرد: ما برای تشکیل یک گروه کارشناسی مشترک به منظور پایش و نمونه برداری اروندرود اعالم آمادگی کردیم  .گیرد

الهیجان زاده یکی از خواسته های محیط زیست را جلوگیری از صید در بخش  .صره نیز قرار گرفتکه مورد استقبال مسئوالن ب

نیمه )عراقی اروندرود در زمان اعالم ممنوعیت صید در خوزستان دانست و اظهار کرد: در فصل ممنوعیت صید و تخم ریزی ماهیان 

اعالم می شود، صیادان عراقی صید خود را انجام می دهند که اسفند تا نیمه اردیبهشت( که در آب های خوزستان ممنوعیت صید 

این مساله به ذخایر ماهیان آسیب وارد می کند، که در این نشست مسئوالن بصره عنوان کردند که به ماموران نظامی خود اعالم 

به نقش خشک شدن تاالب های وی با اشاره  .کرده اند که ممنوعیت صید را در نظر بگیرند و این مساله را پیگیری خواهند کرد

عراق در وقوع پدیده ریزگردها در خوزستان، تامین حقابه تاالب های بین النهرین در شمال بصره )هور مرکزی و هورالحمار( را از 

به گفته وی، تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که پس ازخشک  .خواسته های خوزستان که در این نشست مطرح شده، عنوان کرد

االب های بین النهرین توسط صدام، این تاالب ها به یکی از کانون های اصلی گرد و غبار در منطقه تبدیل شده اند و از شدن ت

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: مسئوالن بصره  .همان زمان پدیده گرد و غبار در خوزستان نیز آغاز شده است

برنامه دارند اما محدودیت های ایجاد شده و سدسازی های ترکیه، آبگیری این تاالب ها اعالم کردند که برای آبگیری این تاالب ها 

وی همچنین با بیان اینکه دود ناشی از میادین نفتی مجنون در عراق تحت تاثیر باد غالب )غرب به شرق(  .را دشوار کرده است

برنامه ریزی برای مشعل های این میادین نفتی است که  خوزستان را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: یکی دیگر از خواسته های ما

بر اساس این گزارش، اروندرود و تاالب هورالعظیم دو منبع آبی مشترک ایران و  .قرار شد در جلسه آینده درباره آنها بحث شود

بین ایران و راق مشترک تاالب های بین النهرین شامل هورالعظیم، هور مرکزی و هورالحمار هستند که هورالعظیم  .عراق هستند

برنامه محیط زیست سازمان ملل  2002است. دولت سابق عراق بخش زیادی از این تاالب ها را خشک کرد به طوری که در سال 

خشک شدن تاالب های بین النهرین را یکی از دو فاجعه زیست محیطی قرن نامید و به کشورهای ایران و عراق نسبت به تبعات آن 

ش ایرانی هورالعظیم نیز دستخوش تخریب های زیادی شده است. کاهش شدید حقابه با ساخت سد کرخه، جاده بخ .هشدار داد

سازی به ویژه در زمان جنگ تحمیلی ف و استخراج نفت بیشترین ضربه را به این تاالب وارد کرده است. با وقوع سیالب در 

ز پارسال آبگیری این تاالب شروع شده و محیط زیست اعالم کرده رودخانه کرخه )منبع تغذیه کننده بخش ایرانی هورالعظیم( ا

  .هورالعظیم یکی از کانون های اصلی ریزگرد معرفی شده است .درصد تاالب آبگیری شده است 77اکنون حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/42961/%D9%85%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 های نجات دریاچه ارومیهناگفته

را  95پانزدهم فروردین سال جاری بود که باالخره مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر پرداخت بودجه معوقه سال »

های اجرایی میلیارد تومان نقد در اختیار دستگاه 30میلیارد تومان اسناد خزانه و  270امروز »برای عملیات احیا اعالم کرد و گفت: 

همچنین در کنار اعالم این خبر « فرهاد سرخوش»به گزارش جامعه پویا، «.گیردهای دریاچه ارومیه قرار میبرای اجرای پروژه

باالتر است. این میزان از رقمی که برای دوره تثبیت در  94 متر نسبت به مهرماهسانتی 68اکنون تراز آبی دریاچه ارومیه هم»گفت: 

مقرر است در سال آبی »هم سخن گفت و اعالم کرد:  96های ستاد احیا برای سال او از برنامه« نظر گرفته شده بود نیز باالتر است.

ها در بهار امسال مطلوب باشد و میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه رهاسازی شود و چنانچه بارش 370به میزان  95-96

 «.شودهای ارتفاعات نیز ذوب و سبب افزایش آب سدها و رودخانه شود، مرحله سوم رهاسازی نیز آغاز مییخ

 حیات دریاچه در گرو بودجه

 ، خبر واریز شدنش را در نخستین روزهای سال جدید اعالم کرد، همان حداقل بودجه الزم برای از نفس«سرخوش»پولی که 

ای که البته بخش درخور توجهی از آن به شکل اسناد خزانه و اوراق نیفتادن پروژه عظیم احیای دریاچه ارومیه است؛ بودجه

جای پول، این اوراق را دریافت کنند.  مشارکت پرداخت شده و حاال احیاگران دریاچه ارومیه باید پیمانکاران خود را قانع کنند تا به

های سازی عمومی از چالشرخور توجه و مهم بود که پیش از این در آبان سال گذشته و در جریان همایش آگاهرو د آن این خبر از

عنوان باالترین مقام و مسئول کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در سخنانی هشدارآمیز،  آب در دریاچه ارومیه، عیسی کالنتری به

  .نکردن اعتبارات به صدا درآورده بود پرداختدلیل  زنگ خطر توقف این پروژه حساس را به

آمیز مرحله تثبیت آب دریاچه ارومیه را نشان از تعامل خوب مردم و ستاد احیای این دریاچه کالنتری در آن روز اتمام موفقیت

به تعهداتش موفق  ایم، سازمان برنامه و بودجه در عملمتأسفانه اکنون که به مرحله احیای دریاچه رسیده»عنوان کرد و گفت: 

دادن مسیر احیای  لحاظ مالی متوقف شده، وظیفه ستاد احیای دریاچه ارومیه نشان نبوده است. امروز عملیات احیای دریاچه به

 «.جمهور رساندیمباره کمبودها را به اطالع رئیس دریاچه است و باید دولت اهتمام جدی در این زمینه داشته باشد؛ چرا که در این

های اجرایی در احیای دریاچه ارومیه مشخص شده است و هیچ وظایف دستگاه»مچنین در جمالتی هشدارگونه گفته بود: او ه

 «.کاری دولت، نباید از مردم انتظار داشت همکاری کنندقصوری در انجام وظیفه قابل گذشت نیست و در صورت کم

نی بر واریز اعتبارات مورد نیاز، به ستاد احیای دریاچه داده شد اما تا هایی مبدر شرایطی که پس از این هشدارهای کالنتری، وعده

ساله خود، همچنان  نرفتن حاصل کار سه آخرین روزهای سال هم از این پول خبری نشد و متولیان این پروژه، فقط برای از دست

بود که برای بازدید از  95رین روزهای سال شده احیای دریاچه ادامه دادند. در آخ های تدوینبا دست خالی به اجرای برنامه

 دلیل تأمین عملیات احیای دریاچه ارومیه، راهی این منطقه شدیم تا ببینیم در این سه سال، چه اقداماتی انجام شده و کار به

 .شدن است ای در حال متوقفنشدن بودجه و اعتبارات در چه مرحله

 انتقال آب دیگرهای یک از تکیه بر مشارکت مردم تا شائبه

پیش از هر چیز پای سخنان امیرعباس جعفری، مدیر کل ستاد بحران استان آذربایجان غربی و نماینده استاندار در ستاد احیای 

، سطح آب دریاچه بیش از 92تا  74های در فاصله سال»دریاچه نشستیم. جعفری از سیرِ خشکیدن دریاچه شروع کرد و گفت: 

 «.درصد آن خشک شده است 95 هشت متر کاهش داشته و
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های شد و فعالیتها با دید منفی نگاه می«اُوجیان»گوید در آن روزها به تالش کند و میاو از روزهای دولت قبل به تلخی یاد می

ل مردمی برای نجات دریاچه با برخوردهای سخت همراه بود اما حاال و پس از آن که در اولین جلسه دولت یازدهم موضوع تشکی

دستگاه اجرایی تدوین شد، آموزش و جلب  27هایی که برای زمان با برنامهکارگروه ملی احیای دریاچه تصویب شد، هم

شده  ترین اقدامات انجامجعفری درباره مهم.همراه داشته است های مردمی هم در دستور کار قرار گرفت و نتایج خوبی بهمشارکت

سال این میزان  10ای که داریم قرار شده در شود و بنا بر برنامهبخش کشاورزی مصرف می درصد آب منطقه ما در 90»گوید: می

های نوین آبیاری آغاز شده و اعتباراتی هم هزار کشاورز برای استفاده از روش 20را کاهش دهیم. در همین راستا طرح آموزش 

رود توسط رود و زرینهاو همچنین از اتصال سیمینه«.مین استمندشدن کشاورزان از تجهیزات آبیاری مکانیزه در حال تأبرای بهره

گوید با اجرای این طرح آب سدهای باالدستی به دریاچه کند و میعنوان یکی دیگر از اقدامات یاد می ای بهسازمان آب منطقه

های فعاالن محیط زیست به مخالفتاگرها و  ترین طرحی که احیاگران دریاچه با وجود همه اما ومنتقل شده است اما همچنان مهم

ها قرار است در ریزیبه دریاچه ارومیه است؛ طرحی که بر اساس برنامه« زاب»اند، طرح انتقال آب رودخانه آن چشم امید بسته

انتقال  سازی برای اینمیلیون مترمکعب آب را وارد دریاچه ارومیه کند. عملیات تونل 550برداری برسد و ساالنه به بهره 98سال 

هم در شرایطی که سازمان محیط زیست برای آن مجوزی صادر نکرده اما با نظر شورای  پرماجرا همچنان در حال انجام است؛ آن

موافقان این طرح معتقدند مسیر رودخانه زاب در سردشت کاربرد  .عالی امنیت ملی همچنان احداث تونل انتقال آب ادامه دارد

جای آن که ساالنه صدها میلیون  شود و با انتقال این آب به دریاچه ارومیه، بهن هم وارد خاک عراق میکشاورزی ندارد و پس از آ

گویند این انتقال باعث متر مکعب آب از کشور خارج شود، این آب برای احیای دریاچه ارومیه استفاده خواهد شد. مخالفان نیز می

شدن  النهرین در عراق، بحران خشکدلیل نرسیدن آب به بین پس از آن هم بهشود و نابودی اکوسیستم مسیر رود در سردشت می

گویند آنها می .کنند، تشدید خواهد شدآن سرزمین و افزایش ریزگردهایی که هر سال از آنجا به جنوب و غرب کشور حمله می

شان هم دو مثال زنده دارند: و برای حرفآورد کردن بر خالف مسیر طبیعت است و خسارت به بار می های انتقال آب، عملطرح

رود را نجات دهد اما مشکالت دیگری ایجاد کرد و دیگری کاری که افغانستان با یکی احداث تونل کوهرنگ که قرار بود زاینده

میه با های هیرمند کرد و هامون را خشکاند. به هر تقدیر، این طرح هم در مجموعه نهادهای پیگیر احیای دریاچه اروسرچشمه

تصفیه فاضالب، مقابله با .گذاری شده استبرداری از آن هدفعنوان سال بهره به 98شود و همچنان سال جدیت پیگیری می

 های غیر مجاززارها و معضل چاهشن

ها و دو طرح دیگری که در این راستا در حال اجراست، طرح بازیافت فاضالب و انتقال آن به دریاچه و همچنین طرح تثبیت شن

 .هایی از این دو طرح در کنار چند عملیات موازی دیگر انجام شده استمانده از دریاچه است و تاکنون نیز بخش جا نمکزارهای به

عنوان نماینده مستقیم عیسی کالنتری در ستاد استان فعالیت  فرهاد سرخوش، مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه که به

های مختلف منطقه چیزی در بر اساس برآوردی که انجام شده، ساالنه از آبراه»دهد: گونه توضیح میها اینکند، درباره این طرحمی

ها، این راهنشدن و مسدود شدن بسیاری از این آب دلیل الیروبی شد اما بهآب به دریاچه وارد میمیلیون متر مکعب،  190حدود 

ریزند؛ اتفاقی که اگر زودتر ها دوباره به دریاچه میآبورودی مختل شده بود که در سه سال گذشته، الیروبی انجام شد و حاال روان

 «.تنشسقدر فرونمی افتاد، سطح آب دریاچه اینمی

کیلومتر مربع باقی مانده بود و در  500کیلومتر مربعی دریاچه، فقط  400هزارو از مجموع مساحت پنج 94گوید: در سال او می

 .توانستیم دریاچه را تثبیت کنیم، دیگر امکان احیای آن وجود نداشتشرایطی بودیم که اگر در سه سال نمی

نیم  دو و 95دریاچه به دو میلیارد متر مکعب آب نیاز بود که تا مهر سال  سوم از مساحت به گفته سرخوش برای تثبیت یک

میلیارد متر مکعب آب به دریاچه وارد شد و سطح آب هم یک متر باالتر آمد و به این ترتیب فاز تثبیت دریاچه با موفقیت به پایان 
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ایم و رسانی به دریاچه با هدف احیا شدهوارد فاز آب 95گوید: پس از مهر سال رسید تا همه به احیای آن امیدوار شوند. او می

 «.ایمشده از سدهای استان را برای دریاچه تأمین کرده میلیون متر مکعب آب رهاسازی 370تاکنون ساالنه 

تر میلیون م 500برنامه بازیافت فاضالب هم برای این مرحله در نظر گرفته شده که به گفته سرخوش قرار است ساالنه هزار و 

هایی که البته هنوز برای ورود مکعب از استان آذربایجان شرقی و همین مقدار هم از آذربایجان غربی وارد دریاچه ارومیه شود؛ آب

 .کشی، به مجوز وزارت بهداشت هم نیاز دارندبه دریاچه، عالوه بر بودجه مورد نیاز برای کانال

روز  هایخانه مکانیزه فاضالب ارومیه شدیم؛ جایی که با استقرار دستگاهفیهبرای دیدن آن چه در این قسمت انجام شده، راهی تص

گرفت. مسیری خانه قرار میصورت آبی زالل در مسیر خروجی تصفیه دنیا و در چندین حوضچه وسیع، فاضالب شهر در نهایت به

ی به های منتهد برای انتقال این آب به آبراهکردند، گفتنشد و کارشناسانی که این سیستم را اداره میکه به بیابان منتهی می

 .های انتقال این آب به مسیر دریاچه شودای که باید صرف احداث کانالای اختصاص داده نشده است؛ بودجهدریاچه، هنوز بودجه

کشاورزی  بر اساس مصوبه دولت، توسعه 93به گفته سرخوش، با توجه به مصرف چشمگیر آب در بخش کشاورزی منطقه، از سال 

 .های کاهش کشت محصوالت پر آب نیز در حال اجرای تدریجی استدر این مناطق ممنوع شده و برنامه

دهنده اشاره باره به آماری تکان شدن دریاچه ارومیه هستند و در این ترین دالیل خشکهای غیر مجاز یکی از اصلیگوید: چاهاو می

 36هزار چاه این استان، فقط  96که از مجموع  طوری های غیر مجاز کشور را دارد؛ بهد چاهآذربایجان غربی رتبه اول تعدا»کند: می

کنند. البته در این مدت، ما سه هزار برداری میمجوز بهرههزار چاه بی 60حاضر کشاورزان نیز از  هزار چاه مجوز دارند و در حال

شود و حتی برخی از نمایندگان به ما فشار ها شروع میها اعتراضچاهمحض تعطیلی  ایم اما بهچاه غیر مجاز را تعطیل کرده

 «.ها خودداری کنیمکردن چاه آورند که برای رفاه حال کشاورزان، از تعطیلمی

 سال مرگ و زندگی

 هزارهای بکزارها و نمبرانگیزی که در آن مدت در منطقه احیا اجرا شده، طرح تثبیت شنهای بسیار وسیع و تحسینیکی از طرح

توانستند بحرانی بزرگ رقم شدند، با وزش باد و برخاستن از زمین میهایی که اگر مهار نمیها و نمکجا مانده از دریاچه است. شن

هکتار از اراضی منطقه قرق شد و در فرایند تثبیت، ضمن کاشت برخی  6500به گفته سرخوش، برای مهار این روانگردها، .بزنند

، از ورود دام به این مناطق جلوگیری به عمل آمد و در نهایت طرح تثبیت با موفقیت انجام شد. طرحی که حاال نیازمند اقالم گیاهی

 .بودجه است و اگر بودجه آن تأمین نشود، همه آن چه در این سه سال به دست آمده، از دست خواهد رفت

ای های ستاد احیا اختصاص پیدا کند؛ بودجهد تومان بودجه به طرحمیلیار 120مبلغ هزار و  95گوید: قرار بود در سال سرخوش می

میلیارد آن پرداخت شده و از این  300، گفته شده فعال 96و در نخستین روزهای بعد از تعطیالت نوروز  95که پس از پایان سال 

 یافته از مرگ را زنده نگه ریاچه نجاتتوان دها، میاین که با این بودجه .صورت اوراق بوده است میلیاردش به 270مقدار هم 

نشدن بودجه باشیم؛ سؤالی است که شاید برای یافتن پاسخ  ساله بر اثر تزریق رفتن حاصل زحمات سه دست داشت یا باید شاهد از

تان سال جاری فاز دوم که برخی از کارشناسان فعال در پروژه احیای دریاچه معتقدند اگر تا تابس آن به صبر زیادی نیاز نباشد؛ چرا

 «.اجرا نشود، باید با دریاچه ارومیه خداحافظی کنیم و منتظر عواقب وحشتناک این وداع نیز باشیم

http://www.iana.ir/fa/news/42930/%D9%86%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 جنگل یا سطل زباله؟

شده یا نشده دور از چشم مردم شود که تفکیکهای حاشیه دریای خزر تولید میهزار تُن زباله در استانروزانه بیش از دو  |شهروند

کمتر کسی به آنها های سرسبز و کهن هیرکانی است؛ جایی که بیشترین حجم این دپو در اعماق جنگل .شوددر طبیعت تلنبار می

ه روند. علت دپو پسماند و زبالطور مستمر تحلیل میها بههایی که قرار است نفس مردم باشند اما به لطف زبالهگذارد. جنگلقدم می

پراکنند، بلکه حتی این تنها مردم نیستند که زباله را در طبیعت می  در اعماق جنگل نبود راهکاری مناسب برای دفع آن است،

این وضع در حالی   .آوردهای حمل زباله از جنگل سردرمیشود، سرانجام با خودروهای شهری ریخته میدانای که داخل زبالهلهزبا

های بازمانده از دوره ژوراسیک ادامه دارد که همین دیروز مجلس شورای اسالمی قانونی برای ممنوعیت هاست در جنگلسال

 های شمال جلب کندها را به جنگلمی تصویب کرد؛ اتفاقی که شاید بعدها نگاهانباشت انواع زباله در معابر عمو

هکتار وجود  300واحد بزرگ انباشت زباله به وسعت  42های هیرکانی حدود براساس آمار رسمی در جنگل!جنگل یا سطل زباله؟

اتع قرار دارد. انباشت زباله در جنگل سبب مرکز در مر 3مرکز در مناطق تاالبی و  11مرکز در جنگل،  28دارد. از این تعداد، 

ها توان رویش را از دست بدهد؛ همچنین سبب تولید گازی به های موجود در زبالههای وسیعی از خاک در اثر آالیندهشود عرصهمی

زیرزمینی و  های آباز این گذشته انباشت زباله در جنگل سفره  شود که حریق را به جان جنگل خواهد انداخت.نام متان می

هایی کند که این امر عواقب وخیمی بر جای خواهد گذاشت. ترکیبات نیترات و نیتریت از مهمترین آالیندهها را نیز آلوده میچشمه

کند؛ تجمع فلزات سنگین همچون کادمیُم، ها را آلوده میهای آب زیرزمینی و رودخانهها، سفرهاست که در اثر نفوذ شیرابه زباله

هاست. این فلزات سنگین با برداشت ها نیز از دیگر اثرات زیانبار شیرابه زبالههای زیرزمینی و چشمهس و سرب در آبروی، م

دنبال تغذیه و شود و بههای زیرزمینی برای تأمین آب شرب یا ازطریق چشمه، رودخانه و دریا وارد بدن جانورانی مثل ماهی میآب

گونه از پسماندها را های صنعتی هم وجود دارد. اینها حتی بعضی انواع روغندر میان زباله  .شودمصرف به بدن انسان منتقل می

ای همچون بیابان و در محیط عایق دفن کرد تا آلودگی آنها منتشر نشود، این در حالی است که بایست در مناطق دورافتادهمی

با این تفاصیل باید فکری به حال .رودخورد جانداران گوناگون میشود و آلودگی آنها به اکنون این مواد در جنگل پراکنده می

های مهم برای دفع زباله تبدیل آن به کود پوسال یا ورمی کمپوست یکی از راه .های هیرکانی کردپسماندهای تلنبارشده جنگل

دیگر کرد. پروژه مدیریت چندمنظوره  ها شدنی است و برای الباقی آنها باید فکریدرصد از زباله60است؛ این کار درباره حدود 

 (GEF) زیست جهانیبا حمایت تسهیالت محیط (UNDP) همت دولت ایران و برنامه توسعه ملل متحدهای هیرکانی به جنگل

هزار هکتار و در قالب چهار حوزه پایلوت در سه استان گیالن، مازندران و گلستان 120سال پیش در وسعتی بالغ بر از حدود سه 

های خود را بر پایه ها به اثبات رسیده، فعالیتهای دولتی در حفاظت از جنگلنبودن دستگاهآغاز به کار کرد و از آنجا که موفق

محور استوار کرد. مسئوالن این پروژه در تالش هستند با آموزش جوامع محلی جلب مشارکت و همکاری مردم در جنگلداری جامعه

برداری حداکثری از ها در تالش برای بهرهجای اینکه هر یک از بخشکه ضمن حراست از جنگل، بهها به آنان کمک کنند جنگل

کنند.  برداریعنوان مدیریت آن اکوسیستم به توافق برسند و از آن بهرهراهبرد مشترک به  منافع حاصل از جنگل باشد، بر سر یک

 .ها برای تولید کود کمپوست استموزش مردم ساکن در حاشیه جنگلیکی از راهبردهای پروژه برای مدیریت پسماند و زباله، آ

زیست و توسعه پایدار مجلس دهم دررابطه با آموزش مردم برای تولید کود رئیس فراکسیون محیطزاده، نایبعبدالکریم حسین

های هیرکانی براساس لقاعدتا شیوه کار پروژه مدیریت چندمنظوره جنگ»گوید: می« شهروند»کمپوست و پاکسازی جنگل به 

ای جهانی باشد و آزمون و خطای خود را الگوهای مجرّب در دنیا اتخاذ شده و دانش و مطالعات تطبیقی پشت آن است. وقتی پروژه
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 های هیرکانیمحور جنگلاو که معتقد است مدیریت جامعه« رود.در نقاط مختلف انجام داده باشد، امید بیشتری به موفقیت آن می

شود و هم معیشت مردم بهبود خواهد ها کمک میواند سودی دوسر در پی داشته باشد؛ با این شیوه هم به پایداری جنگلتمی

های هیرکانی موفق شود مردم را به توانمندی الزم برای مدیریت اگر پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل   »دهد: ادامه می  یافت،

نی آید، صنایع پیراموکه صنعتی به وجود میشقوق توسعه پایدار محقق خواهد شد. زمانی بهتر زندگی خود و جنگل برساند، تمامی

 های شمال کشور چرخ سایر صنایع نیزهای جنگلخود را نیز توسعه خواهد داد. بنابراین با توسعه تولید کود کمپوست ازطریق زباله

هم باید در این راستا برای مردم بومی مناطق جنگلی تسهیالتی کند که دولت زاده در پایان تأکید میحسین .آیدبه حرکت درمی

به آنان در احداث کارخانجات تولید کود کمپوست کمک کند تا مردم هم در کارخانه سهام داشته باشند و هم در آن »ببیند: 

 «.مشغول کار شوند

.iana.ir/fa/news/http://www42781/%D8%AC%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 اغماض بر فعالیت مراکز نگهداری از حیوانات و باغ وحش ها در کشورتداوم نظارت مستمر و بی

ها اقدامات این سازمان درخصوص باغ وحشمدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست در تشریح 

اغماض و تسریع در روند ساماندهی این واحدها های پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات کشور بر پایش مستمر و نظارت بیو باغ

ار وصید به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل حفاظت و مدیریت شک.تاکید کرد

های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص باغ

علی تیموری با بیان اینکه احداث مراکز نگهداری حیات وحش با اهداف باال بردن سطح آگاهی عامه  .حیوانات کشور تشریح کرد

پذیرد، گفت: این سازمان با آن بخش از اهمیت آنها به عنوان بخشی از تنوع زیستی صورت میمردم در رابطه با حیوانات و شناخت 

مراکزی سرو کار دارد که ارتقاء فرهنگ عمومی عامه مردم را در رابطه با حیات وحش مورد هدف قرار می دهند؛ هر چند در دهه 

حش را بسیار مد نظر قرار داده و بدین ترتیب به محلی اخیر باغهای وحش در سراسر دنیا، مطالعه و تحقیق در خصوص حیات و

های وحش در ایران از حدود وی با اشاره به اینکه اقبال عمومی برای ایجاد باغ.برای انجام تحقیقات دانش پژوهان تبدیل شده است

آوری وبرو بودیم که جمعها و مراکز شهری ررونق گرفت؛ بیان کرد: همزمان ما با واحدهای کوچکی در داخل پارک 89-90سال 

تیموری ادامه داد: پیرو تشکیل . همه آنها در یک زمان به جهت تقابل با مدیران شهری و عادت شهروندان، غیر قابل امکان بود

ها و جلسات ، پس از بررسی89کمیته فنی ساماندهی و نظارت بر باغهای وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات در سال 

اجماع نظرات مخالف و موافق برای حذف یا باقی ماندن این واحدها، واحدهای موجود داخل شهری تحت عنوان مراکز  متعدد و

 .نگهداری از حیوانات بصورت پارک حیات وحش، باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری از حیوانات تعریف شدند

 هاییاد مراکز حیات وحش بدون مجوز در کشور و خرید و فروشمدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید با تاکید بر اینکه حجم ز

غیر مجاز آنها مشکل عمده این مراکز بود، گفت: پس از جلسات متعدد با مسئولین و کارشناسان ستادی و استانی و نیز مدیران 

ود مراکز دارای مجوز در سال شهری و طی مراحل و اقدامات الزم، یک به یک، موانع و مسائل مربوط مرتفع و از تعداد بسیار محد

 .و در حال حاضر به حدود صد در صد متمایل شده است 92درصد در سال  40به حدود  90

  ابالغ دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش کشور

حیوانات و دبیرخانه دائمی های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از وی در ادامه به ایجاد کمیته فنی ساماندهی و نظارت بر باغ

مربوط و استمرار جلسات این کمیته به منظور ساماندهی و نظارت بهینه بر این واحدها اشاره کرد و گفت: دستورالعمل ایجاد و 

ها تیموری از برگزاری نشست تخصصی مروری بر دستورالعمل.مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش کشور تدوین و ابالغ شده است

های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از های وحش و پرندگان خبر داد و گفت: ضوابط استقرار باغاحداث و مدیریت باغو ضوابط 

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه .حیوانات پیگیری و تنظیم شده است

های وحشی تعیین شده است، گفت: چک لیست پایش و ارزیابی باغ بندی مراکز نگهداری حیواناتچهارچوب و چگونگی تقسیم

وی از تهیه پیش نویس سامانه .وحش و پرندگان تدوین و بانک اطالعاتی جامع مراکز نگهداری حیات وحش کشور ایجاد شده است

وابطی که در خصوص طراحی و های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری دارای مجوز کشور خبر داد و افزود: ضها و باغمدیریت پارک

 .های وحش و پرندگان باید مد نظر قرار گیرد به منظور آگاهی رسانی تدوین شده استشرایط نگهداری باغ

 های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیواناتپایش مستمر باغ
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 صورت مجزا بهالغ موارد به منظور ساماندهی بههای وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات و ابتیموری با اشاره به پایش باغ

های وحش و پرندگان و ها، گفت: این سازمان بر نقل و انتقاالت حیوانات وحشی مابین باغادارت کل حفاظت محیط زیست استان

بر نظر دفاتر  وی افزود: اقدام الزم به منظور صدور مجوز با تاکید .طور کلی واحدهای نگهداری حیوانات نظارت داشته استبه

 .تخصصی با هدف استمرار ساماندهی باغهای وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات صورت گرفته است

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به منظور بهسازی و ساماندهی باغهای وحش و 

ها ارسال شده است ، افزود: اقداماتی برای مجاب کردن غیه های به ادارات کل استانپرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات ابال

سازی و افزایش فضاهای نگهداری صورت گرفته های پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات به بهینههای وحش، باغمسئولین باغ

تر شدن ضمانت اجرایی این مقررات و تسریع در ویهای وحش به منظور قهای قوت ضوابط و مقررات باغوی از پیگیری راه.است

ها از جمله دامپزشکی و شهرداری برای ساماندهی روند ساماندهی این واحدها خبر داد و گفت: جلسات مکرر با مدیران دیگر ارگان

 .مراکز نگهداری حیات وحش به منظور ایجاد مدیریت بهینه برگزار شده است

  و جایگاهی اکثر واحدها ای، بهداشتیوضعی متوسط تغذیه

، ایها و بازدیدهای انجام شده بیان کرد :وضعیت تغذیهتیموری با اشاره به آمار ارسالی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان

وی گفت: تالش می شود تا از طریق انتقال گونه های مازاد .بهداشتی و جایگاهی اکثر واحدها متوسط تا خوب ارزیابی شده است

ه تر گام به گام و گونهای وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات دارای شرایط جایگاهی مناسبیسان بصورت امانی به باغپرد

های وحش و های مازاد پردیسان صرفا برای باغتیموری یاد آور شد: انتقال گونه .سازی شودها بهینهبه گونه شرایط نگهداری گونه

 .پذیر استری از حیوانات دارای مجوز مورد تایید استان و سازمان دارای شرایط بهینه نگهداری امکانپرندگان و مراکز نگهدا

ها در خرید، فروش، ورود، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: با اعمال محدودیت

رای واحدهای بدون مجوز، به نوعی انجام اصالحات و اخذ مجوز برای صدور، معاوضه، مبادله، دریافت و اهداء هر نوع جانور وحشی ب

 .واحدها ضروری و الزم االجرا شده است

 توقف صدور مجوز برای مرکز جدید نگهداری از حیوانات

تیموری با بیان اینکه صدور مجوز برای مرکز نگهداری از حیوانات جدید متوقف و طی نامه به ادارات کل حفاظت محیط زیست 

استانها ابالغ شده است، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست همانند گذشته از ایجاد باغها و پارکهای درخور و محیط های 

شایسته و سرشار از آرامش برای حیات وحش جانوری که به نوعی ترویج آرامش و نیز فرهنگ حمایت از حیوانات و حیوان دوستی 

های وحش و پرندگان و مراکز وی با اشاره به آخرین آمار ارسالی از وضعیت باغ.ت می کنددر جامعه انسانی نیز می باشد، حمای

 70ها و نیز ساماندهی و در مواردی حذف واحدها تنظیم شده است، عنون کرد: در حال حاضر نگهداری از حیوانات از سوی استان

ود دارد که با انجام اصالحات و رفع مسائل عمده، صدور واحد باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری از حیوانات در کشور وج

 40کمتر از  92تیموری افزود: این در حالی است که در سال .واحد از این تعداد به ادارات کل استانی ابالغ شده است 65مجوز 

به دستورالعمل سازمان  درصد واحدها دارای مجوز بوده اند که در دوسال اخیر با فشار مضاعف محیط زیست، این واحدها خود را

نزدیک نموده و در افزایش فضا و محل نگهداری )در مواردی به چندین برابر( و نیز تغذیه و بهداشت واحد کوشیده و بدین ترتیب 

به گفته وی، پایش واحدها به طور مداوم به منظور بهبود حداکثری فضاها و ارتقاء .موفق به رفع حداقل ها و رفع مجوز شده اند

 .ت تا رسیدن به برترین ها همچنان ادامه داردوضعی

 باغ وحش ارم)تهران( و باغ وحش باراجین)قزوین( واحد برتر سال معرفی شدند
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رای تری بهای وحشی نیز وجود دارند که با توجه به جمیع جوانب توانسته اند شرایط جایگاهی مناسبتیموری با بیان اینکه باغ

صالح پذیر و تعاملی داشته باشند؛ اظهار داشت: باغ وحش ارم)تهران( و باغ وحش باراجین)قزوین( گونه ها فراهم کرده و رویکرد ا

توانسته اند به پاس رویکردهای تعاملی و بهینه سازی ها به عنوان واحدهای برتر سال معرفی شوندکه این مهم می تواند نقطه 

واحد نیز در کل کشور موفق به کسب موافقت اصولی شده  10دود وی ادامه داد : ح.عطفی باشد برای ارتقاء سایر واحدها باشد

  .اندکه پس از پایان عملیات اجرایی )طبق نظر سازمان(، پروانه ایجاد واحد به نام متقاضی صادر خواهد شد

دن رسانالزام مراکز جدید التاسیس به رعایت دستورالعملتیموری تاکید کرد: سعی سازمان حفاظت محیط زیست بر به حداقل 

مراکز جدید التاسیس که رعایت مندرجات دستورالعمل را بنمایند؛ اما همه می دانیم اجرای این مهم بدون همکاری ادارات کل 

وی با تاکید بر اینکه اگر چه تالش سازمان حفاظت  .حفاظت محیط زیست و دستگاههای مرتبط اجرایی استانی غیر ممکن است

ضاهای نگهداری غیر قابل کتمان بوده است؛ اظهار داشت: اما واقعیت این است که از آنجائیکه محیط زیست بر ساماندهی وضعیت ف

بخش بزرگی از باغهای وحش و پرندگان کشور توسط بخش خصوصی اداره می شوند، بی تردید متاثر از وضعیت اقتصادی کشور 

 .زی فضاهای نگهداری مرتفع سازندساتوانند انتظارات محیط زیست را به منظور بهخواسته و ناخواسته نمی

های وحش و سایر مراکز نگهداری حیات وحش کشور به ها در کل کشور، تحمیلی را بر باغتیموری افزود : اتمام فعالیت سیرک

های سیرک ها در برداشته است؛ در این میان با وجود های جدیدی در این واحدها به منظور ساماندهی گونهمنظور طراحی جایگاه

های وحش و سایر مراکز نگهداری های موجود، تمام تالش سازمان حفاظت محیط زیست بر این است که پایش باغهمه حداقل

طور مرتب و پیرو آن ارائه گزارش سه ماهه به سازمان و توسط توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان به

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت  .ستان( انجام گیردکارشناس سازمان حداقل سالی یکبار )در مورد هر ا

محیط زیست تاکید کرد: نباید فراموش کرد که استمرار و جدیت در این امر منوط به همکاری بی شائبه همه دستگاهها و مسئوالن 

ناسب یک باغ وحش در کنار صرف ذیربط است و همراهی مدبرانه مسئوالن شهری با تسهیل تامین حداقل های فضای نگهداری م

 هایش یاری رساند.حمایتهای بی قید وشرط می تواند سازمان حفاظت محیط زیست را در رسیدن به آرمان
http://www.iana.ir/fa/news/42857/%D8%AA%D8%AF 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 الگو گرفتن از طبیعت، راهی برای دستیابی به پایداری جنگل

آب  کند. این تغییراتویژه درختان فراهم میافزایش دی اکسید کربن محیط، شرایط مناسبی را برای رشد بیشتر جوامع گیاهی به

ی نیز خواهند شد که مطمئناً پیامد آنها باعث تغییر مرزهای باالیی و های جنگلها و جامعهای در گونهو هوایی باعث تغییرات عمده

را  های جنگلیتواند از این اتفاقات بهره جسته و با اتخاذ تدابیری سطح کل عرصهها خواهد شد. مدیریت جنگل میپایینی جنگل

 .افزایش دهد

 دکتر مظفر شیروانی، متخصص حفاظت جنگل در کشور اتریش

برداری شود، هرگز از میزان تولیدشان کاسته صورت علمی از آنها بهرهاند که اگر بهترین منابع تجدیدپذیر انرژیمهم ها یکی ازجنگل

نخواهد شد. با گذشت زمان اهمیت این منابع و نیاز روزافزون به آنها به حدی افزایش یافته است که ممانعت از تغییرات شدید و 

 کنند.گرو پایداری و استمرار تولید آنها برآورد می بار آب و هوایی جهان را درزیان

محیطی که بشر در جهان باعث شده، هر روز بیشتر های زیستهای پایدار با توجه به تغییرات آب و هوایی و دیگر فاجعهاهمیت جنگل

هوا، صدا و جذب مقدار قابل شود. یک جنگل پایدار در کنار تولید چوب تأثیر بسیار مهمی روی خاک، آب، درجه حرارت آشکار می

( جنگلی است که کارکردهای آن sustainable forestتوجهی از دی اکسید کربن موجود در هوا دارد.و اما منظور از جنگل پایدار )

. ( یا تولید مستمر از آن حاصل شودsustainable yieldطور پیوسته نگهداری شود و بازده پایدار )های حال و آینده بهبرای نسل

 طور دائم در یک مدیریت معینای است که یک منبع تجدیدپذیر قادر است بهحداکثر میزان بازدهی "بازده پایدار"الزم به ذکر است 

 دهد که اساس ماهیت توسعه پایدار است.تولید کند. این قاعده توازن بین رویش و برداشت را نشان می

شود، کامالً متفاوت است. های پایدار داده مینظرهایی که از سوی کاربران، حامیان و کارشناسان جنگل برای دستیابی به جنگل

رای کشی مدام از آنها بها، تغییر کاربری آنها و بهرهاند که دخالت در جنگلاند، بر این عقیدهدار محیط زیستکسانی که صرفاً دوست

ی ها، از بین رفتن منابع طبیعشر باعث گسترش کویرها، پراکندگی ریزگردها، فرسایش خاک، جاری شدن سیالببرآوردن نیازهای ب

های اخیر در جهان افزایش نیز داشته است و از امکانات و به تبع آن، گرم شدن کره زمین شده است. این گروه که شمارشان در سال

از  محیطی باید تا آنجا که ممکن استین اعتقادند که برای برآورده شدن نیازهای زیستطور کلی بر ابرند، بهای بهره کافی میرسانه

هایی به این مطلب برداری از آنها ممانعت به عمل آید. آنها حتی در نهایت در برابر چنین دخالتها و بهرهاین نوع دخالت در جنگل

های پایدار و کلیماس نیز خود به جنگله تدریج و با گذشت زمان خودبهها را به حال خود رها کنیم، آنها باندیشند که اگر جنگلمی

ها نگلشود، دخالت نکردن در جای که اغلب از سوی آنها برای دستیابی به یک اکوسیستم پایدار میشوند؛ بنابراین توصیهمبدل می

ها و تبدیل اند که چرای مفرط در جنگلنشینانشان به حال خود است.گروهی از کاربران جنگل جماعت روستایی و جنگلو واگذاشتن

ها، گروه دیگری، حامی جوامع بشری دانند و در کنار اینهای کشاورزی را حق طبیعی و نیاز حیاتی خود میهرچه بیشتر آنها به زمین

مند را محق و خود را نیازهای صنعتی، مسکونی، زراعت چوب، اکوتوریست و... های منابع طبیعی به زمیننیز هستند که تبدیل عرصه

گیرد، ها را دربر میدانند.گروهی دیگر که بیشتر کارشناسان و متخصصان محیط زیست و جنگلبری بیشتر از این منابع میبهره

های حیوانی و گیاهی، مطابقت عرصه با دانند که بیشترین موازین و اصول اکولوژیک، از قبیل تنوع گونههایی را پایدار میجنگل

وانی های گیاهی، حیای، مراحل مختلف و تدریجی جایگزینی گونهایگاه، ناهمسالی، زادآوری طبیعی، تنوع ژنی، ساختار چندآشکوبهپ

توان در زمانی کوتاه با دخالت مؤثر و از میان برداشتن و... در آنها کامالً رعایت شود. آنها از این رو معتقدند با مدیریت پایدار جنگل می

گیری از علم توانند با بهرهها میها را احیا کرد و به سوی استمرار تولید و بازده پایدار سوق داد. این دخالتیب، جنگلعوامل تخر
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ها را با توجه به تغییرات آب و هوایی سرعت ( تدریجی گونهsuccessionها را ارتقاء دهند، عمل جانشینی )جنگلداری پویایی جنگل

اری را در جهت همگام با طبیعت توسعه دهند و با افزایش کمی و کیفی رویش ساالنه ضمن جذب مقدار ای ساختبخشند، تنوع گونه

ی میرهای صنایع چوب کشور را نیز برآورده کنند. چرای دام، قاچاق چوب و عالئم جنگلزیادتری از دی اکسید کربن هوا، نیازمندی

اند. ر این منابع غنی حاکم شده و مقدمات سیر قهقرایی آنها را فراهم کردهها هستند که به تدریج بترین معضالت کنونی جنگلبزرگ

تواند در فائق آمدن بر مشکالت اتخاذ تدابیر و قوانین مناسب، همراه با استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه، مسلماً می

نتی سپری شده و جامعه برای اینکه بر مشکالت فقر، ها مؤثر باشد. این گروه معتقدند عصر تفکر کشاورزی سنابودکننده جنگل

های بلند و سریعی را در جهت توسعه بردارد. آنها به این ها فائق آید، ناگزیر باید گامبیکاری، قاچاق چوب، اعتیاد و دیگر نابسامانی

درصد مردم در  10تنها پنج تا  درصد مردم کشاورز بودند و اکنون 75حدود  1815کنندکه تا سال واقعیت تاریخی نیز اشاره می

د. دهکشورهای صنعتی به شغل کشاورزی اشتغال دارند که میزان تولیداتشان پاسخ تقاضای غذای جمعیت زیادی را در جهان می

ها، های داخلی جنگلکند. این گروه حتی فعالیتنفر را در سال تأمین می 40یافته یک کشاورز غذای اکنون در کشورهای توسعه

 های نو، باارزشهای دیگر صنعت و فناوریبرداری را مکانیزه کرده و نیروی پرسنل آزادشده را در زمینهند عملیات احیایی و بهرهمان

قیمت ارزان هایعلت نیاز زیاد به چوبهای صنعت، صنایع سلولزی چوب و کاغذ است که بهاند. یکی از بخشکاری بیشتر به کار گرفته

تواند های چوبی آنها میشوند. درآمدهای حاصل از فروش چوب و دیگر فرآوردهان و یاران جنگل محسوب میهمیشه بهترین دوست

ای ایفا کند. امروزه های دولتی نقش عمدهها به بودجهدر امر پیاده کردن اهداف پایداری، استقالل اقتصادی و رفع وابستگی جنگل

اف، مبلمان و دیگر مصارف خانگی منبع درآمد قابل توجهی دیمانند کاغذ، نئوپان، امهای صنایع چوب ارزش افزوده حاصل از فرآورده

های های هیرکانی شمال کشور ایران گونههای جنگلتوان از آن در راستای تغییر چهره اقتصادی کشور بهره برد. در عرصهاست که می

رسد. هزار یورو برای هر مترمکعب می 10روپا به مبلغی بیش از کند که ارزششان در حراج ساالنه چوب در ادرختی فراوانی رشد می

های متعلق به این رسند. عرصههای خانگی میمیری یا ناآگاهی از اهمیت آنها به مصارف سوختعلت جنگلاکثر این درختان به

ان بر یابد. متخصصمت، اختصاص میقیهای پایین و ارزانالرشد با کیفیتها بیشتر به زراعت چوب، آن هم کشت درختان سریعگونه

تواند پایداری و استمرار منابع جنگلی را ضمانت بخشد، در غیر این اند که یک تعادل سالم بین محیط زیست و اقتصاد میاین عقیده

شوند ر تبدیل میبشود و یا اینکه به ارگانی هزینهها منتهی میزمان کوتاهی به نابودی جنگلتنهایی در مدتصورت هریک از آنها به

توقف "، هاهای کالنی پرداخت شود. بنا به گفته مهندس جاللی، رئیس سازمان جنگلشان باید ساالنه هزینهکه برای اداره و نگهداری

، 1394آذرماه  24رسانی پیام طبیعت، )پایگاه اطالع "میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 250های شمال ساالنه تا برداری از جنگلبهره

ا نگه منظور سرپتنها نیازی به هزینه کردن مبالغ هنگفتی بهبرداری شوند، نهدرستی احیا و بهره(، این منابع اگر به39228شماره 

توانند تحت مراقبت و احیای علوم جنگلداری پیشرفته، ساالنه چندین برابر شان نیست، بلکه خود منابعی غنی هستند که میداشتن

اقتصادی داشته باشند. متأسفانه پتانسیل تولیدی و ارزش کمی و کیفی این منابع تاکنون  -محیطی های زیستاین مبلغ دستاورد

گذرد به اهمیت این منابع ها میسالی که از عمر سازمان جنگل 60تا  50طور که الزمه آنها است، درک نشده است. اگر تنها طی آن

ر های آنها دترین صادرکنندهازی به وارد کردن چوب و کاغذ نداشت، بلکه خود از بزرگتنها نیپی برده شده بود، امروز کشور ما نه

دهنده این مطلب های جنگلی به مراتع کشاورزی، زراعت چوب و... خود نشانرفت. حضور فعال دام و تبدیل عرصهشمار میآسیا به

عنوان زیربنای پایداری و تاکنون جایگاه خویش را به های کشور در خدمت کشاورزی و دامپروری استطور کلی جنگلاست که به

، طور دائم در یک مدیریت معین تولید کندتواند بهاکوسیستم پیدا نکرده است.در بازده پایدار، حداکثر میزان بازدهی که جنگل می

بازدهی و مدیریت بهتر در آنها  ها از تنوع حیوانی و گیاهی بیشتری برخوردار باشند، امکانمدنظر است. در این مورد هرچه جنگل

شود، بلکه میکروکلیمای جنگل، تعدیل درجه حرارت، جذب تر خواهد بود. بازدهی منابع جنگلی تنها به تولید چوب محدود نمیآسان
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د که شوها مورد دیگر را نیز شامل میهای زیرزمینی، زادآوری طبیعی و دهدی اکسید کربن هوا، افزایش بارندگی، اتقاء کیفیت آب

 افزاید.خود به اهمیت روزافزون این منابع می

شود، رویش و برداشت از منابع جنگلی است. هر قدر رشد ساالنه مطلب دیگری که در بازده پایدار و استمرار تولید به آن اشاره می

آنها  اصل پایداری و استمرار تولید درتوان از آنها برداشت بیشتری کرد، بدون اینکه به ها افزایش یابد، به همان نسبت نیز میجنگل

 گیرد.های دور درک و مورد استفاده قرار میلطمه یا آسیبی وارد شود؛ چیزی که در کشورهای صنعتی از زمان

 هانیازهای جنگل 

مفرط دام و ها چرای ترین عوامل ناپایداری جنگلاند؟ مهمعنوان یک منبع تولید کدامهای جنگل بهحال باید دید که نیازمندی

رویه است. تا زمانی که این معضالت در جنگلی وجود دارد، فکر دستیابی به پایداری جنگل آرزویی است عبث. در برداری بیبهره

های ای به علل فوق به حداقل ممکن تقلیل یافته است. بیشتر درختان پیر، شکسته و با تاجهای هیرکانی شمال ایران تنوع گونهجنگل

های نابجا میری پیشرفته با ظاهر شدن شاخهقرمزی گسترده است. عالئم جنگلهای اکثرشان توخالی یا دارای دلد که تنهانشدهتنک

ها در چنین شود. این جنگلها به وضوح مشاهده میزدگی توأم با خشک شدن درختان در برخی از گونهو رشد دارواش و نیز قارچ

های پیشگیری و ها و شناخت علل، راهمنظور خروج سریع دام از عرصهذ تدابیر مناسب بهوضعیتی، نخست احتیاج مبرمی به اتخا

میری را از ها را پایدار و معضل جنگلبرداری با استفاده از درختان خشکیده و بیمار جنگلجبران خسارات دارند. محدود کردن بهره

نور کافی دارند که باید با تداخل و عملیات احیایی این شرایط را برای برد. درختان برای رشد بیشتر نیاز به تاج گسترده و بین نمی

سوزی امری برداری و جلوگیری از آتشمنظور عملیات احیایی، بهرهرو بههای شوسه و کامیونها به جادهآنها فراهم کرد. نیاز جنگل

 ناپذیر است.ضروری و اجتناب

 ها و جوامع انسانی چیست؟زهای جنگلوظیفه و امکانات مدیران جنگل در برآوردن نیا

مقدار رشد ساالنه درختان به عوامل متعدد ثابت و متغیر جنگل بستگی دارد. رشد طولی درختان تقریباً محدود است، اما رشد عرضی 

تاج درختان، های آزادسازی یابد. دخالتشود، هرچند تا زمانی که درخت زنده است، ادامه میآنها با افزایش سن به تدریج کم می

 ای توأم بازا و درمان بیماری، فراهم کردن زمینه تنوع گونهها، از میان برداشتن عوامل بیماریعملیات پرورشی، جوان کردن جنگل

اند های طبیعی، ناهمگونی و ناهمسالی، ایجاد هرم ساختاری و... جملگی وظایفیوجود آوردن و گسترش زادآوریتنوع ژنی از طریق به

از  1999تا  1995های وین در سال FTBهایی که دفتر مهندسی جنگل توانند به اجرا درآورند. بررسیخصصان جنگل میکه مت

اند، نشان داده که این منابع با توجه به شرایط آب و هوایی عمل آوردهواقع در شهرستان تنکابن به 3000های حوضه آبخیز جنگل

شده است. برداری نطور که باید و شاید از آنها بهرهبسیار زیادی دارند که متأسفانه تاکنون آنهای غنی پتانسیل بسیار مساعد و عرصه

ی ها را به چندین برابر رشد کنونچندان طوالنی رشد ساالنه این جنگلزمانی نهتواند در مدتکارگیری صحیح علوم جنگلداری میبه

 1.9های هیرکانی در سطح ضمانت بخشد. چند برابر شدن رویش ساالنه جنگلارتقاء دهد و پایداری و استمرار تولید را در آنها 

یز ای نشود و مقدار قابل مالحظهمیلیون هکتار مقدار قابل توجهی خواهد بود که با برداشت از آنها نیاز بازار داخلی چوب برآورده می

ردن این تدابیر باعث دستیابی به اهداف تعادل مورد بحث ای قابل صادرات است. اتخاذ تصمیم صحیح و به اجرا درآوبا قیمت ارزنده

ها و ترسیب هرچه بیشتر ترین اهداف جنگلداری توسعه جنگلطرفداران محیط زیست و صنعت چوب خواهد شد. امروزه یکی از مهم

تر و دارای تان جواناند که هرچه درخهای اخیر در مؤسسه تحقیقات کشور اتریش نشان داداهدی اکسید کربن هوا است. آزمایش

تری باشند، مقدار ترسیب دی اکسید کربن در آنها نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. ترسیب دی اکسید کربن یکی دیگر از رشد سریع

کند که بدون رود. دستیابی به این هدف ضروری ایجاب میها انتظار میترین وظایفی است که در قرن اخیر آگاهانه از جنگلمهم
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ها و افزایش رشد ساالنه آنها به عمل آید. در راستای این اهداف امکانات منظور جوان کردن این جنگلوقت تدابیر الزم به اتالف

 توان از آنها بهره کافی برد.المللی زیادی نیز فراهم شده است که میبین

 تنوع

حال حاضر از یک تنوع زیستی متوسط برخوردارند، علت شرایط آب و هوایی بسیار مساعد، در های کنار دریای خزر گرچه بهجنگل

های غیرعلمی و غیرمجاز از وضعیت خیلی خوبی برداریاما این تنوع حیوانی، گیاهی با توجه به پتانسیل منطقه، حضور دام و بهره

ان عنووری طبیعی، بههای الزم برای احیا و توسعه زادآتواند ضمن حل مشکل دام، زمینهبرخوردار نیستند. یک مدیریت علمی می

ها، زیربنای توسعه منابع ژنی و ساختاری جنگل را فراهم کند. این مدیریت با اجرای یک آماربرداری گسترده در تمام سطح جنگل

 کند.ها را نیز مشخص میهای پیشگیری و درمان بیماریوضعیت درختان بیمار و خشکیده را مشخص و احتماالً علل، راه

 چرای دام

ان نشینویژه در کشورهای در حال توسعه حضور دام در جنگل و مصارف مختلف جنگلها بهترین عوامل ناپایداری جنگلمهم یکی از

است. تا زمانی که مشکل دام برطرف نشود، امکان موفقیت اجرای هرگونه طرح پایداری جنگل از واقعیت به دور خواهد بود. کشورهای 

ردند. هایی بر این معضل غلبه پیدا کمحابا و بدون درنگ با اتخاذ تصمیمبرده و بیاصلی تخریب پییافته به اهمیت این عامل توسعه

شود، های کشاورزی دنبال میدلیل حاکمیت تفکر کشاورزی سنتی، هنوز هم اشتغال و تولید در فعالیتدر کشورهای در حال توسعه به

اند. آنها در کنار زایی را در گسترش و توسعه صنعت یافتهاری و اشتغالدر حالی که در جوامع صنعتی، به عکس، ارزش افزوده ک

های اند و فعالیتاند؛ چرای بین راهی را با انتقال دام از میان برداشتهها را نیز احیا و توسعه دادهها و مراتع مرزهای جنگلاحیای جنگل

ب قوانین اند و با تصویآزادشده کاری را در بازار صنعت به کار گرفتهاند؛ نیروی ها کیفی مبدل کردهنشینان را به فعالیتکمی جنگل

اند. قسمت عمده این تجارب کشورهای اروپایی که مشکالت مشابه ها مشخص کردهمناسب، مسائل حقوقی افراد را درباره جنگل

 ساز باشد.تواند در رفع این مشکالت چارهزیادی با وضعیت چرا دام در ایران داشتند، می

 سیالب

ها در ارتفاعات و وجود درختان توخالی ها و به راه افتادن سیالب است. تخریب جنگلها طغیان رودخانهاز دیگر عوامل ناپایداری جنگل

های های جادههای جنگلی که در طراحی و ساخت آنها ضرورتشود. جادهها میسرپا یا استفاده در مسیر آب خود باعث ایجاد سیالب

گر، شود. از طرف دیهای گسترده و طغیان رودخانه میدقت محاسبه و به کار گرفته نشده است، خود باعث لغزشستان بهجنگلی کوه

برداری مکانیزه از جنگل وجود نخواهد آیند که بدون داشتن آنها عمالً امکان بهرهها شاهرگ حیاتی جنگل به حساب میاین جاده

های اروپایی حتی در کشورهای کوهستانی مانند اتریش حداقل رو در بیشتر جنگلده و کامیونشریزیهای شنداشت. مقدار این جاده

شود!( که حداقل جاده متر در هکتار حدس زده می 20تا  15های هیرکانی شمال حداکثر متر در هکتار است )در جنگل 40تا  35

ی نزدیک به طبیعت است. در اتریش با وجود این مقدار جاده های جنگلدارویژه طرحهای جنگلداری بهمورد نیاز برای اجرای طرح

 شوند.رو نمیهای پرشیب آلپ با مشکالتی از قبیل سیل یا لغزش روبهجنگلی حتی در ارتفاعات کوهستان

 صنایع چوب

موارد  بیشتریناند. ترین دوستان جنگلهای چوبی همیشه بهترین و مطمئنترین فروشندگان فرآوردهعنوان بزرگصنایع چوب به

شد ها رشد کرده و عمالً مانع رهای سلولزی درختان باکیفیت صنعتی بسیار نازل است که در اثر تخریب جنگلمورد نیاز این کارخانه

های الیت جنگل فراهم و نیاز روزافزون صنعت های مخروبه شرایط را برای گونهاند. احیای این عرصهدرختان باکیفیت صنعتی شده

قیمت و با کیفیت پایین دراند. هرگونه افزایش ناچیز های ارزانهای سلولزی معموالً نیاز زیادی به چوبکند. کارخانهبرطرف میرا نیز 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

66 
 

م المللی کشان را در بازار داخلی و بینشده آنها دارد و امکان رقابتقیمت مواد خام تأثیر بسیار زیادی روی قیمت محصوالت تمام

ها را مجبور به تعطیل کردن کارخانه و اعالم ورشکستگی کند. این مطلب با توجه به واردات چوب مورد نیاز آنها بسا آنکند و چهمی

از خارج احتیاج به برآورد اقتصادی دقیق دارد. عالوه بر این، واردات چوب با پوست همیشه مشکالت بسیار زیادی را در انتقال آفات 

شود. هزینه رو میهای گیاهی کشور نیز روبهمعموالً با مقاومت شدید مؤسسه آفات و بیماریآورد و وجود میو امراض به کشور به

اتشان در رود که واردها در مقابل قیمت آنها به حدی باال میای نیز برای این قبیل چوبپاشی و دیگر تدابیر قرنطینهکنی، سمپوست

های باکیفیتی که از آفریقا و هند یا دیگر . معموالً مقدار گرده بینهکنندگان شاید مقرون به صرفه نباشدبلندمدت برای مصرف

گیری را به خود اختصاص شود، ناچیز است و اتخاذ تدابیر بهداشتی در مقابل قیمت این مواد هزینه چشمکشورهای جهان وارد می

ه دنبال خواهد داشت کای بهمحیطییستها خود مشکالت و معضالت زپاشی گرده بینهدهد. ضمن اینکه مسائل و مشکالت سمنمی

حل محسوب شود، اما در بلندمدت قابل اغماض نخواهد بود. واردات چوب با توجه به مشکالت فراوان ممکن است برای زمانی کوتاه راه

ا کند، ور را احیهای کشهای جنگلی است باید بتواند با اتخاذ تدابیر مناسب جنگلمیلیون هکتار جنگل و عرصه 14کشوری که دارای 

ها دالر ارز به برداری قرار دهد و نیازهای بازار خود را از تولیدات داخلی برآورده سازد تا مانع از خروج میلیونتوسعه دهد، مورد بهره

( قادر درجه عرض جغرافیایی 59تا  51خارج از کشور شود. اگر کشور روسیه با شرایط آب و هوایی سخت و نامالیمی که دارد )تقریباً 

کند، پس کشور ایران هم باید با توجه به شرایط آب های خود است و به کشورهای دیگر نیز چوب صادر میبرداری از جنگلبه بهره

 ها اقدام کند.برداری از جنگلاش بتواند با اتخاذ تدابیر مناسب به احیا و بهرهو هوایی نسبتاً مناسب

 گسترش سطوح جنگلی

ویژه وجودآمده توأم با افزایش تدریجی دی اکسید کربن تأثیرات بسیار ناگواری بر محیط زیست بهوایی بهگرچه تغییرات آب و ه

بری زیادی کنند. افزایش دی اکسید کربن محیط، توانند از این تغییرات بهرهها میها خواهد داشت، اما از طرف دیگر جنگلجنگل

ای در کند. این تغییرات آب و هوایی باعث تغییرات عمدهویژه درختان فراهم میبهشرایط مناسبی را برای رشد بیشتر جوامع گیاهی 

ت ها خواهد شد. مدیریهای جنگلی نیز خواهند شد که مطمئناً پیامد آنها باعث تغییر مرزهای باالیی و پایینی جنگلها و جامعهگونه

بگیرد  کاری فاصلههای جنگلی را افزایش دهد، از جنگلطح کل عرصهتواند از این اتفاقات بهره جسته و با اتخاذ تدابیری سجنگل می

ها را به حداکثر ممکن ارتقا بخشد. یا به اجرا درآوردن چنین تدابیری و با فراهم کردن زمینه گسترش زادآوری طبیعی تنوع ژنی گونه

شود و پایداری و استمرار این منابع ارزنده در ها برآورده میای از وابستگان به جنگلها و نیازهای طیف گستردهاست که خواسته

سیلی های فها با توجه به تغییرات آب و هوایی و فاصله گرفتن از انرژیشود. مسئله گسترش سطح و حجم جنگلدرازمدت ضمانت می

محیط  د ضمن احیایتوانبرای کشورهایی که اقتصادشان به نفت وابسته است، اهمیت بسزایی دارد. توسعه و گسترش این منابع می

آبی، گسترش ای برای کشورها باشد. گرچه شرایط آب و هوایی، خشکسالی، کمچندان دور، منبع درآمد غنیای نهزیست در آینده

توان با اقدامات مناسب مانع کند، اما باز هم برای نجات طبیعت دیر نیست و میریزگردها و... در کشور ایران مراحل بحرانی را طی می

 روی بیشتر عوامل تخریبی محیط شد./پیشاز 
http://www.iana.ir/fa/news/42708/%D8%A7%D9%84%DA% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 تهدید می کند؟چه عواملی منابع طبیعی و جنگل ها را 

افراسیابی گفت: عوامل مختلفی نظیر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی،چرای بیش از حد دام، آتش سوزی جنگل ها و برداشت های 

ها مراتع بهمن افراسیابی مدیر کل حفاظت، حمایت سازمان جنگل.غیر مجاز از منابع تهدید و تخریب منابع طبیعی را به همراه دارد

با اشاره به وضعیت حفاظت از  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزیو آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار 

منابع طبیعی اظهار داشت: تغییرات اقلیمی و خشکسالی اخیر اثرات نامطلوبی بر پوشش گیاهی و تخریب منابع طبیعی داشته که 

در این خصوص سازمان جنگل ها در اجرای طرح ها و پروژه ها اثرات تغییرات اقلیمی را لحاظ نموده و همواره تالش می کند تا از 

های مرتعی یکی دیگر از عوامل تهدید و تخریب است، وی با اشاره به اینکه بهره برداری بی رویه از عرصه.اثرات نامطلوب آن بکاهد

برابر ظرفیت مراتع می تواند اثرات نامطلوبی در از بین رفتن پوشش  2.5افزود: بهره برداری بیش از توان سرزمین از قبیل چرای 

مامورین حفاظتی توجه و نظارت مستمری بر کنترل پروانه  داشته باشد از این رو  صه ها برای فرسایش گیاهی و مستعد شدن عر

های غیر مجاز از منابع جنگلی برای نیاز مصرفی ساکنان مناطق است، گفت: با توجه به افراسیابی با اشاره به برداشت.ها دارند

وته از سوی ساکنان مناطق جنگلی و بیابانی برای تامین نیاز مصرفی هزارتن ب 600میلیون متر مکعب چوب و  8سوخت ساالنه 

 .شود جلوگیری نماییمخود سعی کردیم با جایگزینی انرژی نو از خساراتی که به مراتع وارد می

ین جنگل های کشور را تهدید می نماید که بد وی ادامه داد: تخریب و تصرف عرصه های منابع طبیعی از دیگر مواردی است که 

منظور سازمان با اجرای پروژه هایی از قبیل گشت و مراقبت و همچنین احداث خط حائل بین عرصه های ملی و مستثنیات مانع از 

مدیر کل حفاظت، حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه آتش سوزی یکی از مشکالت .تخریب و تصرف می گردد

افتد از این رو به دنبال ها اتفاق میان کرد: با توجه به گرم شدن کره زمین حریق در تمامی کشورها است، عنوعمده تخریب جنگل

های مراقبتی، به گفته وی طی سه سال اخیر تجهیز ماشین آالت و ادوات، گشت.رصد، پایش و پیش بینی قبل از وقوع هستیم

 .آتش سوزی بسیار کارساز بوده است ای اعتباری مستقل برای مهارمشارکت مردم و تخصیص ردیف بودجه

این مقام مسئول با بیان اینکه خسارت آفات و بیماری ها طی سال های اخیر به منابع طبیعی تشدید یافته، گفت: طی سال های 

وار خبرخی آفات و بیماری ها نظیر شپ پره و بیماری بالیت به درختان شمشاد در جنگل های هیرکانی و هجوم پروانه جوانه  اخیر 

و سوسک چوبخوار به جنگل های بلوط و زاگرس و همچنین هجوم جانوری بنام تنی و گونه های گیاهی نیمه انگلی به جنگل های 

ایران تورانی خسارات زیادی وارد کرد که دراین خصوص سازمان با پایش، نظارت و شناسایی مناطق بحرانی اقدامات مدیریتی و 

های سازمان در بحث حفاظت بر دو اصل وی با بیان اینکه سیاست.ل آفات و بیماری ها انجام داداجرایی نسبت به پیشگیری و کنتر

ها اثر بخشی بیشتری داشته باشند های ارجایی درون سازمان بایکدیگر مشارکت دارند تا پروژهاستوار است، اظهار کرد: تمامی واحد

ای داشتند که بدین منظور طی چند ها نقش ویژهقالب مردم در احیا بیابانضمن آنکه در طول تاریخ منابع طبیعی به ویژه بعد از ان

 .سال اخیر دیدگاه حفاظت حاکمیت به حفاظت مشارکتی تغییر یافت

http://www.yjc.ir/fa/news/6049069/%DA%86%D9%8 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۲۳ : تاریخ

زاده به عنوان رئیس جدید مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم بر اساس حکم وزیر جهاد کشاورزی، دکتر مسعود هاشم

  .سازی رازی معرفی شد

و سرم سازی رازی، مراسم تودیع و ، به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات واکسن خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

معارفه رئیس موسسه رازی پیش از ظهر امروز با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس 

سازمان دامپزشکی کشور، پروفسور شفیعی پیش کسوت موسسه رازی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان تحقیقات، 

 .ویج کشاورزی، اعضای هیئت علمی، کارکنان و کارشناسان این موسسه برگزار شدآموزش و تر

در این مراسم بر اساس حکم وزیر جهاد کشاورزی، زحمات دکتر حمید کهرام به عنوان رئیس سابق این موسسه مورد تقدیر قرار 

 .گرفت و دکتر مسعود هاشم زاده به عنوان رئیس جدید این موسسه معرفی شد

اشم زاده که دکترای دامپزشکی و دکترای تخصصی بیماریهای طیور از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران را داراست، مسعود ه

، 70، معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور در دهه 60مدیر کل دامپزشکی وزارت جهاد سازندگی در اواخر دهه 

ژوهش و نیز معاون تضمین کیفیت موسسه رازی را در کارنامه سوابق ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور، معاون آموزش و پ

 .شغلی خود دارد

 .دکتر حمید کهرام نیز به عنوان معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شد
//www.farsnews.com/newstext.php?nn=http:13960123001114 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 معاون جدید پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی منصوب شد

این مؤسسه طی حکمی از سوی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی حسن حاج نجاری به عنوان معاون پژوهش و فناوری 

تالش های  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، حسنی رئیس این مؤسسه با تقدیر از.منصوب شد

پژمان آزادی معاون سابق پژوهش و فناوری مؤسسه در طی دوره تصدی وی، به برخی از اقدامات انجام شده طی یک سال اخیر 

ستمرار و ارتقای برنامه های سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی مؤسسه در قالب پایه گذاری گروه وی بر ضرورت ا.اشاره کرد

های ژنتیک و به نژادی، فناوری تولید و فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت در پژوهشکده های تابعه، ساختار سازی تشکیالت 

یریت دانش و اطالعات، راه اندازی کمیته فنی مؤسسه و کارگروه حوزه معاونت پژوهش و فناوری در قالب مدیریت پژوهش و مد

های تخصصی پژوهشکده ها، راه اندازی هیات ممیزه و بررسی بهنگام پرونده های ارتقای اعضای هیات علمی مؤسسه، تشویق و 

 ترغیب فعالیت های پژوهشی مؤسسه در مشارکت با بخش خصوصی و عقد قراردادهای تجاری تأکید کرد. 

ئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی با اشاره به ضرورت توجه به معرفی ارقام جدید، تسریع و تسهیل سازی عقد قراردادهای انتقال ر

 فناوری، توجه به امور آموزشی و ترویجی، تقویت ارتباطات علمی و پژوهشی بین مؤسسات را یادآور شد.

فناوری مؤسسه بر ضرورت توجه به سیاست ها و برنامه های مؤسسه تأکید  براساس این گزارش، در این جلسه معاون جدید پژوهش و

حسن حاج نجاری قاطعیت و صمیمیت را به عنوان دو اهرم اساسی در پیشرفت و تحقق اهداف و برنامه ها یادآور شد و ساماندهی .کرد

 ابعه را ضروری دانست.و توجه به همکاران در سطوح کارشناسی و تکنسینی در پژوهشکده ها و ایستگاه های ت

لوح یادبودی به  براساس این گزارش، در پایان جلسه تودیع و معارفه معاون پژوهش و فناوری مؤسسه از سوی رئیس این مؤسسه

تالش های آزادی در زمان تصدی مسئولیت وی و نیز حکم انتصاب حاج نجاری به عنوان معاون پژوهش و فناوری مؤسسه، به  خاطر

گفتنی است در جلسه تودیع و معارفه معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی رئیس، معاونان، مدیران .آنان اعطاء شد

 ستادی و برخی از رؤسا و معاونان پژوهشکده های تابعه این مؤسسه حضور داشتند.

na.ir/fa/news/http://www.ia42798/%D9%85%D8%B9%D 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 های ترویجی منصوب شدمدیرکل جدید دفتر شبکه دانش و رسانه

طی حکمی از سوی معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج علیمراد سرافرازی به سمت مدیر کل دفتر شبکه دانش و 

 .ترویجی منصوب و معرفی شدهای رسانه

به گزارش ایانا از روابط عمومی معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، طی حکمی از سوی معاون ترویج علیمراد سرافرازی 

 های ترویجی منصوب و معرفی شد.به سمت مدیر کل دفتر شبکه دانش و رسانه

و ترویج طی سخنانی در مراسم معرفی مدیر کل جدید دفتر شبکه دانش و کاظم خاوازی معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش 

رسانه های ترویجی، ضمن معرفی و برشمردن محاسن اخالقی و دانش تخصصی وی، از زحمات مهران ابوالحسنی مدیرکل سابق این 

 .دفتر تقدیر کرد

 رویج بود.گفتنی است سرافرازی قبالً مشاور معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ت
http://www.iana.ir/fa/news/42903/%D9%85%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۳ : تاریخ

 تهران+ جدولقیمت انواع میوه و سبزی در 

تومان رسیده  5100قیمت انواع میوه با عبور از تعطیالت نوروز همچنان روال گذشته را داشته، اما موز با کمی افزایش به کیلویی  

 ن است که همچنان برخی میوهمیدانی از سطح شهر تهران حاکی از آ ، گزارشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .است

هزار  9تا  8فروشند، تا جایی که هر کیلوگرم پرتقال جنوب هزار تومان می 6های سطح شهر انواع میوه را باالی کیلویی فروشی

 .هزار تومان رسیده است 6تومان و موز به کیلویی 

 :ستبار به شرح زیر اچین در سازمان میادین، میوه و ترهاما انواع میوه دست

 (قیمت میوه )تومان نوع میوه  ردیف 

 4800 پرتقال تامسون جنوب 1

 1700 پرتقال تامسون شمال 2

 3500 سیب زرد 3

 3500 سیب قرمز 4

 4500 کیوی 5

 3700 لیموشیرین 6

 5100 موز 7

 7300 فرنگیتوت 8

 2200 ایخیار گلخانه 9

 1700-1400 ایخیار بوته 10

 1100 هویچ 11

 1150 پیاز 12

 2000-1700 زمینیسیب 13

 3700-3300 گوجه فرنگی 14

 2700 کدو 15

 2000 بادمجان 16

 1400 کاهوی رسمی 17

 2900 ایفلفل سبز دلمه 18

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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 4800 فلفل دلمه رنگی 19

 3200 کلم بروکلی 20

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960123000457 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 میدان میوه و تره بار در تهران استاندارد شد 76

 .فقط با نشان استاندارد مجاز استبیات گفت: عرضه کاالهای مشمول استاندارد اجباری در فروشگاههای زنجیره ای 

مسلم بیات مدیرکل استاندارد استان تهران با توصیه به واحدهای تولیدی برای رعایت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ی استاندارد ایران همواره بر عرضه کاال در فروشگاه های زنجیره ای الزامات استاندارد و دریافت نشان استاندارد گفت: سازمان مل

 .نظارت دارد و از عرضه کاالهای مشمول استاندارد اجباری که فاقد نشان استاندارد باشند جلوگیری خواهد کرد

میدان میوه و  76ن گفت: تاکنون مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به استاندارد شدن برخی از میادین میوه و تره بار شهر تهرا

 2082وی ادامه داد: این استانداردها براساس استاندارد ملی به شماره .تره بار در تهران موفق به دریافت گواهی استاندارد شده است

ربرمی گیرند اعمال شده اند و بسیاری از موارد چون شرایط بهداشتی محل عرضه میوه و محصوالت گوشتی ، یخچال ها و ترازوها را د

بیات همچنین با اشاره به همکاری مسئوالن .و در آینده نیز موارد جدیدی چون ساختمان و تجهیزات نیز به آنها افزوده خواهد شد

مورد از استاندارد ملی تدوین شده ویژه میادین میوه و تره بار با همکاری  22میادین میوه و تره بار در تدوین و ثبت استانداردها گفت: 

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به وظیفه سازمان ملی استاندارد ایران در قبال نظارت .ئوالن میادین به ثبت رسیده استمس

 .بر ایمنی آسانسورها گفت: دادستان تهران به این موضوع ورود کرده و به کمک سازمان ملی استاندارد ایران آمده است

با تعامل خوب با سازمان استاندارد برای صاحبان سازمان هایی که هنوز نسبت به رفع نواقص ایمنی وی افزود: دادستانی استان تهران 

بیات ادامه داد: این نوع تعامل و هم افزایی میان نهادهای نظارتی شرایط را برای .آسانسورها اقدام نکرده اند، اخطاریه فرستاده است

 .می کند و همواره مورد انتظار مردم بوده استکنترل و نظارت دقیق بر موارد نقص ایمنی تسهیل 

http://www.yjc.ir/fa/news/6047789/%DB%B7% 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 کاهشی قیمت مرغ ادامه دار شدآخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ روند 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

، مرغ 550هزار و  4تومانی قیمت مرغ نسبت به ابتدای هفته خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  200از کاهش 

به .تومان است 950هزار و  6و خرده فروشی  300زار و ه 6های صنفی ، تحویل درب واحد150هزار و  6آماده به طبخ در کشتارگاه 

یوسف .تومان است 950هزار و  6تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  950هزار و  5گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

رئیس .هزارتومان است 15و فیله مرغ  13، سینه بدون کتف 12خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه با کتف 

اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به دالیل کاهش قیمت مرغ بیان کرد: کاهش تقاضا در برابر عرضه از جمله دالیل اصلی کاهش قیمت 

د و اضافه کرد: در وی از ثبات نرخ ماهی در بازارخبر دا.شود که این روند تا پایان ماه ادامه یابدمرغ در بازار است و پیش بینی می

هزارتومان، شوریده  31، هامور 500هزار و  37، سرخو 33، حلواسیاه 500هزار و  27، سنگسر 27حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب 

 .هزار تومان است 14و سالمون  500هزار و  8، آزاد 19، تیالپیا 12، قزل آال 30

 .تقاضا برای خرید ماهی احتمال کاهش مجدد نرخ در بازار وجود داردیوسف خانی تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا و کاهش 

http://www.yjc.ir/fa/news/6050880/%D8%A2%D8%AE%D8 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 های فرنگی همچنان در بازار می تازند/ تب تند گوجه فرنگی و سیب زمینی فروکش می کند + قیمت میوه

 .رودهای ممنوعه از جمله دالیل اصلی قاچاق به شمار میرئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت:افزایش تقاضا برای خرید میوه

با فرارسیدن سال جدید قیمت بیشتراقالم میوه و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

طبق روال  البته ناگفته نماند که .هزار تومان عبور کرد 8وه های پرمصرف از تره بار روند صعودی به خود گرفت به طوریکه نرخ می

آخرین بررسی روند از بازار سطح شهر نشان می دهد که تب قیمت .همه ساله نرخ میوه های نوبرانه سیر افزایشی پیداکرده است

ریکه نرخ مشخصی در مغازه های سطح شهر برخی محصوالت صیفی نظیر سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار بسیار باالست به طو

با اشاره به آخرین  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .برای آن وجود ندارد

 5تا  800هزار و  4هزارتومان،موز  6هزار تومان،سیب قرمز5سیب سفید مرغوب  روند قیمت میوه در بازار اظهار داشت: نرخ هر کیلو

تومان، خیار گلخانه  500هزار و 5تا  500هزار و  4،کیوی 8تا 7،پرتقال قاچاق 5تا  500هزار و  3هزارتومان،پرتقال با کیفیت شمال 

تا هزار تومان اعالم کرد و  600وی نرخ هر کیلو هندوانه را .تومان است 500هزار و  2تا  500،خیار بوته ای هزار و 500هزار و  3ای 

 .هزار تومان است 3تا  500هزار و  2، ملون 500هزار و  2تا  2اضافه کرد: همچنین نرخ هر کیلو طالبی 

له هزار تومان،چاقا 70تا  50مهاجران در خصوص آخرین وضعیت قیمت میوه های نوبرانه بیان کرد: قیمت هر کیلو گوجه سبز 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به آخرین .هزار تومان است 15تا  8هزار تومان،توت فرنگی  35تا  25کاشان،قم، گرمسار و ساوه 

،فلفل دلمه 500هزار و  2هزار تومان،گوجه فرنگی بوته ای  2تا  500وضعیت قیمت انواع صیفی اظهار داشت: سیب زمینی هزار و 

تومان  500هزار و  2تا  500و بوته ای هزار و  500هزار و  2،بادمجان گلخانه 500هزار و 4تا  4دلمه رنگی  ،فلفل500هزار و 2سبز 

وی تصریح کرد: قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی طی چند روز آینده با رسیدن محصول نو از بندرعباس، چابهار،بوشهر و .است

 .دزفول کاهش می یابد

 خارجی به میدان بازکرد افزایش تقاضا پای میوه های***

های ممنوعه در بازار اظهار داشت: سیب سبز و قرمز و گالبی از آمریکا، سیب سبز ایتالیا، وی درباره آخرین وضعیت توزیع میوه

 .ستا های قاچاق موجود در بازارسیرچینی، شبرنگ و گیالس از آفریقا، پرتقال از مصر و ترکیه، انبه از کنیا و آووکادو بخشی از میوه

های های هنگفت ضرورتی ندارد، افزود: افزایش تقاضا برای خرید میوههای قاچاق با قیمتمهاجران با اشاره به اینکه خرید میوه

، شبرنگ و شلیل 20تا  16وی ادامه داد: قیمت انواع سیب آمریکایی و ایتالیا .رودممنوعه از جمله دالیل اصلی قاچاق به شمار می

 20، سیرچینی 12، لیموترش ترکیه و برزیل 8، پرتقال مصری و ترکیه 20، سیر چینی 28، انگور 20، گالبی 20ا ، گالبی آمریک28

های قاچاق در بازار کاهش یافته است، عنوان کرد: اگرچه عرضه رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه توزیع میوه.هزارتومان است

 .ید در بازار کاهش یافته، اما همچنان شاهد عرضه انواع مختلفی در بازار هستیمهای قاچاق نسبت به ایام پیش از عمیوه

تن میوه  6الی  3های قاچاق تصریح کرد: طی بازرسی مامورین از میدان در هر نوبت وی در خصوص وضعیت کشف و ضبط میوه

 .شودقاچاق کشف و ضبط می

http://www.yjc.ir/fa/news/6051914/%D9%85%DB%8C 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۲۷ : تاریخ

 شود/ عدس هم غذای اغنیا است؟ یخ کاهش قدرت خرید مردم با شعار گرم انتخاباتی باز نمی

های ها با آنکه قرار بود آرامش اقتصادی طی چهار سال گذشته به مردم بازگردانده شود، اما به روایت آمار و گزارشطبق وعده

 .سال اخیر نه تنها تقویت نشده، بلکه تا پنجاه درصد در بخش کاالهای ضروری آب رفته است 4میدانی، سفره معیشت مردم در 

شود، یکی ، هر چهارسال یکبار، زمانی که ماراتن انتخابات ریاست جمهوری اغاز میفاطمه بیات- گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس

 .های مختلف استترین وعده های انتخاباتی بهبود وضعیت معیشت مردم با عنواناز جذاب

ها را از بین که آرامش اقتصادی را به مردم بازگردانده و نگرانیطی چهار سال گذشته نیز رئیس دولت یازدهم وعده داده بود 

 حاال باید پرسید چرا این شاه« کلید من کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می کند»اما آقای روحانی شما که گفته بودید .بردمی

 .کلید قفل بارزترین مشکل یعنی بهبود وضعیت معیشت مردم را باز نکرده است

 96ابان مولوی در تهران فروردین بازار خی

صرف نظر از تمام جوانب اقتصادی اگر تنها و تنها بازار کاالهای اساسی و سفره خانوار را برررسی کنیم، به گواه آمار و به شهادت 

 40قمی بین شود، تورم تک نرخی شده، نرخ اغلب کاالهای اساسی رفعاالن حوزه کاالهای اساسی در این چهار سال با آنکه ادعا می

هزار و  24سال گذشته از  4قیمت هر کیلو گوشت قرمز گوسفندی به روایت آمار بانک مرکزی در .درصد افزایش داشته است 70تا 

رسیده  (درصد افزایش 35هزار تومان )  37هزار تومان به  28درصد افزایش(، گوشت گوساله از  50هزارتومان )  36تومان به  500

هزار  6درصد افزایش(، حبوباتی همچون نخود و لپه از کیلویی  60تومان)  3400تومان به  2100شکر از  همچنین هر کیلو.است

هزار تومان )صد درصد افزایش(  13تومان به  6500درصد افزایش(، برنج درجه یک ایرانی از کیلویی  50هزار تومان ) 10تومان به 

 .درصد افزایش( داشته است 70مان )هزار تو 12هزار تومان به  7ای و تخم مرغ از شانه

درصد  15تومان )  5300به  4600درصد افزایش( و روغن مایع از  15 ) تومان 7200یه  6200در این بین تنها گوشت مرغ از 

 .اندکمترین میزان افزاش قیمت را در بین کاالهای اساسی و ضروری مصرف خانوار داشته ( افزایش

و  3300به  2500تومان، ماست پاستوریزه از کیلویی  2500تومان به  2100پاستوریزه از لیتری همچنین در بخش لبنیات، شیر 

اما به مدد نرخ تورم و کمبود نقدینگی و ناهمخوانی دستمزدها با .رسیده است 96تومان در سال  4560به  3500پنیر از کیلویی 

جامعه داده نشده، بلکه دغدغه نان شب به مراتب پررنگ تر شده  های زندگی حداقل در کالنشهرها نه تنها آرامش روانی بههزینه

اغلب فعاالن بخش عمده فروشی بازار کاالهای اساسی در مورد کارنامه چهار سال گذشته تنها نکته مثبتی که بر آن تاکید .است

د آمده و مردم به اندازه نیازشان خرید تری اتفاق افتاده و ثبات در بازار به وجوها با شیب مالیمدارند، این است که افزایش قیمت

 .خبری از رونق نیست و قدرت خرید مردم هم بسیار پایین آمده استکنند، اما می

ها امروز تا فردا بسیار متغیر بود و امروز ممکن گوید: پنج شش سال پیش نرخیگانه یکی از عمده فروشان بازار مولوی تهران می-ع

شد، اما در این چهار سال حداقل آرامش بر بازار حاکم شده، فارش بدهیم که فردا به دو برابر قیمت میبود، کاالیی مانند پسته را س

 .اما خبری از مشتری و خریدار نیست

 پولی دست مردم نیست، تا رونق اقتصادی شکل بگیرد

 :گویدسال اخیر می 4اساسی در سال سابقه در مورد وضعیت بازار کاالی  25آخوندی یکی از عمده فروشان مواد غذایی با  -ع 

و از طرفی  گیرد که پول در دست مردم باشد. االن مردم پولی برای خرید ندارندرونق اقتصادی زمانی شکل می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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بهتر است در مغازه هایمان را ببندیم و پولش را  .دهدهای سرسام آور از جمله مالیات امکان فعالیت مطلوب را به ما نمیهزینه

 .استرس هم نخواهیم داشت .انک و سودش را بگیریمبگذاریم در ب

ایم. مردم پول ندارند در این چهار سال هرسال دریغ از پارسال و حتی شب عید هم، که اوج فروش کاالهای اساسی است، نداشته

 اش را داده بودند؟که خرج کنند. کجاست آن آرامشی که وعده

 96ولوی تهران فروردین قیمت برنج به عنوان غذای دوم مردم در بازار م

 خرندمردم دیگر به اندازه نیاز روزشان جنس می

سال اخیر معتقد است: بازار از حالت  4م.محمدی از بنکداران مواد غذایی در مورد وضعیت اقتصادی در حوزه کاالی اساسی در 

کردند، اما اکنون همه به اندازه نیاز روزشان میخریدند و انبار یک زمانی مردم از ترس گرانی هر روز جنس می استرس درآمده،

 .خرندجنس می

گوید: با وجود رکود در این چند سال عنوان کرد و میوضعیت اخذ مالیات از اصناف را در چهار سال اخیر بسیار اسف بار او 

 .شودها افزوده میصد به قیمتدر 27گیرند، که منهای مالیات بر درآمد مقصد و فروشنده از ما مالیات می از سه طرف مبدا،

 96بازار مولوی تهران در فروردین 

 یک شهر و ده نرخ در اقتصاد آزاد /دالل ها به جای دولت بر بازار مدیریت کردند

گوید باید خود بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت های دولت یازدهم اعتقاد به اقتصاد آزاد است که مییکی دیگر از سیاست

رسد، در سایه کمبودها و نبود نظارت مورد سوء استفاده بسیاری قرار گرفته و با وجود وفور کاال باشد. موضوعی که به نظر میکاال 

 .ها افتاده استدر بازار تعیین قیمت به دست دالل

 تمرکز تنظیم بازار؛ قانون خوبی که بد اجرا شد

نظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، نظارت بر بخش خرده فروشی از طرفی با اجرای قانون تمرکز و پس از آنکه اختیار ت

بازار عمالً رها شد، چرا که حجتی وزیر جهاد کشاورزی همواره اعالم کرد که تامین و تولید محصوالت اساسی تا بازار بر عهده این 

 .معدن و تجارت است وزارتخانه است و در بخش خرده فروشی بر عهده سازمان حمایت و وزارت صنعت،

همین مسئله شفاف نبودن متولی تنظیم بازار سبب شد، تا در دو سال گذشته در حوزه اقالم اساسی از جمله برنج، حبوبات و 

 .رویه قیمت علی رغم موجود بودن کاال به اندازه نیاز بازار باشیمگوشت قرمز شاهد افزایش بی

های کند که در چهار سال اخیر با افزایش تعداد فروشگاهبه این نکته اشاره می یکی از تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ همچنین

ای و اجرای زنجیره تولید تا مصرف عمالً سیستم سنتی با مشکل مواجه شده و راهکاری برای این تغییر رویکرد دیده نشده زنجیره

 .است

 دل پردرد مردم

های گوید: از نظر اقتصادی اتفاقی که بر سر سفرهنامه اقتصادی دولت یازدهم میبهادری خانمی میانسال و البته کارمند در مورد کار

( با صد هزار تومان به راحتی ارزاق 92چهار سال پیش )سال  .ما ملموس باشد، نیفتاده و تازه قدرت خریدمان هم کمتر شده است

 .مان بپردازیمتوانستیم، بخریم االن باید سیصد هزار تویک ماه را به جز گوشت و مرغ می

گوید: در دولت یازدهم دلمان به ادامه طرح مسکن مهر خوش بود که به جایی نرسید و بیمه سالمت هم که قرار بود برای وی می

قشر محروم از بیمه اجرا شود، در سال آخر دولت کارکرد خود را از دست داده و فرزندم که در پی بیماری در حال از دست دادن 

 .امکان استفاده از این نوع بیمه را ندارد بینایی خود است،

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گوید: در پنج سال قبل با پول حداقلی امکان گذران زندگی را داشتیم، ولی دار است، میزنی جوان که مسئولیت خانواده را عهده

سه فرزند یتیم با ای را تحویل داده و با اکنون با گران شدن همه چیز عرصه بر ما تنگ شده است. پس از فوت همسرم خانه اجاره

 .کنمام زندگی میخانواده

 96قیمت حبوبات در بازار مولوی تهران در فروردین 

 کنیمکاالهای اساسی را با یارانه تهیه می

دلمان به همبن یارانه خوش است که ظاهرا قرار است آن را قطع کنند. هر ماه با یارانه چهارنفری، حداقل خرید خانه را انجام 

 .ها بیفتدظاهرا قرار نیست اتفاقی در قیمتدهم، ولی می

هزار تومان در  4عدس از کیلویی  .های کم بضاعت برنج و حبوبات بود که االن قدرت خرید آن را هم نداریمزمانی قوت خانواده

 هزار تومان رسیده، این بود وعده آقای روحانی؟ 8این چهار سال به 

گوید: خداوکیلی کدام های اصلی زندگی دارد و میکامپیوتری است، دل پردردی از هزینهمردی جوان که ظاهرا کارگر یک شرکت 

هزار تومان باال می رود، چقدر حساب  2کنند که بفهمند وقتی گوشت کیلویی یک از این دولتمردان با حقوق کارمندی زندگی می

 .ریزدو کتاب زندگی من کارگر به هم می

هزار تومان برای خرید دو کیلو گوشت، پنج کیلو مرغ، پنج کیلو برنج و میوه و  400فقط باید  یک زوج جوان هستیم که ماهانه

ها توانیم برای کرایه خانه و سایر هزینهسایر ارزاق هزینه کنیم، حاال شما حساب کنید با حقوق ماهانه یک میلیون تومان چقدر می

 در نظر بگیریم؟

 !اشدسوالی که شاید پاسخ آن چندان ساده نب

ها قرار برای داشتن جامعه ای پویا و سالم تقویت قدرت خرید مردم حداقل در بخش کاالهای اساسی باید در اولویت همه دولت

ای را در دولت یازدهم نادیده گرفت، اما باید دید خروجی توان کارهایی همچون به نتیجه رساندن مذاکرات هستهاگرچه نمی.گیرد

 بر سر سفره مردم چه بوده است؟های این دولت تمام تالش

های تواند هزینهآمارهای وزارت بهداشت حاکی از کاهش شدید سرانه مصرف شیر، پروتئین و میوه در سنین رشد دارد که می

 .جبران ناپذیری در سالهای آتی بر کشور تحمیل کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960115000636 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۳ : تاریخ

 مجوز دولت برای همکاری دامپزشکی ایران با برزیل و ارمنستان

اشت دام و دامپزشکی هیأت وزیران به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه بهد 

  .بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و دولت جمهوری ارمنستان اقدام نماید

ایران و همه رییس جمهور با تشکر از مرکز آمار  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزرات جهاد کشاورزی، خبرگزاری فارسبه گزارش 

مشارکت داشتند، جهت گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه های اجرایی را  1395کسانی که در برگزاری شایسته سرشماری سال 

 .استقرار نظام آمارهای ثبتی دانست و همه دستگاه های اجرایی را به همکاری در جهت دستیابی به این هدف مهم توصیه کرد

وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رساین دولت، حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 .حلیل روندها و برنامه ریزی برای آینده می دهدتصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش بینی و ت 1395سال 

اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته 48.4در این سرشماری، بیش از 

شده  درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور 50میلیارد تومان و کاهش  120جویی به میزان 

درصد آن را  51نفر است که  270هزار و  926میلیون و  79براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل .است

نفر است که از این  35هزار و  196میلیون و  24تعداد کل خانوار کشور معادل .دهنددرصد آن را زنان تشکیل می 49مردان و 

 .بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می دهد 3.4بُعد خانوار مناطق شهری و  3.3بُعد خانوار کل کشور،  3.3میزان، 

نفر در هر سال(  955320درصد ) 1.24معادل  1390-1395همچنین متوسط رشد ساالنه جمعیت کل کشور بین سال های 

ای همدان و خراسان شمالی برآورد شده است که استان های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و استان ه

درصد و در  90.9سال به  6میزان با سوادی کشور در جمعیت باالی .پایین ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده اند

 .گزارش شده است 95تا  90درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال های  94.7سال به  10-49جمعیت 

میلیون و  2به  90هزار در سال  660هزار واحد از یک میلیون و  900نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش براساس این 

 299هزار و  13واحد مسکونی و استان ایالم با  986هزار و  489استان تهران نیز با .افزایش یافته است 95هزار در سال  580

 .واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده اندواحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین 

درصد  0.73درصد از کل جمعیت کشور و استان ایالم کمترین میزان جمعیت را با  16.6استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با 

درصد  60.6، بالغ بر 1395همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال .درخود جای داده اند

درصد نیز در واحدهای مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این  30.8ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و 

 .درصد نیز در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می کنند 60.7درصد در آپارتمان ها و  39.3تعداد، 

گانهیأت وزیران با اصالح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موافقت کرد. به اصالح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمند

موجب این اصالحیه، وزیر کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یاد شده 

 وان بدهی دولت منظور شدمیلیارد ریال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به عن 635بیش از .افزوده شدند

نامه هیأت وزیران مصوب کرد بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین

 .کل کشور، بابت اصل و سود تسهیالت دریافتی به حساب بدهی دولت منتقل شود 1386اجرایی قانون بودجه سال 

 1396وجوه ناشی از ارزش معامالتی امالک در سال  تعیین مأخذ محاسبه عوارض و

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تعیین شد. بر این اساس، در  1396با تصویب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معامالتی امالک و اراضی در سال 

یب کمیسیون به تصو - 1394مصوب  -مناطقی که ارزش معامالتی امالک در اجرای مقررات اصالحی قانون مالیات های مستقیم

درصد ارزش معامالتی مصوب  85معادل  1396های تقویم امالک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال 

 .گرددتعیین می 1395سال 

 اصالح اساسنامه سازمان خصوصی سازی

ه یاد شده، سازمان خصوصی سازی سازی موافقت کرد.به موجب اصالح اساسنامهیأت وزیران با اصالح اساسنامه سازمان خصوصی

موظف است بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند.این سازمان همچنین موظف 

 .است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام نماید

 ی اصالح قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمتدرخواست دولت از مجلس برای ادامه بررس

هیأت وزیران از مجلس شورای اسالمی درخواست کرد کار ادامه بررسی الیحه اصالح ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان 

 .بالینی نظام سالمت را در دستور کار خود قرار دهد

 همکاری در زمینه دام و دامپزشکی امضا می کندایران با برزیل و ارمنستان موافقت نامه 

هیأت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( و امضای موقت موافقت نامه 

دولت جمهوری همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و 

 .ارمنستان اقدام نماید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960123001220 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 عددسازی تا فروش نماد کشاورزی

های آخر دولت اصالحات منجر به برپایی جشن شکرگزاری خودکفایی گندم شد؛ بخش کشاورزی درخششی که در سال بعد از

 .های توام با خشکسالی دولت نهم و دهم نصیب کشاورزان شدروزهای خوشی ندید. سیر نزولی تولیدات عاقبتی بود که در سال

برداری واقعیت های بعد از آن رسید؛ اما مقامات از پردهو سال 1387 ر سالمیلیون تن د 70میلیون تن در سال به  100تولیدات از 

 .ها در این بخش آغاز شدهراس داشتند و اینگونه شد که عددسازی

های آخر دولت اصالحات منجر به برپایی جشن شکرگزاری خودکفایی گندم شد؛ بخش کشاورزی بعد از درخششی که در سال

های توام با خشکسالی دولت نهم و دهم نصیب کشاورزان شد. زولی تولیدات عاقبتی بود که در سالروزهای خوشی ندید. سیر ن

برداری واقعیت های بعد از آن رسید؛ اما مقامات از پردهو سال 1387 میلیون تن در سال 70میلیون تن در سال به  100تولیدات از 

 .آغاز شد ها در این بخشهراس داشتند و اینگونه شد که عددسازی

لس های مجآزمایی بزنند. مرکز پژوهششد تا تحلیلگران دست به راستیگذشت و عمر دولت پاک دست تمام میباید سال از آن می

  .درصد آمار جعلی خارج شد 25ها این وظیفه را برعهده گرفت و سرانجام از دل بررسی

ای به قوه قضاییه، آمارهای دروغین هم برگ ی ساختمان شیشهترین نماد کشاورزی یعنبنابراین در کنار هدیه کردن برجسته

اش در این بخش اقتصادی فراموش کند عملکرد چهار سالهدیگری از کارنامه وزیر جهادکشاورزی دولت دهم شد. وی اما گمان می

بار جوهر کاندیداتوری، اینبه این ترتیب با جسارت وارد ساختمان وزارت کشور شده تا با آغشته کردن انگشت خود به  .شده است

 .خود را برای مدیریت نه بخش کشاورزی بلکه کشور آماده کند

 های خشکدرصدی در سال 14رشد 

درصد رشد تولید  14ساله؛ وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم اعالم کرد  4کنیم به عملکرد بخش کشاورزی در دو دوره نگاهی می

شدت کاهش یافته بود و هم سطح زیر کشت بدون ها بهامه گنجانده شد که هم بارندگیداشته است. این عدد در شرایطی در کارن

دهد که میزان منابع آب در نشان می 1391تا  1388و  1385تا  1382بررسی انجام شده در دوره زمانی  .ای باقی بودهیچ توسعه

نسبت به دوره اول مورد بررسی بیش از  91تا  88رو بوده است. میزان روان آب در دوره دسترس بخش با کاهش چشمگیری روبه

درصد کاهش داشته است. در این دوره سطح زیر کشت اراضی آبی فقط یک  5/7درصد کاهش و آب زیرزمینی نیز حدود  38

لید وترین نهاده تولید یعنی آب است میزان تکننده مهمهای نام برده شده که تامیندرصد افزایش داشته است اما برخالف شاخص

با اینکه سطح زیر کشت اراضی آبی و همچنین سطح زیرکشت کل تولیدات  88بعد از سال .درصد افزایش داشته است 14حدود 

که  ها سطح زیرکشت آبیشدت افزایش یافته است. در این سالها بهگیاهی تغییر چندانی نداشته است اما میزان تولید در این سال

هزار هکتار افزایش یافته این درحالی است که طبق آمار  450کند حدود ی کشور را تامین میدرصد از تولیدات گیاه 90حدود 

 .میلیون تن افزایش داشته است 23اعالمی میزان تولید بیش از 

 ها از منظر تراز تجاریاثبات عددسازی

االیی رو به افزایش بوده است تا با سرعت ب 84دهد که میزان واردات محصوالت کشاورزی بعد از سال آمارهای گمرک نشان می

رسیده است. واردات این محصوالت از نظر ارزشی  91میلیون تن در سال  22به بیش از  84میلیون تن در سال  6/8جایی که از 

ی میلیارد دالر رسیده است و تراز تجاری محصوالت کشاورزی از نظر وزن 2/14میلیارد دالر به بیش از  2/3نیز در مدت مشابه از 

روندی  84تا  80میزان واردات محصوالت کشاورزی از سال .میلیون تن رسیده است -5/17به حدود  84میلیون تن در سال  -4/6
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با وجود اینکه میزان تولید به دلیل بهبود شرایط اقلیمی افزایش قابل توجهی داشت میزان  84رو به کاهش داشت اما بعد از سال 

میلیون تن به  10به دلیل خشکسالی شدید میزان واردات با یک جهش قابل توجه از  87ر سال واردات همزمان افزایش یافت. د

میلیون تن رسید و در سال بعد از آن با وجود بهبود شرایط اقلیمی همان روند واردات ادامه پیدا کرد تا جایی که در  17بیش از 

 84تا  80های د. سرانه واردات محصوالت کشاورزی بین سالمیلیون تن واردات در محصوالت کشاورزی ثبت ش 22رکورد  91سال 

دهد. در این سال سرانه واردات به شدت افزایش نشان میسرانه واردات به 91با یک شیب مالیم افزایش یافت ولی بعد از سال 

شده است. هرچه میزان  است. میزان تولید و واردات دارای یک رابطه تعریف 80برابر سال  5/4دالر رسید که حدود  185حدود 

در آمارهای وزارت جهادکشاورزی و  87تولید افزایش یابد میزان واردات کم خواهد شد و برعکس. این رابطه منطقی تقریبا تا سال 

رفت میزان واردات به جای به شکلی که هرچه میزان تولید باالتر می .گمرک وجود داشت اما از آن سال به بعد این رابطه تغییر کرد

میزان سرانه عرضه محصوالت کشاورزی که حاصل جمع خالص واردات و تولید به  .یافتاینکه کاهش یابد همسان با آن افزایش می

کیلوگرم بوده است اما در چهار سال آخر یعنی بعد از  1382دارای رقم متوسطی در حدود  84ازای هر نفر در سال است تا سال 

لوگرم رسید. با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم در ایران افزایش کی 1590این عدد به بیش از  88سال 

را با چهار  91تا  88مصرف مواد غذایی تقریبا غیرممکن است. اگرچه میزان مصرف محصوالت کشاورزی چهار سال اخیر یعنی سال 

ه این دهد ک. بررسی روند تغییرات تولید و واردات نشان میتوان میزان تولید را برآورد کردبرابر بدانیم آنگاه می 84سال منتهی به 

با  91تناسب این دو پارامتر از بین رفته تا جایی که در سال  84کنند اما از سال کامال یکدیگر را توجیه می 84دو پارامتر تا سال 

 .یابدافزایش میزان تولید میزان واردات نیز افزایش می

 به شدساختمان وزارت جهادکشاورزی ه

این وزیر تنها در بخش تولید نمرات منفی در کارنامه ندارد. یک نقطه تاریک دیگر در عملکرد او واگذاری ساختمانی است که بلوار 

ای نیمه ساخته بود، وزیر وقت کشاورزی برای مقابله با کشاورز از آن نام گرفته است. چهار دهه قبل در حالی که ساختمان شیشه

ای نیمه ساخته با تمامی مخاطراتی که در یک ساختمان نیمه کاره ها، در مجموعهبه وسیله سایر وزارتخانه تصرف این ساختمان

تواند وجود داشته باشد، کار خود را آغاز کرد تا شان و جایگاه کشاورزی ایران را متناسب با کاخی که برای این بخش ساخته می

به بهانه اینکه خادمین بخش کشاورزی باید در مزرعه باشند، این ساختمان را  شده، ترسیم کند. اما وزیر کشاورزی دولت دهم،

ای از تهران انتقال داد تا کشاورزان، امروز، برای گرفتن مجوزی ساده سراسر های خود را به گوشهتخلیه کرد و هر یک از معاونت

دولت نهم نیز معاونت آب، خاک و صنایع این  البته پیش از خلیلیان، اسکندری وزیر کشاورزی.کالنشهر تهران را طی کنند

آباد کرج، مسوولیت مهمی وزارتخانه را به بهانه کاهش تمرکز در تهران به استان البرز فرستاد تا این معاونت در انزوای حسین

عنوان کرد این  هرچند ابتدا وزیر کشاورزی  های نوین آبیاری و غیره را از دور مدیریت کند.همچون تسطیح اراضی، توسعه روش

گذاری کشاورزی، این بخش توسعه یابد اما گذشت زمان نشان داد که شود تا با پول آن در صندوق سرمایهساختمان فروخته می

 20گیری ساختمان این ساختمان بدون دریافت مبلغی به قوه قضاییه واگذار شد. با آغاز به کار دولت یازدهم تالش برای بازپس

ای وزارت جهاد کشاورزی در بلوار کشاورز تهران که در دولت دهم به قوه قضاییه واگذار شد، بیشتر شد. اما نهایتا طبقه شیشه

 .ای را بازپس گیردحجتی، وزیر جهادکشاورزی دولت یازدهم نتوانست ساختمان شیشه

ttp://www.iana.ir/fa/news/h42742/%D8%B9%D8%AF%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

برابری تولید و کاهش مصرف آب با توسعه کشت های  10هکتار زمین برای احداث گلخانه/ افزایش  1100واگذاری 

 گلخانه ای

 .ر زمین برای احداث گلخانه در اختیار متقاضیان قرار گرفته استهکتا 1100معاون شرکت شهرک های کشاورزی گفت: تاکنون 

به گزارش ایانا از صدا و سیما، سید رحمت اهلل پریچهر با اشاره به اینکه ایجاد و ساماندهی شهرکهای گلخانه ای و آماده سازی 

 :دستور کار این شرکت قرار دارد افزود زیرساخت های تولید مانند تامین آب، برق،گاز، خیابان کشی، قطعه بندی و دیوار کشی در

درصد تسهیالت به صورت وام با  70تسهیالت مورد نیاز احداث این شهرک ها از محل صندوق توسعه ملی فراهم شده است و 

شاورز درصد از سرمایه مورد نیاز برای احداث گلخانه ها آورده ک 30وی گفت: .ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد 6بازپرداخت 

معاون فنی و .درصد است 11تا  10درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته  14.5است و سود تسهیالت نیز در مناطق توسعه یافته 

اجرایی شرکت شهرک های کشاورزی تاکید کرد: بازپرداخت تسهیالت بانکی پس از سه سال یعنی از زمانی که واحد گلخانه ای به 

هکتار واحد گلخانه ای ایجاد  700هزار و  16پریچهر افزود: بر اساس برنامه ششم باید حدود .ی شودتولید اقتصادی می رسد آغاز م

وی گفت: صرفه جویی و افزایش بهره .درصد این برنامه از سطح مجتمع ها و شهرک های گلخانه ای تامین خواهد شد 40شود که 

معاون فنی و اجرایی شرکت .ز فضای باز به گلخانه هاستوری آب مهم ترین دستاورد انتقال کشت محصوالت سبزی و صیفی ا

هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت محصوالت سبزی و صیفی اختصاص دارد که با احداث و  400شهرک های کشاورزی افزود: 

 .هزار هکتار از گلخانه ها فراهم می شود 40توسعه گلخانه ها امکان انتقال این مزارع در 

لیتر آب مصرف می  400اساس برآوردهای انجام شده بطور متوسط برای تولید هر کیلو گوجه فرنگی در فضای باز وی افزود: بر 

 .لیتر کاهش می یابد 40شود در حالی که در گلخانه میزان مصرف آب به کمتر از 

برابر میزان  10گلخانه  معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک های کشاورزی گفت: میزان تولید محصول گوجه فرنگی در یک هکتار

پریچهر افزود: اگر فقط کشت گوجه فرنگی و خیار را از فضای باز به گلخانه منتقل کنیم، .تولید این محصول در فضای باز است

تن خیار تولید  350تن گوجه فرنگی و  400میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی می شود و در هر دوره کشت نیز حدود  3بیش از 

نفر اشتغال ایجاد می شود و یکی از بخش هایی است که می تواند به  10تا  6ی گفت: در هر هکتار گلخانه نیز برای و.خواهد شد

 .عنوان افزایش اشتغال مورد نظر قرار گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/42766/%D9%88%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 سرعت کشورها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش آب و فاضالب کافی نیست

براساس گزارش تازه منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی و بخش آب سازمان ملل، کشورها با سرعت کافی به سمت هدف 

 .کنندضالب از اهداف توسعه پایدار حرکت نمیتعیین شده در بخش آب و فا

ا گوید: امروز، تقریب، مدیر سازمان بهداشت جهانی، دکتر ماریا نیرا در این باره میوبسایت سازمان بهداشت جهانیبه گزارش ایانا از 

کنند که آنها را در معرض خطر ابتال به وبا، اسهال خونی، دو میلیارد نفر در جهان از منبع آب آشامیدنی آلوده به مدفوع استفاده می

است که آلودگی آب آشامیدنی علت بیش از نیم میلیون مرگ و میر ساالنه  دهد. به گفته نیرا: برآورد شدهحصبه و فلج اطفال قرار می

 های روده، شیستوزمیازیس و تراخم است. ای مانند کرمدر اثر اسهال و عامل مهم چند بیماری در مناطق حاره

یافت، مگر آنکه  کند که کشورها به هدف جهانی دسترسی همگانی به آب آشامیدنی سالم دست نخواهنداین گزارش تاکید می

 گذاری بیشتر را برای این امر مهم در اقدامات خود قرار دهند. منابع مالی موثرتر و افزایش سرمایه

، کشورها بودجه خود را برای 2017با توجه به تجزیه و تحلیل گزارش سازمان ملل متحد و ارزیابی بهداشت آب آشامیدنی در سال 

کند که اند. با این حال گزارش تاکید میدرصد به نسبت سه سال گذشته افزایش داده 4.9بهداشت و سالمتی آب با نرخ متوسط 

درصد از کشورها، تامین اهداف مالی برای آب و فاضالب بهداشتی، برای دسترسی به اهداف تامین آب بهداشتی ناکافی  80هنوز در 

های اساسی تعریف شده که ممکن است سی به زیرساختاست. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اهداف ملی فعلی در دستر

گذاری در ریزی برای سرمایهرسد در چنین روندی برنامهنظر میطور مداوم نباشد. بهشامل ارائه خدمات ایمن و قابل اعتماد به

است، دور  2030سال  جهت دسترسی به اهداف جهانی توسعه پایدار که یکی از آنها دسترسی همه مردم به آب سالم و بهداشتی تا

نیاز  ها،گذاری در زیرساختاز انتظار باشد. برای دستیابی به اهداف جهانی توسعه پایدار، بانک جهانی تخمین زده است که سرمایه

 شود. های نگهداری نمیمیلیارد دالر در هر سال دارد، این هزینه برآورد شده شامل هزینه 114ها تا سقف به سه برابر شدن هزینه

کشور توانایی  147دهد که در های قبلی انجام شده نشان میکه در بسیاری از کشورها شکاف بودجه گسترده است، بررسیدر حالی

تجهیز منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار هزاره به نسبت نیمی از مردمی است که منبع آب تصفیه شده دارند و 

د به اهداف توسعه پایدار مربوط به بهداشت دست پیدا کنند. اهداف بلند توسعه پایدار جهانی نیاز به تالش انکشور توانسته 95تنها 

 های مالی از اهدا کنندگان دارد. ها و کمکها، تعرفهجمعی هماهنگ و خالقانه برای تجهیز بودجه از تمام منابع مانند مالیات

این چالشی است که ما باید قادر به "المللی کار متحد و مدیر کل سازمان بین به گفته گای رایدر، رییس بخش آب سازمان ملل

تواند مزایای قابل توجهی برای سالمت انسان و توسعه عملکرد، تولید و حل آن باشیم و افزایش سرمایه گذاری در آب و فاضالب می

 /"اشتغال را به همراه داشته باشد.
http://www.iana.ir/fa/news/42735/%D8%B3%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 جلسه ویژه هیات دولت برای اقدامات جبرانی به خسارت دیدگان سیل اخیر

مدیریت بحران آذربایجان غربی از جلسه ویژه هیات دولت وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهور در حاشیه برگزاری جلسه ستاد 

به گزارش ایانا به نقل از پاون، حمید چیت چیان وزیر نیرو و نماینده .برای اقدامات جبرانی به خسارت دیدگان سیل اخیر خبر داد

آذربایجان غربی را مورد ویژه رئیس جمهور در رسیدگی به امور سیل زدگان با سفر به ارومیه آخرین وضعیت مناطق سیل زده 

وی شب گذشته با شرکت در جلسه مدیریت بحران آذربایجان غربی در ارومیه، پس از شنیدن گزارش معاونان خود .بررسی قرار داد

ایجان های آذربهای سیل زده استان سفر کرده بودند، گفت: روز یکشنبه گزارشی از آخرین وضعیت سیل در استانکه به شهرستان

نماینده ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه هیات دولت در جلسه ویژه روز یکشنبه .شرقی را به هیات دولت ارائه خواهد کردغربی و 

اقدامات جبرانی برای خسارت دیدگان سیل اخیر را بررسی خواهد کرد، افزود: از نظر امدادرسانی به سیل زدگان کوچکترین 

 .حال انجام است و هرچه سریعتر باید برآورد خسارات ناشی از سیل، انجام شود مشکلی وجود ندارد و کارها طبق برنامه در

وی افزود: خوشبختانه در استان آذربایجان غربی با آگاهی و آمادگی و اطالع قبلی، میزان خسارات بسیار کم بود و همه در یک 

ن امداد و نجات کشور نیز در این جلسه گفت: سلیمی معاو.حرکت بسیجی، بهترین و سریع ترین خدمات را به مردم ارائه کردند

خانوار را بر عهده گرفته اند و با دستور رئیس جمعیت هالل احمر  2500تیم عملیاتی کار امداد رسانی به  250تاکنون بیش از 

 .کشور، اقالم بیست و دو گانه برای پشتیبانی از سیل زدگان تامین شده است

ساعت اول پوشش کامل امدادی و تغذیه اضطراری را خواهیم داشت،  72مان هالل احمر، در وی با بیان اینکه با پشتیبانی ساز

 .ماهه بین آسیب دیدگان توزیع خواهد شدگفت: در صورت نیاز در مرحله بعد، تغذیه یک

ختیار ج سفر خود را در اوزیر نیرو در پایان این جلسه با حضور در صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی و ارتباط زنده تلویزیونی نتای

 سیما قرار داد 21بینندگان بخش خبری ساعت 
http://www.iana.ir/fa/news/42752/%D8%AC%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 ولت و بخش خصوصی تدوین شدبرنامه های امسال شورای گفت وگوی د

با تمرکز بر اصالح روش های خصوصی سازی، فراهم سازی  96برنامه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال   

زمینه واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و بهبود شرایط برای استفاده بخش خصوصی از منابع مالی خارجی تدوین 

 .شد

خبرنگار اقتصادی ایرنا، در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز )دوشنبه( در اتاق به گزارش   

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، همچنین مقرر شد نظر اتاق ایران درباره تعرفه واردات محصوالت کشاورزی اخذ 

 .و دارایی نیز شرکت کند اما آنگونه که اعالم شد، بیماری مانع حضور وی شدقرار بود در این نشست وزیر اموراقتصادی .شود

بررسی راهکارهای تسویه فوری بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های عامل، بررسی موانع توسعه صادرات و ارایه مشوق های 

قانون بهبود مصرف انرژی و افزایش  12اده الزم برای افزایش جهشی صادرات به منظور تحقق تولید و اشتغال، اصالح آیین نامه م

سقف بیمه محصوالت کشاورزی سایر موارد مطرح شده به عنوان برنامه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گفت: پارسال چهار جلسه مفصل با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل .جلسه بود

ازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان برگزار شد و این موضوع مورد اصالح قرار گرفت تا س

محمدرضا نعمت زاده جمع آوری نظر اعضای شورا را درباره شعار سال و تحقق .مشکالت صادرکنندگان در این زمینه رفع شود

نعمت زاده همچنین از نبود تشکل های قوی صادراتی بخش خصوصی .ومتی خواستار شدموضوع تولید و اشتغال در اقتصاد مقا

قانون برنامه ششم توسعه،  12ماده 4در ادامه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مطابق تبصره.گالیه کرد

 .باید مصوبات شورا حداکثر در مدت یک ماه در هیات وزیران مطرح شود

حسین شافعی با اشاره به اضافه شدن وزیر کشور به جمع اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ابراز امیدواری غالم

وی بهبود عملکرد هیات واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، فراهم .کرد اثرگذاری نتایج جلسات در استان ها افزایش یابد

ری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی، مهیا سازی شرایط الزم برای استفاده بخش و واگذا 27سازی شرایط واقعی اجرای ماده 

 .خصوصی از منابع مالی خارجی و تسهیل فضای کسب و کار بویژه ایجاد شرایط مناسب برای صادرات را خواستار شد

 میلیارد ریال خسارت سیل به کشاورزان استان های غربی  680چهار هزار و  **

کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در این جلسه گفت: تعرفه واردات هشت قلم کاال در روزهای رییس کمیسیون 

 .کاهش یافت که اقدامی ضد تولید و ضد اشتغال بود 1395پایانی سال 

نیاز آن از درصد تقاضاست و فقط پنج درصد حبوبات مورد  10علی محمد شاعری افزود: در کشوری که نیاز به گوشت وارداتی آن 

 .خارج وارد می شود، نباید اجازه داد بازار داخلی برهم بخورد

درصدی همسو با سیاست های حمایت از  9درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را با توجه به تورم  2شاعری پیش بینی افزایش 

باید دستکم به اندازه تورم  1395ریالی خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال  700هزار و  12تولید داخل ندانست و گفت: نرخ 

وی همچنین با اشاره به سیالب اخیر در استان های غربی کشور، میزان خسارت وارد شده به .اعالمی بانک مرکزی افزایش یابد

 .میلیارد ریال برشمرد و اشاره کرد فقط پنج درصد این کشاورزان بیمه بودند 680کشاورزان را بیش از چهار هزار و 

 .برابری در بخش کشاورزی کشور میسر می شود 1.5، در صورت اجرای کامل سیاست های ابالغ شده اشتغالزایی به گفته وی

مشکل اصلی و ویرانگر اقتصاد و تولید کشور  2بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست، واردات و قاچاق را 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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اسالمی ایران در ادامه نشست یادآوری کرد: پارسال مجلس شورای اسالمی اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری .دانست

 .هزار میلیارد ریال از محل مابه التفاوت خالص دارایی های خارجی به مجلس موافقت کرد 450با انتقال 

مصوبه  18ل بر مورد مشتم 24ارایه شد که شمار مصوبات آن  1395به گزارش ایرنا، در این نشست گزارش عملکرد شورا در سال 

 .اقتصادی و چهار مصوبه امور اداری و اجرایی بود

http://www.iana.ir/fa/news/42834/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

میلیارد تومان برای اجرای  3416بینی / پیش96درصدی اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در قانون بودجه  54رشد 

 های نوین آبیاریسامانه

های متفرقه این ای ملی و ردیفهای سرمایهدرصدی اعتبارات تملک دارایی 54مدیرکل دفتر بودجه وزارت جهاد کشاورزی از رشد 

 .با حمایت مجلس شورای اسالمی خبر داد 96ال بخش در قانون بودجه س

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، حسن قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی بخش 

میلیارد تومان تصویب  6215برابر با  96( قانون بودجه و ردیف های متفرقه بودجه 1کشاورزی و منابع طبیعی اعم از پیوست شماره )

وی با بیان این که بخشی از این .درصدی داشته است 54افزایش  95میلیارد تومانی بودجه سال  4026شده که نسبت به اعتبارات 

با حمایت مجلس شورای اسالمی و ناشی از رویکرد مثبت نمایندگان به بخش کشاورزی و منابع  96رشد اعتباری در بودجه مصوب 

میلیارد تومان به اعتبارات اولیه در الیحه  990با توجه ویژه مجلس شورای اسالمی  96است، اظهار داشت: در بودجه  طبیعی بوده

 .بودجه پیشنهادی دولت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در زمینه توسعه سیستم های نوین آبیاری اضافه شد

 96میلیارد تومان در قانون بودجه  3416میلیارد تومان به  2426اری از قاسمی خاطرنشان کرد: اعتبارات توسعه روش های نوین آبی

وی در عین حال به اصالح و تغییر عنوان طرح سیستم آبیاری تحت فشار به طرح توسعه روش های آبیاری تحت .افزایش یافته است

اصالح این عنوان، طیف بیشتری از روش های  اشاره و تصریح کرد: با 96فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری در قانون بودجه 

آبیاری در اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و سیستم آبیاری به اقصی نقاط کشور و به استان هایی که به لحاظ فقر منابع 

ه اعتبار طرح کمک مدیر کل دفتر بودجه وزارت جهاد کشاورزی دربار.آبی، سیستم آبیاری کم فشار جواب می دهد، گسترش می یابد

میلیارد تومان تصویب شد که  70های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات در قانون بودجه امسال گفت: اعتبار این طرح با 

وی در مورد اعتبارات برنامه مقابله با بیابان زایی .درصد افزایش نشان می دهد 255.3میلیارد تومانی سال قبل  20نسبت به اعتبار 

 190نیز اذعان داشت: برای این برنامه، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی به مبلغ  96یت شن های روان در قانون بودجه و تثب

 330تصویب .درصدی برخوردار است 177.1از رشد  95میلیارد تومان سال  68.5میلیارد تومان درج شده که نسبت به اعتبارات 

میلیارد تومان برای  330ردها قاسمی ادامه داد: با تصویب مجلس شورای اسالمی همچنین مبلغ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگ

وی با اشاره به بخش های دیگری از .اختصاص خواهد یافت (530000-175مبارزه با ریزگردها از محل صندوق توسعه ملی )ردیف 

میلیارد  80ره برداری از جنگل های شمال کشور نیز مبلغ گفت: در بودجه مصوب امسال برای هزینه های توقف به 96قانون بودجه 

میلیارد تومانی به منظور ارتقای پوشش کامل و موثر برای حفاظت از  10تومان در مجلس رقم خورد و عالوه بر این، ردیف جدید 

ی کلیه دام ها در قانون مدیر کل دفتر بودجه وزارت جهاد کشاورزی به اختصاص منبع جدید برای بیمه اجبار.جنگل ها ایجاد شد

بودجه مصوب سال جاری اشاره و تصریح کرد: ردیف جدید متفرقه با عنوان پوشش بیمه اجباری کلیه دام ها در مقابل بیماری 

وی همچنین از افزایش سهم دولت در صندوق های .ایجاد شده است 96میلیارد تومان در قانون بودجه  5مشترک و واگیر به مبلغ 

 .میلیارد تومان در بودجه سال جاری خبر داد 2.5سعه بخش کشاورزی عشایری به مبلغ حمایت از تو

اختصاص داده  96قاسمی با بیان این که مجلس شورای اسالمی ردیف جدیدی برای سه مجموعه تحقیقات کشاورزی در بودجه 

ن المللی تاس ماهیان خزر، یک میلیارد تومان میلیارد تومان برای موسسه بی 4است، گفت: بر این اساس، ردیف های جدیدی به مبلغ 

 .میلیون تومان برای موسسه تحقیقات برنج کشور ایجاد شده است 500بابت مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی و 

 درصدی اعتبارات خرید تضمینی گندم 82.2رشد 
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درصد داشته است، اذعان داشت: اعتبارات  82.2اری رشد وی با اعالم این که اعتبارات خرید تضمینی گندم در قانون بودجه سال ج

میلیارد تومان در قانون بودجه  8200به مبلغ  95میلیارد تومان سال  4500بابت خرید تضمینی گندم از مبلغ  520000-19ردیف 

با عنوان  96دجه سال پیوست قانون بو 16میلیارد تومان در جدول شماره  300قاسمی همچنین اعالم کرد: مبلغ .افزایش یافت 96

تومان، واردات دانه های روغنی هر  200تعرفه های درآمدی به ترتیب درآمد اخذ مابه التفاوت از واردات روغن خام هر کیلوگرم 

ی افزود: در قانون بودجه امسال به منظور توسعه .تومان پیش بینی شده است 50تومان و واردات شکر هر کیلو گرم  50کیلوگرم 

میلیارد تومان پیش بینی شده که بخشی  210هزینه( مبلغ  -های روغنی و چغندر قند در قالب دو ردیف متفرقه )درآمد کشت دانه

میلیارد تومان هم  100قاسمی اظهار کرد: همچنین مبلغ .از آن به دانه های روغنی و بخش دیگر به چغندر قند اختصاص می یابد

 .پیش بینی شده است 96هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه برای توسعه کشت دانه های روغنی در قالب 
http://www.iana.ir/fa/news/42699/%D8%B1%D8%B4%D8%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 زایی بخش کشاورزی در فرایند توسعه پایدارقدرت اشتغال

 کارشناس کشاورزی  .فاطمه پاسبان

های شغلی، حفظ مشاغل موجود و ایجاد مشاغل جدید، نیازمند رویکردهای جدید و توجه به الزامات آن شرق: توجه به توسعه فرصت

 های شغلیهایی برای توسعه اشتغال در ظرفیتکاری و ایجاد فرصتاز بیعبارتی دیگر حفظ مشاغل موجود و جلوگیری است. به

 .موجود مستلزم توجه به مشکالت و موانع سر راه مشاغل موجود و الزامات الزم برای حفظ سطح اشتغال آنان است

راه داری فعالیت و شغل هموکار و شغل نیازمند نگرش سیستمی است که همه ابعاد مورد نیاز برای پایاز سوی دیگر ایجاد یک کسب

، های اقتصادیها و توانمندیبر بگیرد. در این میان آنچه مسلم است اینکه بدون شناخت قابلیتمحیطی را دربا مالحظات زیست

ریزی زیرساختی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، توسعه اشتغال بر حسب هر بخش اقتصادی و هر فعالیتی و در هر منطقه، امکان برنامه

مدیریت بهینه و پایدار اشتغال به وجود نخواهد آمد. یکی از ابزارهای کارآمد برای این موضوع آمایش سرزمین است؛ اینکه مشخص  و

شی ریزی صحیح کرد و با نگرهایی برای توسعه اشتغال بالقوه یا بالفعل وجود دارد تا بتوان برنامهای چه توانمندیشود در هر منطقه

یست. برای بخش کشاورزی و توسعه اشتغال در بخش کشاورزی آمایش سرزمین نقطه آغازین است که بدانیم جامع به موضوع نگر

 های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعیکند، چه زیرساختای را ایجاب میای داریم، اقلیم و جغرافیای متفاوت چه تنوع شغلیچه منابع پایه

تا حد ظرفیت بالقوه )تواند توسعه اشتغال برای کشاورزی های مناسب دولت میستنیازمند است و چه داریم، همه اینها همراه سیا

کند در روند توسعه سهم بخش کشاورزی از اشتغال زایی( را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر نظریات توسعه بیان میاشتغال

تا  2010دهد در دوره زمانی نشان می اطالعات بانک جهانی .شودکاهش یافته و سهم دو بخش خدمات و صنعت اضافه می

درصد،  2.9درصد، فرانسه  2.6درصد، دانمارک  1.6درصد، آمریکا  1،2سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور انگلستان   2012

دهد در هر کشوری درصد است. آمار نشان می 34.8درصد و چین  47.2درصد، هندوستان  35.1درصد، اندونزی  23.6ترکیه 

زایی نقش و سهم دارد. از سوی دیگر این واقعیت را هم بپذیریم که با اختار اقتصادی آن کشور بخش کشاورزی در اشتغالبراساس س

عنوان نیروی کار صنعت و خدمات از بخش کشاورزی جدا وقوع انقالب صنعتی و توسعه صنعتی، بخشی از اشتغال حوزه کشاورزی به

رصت تواند فته است. روند کاهشی بدان معنا نیست که بخش کشاورزی دیگر در تولید نمیشده و روند نزولی سهم در گذر زمان داش

غال در دو دلیل سرعت بیشتر ایجاد اشتشغلی ایجاد کند، بلکه اشتغال کل افزایش یافته و نسبت اشتغال کشاورزی به کل اشتغال به

هش سهم بخش کشاورزی شده است. مشاغل سبز که بخش صنعت و خدمات و افزایش بیشتر مخرج نسبت به صورت کسر باعث کا

رسد های توسعه شغل در بخش کشاورزی است. بر این اساس به نظر میای از قابلیتاست نمونه (ILO)رویکرد سازمان جهانی کار

زایی دارد. در ایران هم اطالعات نشان از آن دارد که بخش هایی باشد که توان اشتغالتواند یکی از فعالیتهنوز بخش کشاورزی می

سهم بخش کشاورزی از  اساس اطالعات موجود مرکز آمار ایران های کشاورزی کمک کند. برتواند در توسعه فرصتکشاورزی می

و  1385درصد در سال  18.6 ، 1375درصد در سال  23، 1370درصد در سال  24.5، به 1365درصد در سال  29اشتغال کشور از 

نقش  و صنعت درصد رسیده است. بخش کشاورزی بعد از بخش خدمات  17.3به  95و در پاییز سال  1390درصد در سال  18.6

درصد اشتغال کشور را به خود  43مهمی در اشتغال کشور دارد. براساس ساختار اقتصادی کشور همواره خدمات بیش از حدود 

نفر شاغل در کشور بوده که در حدود  547هزارو 20در حدود  90دهد براساس سرشماری سال اختصاص داده است؛ اما آمار نشان می

نفر  476هزارو 20میزان اشتغال کل کشور  1385ش کشاورزی مشغول به کار هستند. در سرشماری سال نفر در بخ 902هزارو سه

 90تا  85های دهد بین سالنفر ثبت شده است. مقایسه دو سرشماری نشان می 687هزارو بوده که برای بخش کشاورزی اشتغال سه
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هزار نفر اشتغال اضافه شده است؛ یعنی بیشتر از  215در حدود هزار نفر اشتغال اضافه شده که برای بخش کشاورزی  71حدود 

زی شده کشور کمتر از بخش کشاورهای اقتصادی میزان اشتغال اضافهمیزان اشتغال کل کشور )به دلیل کاهش اشتغال در سایر بخش

 دهد هنوز بخشین ارقام نشان میشده در کشور، در بخش کشاورزی اشتغال ایجاد شده است. ااست(؛ یعنی سه برابر اشتغال اضافه

های شغلی در بخش کشاورزی های موجود، برای توسعه فرصتهای شغلی را دارد اگر از ظرفیتکشاورزی قابلیت توسعه فرصت

در بخش  های شغلی سبزاستفاده بهینه شود. این موضوع به آمایش سرزمین و توجه به تجربیات جهانی درباره چگونگی توسعه فرصت

 .گرددزی برمیکشاور

http://www.iana.ir/fa/news/42689/%D9%82%D8%AF%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 شبکه بازاریابی تولید صندوق های خرد در کشور تشکیل می شود

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت: برای برطرف کردن مشکل معرفی محصولهای  مشاور

تولیدی اعضای صندوق های خرد روستایی، شبکه بازاریابی تولید صندوق های خرد در سطح کشور امسال در کشور تشکیل می 

 .شود

یم محصوالت صندوق های خرد محلی در روستای بویری دشتستان از توابع به گزارش ایرنا، فرزانه مافی در نمایشگاه عرضه مستق  

استان بوشهر افزود: تشکیل صندوق های خرد منجر به افزایش مشارکت، جمعی کردن فعالیت زنان، ایجاد روحیه اعتماد به نفس، 

 .تالش، پشتکار و موفقیت چشمگیر بانوان ایران زمین شده است

مردان روستا با آگاهی از منابع و ظرفیت های خود و استفاده صحیح از آن می توانند تاثیر بسزایی در وی یادآور شد: زنان و 

 .معیشت خانواده و توسعه زندگی روستایی داشته باشند

مافی بیان کرد: صندوق توسعه کسب و کار روستایی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و 

مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی تصریح کرد: با .د زندگی روستائیان تشکیل شده استبهبو

تشکیل صندوقهای خرد محلی بجای انفرادی کار کردن، موفق نبودن در مقابل انبوه مشکالت و ناامیدی، با هم بودن و تجمیع 

وی تصریح کرد: تالش می شود با ایجاد شبکه بازاریابی گام دوم برای فروش .سرمایه های خرد به بانوان روستا تفهیم ی شود

مافی با بیان اینکه توجه به محرومان و مستضعفان در دولت تدبیر و امید جدی دنبال شده .محصوالت روستائیان نیز برداشته شود

 .ایه اعتبارات خرد شناسایی کننداست گفت: در این دولت بانوان توانستند توانمندیها و پتانسیلهای خود را در س

وی تصریح کرد: انتظار می رود با انجام چنین کارها و تقویت صندوقهای خرد محلی زمینه فقرزدایی از جامعه ایران اسالمی فراهم 

ترین شدر این نمایشگاه بانوان تولید کننده و اعضای صندوق های خرد زنان روستایی استان با ارائه محصوالت محلی خود بی.شود

 .مشکلشان را کمبود حمایت مالی و معرفی و بازاریابی عنوان کردند

http://www.iana.ir/fa/news/42835/%D8%B4%D8%A8%DA%A9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

موقع وجوه به حساب گندمکاران و اقدامات الزم برای سهولت و ه هماهنگی راهکارهای مؤثر واریز بهبرگزاری جلس

 سرعت در خرید گندم مازاد کشاورزان

ریزی با توجه به شروع فصل برداشت گندم و عاملیت بانک کشاورزی برای خرید گندم مازاد کشاورزان، در جلسه هماهنگی و برنامه

منظور واریز به موقع وجوه به حساب شد وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی راهکارهای مؤثر بهالزم بین مدیران ار

 .گندمکاران و اقدامات الزم برای سهولت و سرعت در خرید گندم مازاد کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت

ریزی برای اجرای هرچه بهتر پروژه خرید با هدف برنامه 96ماه فروردین 29شنبه به گزارش خبرنگار ایانا، در دیداری که امروز سه

زانیانی، مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با کیامرز قاسمی، بین مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت1396تضمینی گندم در سال 

ی قنبری، معاون وزیر جهاد مدیره شرکت مادرتخصصی و علریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیأتمقام معاون برنامهقائم

کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی واقع در خیابان پاتریس لوموبای تهران 

 به بحث و بررسی گذاشته شد. 96برگزار شد، تدابیر الزم برای اجرای عاملیت خرید تضمینی گندم در سال 

به شروع فصل برداشت گندم و عاملیت بانک کشاورزی برای خرید گندم مازاد کشاورزان، در این جلسه  بنا بر این گزارش، با توجه

 موقعمنظور واریز بهریزی الزم برای سهولت و سرعت در خرید گندم مازاد کشاورزان انجام شد و راهکارهای مؤثر بههماهنگی و برنامه

پیش از این بانک کشاورزی با تشکیل جلسه شورای عالی خرید تضمینی گندم وجوه به حساب گندمکاران مورد بررسی قرار گرفت.

های نهایی را انجام داده است تا با ریزیدر این بانک، برای اجرای بهینه و موفق عاملیت خرید تضمینی گندم در سال جاری برنامه

زاد از کشاورزان به سرعت انجام و به محض تأمین استفاده از سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم، فرایند خرید گندم ما

 منابع، واریز وجوه توسط این سامانه صورت پذیرد./
http://www.iana.ir/fa/news/42873/%D8%A8%D8%B1%DA%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دین فرور ۲۹تاریخ: 

 نفر از کارشناسان جدیداالستخدام در قزوین 120های اثربخش رویکرد جدید جهاد کشاورزی/ آموزش ارائه آموزش

های عملی، میدانی، داخل مزارع رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کارشناسان بخش کشاورزی با فراگیری آموزش

 .خدمات بهتر و بیشتری را به کشاورزان ارائه دهندتوانند ها میو کشت و صنعت

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، محمد میثمی تبار مدیر کل دفتر آموزش کارکنان جهاد 

های اثربخش است موزشکشاورزی در دیدار با رئیس این سازمان با بیان این مطلب افزود: رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی ارائه آ

با مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ها خواهد  های تخصصی بخش شود. وی با بیان اینکه اولویتکه منجر به یادگیری مهارت

بود، تصریح کرد: این ایده و طرح با نقش حاکمیتی بخش کشاورزی در مراکز خدمات جهاد کشاورزی و در کنار بخش خصوصی 

یر کل دفتر آموزش کارکنان جهاد کشاورزی گفت: استان قزوین به عنوان سومین پایلوت آموزشی در نظر گرفته مد.محقق خواهد شد

 نفر از کارشناسان جدید االستخدام در این استان کلید خواهد خورد. 120شده است که به زودی عملیات اجرایی آموزش 

تان همدان در زمینه تعاونی های تولیدی بزرگ و همچنین کشت و میثمی تبار اضافه کرد: باید از ظرفیت و پتانسیل مستعد اس

وی با بیان اینکه در این طرح کارشناسان . صنعت های مستقر برای اجرای این طرح و استفاده از خدمات آموزشی آنها بهره مند شد

ن رشته شغلی آموزش های الزم را فرا جدیداالستخدام در زمینه های زراعی، باغبانی، دامپروری و صنایع تبدیلی بدون در نظر گرفت

می گیرند، یادآور شد: کارشناسان جدیداالستخدام می توانند به عنوان مروجان کشاورزی اطالعات پایه در بخش کشاورزی را فرا 

جهاد کشاورزی این مقام مسئول تصریح کرد: مروجانی که در پهنه تولید در مراکز خدمات .بگیرند تا بتوانند به کشاورزان انتقال دهند

برداران و کشاورزان انتقال دهند و اگر مسایل تخصصی باشد، مشغول فعالیتند، باید بتوانند اطالعات اولیه و پایه کشاورزی را به بهره

مدیر کل دفتر آموزش . مروجان آن را به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ارجاع می دهند تا مشکالت کشاورزان مرتفع شود

د کشاورزی گفت: با توجه به تجربیات قبلی و همچنین ظرفیت خوب و مناسب کشاورزی در استان قزوین نیاز های کارکنان جها

میثمی تبار در پایان بر لزوم اهمیت اجرای این . آموزشی کارکنان استان بر اساس نیازمندی های بخش کشاورزی تعیین خواهد شد

ید کرد و اظهار داشت: اگر آموزش های عملی به کارشناسان بخش کشاورزی طرح و تأثیر آن در توانمند سازی کارشناسان تأک

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین . متناسب با زمان و فصل کشت محصول باشد، تأثیر بیشتری خواهد داشت

صنعت ها می توانند خدمات بهتر گفت: کارشناسان بخش کشاورزی با فراگیری آموزش های عملی، میدانی، داخل مزارع و کشت و 

نیروی جدید جذب جهاد کشاورزی  200علی اکبر متقی فرد اظهار داشت: طی سه سال گذشته . و بیشتری را به کشاورزان ارائه دهند

ل تقشده اند که باید آموزش های الزم و فنی جدید بخش کشاورزی به آنها ارائه تا بتوانند فن آوری های نوین را به کشاورزان من

کنند. متقی فرد یادآور شد: این اقدام باعث ایجاد انگیزه، پویایی و فعالیت کارشناسان بخش کشاورزی برای رشد و توسعه بخش 

این مقام مسئول ضمن تأکید بر لزوم توانمند سازی کارشناسان جدیداالستخدام برای ارائه خدمات بیشتر به کشاورزان و .خواهد بود

نشان کرد: هر چقدر آموزش ها عملی باشد، خروجی آن ملموس تر است و شاهد رشد و پیشرفت بیشتر بهره برداران بخش خاطر

وی در پایان سخنان خود از اجرای طرح آموزش عملی کارکنان جدیداالستخدام استقبال کرد و گفت: آمادگی . بخش خواهیم بود

قطب مهم بخش کشاورزی کشور ظرفیت و بستر مناسبی برای الزم برای اجرای این طرح در استان وجود دارد و قزوین به عنوان 

 اجرای اینگونه طرح ها است.
http://www.iana.ir/fa/news/42856/%D8%A7%D8%B1%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

برداران / تصویب نظام آموزش بهره 96برداران کشاورزی و زنان روستایی در سال کیفی آموزش بهرهتوسعه کمی و 

 کشاورزی در سال جدید

برداران کشاورزی در سال جدید پیگیری تصویب نظام آموزش بهره برداران کشاورزی و ابالغ آن اهم برنامه های دفتر آموزش بهره

برداران، توسعه کمی و کیفی آموزش بهره اندازی پروژه سامانه جامع آموزش بهرهالمللی، راهینبه عنوان نقشه راه در سطح ملی و ب

 .است 1396برداران کشاورزی و زنان روستایی و ابالغ تقویم دوره های آموزش بهره برداران ویژه سال 

اورزی، محسن آرزو با اشاره به نام گذاری به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کش

توسط مقام رهبری به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بر نقش دفتر آموزش بهره برداران کشاورزی در اجرایی شدن  1396سال 

تی اقتصاد مقاومموضوع افزایش بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی و ایجاد اشتغال با ارایه آموزش های الزم مبتنی بر پروژه های 

پیگیری تصویب نظام آموزش بهره برداران  برداران کشاورزی در سال جدید راوی اهم برنامه های دفتر آموزش بهره.تأکید کرد

توسعه کمی و  بهره برداران، اندازی پروژه سامانه جامع آموزشراه المللی،کشاورزی و ابالغ آن به عنوان نقشه راه در سطح ملی و بین

 .اعالم کرد 1396ابالغ تقویم دوره های آموزش بهره برداران ویژه سال  موزش بهره برداران کشاورزی و زنان روستایی وکیفی آ

راه اندازی گروه  پیگیری جذب نیروی متخصص و ،1395تهیه کارنمای ویژه سال  مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران جهادکشاورزی

تعامل با معاونت  گسترش فضای فیزیکی دفتر و تکمیل و تجهیز وسایل ارتباطی آن، نه،های تشکل های غیردولتی و راهبری ساما

پیگیری  برنامه ریزی و تدوین منابع به منظور افزایش سرعت در بازنگری استانداردهای آموزش شغلی توسط گروه های تخصصی،

همکاری با شرکت جهاد  به گفته آرزو.برشمرد 96در سال اجرای دوره های آموزشی در منطقه مکران را از دیگر برنامه های این دفتر 

هزار هکتاری خوزستان و ایالم )طرح والیت(، پیگیری مفاد و مصوبات مندرج  550نصر در اجرای آموزش بهره برداران و احیای اراضی 

بهره برداران و زنان  آموزشی  دوره های  اجرای  حسن  بر  در تفاهم نامه های منعقده با سازمان ها و نهادهای مختلف، نظارت 

روستایی با همکاری دفاتر و مدیریت های مربوط، عملیاتی کردن آیین نامه نظام صالحیت حرفه ای در تعامل با سازمان نظام 

مهندسی، نظام دامپزشکی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان آموزش فنی حرفه ای و صنوف مشاغل کشاورزی از دیگر برنامه 

فتر آموزش بهره برداران جهادکشاورزی در سال جدید به شمار می رود.وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با برنامه ریزی های د

های صورت گرفته در مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، حمایت های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

انه متبوع، همکاری رؤسای سازمان جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و کشاورزی، معاونت های اجرایی وزارتخ

منابع طبیعی سراسر کشور و همچنین تعامل با سایر دستگاه ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی در سطح کشور بتوانیم در زمینه 

 .برداران کشاورزی بیش از پیش به تحقق اهداف نایل شویمآموزش بهره

http://www.iana.ir/fa/news/42795/%D8%AA%D9%88%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 منطقه مکران/ توسعه آموزش در 96برداران کشاورزی در سال عنوان استاندارد آموزشی برای بهره 170تدوین 

برداران کتاب درسی برای بهره 50، 96رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی، کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی گفت: در سال 

المللی همچون مدیریت منابع آب کشاورزی و کارکنان جهاد کشاورزی تهیه و تدوین و همچنین حداقل سه دوره آموزشی بین

ر گرفته دهای صورتوگو با خبرنگار ایانا با اشاره به فعالیتالدین بصام صبح امروز در گفتسیدجالل.کشاورزی برگزار خواهد شد

برداران کشاورزی تدوین شد که این امر خیلی مهم بود.وی با بار نظام آموزش بهرهبرای نخستین 95سال گذشته افزود: در سال 

رزی پس از بحث و بررسی فراوان در نهایت مورد تصویب قرار گرفت، عنوان استاندارد مشاغل کشاو 280بیان اینکه در سال گذشته 

درصد  15( 94های کاردانی کشاورزی پذیرش شدند که نسبت به سال قبل آن )دانشجو در دوره 600، دوهزار و 95کرد: در سال 

 "کار در حین تحصیل"جرای طرح رشد داشت.رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی، کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی با اشاره به ا

یادآور شد: در سال گذشته برای دانشجویان امکان کار و تولید در مراکز آموزش تحت پوشش جهاد  95برای دانشجویان در سال 

دانشجو در حین تحصیل مشغول کار و تولید در مزارع کشاورزی، مرغداری، گاوداری، باغ و  500طوری که  کشاورزی فراهم شد، به

آموختگان در این طرح های نو دانشکه ایده 95ها در سال بودند.بصام با اشاره به اجرای هفت طرح کارآفرینی در مراکز استان ...

حمایت و به تولید انبوه رسید، بیان کرد: طرح تولید نمک طبی در مرکز آموزشی کرج، کشت برنج ارگانیک در استان مازندران، 

های کارآفرینی بود که سال گذشته در مراکز آموزشی به مورد اجراء در اصفهان و ... از طرح Dن مرغ غنی با ویتامیتولید تخم

نفر از کارشناسان  188بار در کشور، آموزش عملی برای درآمد.وی اجرای آموزش به زنان روستایی و عشایری برای نخستین

ها در استان اردبیل، یک نفری در تمام حوزه 88گروه نفر در سه  256جدیداالستخدام در حوزه آب و خاک در سراسر کشور، 

المللی با همکاری های ضمن خدمت برای کارکنان جهاد کشاورزی، برگزاری دو کارگاه آموزشی بینساعت دوره -میلیون نفر 

 ستم تولید نابسی"کشوری و دوره درون "آموزش پیشرفته صدور گواهی محصول ارگانیک"های وری آسیایی با عنوانسازمان بهره

ها، در سال از سوی این مؤسسه اعالم کرد.بصام اضافه کرد: عالوه بر این 95گرفته در سال های صورترا از دیگر فعالیت "کشاورزی

پژوهشی مدیریت آموزش کشاورزی در فرهنگستان  -عنوان کتاب از سوی این مؤسسه منتشر شد و فصلنامه علمی  13گذشته 

پرداخت و تأکید  96کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در سال  –های مؤسسه علمی سب کرد.وی به برنامهعلوم رتبه نخست را ک

برداران عنوان استاندارد آموزشی بهره 170هایی که در سال گذشته صورت گرفت، در سال جدید کرد: عالوه بر ادامه فعالیت

های بدو خدمت کارشناسان عشایری، کار حین تحصیل و آموزشکشاورزی تدوین و تصویب خواهد شد، آموزش زنان روستایی و 

یابد.رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی، کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی با بیان جدیداالستخدام در پنج استان کشور توسعه می

الن همکاری خواهیم کرد، سوادی در بین نوغانداران استان گیکن کردن بیمنظور ریشهبا نهضت سوادآموزی به 96اینکه در سال 

ادامه داد: در سال جدید همچنین تشکیل اردوهای جهادی در مناطق محروم کشور و نیز آموزش مورد نیاز برای توسعه منطقه 

های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارد، ازجمله آموزش در زمینه مکران سواحل دریای عمان که سواحل مشترک با استان

برداران کشاورزی کتاب درسی برای بهره 50دیریت، بازاریابی و... برگزار خواهد شد.بصام با اشاره به تهیه و تدوین شیالت، باغبانی، م

المللی همچون مدیریت ، بیان داشت: همچنین در سال جدید حداقل سه دوره آموزشی بین96و کارکنان جهاد کشاورزی در سال 

 کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد. منابع آب کشاورزی از سوی مؤسسه عالی علمی،
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درصد افزایش یافته است،  30، 95ای و تملکی نسبت به سال وی در پایان با بیان اینکه امسال اعتبارات مؤسسه از ردیف هزینه

شته پنج درصد بینی شده است که نسبت به سال گذمیلیارد تومان پیش 42، 96شده برای سال گفت: در مجموع بودجه تصویب

 دهد./افزایش نشان می
http://www.iana.ir/fa/news/42706/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 آینده؛ درس هایی برای توسعه روستایی ایران/ گذر از الگوهای رشد محور به الگوهای توسعه محورگذشته راه گشای 

توسعه روستایی در کشورها و مناطق مختلف جهان، با توجه به شرایط و اولویت ها، رویکردها و استراتژی های متفاوتی را به خود 

و مسلماً نمی توانیم بدون درنظرگرفتن این تجربیات و با تمرکز صِرف بر می گیرد. تجربیات جهانی بسیار راه گشا و کارآمد هستند 

 .اشتغال زایی در روستاها )بدون درنظر گرفتن استراتژی توسعه روستایی( توفیق چندانی به دست آورد که پایدار و ماندگار نیز باشد

 وحید اسالم زاده –دکتر محمد حاصلی  -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

توسعه روستایی در کشورها و مناطق مختلف جهان، با توجه به شرایط و اولویت ها، رویکردها و استراتژی های متفاوتی را به خود 

می گیرد. تجربیات جهانی بسیار راه گشا و کارآمد هستند و مسلماً نمی توانیم بدون درنظرگرفتن این تجربیات و با تمرکز صِرف بر 

ا )بدون درنظر گرفتن استراتژی توسعه روستایی( توفیق چندانی به دست آورد که پایدار و ماندگار نیز باشد. اشتغال زایی در روستاه

چون اشتغال زایی و کارآفرینی در فضایی خاص و مستعد رخ می دهد و بدون وجود این فضا، در عمل نمی توان انتظار داشت که 

 :ای توسعه روستایی را می توان از این منظر تقسیم بندی کردبه موفقیتی پایدار برسیم. استراتژی ها و رویکرده

 :کالبدی -الف( رویکردهای فیزیکی 

 استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت های روستایی

زیرساخت های روستایی را می توان سرمایه های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که بدین جهت توسعۀ این زیرساخت های 

هادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی اجتماعی، فیزیکی و ن

آنان خواهد شد. به عنوان مثال: توسعه زیرساخت های اجتماعی همچون تسهیالت و خدمات بهداشتی و آموزشی، باعث بهبود 

های فردی و اجتماعی( خواهد شد. منظور از ایجاد توسعه و نگهداری  کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی های آنان )در جایگاه

زیرساخت های روستایی، صرفاً تزریق نهاده های سرمایه ای به یک جامعه با تولید سنتی نیست، بلکه هدف ایجاد سازوکارها، نهادها 

استراتژی، با همکاری مردم می تواند به و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان است. در واقع این 

 .طور آگاهانه، ارادی و موفقیت آمیز از دوران طراحی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایدار وارد شود

 :ب( رویکردهای اقتصادی

 استراتژی انقالب سبز -1

معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی است به طوری که این تحول این استراتژی دارای دو معنای به نسبه متفاوت است: یکی به 

باعث کاهش کمبود مواد غذایی در کشور و مشکالت کشاورزی شود. دیگری به معنی بهبود نباتات خاص )به ویژه گسترش انواع 

کاهش مهاجرت های روستایی بذرهای اصالح شده گندم و برنج( و تولید زیاد آنان است. براساس مطالعات میسرا، انقالب سبز باعث 

نشده است و بعضاً باعث بروز اخالفاتی مابین نواحی روستایی )به خاطر بازده متفاوت زمین ها در این محصوالت اساسی( نیز شده 

 .است

 استراتژی اصالحات ارضی -2

ریزی های توسعه روستایی خود اکثر کشورهای جهان، برای گذار از یک ساخت ارضی به ساختی دیگر، اصالحات ارضی را در برنامه 

گنجانده اند. به عبارت دیگر، تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه های توسعه روستایی 

خویش قلمداد کرده اند. از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران امر توسعه )همچون میردال و تودارو(، اصالحات ارضی کلید توسعه 
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شاورزی است. البته در بعضی موارد نیز، به دلیل ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی و تخصیص اعتبارات موردنیاز، چیزی به ک

 .درآمد زارعان خرده پا افزوده نمی شود

 استراتژی صنعتی کردن روستاها -3

اما در عین حال باید با توسعه فعالیت های اگرچه در این استراتژی، توسعه کشاورزی در فرآیند توسعه روستایی حایز اهمیت است 

صنعتی همراه شود. در بسیاری از کشورها )به ویژه آسیایی ها( صرفاً زراعت نمی تواند اشتغال کافی و بهره ور ایجاد کند )ظرفیت 

نان نان و روستانشیزمین نیز محدود است( بدین جهت باید به ایجاد اشتغال سودآور غیرزراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشی

 افزایش نیافته و مهاجرت روستاییان به شهر کاهش یابد. در این راستا باید اقدامات ذیل صورت پذیرد:

 )الف( ایجاد مشاغل غیرزراعی و فعالیتهای درآمدزا، 

 :)ب( رواج مراکز روستایی دست پایین. اهداف عمده این استراتژی را می توان این گونه برشمرد

 تغال غیرکشاورزی برای روستاییان بیکار یا نیمه بیکار در یک منطقهـ ایجاد اش

 ـ همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری

 ـ تقویت پایه های اقتصادی در مراکز روستایی

 ـ استفاده کامل )بیشتر( از مهارت های موجود در یک ناحیه

 ـ فرآوری تولیدات کشاورزی محلی

 اساسی و کاالهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلیـ تهیه نهاده های 

بیشتر این گونه صنایع روستایی در کسب و کارهای خرد )کوچک مقیاس( شکل می گیرند که می تواند بخش عمده ای از آن را 

و  به دلیل سادگی صنایع دستی تشکیل دهد. این صنایع دستی می توانند از ابزارهای پیشرفته تر برای کار خود بهره برده و

 .مقبولیت بیشتر در جوامع روستایی و امکانات اشتغال زایی بیشتر، کمک بیشتری به بهبود وضعیت روستاییان انجام دهند

 استراتژی رفع نیازهای اساسی -4

د و به درآماین استراتژی در جستجوی اتخاذ شیوه ای است تا براساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت روستایی را 

خدمات )در طول یک نسل(، برطرف کند. نیازهای اساسی شامل درآمد )کار مولد( و هم خدمات مورد نیاز زندگی می شود. 

 :محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از

د )به عبارت ـ تغییر معیار برنامه های اجرایی از رشد به سمت نیازهای اساسی که از طریق اشتغال و توزیع مجدد صورت می گیر

 .دیگر از رشد اقتصادی به توسعه اقتصادی(

 ـ چرخش از اهداف ذهنی به سمت اهداف عینی و واقعی

 ـ کاهش بیکاری

از این رو رفع نیازهای اساسی تهیدستان، در کانون مرکزی این استراتژی قرار می گیرد و اهداف رشد محور جای خود را به اهداف 

 .ستایی با سرمایه و واردات کمتری )نسبت به بخش شهری( قابل انجام هستندمصرفی می دهند که در مناطق رو

 :فرهنگی -ج( رویکردهای اجتماعی 

 استراتژی توسعه اجتماعی -1

اجتماعی را تواماً شامل می شود و نوید می دهد که هم  -استراتژی توسعه اجتماعی محلی )جامعه ای(، اهداف توسعه اقتصادی 

 .دموکراتیک را بنا نهد و هم در تامین رفاه مادی روستاییان مشارکت کندپایه های نهادهای 

 استراتژی مشارکت مردمی -2
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از این دیدگاه، مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح های توسعه روستایی چه به لحاظ ماهیت طرح ها و چه به 

در ابعاد وسیع هستند. در این استراتژی باید با تلفیق مناسب خاطر محدودیت امکانات و منابع دولتی، نیازمند مشارکت مردم 

رویکردهای باال به پایین و پایین به باال، امکان مشارکت گسترده مردم را در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد. محورهای اصلی 

 :این استراتژی عبارتند از

 ـ تاکید بیشتر بر نیازهای مردم

 دم در هر مرحله از فرآیند برنامه ریزیـ تشویق و افزایش مشارکت مر

 ـ بسط و ترویج سرمایه گذاری های کوچک که مردم قادر به اجرای آن باشند

 ـ کاهش هزینه های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان

 ها و پروژه ها( ـ تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه های توسعه )افزایش آگاهی های مردم و کاهش زمان و هزینه طرح

مشارکت در حکم وسیله ای برای گسترش و توزیع دوباره فرصت ها با هدف اتخاذ تصمیم های جمعی، همیاری در توسعه و بهره 

مندی همگانی از ثمرات آن است. این مشارکت می تواند در تمامی مراحل مختلف تصمیم گیری، اجرا )عملیات، مدیریت و اطالع 

 .و ارزیابی وجود داشته باشد رسانی(، تقسیم منافع،

 :د( رویکردهای فضایی، منطقه ای و ناحیه ای

 استراتژی های تحلیل مکانی -1

( نظریه مکان مرکزی را ارایه کرد که براساس 1909( بر مبنای نظریات جی. اچ. فون تونن و آلفرد وبر )1933والتر کریستالر )

ونتگاه های انسانی به شرح و تبیین ساختار )چارچوب( فضایی سکونتگاه ها و پراکندگی سک میزان جمعیت، نقش و کارکرد، فاصله،

حوزه نفوذ آنان )و بالتبع سروساماندهی به نحوه چیدمان نقاط شهری و روستایی( می پردازد. متخصصان این زمینه با پذیرش علم 

کانی و م -در رابطه با تقسیم بندی فضایی جغرافیا )به عنوان تحلیل گر فضای زیست(، به استفاده از نظریات برجسته دیگر 

 :ساماندهی فضا نیز مبادرت کردند. سه نظریه مطرح در این زمینه را می توان به طور خالصه این گونه معرفی کرد

الف( نظریه زمین های کشاورزی )جی. اچ. فون تونن(: این نظریه به تحلیل چگونگی استفاده و سروساماندهی به زمین های 

می پردازد. براساس این نظریه فعالیت های کشاورزی و ارزش زمین ها متناسب با فاصله آن ها از بازار )شهری( تعریف  کشاورزی

ب( نظریه مکان یابی صنایع )آلفرد وبر(: براساس این نظریه، صاحبان صنایع می .می شود )دوایر متحدالمرکزی حول شهرها(

ود برگزینند که با حداقل هزینه تولید محصول و توزیع آنان )هزینه های حمل کوشند مکانی را جهت استقرار کارخانه های خ

ونقل( همراه باشد. در واقع زنجیره ای از جریان کاال، خدمات و اطالعات )وزن و نحوه تعامل آن ها( ما را قادر به مکان یابی صحیح 

یه، هر مکانی که موقعیت مرکزی می یابد با تولید و ج( نظریه مکان مرکزی )والتر کریستالر(: براساس این نظر.صنایع می کند

توزیع هرچه بیشتر کاال و خدمات در حوزه های اطراف )یا منطقه نفوذ( به تحکیم موقعیت مرکزی خود می پردازد، به همین 

قالب نظامی  چنین مکان های مرکزی، خدمات بیشتری را در خود متمرکز می سازند. برمبنای این نظریه، نقاط مرکزی در خاطر،

نقش یا کارکرد( عمل می کنند. طبق این نظریه، خریداران، کاالها و خدمات مورد نیاز  سلسله مراتبی )مبتنی بر جمعیت، فاصله،

 .خود را از نزدیک ترین بازار فروش دردسترس تهیه می کنند

 شهری -استراتژی توسعه روستا  -2

(، استراتژی 1976توسعه و پس از استراتژی نیازهای پایه سازمان جهانی کار )، در واکنش به زوال الگوهای 1970از پایان دهه 

 -شهری )اگروپولیتن( مطرح شد. برای درک بهتر این استراتژی باید الگوی مرکز  -شهری یا منظومه کشت  -توسعه روستا 

داده است که می توان فضای زندگی را به  تحقیقات فریدمن )در آمریکای جنوبی( نشان.پیرامون و استراتژی نیازهای پایه را دانست
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دو بخش مرکز و پیرامون تقسیم کرد که رابطه بین این دو نظام، استعماری است و پیامد آن قطبی شدن در مرکز و حاشیه ای 

گرا شهرشدن در پیرامون است. استراتژی نیازهای پایه نیز چرخش آشکاری بود از استراتژی های متداول تولیدمحور، صنعت مدار و 

پیرامون )تجمع  -شهری برمبنای الگوی مرکز  -استراتژی روستا .به سمت استراتژی های مردم محور، کشاورزی مدار و روستاگرا

خوداتکایی، و تامین مایحتاج اصلی(،  سرمایه و منافع در نقاط شهری( و متاثر از استراتژی نیازهای پایه )رفع فقر و ایجاد اشتغال،

ای توسعه مناطق روستایی پیشنهاد می کند: درون گرایی، حفاظت گرایی، خودگردانی )خودکفایی(، و نهادینه این محورها را بر

شهری توسعه یابد، باید توسعه را خود بخش ها تعیین کرده، خود راه اندازی کرده،  -سازی مشارکت. اگر قرار است منظومه کشت 

ها نیز باید توسط شورایی متشکل از نمایندگان بخش های مختلف )و  خود ساخته و خود صاحب شوند. مدیریت مناسبات نظام

 .مدیران ملی( انجام پذیرد

 استراتژی یوفرد -3

این استراتژی برپایه نقش فعالیت ها و کارکردهای شهری در توسعه روستایی )و منطقه ای( تعریف می شود که شامل این مراحل 

تدوین نقشه تحلیلی منطقه، تحلیل نظام سکونتگاهی، تحلیل ارتباطات فضایی، تحلیل می شود: تجزیه و تحلیل منابع ناحیه ای، 

دسترسی ها )ارتباطات(، تحلیل شکاف عملکردی، تنظیم استراتژی های توسعه فضایی، تعیین نارسایی پروژه ها و برنامه های 

 .ناحیه ایتوسعه، بازبینی و نهادینه سازی تحلیل های فضایی در برنامه ریزی روستایی و 

این استراتژی با ارایه اطالعات فراوان و ذی قیمتی به سیاست گذاران و برنامه ریزان، آنان را در توزیع سرمایه گذاری ها در راستای 

یک الگوی متعادل جغرافیایی )اقتصادی و فیزیکی( یاری می دهد. برمبنای این استراتژی، وجود شهرک ها و مراکز کوچکی )به 

محصوالت کشاورزی(، که خدمات اجتماعی اولیه و امکانات عمومی را نیز در اختیار روستاییان قرار می دهند، به خاطر عنوان بازار 

 .پیوندهای مابین خود و مناطق روستایی، می توانند به گونه ای بهتر به شکل گیری اسکلت موردنیاز توسعه روستایی یاری رسانند

 تگاه ها و برنامه ریزی مراکز روستاییاستراتژی نظام سلسله مراتبی سکون -4

بسیاری از کشورهای درحال توسعه فاقد الگوی استقرار هستند و ممکن است در سلسله مراتب سکونتگاهی، مراکز میانی و واسطه 

پارچه از کمجهز داشته باشند اما مراکز سطح پایین ندارند و یا این که مراکز کنونی، بخشی از نظام سلسله مراتب نقاط مراکزی )ی

نظر کارکردی( را تشکیل نمی دهند. نظام فضایی )پدید آمده( باید به گونه ای باشد که برای انتقال رشد اقتصادی و تامین خدمات 

و کاالهای کافی مناسب باشد. در فرآیند برنامه ریزی ناحیه ای توسعه، این استراتژی حد میانه تمرکزگرایی )مانند قطب رشد( و 

شهری( را برگزیده و تجمیع غیرمتمرکز و به عبارت بهتر، تمرکززدایی با تجمیع را پیشنهاد -مچون منظومه کشتتمرکززدایی )ه

کرده است. در واقع این نظریه، راه حلی اصالح طلبانه برای کاستی ها و نارسایی های توسعه فضایی متدوال، که قطبی شده و باعث 

جمع بندی نظریه ها را در گرو سیاست گزاری فضایی برای دستیابی به توسعه  سون ،جان.ایجاد اختالفات ناحیه ای شده است، است

می دانست، اما کلید توسعه روستایی را در وجود شبکه ای از شهرهای کوچک )که واسطه ارتباط با شهرهای بزرگ می شوند( دیده 

رندنیلی معتقد بود  .ن گونه شهرها پیشنهاد گرده استاست. در واقع دسترسی فضایی به فرصت ها و تولیدات را با ایجاد و تقویت ای

محور قرار گرفته تا تنوع بخشی به اقتصاد، صنعتی نمودن، عرضه  باید ایجاد شهرهای کوچک در پیوند با حوزه های روستایی،

. برخالف او که پشتیبانی و تجاری سازی کشاورزی و امثالهم، و در نهایت سازماندهی و مدیریت توسعه به خوبی برآورده شود

پرکردن خال سلسله مراتبی را از باال به پایین مدنظر قرار داده است، میسرا )پژوهشگر معروف هندی(، ساختن چنین فضایی را 

 .عمدتاً از پایین به باال مدنظر قرار داده است )از کوچکترین نقطه روستایی ممکن(

اً مراکز روستایی نقاطی هستند که باید برای جهت دهی مناسب به در الگوی رشد مراکز روستایی ) کمیسیون پیرسون (، عمدت

فرآیند توسعه، تسهیالت و امکانات قابل قبولی را در آنان متمرکز کرد. تمرکز این تسهیالت نیل به تخصص مناسب و موثر در زمینه 
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ریت بخشی و تقویت شبکه ای از خدمات و همچنین ایجاد تحرک کنترل شده توسعه را در پی خواهد داشت. هدف این الگو، فو

 .نقاط مرکزی در نواحی روستایی و توزیع مناسب مراکز زیستگاهی )در بخش های پایین سطح و واسط میانی( است

 استراتژی توسعه یکپارچه ناحیه ای -5

 :مهمترین دالیل روی آوری به این استراتژی، عبارتند از

 عوامل تولید الف( استفاده بهتر از سرمایه، نیروی انسانی و

 ب( استخراج و به کارگیری بهینه منابع محلی

 ج( مشارکت آزادانه مردم در سطح ناحیه که کوچکتر از منطقه است

 د( تجانس بیشتر در ناحیه به علت کوچکی نسبت به منطقه

 هـ( همکاری بهتر سازمان های مختلف درگیر در امر برنامه ریزی

لیه امور توسعه در ناحیه است. برنامه ریزی ناحیه ای، برنامه ریزی برای مراکز روستایی هدف از این استراتژی یکپارچه سازی ک

)فقط ناحیه نه الزاماً جزیی از فرآیند برنامه ریزی ملی( است، به شرط آن که به پیوند با مراکز شهری بزرگ تر واقع در خارج از 

توزیع شده(. به عبارت دیگر، توسعه یکپارچه ناحیه ای، روشی است  سلسله مراتب ناحیه نیز توجه کافی مبذول دارد )برنامه ریزی

برای اجرای همزمان فعالیت های مربوط به برنامه ریزی چند منظوره، که البته این فعالیت ها در هر دو سطح کالن و خرد صورت 

ا هم دربرمی گیرد. ویژگی های اصلی می پذیرد )کشاورزی، صنعت و خدمات( و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فضایی و سازماندهی را ب

توسعه یکپارچه ناحیه ای عبارتند از: هماهنگی بین باال و پایین، یکپارچگی میان بخشی و برقراری روابط متقابل مابین چهار جنبه 

 اجتماعی، فضایی و سازماندهی(. اصلی توسعه )اقتصادی،

 ناحیه -استراتژی توسعه زیست  -6

در کل معادل قلمرو زندگی دانست که عبارتست از سطح جغرافیایی قابل تشخیصی که شامل نظام های  ناحیه را می توان -زیست 

زندگی به هم پیوسته و خودنگهداری )از نظر بازتولید طبیعت( بوده و در نتیجه روابط ارگانیک بین تمامی اعضای ناحیه برقرار 

راف او باعث می شود طی یک روند اخالقی پایدار، رشد و پیشرفت است. توسعه متوازن یک اجتماع یعنی انسان و محیط زیست اط

مستمر مردم )به عنوان هدف اصلی( در تعاملی سازنده با محیط اطراف محقق شود و به زمین، هوا، آب و کالً محیط زیست انسان 

 .لطمه ای وارد نشود. این استراتژی ملهم از اندیشه توسعه پایدار است

 یدار و همه جانبه روستایی:استراتژی توسعه پا -7

توانایی های اجتماعات روستایی در جهت رفع  مطابق این استراتژی باید فرآیندی همه جانبه و پایدار طی شود تا در چارچوب آن،

اجتماعی، اقتصادی و  نیازهای مادی و معنوی، در عین برقراری توازن میان اجزای تشکیل دهنده نظام سکونت محلی )اکولوژیکی،

 :ادی(، رشد و تعالی یابد. محورهای اصلی این استراتژی عبارتند ازنه

 ـ حفاظت، بهره برداری موثر و متوازن از منابع پایه

 ـ افزایش قدرت انتخاب مردم و توانمند کردن اقشار آسیب پذیر روستایی به ویژه زنان و جوانان

 ی در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزیـ توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محل

 ـ ارتقای بهره وری، توسعه فرصت ها و ظرفیت های متنوع اقتصادی

 ـ توسعه فرصت های پایدار از حیث دسترسی به منابع، امکانات و منافع میان شهر و روستا

 ـ ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی اجتماعات روستایی
http://www.iana.ir/fa/news/42622/%DA%AF%D8%B0 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

 رسد؟ها به هم میمسیر سازمان محیط زیست و سازمان جنگل

وزارتخانه بحثی است که چندی است از ها و تبدیل آنها به یک زیست و سازمان جنگلاعتماد:بحث ادغام سازمان حفاظت محیط

طرحی که ترین دلیل موافقان این طرح است؛ ها عمدهرسد. تاکید بر نظارت و مورد سوال قرار دادن این سازمانمجلس به گوش می

متر ل حاضر کاتفاقی که در حاآن را وزیر تا برای اقداماتش به مجلس پاسخگو باشد، زیست را وزارتخانه کند و رییسسازمان محیط

ترین غربی کشور و آلودگی هوا در کالنشهرها مهمهای غربی و جنوبشاهد وقوع آن هستیم. تداوم پدیده ریزگردها در استان

های اخیر، نمایندگان مجلس را بر آن داشته که بر طرح ادغام پافشاری کنند، چه آنکه برخی از آنها موضوعاتی است که در سال

ها درست عمل کند و باید زیست نتوانسته به وظایف خود در زمینه برطرف کردن این بحرانت محیطمعتقدند سازمان حفاظ

ه قرار شوند، در مقام استیضاحجمهورپاسخگو باشد و در مقام استیضاح قرار گیرد. حال آنکه رییس سازمان با جایگاه معاونت رییس

گزارشی که در معایب و مزایایش پرداخته است، و بررسی این طرح، های مجلس، در گزارشی به تحلیل گیرد. مرکز پژوهشنمی

دازد پرداند. در بخشی از این گزارش به این مساله مینهایت ادغام سه سازمان و تبدیل آنها به یک وزارتخانه را اقدامی غیرعملی می

تر شد، بلکه ادغام خود بخشی از یک فرآیند بزرگتواند پاسخگوی مقاصد اصلی از این تغییرات سازمانی باکه ادغام به تنهایی نمی

کند: در ادامه این گزارش اضافه می  در زمینه بهبود مدیریت در حوزه مورد مداخله یعنی محیط زیست و منابع طبیعی است.

یروهای یکی و نجایی فیزهای مدیریتی، دشواری جابههای گوناگونی همراه هستند. تنشتغییرات تشکیالت سازمانی اغلب با هزینه

شوند که ادغام و تجمیع ها و بسیاری از موارد دیگر باعث میانسانی، از دست رفتن یا کاهش دسترسی به مستندات و بایگانی

ویژه در شرایط فعلی، تلقی نشوند. همچنین های چندان مطلوبی بهحلای مانند چند سازمان، راههای گستردهسازمانی در مقیاس

 های مورد اشاره لزوما به دلیل ساختار و تشکیالت آنها نیست، بلکه متاثر از عوامل دیگری مانندکارآمدی سازمانبدیهی است که نا

راهبردها، قوانین و مقررات، ساختارها و فرآیندهای مرتبط با امور مالی و بودجه، ساختار و ترکیب نیروی انسانی، کارآمدی مدیران 

ه درخصوص طرح پیشنهادی وجود دارد این است که جایگاه این سه سازمان با توجه به ماهیت ای کو... است. ازسوی دیگر مساله

صورت کلی مطابق ماده یک قانون حفاظت و بهسازی سازمان حفاظت محیط زیست  وظایف آنها و ضرورت ناشی از این ماهیت به

ها بتوان گامی اساسی در رفع در تشکیالت سازمان جاییتوان انتظار داشت که با تغییر و جابهنمی  متفاوت از یکدیگر است.

تر و نگرشی سیستمی به مقوله حفاظت از کمبودها یا بهبود اساسی امور برداشت. تحقق این اهداف نیازمند راهکارهایی جامع

به کلیه جوانب  محیط زیست است. فارغ از نکته اساسی فوق، طرح پیشرو از جهات زیادی با ابهام مواجه است و بدون اینکه ناظر

ونه گبینی هیچامر باشد با بیان حکمی کلی موضوع را به حال خود رها کرده است. بدون تردید صرف ادغام سه سازمان بدون پیش

 .وری وظایف دولت شودتواند منجر به افزایش کارایی و بهرهها، نمیتغییری در ساختار و صالحیت

آن را مورد بررسی قرار داده است. در ماده واحده طرح رح پیشنهادی مجلس، در این گزارش همچنین با به میان آوردن ط

پیشنهادی آمده: از ابتدای دولت دوازدهم، سازمان حفاظت محیط زیست با امور اراضی و منابع طبیعی ادغام و وزارت محیط زیست 

زیست و منابع طبیعی همان وظایف مشخص وظایف وزارت محیط  :شود. در تبصره این ماده آمده استو منابع طبیعی تشکیل می

ها و نیروی انسانی محیط زیست، منابع گوید: کلیه امکانات، ساختمانمی 2شده و اساسنامه و قوانین جاری کشور است. تبصره 

 .شودطبیعی و امور اراضی به وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی منتقل می

وزارت محیط »زیست، ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی و سازمان محیط طرح پیشنهادی به دنبال آن است که از محل

های انجام شده، اساسا در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی سازمانی تحت براساس بررسی .را تشکیل دهد« زیست و منابع طبیعی
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سازمان امور »و « ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل»عنوان سازمان امور اراضی و منابع طبیعی وجود ندارد و آنچه هست 

( تشکیل سازمان منابع طبیعی کشور از محل ادغام سازمان 1391است. البته در ماده یک الیحه جامع منابع طبیعی )سال « اراضی

ه ارغ از مقدمپیشنهاد شده بود که این الیحه به قانون تبدیل نشد. ف« ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل»امور اراضی در 

توجیهی طرح که از کفایت الزم برای تشکیل یک وزارتخانه جدید برخوردار نیست، ماده واحده پیشنهادی که مسبوق به سابقه 

های مذکور الزم به توضیح است همواره در طراحی تشکیالت کالن دولت، موضوع ادغام سازمان .است مورد ارزیابی قرار گرفته است

ها یا ادغام آنها در وزارت جهاد کشاورزی مطرح بوده است که ازجمله وزارتخانه از محل ادغام این سازماندر یکدیگر و تشکیل 

های اجرایی وری دستگاهکه به موجب طرح ساماندهی و ارتقای بهره« آب، کشاورزی و محیط زیست»توان به تشکیل وزارت می

ارایه شده بود، اشاره  1383ه در الیحه تشکیالت کالن دولت سال ک« محیط زیست، آب و جنگل»ارایه شد و وزارت  1389سال 

 .کرد

 تلفیق یا بازمهندسیتجمیع، 

 :بینداین گزارش همچنین مراحل ادغام این دو سازمان را به سه شکل می

هایت که در نشود تری تشکیل میالف: تجمیع یعنی سه سازمان با ماموریت یکسان در کنار یکدیگر قرار گرفته و سازمان بزرگ

 .های گذشته به وجود خواهد آمدمجموع سازمان

شوند. در این حالت، سازمان های مختلف ترکیب شده یا حذف میب: تلفیق یعنی اجزای موازی یا دارای وظایف مشابه در سازمان

 .تر از مجموع سه سازمان گذشته استجدید کمی کوچک

های در شرایط ادغام است که در آن امکانات، منابع انسانی و فیزیکی و موجودیت ترین شکل تحول سازمانیج: بازمهندسی که کامل

 .گیرندهای معین مورد استفاده قرار میسازمانی برای ساختن یک سازمان جدید براساس ماموریت

 ه از شرایط تجمیع بهصورت متوالی رخ دهند و در این حالت هر چ توانند در یک فرآیند تکاملی نیز بههمچنین این سه مرحله می

 .وری افزایش خواهد داشتسوی بازمهندسی حرکت شود، کارایی، اثربخشی و بهره

دهد که در بسیاری از کشورها، مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی و حتی منابع پایه از مدیریت کشاورزی ها نشان میبررسی

چین؛ وزارت حفاظت  .ها و منابع طبیعیه قرار داد: ترکیه؛ وزارت جنگلعنوان مثال مورد اشارتوان کشورهای زیر را به جداست. می

از محیط زیست. بلغارستان؛ وزارت محیط زیست و آب. مالزی؛ وزارت محیط زیست و منابع طبیعی. هند؛ وزارت محیط زیست و 

و توسعه پایدار. سوئد؛ وزارت ها. ژاپن؛ وزارت محیط زیست. نیوزیلند؛ وزارت محیط زیست. رومانی؛ وزارت محیط زیست جنگل

اگرچه باید توجه داشت که اقتضائات اداری و شرایط محیطی در کشورهای   محیط زیست. کره جنوبی؛ وزارت محیط زیست.

برداری و سازمان های متولی تولید و بهرهگونه که اشاره شد، تفکیک بین سازمانرسد هماننظر میمختلف متفاوت است، اما به

 توان نتیجه گرفت که تفکیکحفاظتی بیشتر مورد توجه است. به طور کلی، از این مقایسه و سایر موارد ذکر شده، مینظارتی و 

تواند راهبردی مورد توجه و مناسب باشد. همچنین تجمیع وظایف حفاظتی در یک برداری و حفاظت میسازمانی بین وظایف بهره

تواند راهبرد ای صورت گرفته است میفاظت محیط زیست در ایران تا اندازهدستگاه که درحال حاضر نیز در قالب سازمان ح

دلیل ساختار و تشکیالت آنها های متولی محیط زیست در ایران لزوما بهکارآمدی دستگاهمناسبی باشد. از سوی دیگر، 

های دهد که همبستگی بین سازمانمی ها و نقاط اشتراک و افتراق آنها نشانبندی ساختار و شرح وظایف این سازمانجمع  نیست.

ها ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی کشور نسبتا باالست، اما موضوع ادغام سازمانحفاظت از محیط زیست و جنگل

ظ و جهت حفها در دارای ابعاد مهمی است که باید با نگاه دقیق و کارشناسانه به آن توجه کرد. اگرچه برآیند فعالیت سازمان جنگل

پایداری منابع طبیعی کشور است، ولی رسالت آن فراتر از حفظ و نگهداری است و رویکرد اصلی آن توسعه منابع طبیعی کشور 
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های بسیاری تا به امروز داشته باشد( . نکته قابل توجه، جایگاه است )گرچه ممکن است در رسیدن به این هدف عالیه خود ضعف

های دولتی و غیردولتی رسانی همه آحاد سازمانعنوان اهرم کنترل در آسیب ه فعالیت آن است که بهسازمان محیط زیست و گستر

المللی و در ابعاد مختلف منابع طبیعی اعم از آب، هوا، خاک، تنوع زیستی به محیط زیست به گستره کل کشور و حتی حیطه بین

ها باشد تا بتواند نظرات خود را عملیاتی و نظارت ر از همه نهادها و وزارتخانهگر است و لذا بدون شک باید جایگاه آن باالتو... نظاره

ها، مراتع و آبخیزداری به ای در زیرمجموعه حوزه جنگلدقیق و قوی اعمال کند. بنابراین اگر ادغام در جهت تقویت فرهنگ توسعه

ان حفاظت از محیط زیست به عنوان بازوی دیگر باشد، از عنوان یک بازو و همچنین ترفیع و تقویت جایگاه کنترلی و نظارتی سازم

ارزش بسیار باالیی برخوردار بوده ولی اگر بنا بر هضم یکی در دیگری باشد و تنها به کوچک شدن ساختار و تشکیالت توجه شود 

 .کندعواقب بسیار وخیمی را در پی داشته و هر دو سازمان را ناکارآمد می

 مزایا و معایب طرح ادغام

توان در قالب مدیریت متمرکز و ها را میبخش دیگری از این گزارش است. مزایای ادغام سازمانپرداختن به معایب و مزایای ادغام، 

گذاری بخش خصوصی، برداری از مشارکت مردمی و توان سرمایههماهنگ بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور، افزایش بهره

ی در امر تولید، اقتصاد، صادرات و محیط زیست در امر خدمات و افزایش توان نظارتی قوه مقننه بر پویایی و کارآفرینی منابع طبیع

برشمرد. اما معایب این طرح که از ، عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست، در صورتی که ساختار جدید به صورت وزارتخانه باشد

 که ایناست: کاهش قدرت الزم سازمان حفاظت محیط زیست، در صورتیتر از مزایایش است، به شرح زیر نگاه این گزارش مفصل

های زمانی و اقتصادی در جهت عملیاتی کردن این تغییر. ایجاد یک ها شود. صرف هزینهسطح دیگر وزارتخانهها همسازمان

ت و افزایش حیطه وظایف ای جدید در دولهای هزینهوزارتخانه احتمالی و ایجاد یک ساختار جدید و به وجود آمدن سرفصل

 .نظارتی رییس سازمان جدید و به تبع آن اعمال نظارت کمتر

ها ،مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی کشور اما دالیل مخالفت با طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل

 ها به مسائل مشابهن به این اشاره کرد که نگاه این سازمانتواهای مختلفی دارد. از آن جمله میاز نگاه کارشناسان این مرکز بخش

های مذکور ارتباط امکان دارد در نگاه اول این تصور به وجود آید که بخش .هایی اساسی داردتفاوتشان، هایبا وجود شباهت

هایی کامال متفاوت و بعضا دیدگاهها در برخورد با عناصر طبیعی نظیر گیاهان و جانوران زیادی با یکدیگر دارند، اما این بخش

بردار است که نگاه آن به منابع طبیعی بیشتر در پی منفعت اقتصادی است متناقضی دارند. وزارت جهاد کشاورزی دستگاهی بهره

ینده آ هایرویه و حفظ منابع طبیعی برای نسلبرداری بینگر با هدف جلوگیری از بهرهدرحالی که نگاه محیط زیست نگاهی آینده

است، بدون آنکه منکر توسعه و رفع نیازهای انسان باشد. از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست به همان میزان که با وزارت 

های اجرایی نظیر وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت ها و دستگاهجهاد کشاورزی مرتبط است با بسیاری از وزارتخانه

 .ها ادغام شود... نیز ارتباط دارد، لذا این شبهه پیش خواهد آمد که این سازمان باید با تمامی این وزارتخانهنیرو، وزارت نفت و

 محیط زیست مستقل از منابع طبیعی

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصول مرتبط با موضوع محیط زیست و منابع طبیعی در قالب اصول مستقل بیان شده که 

 های بعدی(، ظرفیت بردباریکننده مفهوم توسعه پایدار )نسل امروز و نسلس مطابق تفسیر حاکم، اصل پنجاهم تداعیبر این اسا

عیت ریزی برای آینده، ممنو)هر آلودگی و تخریبی که بیش از ظرفیت برد اکوسیستم باشد(، حفاظت محیط زیست مبتنی بر طرح

ن اصل هم به محیط زیست انسانی اشاره شده و هم به محیط زیست طبیعی اشاره تخریب و آلودگی بدون امکان جبران است. در ای

دارد حال آنکه طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی که مبنای تشکیل ساختارهای مرتبط با منابع طبیعی است، موضوع تعیین 

اشاره است که با توجه به اضداد ماهیت ها مورد برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استاننحوه بهره
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برداری حاکمیتی و حفاظتی منابع پایه ناظر بر اصل پنجاهم قانون اساسی با رویکرد اصل چهل و هشتم قانون اساسی مبتنی بر بهره

یست محیط زهای های کلی نظام موضوع سیاستاز منابع امکان ادغام میسر نیست. به تبع قانون اساسی در تدوین و ابالغ سیاست

صورت کامال مستقل از یکدیگر توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است که بر این اساس از آنجا که و منابع طبیعی به

ر های کلی نظام دهای کلی نظام در هر حوزه باید تابعی از اصول مرتبط با آن در قانون اساسی باشد، لذا تحلیل سیاستسیاست

آن بر اصولی نظیر اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم حوزه محیط زیست مؤید محوریت 

های کلی منابع طبیعی براساس اصالح نظام و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی بوده حال آنکه شالوده ساختاری سیاست

 های محیطی حفظ و توسعه آن است که ماهیت سیاستبرداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تالش برابهره

ر علی های توسعه کشوبرداری است. تحلیل برنامهبهره -های کلی منابع طبیعی اجراییحاکمیتی و ماهیت سیاست -زیست حفاظتی

ت، به ور اسالخصوص از برنامه سوم تا پنجم موید مستقل بودن و متفاوت بودن مفاد مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی کش

نحوی که مفاد مرتبط با محیط زیست دارای ماهیت حاکمیتی و نظارتی با شعاع عملکردی بخشی و فرابخشی است. حال آنکه مفاد 

برداری پایدار و با وظایف بخشی و درون سازمانی است. تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با منابع طبیعی جنبه حفظ و احیا برای بهره

مندی این سازمان بر اظت محیط زیست نظیر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مؤید تاکید وظیفهتشکیل سازمان حف

حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل 

یط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، متولی شود، است که بر این اساس سازمان حفاظت محو تناسب محیط زیست می

های مرتبط با آب، هوا، خاک، تنوع زیستی و منابع طبیعی را برعهده حفاظت و بهسازی محیط زیست بوده و نظارت بر کلیه فعالیت

ها و وزارتخانه دارد با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان با هدف نظارت بر عملکرد سایر

ها جمهور، باالتر از سایر وزارتخانههای اجرایی تاثیرگذار بر محیط زیست در جایگاه سازمانی مستقل به عنوان معاون رییسدستگاه

قرار گرفته است. این جایگاه امکان تحقق حاکمیت دولت در حفظ محیط زیست را فراهم کرده است. در اکثر کشورهای دنیا محیط 

شود که در بیشتر آنها از عنوان محیط زیست به تنهایی استفاده شده عنوان سازمانی مستقل یا وزارتخانه اداره می زیست تحت

با عنایت به ضرورت واگذاری امور اجرایی و عاملیتی دولت به بخش خصوصی مطابق با   کشور بررسی شده( . 74کشور از 30است. )

های کشاورزی، شیالت، آب و محیط های اجرایی دولت در بخشسیاری از فعالیتاصل چهل و چهارم قانون اساسی، واگذاری ب

داز انناپذیر خواهد بود که با منویات مقام معظم رهبری باید در افق چشمزیست و منابع طبیعی به بخش خصوصی امری اجتناب

ق حاکمیت دولت بر منابع زیستی و محقق شود. لذا ضرورت وجود یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی مقتدر و توانمند جهت تحق

 113با توجه به مفاد   شود.آورند، بیش از پیش احساس میهایی که موجبات آالیندگی و تخریب محیط زیست را فراهم میفعالیت

ها و منشور حقوق شهروندی درخصوص حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، امروزه پاسخگویی در مقابل مسوولیت 115لغایت 

زیست سالم به عنوان حقی از حقوق شهروندی مطرح است که در لیف در حوزه محیط زیست برعهده دولتمردان است. محیطتکا

نبود آن احقاق حقوق شهروندی حاصل نشده و تخریب محیط زیست و محیط زیست آلوده سالمتی روحی روانی شهروندان را به 

شهروندی ابتدا باید به تعریف شهروند و حقوق زیست محیطی شهروندی و  اندازد. برای حمایت از حقوق زیست محیطیمخاطره می

توان به مرزها محدود کرد. در محدوده رعایت این حقوق ازسوی دولتمردان و سایر شهروندان پرداخت. ولی محیط زیست را نمی

ه محیطی شهروندان در درجزیست نتیجه بهتر آن است که با دید کالن به محیط زیست نگریست و بهترین پایگاه دفاع از حقوق

اول وجود دستگاه محور و مسوول در حوزه محیط زیست برای احقاق این حقوق بین نسلی است که براساس طرح پیشنهادی 

مذکور عالوه بر حذف دستگاه مسوول محیط زیست به صورت خاص سبب ایجاد زمینه برای حذف عناوینی نظیر توسعه پایدار، 

سی محیط زیست، ارزیابی راهبردی و... از فرهنگ توسعه آتی کشور و ابطال اصل پنجاهم قانون اساسی خواهد اقتصاد سبز، دیپلما
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ناپذیر و ایجاد یک دستگاه اجرایی واحد به این منظور، مستلزم چینش پذیر و تجدیدیکپارچگی مدیریت بر منابع تجدید  شد.

ها، مراتع و ن شیالت و آبزیان، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان جنگلهایی از قبیل سازمان هواشناسی، سازمایکجای سازمان

پذیر آبخیزداری، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، بخش معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت و... است که امکان

ق ادعای مطرح شده در طرح فوق را مردود های فونیست و کارایی و کارآمدی الزم را نیز نخواهد داشت، لذا ادغام بخشی از دستگاه

افزایی سازمانی، پس از ادغام تشکیالتی ارایه نشده است و کارآمدی و اثربخشی سازمان سازد. در طرح پیشنهادی دالیل هممی

ندگان محترم گوید: در طرح پیشنهادی نمایهایش میای از ابهام است. این گزارش در پایان ارایه دالیل مخالفتپیشنهادی در هاله

اتع ها، مرمجلس شورای اسالمی دالیل متقن مبنی بر ناکارآمدی ساختار سازمانی فعلی و ارجحیت ادغام سه دستگاه سازمان جنگل

سازی سازمانی ارایه نشده است، لذا پیش فرض کارآمدتر بودن و آبخیزداری و سازمان محیط زیست و سازمان امور اراضی در چابک

جدید، جای تردید جدی دارد. با جداسازی مدیریت منابع پایه تولید و تفکیک اجزای اصلی آن، به تامین  تشکیالت پیشنهادی

 های کلی اقتصادهای دولت و وظیفه بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده و در سیاستترین رسالتامنیت غذایی که در زمره مهم

 .ای مواجه خواهد کردا با مشکالت عدیدهمقاومتی نیز مورد تاکید است، خدشه وارد شده و کشور ر

ای قانونی برای نظارت بیندیشدماهیت کار بسیاری از واحدهای دولتی )اقتصادی، صنعتی، معدنی، بهداشتی و نظامی( مجلس چاره

ر ها، موثتخانهشده و نظارت بر آنها فقط از طریق یک سازمان حکومتی باالتر از وزاربار دیدهمخرب محیط زیست و برای جامعه زیان

و کارساز خواهد بود، چرا که بدون تردید در صورتی که شأن سازمان مزبور صرفا در حد یک وزارتخانه باشد، قادر نخواهد بود به 

توان تاحدودی در نحو احسن به وظیفه خود در حفاظت از محیط زیست بپردازد، لذا هرچند سازمان حفاظت محیط زیست را می

های دولتی این سازمان باید وابسته به رییس رایی دانست، اما به لحاظ ضرورت نظارت عالیه بر همه دستگاهردیف یک سازمان اج

همچنین در بررسی طرح پیشنهادی باید به این مساله توجه داشت که فلسفه ایجاد سازمان مستقل حفاظت از محیط   دولت باشد.

ای است که سازمان مزبور باید نسبت به کلیه واحدها اعم از دولتی و جمهور، شأن نظارت عالیهزیست، زیرنظر مستقیم رییس

خصوصی داشته باشد. چنین شأنی بدون تردید ارتباطی مستقیم با جایگاه این سازمان در تشکیالتی دولتی خواهد داشت به نحوی 

ر رسد این مهم از نظلذا به نظر می که این جایگاه از یکسو مستلزم استقالل و ازسوی دیگر نیازمند فرادستگاهی بودن آن است،

طراحان این طرح مغفول مانده است. چنانچه هدف از این طرح نظارت بیشتر مجلس شورای اسالمی است که در شرایط فعلی در 

جمهوری مصداق دارد، مجلس های تابعه ریاستاین حوزه با محدودیت مواجه است، از آنجا که این اشکال در مورد کلیه سازمان

رای اسالمی برای رفع مشکل کلی قادر خواهد بود از طریق تصویب قانون، راهکارهای اعمال نظارت بیشتر و موثرتر بر شو

های تابعه دیگری هم دارد و در آینده نیز خواهد جمهوری، سازمانجمهوری را تصویب کند، زیرا ریاستهای تابعه ریاستسازمان

ها به وزارتخانه ممکن نیست و باید در جهت طلوب مجلس است و تبدیل همه این سازمانداشت که طبیعتا نظارت بیشتر بر آنها م

 .ها تدابیر دیگری اندیشیده شوداعمال نظارت مجلس بر این سازمان

http://www.iana.ir/fa/news/42948/%D9%85%D8%B3 
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 ه و سیاست هابرنام
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 زیست مکلف به جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز شدسازمان حفاظت محیط

زیست را مکلف کردند؛ با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سازمان حفاظت محیط |شهروند

به گزارش   ساز جلوگیری کند.ساز و غیریون از رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یونارتباطات نسبت به انتشار امواج غیرمج

این الیحه را  30تا  28ایرنا، نمایندگان درجلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در ادامه بررسی الیحه هوای پاک مواد 

زیست را مکلف کردند؛ با همکاری سازمان انرژی اتمی طاین الیحه سازمان حفاظت محی 30ها درماده مجلسی.تصویب نهایی کردند

ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به جلوگیری از انتشار تمامی امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای 

 ساز از حدودنساز و غیریوتوهای یونساز اقدام و برای حصول اطمینان از افزایش نیافتن میزان و شدت امواج و پرساز و غیریونیون

براساس این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز   اندازی کند.شده درهوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راهمجاز تعیین 

محکوم و  میلیون ریال جریمه نقدی200تا  50بار به انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای نخستین

 .شونددرصورت تکرار عالوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می

نمایندگان همچنین درتبصره این ماده مصوب کردند که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی 

زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد حفاظت محیطاتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان 

 .رسدوزیران میشود و به تصویب هیأتماه از تاریخ ابالغ این قانون تعیین می6ایران ظرف مدت 

سازی، ه فرهنگهای تولیدشده در زمینهای دولتی مکلف شدند؛ برنامهنیز سازمان صداوسیما و سایر رسانه 28درماده 

های درخصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخداد رسانی مورد تأیید ازسوی سازمانسازی، آموزش و اطالعظرفیت

ای با گرفتن های آگهی و آموزشی رسانهباشد، درقالب برنامهای در آن رعایت شده گردوغبار را درصورتی که ضوابط رسانه

های دولتی رسانی و پخش کنند. براساس این مصوبه، راه جبران هزینه سازمان صداوسیما و سایر رسانهبها، اطالع  درصد50

 .شودبینی میدربودجه ساالنه پیش

http://www.iana.ir/fa/news/42898/%D8%B3%D8%A7%D8%B2 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 اقدامات شاخص دولت یازدهم در حوزه محیط زیست

ها توان گفت بسیاری از بحرانبا نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در حوزه محیط زیست و اقدامات مثبت در این بخش به خوبی می

 .بود، برطرف شده است گیر محیط زیست کشورو مشکالتی که پیش از این گریبان

وجه نشان از ت "دولت یازدهم دولت محیط زیست است "به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، سخن دکتر روحانی که 

های زیست محیطی بود. اقدامات انجام شده در حدود چهار سال گذشته ویژه وی به این حوزه و تالش برای رفع مشکالت و چالش

 .های رییس جمهوری حکایت داردلکرد مثبت مسووالن این حوزه در تحقق وعدههم از عم

 :شوددر این گزارش به برخی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه محیط زیست اشاره می

 95تا  92مورد وعده های ریاست جمهوری از سال  10

 احیای دریاچه ارومیه-1

 هاحفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل-2

 های کشورو بهبود وضعیت تاالباحیاء -3

 مقابله با آلودگی هوای کالنشهرها-4

 مقابله با گرد و غبار-5

 جلب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست-6

 محیطی در دولت یازدهمرعایت الزامات زیست-7

 احیای شورایعالی حفاظت محیط زیست-8

 اصالح الگوی مصرف آب-9

 هروندانهای کیفیت زندگی شارتقای شاخص-10

 مورد از اقدامات شاخص سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم 10

 روستا 90همکاری در احیای دریاچه ارومیه و اجرای طرح آموزشی مشارکت کشاورزان برای اصالح الگوی کشت و آبیاری در -1

ها، پیگیری تا حذف تعرفه واردات چوب و هماهنگی برای تسهیل برداری از جنگلنامه کاهش بهرههمکاری در تدوین آیین-2

ها و پیگیری تا ورود به قانون برنامه ششم توسعه، همکاری ها، طرح موضوع تنفس جنگلواردات چوب به منظور حفاظت از جنگل

 ها در مناطق حفاظت شدهسوزی جنگلدرصدی سطح آتش 50ها و کاهش ی جنگلسوزدر برگزاری مانورهای مقابله با آتش

ها در ریزی استانی و اجرای طرحها در شوراهای برنامههای کشور، تصویب طرحهای مدیریت زیست بومی برای تاالبتدوین طرح-3

طشک، بختگان، گاوخونی، هامون، حوز سلطان، های هورالعظیم، شادگان، گندمان، ای، اقدام برای احیای تاالبسطوح ملی و منطقه

 بزنگان

ها بزرگ در دولت یازدهم که در دو دولت قبلی منتفی یا اجرای کامل قانون ارزیابی زیست محیطی پیش از اجرای تمام طرح-4

 تشریفاتی شده بود.

حذف بنزین پتروشیمی و  :های آن شاملنامههای ملی و استانی مقابله با آلودگی هوا و تنظیم و اجرای براحیاء و تشکیل کارگروه-5

، حذف موتورسیکلت کاربراتوری، کاهش 4ارتقای استانداردهای خودرو و اعمال جدی و بدون اغماض آن یورو ، 4توزیع بنزین یورو 

ی مقابله درصد، جدی گرفتن معاینه فنی خودروها، فعال سازی ستاد مل 5درصد به حدود  45سوخت مازوت در نیروگاهها از حدود 
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های گرد و غبار داخلی با گرد و غبار و کسب مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست برای آن، انجام مطالعات شناسایی کانون

های پایش با ها شامل افزایش دستگاهاستان، تدوین برنامه براساس مطالعات، اجرای برنامه در برخی استان 15کشور برای بیش از 

ها مانند های داخلی مانند کاشت نهال و اختصاص حق آبه تاالبی بین دستگاهی برای مقابله با کانوندرصدی، هماهنگ 21رشد 

المللی هامون، پیگیری تقویت های مرزی از این تاالب و نیز تاالب بینالمللی هورالعظیم و حذف دایکدرصدی تاالب بین 70احیای 

تا اخذ  المللیهای خارجی گرد و غبار به صورت دو جانبه و بینبله با کانونبینی هواشناسی، طرح و پیگیری موضوع مقاتوان پیش

 سه مصوبه از سازمان ملل متحد برای مقابله جهانی با این مشکل.

برخورد با حیوان آزاری و اقدام تهیه الیحه مقابله با حیوان آزاری که در کمیسیون مربوطه دولت است، حذف حیوانات از -6

 ها و ارتقای وضعیت آنانهی وضعیت حیوانات در باغ وحشها، ساماندسیرک

تشکیل چهار جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست و مصوبات متعدد، از جمله: تصویب آیین نامه قرق اختصاصی برای -7

 منطقه به مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان 13مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از طبیعت، افزایش یا ارتقای 

تفاهم نامه دو جانبه و اجرایی شدن آنها که فقط در بخش آموزش و  20ه دیپلماسی محیط زیست و نتایج آن شامل: حدود توسع-8

های مردم نهاد و دانشگاهیان بانان، تشکلالمللی برای کارشناسان، محیطدوره مشورتی آموزشی بین 70افزایی به برگزاری توان

 ها مانند حمایت از دریاچه ارومیه و تاالب انزلی.خارجی و همکاری با دولتمنجر شده، جلب سرمایه گذاران خصوصی 

امتیاز شغلی برای آنان تا تهیه و تصویب الیحه حمایت از محیط  3000اقدامات برای بهبود وضعیت محیط بانان از اخذ سقف -9

 .ان و یا از حکم اعداماز زند 92محیط بان زندانی در سال  8محیط بان از  7بانان و جنگل بانان، رهایی 

 890به  432ایجاد فضای الزم برای مشارکت گسترده مردم در حفاظت از محیط زیست شامل سازمان های مردم نهاد که از -10

هایی مانند احیای جشنواره رشد داشته اند، جلب مشارکت هنرمندان و ورزشکاران چه در عرصه اجتماعی و چه در قالب برنامه

سبز، درج نشان یوزپلنگ )گونه در معرض تهدید آسیایی( بر روی لباس تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جهانی،  المللی فیلمبین

های ورزشی، جلب مشارکت بخش خصوصی برای اولین بار برای حفاظت از محیط های جانوری به فدراسیوناختصاص نماد گونه

 یوزپلنگ آسیایی و همکاری هواپیمایی هایی مانند ماهان و معراجزیست مانند بیمه ما از پلنگ ایرانی، بیمه دانا از 

 مورد از مطالبات اصلی مردم در حوزه محیط زیست 10

 بهبود وضعیت هوای کالنشهرها و مقابله با گرد و غبار-1

 هاحذف بنزین پتروشیمی از سوخت خودروها و مازوت از سوخت نیروگاه-2

 ه هاها و حفاظت از رودخاناحیای تاالب-3

 جلوگیری از حیوان آزاری-4

 سوزیویژه در موضوع جنگل خواری و آتشها بهحفاظت از جنگل-5

 هارویه و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاهبرخورد کارشناسی با سدسازی بی-6

 ساماندهی پسماندها و بازیافت )از وظایف وزارت کشور(-7

 اراک(مقابله با صنایع آالینده )مانند آلومینیوم -8

 کارانجلوگیری از تخریب طبیعت توسط معدن-9

 حمایت از محیط بانان-10

 مورد از اقدامات پیشنهادی از حمایت مردم و نکات ملموس در زندگی شهروندان 10
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 های هوای کالنشهرها و ادامه برنامه کاهش آلودگی هوا برای سایر شهرهااستمرار در بهبود شاخص-1

 فکیک از مبداء و اجرای چرخه اقتصادی پسماندهامدیریت صحیح پسماند، ت-2

 استمرار اصالحات الگوی مصرف آب-3

 توسعه گردشگری طبیعی با رویکرد حفاظت از طبیعت و انتقاع جوامع محلی-4

 ارتقای استاندارد صنایع، خودروها و سوخت-5

 تامین امنیت بیشتر برای اظهار نظر و مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست-6

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و اشتغال فارغ التحصیالن رشته محیط ایجاد زمینه برای سرمایه-7

 زیست

 مندی از تجربیات جهانی و دانش روز در ارتقای وضعیت محیط زیستبهره-8

 استمرار از حفاظت از تنوع زیستی و گونه های جانوری و گیاهی-9

 های سواحل و دریاها از پسماند و فاضالبدگیپاکسازی و رفع آلو-10

 مورد پیشنهادی برای دوره آینده ریاست جمهوری 10

 دستیابی به رشد سبز؛ رشد اقتصادی بدون آلودگی، تخریب و هزینه های محیط زیستی-1

 های گیاهیحفاظت از تنوع زیستی؛ اجرای برنامه ملی حفاظت از حیات وحش و گونه-2

 اقلیم؛ برنامه اقتصاد کم کربن و برنامه سازگاری ایران به خصوص در بخش کشاورزی و آب مقابله با تغییر-3

 های منتهی به تغییر رفتار به نفع محیط زیستگسترش آموزش فراگیر از پیش دبستانی تا دانشگاه؛ آموزش-4

 ندان، ورزشکارانهای غیردولتی، دانشگاهیان، هنرمجلب مشارکت فراگیر مردم، بخش خصوصی و صنوف، تشکل-5

 کارآفرینی سبز دانش بنیان-6

 المللیهای بینارتقای وضعیت محیط زیست دریایی، سواحل و همکاری-7

 های کشورها، تاالب ها و حفاظت از جنگلاحیای رودخانه-8

 درصد 50کاهش دورریز غذا تا -9

 توسعه دیپلماسی محیط زیست-10
http://www.iana.ir/fa/news/42805/%D8%A7%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 های گردوغباراندازی مرکز مشترک مهار و کاهش آسیبتوافق نمایندگان محیط زیست ایران و عراق برای راه

به دیدار نمایندگان محیط زیست ایران و عراق گفت: در این دیدار مقرر شد مرکز معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 

به گزارش ایانا سازمان حفاظت محیط زیست، سید محمد .اندازی شودهای گرد و غبار تشکیل و راهمشترک مهار و کاهش آسیب

ره به دیدار با مقامات محیط زیست عراق مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشا

گفت: در این دیدار بر مطالبه ایران و تاکید دولت و سازمان حفاظت محیط زیست بر کنترل و مهار منابع گرد و غبار در کشور 

ت اجرایی هایی که بین دو کشور صورت گرفته بود، درخواسمجابی افزود: در ادامه مذاکرات قبلی و تفاهم.همسایه عراق تاکید شد

ها را کردیم و طرف عراقی بر تفاهمات قبلی با سازمان حفاظت محیط زیست ابراز عالقه و امیدواری کرد که بتواند در شدن برنامه

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این دیدار طرف عراقی اعالم کرد در یک برنامه .مسیر اجرایی شدن آن گام بردارد

 .های تولید گرد و غبار اقدام خواهد کردفراگیر نهال در مناطق مختلف عراق به خصوص در حاشیه کانون بلند مدت نسبت به غرس

وی ادامه داد: بر همین اساس وزارت محیط زیست عراق بر اساس مصوبه دولت خود از سازمان محیط زیست ایران درخواست 

های آن کرد که این موضوع مورد توافق طرفین قرار آسیبفعالیت مشترک آموزشی و پژوهشی برای مهار گرد و غبار و کاهش 

اندازی شود که با های گرد و غبار تشکیل و راهمجابی عنوان کرد: در این دیدار مقرر شد مرکز مشترک مهار و کاهش آسیب.گرفت

مللی گرد و غبار که در تیرماه الرود تا قبل از برگزاری اجالس بینتوجه به مصوبه دولت عراق نسبت به انجام این موضوع امید می

شود؛ بتوانیم تفاهم الزم برای اجرایی شدن این مرکز که نقش مهمی در اجرای جاری با مشارکت سازمان ملل برگزار میسال

 مشارکتی و ترویج گونه موضوع دارد عمل کنیم
ww.iana.ir/fa/news/http://w42803/%D8%AA%D9%88%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

میلیارد تومان برای اجرای سامانه  3416درصدی اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در قانون بودجه/پیش بینی  54رشد 

 های نوین آبیاری

با  96درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ردیف های متفرقه این بخش در قانون بودجه سال  54قاسمی از رشد 

ه حسن قاسمی مدیر کل دفتر برنامه و بودج گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.حمایت مجلس شورای اسالمی خبر داد

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعم از پیوست  :وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد

 4026میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به اعتبارات  6215برابر با  96( قانون بودجه و ردیف های متفرقه بودجه 1شماره )

 .درصدی داشته است 54 افزایش 95میلیارد تومانی بودجه سال 

با حمایت مجلس شورای اسالمی و ناشی از رویکرد مثبت  96وی با بیان این که بخشی از این رشد اعتباری در بودجه مصوب 

 990با توجه ویژه مجلس شورای اسالمی  96نمایندگان به بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده است، اظهار داشت: در بودجه 

تبارات اولیه در الیحه بودجه پیشنهادی دولت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در زمینه توسعه سیستم های میلیارد تومان به اع

میلیارد تومان در  3416میلیارد تومان به  2426قاسمی بیان کرد: اعتبارات توسعه روش های نوین آبیاری از .نوین آبیاری اضافه شد

عین حال به اصالح و تغییر عنوان طرح سیستم آبیاری تحت فشار به طرح توسعه روش وی در .افزایش یافته است 96قانون بودجه 

اشاره و تصریح کرد: با اصالح این عنوان، طیف  96های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری در قانون بودجه 

و سیستم آبیاری به اقصی نقاط کشور و به استان هایی  بیشتری از روش های آبیاری در اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد .که به لحاظ فقر منابع آبی، سیستم آبیاری کم فشار جواب می دهد، گسترش می یابد

 70فت: اعتبار این طرح با کشاورزی درباره اعتبار طرح کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات در قانون بودجه امسال گ

وی در مورد اعتبارات .درصد افزایش نشان می دهد 255.3میلیارد تومانی سال قبل  20میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به اعتبار 

دارایی نیز اذعان داشت: برای این برنامه، اعتبارات تملک  96برنامه مقابله با بیابان زایی و تثبیت شن های روان در قانون بودجه 

درصدی  177.1از رشد  95میلیارد تومان سال  68.5میلیارد تومان درج شده که نسبت به اعتبارات  190سرمایه ای ملی به مبلغ 

 .برخوردار است

  میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها 330تصویب 

برای مبارزه با ریزگردها از محل صندوق توسعه  میلیارد تومان 330قاسمی ادامه داد: با تصویب مجلس شورای اسالمی همچنین مبلغ 

گفت: در بودجه مصوب  96وی با اشاره به بخش های دیگری از قانون بودجه .( اختصاص خواهد یافت530000-175ملی )ردیف 

الوه بر میلیارد تومان در مجلس رقم خورد و ع 80امسال برای هزینه های توقف بهره برداری از جنگل های شمال کشور نیز مبلغ 

 .میلیارد تومانی به منظور ارتقای پوشش کامل و موثر برای حفاظت از جنگل ها ایجاد شد 10این، ردیف جدید 

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی به اختصاص منبع جدید برای بیمه اجباری کلیه دام ها در قانون بودجه مصوب 

دید متفرقه با عنوان پوشش بیمه اجباری کلیه دام ها در مقابل بیماری مشترک و واگیر به سال جاری اشاره و تصریح کرد: ردیف ج

وی همچنین از افزایش سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه .ایجاد شده است 96میلیارد تومان در قانون بودجه  5مبلغ 

قاسمی با بیان این که مجلس شورای اسالمی .بر دادمیلیارد تومان در بودجه سال جاری خ 2.5بخش کشاورزی عشایری به مبلغ 

اختصاص داده است، گفت: بر این اساس، ردیف های جدیدی به  96ردیف جدیدی برای سه مجموعه تحقیقات کشاورزی در بودجه 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رکزی و غربی یای ممیلیارد تومان برای موسسه بین المللی تاسماهیان خزر، یک میلیارد تومان بابت مرکز بین المللی برنج آس 4مبلغ 

 .میلیون تومان برای موسسه تحقیقات برنج کشور ایجاد شده است 500و 

 درصدی اعتبارات خرید تضمینی گندم 82.2رشد 

درصد داشته است، اذعان داشت: اعتبارات  82.2وی با اعالم این که اعتبارات خرید تضمینی گندم در قانون بودجه سال جاری رشد 

میلیارد تومان در قانون بودجه  8200به مبلغ  95میلیارد تومان سال  4500خرید تضمینی گندم از مبلغ بابت  520000-19ردیف 

با عنوان  96پیوست قانون بودجه سال  16میلیارد تومان در جدول شماره  300قاسمی همچنین اعالم کرد: مبلغ .افزایش یافت 96

تومان، واردات دانه های روغنی هر  200ز واردات روغن خام هر کیلوگرم تعرفه های درآمدی به ترتیب درآمد اخذ مابه التفاوت ا

وی افزود: در قانون بودجه امسال به منظور توسعه .تومان پیش بینی شده است 50تومان و واردات شکر هر کیلو گرم  50کیلوگرم 

میلیارد تومان پیش بینی شده که بخشی  210هزینه( مبلغ  -کشت دانه های روغنی و چغندر قند در قالب دو ردیف متفرقه )درآمد

میلیارد تومان هم  100قاسمی اظهار داشت: همچنین مبلغ .از آن به دانه های روغنی و بخش دیگر به چغندر قند اختصاص می یابد

 .استپیش بینی شده  96برای توسعه کشت دانه های روغنی در قالب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه 

http://www.yjc.ir/fa/news/6047935/%D8%B1%D8%B4%D8%%DB-AF 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۳۰ : تاریخ

 میلیارد تومان برنج به کشور  2553کند واردات آمار تجارت خارجی حکایت می

میلیارد تومان برنج به کشور وارد شده است که به عنوان  2553، بالغ بر 95براساس آمار تجارت خارجی کشور در سال  95سال در 

، بالغ 95، در دوازده ماه سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .شودپنجمین قلم عمده وارداتی به کشور محسوب می

 2، حدود 94تن به کشور وارد شد که این رقم نسبت به سال  337هزار و  839دالر برنج به وزن  247هزار و  18میلیون و  690بر 

های دالر بود. معادل ریالی برنج 614هزار و  299میلیون و  681تن به ارزش  515هزار و  745، بالغ بر 94سال .درصد رشد دارد

 .تومان( است 3700میلیون تومان با در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد ) 67میلیارد و  553هزار و  2حدود  95وارداتی در سال 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960130000307 

 

 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 گیری آب مصرفی برنج در گیالن و مازندراناجرای پروژه اندازه

ع در ها، تنوهدف از اجرای این پروژه تعیین آب مصرفی در شرایط مختلف کشت برنج مانند: تفاوت در منابع آبی، اختالف در اقلیم

رفی گوناگونی دارند. در تمام موارد ها، تفاوت در نوع مزرعه )مدرن و سنتی( و... است که هرکدام از اینها میزان آب مصخاک

گیری نقطه تعیین شده در دو استان گیالن و مازندران اندازه ۲۰طور روزانه مقدار آب ورودی و خروجی یادشده در طول فصل به

گیری زهاوگو با خبرنگار ایانا، با بیان اینکه طرح اندمی شود.دکتر محمدرضا یزدانی، عضو هیأت علمی مؤسسه برنج کشور در گفت

های گذشته از سوی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی جهاد کشاورزی تهیه شده است، گفت: یکی آب مصرفی گیاهان زراعی طی سال

ریزی و های گیالن و مازندران است؛ این پروژه در حال برنامهگیری آب مصرفی برنج در استاناز زیرمجموعه آن، پروژه اندازه

 ؤسسه تحقیقات برنج کشور است.هماهنگی برای اجراء در م
هایی، با چه وسایلی، توسط چه کسانی، وظیفه مندی هایی، با چه روشهایی مانند: در چه مکانوی افزود: در این پروژه موضوع

 تگیرد و در نهایبخش اجراء و تحقیق، اعتباراتی که باید از سوی چه دستگاه و سازمانی اختصاص یابد و... مورد بررسی قرار می

گیرد، گیری آب مصرفی برنج از سوی مؤسسه صورت میشود.یزدانی با بیان اینکه بخش مهم پروژه اندازههای الزم گرفته میتصمیم

های اجرایی از این پروژه توسط معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه تحقیقات برنج بیان کرد: قرار است حمایت

نقطه  ۱۰نقطه در گیالن و  ۱۰نقطه ) ۲۰ازمان جهاد کشاورزی دو استان گیالن و مازندران در کشور صورت گیرد و کارشناسان س

گیری آب مصرفی برنج ادامه داد: هدف در مازندران( در اجرای این پروژه همکاری کنند.وی با اشاره به اهداف اجرای پروژه اندازه

در نوع  ها، تفاوتها، تنوع در خاکوت در منابع آبی، اختالف در اقلیمتعیین آب مصرفی در شرایط مختلف کشت برنج مانند اینکه تفا

مزرعه )مدرن و سنتی( و... است که هرکدام از اینها میزان آب مصرفی گوناگونی دارند. هدف این است که در تمام موارد یادشده در 

 گیری شود.ان گیالن و مازندران اندازهنقطه تعیین شده در دو است ۲۰طور روزانه مقدار آب ورودی و خروجی طول فصل به
ها و... را که ریزی آبیاری، مدیریت منابع آبی، مدیریت سدها، مدیریت چاهعضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور برنامه

یری آب مصرفی گهای اجرای پروژه اندازهسازد آب مصرفی کم یا زیاد اختصاص یافته و آن را باید مدیریت کرد، از فایدهمعلوم می

بینی شده است، یادآور شد: نکته مهم در میلیون تومان پیش 5۰برنج اعالم کرد.یزدانی با بیان اینکه اعتبار طرح در سال نخست 

عنوان متولی تأمین، های علمی و دقیق باید در اختیار وزارت نیرو بهآمده ناشی از بررسیدستاجرای این طرح این است که اعداد به

ای ههای این وزارتخانه لحاظ شود.وی در پایان تأکید کرد: از طریق دادهریزیو انتقال آب کشاورزی قرار گیرد تا در برنامهتوزیع 

 وری و راندمان کاربرد آبیاری را به دست آورد./توان بهرهآمده از بررسی این پروژه میبدست
http://www.iana.ir/fa/news/4۲۹۱6/%D۸%A۷%D۸%AC%D۸ 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960130000307
http://www.iana.ir/fa/news/42916/%D8%A7%D8%AC%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

117 
 

 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 برگزاری دوره آموزشی کشت مکانیزه برنج در دهستان کوهستان بهشهر

ارهای ، نشاءکدر این دوره آموزشی کشاورزان با سیستم های کشت برنج )سنتی ومکانیزه(، مزایا و معایب کشت سنتی و مکانیزه

برنج، تنظیمات نشاءکارها، بررسی عوامل مؤثر در کیفیت نشاءکاری، روش های گوناگون وجین برنج و مزایا و معایب آنها، انواع 

 .های برنج و نکات فنی در آماده سازی زمین های شالیزار آشنا شدندکنهای مکانیکی، بررسی اثرات استفاده از وجینکنوجین

از روابط عمومی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، دوره آموزشی کشت مکانیزه برنج با هدف افزایش دانش فنی  به گزارش ایانا

ترویجی کشت مکانیزه برنج در دهستان کوهستان از توابع رستمکالی بهشهر برگزار  –کشاورزان و مروجان در سایت الگویی تولیدی 

حمید آقاگل زاده کارشناس ارشد و رئیس گروه ماشین آالت و مکانیزاسیون مرکز  شد.براساس این گزارش، در این دوره آموزشی

ترویج و توسعه به عنوان مدرس در خصوص آشنایی با سیستم های کشت برنج )سنتی ومکانیزه(، مزایا و معایب کشت سنتی و 

فیت نشاءکاری )عوامل ماشینی، زمین و گیاه( مکانیزه، آشنایی با نشاءکارهای برنج، تنظیمات نشاءکارها، بررسی عوامل مؤثر در کی

های مکانیکی، بررسی اثرات استفاده از کنآشنایی با روش های گوناگون وجین برنج و مزایا و معایب آنها، آشنایی با انواع وجین

ین گزارش، در پایان برپایه ا.های برنج و نکات فنی در آماده سازی زمین های شالیزار مطالب و مباحث متنوعی مطرح کردکنوجین

از سوی شرکت کنندگان سؤاالتی در خصوص مشکالت تسطیح و آماده سازی نهایی زمین، نکات فنی در زمینه شرایط زمین و نشاء 

برای انجام کاشت مکانیزه مطرح شد که توسط مدرس دوره پاسخ های الزم داده شد. همچنین نتیجه ارزیابی به عمل آمده نشان داد 

پایین است  (... کشاورزان منطقه در خصوص شیوه کاشت برنج )تعداد بوته در کپه، فاصله کاشت، عمق نشاکاری وکه دانش فنی 

گفتنی است دوره آموزشی کشت مکانیزه برنج به درخواست مجتمع جهاد .که به برگزاری دوره های آموزشی بیشتری نیاز است

هستان کوهستان از توابع رستمکالی بهشهر و با همکاری مرکز ترویج و کشاورزی استان مازندران و مرکز خدمات جهاد کشاورزی د

 توسعه تکنولوژی هراز برگزار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/42786/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D 
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 برنج
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 افزایش قیمت برنج در بازارهای بین المللی

آقاطاهر گفت: با توجه به نشانه های افزایش قیمت برنج خارجی در بازار، دولت بازهم با ادامه روند توزیع برنج ذخیره شده می تواند 

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.مانع از افزایش قیمت این کاال در بازار شود

مواد غذایی ،با اشاره به اینکه دولت سال گذشته با توزیع به موقع برنج ذخیره سازی شده در بازار مانع افزایش قیمت برنج خارجی 

قیمت برنج خارجی در بازار دولت بازهم با ادامه روند توزیع برنج ذخیره شده می تواند  شد ، افزود : با توجه به نشانه های افزایش

وی با اشاره به بارندگی های مناسب امسال برای تولید برنج داخلی گفت : با توجه به .مانع از افزایش قیمت این کاال در بازار شود

 .ن کاال با افزایش قیمت مواجه نخواهد شدورود برنج ایرانی جدید در چند ماه آینده به بازار قیمت ای

افزایش قیمت جهانی این محصوالت نیز دلیل باالرفتن  :آقاطاهر با بیان اینکه لوبیا چیتی و نخود افزایش قیمت داشته است ، ادامه داد

شود قیمت ها کاهش قیمت آنها در بازار داخلی است که با کاهش تعرفه ها و ورود محصوالت جدید در اردیبهشت پیش بینی می 

تومانی قیمت لبنیات را در دو کارخانه، غیرمنطقی دانست و افزود : با توجه به  200رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزایش .یابد

تاکید سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ؛ این کارخانه ها باید قیمت را کاهش دهند و با قیمت پیش از عید 

 .ت خود را عرضه کنندمحصوال

 8500تومان، نخود  7500تومان، لوبیای قرمز  500هزار و  10وی گفت: قمیت هر کیلوگرم لوبیاچیتی اعال در بازار عمده فروشی 

 .درصد سود به دست مصرف کننده خواهد رسید 15تومان است که در بازار خرده فروشی با  5900تا  5700تومان و عدس 

http://www.yjc.ir/fa/news/6047641/%D8%A7%D9% 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 سال گذشته 5درصدی درآمد مؤسسه طی  1800/ رشد 96معرفی چند رقم جدید پنبه در سال 

است که زودرس بوده و عملکرد  T2رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: امسال چند رقم جدید معرفی خواهد شد: یکی رقم 

تری بوده و مناسب مناطق خشک است. دو رقم جدید موتانت است که با استفاده از کمی و کیفی خوبی دارد و دارای تیپ بسته

اورزی سازمان انرژی اتمی ایران تولید خواهد شد. این رقم مقاومت باالیی نسبت به ای و همکاری بخش کشآمیز هستهفناوری صلح

 .های خاکزاد دارد و دارای عملکرد خوبی استانواع بیماری

ین مؤسسه در های اوگو با خبرنگار ایانا با اشاره به فعالیتقربانعلی روشنی، رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور صبح امروز در گفت

هایی است که در جامعه کشاورزی وجود دارد. های مناسب با چالشترین فعالیت مؤسسه تولید و معرفی رقمته گفت: عمدهسال گذش

کاران باشد. در سال گذشته رقم ساجدی و شایان به ارقامی که مناسب مناطق شور و خشک کشور باشد و بتواند پاسخگوی پنبه

 ن قرار گرفت.تولیدکنندگان پنبه معرفی و در اختیار آنا

روز است. رقم شایان  120و طول دوره رشد و حیات آن  وی افزود: رقم ساجدی، رقمی زودرس و مناسب شرایط خشک کشور است

قاتی های تحقینیز مناسب مناطق شور بوده و پرمحصول است.رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به درآمدزایی فعالیت

های تحقیقاتی منابع محدودی برای ایجاد درآمد دارند، بسته به تعداد آور شد: همه مراکز و مؤسسههای گذشته یادمؤسسه طی سال

های تحقیقاتی این درآمدها نیز متفاوت است. طی پنج سال گذشته مؤسسه از محل فروش تولید دانش فنی خود، درآمد ایستگاه

برابر شدن در عرض شش  18درصدی ) 800هزار و رشد یک (1390طوری که نسبت به سال پایه )خوبی هم کسب کرده است، به

های های تحقیقاتی کشور گفت: درآمدهای مؤسسهسال( داشته است.روشنی با اشاره به قانونی بودن فروش دانش فنی مراکز و مؤسسه

 .گرددها برمیشود و بخشی از آن توسط دولت به این مراکز و مؤسسهتحقیقاتی به خزانه دولت واریز می

شد، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر هر سال یک رقم ، هر پنج سال یک رقم جدید معرفی می90وی با بیان اینکه پیش از سال 

 رقم در ازای هر سال خواهد رسید. 1.2گیرد و امسال به حداقل جدید معرفی و در اختیار تولیدکنندگان قرار می

 قات پنبه کشور عملی شده و این مؤسسه به خوداتکایی رسیده است.به گفته وی شعار اقتصاد مقاومتی در مؤسسه تحقی

یادآور شد: امسال چند رقم جدید معرفی خواهد شد: یکی رقم  96های مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در سال وی با اشاره به برنامه

T2 ن اکنومناطق خشک بوده و همتری است. مناسب است که زودرس بوده و عملکرد کمی و کیفی خوبی دارد و دارای تیپ بسته

اری ای و همکآمیز هستهاستان فارس از آن استقبال کرده است. ارقام دیگر، دو رقم جدید موتانت است که با استفاده از فناوری صلح

 و دارای های خاکزاد داردبخش کشاورزی سازمان انرژی اتمی ایران تولید خواهد شد. این رقم مقاومت باالیی نسبت به انواع بیماری

اند و عملکرد خوبی است.وی در پایان به طرح نجات پنبه اشاره کرد و افزود: توجه به محصول پنبه که صنایع زیادی به آن وابسته

های آن در کشور وجود است و کمترین وابستگی دانش را به خارج دارد، ضروری است و در صورت حمایت دولت از تمام زیرساخت

توان طی یک برنامه دوساله به خودکفایی در پنبه نایل ه بذر مجانی، خرید تضمینی عادالنه، دادن سم و... میاین محصول مانند ارائ

هزار هکتار از اراضی کشاورزی این  20شد.گفتنی است، بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان قرار است امسال 

 استان به کشت پنبه اختصاص یابد./
http://www.iana.ir/fa/news/42753/%D9%85%D8%B9%D8 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 هکتار از اراضی کشور 3600اجرای طرح ترویج و آموزش توسعه کشت و افزایش تولید پنبه در 

سایت  36بردار در قالب بهره 200هکتار و پوشش یک هزار و  600طرح ترویج و آموزش افزایش تولید پنبه در سطح سه هزار و 

 - 97الگویی در استان های گلستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، اصفهان و سمنان در سال زراعی 

منابع طبیعی معاونت ترویج کشاورزی، معاونت آموزش، مجری طرح پنبه و مؤسسه  و با مشارکت دفتر ترویج کشاورزی و 96

به گزارش ایانا از روابط عمومی معاونت ترویج کشاورزی، در جلسه کارگروه طرح ترویج و آموزش .تحقیقات پنبه اجرایی خواهد شد

تر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی تشریح شد. نخست کلیات طرح و برنامه ترویج و آموزش توسط امیری مدیر کل دف تولید پنبه

سپس برنامه و شناسنامه سایت های الگویی از سوی ضیایی رئیس گروه زراعت و باغبانی ارائه و نیز جدول زمان بندی اجرای 

شخص عملیات در سایت های الگویی پنبه در استان های پایلوت، براساس تقویم اجرایی و عملیات زراعی در مرحله کاشت با م

 600براساس این گزارش، طرح ترویج و آموزش افزایش تولید پنبه در سطح سه هزار و .شدن واحد مسئول پیگیری، نهایی شد

سایت الگویی در استان های گلستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان  36بردار در قالب بهره 200هکتار و پوشش یک هزار و 

و با مشارکت دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی معاونت  96 - 97در سال زراعی  جنوبی، آذربایجان شرقی، اصفهان و سمنان

ترویج کشاورزی،معاونت آموزش، مجری طرح پنبه و مؤسسه تحقیقات پنبه اجرایی خواهد شد.گفتنی است پیرو برگزاری 

نگین تولید پنبه در کشور، جلسه های متعدد در خصوص طراحی و اجرای برنامه ترویج و آموزش توسعه کشت و افزایش میانشست

کارگروه طرح ترویج و آموزش تولید پنبه با حضور هزار جریبی مشاور معاون وزیر و مجری طرح افزایش تولید پنبه در وزارت جهاد 

راعت، زکشاورزی، امیری الریجانی مدیر کل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، رضاییان رئیس گروه دفتر تولید پنبه در معاونت 

زنگی معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و همکاران گروه ترویج زراعت و باغبانی، گروه الگوها و روش های ترویجی دفتر 

 ترویج، در معاونت ترویج برگزار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/42723/%D8%A7%D8%AC% 
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 پنبه
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

 روزگار ناخوش پنبه کاران احیا می شود؟

مدیر عامل صندوق پنبه گفت: استفاده از ماشین آالت مناسب و مکانیزاسیون در تمامی مراحل تولید و توسعه بذورخارجی می 

صنعت، تجارت و  محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفتگو با خبرنگار.تواند روزگار ناخوش پنبه کاران را احیا نماید

هزار هکتار است، اظهار  80پنبه در سال جاری با اشاره به اینکه سطح زیر کشت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کشاورزی 

ها بیش از سطح زیر کشت در نظر گرفته شده تا در صورت دوباره کاری با کمبود و مشکل در کاشت روبرو داشت: میزان نهاده

 ر دراختیاروی با بیان اینکه بخشی از بذور مورد نیاز کشت از کشورهای ترکیه و یونان تامین شده است، افزود: این بذو.نشویم

 .تن در هکتار تولید برای پنبه کاران مقرون به صرفه باشد 5کشاورزان فارس، اردبیل و خراسان جنوبی قرار گرفته تا با عملکرد 

ای همچون خشکسالی، طغیان، آفات و کاویانی در خصوص پیش بینی تولید پنبه در سال جاری گفت: اگر اتفاقات غیر منتظره

 .هزارتن پنبه تصفیه شده خواهد بود 54هزارتن وش پنبه و  150خ ندهد حداقل تولید در سال جاری تغییراتناگهانی دما ر

هزارتن پنبه به ناچار بایستی مابقی نیاز  54هزارتنی صنایع نساجی و تولید  110مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: با توجه به نیاز 

مرگ تدریجی تولید را به همراه داشت،  82وی با اشاره به اینکه واردات بی رویه پنبه در سال .خود را از طریق واردات تامین نماییم

، برخی مافیا دولت را مکلف به اخذ مجوز واردات 82هزارتنی در سال  12هزارتنی پنبه و مازاد  147عنوان کرد: علی رغم تولید 

ین امر به تولید پنبه لطمه جدی وارد کرد چرا که کشاورزان به سمت و نمودند که در آن زمان صدای پنبه کاران در آمد و درنهایت ا

توان واردات پنبه را ممنوع کرد، اظهار داشت: در کاویانی با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی.سوی کشت محصوالت دیگر رفتند

رفت و تنها با برخی اقدامات حمایتی توان جلوی واردات را گشرایطی که صنایع نساجی با کمبود پنبه داخلی مواجه هستند نمی

 .ای نیستمجددا باید تولید پنبه را به روزگار قبل رساند که این امر کار ساده

وی با اشاره به ضرورت کاهش هزینه تمام شده پنبه کاران افزود: در تمامی مراحل تولید برداشت با استفاده از ماشین آالت مناسب 

تواند عملکرد در هکتار های مصرف را به همراه داشته باشد ضمن انکه توسعه بذور خارجی میینهتواند کاهش هزو مکانیزاسیون می

 .را افزایش دهد

http://www.yjc.ir/fa/news/6050321/%d8%b1%d9%88 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 وخم اعتبارگیاه دارویی در پیچ10اهلی کردن 

گونه گیاه  10معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور گفت: طرح تحقیقاتی مرحله نهایی کشت و اهلی کردن 

 .تهیه شده، اما به دلیل تامین نشدن بودجه مناسب، تاکنون این طرح به اجرا درنیامده است دارویی انحصاری ایران

دکتر فاطمه سفیدکَن روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، تامین نشدن بودجه را عامل اصلی عدم اجرای کشت و 

میلیارد ریال اعتبار است  22اجرای این طرح پنج ساله نیاز به  گونه گیاهی انحصاری کشور اعالم کرد و افزود: برای 10اهلی کردن 

گونه گیاه دارویی انحصاری مورد نظر را  10وی .میلیارد ریال اعتبار در اختیار این موسسه قرار گیرد 4که هر ساله باید حدود 

محصول  50گیاهان می توان بیش از  گونه انحصاری گیاه آویشن عنوان کرد و گفت: از این 5گونه انحصاری گیاه مرزه و  5شامل 

سفیدکن اظهار کرد: بیش از یکسال است که پیگیر تامین اعتبار این طرح تحقیقاتی .دارویی و نیز افزودنی های مختلف تهیه کرد

در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم اما تاکنون این موضوع محقق نشده و به همین دلیل پیگیری از سازمان 

 .یت و برنامه ریزی کشور را آغاز کردیم تا این طرح تحقیقاتی به اجرا درآیدمدیر

نقطه در استان های مختلف  12تا  10معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور گفت: این طرح تحقیقاتی در 

هران اجرا می شود تا زمینه توسعه کشت مانند آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اصفهان و ت

وی ادامه داد: ارقام خاصی از این گیاهان بر اساس شرایط الزم در مناطق مختلف کشور کشت .این گیاهان دارویی فراهم شود

خواهد شد تا ضمن محاسبه دقیق عملکرد اقتصادی آنها، روش کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به مردم هر منطقه آموزش 

سفیدکن تاکید کرد: اجرای این طرح تحقیقاتی ضمن توسعه کاشت گیاهان دارویی انحصاری و ایجاد ارزش اقتصادی .ه شودداد

 .مانند ایجاد شغل، زمینه توسعه داروهای گیاهی را هم فراهم می کند

دارویی کشور که ارزش اهلی کردن را گونه گیاه  400گونه اعالم کرد و گفت: از حدود  169وی تعداد گیاهان دارویی اهلی شده را 

 .درصد اهلی شده اند و با حمایت مالی دولت می توان بقیه آنها را اهلی کرد 40دارند، تاکنون حدود 

هزار گونه گیاهی در کشور داریم که همه آنها ضرورت  2معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور افزود: حدود 

 .ای اهلی شدن را ندارندارزش اقتصادی مناسب بر

  برپایی جشنواره عرقیات گیاهی و گالبگیری در تهران **

وی به برپایی جشنواره عرقیات گیاهی و گالبگیری در باغ گیاهشناسی ایران اشاره کرد و گفت: این جشنواره اوایل اردیبهشت ماه 

داد، جشنواره صنایع دستی و سوغات استان ها هم برگزار می این ماه ادامه می یابد. همچنین در کنار این روی 28آغاز می شود و تا 

سفیدکن اظهار کرد: فعاالن این حوزه از مناطقی مانند قمصر، کاشان، اصفهان و کرمانشاه در جشنواره حضور پیدا می کنند؛ .شود

نه تا مردم با این سنت دیری نمایش گالبگیری سنتی و عرضه محصول آن به بازدیدکنندگان از جمله برنامه های این جشنواره است

 .آشناتر شوند

http://www.iana.ir/fa/news/42656/%D8%A7%D9%87%D9%84 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 گیالن توسعه عقد قراردادهای پژوهشی با بخش خصوصی در

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن در نخستین جلسه شورای پژوهشی مرکز بر اهتمام بیشتر برای 

 .عقد قراردادهای پژوهشی با سازمان های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد

ین جلسه شورای پژوهشی مرکز دکتر مریم به گزارش ایانا از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن، در نخست

فالحی رئیس این مرکز بر اهمیت پژوهش های تقاضا محور و توجه تمامی مسئوالن بخش ها به اهتمام بیشتر برای عقد قراردادهای 

 پژوهشی با سازمان های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد.دکتر امان زاده معاون پژوهشی مرکز نیز در این جلسه در خصوص

 تشکیل ستاد و برنامه ریزی برای برگزاری هرچه بهتر روز مزرعه و انتقال یافته های تحقیقاتی مطالبی بیان داشت.

در این جلسه همچنین تجهیز آزمایشگاه های مرکز و امکان استفاده از امکانات آزمایشگاهی معاونت آموزش و واحد بهدان و برنامه 

و انتخاب مسئول آزمایشگاه با هدف نظم دهی ساختار آزمایشگاهی و استفاده بهینه از امکانات  ریزی برای ایجاد یک آزمایشگاه مرکزی

 مرکز، مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.
http://www.iana.ir/fa/news/42905/%D8%AA%D9 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 چابک سازی، اثربخشی و نوسازی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برنامه هوشمند سازی سازمان آغاز شده و مرکز فناوری 

محدودیت مالی و پرسنلی می تواند با ایجاد ارتباطات اینترنتی و سامانه های الکترونیکی، ارتباطات  اطالعات سازمان بدون هیچگونه

 .کاری را تسریع بخشد

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اسکندر زند رئیس این سازمان در نخستین جلسه 

چابک سازی و اثربخشی سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: مطالعاتی برای معماری آینده سازمان  به برنامه 96شورای مدیران در سال 

 .شروع شده و چابک سازی و اثربخشی در این برنامه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است

اه رنت و هوشمندسازی دستگوی با اشاره به مراحل مختلف صنعتی شدن جوامع که از مسیر تولید ماشینی، کاربرد برق، اختراع اینت

ها پیشرفت ایجاد شده، مجهز شدن سازمان به جدید ترین ابزارهای ارتباطی را از ضروریات دانست که برای افزایش درآمد و سطح 

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: برنامه هوشمند سازی .زندگی افراد بسیار حائز اهمیت است

سازمان آغاز شده و مرکز فناوری اطالعات سازمان بدون هیچگونه محدودیت مالی و پرسنلی می تواند با ایجاد ارتباطات اینترنتی و 

معاون پژوهش و فناوری سازمان نیز در این جلسه گفت: برای سال جاری .سامانه های الکترونیکی، ارتباطات کاری را تسریع بخشد

وجه فنی مؤسسه های تحقیقاتی ت –ستادی پیش بینی شده و مبنا بر این است که به کمیته های علمی  برنامه هایی از سوی دفاتر

بیشتری مبذول گردد. رسول زارع همکاری بین بخش ها و مؤسسه های تحقیقاتی را بسیار حائز اهمیت دانست و بر تقویت ارتباطات 

 .بین مؤسسه ای تأکید کرد بین مؤسسه های تحقیقاتی و اجرای پروژه های پژوهشی مشترک

قائم مقام رئیس سازمان نیز با اشاره به آمار های رسمی که بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی برای عملکرد سال گذشته ارائه 

ابل قکرده است، افزود: براساس آمارها شرائط امیدوار کننده ای از نظر تراز تجاری کشور بدون فروش نفت وجود دارد که بهبود بسیار 

را رضایتبخش دانست که برای نخستین بار  1394غالمحسین طهماسبی تراز تجاری کشور برای سال .مالحظه ای را نشان می دهد

در طول دوران پس از انقالب اسالمی، به یک میلیارد دالر مثبت بالغ شده است. وی وزارت جهاد کشاورزی را از جمله وزارتخانه های 

اقتصاد کشاورزی در سال های اخیر دانست و این امر را مرهون تالش ها و فعالیت های همکاران در سطح موفق در ارتقاء تولید و 

وزارتخانه و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برشمرد.معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی نیز با اشاره به ابالغ بودجه 

میلیون تومان  100میلیارد و  14افزایش آن را نسبت به سال گذشته به میزان از سوی مجلس شورای اسالمی به دولت،  96سال 

 درصد افزایش برای اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی لحاظ خواهد شد.  10عنوان کرد و افزود: با ابالغ بخشنامه حقوقی، میزان 

تگاه ها، از مدیران ارشد سازمان خواست نسبت به تدوین احمد زارع فیض آبادی با توجه به تاکید دولت بر ارائه عملکرد چهارساله دس

 فعالیت های شاخص و ارائه گزارش کمّی عملکرد بخش مربوطه اقدام کنند
http://www.iana.ir/fa/news/42887/%DA%86%D8%A7% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 ساماندهی مراکز استانی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور / اسفاده از تجربه و دانش بازنشسته های پژوهشگر

در جلسه پروژه منابع انسانی در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور مقرر شد به منظور ساماندهی بخش های تحقیقاتی مراکز 

سازمانی و همچنین تعداد نیروهای شاغل هماهنگی الزم با دفتر توسعه انسانی و نوسازی و اداری سازمان  استانی و تشکیالت پست

 .تحقیقات، آموزش و ترویج انجام گیرد

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در جلسه پروژه منابع انسانی پس از بررسی اهداف کلی این پروژه 

به منظور ساماندهی بخش های تحقیقاتی مراکز استانی و تشکیالت پست سازمانی و همچنین تعداد نیروهای شاغل  مقرر شد

 .هماهنگی الزم با دفتر توسعه انسانی و نوسازی و اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج انجام گیرد

که پیشینه پژوهشی و آموزشی دارند، معرفی شوند تا  تن از مدیران شاغل و بازنشسته 15براساس این گزارش، همچنین مقرر شد 

 .)توزیع پرسش نامه( از تجربه و دانش آنها در راستای بهبود امور مؤسسه استفاده شود "دلفی"به روش 

گفتنی است در جلسه پروژه منابع انسانی رضایی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دانشیان مدیر کل دفتر توسعه منابع 

انسانی و نوسازی و اداری و گل محمدی مسئول پروژه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، صادقی پناه معاون تحقیقاتی، 

 کرمی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و نوری شاد مدیر امور اداری و پشتیبانی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور حضور داشتند.
http://www.iana.ir/fa/news/42849/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

در مؤسسه تحقیقات  «( BSC) ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازنبرنامه»آموزشی  برگزاری کارگاه

 پزشکی کشورگیاه

پزشکی کشور برگزار در مؤسسه تحقیقات گیاه «( BSC) ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازنبرنامه»آموزشی  کارگاه

 .شودشد. این دوره آموزشی دوشنبه هر هفته به میزبانی این مؤسسه برگزار می

ریزی های آموزشی برنامهپزشکی کشور، نخستین جلسه از دوره جدید کارگاهمی مؤسسه تحقیقات گیاهبه گزارش ایانا از روابط عمو

ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن برنامه»استراتژیک آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باعنوان 

(BSC  »)آموزشی که برای مدیران و کارشناسان پژوهشی  زار شد. در این دورهپزشکی برگدر سالن کتابخانه مرکزی مؤسسه گیاه

به  برخی از مؤسسات وزارت جهادکشاورزی برگزار گردید، دکتر امیرمسعود صابری مدرس دوره، با ارائه فایلی ضمن آموزش دوره

ت، آموزش و ترویج با حضور در این سواالت و ابهامات مدعوین حاضر پاسخ داد. اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقا

کارگاه آموزشی از نزدیک با نحوه برگزاری و موضوع های آموزشی آشنا شد و ضمن با اهمیت دانستن برنامه ریزی استراتژیک تسریع 

م به رئیس آن را در برنامه های سازمان خواستار شد. روحانی مشاور معاون وزیر و مدیر برنامه استراتژیک سازمان نیز ضمن خیرمقد

سازمان و شرکت کنندگان حاضر در کارگاه اثربخشی فعالیت های بعمل آمده را خوب ارزیابی کرد و تداوم آن را در جهت منافع 

( یک ابزار مدیریتی برای اجرای استراتژی است؛ گزارش ساختاربندی شده و نیمه BSCسازمان بیان داشت.کارت امتیازی متوازن )

ها توسط کارمندان نظارت داشته باشند و نتایج این دهد بتوانند به راحتی بر روند اجرای فعالیتان اجازه میاستانداردی که به مدیر

ها را بررسی و کنترل کنند. ویژگی اصلی کارت امتیازی متوازن در اختیار گذاردن بستری مناسب برای شناخت قوانین و روابط فعالیت

 های عملیاتی برای اجرایی کردن استراتژی سازمان است.و همچنین استخراج برنامه علت و معلولی حاکم بر دنیای کسب و کار

 شود.پزشکی کشور برگزار میگفتنی است این دوره آموزشی دوشنبه هر هفته به میزبانی مؤسسه تحقیقات گیاه
news/http://www.iana.ir/fa/42841/%D8%A8%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 میلیارد تومان 100ایجاد سایت تولید واکسن فلج اطفال تزریقی کشور در مؤسسه رازی با اعتبار 

واکسن فلج اطفال در سایر معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: 

کشورها بر روی سلول پرایمری کلیه میمون تهیه می شود و همین موضوع احتمال آلودگی واکسن را افزایش می دهد؛ اما محل 

کشت واکسن فلج اطفال در مؤسسه رازی، سلول دیپلویید ریه انسان است که ایمنی بسیار بیشتری نسبت به سلول کلیه حیوان 

روابط عمومی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر علی اسحاقی با اشاره به اینکه واکسن فلج ایانا از به گزارش .دارد

 10اطفال مؤسسه رازی در چهار دهه گذشته ایمن ترین واکسن دنیا به شمار می رود، اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران در ردیف 

نیا قرار دارد، به عنوان تنها کشوری است که از سلول دیپلویید ریه انسان به عنوان بستر کشور تولید کننده واکسن فلج اطفال در د

وی افزود: واکسن فلج اطفال پیشانی و نماد مؤسسه رازی و پیچیده ترین واکسنی است .سلولی تولید این واکسن استفاده می کند

ان در منطقه ای خطرناک با شیوع باالی این ویروس قرار دارد؛ که در این مؤسسه تولید می شود، در همین راستا به رغم اینکه ایر

سال اخیر حتی یک مورد هم از ابتال به این بیماری در کشورمان گزارش  16اما با توجه به سطح ایمنی بسیار باالی این واکسن، در 

دی پیش ایران با تولید واکسن های فلج معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک مؤسسه رازی با اشاره به اینکه چن.نشده است

اطفال تولیدشده توسط مؤسسه رازی موفق به دریافت گواهینامه ریشه کنی فلج اطفال از سوی سازمان جهانی بهداشت شده است، 

 .در صد رسیده است 100خاطرنشان کرد: در حال حاضر پوشش واکسیناسیون فلج اطفال در کشور به 

جرات می توان گفت ایران ایمن ترین واکسن فلج اطفال دنیا را می سازد، گفت: در سایر کشورها واکسن فلج وی با تأکید بر اینکه به 

اطفال بر روی سلول پرایمری کلیه میمون تهیه می شود و همین موضوع احتمال آلودگی واکسن را افزایش می دهد؛ اما محل کشت 

 .انسان است که ایمنی بسیار بیشتری نسبت به سلول کلیه حیوان دارد واکسن فلج اطفال در مؤسسه رازی، سلول دیپلویید ریه

دکتر اسحاقی بیان کرد: این شیوه تولید اگرچه گران بوده و هزینه بیشتری دارد؛ اما سالمت مردم موضوعی بسیار با اهمیت تر است 

طفال این مؤسسه به مراتب بیشتر از نمونه که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت، به همین دلیل است که ایمنی واکسن فلج ا

وی با اشاره به اینکه تولید این واکسن از زمان ایجاد بذر اولیه تا رسیدن به مرحله تولید نهایی حداقل چهار .های خارجی آن است

دستگاه عصبی سال به طول می انجامد، افزود: فلج اطفال نوعی بیماری حاد ویروسی است که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع 

 .مرکزی را درگیر می کند و می تواند موجب فلج کامل و یا فلج قسمتی از بدن شود

معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک مؤسسه رازی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه سازمان بهداشت جهانی از 

زین واکسن زنده خوراکی خواهد شد، تولید کافی این واکسن از اهمیت واکسن کشته تزریقی فلج اطفال در کل دنیا، جایگ 2018سال 

کشوری قرار گرفته که این  10وی با تأکید بر اینکه ایران با کمال افتخار با تولیدات مؤسسه رازی در زمره .باالیی برخوردار است

 .به شکل خوراکی مصرف می شود واکسن را تولید می کند، گفت: در حال حاضر ویروس این واکسن به صورت زنده بوده و

دکتر اسحاقی با بیان اینکه در واکسن تزریقی فلج اطفال، ویروس کشته به کار می رود که ریسک ابتال به بیماری را به شدت کاهش 

ه کمی دهد، اضافه کرد: در حال حاضر دانش فنی تولید واکسن فلج اطفال تزریقی در مؤسسه رازی وجود دارد و این در حالی است 

میلیارد ریال که توسط مجلس  1000وی یادآور شد: در همین راستا با اختصاص .تنها در پنج کشور جهان شاهد این مهم هستیم

شورای اسالمی به تصویب رسیده، سایت تولید واکسن فلج اطفال تزریقی کشور در مؤسسه احداث می شود و به تولید انبوه این 

 واکسن دست خواهیم یافت.
http://www.iana.ir/fa/news/42839/%D8%A7%DB%8C%D8%AC% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 ای در شرق اصفهانبررسی نهایی مطالعات توسعه شهرک های گلخانه 

ای با مشارکت عمومی مردم و همکاری شرکت های گلخانه  اصفهان بر این باورند که ایجاد شهرکدر شرایط فعلی مسئوالن استان 

ها با رعایت ضوابط فنی از جمله  ای و سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین آب مورد نیاز این بخش و ایجاد شهرکآب منطقه 

 .جتماعی و ایجاد شغل های جایگزین به شمار می رودهای اراهکارهای پیشنهادی برای سامان دادن به بسیاری از آسیب 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در نشست ارزیابی عملکرد مشاور در مورد فاز اول 

ی اخیر به ویژه در هاآبی اعالم شد خشکسالی سال مطالعات توسعه شهرک های گلخانه ای در شرق اصفهان برای عبور از بحران کم 

ترین چالش مدیران استان و شهرستان در شرایط کنونی خشکسالی حاکم بر این منطقه بوده منطقه شرق شهرستان اصفهان، بزرگ 

 .که وضعیت خاصی را برای مردم از لحاظ معیشتی فراهم آورده است

ای با مشارکت عمومی مردم های گلخانه  ه ایجاد شهرکبراساس این گزارش، در شرایط فعلی مسئوالن استان اصفهان بر این باورند ک

ها با رعایت ضوابط  ای و سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین آب مورد نیاز این بخش و ایجاد شهرکو همکاری شرکت آب منطقه 

جایگزین به شمار می  های اجتماعی و ایجاد شغل هایفنی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای سامان دادن به بسیاری از آسیب 

زاده مدیر امور باغبانی جهاد استان بر لزوم بررسی و واکاوی مطالعات انجام شده در  رود.در این نشست همچنین احمدرضا رییس

 محیطی پروژه تأکید کرد.اجتماعی و زیست  -یابی، اقتصادیسنجی و مکان های امکان زمینه 
http://www.iana.ir/fa/news/42769/%D8%A8%D8%B1% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 ورپزشکی کشدر مؤسسه تحقیقات گیاه "سفیدبالک توت"برگزاری نشست های تخصصی و مستمر مراقبت از آفت 

هیچگونه خطری برای سالمت انسان ندارند؛ زیرا این آفت ها فقط در برگ درختان وجود دارند و برعکس مگس و سفید بالک ها 

پشه هیچگونه آلودگی را منتقل نمی کنند و به همین دلیل اگر سفید بالک ها به صورت اتفاقی وارد دهان انسان شوند، ناقل 

 .ل بیماری وجود ندارد ولی به عنوان یک موجود مزاحم باید با آنها مبارزه شودبیماری نیستند و از این نظر نگرانی در زمینه انتقا

نشست تحصصی شبکه مراقبت از آفت سفیدبالک توت با حضور فرخی معاون بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه 

یونسی بندی حشرات، علمی بخش تحقیقات ردهپزشکی کشور، شهاب منظری محقق و عضو هیئتتحقیقات گیاه

 22های مناطق ها و فضای سبز شهرداری تهران، کارشناسان مراکز تام شهرداریپزشکی سازمان بوستانمسئول گیاه

 پزشکی کشور برگزار شد.گانه تهران صبح امروز در محل سالن جلسات کتابخانه مرکزی مؤسسه تحقیقات گیاه

کشور، در نشست تحصصی شبکه مراقبت از آفت سفیدبالک توت که  پزشکیبه گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات گیاه

ان برداری از درختهای پایش و نمونهبه منظور هماهنگی در زمینه شناسایی مراحل مختلف زیستی آفت و همچنین نحوه تکمیل فرم

البی زشکی کشور با ارائه مطپآلوده به این آفت برگزار شد، فرخی معاون بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

مبسوط به ضرورت و اهمیت این موضوع پرداخت و پیرامون لزوم پیشگیری از حمله این آفت، مباحث و موارد مختلفی را برای 

کنندگان مطرح کرد.گفتنی است در این جلسات که به صورت مستمر و هر دو هفته یکبار در محل مؤسسه تحقیقات شرکت

شود، بخش علمی آن به عهده این مؤسسه بوده و قسمت مربوط به مراحل اجرایی جلوگیری و شیوع زار میپزشکی کشور برگگیاه

این آفت به عهده عوامل شهرداری تهران است.شایان توجه است مگس های سفید و یا سفید بالک ها سه سالی است که در تهران 

هر به ویژه مناطق مرکزی و گرم مشکالت و نگرانی هایی را برای شهروندان وارد شده و افزایش ناگهانی آنها خصوصاً در برخی از نقاط ش

چندی پیش نیز یکی از مسئوالن سازمان حفظ نباتات اعالم کرد در صورتی که تعداد این آفت در شهر افزایش یابد، .ایجاد کرده است

عنوان مگس سفید در جامعه شناخته شده است در تابستان آینده تنفس بدون ماسک در تهران امکان پذیر نیست.این آفات که به 

در واقع به هیچ عنوان مگس نیستند، زیرا آن ها حشراتی از راسته نیم باالن هستند که به عنوان سفید بالک شناخته می شوند و در 

نکه این حشرات از مطالعات زیادی در زمینه سفید بالک های موجود در تهران و ای.گونه مختلف از آن وجود دارد 100دنیا بیش از 

کجا به این شهر آمده اند، در حال انجام است ولی هنوز این موضوع مشخص نشده است؛ زیرا به رغم اینکه قبالً این آفت به عنوان 

یق اند و هنوز هم نتوانسته اند نوع دقگونه ای شناسایی شده بود ولی مشخص شده که این سفید بالک ها از نوع شناسایی شده نبوده

این آفت فقط در برگ گیاهان وجود دارد و از شیره آن ها نیز تغذیه می کند و این موضع باعث می شود تا .ا شناسایی کنندآن ر

 .درختانی که این آفات در روی آن حضور دارند، در بلند مدت به دلیل از دست دادن شیره خشک می شود

لک ها هستند و حجم بسیار زیادی از این آفت در این درختان مطابق بررسی های انجام شده درختان توت منشاء تجمع سفید با

وجود دارند و با توجه به اینکه در بسیاری از بزرگراه ها و خیابان ها تعداد این درختان زیاد است، خود عامل افزایش جمعیت به شمار 

ن آفت ها فقط در برگ درختان وجود دارند از سوی دیگر، سفید بالک ها هیچگونه خطری برای سالمت انسان ندارند؛ زیرا ای.می رود

و برعکس مگس و پشه هیچگونه آلودگی را منتقل نمی کنند و به همین دلیل اگر سفید بالک ها به صورت اتفاقی وارد دهان انسان 

نها حم باید با آشوند، ناقل بیماری نیستند و از این نظر نگرانی در زمینه انتقال بیماری وجود ندارد ولی به عنوان یک موجود مزا

به گفته کارشناسان برای از بین بردن این آفت نخست باید آن را به طور دقیق شناسایی کرد که این موضوع هم اکنون .مبارزه شود

در حال انجام است ولی استفاده از سم های شیمیایی برای از بین بردن آنها به هیچ عنوان توصیه نمی شود؛ زیرا استفاده از این 
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بارندگی و سرما باعث کاهش جمعیت سفید بالک ها می شود و حال با استفاده از  .ط باعث افزایش مقاومت آنها خواهد شدسموم فق

فرصت سرما باید اقدامات مؤثری برای از بین بردن آنها که شامل سوزاندن و یا دفن کردن شاخه های هرس شده درختان به دلیل 

 بالک ها و استفاده از سموم ارگانیک اقدامات الزم انجام شود از بین بردن زمینه های تخم گذاری سفید

http://www.iana.ir/fa/news/42767/%D8%A8%D8%B1%DA%A 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 توجه به کشاورزی هوشمند در بحث تغییر اقلیم بسیار حائز اهمیت است

تر از عوامل طبیعی بر تغییرات اقلیم اثر گذاشتند. شدت تغیـیـرات برابر سریع 170ها بر اساس تحقیقات صورت گرفته انسان

که میزان غلظت مواد سمی و طورییافته، بههای انسانـی روند افزایشی بیشتری اقلیمی در چند سال اخیر به خاطر فعالیت

به گزارش ایسنا، ششمین جلسه هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی دانشگاه .اکسید کربن در جو به حد بحرانی رسیده استدی

 .غاز شدس آتربیت مدرس، با ارائه و سخنرانی بهنام دهقانی، فارغ التحصیل گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدر

 "هاآینده غذا و کشاورزی؛ روندها و چالش"وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: در گزارشی که اخیراً توسط فائو تحت عنوان 

چالش آینده جهان معرفی  10و هوایی و تشدید خطرهای طبیعی ناشی از آن به عنوان یکی از  منتشر شده است، چالش تغییرات آب

میلیارد نفر برسد. در این مدت اگر  10، جمعیت جهانی به 2050رود تا سال ، انتظار می«فائو»های بینیپیششده است. براساس 

درصد افزایش  50، تقاضای کشاورزی 2013رشد اقتصادی کشورهای جهان را در سطح متوسطی در نظر بگیریم، نسبت به سال 

و هوایی منجر به  کشاورزی توجه به این نکته ضروری است که تغییرات آب های افزایش تولید درخواهد یافت. در کنار برنامه ریزی 

فرامرزی  هایها و بیماریای، از بین رفتن تنوع زیستی و شیوع آفتکمبود منابع آبی، فرسایش خاک و انتشار باالی گازهای گلخانه

دهقانی افزود: به طور کلی عـواملی .ی کاسته خواهد شدوردر گیاهان و حیوانات اهلی مانع شده و بنابراین از شتاب گرفتن رشد بهره

های طبیعی رخ دهنده در درون توان در سـه دسته تقـسیم بندی کرد: عوامل زمینی )پدیدهشوند، میرا که باعـث تغییر اقـلیم می

ز به های انسانی نیو فعالیت زمیـن یا سطح زمیـن(، عوامل کیهانی )تغییر مدار زمیـن و تغییرات ناشی از انرژی تابشی خورشید(

توان به عـنوان عـوامـل طبیعی تغییر اقـلیم در نظر گرفت عنوان عامل سوم این تغییرات شناخته می شود. عامل اول و دوم را می

انسان و  شود، نقشکه بحث تغییر اقـلیم مطرح میوی ادامه داد: امروزه هنگامی.ها داشته باشدتواند دخـالتی در آنکه انسان نمی

برابر  170ها شود، مد نظر هست. بر اساس تحقیقات صورت گرفته انسانهای انسانی کـه موجب این تغییـرات میانجام فعالیت

انسانـی روند  هایتر از عوامل طبیعی بر تغییرات اقلیم اثر گذاشتند. شدت تغیـیـرات اقلیمی در چند سال اخیر به خاطر فعالیتسریع

اکسید کربن در جو به حد بحرانی رسیده است. چنانچه این روند که میزان غلظت مواد سمی و دیطوریی یافته، بهافزایشی بیشتر

جود اش به وزیست او و نیز ذخایر غذاییتوانند یک سری مشـکـالت جدی برای انسان و محیط ادامه پیدا کند، چـنین مسائـلی می

اقلیم ضرورت تغییر در کشاورزی و تولید غذا امری اجتناب ناپذیر است. فائو برای مقابله  وی در پایان سخنانش گفت: با تغییر.آورند

وری با بحث تغییر اقلیم پیشنهاد کشاورزی هوشمند منطبق بر تغییر اقلیم را کرده است که سه هدف اصلی دارد و شامل افزایش بهره

ای است. کشاورزی هوشمند منطبق بر اقلیم و کاهش گازهای گلخانهو درآمد کشاورزی، تطبیق و ایجاد مقاومت در برابر تغییرات 

های کشاورزی با توجه به تغییرات آب و تغییر اقلیم رویکردی است با هدف انجام اقدامات مورد نیاز برای تبدیل و تغییر سیستم

کشت و آبیاری، پتانسیل افزایش محصول را ویژه در زمان کاشت، نوع هوایی است. سازگاری با این تغییرات در مدیریت تولید غذا، به

تواند آوری دارند که میبنابراین کشاورزان در جهان در حال توسعه، نیاز به اطالعات و ابزار فن .درصد در پی خواهد داشت 15تا 

اب ی امری اجتنراهکاری برای تغذیه جمعیت رو به رشد جهان باشد. پس ضرورت توجه به آینده امنیت غذایی کشور در چنین شرایط

پس از ارائه دهقانی، جلسه به صورت هم فکری و تبادل نظر و ارائه پرسش و .ناپذیر است و باید توجه ویژه ای به این مسئله داشت

،  "تغییر اقلیم "پاسخ تا پایان ادامه داشت و در این زمینه استادان حاضر در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود، در خصوص 

 ند.پرداخت
http://www.iana.ir/fa/news/42632/%D8%AA%D9%88%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 نتایج بررسی امکان استفاده از صمغ های بومی ایران در تولید نان نیمه پز منجمد

های پرمصرف در صنایع غذایی به ها که یکی از افزودنی سوی استخراج صمغ  های اخیر توجه بسیاری از محققان به در طی سال

های بومی معطوف شده است. در پژوهش حاضر ترکیب مناسبی از صمغ های ریحان، بالنگو و حساب می آیند، از منابعی نظیر دانه 

ربری نیم پز منجمد مورد استفاده قرار گرفت و نتایج نشان داد که محصول نهایی به کتیرا به عنوان صمغ بومی و طبیعی در نان ب

 .لحاظ کمیت و کیفیت مشابه با نان تازه بوده است

به گزارش ایانا از پایگاه اینترنتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، زهرا شیخ االسالمی با بیان اینکه محصوالت نانوایی 

تاً کوتاهی دارند، پس از پخت به سرعت تازگی خود را از دست می دهد و مجموعه ای از تغییرات فیزیکی و زمان نگهداری نسب

شیمیایی در آن اتفاق می افتد، گفت: به این تغییرات که در بافت و حجم نان ایجاد و موجب کاهش کیفیت نان می گردد، بیاتی می 

نیزه شدن اجتماع و علوم، افزایش تقاضا و نیاز مصرف کنندگان، در کنار تغییرات گویند. وی افزود: جمعیت رو به رشد همراه با مدر

زیاد در روش های تولید محصوالت غذایی، تولید کنندگان و توزیع و فروش، منجر به پیشرفت روش های جدید برای تولید و نگهداری 

انوایی، استفاده از بسته بندی ها با اتمسفر کنترل محصوالت نانوایی شده است. این تکنولوژی ها شامل منجمد کردن محصوالت ن

 شده، استفاده از انواع افزودنی های متفاوت و موثر در کاهش بیاتی نان است.

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی خراسان گفت: در چند سال گذشته صنعت نانوایی با استفاده از تکنولوژی منجمد 

بهره برده، توانسته انتظارات تمامی بخش ها اعم از مردم، رستوران ها و سازمان ها و حتی نانوایان را کردن از مزایا و سود فراوان 

شیخ االسالمی با بیان اینکه نان منجمد با کیفیت خوب محصولی است که پس از شش ماه نگهداری در شرایط منجمد برآورده سازد.

ها در  و با طعمی مشابه نان تازه باشد، خاطرنشان ساخت: استفاده از افزودنیپس از پخت هنوز از نظر ظاهر زیبا، اشتهاآور، جذاب 

این مواد به منظور بهبود بافت، تقویت  .ترین راهکارهای بهبود کیفیت محصوالت پخت به شمار می رودصنایع پخت یکی از مناسب 

ر و در شوند که در نتیجه آن محصولی با ماندگاری باالت شبکه گلوتنی، ایجاد نرمی، یکنواختی و به تعویق انداختن بیاتی استفاده می

های مصرفی عمدتاً وارداتی و گران به گفته وی این در حالی است که بیشتر افزودنی .تر تولید خواهد شدعین حال کیفیت مناسب 

وج ارز زیادی از کشور است. ضمن بر و مستلزم خرها برای تولیدکنندگان این بخش از صنعت هزینه قیمت بوده، در نتیجه تهیه آن 

  ساز باشند.تواند از نقطه نظر بهداشتی و سالمتی مسئله  ها تا حدودی ماهیت شیمیایی دارند که میاینکه برخی از آن 

سوی استخراج  های اخیر توجه بسیاری از محققان به عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی خراسان افزود: در طی سال

های بومی معطوف گردیده است. های پرمصرف در صنایع غذایی به حساب می آیند، از منابعی نظیر دانه ها که یکی از افزودنی صمغ 

این دانه ها مثل ریحان، بالنگو و شاهی است. در پژوهش حاضر ترکیب مناسبی از صمغ های ریحان، بالنگو و کتیرا به عنوان صمغ 

یم پز منجمد مورد استفاده قرار گرفت و نتایج نشان داد که محصول نهایی به لحاظ کمیت و کیفیت بومی و طبیعی در نان بربری ن

 مشابه با نان تازه بوده است.

http://www.iana.ir/fa/news/42613/%D9%86%D8%AA%D8%A7 
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 هاتحقیقات و نوآوری 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۰تاریخ: 

 مزاج های انسانی در طب سنتی ایران و ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن

رادیکال های آزاد ترکیبات حاصل از سوخت و ساز سلول ها هستند. رادیکال های آزاد وقتی در حد تعادل در بدن وجود داشته 

این ترکیبات دارای یک اتم اکسیژن بسیار فعال در ساختمان مولکول خود  باشند، برای از بین بردن ویروس ها و باکتری ها مفیدند.

در بدن بیش از حد تعادل گردد، این مولکول ها دائماً به سلول  (oxygen-free radicals) هستند. اگر تعداد رادیکال های آزاد

 .ها می شوند های بدن حمله کرده، به آن ها آسیب می رسانند و سبب پیری و اختالل در عملکرد آن

مشاورعلوم تغذیه، سالمت و طب مکمل، مدرس طب سنتی مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  _مهدی کرمانی 

ترکیبات حاصل از سوخت و ساز سلول ها هستند. رادیکال های آزاد وقتی در حد تعادل در بدن  آزادطبیعی استان قمرادیکال های 

از بین بردن ویروس ها و باکتری ها مفیدند. این ترکیبات دارای یک اتم اکسیژن بسیار فعال در ساختمان  وجود داشته باشند، برای

در بدن بیش از حد تعادل گردد، این مولکول ها  (oxygen-free radicals) مولکول خود هستند. اگر تعداد رادیکال های آزاد

ی رسانند و سبب پیری و اختالل در عملکرد آن ها می شوند. این رادیکال ها دائماً به سلول های بدن حمله کرده، به آن ها آسیب م

رادیکال های آزاد، آنتی اکسیدان ها مولکول  عملکرد عادی آن را مختل می نماید. در مقابل این ،شده DNA سبب تخریب غشای

به سلول ها جلوگیری می نمایند. عالوه هایی هستند که به صورت نیروی حفاظتی خارجی از گسترش آسیب های رادیکال های آزاد 

بر رادیکال های آزاد تولید شده در داخل بدن، این ترکیبات از طریق دود سیگار، هوای آلوده، مواد شیمیایی و غذاهای پرچرب وارد 

جاد آسیب های بدن می گردند. رادیکال های آزاد میل زیادی به حمله کردن به غشاء چربی سلول و مواد ژنتیکی دارند و باعث ای

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 

رادیکال های آزاد بیشترین آسیب را به سلول های مغزی وارد می آورند. بافت مغز انسان رادیکال های آزاد  افتادگی مغز می شوند.

ری نسبت به بافت های دیگر تولید می نماید. رادیکال های آزاد در مغز زمینه بیماری های آلزایمر و پارکینسون و... را فراهم بیشت

آورده، انتقال ماده مهم گلوکز را مشکل می کند. آنتی اکسیدان ها از آپاپتوسیز جلوگیری می نمایند. آپاپتوسیز به معنی خودکشی 

آنتی اکسید آن ها با میل ترکیبی که با رادیکال های  .ود رادیکال های آزاد زیاد از حد در سلول استسلولی است که علت آن وج

 .آزاد دارند، آن ها را از خطرات مصون و سپس آسیب های آنها را ترمیم می نمایند

در برخی مواد غذایی ظرفیت آنتی قدرت انواع آنتی اکسیدان ها در برابر رادیکال های آزاد متفاوت است. آنتی اکسیدان های موجود 

اکسیدانی باالتری دارند. مغز انسان کمترین ظرفیت آنتی اکسیدانی در بدن را دارد. تخستین گام در تخریب آنتی اکسیدان ها 

پراکسیداسیون لیپید )چربی( است که طی آن در دیواره رگ ها پالک ایجاد شده، رگ ها سفت می شوند. از بهترین آنتی اکسیدان 

 ، فالنوئیدهای موجود در میوه ها و سبزیجات هستند. Q10اسید لیپوئیک و کوآنزیم  E ،C ها، ویتامین های

« آنتی اکسیدان ها نیروی عظیم شبکه ای»همکاری بسیار دقیق و ظریف آنتی اکسیدان ها با هم در حذف رادیکال های آزاد بدن را 

حامل بیماری نقش دارند. آنتی اکسیدان ها محافظت از ژن ها را به عهده دارند  می گویند. رادیکال های آزاد در فعال شدن ژن های

ز او فعالیت ژن های بیماری زا را متوقف می نمایند. انواع کارتنوئیدها مانند: بتاکاروتن، لیکوپن، لوتئین، گزانتین و... و پلی فنول ها 

آنتی اکسیدان هستند که در میوه ها و سبزیجات پر  400دها بیش از بهترین آنتی اکسیدان ها به شمار می روند. خانواده فالنوئی

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 نخست و سپس سبزیجات بیشترین عدد

باالتری از میوه های تازه دارند مثالً آلو  ORAK باالیی دارند. میوه های خشک ORAKگوجه فرنگی، تمشک، انگور قرمز، سبز،
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ه خود انگور ببخارا نسبت به آلوی تازه عدد باالتری دارد. در میان آبمیوه ها آب انگور قرمز و آب گوجه آنتی اکسیدان بیشتری نسبت 

قرمز و گوجه دارند؛ اما آب پرتقال آنتی اکسیدان کمتری از خود پرتقال دارد. در میان میوه ها انگور قرمز بیشترین آنتی اکسیدان را 

گریپ فروت، گوجه فرنگی و پرتقال دارای ظرفیت آنتی اکسیدانی برابری هستند و آب سیب ظرفیت کمتری نسبت به آنها  .دارد

آنتی اکسیدان موجود در بدن هر شخص با آزمایش خون او مشخص می گردد. ظرفیت آنتی اکسیدانی در هر فرد منحصر  میزآن.دارد

به فرد است و سقف خاصی دارد و با پرشدن ظرفیت افزایش نمی یابد. این موضوع که چقدر و بعد از چه مدت زمان می توان ظرفیت 

بزیجات باال نگهداشت، به بیولوژی و تغذیه هر فرد بستگی دارد. در صورتی که دفاع آنتی اکسیدانی یک شخص را با خوردن میوه و س

آنتی اکسیدانی شخص کم شده باشد، افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی در او به نسبت فردی که ظرفیت آنتی اکسیدانی او از ابتدا در 

هر شخص منشاء ژنتیکی دارد. لیکوپن از آنتی اکسیدان های  حد باال بوده افزایش بیشتری خواهد یافت. در واقع دفاع آنتی اکسیدانی

 .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 طب سنتی ایران اندام های یک انسان از برهم کنش چهار خلط به وجود آمده

ان دارند. کیفیات اربعه در این اخالط به شکل گرمی و رطوبت برای دم، گرمی و خشکی برای صفرا، سردی و در خون او نیز جری

رطوبت برای بلغم و سردی و خشکی برای سودا ظهور پیدا کرده است. همه انسان ها در بدو تولد دارای یک مزاج ذاتی یا جبلی 

. کمیت و کیفیت این چهار خلط در یک بدن و چگونگی نسبت و تناسب هستند که برایندی از مزاج های تک تک اندام های اوست

آنها با هم مزاج یک عضو و در نهایت مزاج کلی آن بدن را مشخص می نماید. مثالً در یک بدن همیشه میزان خلط های صفرا و سودا 

فرای اندک را به میزان بیشتری در خود بسیار کمتر از دم و بلغم است؛ اما ممکن است هر بدن نسبت به بدن دیگر همان سودا یا ص

داشته یا تولید نماید. بنابراین مزاج کلی یک بدن به بدن دیگر از این اختالف مقدار تبعیت خواهد کرد. بر این مبنا مزاج انسان ها به 

ه اعضا هر گروه گرم، سرد، مرطوب، خشک، گرم و تر، گرم و خشک، سرد و مرطوب، سرد و خشک و معتدل تقسیم می شود ک 9

 گروه باز با هم اختالف در شدت بروز کیفیات و اثر اخالط دارند.  9کدام از 

امروزه مزاج بدن را به اعتبار آن خلطی که تمایل به غلبه از حد طبیعی خود دارد، نام گذاری می نمایند؛ یعنی دموی برای گرم و 

مرطوب، صفراوی برای گرم و خشک، بلغمی برای سرد و مرطوب و سوداوی برای سرد و خشک. آمادگی هر بدن برای افزایش یکی 

های منحصر به فرد و یا حتی نقطه ضعف هایی بر آن بدن تحمیل کرده، او را در معرض ابتال به از این اخالط خصوصیات، توانایی 

بیماری های خاصی می نماید. مثالً بدن افرادی که دموی هستند، دارای متابولیسم پایه باال و هضم و جذب قوی بوده، تمایل به 

صفراوی متابولیسم پایه باال، هضم و جذب باال؛ اما تمایل به دفع بیشتر ذخیره و انباشت بیشتر مواد نسبت به دفع آنها دارند. در یک 

از انباشت است. در یک بلغمی متابولیسم ضعیف تر وهضم و جذب کمتر و تمایل به انباشت بیشتر از دفع است. در یک سوداوی 

ه ه دفع رطوبت و رسوب مواد ارضی باالست. بمتابولیسم پایه بسیار کمتر از مابقی و هضم و جذب هم بسیار پایین تر بوده و تمایل ب

همین دلیل یک بدن سرد و خشک در صورت عدم رعایت اصالح مزاج و تدابیر خاص، بیشتر از مزاج های دیگر دچار کمبود مواد 

 مد. مغذی و انرژی شده، مقاومت آن در برابر بیماری های صعب العالج و امراض با طبع سرد خصوصاً سرد وخشک پایین خواهد آ

غلبه خلط سودا و به تعبیری حکومت آن بر بدن می تواند ایجاد یبوست، خشکی پوست، تمایل ترک و پارگی در دیواره اندام های 

رگ ها، افزایش تمایل به  داخلی، خشکی لب ها، پیری و تیرگی پوست بدن، ویرانی بدن، افسردگی و اضطراب، جنون، سفتی دیواره

به سرطان، الزایمر، ام . اس و دردهای سوداوی و... نماید که میزان شدت و ظهور این عالیم به درجه  رسوب در خون، آمادگی ابتال

با توجه به عوامل مؤثر بر افزایش کمیت و کیفیت دفاع آنتی اکسیدانی بدن و اثر آنتی اکسیدان ها در مقابله .غلبه سودا بستگی دارد

اکسیدانی بدن ها با یکدیگر، در مورد مزاج های ذاتی افراد می توان گفت بدن های  با بیماری ها و اختالف ذاتی ظرفیت دفاع آنتی

با طبع سرد یعنی سرد ساده، سرد و خشک و سرد و مرطوب خصوصاً سرد و خشک ها )سوداوی( نیاز به ممارست بیشتری برای 
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نتی اکسیدانی بیشتری خواهند داشت. این اصالح کمیت و کیفیت آنتی اکسیدان های خود داشته و در شرایط انواع استرس دفع آ

موضوع در کنار این امر اهمیت خواهد داشت که این بدن ها ظرفیت آنتی اکسیدانی پایینی هم دارند. در مورد مزاج عرضی که در 

خلط ) 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 9سودا( بر مزاج های 

 :منابع
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 مرغهای بهداشتی در زمان خرید تخمتوصیه

رسد. نظر میسازمان دامپزشکی کشور برای تمام اقالم پروتئینی، دستورالعملی دارد که رعایت آنها برای تمام خریداران ضروری به

 .مرغ نیز از این قاعده مستثنی نیستقطعاً تخم

کیلوگرم بوده که این مقدار در سال  10.99حدود  93مرغ در سال خمبه گزارش خبرنگار ایانا، طبق آمارهای موجود، سرانه مصرف ت

هزار تن افزایش  931به بیش از  93هزار تن در سال  925کیلوگرم کاهش یافت. در حالی که تولید این محصول از  10.7به  94

کنند. صورت روزانه توصیه می مرغ جزو غذاهایی است که کارشناسان مصرف یک عدد از آن را بهیافته است. به هر ترتیب، تخم

 های سازمان دامپزشکی در این خصوص را جدی گرفت.ها بهتر است توصیهمرغ سالم و بهداشتی از فروشگاهبرای خرید تخم

 کنند، خریداری کنید.مرغ در یخچال میمرغ مصرفی را تنها از مراکز مجازی که مبادرت به نگهداری تخمتخم -

برداری از سازمان دامپزشکی کشور( شده توسط واحدهای مجاز )دارای پروانه بهرهبندیمرغ بستهیداری تخمترجیحاً نسبت به خر -

 بندی حتماً از تاریخ تولید آن مطمئن شوید.مرغ غیربستهاقدام کنید و در صورت خرید تخم

شت یا شکست، محتویات آن را در یک ظرف دار را خریداری نکنید، اما اگر طی حمل به منزل ترک برداهای ترکمرغهرگز تخم -

 دار ریخته و در یخچال نگهداری کنید و طی حداکثر دو روز آن را مصرف کنید.تمیز و درپوش

 مرغ کثیف، شکسته یا نگهداری شده در خارج از یخچال جداً خودداری کنید.از خریداری هرگونه تخم -

 مرغهای بهداشتی پس از خرید تخمتوصیه

 مرغ، آن را به یخچال منتقل کنید.ه پس از خرید تخمبالفاصل -

 شده را با بسته اصلی آن در یخچال نگهداری کنید.مرغ بسته بندیتخم -

 شود.ها را برای نگهداری در یخچال نشویید. زیرا راه ورود میکروب از طریق منافذ موجود روی پوسته باز میمرغتخم -

درصد است. )مدت نگهداری  85مرغ در یخچال صفر تا چهار درجه سانتیگراد و رطوبت بهترین درجه حرارت نگهداری تخم -

زمان نگهداری آن مرغ کاسته شود، مدتمرغ در این شرایط یک ماه است که هرچه از میزان سرمای محیط نگهداری تخمتخم

 شود.(تر میکوتاه

 مرغهای بهداشتی در زمان مصرف تخمتوصیه

 مرغ، با آب گرم و صابون بشویید.بعد از تماس با تخمها را قبل و دست -

 های حاوی آن شسته و کامالً تمیز کنید.مرغ یا فرآوردهسازی تخمابزار و وسایل و سطوح تماس را پس از آماده -

 مرغ را در هنگام مصرف بشویید و در صورت لزوم ضدعفونی کنید.تخم -

 انه بشکنید تا در صورت مشاهده عالئم فساد آن را مصرف نکنید.صورت جداگمرغ را در هنگام مصرف بهتخم -

 مرغ است.های طبخ تخمصورت سفیده و زرده کامالً سفت شده( از بهترین روشپز کردن و نیمرو )بهآب -

در زده  پز، نشانه پختن بیش از حد آن است و دلیل آن ترکیب گوگرد و آهن موجودمرغ آبحلقه سبز اطراف زرده تخم :1نکته 

مرغ نیمرو اگر در آید. همچنین تخموجود میمرغ در آب محتوی آهن زاید پخته شود نیز بهاست. این رنگ در حالتی که تخم

کند. مصرف این قسمت رنگی مدت طوالنی قرار گیرد نیز ظاهری سبز پیدا میحرارت بسیار زیاد پخته شود یا در مجاورت گرما به

 برای سالمتی خطری ندارد.
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تر است. )علت این امر کوچک بودن اتاقک هوایی تر باشد، کندن پوسته مشکلمرغ تازهپزشده، هرچه تخممرغ آبدر تخم :2نکته 

آن است. به مرور زمان با انقباض محتویات درونی و بزرگ شدن اتاقک هوایی، دو پوسته نازک داخلی و سخت خارجی از هم فاصله 

 شود.(تر میحتگرفته و کندن پوسته خارجی را

مرغ کهنه، زرده در کنار پزشده آن است که زرده در مرکز سفیده قرار دارد، اما در تخممرغ آبهای تازگی تخمیکی دیگر از نشانه

 پوسته واقع شده است./
http://www.iana.ir/fa/news/42919/%D8%AA%D9%88%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42919/%D8%AA%D9%88%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

141 
 

 تخم مرغ
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

 تومان 350عرضه تخم مرغ های قهوه ای دردسر ساز شد/ حداکثر نرخ هر عدد تخم مرغ 

هستند که به دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: تخم مرغ های قهوه ای غیر مجاز و فاقد پروانه دامپزشکی 

فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ .جای تخم مرغ محلی دو زرده در برخی مراکز خرده فروشی عرضه می شود

ای غیر های قهوهاز عرضه تخم مرغگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزی تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

ای غیر مجاز در برخی مراکز خرده فروشی از جمله مواردی است های قهوهمجاز در بازار خبر داد و گفت: برخورد با عرضه تخم مرغ

ها فاقد پروانه دامپزشکی هستند که به جای تخم مرغ محلی این تخم مرغ های نظارتی صورت گیرد چرا کهکه باید از سوی ستگاه

وی با اشاره به آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار افزود: با گرم شدن هوا و کاهش مصرف تخم مرغ .شونددو زرده عرضه می

تومان باشد و در صورت عرضه  350اید به گفته طالکش حداکثر نرخ هر عدد تخم مرغ ب.ها شاهد افت قیمت خواهیم بوددر قنادی

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از روند کند شیوع آنفوالنزا .های نظارتی باید برخورد کنندهای باالتر دستگاهبا نرخ

 .حاد پرندگان خبر داد و اضافه کرد: با این وجود همچنان صادرات مرغ و تخم مرغ متوقف است

میلیون قطعه و عدم پرداخت غرامت تولیدکنندگان بیان کرد: در صورت عدم پرداخت غرامت  12دوم سازی وی با اشاره به مع

 .توان گفت که تولید تخم مرغ در شش ماهه دوم سال با مشکل جدی مواجه خواهد شدمرغداران می

/news/http://www.yjc.ir/fa6050246/%D8%B9%D8 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

های کشت بافتی برای های کشور/ فاکتورسازی خرید نهالسازی باغنوع درخت میوه آماده تحویل برای تجاری 7پایه 

 دریافت یارانه

 .های بوجاری آماده تحویل به باغداران استاصالح باغپایه هفت نوع درخت میوه برای اجرای طرح ایجاد و 

ای جز وگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه سیستم باغداری کشور چارهرئیس انجمن کشت بافت گیاهی ایران امروز در گفتنایب

 ای بهدولت یازدهم توجه ویژه شده و کشت بافتی ندارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی درهای اصالححرکت به سوی استفاده از نهال

ها و حرکت از سوی باغداری سنتی و به صنعتی داشته است و این وزارخانه از همان ابتدا تصمیم بر آن سازی باغاصالح و تجاری

 کار گیرد.های تجاری بهشده کشت بافتی را در طرح ایجاد و اصالح باغهای اصالحداشت که تعداد قابل توجهی نهال

حسامی افزود: بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی با همکاری انجمن کشت بافت گیاهی ایران هفت نوع پایه نهال شهریار 

درخت میوه شامل؛ بادام، سیب، گیالس، گالبی، گردو، نخل خرما و موز را با پایه کشت بافتی اصالح و آماده عرضه به باغداران کرده 

شده کشت بافتی یارانه دریافت های اصالحهای تجاری باغداران برای خرید نهالاصالح باغاست.وی با بیان اینکه در طرح ایجاد و 

ی شده کشت بافتهای اصالحشود و آنها با ارائه فاکتور خرید نهالکنند، بیان کرد: این یارانه مستقیم به باغدارن پرداخت میمی

 ورزی در قالب یارانه دریافت کنند.توانند درصدی از هزینه خرید نهال را از وزارت جهاد کشامی

ها بنیان کشت بافت گیاهی پرداخت شود تا عالوه بر تشویق این شرکتهای دانشحسامی معتقد است: این یارانه باید به شرکت

 شده کشت بافتی باشیم.های اصالحبرای ادامه راه، هر روز شاهد بهبود و توسعه در تولید نهال

شده کشت بافتی را با توجه به ارزش نهال و منطقه قرارگیری باغ عنوان پرداختی برای خرید نهال اصالح وی در پایان میزان یارانه

شده نسبت به سال قبل با مقدار اندکی افزایش توسط وزارت جهاد کرد و یادآور شد: هر سال مقدار یارانه خرید نهال اصالح

 بود تا مقدار آن همراه با توضیح نهال مشخص شود./ شود؛ امسال نیز باید منتظرکشاورزی تعیین و اعالم می
http://www.iana.ir/fa/news/42757/%D9%BE%D8%A7%DB%8C% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

های کشت بافتی برای های کشور/ فاکتورسازی خرید نهالسازی باغبرای تجاری نوع درخت میوه آماده تحویل 7پایه 

 دریافت یارانه

 .های بوجاری آماده تحویل به باغداران استپایه هفت نوع درخت میوه برای اجرای طرح ایجاد و اصالح باغ

ای جز أکید بر اینکه سیستم باغداری کشور چارهوگو با خبرنگار ایانا با ترئیس انجمن کشت بافت گیاهی ایران امروز در گفتنایب

 ای بهشده و کشت بافتی ندارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم توجه ویژههای اصالححرکت به سوی استفاده از نهال

ابتدا تصمیم بر آن  ها و حرکت از سوی باغداری سنتی و به صنعتی داشته است و این وزارخانه از همانسازی باغاصالح و تجاری

 کار گیرد.های تجاری بهشده کشت بافتی را در طرح ایجاد و اصالح باغهای اصالحداشت که تعداد قابل توجهی نهال

شهریار حسامی افزود: بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی با همکاری انجمن کشت بافت گیاهی ایران هفت نوع پایه نهال 

سیب، گیالس، گالبی، گردو، نخل خرما و موز را با پایه کشت بافتی اصالح و آماده عرضه به باغداران کرده درخت میوه شامل؛ بادام، 

شده کشت بافتی یارانه دریافت های اصالحهای تجاری باغداران برای خرید نهالاست.وی با بیان اینکه در طرح ایجاد و اصالح باغ

ی شده کشت بافتهای اصالحشود و آنها با ارائه فاکتور خرید نهالاغدارن پرداخت میکنند، بیان کرد: این یارانه مستقیم به بمی

 توانند درصدی از هزینه خرید نهال را از وزارت جهاد کشاورزی در قالب یارانه دریافت کنند.می

ها بر تشویق این شرکت بنیان کشت بافت گیاهی پرداخت شود تا عالوههای دانشحسامی معتقد است: این یارانه باید به شرکت

 شده کشت بافتی باشیم.های اصالحبرای ادامه راه، هر روز شاهد بهبود و توسعه در تولید نهال

شده کشت بافتی را با توجه به ارزش نهال و منطقه قرارگیری باغ عنوان وی در پایان میزان یارانه پرداختی برای خرید نهال اصالح

شده نسبت به سال قبل با مقدار اندکی افزایش توسط وزارت جهاد ر یارانه خرید نهال اصالحکرد و یادآور شد: هر سال مقدا

 شود؛ امسال نیز باید منتظر بود تا مقدار آن همراه با توضیح نهال مشخص شود./کشاورزی تعیین و اعالم می
://www.iana.ir/fa/news/http42757/%D9%BE%D8%A7%DB%8C% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 پایان میوه ممنوعه

های داغ حوزه ، یکی از بحثها بریده شد. در روزهای تحریمایرانی پای سموم منسوخ و از رده خارج چینی و هندی از سفره

د در کرکیفیت در بازار ایران بود. سمومی که به دلیل اثرگذاری پایین، کشاورزان را ناچار میسموم بیکشاورزی واردات گسترده 

های باال و خارج از استاندارد از آن استفاده کنند و رسوب این سموم در میوه و سبزیجات و محصوالت کشاورزی تبدیل به حجم

 .کننده ایرانی شده بودهای بزرگ مصرفیکی از نگرانی

 مائده امینی 

های داغ حوزه ، یکی از بحثها بریده شد. در روزهای تحریمایرانی پای سموم منسوخ و از رده خارج چینی و هندی از سفره

د در کرکیفیت در بازار ایران بود. سمومی که به دلیل اثرگذاری پایین، کشاورزان را ناچار میکشاورزی واردات گسترده سموم بی

و خارج از استاندارد از آن استفاده کنند و رسوب این سموم در میوه و سبزیجات و محصوالت کشاورزی تبدیل به  های باالحجم

 رویه ازکننده ایرانی شده بود. در همان روزها، جوان آنالین در گزارشی اعالم کرد که استفاده بیهای بزرگ مصرفیکی از نگرانی

 های کشور را در خود جایسوم باغهای مختلف مثل کرمان که یککشاورزی استان شده،سموم و کودهای تقلبی و گاه منسوخ

 .ها و... را به بار آورده استتأثیر قرار داده و مشکالتی چون ناسالم بودن محصوالت کشاورزی، خشک شدن باغداده، شدیدا تحت

تقیم از بازار جهانی سموم کشاورزی استاندارد و باکیفیت صورت مسها ایران توانسته است بهاما حاال با اجرای برجام و رفع تحریم

داریوش رضایی،  .آیندشمار میهای اروپایی بهخریداری کند. سمومی که تولیدکنندگان آن بزرگترین و معتبرترین کمپانی

ز ود. درحال حاضر کمتر اشگوید: سموم چینی تقریبا دیگر به ایران وارد نمیمی« شهروند»مدیرعامل اتحادیه کودهای شیمیایی به 

 .ها، معامالت ایران با ترکیه و اروپا آغاز شده استکیفیت و نامرغوبند. بعد از رفع تحریمدرصد سموم موجود در بازار از نوع بی20

 گوید: اوضاع این روزها با روزهای تحریممی «شهروند»باره به یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این

کش، چه اند؛ چه در حوزه سموم علفهای معتبر دنیا در بازار ایران بسیار فعال شدههای ایران قابل مقایسه نیست. شرکتبازار

 .کش. امروزه یکی از منابع تأمین سموم ایران، شرکت بایرن آلمان استکش، چه حشرهقارچ

در روزهای تحریم، در بازار رقابتی وجود  :گویدمی« هروندش»محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی کشور هم به علی خان

کیفیت بخرند، اما امروز کار به جایی رسیده که تنها فشار ای بود که تجار ما عادت کرده بودند سم ارزان و بیگونهنداشت. شرایط به

 .جدی روی کشاورز، نقدینگی پایین اوست

 نفت در برابر غذا، نفت در برابر همه چیز

گوید: در آن دوران که ها، تمرکز بازار بیشتر شد. یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی میاز رفع تحریمبعد 

کشور چین، هند، امارات و روسیه را داشتیم. درواقع فقط  4سموم چینی بازار ایران را قبضه کرده بود، ما فقط امکان خرید سم از 

عنوان شد. هند بهکشور انجام می 4ها و معامالت ما از طریق این انتقال بدهیم. تمامی خرید توانستیم پولبه این کشورها می

درصد هزینه 5کرد. جالب اینجاست که برای نگهداری پول ما، از خود ما گرفت و سپرده میبزرگترین خریدار نفت ما، پول ما را می

درصد تعیین 7ها را کرد و سود بازپرداخت این وامخذ وام از خودش میگرفت! از طرفی برای خرید ما را مجبور به انگهداری می

 .شدکیفیت وارد بازار میدرصد هزینه اضافی به کشور تحمیل و درنهایت هم یک کاالی بی12کرد. شما ببینید در مجموع می

 رسدسموم باکیفیت به ایران می

محمدی، مدیرعامل مجمع ا، به کمترین حد ممکن رسیده است. علی خانهکیفیت در بازار ایران بعد از رفع تحریمحجم سموم بی

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

145 
 

های باکیفیت وارد شرکت خارجی برای صادرات سم 3اعالم کرد: بعد از برجام « شهروند»وگو با خبرگان کشاورزی کشور در گفت

ود سازی شفقط باید برای کشاورز فرهنگهای باالتری دارد. درحال حاضر هایی که دوز پایین و کیفیتاند. سممعامله با ایران شده

هزار تومانی، نوع باکیفیت آن را انتخاب کند، هم برای 60هزار تومان و یک سم باکیفیت 25قیمت لیتری که بین یک سم ارزان

 .اندازدتر است هم سالمت مردم را کمتر به خطر میصرفهخودش درنهایت به

 بررسی نقش بخش خصوصی

 کیفیتهای بیدر بازار سم

گری دولت در همه امور است. بنابراین یکی از یکی از انتقاداتی که به ساختار اجرایی کشور ما همیشه وارد است، تصدی

هایی که بار آن از دوش دولت برداشته و به بخش خصوصی واگذار شده، واردات انواع مختلف سموم است. چیزی که در مسئولیت

های مراودات تجاری ما با کشورهای مختلف در گذشته بوده است. کند، موضوع محدودیترنگ میاین میان اما نقش دولت را باز پر

 توان از بخش خصوصی انتظاروقتی کشور ما تحت هیچ شرایطی امکان خرید سم باکیفیت را بدون واسطه نداشته باشد، چطور می

 داشت که سموم باکیفیت را با کمترین قیمت وارد بازار کند؟

کردیم، عمال کرد، کم بود و چون از یک سم به دفعات مختلف استفاده میتنوع سمومی که بخش خصوصی وارد می در گذشته

 .شدماندگاری آن در محصول هم بیشتر می

های قوی های گذشته برخی دالالن هم دست به واردات غیرمجاز و توزیع سمها، طی سالدر نظر داشته باشید که با شروع تحریم

 .بزنند آلود ماهی بگیرند و سودی به جیباند، تا از آب گلهای ارزانقیمت چینی روی آوردهسمخصوص به

 کنند؟کننده چه میها و کودهای نامرغوب با کشاورز و مصرفسم

 «شهروند»ای مضر است. این موضوعی است که عبدالحسین طوطیایی، کارشناس کشاورزی به اساسا هر سمی برای هر موجود زنده

گیرد. فقط ها یا گیاهان مانند حشرات مورد آسیب قرار میدهد: انسان در هر حالتی از استعمال سم روی میوهفته و توضیح میگ

چون سموم مورد استفاده براساس گونه حشرات، وزن و تعداد احتمالی آنها در یک هکتار، تنظیم شده و مورد استفاده قرار 

 .وانایی بیولوژیکی بیشتری دارد، کمتر مضر خواهد بودگیرند، به روی انسان که وزن و تمی

کیفیت چینی هم کارایی کمتری روی حشرات و جانوران دارند و چون کشاورز مجبور به استعمال های بیدهد: سماو ادامه می

 جور جنسیهم همه کنند. در نظر داشته باشید چینحجم زیادی از سم برای اثرگذاری است، بیشترین آسیب را به انسان وارد می

کرد؛ چرا که کیفیت سموم وارد میکننده ما خود با اختیار خود از نوع بیها تولیدهای مختلف دارد و در دوران تحریمبا کیفیت

 .قدرت و امکان خرید سم باکیفیت در آن دوران کاهش پیدا کرده بود

مدت ند یعنی آثار زیانبارشان در وجود انسان برای طوالنیشوندگی دارکیفیت خاصیت ذخیرههای بیکند: سمطوطیایی تأکید می

 کیفیت آثار مخربهای بیاست که خوشبختانه اخیرا استفاده از آن ممنوع شده است. سم« ددت»ها مانند. یکی از این سمباقی می

 .توانند روی انسان باقی بگذارند و در مواردی حتی به سرطان منجر شوندزیادی می

ای همچون آلمان در تالشند سمومی تولید کنند که در عین اینکه تأثیر تخریبی کافی روی حشرات های پیشرفتهامروزه کشور

 .گذارنددارند، کمترین تأثیر منفی را در دراز مدت روی سالمت انسان می

اند تهها گفیادی به رسانهاند. کشاورزان زکیفیت و حتی تاریخ گذشته کم زخم نخوردهمحصوالت کشاورزان هم از سموم چینی و بی

اند، به طوری که بعد از مصرف برخی از انواع سموم چینی که به توصیه پس از خریداری سم تقلبی در بازار بشدت متضرر شده

اند. البته کشاورزان مدعی هستند که شان بودهشدن کل مزارعاند، در زمان کوتاهی شاهد خشکفروشندگان سموم خریداری کرده

آبادی از اند. محمد زنگیبودن این سموم اطالعی نداشته و تنها به پیشنهاد فروشندگان خریداری کردهبودن و غیر استانداردبیاز تقل
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فروشی مراجعه کردم، فروشنده سمی را به کشاورزان متضرر شده استان کرمان به جوان آنالین گفته است: وقتی به فروشگاه سم

جاری از بین رفت. به من گفته شده بود که این سم سالفاده مطابق با دستورالعمل تمام محصول من پیشنهاد داد که پس از است

ام از بین رفته است، از تقلبی و غیراستاندارد بودن دارای مجوز رسمی و استاندارد است، درصورتی که اکنون تمام محصول تولیدی

 .امآن اطالع یافته

http://www.iana.ir/fa/news/42825/%D9%BE%D8%A7%DB%8C% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 های کشور سرمازده شددرصد باغ 35؛ سال ارزانی و فراوانی میوه در ایران/ امسال کمتر از 96سال 

کشور خارجی و پنج شرکت داخلی از امروز آغاز  48المللی تهران با حضور نمایشگاه ایران سبز در محل دائمی نمایشگاه بیندومین 

 .به کار کرد

مللی البه گزارش خبرنگار ایانا، محمدعلی طهماسبی، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه بین

المللی تهران برگزار شد، گفت: در سال جاری بارندگی مناسبی ر جمع خبرنگاران که در محل نمایشگاه بیند 2017ایران سبز 

ماه که امکان سرمازدگی باغی شده است و امیدواریم این وضعیت تا اواخر اردیبهشتایم و کاهش دمای محسوسی دیده نمیداشته

دار همچون گیالس و زردآلو و های هستهر سال زراعی جاری تا امروز به میوهکشاورزان وجود دارد، ادامه پیدا کند.به گفته وی، د

 ریز مانند انگور هیچگونه خسارتی وارد نشده است.های دانهدار مانند سیب و گالبی، میوههای دانهمیوه

هزار و  11گلخانه در کشور طهماسبی با اشاره به اهمیت توسعه تولید گل و گیاه زینتی در کشور، افزود: میزان سطح زیر کشت 

هکتار است که از این میزان بیش از دو هکتارآن به کشت گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد و مابقی آن سبزی و صیفی  200

های خوبی دارد که های زینتی کشور را ناچیز عنوان کرد و ادامه داد: ایران در این بخش ظرفیتاست.وی میزان صادرات گل

جاد بسترهای مناسب از آن بهره گیریم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با بیان اینکه واردات این محصوالت توان با ایمی

های ایرانی با مشارکت شود که امیدواریم شرکتهای مادری میبه کشور ممنوع است، باین کرد: مجوز واردات فقط شامل پایه

نیازهای داخلی و صادرات این محصوالت باشند.طهماسبی با تأکید بر مشکل کمبود آب بنیان، بتوانند جوابگوی های دانششرکت

 هایجویی در آب از برنامهدار در گلخانه با هدف صرفههای هستهدر کشور یادآور شد: کشت درختان مانند لیموترش، انگور و میوه

های خارجی از نمایشگاه اند.وی در پایان استقبال شرکتهگذاران از آن استقبال خوبی داشتوزارت جهاد کشاورزی است که سرمایه

ا اند تا بامسال را بیشتر از سال گذشته توصیف کرد و گفت: تولیدکنندگانی از کشورهای آلمان، هلند، هند و... به ایران آمده

المللی سبز در محل دائمی نمایشگاه بینتولیدکنندگان ایرانی به تبادل اطالعات و انتقال فناوری روز بپردازند.دومین نمایشگاه ایران 

صبح  9ماه سال جاری از ساعت کشور خارجی و پنج شرکت داخلی از امروز آغاز به کار کرد و تا سوم اردیبهشت 48تهران با حضور 

 مندان است./آماده بازدید عالقه 17تا 
//www.iana.ir/fa/news/http:42959/%D8%B3%D8% 
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 تولیدات باغی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

 هزار تومان 90تب قیمت نوبرانه ها باال گرفت / گوجه سبز نوبرانه؛ کیلویی 

میدان کاهش یافته، اما همچنان های قاچاق نسبت به ایام قبل از عید در رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: گرچه عرضه میوه

 .های ایرانی هستیمهای فرنگی در ظرفشاهد عرضه انواع مختلفی از میوه

با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

های نوبرانه رونق خاصی بر بازار اشاره به آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار داشت: با توجه به استقبال مردم برای خرید میوه

 50همچنین قیمت هر کیلو گوجه سبز قاچاق  :د و افزودهزار تومان اعالم کر 90وی قیمت هر کیلو گوجه سبز نوبرانه را .حاکم است

 2تا  500هزار تومان، ملون هزار و  6تا  4ای ، توت فرنگی گلخانه15، توت فرنگی کرجی 35تا  25هزارتومان، چاقاله بادام ریز از 

، 500هزار و  3ای کیلو خیار گلخانه ها گفت: هرمهاجران با اشاره به قیمت سایر میوه.تا هزار تومان است 700، هندوانه 500هزار و 

هزار  6هزار تومان، سیب سفید درجه یک  6تا  5، پرتقال جنوب 5تا  500هزار و  4، موز 500هزار و  2تا  500ای هزار و خیار بوته

 .رسددر میادین به فروش می 500هزار و  5تا  5هزار تومان، کیوی  5تومان، سیب قرمز درجه یک 

هزار  2، گوجه فرنگی 200تا هزار و  600هزار تومان، پیاز  3تا  500رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو سیب زمینی را هزارو 

و سبزی جور )پلو، آش، قورمه(  500هزار و  2تا  200هزار و  2به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن .هزار تومان است 3تا  500و 

 .تومان است هزار 2تا  500هزار و 

های نوبرانه در بازار طی مهاجران در خصوص پیش بینی وضعیت بازار طی روزهای آتی بیان کرد: با توجه به افزایش عرضه میوه

 .های زمستانه و نوبرانه خواهیم بودروزهای آتی شاهد کاهش قیمت میوه

های قاچاق نسبت به قاچاق تصریح کرد: گرچه عرضه میوههای رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به آخرین وضعیت عرضه میوه

 .های ایرانی هستیمهای فرنگی در ظرفایام قبل از عید در میدان کاهش یافته، اما همچنان شاهد عرضه انواع مختلفی از میوه

/http://www.yjc.ir/fa/news6046223/%D8%AA%D8%A8%D-9 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 صنعت لبنی بز با رشد رو به رو خواهد بود

در نشستی که به عنوان بخشی از تالش ها در زمینه فراهم کردن صنعت لبنی بز در انتاریو به شمار می رود، عنوان شد که این 

 .، با رشد رو به رو خواهد بود .Feihe International Incصنعت با توجه به تقاضای شرکت 

لبنی بز در انتاریو به شمار می رود، عنوان شد که این  در نشستی که به عنوان بخشی از تالش ها در زمینه فراهم کردن صنعت

 ، با رشد رو به رو خواهد بود. .Feihe International Incصنعت با توجه به تقاضای شرکت 

 Kingston، این نشست به میزبانی شرکت توسعه اقتصادی کینگستون  thewhig.comبه گزارش ایانا از وب سایت 

Economic Development Corporation ، در شهرستانFrontenac  نفر برای کسب آگاهی در مورد  200برگزار شد که

صنعت لبنی بز در آن شرکت کردند. همچنین در این نشست مطرح شد، این تولیدکننده شیر خشک نوزاد در پکن اعالم کرده، قرار 

میلیون دالر  225فراوری، تحقیق و توسعه به ارزش  است در کینگستون )شهری در انتاریو( به ساخت دو کارخانه به همراه مرکز

شغل در کینگستون ایجاد شود، همچنین قرار است پیش از تولید شیر خشک با شیر بز  200اقدام کند. انتظار می رود با این اقدام، 

لیتر شیر بز نیاز داشته باشد  میلیون 75، تولید شیرخشک نوزاد از شیر گاو انجام شود.این در حالی است انتظار می رود کارخانه به 

 که می تواند به ایجاد یک فرصت بزرگ اقتصادی در منطقه بینجامد.

Marlene Paibomesai :من معتقد هستم که "، متخصص در حوزه لبنی وزارت کشاورزی، غذا و امور روستایی انتاریو گفت

ملی کنیم. اما کشاورزان و سرمایه گذاران پیش از درگیر بزرگترین پیام در حال حاضر این است که تحقیقات و طرح های خود را ع

 "شدن در بخش توسعه این صنعت باید درباره نیازهای مالی این صنعت و برنامه ریزی کسب و کار بیندیشند.

است  میلیون لیتر شیر ساالنه تولید می کند. این در حالی 45هزار راس بز است که حدود  46انتاریو در حال حاضر دارای حدود 

هزار 100میلیون لیتر شیر بز نیاز است که برای تولید این میزان شیر، انتاریو در حدود  75که با ساخت این کارخانه، ساالنه حدود 

نکته مهم در مورد بز این است که دارای رشد کوتاه، پنج ماه، است و در "گفت:  Marlene Paibomesaiبز باید داشته باشد.

ا یه صورت دوقلویی یا سه قلویی روی دهد. انچه برای افزایش جمعیت انها باید در نظر گرفت که بتوان این حدود نیمی از تولد بزه

پتانسیل "در اناتریو گفت: Bobcaygeonکشاورز پرورش دهنده بز از منطقه ،  Lloyd Wicks"بزغاله ها را زنده نگه داشت.

سال پیش به پیشنهاد همسر و  15وی از افرادی است که حدود  "است، . کسب و کار بز، در زمینه گوشت و لبنیات بز، بسیار زیاد

، متخصص در حوزه شیر خام  Phillip Wilmanدخترش، از پرورش گاوهای شیری به سوی پرورش بز روی آورده است.

ه یک ستند. به طوری کحیواناتی که دارای کیفیت خوبی باشند به دشواری می توان یافت و البته بسیار گران ه "وزارتخانه، گفت: 

ساخت مکان نگهداری بز به همراه امکانات تولید شیر  "وی افزود: "بز ماده با تولید شیر مناسب در حدود یک هزار دالر قیمت دارد.

 "میلیون دالر هزینه نیاز دارد که یک سرمایه گذاری قابل توجهی است. 1.5در مقیاس بزرگ حدود یک میلیون تا 

Wilman : ایه گذاری در این زمینه نیاز به زمان، پول و تالش دارد. این در حالی است سفارش دهندگان به کشاورزانی سرم "گفت

 "بز نیاز دارد.  150لیتر برای سه روز تولید کنند، که این حجم شیر به گله ای با حدود  400نیاز دارند که بتوانند حداقل حدود 

Marlene Paibomesai  :این نوع سرمایه گذاری به یک برنامه ریزی بلند مدت نیاز دارد و در نهایت یک سرمایه گذاری  "گفت

  "بلند مدت به شمار می رود.
http://www.iana.ir/fa/news/42836/%D8%B5%D9%86%D8 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸یخ: تار

میلیون دالر  555/ تراز تجاری زیر بخش دامپروری 95درصد اهداف تولید محصوالت دام و طیور در سال  98تحقق 

 مثبت شد

درصدی اهداف پیش بینی شده تولید در بخش دام و طیور در سال  98.2معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تحقق 

درصدی اهداف پیش بینی شده تولید در بخش دام و  98.2معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تحقق .دخبر دا 95

خبر داد.به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی با بیان اینکه در بخش  95طیور در سال 

هزار تن گوشت قرمز در کشور  815ینی شده تحقق یافته است، گفت: در سال گذشته بدرصد اهداف پیش 99.5تولید گوشت قرمز 

درصد اهداف محقق شده است، خاطرنشان کرد: در  98.5هزار تن  510میلیون و  9تولید شد.وی افزود: در مورد شیر با تولید 

درصد اهداف و در عسل با  99هزار تن،  940 درصد اهداف، در تخم مرغ با تولید 96هزارتن  92گوشت مرغ با تولید دو میلیون و 

را  95ماهه سال  11درصد اهداف تحقق یافته است.رکنی در ادامه تراز تجاری زیر بخش دامپروری در  98تن 500هزار و  81تولید 

و آغاز  92ل هزار دالر مثبت اعالم کرد.وی گفت: این در حالی است که تراز تجاری زیر بخش دامپروری در سا 700میلیون و  554

ماهه سال  11میلیون دالر بود.معاون وزیر جهاد کشاورزی، میزان صادرات زیر بخش دامپروری در  136به کار دولت یازدهم، منفی 

میلیون  877رقم صادرات در این زیر بخش بالغ بر  92میلیون دالر عنوان و خاطر نشان کرد: در سال 201گذشته را یک میلیارد و 

درصد اعالم  16.4را  92رکنی در عین حال درصد صادرات زیر بخش دامپروری نسبت به بخش کشاورزی در سال دالر بوده است.

درصد رسیده است.وی ارزش افزوده زیر بخش دامپروری در سال  23.4به  95درصد افزایش در سال  7کرد و گفت: این رقم با 

م کرد.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی اعال 30گذشته را نزدیک به 

افزایش خوبی داشته است،  92نسبت به سال  95ماهه سال  11اینکه میزان صادرات محصوالتی همچون گوشت مرغ و شیر در 

تن شیر به ارزش هزار  750هزار دالر و  300میلیون و  77تن گوشت مرغ به ارزش  600هزار و  62اذعان داشت: طی این مدت 

 46و ابتدای دولت تدبیر و امید را  92میلیون دالر از کشور صادر شده است.وی میزان صادرات گوشت مرغ و شیر در سال  683

 هزار دالر عنوان کرد. 400میلیون و  467تن به ارزش  535هزار دالر و شیر را حدود  600میلیون و  46هزار تن به ارزش 

هزار دالر  500میلیون و  53تن تخم مرغ به ارزش  800هزار و  41نیز  95ماهه سال  11کشاورزی افزود: در معاون وزیر جهاد 

 صادر شده است.

 کاهش واردات خوراک دام و طیور

ماهه سال گذشته خبر داد و گفت: واردات محصوالت  11وی در همین حال از کاهش واردات اقالم عمده خوراک دام و طیور در 

درصد کاهش  24درصد و  43درصد،  25به ترتیب نزدیک به  94ها نسبت به مدت مشابه سال له سویا و سایر کنجالهجو، کنجا

 دهد./نشان می
http://www.iana.ir/fa/news/42793/%D8%AA%D8%AD% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

های ایران از شیر آلوده ها ممنوع/ آیا دامداریبیوتیک، برای تغذیه گوسالهاستفاده از شیر گاوهای تحت درمان با آنتی

 کنند؟برای تغذیه گوساله استفاده می

دهد که سوم است، اما تحقیقات جدید نشان میبیوتیک، اگرچه در برخی از کشورها مرمانده آنتیها با شیر دارای باقیتغذیه گوساله

 .تواند برای سالمت دام و انسان، خطرآفرین باشداین عمل در بلندمدت می

 توانگیرند، در یک دوره معین نمیبیوتیک تحت درمان قرار میهای شیرده توسط آنتی، وقتی دامEFSAبه گزارش ایانا به نقل از 

اگر فرض را بر این بگیریم که چنین دستورالعملی در کل دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده  شیر آن ها را به بازار عرضه کرد.

 مانده دارویی وجود دارد، چه کرد؟شود که باید با شیری که در آن، باقیاست، حال این پرسش مطرح می

رساندند؛ هرچند این عمل، امروز ها میالهمانده دارویی را به مصرف گوسدر گذشته این یک انتخاب بدیهی بود که شیر دارای باقی

مانده های تغذیه شده با شیر دارای باقینشان داده که گوساله EFSAبه دلیل ایمن نبودن، منسوخ شده است. تحقیقات اخیر 

این  .کنندهای مقاوم بیش تری از طریق مدفوع خود دفع میخورند، باکتریبیوتیک، نسبت به آن هایی که شیر سالم میآنتی

ر تواند به این معنا باشد که دهای مقاوم، میها تهدید محسوب شود. زیرا باال رفتن تعداد باکتریتواند برای سالمت انسانموضوع می

 های انسانی نیز ناتوان خواهد شد.اثر قرار گرفته و در درمان عفونتهای بیش تری در حیطه داروهای بیبیوتیکآینده آنتی

های نر و ماده استفاده کشوری بودند که به طور معمول از شیر دارای باقیمانده دارویی برای تغذیه گوساله 2ی فرانسه و اسلون

های خود شیر سالم دادند. قبرس، اسپانیا و کردند. در حالی که بلغارستان از این کار امتناع کرده و دامداران این کشور به گوسالهمی

های نر دادند. در دانمارک، کرواسی، ایتالیا، ی تحت درمان را در تمام واحدها فقط به گوسالهمجارستان نیز شیر حاصل از گاوها

های نر و ماده را با شیر دارای درصد تغذیه گوساله 100تا  4لوکزامبورگ، مالتا، هلند، اسلواکی و انگلستان هم به تناسب بین 

دهد که استفاده از شیر به دست آمده از این کشورها نشان می EFSAات بیوتیک تغذیه کردند.خالصه نتایج تحقیقمانده آنتیباقی

های تواند به مرور زمان باکتریبیوتیک با توجه به روند پرورش گوساله، ایده خوبی نیست. استفاده از این شیر میآلوده به آنتی

های ماده که به نوعی سرمایه آینده یک ی گوسالهها افزایش دهد. البته این موضوع برابیوتیک را در روده گوسالهمقاوم به آنتی

راهم شان فای برایتر است. آن ها ضمن اینکه باید از بیشترین توجه برخوردار باشند و جایگاه ویژهشوند، حیاتیمزرعه محسوب می

رای مانده دارویی بی باقیتوان با استفاده نکردن از شیر داراشود، باید تغذیه مناسب با شیر سالم داشته باشند. به سادگی می

 های تنومند با عملکردی بهتر داشت.های دامپزشکی کاسته و دامها در دراز مدت از هزینهگوساله

ضر های ماده مکنند که این تغذیه تنها برای گوسالهشود و دامداران تصور میهای نر داده میالبته برخی مواقع این شیر به گوساله

این شیر، وقتی به تغذیه گوساله نر برسد، برای تولید گوشت مصرف شده و در نهایت باز هم منجر به افزایش است، اما باید گفت که 

ولید، ای از تمانده دارویی در هیچ زنجیرهبیوتیک خواهد شد. بنابراین استفاده از شیر دارای باقیهای مقاوم به آنتیتعداد باکتری

اند که استفاده از شیر آلوده گزینه مناسبی نیست و باید از اران به این موضوع پی بردهپذیر نیست.خوشبختانه بیشتر دامدتوجیه

 ها است.ها بهره برد. زیرا این موضوع به نفع سیستم باکتری روده گوسالهشیر سالم در تمام زمان

 هاوضعیت ایران در تغذیه گوساله

ان ایران به خبرنگار ایانا گفت: متاسفانه با وجود هشدارهای در همین ارتباط، رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامدار

های صنعتی درصد دامداری 10تا  8بیوتیک، باز هم بین کارشناسان و دامپزشکان مبنی بر استفاده نکردن از شیر آلوده به آنتی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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را دامدار افتد. زین امر کمتر اتفاق میکنند.به گفته حسین نعمتی، در روستاها ایها استفاده میکشور از این شیر در تغذیه گوساله

 خورند.های این چنینی رفته و از طرفی معموال گوساله ها هم به طور مستقیم از پستان گاو شیر میکمتر به دنبال درمان

ه از این در حالی است که رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران نظر دیگری در این زمینه دارد و به خبرنگار ایانا گفت: استفاد

ا این ها بشود.احمد مقدسی تاکید کرد: تغذیه گوسالههای ایران به هیچ عنوان استفاده نمیبیوتیک در دامداریشیرهای دارای آنتی

ها را نسبت به این دارو مقاوم کرده و دیگر هنگام انتشار عفونت در بدن حیوان، اثری از درمان تواند به مرور زمان، باکتریشیر، می

شود که بخشی از آن ها دور ریخته میدرصد شیر تولید شده در دامداری 3شود.مقدسی در پایان افزود: در مجموع ساالنه دیده نمی

 بیوتیک در این محصول است.به دلیل وجود آنتی
http://www.iana.ir/fa/news/42722%D/8%A7%D8%B3%D8%AA% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42722/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

153 
 

 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

های پیر/ ورود شرکت پشتیبانی برای فروش ذرت، سرمایه اختصاص تسهیالت شش میلیارد تومانی برای حذف مرغ

 صندوق را بلوکه کرد

های پیر گالیه داشت، گذار، از نبود سرمایه برای حذف مرغدهنده مرغ تخمپرورشدر حالی که یکی از نمایندگان بخش خصوصی 

 .مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور، این موضوع را تکذیب کرد

مرغ طی دو هفته گذشته، دار ایران، با انتقاد از سقوط قیمت تخممرغ شناسنامهبه گزارش خبرنگار ایانا، دبیر انجمن صنفی تخم

تواند بسیار مثمرثمر دانست که در این راستا صندوق حمایت از صنعت طیور میهای پیر حذف مرغترین راهکارها را یکی از مهم

مانی که در صندوق حمایت از صنعت طیور ذخیره شده، تنها برای صادرات بهره میلیارد تو 50نباید از "باشد. وی معتقد بود که 

ها استفاده کنند تا چرخه تولید، پایدار بماند. های جدید با قبلیاکنون مرغداران باید از این ظرفیت در جایگزینی مرغبرد، بلکه هم

کند. د چهار درصد اکتفا کرده و آن را برای صادرات هزینه میهای چهار ماهه با سواین در حالی است که صندوق، تنها به ارائه وام

این در حالی است که مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور، در این ارتباط "البته به شرطی که گیرنده وام، عضو اتحادیه باشد.

 ست.های پیر اختصاص داده شده ابه ایانا گفت: مبلغی به مقدار شش میلیارد تومان برای حذف مرغ

کوشد، افزود: یکی از وظایف صندوق، مهدی پورثمر، با اشاره به اینکه صندوق در حد توان خود برای حل مشکل مرغداران می

 گیرد.تنظیم بازار است که در این راستا با همکاری اتحادیه مرغداران میهن چنین اقدامی صورت می

 هنگام شرکت پشتیبانی امور دام، بلوکه شده و بنابراینه دلیل عملکرد نابهپورثمر ادامه داد: اکنون بخش بزرگی از سرمایه صندوق، ب

هزار تن  40از ظرفیت ارائه تسهیالت به اعضای صنف کاسته شده است.وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: سال گذشته حدود 

م خریداری و قرار شدآن را به قیمت تومان در هر کیلوگر 728ذرت توسط صندوق، از دو استان خوزستان و فارس به قیمت حدود 

تومان به مرغداران بفروشد. در حالی که شرکت پشتیبانی به بحث خرید و فروش این نهاده ورود کرد و تمام معادالت صندوق  720

به نوعی  را به هم زد.به ادعای پورثمر، شرکت پشتیبانی امور دام در حالی وارد بازار شده که هیچ نیازی به تنظیم بازار نبود و

کاری با صندوق دانست. ضمن اینکه اکنون ذخایر ذرت در کشور به حد کافی بوده و قیمت داخلی توان عملکرد آن را موازیمی

توانست بخش بزرگی از ذرت کمتر از نرخ جهانی است. بنابراین مشکلی در این بازار وجود نداشت و صندوق مانند سال گذشته می

 ن کند./مورد نیاز بازار را تأمی
http://www.iana.ir/fa/news/42912/%D8%A7%D8%AE 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 فروردین 14از مرغ تومانی قیمت تخم 1700مرغ/ سقوط حذف هر مرغ پیر، معادل صادرات پنج کیلوگرم تخم

مرغ، از کاهش قیمت این محصول اظهار نگرانی کرده و ادامه صادرات را با این شرایط، بسیار بخش خصوصی تولیدکنندگان تخم

وگو دار ایران، امروز در گفتمرغ شناسنامهدبیر انجمن صنفی تخم.های پیر بسیار ضروری استدانند؛ بنابراین حذف مرغسخت می

 های تازههای پیر از واحدهای تولیدی حذف شود تا روند تولید پایدار بوده و جوجها گفت: اکنون الزم است که مرغبا خبرنگار ایان

مرغ است، افزود: وقتی یک قطعه مرغ نفس جای آنها را بگیرند.فرزاد طالکش، با اشاره به اینکه حذف مرغ پیر، معادل صادرات تخم

مرغ از چرخه خارج شده باشد. بنابراین دولت شود، مانند این است که پنج کیلوگرم تخمه میگذار فرسوده به کشتارگاه فرستادتخم

میلیارد تومانی که در  50تواند در این زمینه به مرغداران کمک کند.طالکش عنوان کرد: نباید از به جای ارائه مشوق صادراتی، می

بهره برد، بلکه اکنون مرغداران باید از این ظرفیت در جایگزینی صندوق حمایت از صنعت طیور ذخیره شده، تنها برای صادرات 

 های چهار ماههها استفاده کنند تا چرخه تولید، پایدار بماند. این در حالی است که صندوق، تنها به ارائه وامهای جدید با قبلیمرغ

رطی که گیرنده وام، عضو اتحادیه باشد.به گفته وی، کند. البته به شبا سود چهار درصد اکتفا کرده و آن را برای صادرات هزینه می

هزار و سازی نیاز دارد، ضمن اینکه پایه قیمتی آن سهبندی و آمادهتومان برای بسته 300تا  280مرغ به امروز هر کیلوگرم تخم

توان صادر کرد. هر کیلوگرم نمیتومان در  700هزار و مرغ را کمتر از سهترین حالت، تخمتومان است. بنابراین در خوشبینانه 300

گرفت، پس تومان بود و صادرات به سختی انجام می 800مرغ دوهزار و در حالی که سال گذشته در همین فصل، قیمت پایه تخم

فروردین نسبت به چند روز  14مرغ در تر است.این در شرایطی است که به گفته طالکش، قیمت تخمکنندهامسال وضعیت نگران

تواند در ایجاد های پیر میتومان رسید. به همین دلیل، حذف مرغ 300هزار و  3تومان، به  700هزار و آن، با کاهش یک قبل از

 تر باید این اتفاق بیفتد.تعادل قیمت در داخل کشور بسیار موثر باشد و هر چه سریع

یران دانست و اضافه کرد: ترکیه، یارانه را مستقیما این نماینده بخش خصوصی، مشکالت تولید و مصرف موجود در ترکیه را مانند ا

اند، شرکت صادرکننده را از معافیت مالیات صادراتی و مالیات بر کند. بلکه آنها با فرایندی که ایجاد کردهبه مرغدار پرداخت نمی

دار ایران، در پایان با شناسنامهمرغ کنند.دبیر انجمن صنفی تخممند کرده و به این طریق از تولیدکننده حمایت میدرآمد بهره

درصد  30گذار از بین رفت و در همین راستا اشاره به فروکش کردن آنفلوآنزای پرندگان در کشور، گفت: حدود دو میلیون مرغ تخم

وع فروردین که دو واحد صنعتی در قم و اصفهان درگیر شدند، گزارش جدیدی از شی 19تولید کشور نابود شد. با این حال، از 

 ایم./آنفلوآنزا نداشته
http://www.iana.ir/fa/news/42897/%D8%AD%D8%B0%D9% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

درصد/ تردید وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوز  38های مرغداری به میزان جویی در مصرف سوخت سالنصرفه

 های مقاوم به سرماتولید جوجه

توانند مصرف سوخت را کاهش داده و از این طریق های سرمایی، مقاومت باالیی داشته باشند، میهایی که نسبت به تنشجوجه

 .ها را به ازای تولید هر قطعه مرغ، کمتر کنندهزینه

زده شد. در این مقاله آمده بود که  89، جرقه اصلی تولید جوجه مقاوم به سرما با مطالعه یک مقاله در سال به گزارش خبرنگار ایانا

دهند که یک تا دو درجه نسبت به دمای اطراف سردتر برخی کشورهای اروپایی، نوزادان را به مدتی معین، در محیطی قرار می

ست توانهای آینده خواهد بود. این موضوع میجویی در مصرف انرژی برای نسلهشود، صرفای که از این عمل گرفته میباشد. نتیجه

 جویی در مصرف انرژی را رقم بزند.ها اتفاق بیفتد و صرفبرای جوجه

ها در خارج از کشور بوده و آن ها سازگاری اندکی با آب و هوای ایران دارند، به ویژه در مناطق از آنجا که الین اکثر این جوجه

های تولید را به شدت کاهش داد. ضمن اینکه میزان تلفات نیز به مقدار قابل توجهی توان با سازگار کردن آنها هزینهسیر، میسرد

کند. یکی از محققان کشور با همراهی استاد راهنمای خود در دانشگاه زنجان روی این موضوع تحقیق کرده و به نتایج افت می

ئول صدور مجوزهای واحدهای دامپروری، طیور و شیالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی است ای رسیده است.او مسخیره کننده

گوید: با تحمیل شوک سرمایی به نامه کارشناسی ارشد خود، روی این پروژه کار کرده است. رسول کریمی میو برای پایان

ای مقاوم به سرما دست یافت. البته این کار به هتوان به تولید جوجهکشی میسن در دستگاه جوجهدار همهای نطفهمرغتخم

کاتی ترین نمرغ، از مهمشود، بلکه باید چند فاکتور را در نظر گرفت.دما، روز، مدت زمان و تغییر دمای پوسته تخمسادگی انجام نمی

توان دما را به این طرح می شود، اما دردرجه تنظیم می 37.5کند. اگرچه دمای معمولی دستگاه است که کریمی بر آنها تاکید می

ها را نسبت به سرما در آینده مقاوم کرد.به گفته وی، در آزمایش نخست که در منطقه درجه رساند و بر این اساس، نطفه 15تا  10

آید( می هایی با سن باال به دست آمده بود )میزان هچ در این حالت پاییندار که از گلهمرغ نطفههزار تخم 10زنجان انجام گرفت، 

درصد نیز بیشتر شد. زیرا شوک سرمایی، تعداد  3.5در دستگاه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نه تنها درصد هچ افت نکرد، بلکه 

درجه  26تا  25برد.کریمی ادامه داد: هرچند که دمای استاندارد سالن در هفته دوم باید بین ها را از بین میبسیاری از میکروب

درجه کاهش دادیم. با این اتفاق در گروه شاهد،  15های حاصل از آزمایش را در این مقطع زمانی، به مای سالن جوجهباشد، اما د

رشد کاهش یافت و میزان مصرف خوراک جهت گرم کردن جوجه باال رفت. در حالی که در گروه سازگار شده خوراک مصرفی 

مرحله آزمایشات  4ن باال رفت.این کارشناس با اشاره به اینکه تاکنون صرف گرم کردن نشد و راندمان تبدیل خوراک به پروتئی

ها در مناطق مختلف کشور انجام گرفته و موفق به ثبت اختراع و چاپ مقاالت علمی در مربوط به ایجاد مقاومت سرمایی جوجه

گذار این طرح نیز ت جمهوری، سرمایهژورنال های معتبر جهانی شده ایم، افزود: اکنون با همکاری معاونت علمی و فناروی ریاس

تا  10پیدا شده است.کریمی گفت: برای احداث واحدی که بتواند حداقل یک میلیون جوجه مقاوم به سرما در هر دوره تولید کند، 

 اجرا کند. گذار معرفی شده آماده است تا این طرح را در استان گیالنمیلیارد تومان سرمایه گذاری الزم خواهد بود که سرمایه 12

مسئول صدور مجوزهای واحدهای دامپروری، طیور و شیالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، عنوان کرد: اما مسئوالن وزارت 

جهاد کشاورزی، با وجود حسن نیتی که به این طرح داشتند و بر مطلوب بودن آن مُهر تایید زدند، به دلیل اشباع بودن بازار جوجه، 

 اند. زیرا صرفه اقتصادی آن، بر کسی پوشیده نیست.اند و اتفاقا جواب منفی هم ندادهی اجرای آن نگرفتههنوز تصمیم قطعی برا
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هزار  312وری ناشی از تولید جوجه مقاوم، درصدی جوجه درآوری، به طور متوسط بهره 1.5این محقق معتقد است، ضمن بهبود 

ون( افزایش خواهد یافت که ارزش ریالی آن نزدیک به پنج میلیارد ریال میلی 24کشی با ظرفیت قطعه در سال )در یک واحد جوجه

ای، منجر به بهبود راندمان به هزار قطعه 20است. ضمن اینکه ضریب تبدیل به مقدار یک دهم بهبود یافته و این اتفاق در سالن 

محاسبات ترمودینامیکی صورت گرفته، در  هزار تومان در هر دوره خواهد شد.کریمی اضافه کرد: بر اساس 500میلیون و  7مبلغ 

درصد در مصرف انرژی جهت گرمایش 38نتیجه استفاده از جوجه مقاوم به سرما و پیامد آن کاهش دمای سالن، به میزان حداقل 

به  تیشود که خود مصداق بارز تبلور اقتصاد مقاومتی است. زیرا در کشور ایران به ازای هر قطعه جوجه گوشجویی میسالن صرفه

شود که این میزان در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط یک لیتر گازوئیل یا معادل آن انرژی جهت گرمایش سالن استفاده می

ها و استفاده از امکانات روز معادل سه دهم لیتر خواهد بود که در ایران به دلیل فرسوده بودن بافت اغلب دلیل تجهیز سالن

توان به میزان حداقل ژنتیک میمصرف انرژی باال است. در نتیجه تولید جوجه مقاوم به سرما به روش اپیواحدهای مرغداری میزان 

بدون هیچ هزینه مالی برای واحدهای مرغداری( در مصرف ها )درصد تنها با استفاده از ظرفیت ژنتیکی نهفته در خود جوجه 38

 ای.هزار قطعه 20لیتر در هر دوره برای سالن  500هزار و ی معادل هفتجویی کرد؛ به عبارتسوخت یا انرژی جهت گرمایش صرفه

توان کار را پیش برد. ضمن اینکه تولید یک میلیون گذار مورد نظر را از دست بدهیم، دیگر نمیوی در پایان تاکید کرد: اگر سرمایه

 شود.مقابل، تولید این نهاده در آینده رقابتی می جوجه مقاوم به سرما در هر دوره، تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و در

ژنتیک با حضور نمایندگان دفتر طیور معاونت شایان ذکر است که کمیته تایید علمی و فنی طرح جوجه مقاوم به سرما به روش اپی

غداران کشور، انجمن تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استان تهران، اتحادیه مر

جوجه یکروزه کشور، انجمن کارخانجات جوجه کشی کشور، سازمان دامپزشکی کشور و دانشگاه زنجان اواخر اسفند ماه سال 

گذشته در محل معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برگزار و پس از ارائه اسناد و مدارک فنی و علمی توسط تیم 

 اند./کلیات دانش بنیان بودن طرح را تأیید کرده تحقیقاتی، همه اعضاء
http://www.iana.ir/fa/news/42621/%D8%B5%D8%B1%D9% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 استپی تهران را نداریم حق شترداری در مراتع نیمه

ها، مراتع و آبخیزداری کشور همه ساله این سازمان بر اساس ظرفیت مراتع و نوع به گفته مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل

کند. بر اساس قوانین این سازمان، شترداری فقط در مناطقی مجاز است که عناصر پوشش گیاهی اقدام به صدور پروانه چرا می

توسعه یافته و سابقه شترداری نیز وجود داشته است اما این روزها با وجود عدم سابقه شترداری در تهران، جنوب این خشبی در آن 

اندازد مسیر قم به سمت تهران، این روزها ناظران را به یاد کویرهای مرکز و جنوب ایران می.های شتر استاستان شاهد چرای گله

کنند. آیا وجود شتر در مراتعی که صرفا ی جنوب تهران که شرایط نیمه استپی دارند، چرا میهای مرتعهای شتر در زمینزیرا گله

اند و سابقه حضور این دام نیز در آنها وجود نداشته، منطقی است؟ به دلیل چرای بیش از حد در معرض بیابانی شدن قرار گرفته

آبخیزداری کشور در گفتگو با ایانا بیان کرد: ما مجاز نیستیم در  ها، مراتع وابوالفضل یاوری مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل

استپی مجوز برای چرای شتر صادر کنیم. زیرا امکان ارجاع منطقه به مرتع درجه یک و دو وجود دارد. وی تاکید کرد: مناطق نیمه

ها نوع پوشش گیاهی هر منطقه زمان جنگلدر چنین مراتعی حق نداریم جایگزینی دام انجام دهیم.به گفته مدیر کل امور مراتع سا

کند. شتر باید متناسب با ظرفیت چرا، وارد مرتع خاردار و خشبی شود. نوع دام و ترکیب آن شرایط صدور مجوز چرا را مشخص می

حد دامی آید و گوسفند معادل یک واواحد دامی به حساب می 6مدت زمان چرا نیز بسیار مهم است.وی اضافه کرد: هر شتر معادل 

شود. اگر ظرفیت یک مرتع به ازای هر هکتار معادل دو دهم واحد دامی است. برای صدور مجوز چرا ظرفیت مراتع سنجیده می

هکتار یک شتر مجوز چرا  12تواند یک شتر چرا کند و اگر ظرفیت مرتع نیم واحد دامی باشد، هر هکتار می 60باشد، در هر 

 دریافت خواهد کرد.

ها د: اگر مرتعی گونه خشبی و خاردار مثل خارشتر، خارلته و غیره داشته باشد که گوسفند تمایلی به خوردن این گونهوی تاکید کر

شود. به ندارد، در این مراتع با هدف اصالح و احیا و با در نظر گرفتن ظرفیت درست مرتع، برای چرای شتر هم پروانه صادر می

 نطقه باشد و افراد این دام را از نقاط دیگری به مرتع وارد نکرده باشند.شرط آنکه شتر جزء دام بومی و محلی م

های علفی و پهن برگ ما در اثر خشکسالی از بین رفته باشند، اگر این یاوری افزود: زمانی که مرتع سیر قهقرایی پیدا کرده و گونه

کنیم. اگر چنین شرایطی وجود نداشت، با رعایت ظرفیت مرتع مرتع امکان بازگشت به حالت اولیه را داشته باشد، باید روی این کار 

توانیم انتظار داشته باشیم که گیاهان خوشخوراک شود: در یک اکوسیستم بیابانی نمیوی یادآور می.پذیر استجایگزینی دام امکان

شود. افرادی که در زی صادر میهای چرا بر اساس سوابق ممیها پروانهایجاد شود. به گفته مدیر کل امور مرتع سازمان جنگل

شود. تاریخ ورود و دهند و برایشان پروانه چرا صادر میشوند، مستندات الزم را ارایه میمرحله ممیزی صاحبان عرف شناخته می

یمخروج به مرتع نیز تابع شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی منطقه است. اگر خشکسالی داشته باشیم، زمان ورود به مرتع به تاخیر 

ها نیز باید کاهش یابد همچنین اگر مرتع به دلیل کوبیدگی خاک و غیره حالت تخریبی داشته باشد، در وضعیت افتد و تعداد دام

یم کنشود.وی ادامه داد: در مراتع ییالقی و قشالقی فصل چرای دام متفاوت است و همواره کنترل میها تغییر ایجاد میصدور پروانه

ایم، این و در مدت زمان مناسب دام وارد مرتع شود.یاوری به این پرسش که آیا امسال تعدیل پروانه داشته که در شرایط مناسب

ترین روش است، آلدهد: دو روش مدیریتی در مرتع داریم. یکی از طریق صدور پروانه چرا و دیگری که ایدهگونه پاسخ می

ا هکنیم. در هر سال برنامهبینی میهای مرتعداری ما برنامه پیشدر طرح های مرتعداری است.های مشارکتی برای اجرای طرحشیوه

های پیش بینی شده، به تعداد مشخص دام باید اجرا و پایش شود. در صورت انجام تعهدات با توجه به شرایط پوشش گیاهی و طرح

های مشارکتی انتها چرای دام است که در پروژههای ما شامل احیا، اصالح و توسعه مرتع و در شود.وی گفت: برنامهوارد مرتع می
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های محلی و آموزش جوامع محلی، مراتع های مشارکتی با کمک قرقبانتوسط جوامع محلی اجرا می شود.به گفته یاوری در بحث

مجامع  ها وها با استفاده از ظرفیت تشکلهای اخیر بر اساس دستور رئیس سازمان جنگلشوند. این روش در سالمدیریت می

 محلی در مراتع کشور اجرا شده است./
http://www.iana.ir/fa/news/42842/%D8%AD%D9% 
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 تولیدات دام و طیور
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 مواجه هستیم/اجرای طرح برچسب گذاری کیفیت گوشت با مشکل انباشت دام

های خوزستان، کرمانشاه، ایالم و رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت:براساس گزارش های موجود در شرایط کنونی استان

صنعت، تجارت و ار منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگ.فارس با انباشتگی دام مواجه هستند

حجم تولید و عرضه گوشت داخلی را مناسب عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی 

دهیم چرا که این امر اقتصادی شدن و رونق ساالنه یک الی دو درصد این میزان را به صادرات اختصاص میحجم مناسب تولید 

های خوزستان، کرمانشاه، ایالم و وی افزود: براساس گزارش های موجود در شرایط کنونی استان.صنعت دامپروری را به همراه دارد

ن اینکه تولید و عرضه انبوه گوشت گوسفندی از اواخر سال گذشته و سال جاری پوریان با بیا.فارس با انباشتگی دام مواجه هستند

تومان توزیع  500هزا رو  31در بازار ادامه داشته ، گفت: با توجه به ایجاد زنجیره تولید تا توزیع هر کیلو گوشت گوسفندی با نرخ 

رئیس شورای .شودهزار تومان به باال عرضه می 40تا  38های های سطح شهر با نرخشود و این درحالی است که در قصابیمی

تامین کنندگان دام زنده در خصوص آخرین وضعیت نرخ دام زنده در میادین بیان کرد: نرخ دام زنده در میادین مختلف متفاوت 

 150ها روزانه وردوی ادامه داد: براساس برآ.هزارتومان است 13تا  500هزار و  11است به طوریکه هر کیلو دام سبک گوسفندی از 

 .هزار الشه آن مربوط به تهران است 25شود که هزار الشه دام سبک گوسفندی و بز در کشور توزیع می

ها خبر داد و اضافه کرد: این موضوع به شدت از سوی ای نزدیک در قصابیپوریان از برچسب گذاری کیفیت و قیمت گوشت در آینده

شود. با این کار ها جز تهران از نیمه دوم اردیبهشت اجرا میت به طوریکه در تمامی استانمعاونت امور دام در حال پیگیری اس

 .یابدسودجویی دالالن و مغازه داران به حداقل کاهش می

http://www.yjc.ir/fa/news/6041727/%D8%A8%D8%A7 
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 آیانا  - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

به تهران برای مبارز با  "SWEC" های بومی در استان گیالن/ جنوب شرق کشور در امان است/ ورود گروهطغیان ملخ

 مهاجر، از فرداهای ملخ

های زنجان و و مناطق مرزی این استان با استانهای بومی در استان گیالن های اخیر حاکی از طغیان جمعیت باالی از ملخگزارش

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه عملیات مبارزه با این معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت.قزوین دارد

هزار هکتار مبازره در سه آفت در هفت گروه متشکل گروهای استانی و اعزامی از تهران آغاز شده است، گفت: تا این لحظه عملیات

هزار هکتار از  20شود بیش از بینی میاز اراضی مناطق نامبرده انجام شده است، اما با توجه به رشد سریع جمعیت این آفت پیش

 مزارع و مراتع این مناطق نیاز به اجرای عملیات مبارزه داشته باشند.

انجام عملیات مبارزه با ملخ بومی در اختیار استان قرار گرفته است و دیگر یحیی ابطالی افزود: سم و اعتبارات مورد نیاز برای 

تر دیده شده است.به گفته وی، در حال حاضر تعداد این آفت در هر مترمربع از مزارع و مراتع تمهیدات الزم نیز برای شرایط بحرانی

 قابل کنترل کرده است.عدد رسیده که شرایط از حالت عادی خارج و غیر 50تا  30استان گیالن به 

یار های بومی در استان گیالن بسمعاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر اینکه فرصت کنترل و مبارزه با ملخ

محدود است، بیان کرد: باید قبل از بالدار شدن این آفت، جمعیت آن سریع کنترل شود، در غیر این صورت امکان هجوم آنها به 

رسانی برای کنترل اوضاع ها وجود دارد؛ به همین دلیل ستاد بحران نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و درحال کمکستانسایر ا

ر های خوبی که ددلیل بارندگیهای جنوب شرقی کشور عادی است، ادامه داد: بهاست.ابطالی با بیان اینکه فعالً شرایط در استان

های بومی و آسیای وجود دارد و همچنین این مناطق توسط هجوم ، شرایط برای ظهور و طغیان ملخها اتفاق افتاده استاین استان

 رسدنظر میها دریافت نشده است و بههای غیرعادی از این ملخشوند، اما تاکنون گزارشی از کلونیهای مهاجر نیز تهدید میملخ

أکید های آسیایی قرار گرفت، تبار کشور مورد هجوم ملخذشته برای نخستیناین مناطق فعالً در امان باشند.وی با بیان اینکه سال گ

کرد: این هجوم که در استان سیستان و بلوچستان و در نواحی رودخانه هیرمند اتفاق افتاد در کمترین زمان و در عملیاتی به 

ها در این منطقه ادامه دارد و نوع از ملخ هزار هکتار از اراضی زراعی این منطقه کنترل شد، اما پایش و ردیابی اینوسعت شش

به تهران از فردا خبر داد و یادآور شد: این گروه  "SWEC"رزمایشی نیز در این رابطه انجام شده است.وی در پایان از ورود گروه 

های مهاجر لخکه متشکل از کشورهای پاکستان، افغانستان، هند و ایران است به منظور ردیابی و آمادگی برای مبارزه با م

 شوند تا با همکاری هم از نتایج منفی هجوم این آفت بر مزارع و مراتع کشورهای منطقه بکاهند./)صحرایی( فردا وارد تهران می
http://www.iana.ir/fa/news/42815/%D8%B7%D8%BA%DB%8C% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 توانیم ذرت را تا ابد در انبارها نگه داریم/ اگر کارشان را بلد نیستند، مشکل را به گردن دولت نیندازندنمی

مل ع مند بود، اما مسئوالن این شرکت،هرچند صندوق حمایت از صنعت طیور، نسبت به عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام گالیه

به گزارش خبرنگار ایانا، موضوع توزیع ذرت بین مرغداران، محلی برای مناقشه صندوق حمایت از صنعت طیور و .دانندخود را عین وظیفه می

های گذشته، صندوق با خرید ذرت، آن را به طبق رسوم سال"که  مسئوالن صندوق معتقدندشرکت پشتیبانی امور دام شده است. از یک طرف، 

تر به هم ریخت. زیرا ذرت عرضه شده توسط این شرکت، ارزان فروخت، اما امسال ورود شرکت پشتیبانی امور دام، تمام معادالت رامرغداران می

این در حالی است که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، امروز در واکنش به این نوع اظهارات "فروشد.از ذرتی است که صندوق در بازار می

توانند یشان از این است که نمنبال کاسبی هستند و نارضایتیبه خبرنگار ایانا گفت: این ادعا به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. زیرا آنها به د

م ذرت توانیاین کاال را گران بفروشند.علیرضا ولی که از سخنان مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور به شدت برآشفته بود، افزود: ما نمی

 و باید تا قبل از فاسد شدن به بازار عرضه شود.مان نگهداری کنیم. عمر این نهاده شش تا هفت ماه است را تا ابد در انبارهای

به گفته ولی، بنابراین بحث نو و کهنه کردن انبارها برای شرکت مطرح بود، ضمن اینکه در خالل این عمل، بازار ذرت نیز تنظیم 

چ اجحافی در حق شد و این نهاده با قیمتی کمتر به دست مرغداران رسید. زیرا نرخ تعیین شده با همان نرخ روز بود تا هی

کننده صورت نگیرد.وی عنوان کرد: کار صنف، باید در راستای تأمین منافع اعضا باشد، نه اینکه به دنبال کاسبی بگردد؛ مصرف

بنابراین اگر بلد نیستند درست کار کنند، چرا باید مشکل را به گردن نهادهای دولتی بیندازند که تنها وظایف خود را انجام 

اکنون قیمت ذرت عرضه شده توسط شرکت پشتیبانی، در امل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با بیان اینکه همدهند.مدیرعمی

کند. رسد که برای هفت ماه کفایت میهای مختلف متفاوت است، گفت: ذخیره ذرت در کشور به بیش از سه میلیون تن میاستان

 بانی امور دام است./هزار تن، ذخیره شرکت پشتی 600از این مقدار، باالی 
http://www.iana.ir/fa/news/42913/%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 فرعی در کشور اجرا شدهزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و  200

 .هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی در کشور اجرا شده است 200در طول فعالیت دولت یازدهم، حدود 

های اصلی و فرعی در پایاب سدها، یکی از عواملی است که در آبرسانی به بخش کشاورزی و به گزارش خبرنگار ایانا، اجرای شبکه

برداری بهینه از سدهای کشور، بسیار تاثیر گذار است. یکی از مشکالتی که بخش کشاورزی با آن روبرو بوده است، این است که بهره

هایی که دولت برای توسعه کشاورزی در نظر ایاب آن، با یکدیگر همخوان نبوده و بخشی از زیرساختسرعت ساخت سدها و شبکه پ

های گرفته است، بال استفاده باقی مانده است. در واقع هدف تامین آب کشاورزی برای بخشی از سدهای ایران، به دلیل نبود شبکه

ولت یازدهم، با تغییر رویکردها نسبت به مسئله آب و در راستای همکاری فرعی در پایاب آنها محقق نشده است. به همین دلیل در د

های آبیاری و زهکشی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. البته های اجرایی و جلوگیری از هدر رفت آب، توسعه شبکهبیشتر بخش

که توسط معاونت آب و خاک این وزارتخانه  های فرعی درجه دو و سه جزء وظایف وزارت جهاد کشاورزی استاحداث بخشی از شبکه

 200های شرکت مدیریت منابع آب ایران آمده است، در طول فعالیت دولت یازدهم تقریبا در طور که در گزارششود.آنپیگیری می

در طول  های آبیاری و زهکشی توسط وزارت نیرو ایجاد شده است. بر اساس این گزارشهزار هکتار از اراضی پایاب سدها شبکه

هزار هکتار نیز شبکه آبیاری و زهکشی  129هزار و  19هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و  900هزار و  177فعالیت دولت یازدهم، 

، یعنی زمان آغاز به کار دولت یازدهم، 92فرعی ایجاد شده است.بر اساس آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران در نیمه دوم سال 

های اصلی آبیاری و زهکشی قرار گرفته است. در این مدت همچنین هکتار از اراضی پایاب سدها تحت پوشش شبکه 651هزار و  26

هکتار از اراضی پایاب  99هزار و  39، 93هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی در کشور ایجاد شده است. در سال  200دو هزار و 

هکتار نیز شبکه آبیاری و زهکشی فرعی ایجاد  360هزار و  10ار گرفته و در های آبیاری و زهکشی اصلی قرسدها تحت پوشش شبکه

ده های ایجاد ش، وزارت نیرو عالوه بر ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی اصلی، تالش کرده است که بخشی از شبکه94شده است.در سال 

های هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه 976هزار و  45قبلی را نیز از حالت نیمه مدرن به مدرن تبدیل کند. در این سال، 

های نیمه مدرن و مدرن پیگیری شده هکتار، جایگزینی شبکه 51هزار و  6شود که از این میزان، در آبیاری و زهکشی اصلی برده می

هزار و  6این سال، شود. در دچار افت می 93نسبت به سال  94های فرعی آبیاری و زهکشی نیز در سال است. وضعیت ایجاد شبکه

ی های فرعی آبیاری و زهکشهای فرعی قرار گرفته است.شبکههکتار از اراضی پایاب سدها توسط وزارت نیرو تحت پوشش شبکه 569

هکتار از اراضی پایاب سدها،  174هزار و  66شود اما شود و هیچ شبکه فرعی در کشور اجرا نمیاز دستور کار خارج می 95در سال 

 سد 9سد و آبگیری  20بهره برداری از گیرند. های آبیاری و زهکشی اصلی قرار میشبکه تحت پوشش

میلیون متر مکعب و حجم  84سد مخزنی با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم ساالنه سه هزار و  20در طول فعالیت دولت یازدهم، از 

های خراسان رضوی، جنوبی، سیستان و استانمیلیون متر مکعب افتتاح شده است. این سدها در  119مخزن چهار هزار و 

بلوچستان، فارس، گیالن، همدان، چهار محال و بختیاری، لرستان و تهران هر کدام یک سد؛ خراسان شمالی، لرستان، کردستان و 

ت حجم سد مخزنی با ظرفی 9ایالم هر کدام دو سد و استان کرمانشاه سه سد بوده است.همچنین در طول فعالیت دولت یازدهم، 

های لرستان، میلیون متر مکعب آبگیری شده است. در استان 559میلیون متر مکعب و حجم مخزن  440آب قابل تنظیم ساالنه 

های کردستان و اردبیل نیز هر کدام شاهد کرمانشاه، فارس، همدان و آذربایجان غربی هر کدام یک سد آبگیری شده و استان

 اند./آبگیری دو سد بوده
http://www.iana.ir/fa/news/42702/200%D-9%87% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 سال تحقیق معرفی شد 15پس از « ارمغان»رقم جدید جو آبی 

عملکرد دانه و نیمه مقاوم به بیماری سفیدک پودری معرفی رقم جدید جو آبی موسوم به ارمغان با ویژگی پایدار باالی 

شد.سازگاری مناسب در اقلیم معتدل کشور، مقاوم تا نیمه حساس به بیماری لکه قهوه ای نواری و نیمه حساس به عوامل بیماری 

 .زایی قارچ عامل زنگ زرد از دیگر ویژگی های رقم جو جدید آبی ارمغان است

  .به ارمغان با ویژگی پایدار باالی عملکرد دانه و نیمه مقاوم به بیماری سفیدک پودری معرفی شد رقم جدید جو آبی موسوم

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اعالم این خبر 

نیمه حساس به بیماری لکه قهوه ای نواری و نیمه حساس به عوامل  گفت: سازگاری مناسب در اقلیم معتدل کشور، مقاوم تا

 .بیماری زایی قارچ عامل زنگ زرد از دیگر ویژگی های رقم جو جدید آبی ارمغان است

سال تحقیق توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تولید شده  15اسکندر زند با بیان این که این رقم جدید پس از  

 .هزار هکتار اراضی کشور مستعد برای کشت رقم جدید جو آبی است 20ار داشت: است، اظه

 .کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد دارد 505معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: این رقم جدید نسبت به رقم شاهد نصرت 

ضی سطح زیر کشت جو در منطقه معتدل هزار هکتار از ارا 20وی پیش بینی کرد: با تحت پوشش قرار گرفتن این الین در بیش از 

کشور و با احتساب قیمت ریالی تضمینی هر کیلوگرم جو در سال مورد نظر، ارزش افزوده این الین برای یک بازه زمانی هفت ساله 

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد که رقم جدید جو آبی ارمغان، چهارصد و بیست و .میلیارد ریال خواهد بود 818

 .سومین رقم زراعی و چهل و سومین رقم جو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است

 .میلیارد ریال عنوان کرد 3وی در عین حال هزینه پروژه های تحقیقاتی برای تولید این رقم جدید را 

ir/fa/news/http://www.iana.42620/%D8%B1%D9%82%D9%85 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۲۸ : تاریخ

 هزار تومان 200کیلوگرم چای سفید ایرانی/ هر کیلو چای سفید یک میلیون و  100صادرات 

رئیس سازمان چای از صادرات چای سفید به کشورهای عربی خبر داد و گفت: این نوع چای کیلویی یک میلیون و دویست هزار  

سفید کیلوگرم چای  100از صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدولی روزبهان در گفت .شودتومان فروخته می

شود که خواص چای سفید ایرانی نوع برگ باز نشده و سرگل چای محسوب می :خبر داد و خاطرنشان کرد 95ایرانی در سال 

وی افزود: عمده مشتری این چای کشورهای عربی هستند، چرا که این چای دارای موادی مانند تاتن با درصد .درمانی باالیی دارد

برای قلب مفید بوده و آرام  کند،به گفته روزبهان خوردن چای سفید، تصلب شرایین را کم می.باال و اسیدهای آمینه بیشتر است

وی در مورد قیمت این نوع چای گفت: این نوع چای به دلیل استحصال خاصش به کیلویی یک میلیون و دویست هزار .بخش است

 .ی صادر کنیمحجم بیشتری از این نوع چا 96شود و درصددیم برای سال تومان صادر می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960128000373 
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 چای
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۷ : تاریخ

 ایرانیآغاز خرید تضمینی برگ سبز چای از نیمه اردیبهشت/ افزایش مصرف چای 

فروش چای  95رئیس سازمان چای کشور گفت: از دو سه سال اخیر حال و روز تولید و فروش چای ایرانی خوب شده و در سال  

وضعیت قیمت در مورد آخرین  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدولی روزبهان در گفت .برابر شده است 2.5داخلی 

درصدی قیمت خرید  7با افزایش  95اسفند سال  28، اظهار داشت: شورای اقتصاد 96و خرید تضمینی برگ سبز چای در سال 

ریال و درجه دو به  26242تضمینی برگ سبز چای موافقت کرده تا جایی که قیمت هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک به 

ید تضمینی برگ سبز چای از نیمه اردیبهشت امسال خبر داد و گفت: با توجه به شرایط وی از آغاز خر.ریال رسیده است 14695

کارخانه فرآوری برگ سبز چای برای  50کنیم و تا کنون با بیش از جوی و سرد بودن هوا خرید تضمینی را با کمی تأخیر آغاز می

 .ایمتحویل برگ و خرید تضمینی قرارداد بسته

 155ها افزوده شده و آمار آن به به تعداد کارخانه 96کارخانه فرآوری برگ سبز چای در سال  6کرد:  روزبهان اظهار امیدواری

های فرآوری چای که رها شده رئیس سازمان چای به این نکته اشاره کرد که در سه چهار اخیر بسیاری از کارخانه  .کارخانه برسد

میزان تولید و  95ایش تولید برگ سبز چای و بهسازی و احیای باغات چای سال اند، چرا که با افزبودند، به چرخه تولید بازگشته

کرد که در کشور فعالیت می 93کارخانه فرآوری چای در سال  146وی گفت:  .برابر افزایش داشته است 2.5فروش چای ایرانی 

سازی کارخانجات برای بهسازی و بهینه میلیارد تومان به 30نیز  95کارخانه رسیده است و در سال  155اکنون این تعداد به 

های مدرن و بهداشتی کردن تولید و همچنین به باغات چای برای بهسازی باغات و مصرف انرژی تجهیز کردن خود به دستگاه

الت یروزبهان در توضیح بیشتر ارائه تسهیالت و کمک به رونق تولید چای ایرانی اظهار داشت: تسه.ایمسازی آن اختصاص دادهجوان

دستگاه  250ساله بوده و برای اینکه ضریب مکانیزاسیون را در بخش کشاورزی باال ببریم  5درصد و بازپرداخت  4داده شده با سود 

 .بهره پرداخت شده استهای بیچین و هرس به باغات چای با وامموتور برگ

رود، خاطر نشان کرد: شعار ون سم در دنیا به شمار میرئیس سازمان چای با تأکید بر اینکه چای ایرانی تنها چای تولید شده بد

  .ایم، تا در کنار افزایش تولید کیفیت را هم افزایش دهیمکاری امسال خود را سال با کیفیت بیشتر قرار داده

ی را ، بیشترین حجم مصرف چای ایران95ها در ترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی گفت: در سال وی با تقدیر از عملکرد رسانه

 .های تولید شده به فروش رفتایم و مردم ترجیح دادند تا چای ایرانی را جایگزین چای وارداتی کنند، تا جایی که همه چایداشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960127000527 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 مساحت دقیق باغات چای کشور مشخص شد

 .هزار هکتار است 25رئیس سازمان چای کشور گفت: مساحت باغات چای در کشور مجموعاً 

هکتار  4000ماه( در جمع خبرنگاران استان گیالن از احیای فروردین 26امروز)شنبه « محمدولی روزبهان»به گزارش ایسنا، دکتر 

داران میلیارد تومان به کارخانه 30باغات چای رها شده در استان خبر داد و گفت: آینده صنعت چای بسیار روشن است و امسال 

ریزی وی افزود: اقبال مردم به مصرف چای داخلی افزایش یافته است و با برنامه.درصد داده شده است 4چای استان وام با بهره 

رئیس سازمان چای کشور در خصوص .درصد برسانیم 70آینده رقم ضریب خودکفایی چای کشور را به  توان طی دو برنامهمی

که در زمان مسئولیتم اختیار صدور موافقت تغییر کاربری را منوط به موافقت وضعیت تغییرکاربری باغات چای استان با بیان این

حتی برای تغییر کاربری یک متر باغ چای اجازه ندادم، چون  ام، خاطرنشان کرد: در زمان مسئولیتمرئیس سازمان چای کرده

 .معتقدم تغییر کاربری باغات چای، خیانت به نسل آینده است

رئیس سازمان چای کشور از استمرار حمایت دولت از محصول چای با ادامه خرید تضمینی این محصول خبر داد و خاطرنشان کرد: 

درصد این  60فروشیم و داران میدرصدی به کارخانه 40چایکاران خریداری و به قیمت امسال به محض برداشت، برگ سبز را از 

فشار و پرداخت های حمایتی دیگری نظیر آبیاری تحتکه بستهروزبهان با اشاره به این.شودیارانه از سوی دولت پرداخت می

 .اندخلی استقبال خوبی از خود نشان دادهساله ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: مردم نیز از خرید چای دا 5های وام

میلیون تومان وام  6شعار امسال سازمان چای کشور تسریع در احیای باغات چای است و برای احیای هر هکتار باغ چای  :وی افزود

ش تولید اشتغال در که با احیای باغات، شاهد افزایرئیس سازمان چای کشور با اشاره به این.شودبدون بهره به چایکاران پرداخت می

چای پس از آب پرطرفدارترین نوشیدنی در ایران است و  :این صنعت و رفاه حال جوانان مشغول در این حوزه خواهیم بود، گفت

اند که چای خارجی فقط اسانس و رنگ است و برای حفظ سالمتشان باید از چای داخلی خوشبختانه مردم ما به این آگاهی رسیده

م کبودن مالکیت سطح زیرکشت این محصول دانست و گفت: دستهای مهم این سازمان را کمزبهان یکی از دغدغهرو.استفاده کنند

 .هکتار باغ چای داشته باشد تا پرداختن به تولید این محصول برایش صرفه اقتصادی داشته باشد 2هر کشاورز باید 

تر شدن مالکیت اراضی در خصوص این ود دارد، شاهد کوچکعلت قوانین ارث و مشکالت که در بخش اشتغال وجوی افزود: به

هزار  21هزار هکتار دانست و یادآور شد:  25رئیس سازمان چای کشور میزان مساحت دقیق باغات چای کشور را .محصول هستیم

 .است های که برای چایکاران صادر شده، بدست آمدههکتار از این باغات فعال هستند و این آمار بر اساس دفترچه

http://www.iana.ir/fa/news/42725/%D9%85%D8%B3%D8%A7% 
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 چای

 آیانا – ۱۳۹۶فروردین  ۲۱تاریخ: 

 افزایش نرخ خرید تضمینی چای

محمدولی روزبهان، رییس سازمان چای از افزایش هفت درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بر اساس مصوبه دولت خبر داد 

هزار تنی تولید برگ سبز چای که در سال گذشته ثبت شده  140شود رکورد حدود بینی میو گفت: با توجه به شرایط جوی پیش

اسفندماه سال گذشته شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک  بود امسال نیز تکرار شود. بر اساس مصوبه

ریال تعیین شد که در مقایسه با پارسال هفت درصد بیشتر است و  695هزار و  14ریال و درجه دو  242هزار و  26در سال جاری، 

 12است که موجب شد سال گذشته با کاهش  این تصمیم در واقع تشکر از همت و تالش چایکاران در افزایش تولید این محصول

 .جویی ارزی شوددالر صرفهمیلیون 55هزار تنی واردات چای به کشور 

http://www.iana.ir/fa/news/42530/%D8%A7%D 
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 چای
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 هزار کشاورز را تهدید می کند 50چرخ مزارع چای کاری به سختی می چرخد/ واردات بی رویه معیشت بیش از 

جز در تولید گندم در دیگر حوزه های زراعتی،حمایت کامل،جامع و سازنده ای از فعاالن عرصه کشاورزی احساس نمی شود و به 

 .به شدت احساس می شود 1396ایت های نیم بند به پشتیبانی های مؤثر در سال تعبیر برخی کارشناسان،ضرورت تبدیل حم

زراعت و کشاورزی یکی از عرصه بدون تردید،حوزه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند، در اکثریت قریب به .شودهای تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت اقتصادی محسوب می

های زراعی و باغی، با رشد و اتفاق کشورهای پیشرفته که از اقتصادی پویا توانمند و مقتدر برخوردارند، حصول توفیق در بخش

تاب چشمگیری همراه بوده و به تعبیری باید گفت، امکان توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن حصول توفیقات سازنده در بخش ش

کشور ایران و فعاالن این عرصه نیز از قاعده اشاره شده مستثنی .های کشاورزی سخت، دشوار و تا حدودی ناممکن خواهد بود

قلیمی و جغرافیایی ایران، موضوع کشاورزی و زراعت در ایران از دیرباز به عنوان یکی از نیستند و با عنایت به موقعیت طبیعی، ا

 .مؤلفه های تعیین کننده در معیشت خانوارها مطرح بوده است

در این میان تأثیرگذاری جامعه روستایی کشور در پیشبرد اهداف زراعتی، کشاورزی و باغداری، بسیار ملموس و برجسته است و 

ربط برای بهبود هر چه مطلوب تر اوضاع در این عرصه حساس و استراتژیک را دو لزوم اقدامات حمایتی دستگاه های ذی این امر

برخی کارشناسان معتقدند در طول سالیان اخیر، حمایت شایسته ای را در حوزه زراعت گندم شاهد بوده ایم که .چندان می کند

 .تسری یافته و تقویت شودمی طلبد این رویکرد در دیگر عرصه ها نیز 

 ضرورت تعریف برنامه ای اصولی در عرصه چایکاری احساس می شود 

 .های توانمند و مستعد در کشور مطرح استدر میان محصوالت زراعتی و کشاورزی، تولید چای به عنوان یکی از ظرفیت

فعالیت در عرصه تولید چای را با گردش مالی و ضریب استقبال و میزان مصرف این نوشیدنی سنتی در کشور و اقصی نقاط جهان، 

اهمیت مضاعفی همراه ساخته ، لذا با همه این اوصاف، بخش قابل توجهی از چایکاران معتقدند باید بسته های حمایتی برای این 

 .تری لحاظ و تأمین شودگروه به نحو شایسته

عنوان کرد: اگرچه نرخ  صنعت،تجارت و کشاورزیو گو با خبرنگار احمد خراسانی، یکی از فعاالن حوزه زراعت و تولید چای در گفت 

درصدی همراه شده که در نوع خود قابل تقدیر است، اما تا زمانی که از واردات بی  7خرید تضمینی چای از سوی دولت با افزایش 

 .کان دستیابی به موفقیت در این عرصه میسر نخواهد شدرویه چای به کشور جلوگیری نشود، ام

وی افزود: استعدادها و ظرفیت های داخلی تولید چای در کشور به مراتب باالتر از میزان موجود است و این مهم جز با حمایت از 

صورت ی نرخ خرید چای بهدرصد 7خراسانی عنوان کرد: به اعتقاد بنده، افزایش .تولید داخلی، ملموس و قابل حصول نخواهد بود

این فعال عرصه زراعت و تولید چای گفت: قطعاً با افزایش .تضمینی از سوی دولت، اقدامی است که الزم اما ناکافی به نظر می رسد

نرخ مذکور، امکان توسعه سطح تولید به میزان چشمگیرتری فراهم خواهد شد و در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی می توان با 

 .تری را برای کشور ایجاد کردقای سطح و ضریب صادرات، ارز آوری مطلوبارت

هایی که معتقدند افزایش و توسعه تولید چای، صرفاً با ارتقای نرخ خرید تضمینی محقق نمی در این میان، هستند افراد و گروه

دق بیگی، کارشناس حوزه کشاورزی، در صا.های اساسی و حائز اهمیت دیگری نیز استشود، بلکه تحقق این امر مستلزم مؤلفه

با اشاره به نقش تعیین کننده ترغیب و تشویق جامعه مصرف کننده به استفاده و  صنعت،تجارت و کشاورزیگفت و گو با خبرنگار 

ده توان به اهداف سازنت: صرفاً با افزایش خرید تضمینی نمیخرید محصوالت داخلی در ایجاد رونق مضاعف این عرصه فعالیتی، گف
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وی افزود: از سوی دیگر در شرایط فعلی که محدودیت های اعتباری و مالی، امکان اتخاذ .پیش بینی شده در این بخش نائل شد

ی زایش قیمت خرید تضمینچنین تصمیماتی را از سوی دولت سخت و دشوار ساخته، نباید به افزایش هر چه بیشتر این میزان )اف

 .درصدی اتخاذ شده امیدواری چندانی داشت 7چای( آن هم در شرایطی که اخیراً تصمیم افزایش 

 هر آنچه ظرفیت تولیدی افزایش یابد،صرفه جویی ارزی بیشتری حاصل می شود 

مات حمایتی انجام شده در طول چندی پیش، روزبهانی، رئیس سازمان چای کشور در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد: اقدا

وی تصریح کرده است که میزان برداشت چای در خطه گیالن و .سالیان گذشته باعث افزایش ضریب و حجم تولید چای شده است

 .درصدی همراه بوده است 60،با رشد 94هزار تن برآورد می شود که در مقایسه با سال  139، 95مازندران در سال 

میلیون دالری ارز مشهود  55هزار تنی واردات چای و صرفه جویی  12ش تولید چای در کشور را در کاهش روزبهانی نتیجه افزای

 .ی داند

 اتخاذ سیاست های اشتباه در حوزه چایکاری،به تغییر کاربری مزارع منتهی می شود

با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست ها و  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد احمدیان، کارشناس حوزه کشاورزی، در گفت و گو با خبرنگار 

تدابیر سازنده برای حمایت مضاعف و فزاینده تر در عرصه زراعت و تولید چای گفت: متأسفانه در طول یک دهه گذشته، برخی از 

هزار خانوار فعال در این عرصه را به  58معیشت بیش از  تصمیمات غلط، روند تغییر کاربری اراضی تولید چای را تسریع کرد و

ها در مقاطعی شاهد کاهش سطح زیر کشت چای از وی افزود: بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه.شدت تحت الشعاع قرار داد

 .است هزار هکتار در سال بوده ایم که این موضوع موید عمق سوء مدیریت در عرصه مذکور 20هزار هکتار به  34

های گذشته انجام پذیرفته است، اما این به خوشبختانه در طول سالیان اخیر، تجدید نظر و اصالحاتی در رویه :احمدیان عنوان کرد

های موجود نیست و مرتفع شدن مشکالت مرتبط با این حوزه، عزم و همتی واالتر و جدی تر را می معنای رفع تمامی کاستی

رغم حصول برخی توفیقات، نمی توان مدعی حمایت تمام عیار از این فعالیت و در شرایط فعلی، علیوی افزود: متأسفانه .طلبد

های مرتبط با این حوزه به عنوان یک دستور عرصه تولیدی شد و انتظار می رود در شرایطی که اقتصاد مقاومتی و تحقق سیاست

 .خش، مد نظر قرار گیردهای هر چه بیشتری از این بکار کالن کشوری مطرح است، حمایت

ای خاص در واردات چای و سوق دادن منابع به سمت و سوی احمدیان در خاتمه یادآور شد: قطعاً با جلوگیری از سودجویی عده

ش تری در این بختر و البته اشتغالزایی افزونهای فزایندهحمایت هر چه بیشتر از فعاالن این عرصه، شاهد دستیابی به موفقیت

 .ی( خواهیم بود)چایکار

http://www.yjc.ir/fa/news/6051119/%DA%86%D8%B1%D8% 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

دار بدون توجه به قانون/ توسعه باغات در اراضی شیبدلیل نقص ضعف نظارت بر مطالعات خاک شناسی، به

 های خاک، محکوم به شکست استپتانسیل

هایی نظیر سدسازی به خاطر اشکال قانونی، قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: نظارت بر مطالعات خاک شناسی طرح

 .شودنظارت را دارد که متاسفانه ندیده گرفته میشود و این موسسه به دلیل تخصصی بودن، امکان این درست انجام نمی

های سدسازی کشور است. هر سدی که ساخته شده، یکی از اهدافش تامین آب کشاورزی بوده است. کشاورزی پای ثابت تمام پروژه

غنی است که با تامین  توان آب به عنوان یک نهاده کمیاب را صرف هر نوع زمینی کنیم؟ آیا در ایران منابع خاک به قدریاما آیا می

ای، بتوان کشاورزی را توسعه داد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا ایران همچنان در تامین نیازهای اساسی خود آب و انتقال آن به هر نقطه

ایم که های خود اشتباهی کردهریزیهای کشاورزی با مشکل مواجه است؟ به طور قطع در برنامهنظیر گندم با وجود توسعه زمین

ایم. سعید سعادت قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب در گفتگو با ایانا درباره اینکه آیا به راحتی مروز در نقطه کنونی ایستادها

توان سطح زیر کشت را توسعه داد و با کمک آب سدها، کشاورزی را در پایاب آن رونق بخشید، بر انجام مطالعه خاک برای هر می

.وی افزود: در بحث مطالعات سدسازی یکی از مطالعاتی که باید حتما انجام شود، مطالعات خاکشناسی است. ای تاکید کردنوع توسعه

ی دارند. هایها و اراضی کشاورزی، چه قابلیتهای سدسازی حتما باید مطالعات خاکشناسی داشته باشیم و بدانیم این خاکدر پیوست

 را حتما باید رعایت کنیم. در توسعه اراضی کشاورزی، پایداری در کشاورزی 

گوید که هرجا قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد: ما در خاکشناسی مبحثی به نام تناسب اراضی داریم. علم به ما می

قرار است کشاورزی توسعه یابد، خاک باید مناسب با آن توسعه باشد. اگر جایی مناسب توسعه نباشد، نباید زمین را زیر کشت 

های درجه یک، کنیم. اصوال در خاکبندی میها را به درجات مختلف تقسیمبریم.وی بیان کرد: ما در بحث تناسب اراضی، خاکب

هایی است که زمین را غیر قابل کشت کرده و نباید ها دارای یکسری محدودیتدو و سه، توسعه اراضی کشاورزی داریم. بقیه خاک

.سعادت تاکید کرد: بنابراین اوال باید متناسب با منابع آب و خاک، توسعه انجام شود و دوم اینکه در آن توسعه کشاورزی انجام دهیم

قبل از هر توسعه، مطالعه اراضی و خاک آن را داشته باشیم که متناسب با قابلیت منطقه، گسترش کشت را انجام دهیم. در بسیاری 

شود اما گاها هم دیده شده که ه تناسب اراضی و خاکشناسی انجام میهای توسعه کشاورزی پس از انجام مطالعاز مناطق، طرح

داد. مخصوصا در دهد: عدم توجه به مطالعات خاکشناسی بیشتر در گذشته رخ میتوجهی به این مطالعات نشده است.وی ادامه می

ه دادند که منجر بباغات را توسعه می ای داشته باشند، یا توانایی خاک را بررسی کنند،دار، بدون اینکه مطالعهبحث اراضی شیب

ای از توسعه باغات در اراضی لوسی را داشتیم که جلوی آن شد. در استان گلستان نمونهها در اراضی لوسی میریزش و رانش خاک

سی های سدسازی هم حتما باید مطالعات خاکشناگرفته شود. به گفته قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب در اجرای پروژه

 گوید که خاک اراضی پایاب سدها برای چه محصولی مناسب است. انجام شود. مطالعات تناسب اراضی به ما می

بندی توان قضاوت کرد. گاهی ممکن است یک خاک در طبقهوی اضافه کرد: صرفا از روی درجه خاک، درباره کشت روی زمین نمی

ب نباشد اما برای کشت برنج مناسب باشد. زیرا برای تولید برنج به خاک دارای کالس باال باشد و برای کشت محصول گندم مناس

توان در چنین دارای فشردگی باال نیاز داریم.سعادت گفت: خاک اسیدی برای کشت خیلی از محصوالت مناسب نیست اما می

 زمینی چای کشت کرد.

 مندی از عدم اجرای دقیق مطالعات خاکگله
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ایم اما ای به هدر دادههای توسعهدرستی انجام نشود، منابع کمیاب آب خود را هم در اجرای پروژه بدون شک اگر مطالعات خاک به

شود زیرا قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب نیز از عدم مطالعه دقیق خاک گویا در ایران به مطالعات خاک بهای الزم داده نمی

های سدسازی، پیوست مطالعات خاکشناسی داریم اما مطالعات این پیوست همند است.وی اضافه کرد:اگرچه در پروژدر کشور، گله

ریزی اصرار دارد هر مطالعه سدسازی باید با پیوست ممکن است خیلی دقیق انجام نشود.سعادت گفت: سازمان مدیریت و برنامه

شد: نظارت بر مطالعات خاکشناسی خیلی ای است که ما به آن گله داریم.وی یادآور خاکشناسی باشد، عدم دقت این مطالعات، نکته

های بخش ایم. مطالعات خاکشناسی ممکن است توسط شرکتمهم است و چندین سال است که این اصل را فراموش کرده

خصوصی انجام شود اما ناظر مطالعات خاکشناسی که موسسه تحقیقات خاک و آب است، گاها روی مطالعات هیچ نظارتی ندارد. 

نونی به طور شفاف نقش موسسه دیده نشده است.قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب افزود: در داخل وزارت زیرا در بحث قا

ها ابالغ شده است اما واقعیت این است که از طرف سازمان مدیریت جهاد کشاورزی این مسئله به صورت ابالغیه به تمام شرکت

ها و شرکت"وسسه خاک و آب اشاره شده، اما استفاده از این جمله که ها به نقش نظارتی مدرست است که در برخی دستورالعمل

انون توانند در قکند. وقتی از کلمه میکمکی به ما نمی "توانند از نظارت موسسه تحقیقات خاک و آب استفاده کنندموسسات می

ها مکلف شوند که تحت نظارت ، شرکتها مجازند از نظارت موسسه استفاده نکنند. اگر در قانونشود، یعنی شرکتاستفاده می

شود، از انجام کارهای تکراری پرهیز شده و مناطقی جا انجام میموسسه خاک و آب کار کنند، عالوه بر اینکه مطالعات درست و به

 توانند با سفارش کار، دارای این مطالعات شوند.که مطالعات خاکشناسی ندارند هم می

ه شود و این موسسه بهایی نظیر سدسازی به خاطر اشکال قانونی، درست انجام نمیشناسی طرحوی گفت: نظارت بر مطالعات خاک

 شود.دلیل تخصصی بودن، امکان این نظارت را دارد که متاسفانه ندیده گرفته می

 پیشگیری بهتر از درمان است

اصالح خاک یک بحث گسترده است. به های خاک، یکی از معضالت جوامع صنعتی امروز است. سعادت معتقد است: بحث آلودگی

توان گفت یک خاک قابل اصالح هست یا نه. ایجاد هر سانتیمتر خاک به صدها سال زمان نیاز دارد. بنابراین از دست راحتی نمی

سته به بها، رساند.وی اضافه کرد: در بحث اصالح خاک از نظر آالیندهرفتن هر سانتیمتر مکعب خاک، به منابع پایه کشور آسیب می

های صرف شده متفاوت است.قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب سازی خاک و هزینهمیزان آلودگی، زمان مورد نیاز برای پاک

رف ها، هزینه صتاکید کرد: مسلما همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. آلوده نکردن خاک بهتر از این است که برای رفع آلودگی

شود، آلودگی خاک را به همراه دارد. عدم مدیریت صحیح ها که در برخی نواحی انجام مییاری با پسابکنیم.وی ادامه داد: آب

شوند. برخی کشاورزی، عدم مدیریت صحیح در استفاده از کودهای شیمیایی و حتی سموم، باعث آلودگی منابع آب و خاک می

روند. سعادت افزود: اما به هر حال وقتی خاکی شوند و از بین میمیها پایدار در خاک هستند و برخی به مرور زمان تجزیه آلودگی

بر است. به گفته وی عناصر سنگین که گاها با استفاه از بر و زمانشود، نیاز به بازسازی و اصالح دارد که این مسئله، هزینهآلوده می

دهند ها هستند و تشکیل ترکیباتی را میاز سایر آالیندهشوند، پایاتر ها یا مصرف مواد شیمیایی کود و سموم، وارد خاک میفاضالب

های باالتر و حتی زمان بیشتری را برای رفع این که به این راحتی قابل شستشو و اصالح نیست. بنابراین، نیاز است که هزینه

توان جدا چ عنوان از خاک نمیها را به هیها صرف کنیم. قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب یادآور شد: برخی آالیندهآالینده

ها بسته به نوع آالینده دارد و برند. میزان زمان و هزینه الزم برای رفع آالیندهها خاک را برای همیشه از بین میکرد و این آالینده

ن اراضی و طور کلی خیلی محدود است و میزاتوان عددی را برای آن به طور میانگین ارایه کرد اما منابع خاک ایران بهنمی

ه شود کهای مستعدی که قابلیت کشاورزی داشته باشند هم بسیار محدود هستند. عوامل مختلف از جمله آلودگی باعث میخاک

های موجود در کالنشهرها را به خاک منتقل های اسیدی تمام آالیندههمین میزان کم خاک، از دسترس ما خارج شود.باران

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

173 
 

ای های اسیدی بر روی خاک، مطالعهن و حتی موسسه تحقیقات خاک و آب در رابطه با اثر بارانکند. به گفته سعادت در ایرامی

باالیی که دارند، خاصیت  PHها به دلیل درجه شوری یا ها خاصیت بافری دارند. برخی خاکانجام نشده است.وی عنوان کرد: خاک

های ما اسیدی است و ممکن است باران PHها در برخی خاککنند. قلیایی داشته و به همین دلیل عناصر سنگین را خنثی می

 های اسیدی به روی خاک، بستگی به درجه شوری آن دارد./های بیشتری را ایجاد کنند. بنابراین، اثر باراناسیدی، آلودگی
http://www.iana.ir/fa/news/26284/%D8%B6%D8%B9% 
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 خاک
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

 وقتی اراضی بایر و بیابانی اعراب با خاک ایران سبز می شوند!/قاچاق خاک،چالشی جدی در عرصه منابع طبیعی

سر منابع طبیعی این مرز و بوم نیز سنگینی  معضل قاچاق در کشور ایران به میزانی عمیق و مخاطره آمیز است که حاال سایه آن بر

می کند،سخن از قاچاق شومی است که این بار خاک های حاصلخیز ایران زمین را برای سرسبز ساختن بیابان های اعراب نشانه 

قاچاق از هر نوع و جنسی که ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .رفته است

باشد،نامبارک و تهدید آمیز است و این مخاطره زمانی که عرصه منابع طبیعی را هدف قرار می دهد به مراتب شدیدتر و بغرنج تر 

ز ایران و انتقال آن به بنادر و اسکله ها برای حرکت به مقصد کشورهای عربی با پر شدن کامیون هایی از خاک حاصلخی.خواهد شد

موضوع .کشتی های غول پیکر،چالشی است که در صورت عدم مهار و کنترل آن،با هزینه های سنگینی مواجه خواهیم شد

ر بحران کم آبی که با آن دست و سرسبزتر شدن بیابان های کشورهای عربی و بیابانی شدن اراضی حاصلخیز ایران زمین در کنا

 .پنجه نرم می کنیم،آنچنان جدی است که هزینه ها و خسارات ادامه این روند،جبران ناپذیر به نظر می رسد

شاره به لزوم برخوردهای جدی و ، با اصنعت،تجارت و کشاورزیسعید پورهاشمی،کارشناس منابع طبیعی،در گفت و گو خبرنگار 

قاطعانه با عوامل چنین اقدامات شوم و نامبارکی اظهار داشت:در برخی از جراید و رسانه ها،مطالبات و گزارشاتیدر این خصوص 

 .دمنعکس شده که می طلبد با نگاهی دلسوزانه و البته هوشمندانه،نسبت به شناسایی و برخورد با عوامل آن)قاچاق خاک(،اقدام شو

وی افزود:این موضوع،از زوایا و ابعاد متعددی همچون اقتصادی،زراعت و کشاورزی،امنیت غذایی،زیست محیطی و بروز کانون های 

پورهاشمی عنوان کرد:در خصوص میزان و حجم قاچاق اشاره شده،اطالعات دقیق و مُتقَنی .گرد و غبار قابل توجه به نظر می رسد

ا اصل موضوع،متاسفانه چنین معضلی غیر قابل انکار است و بعضا از سوی برخی از صاحبان قلم و در دست نیست،اما در ارتباط ب

 .رسانه در گذشته،اشاراتی تلویحی و تصریحی به این پدیده شده است

 چه کسی بساط مافیای خاک را جمع خواهد کرد؟  

است،اشاره معصومه ابتکار،رئیس سازمان محیط زیست قاچاق خاک حاال به جایی رسیده که امکان انکار و رد آن نیز ناممکن 

ارسال گزارشات الزم در این خصوص به سازمان جنگل ها و تاکید بر لزوم برخورد مجموعه مذکور با عوامل این امر   به

ست محمود رضاپور،کارشناس و محقق و پژوهشگر حوزه زی.نامبارک،موید بحرانی است که باید نسبت به آن،چاره اندیشی شود

،با اشاره به فعالیت و تحرک مافیای خاک و تجارت غیر مجاز و شوم منابع صنعت،تجارت و کشاورزیمحیطی در گفت و گو باخبرنگار 

که  وید این واقعیت تلخ استطبیعی ایران زمین گفت:پر شدن کامیون ها و انتقال آن با کشتی های غول پیکر به کشورهای عربی،م

فعاالن این حوزه بصورت باندی و مافیا گونه عمل می کنند،زیرا در این خصوص،بحث یک مشت یا یک گونی خاک نیست بلکه 

سخن از حجم انبوهی از خاک حاصلخیز ایران است که با نیت سود جویانه عده ای به برخی از کشورهای عربی ترانزیت می 

کبری،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص قاچاق اک چندی پیش،علی ا.شود

ایران گفت:گزارش های مردمی بسیاری به کمیسیون ارائه شده که از قاچاق خاک حکایت دارد،گزارشاتی که ضمیمه آن فیلم ها و 

اشاره  ،باصنعت،تجارت و کشاورزیبیعی،در گفت و گو با خبرنگار مصطفی صنوبری،کارشناس منابع ط.تصاویری ا ز این اقدام می باشد

به شهرها و مناطق جنوبی کشور به عنوان یکی از کانون های اصلی قاچاق خاک عنوان کرد:با عنایت به نزدیکی و دسترس پذیری 

ت انتقل خاک از این نقاط به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس،عمده این تحرکات در آسان تر شهرهای جنوبی به بنادر و سهول

وی افزود:بر اساس اظهارات برخی از مسئوالن،قاچاق خاک در این مناطق،تحت پوشش انتقال آن به .چنین مناطقی رخ می دهد

ن کشتی هایی برای عزیمت به بنادر عربی پهلو معادن انجام می پذیرد،اما ظاهرا ،مقصداصلی این خاک ها،اسکله هایی است که درآ
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صنوبری گفت:جزیره هرمز،استان فارس وکرمان از نمونه مناطقی به شمار می رود که بر اساس برخی از اخبار و گزارش .گرفته اند

قچیان کارشناس منابع طبیعی،عنوان کرد:قاچا.های منعکس شده از کانون های اصلی این قاچاق نامیمون به شمار می روند

خاک،ترفندهای متعددی را برای این سودجویی به کار می گیرند که یکی از این موارد به انتقال کامیون ها به کارخانه های سیمان 

باز می گردد که در مقام عمل این جابجایی، تنها پوششی موقتی به شمار می رود که بعد از گذشت مدت زمانی،خاک مذکور روانه 

د:شیوه دیگر قاچاقچیان خاک به انتقال خاک زراعی تحت پوشش خاک صنعتی معطوف می شود که بنابر وی افزو.اسکله ها شود

اخبار منتشر شده در برخی جراید در پشت پرده این پدیده شوم برخی زد و بندها نیز انجام می شود که در صورت صحت این 

 .امر،جای تاسف بسیاری است

 نظارت ضعیف است خالء قانونی وجود ندارد،مشکل اصلی در 

چندی پیش،رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از طراحی الیحه ای به مجلس برای مقابله با این پدیده خبر داد،اما به اعتقاد 

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچون اکبری)عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی(الیحه مذکور ارتباطی به 

در این میان،برخی از مسئوالن همچون مسعود .مدتا به بهره وری و مدیریت منابع طبیعی معطوف می شودقاچاق خاک ندارد و ع

نصر)معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها(در گفت و گویی با رسانه ها به این موضوع اشاره می کند که برای برخورد با 

وی می افزاید:بر اساس ضوابط و .لش اصلی به نظارت ضعیف باز می گرددقاچاقچیان خاک،خالء قانونی وجود ندارد بلکه معضل و چا

قوانین تعریف شده،صادرات خاک صنعتی با تایید مراجع ذیربط،بال مانع است،اما قاچاق و ترانزیت خاک 

کشور قاچاق متخلفانی که خاک کشاورزی "نصر می گوید:.زراعی،کشاورزی،نباتی،جنگلی،مرتعی و...بر اساس قانون ممنوع می باشد

 ."می کنند،مرتکب دو جرم می شوند،قاچاق و عالوه بر آن خارج کردن کاالیی که صادراتش ممنوع است

در مبادی  ،با اشاره به لزوم تشدید نظارت ها صنعت،تجارت و کشاورزیحمید بهجت،کارشناس منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار 

خروجی کشور و بهره گیری از کارشناسان زبده،نخبه و کارآمد برای مقابله با این پدیده گفت:حصول توفیق هر چه بیشتر برای 

مقابله با این معضل،مستلزم یک همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی میان مجموعه ها و نهادهای متعددی اعم از محیط 

وی افزود:توچه هر چه بیشتر .داری(وزارت صنایع،معادن و تجارت،گمرک،مرزبانی و...می باشدزیست،منابع طبیعی)سازمان جنگل 

وزارت صنعت در صدور مجوزها و نقش آفرینی کارشناسان ذیربط و فعال در عرصه شناسایی خاک از دیگر ضروریاتی است که نباید 

با این پدیده،اقدامات عملیاتی و کاربردی هر چه جدی تری مد  به هر ترتیب،امید آن می رود برای مقابله و مبارزه.از آن غفلت شود

نظر قرار گیرد،در غیر اینصورت شامل تحمیل خساراتی جدی به حوزه منابع طبیعی،زیست محیطی و اقتصادی کشور خواهیم بود 

 .که جبران و مرتفع ساختن آن با هزینه های سنگین و شاید غیر قابل تصوری همراه شود
http://www.yjc.ir/fa/news/6044359/%D9%88%D9%82% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 المللی خاک در مالزیدرخشش محققان ایرانی در کنفرانس بین

مناسبی از شرایط خاک های ایران بود، مورد توجه ویژه محققان کشورهای دیگر مقاالت ارائه شده که دربرگیرنده و آگاهی دهنده 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی .با شرایط خاک و اقلیم متفاوت قرار گرفت

ییان، کرمی، مقیمی و مرادی از محققان مقاله شفاهی و پوستری از سوی دکتر زارعیان، ضیا 11فارس، در این کنفرانس تعداد 

بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ارسال شده بود و دکتر زارعیان و ضیاییان نیز 

بی از در این کنفرانس مقاالت خود را ارائه کردند.براساس این گزارش، مقاالت ارائه شده که دربرگیرنده و آگاهی دهنده مناس

 شرایط خاک های ایران بود، مورد توجه ویژه محققان کشورهای دیگر با شرایط خاک و اقلیم متفاوت قرار گرفت.

 محققان ایرانی در کنفرانس بین المللی خاک در مالزی تبادل نظرهای بسیار خوبی با محققان سایر کشورها داشتند.

 شهر نبتولو مالزی برگزار شد گفتنی است این کنفرانس در فروردین ماه سال جاری در
http://www.iana.ir/fa/news/42878/%D8%AF%D8%B1%D8 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 !رفتند/ ستاد خرمای کشور را فعال کنیداکنون با افزایش قیمت به استقبال ماه رمضان دالالن خرما از هم

ریزی شده تصمیم برآن اکنون با کاهش عرضه و افزایش قیمت به استقبال ماه رمضان رفتند و با اقدامی برنامهدالالن خرما از هم

 .دارند که در روزهای پرمصرف، بازار گرمی را برای سودهای کالن خود بسازند

وگو با خبرنگار ایانا با هشدار به متولیان تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، گفت: متولیان گفتدبیر انجمن خرمای ایران امروز در 

طلبان هوشیار باشند و قبل رسیدن به ایام افزایش مصرف خرما تنظیم بازار محصوالت کشاورزی باید نسبت به تحرکات این فرصت

 ند.برای جلوگیری از این مشکل اقدامات متقابل الزم را انجام ده

ته های گذشاصغر موسوی با بیا اینکه این افزایش قیمت ربطی به کاهش تولید ندارد، افزود: در سال زراعی جاری همانند سالعلی

 رو هستیم.خرما بیش از نیاز کشور تولید شده است و ما با مازاد بر مصرف این محصول روبه

هزار تن آن در  500اع خرما در کشور تولید شده که از این مقدار به گفته وی، در سال زارعی جاری بیش از یک میلیون تن انو

 هزار تن آن مازاد بر نیاز کشور است. 400هزار تن آن صادر و بیش از  100کشور مصرف، 

ن الدبیر انجمن خرمای ایران با تأکید بر اینکه افزایش قیمت در ایام پرمصرف هیچ منفعتی برای تولیدکنندگان ندارد، بیان کرد: دال

خرند و پس از احتکار در سردخانه در ایام پرمصرف به چندین برابر ترین قیمت از تولیدکننده میخرما را در ابتدای فصل و با نازل

کنند.موسوی با اشاره به قطع بودجه ستاد خرمای کشور در اواسط دولت دهم، تأکید کرد: تا اواسط قیمت واقعی روانه بازار می

میلیارد تومان در اختیار ستاد خرمای کشور متشکل از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی قرار  200به مبلغ ای دولت دهم بودجه

ها را در فصل خرید به نفع توانست با بودجه ای که در اختیار داشت در زمان الزم وارد بازار شده و قیمتداشت و این ستاد می

 تغییر دهد اما با قطع این بودجه عمالً میدان به دالالن و سودجویان واگذار شد.کننده تولیدکننده و در ایام پرمصرف به نفع مصرف

وی در پایان خواستار پرداخت دوباره بودجه به ستاد خرمای کشور و فعال شدن این ستاد در دولت آینده شد و اضافه کرد: ستاد 

کننده کند و بخش زیادی از دالالن را از دکننده و مصرفخرمای کشور در عمر کوتاه خود توانست شیرینی بازار خرما را به کام تولی

 ها واقعی کند./بازار این محصول حذف و قیمت
http://www.iana.ir/fa/news/42808/%D8%AF%D9%84%D8%A7 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۲۷ : تاریخ

 ا هسیاست قیمت تضمینی در بورس جایگزین خرید تضمینی شود/ تالش برای معافیت مالیاتی ارزیابی دارایی

رئیس سازمان بورس با بیان این که سیاست قیمت تضمینی باید جایگزین خرید تضمینی محصوالت کشاورزی شود، گفت: با 

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در گفت و گو با  .یابداهش میاجرای این طرح بار مالی دولت در خرید محصول کشاورزان ک

در زمینه امکان جایگزینی کامل سیاست قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی برای محصوالت  خبرگزاری فارسخبرنگار بورس 

مینی بجای خرید تضمینی برای محصوالت کشاورزی استراتژیک استراتژیک گفت: سازمان بورس آمادگی دارد تا سیاست قیمت تض

ست نی شاپور محمدی با بیان اینکه در بازار سرمایه هیچ محدودیتی برای اجرای سیاست قیمت تضمینی .را در بورس کاال اجرا کند

ه تعیین شده اما بازار سرمای و می توان آنرا برای سراسر کشور انجام داد، گفت: سیاست قیمت تضمینی هم اکنون برای چند استان

آمادگی الزم برای توسعه این طرح را دارد هر چند که در بخش یارانه این طرح ممکن است سازمان برنامه و بودجه مالحظاتی 

 .داشته باشد که سازمان بورس نیز از آن تبعیت خواهد کرد و با هماهنگی بورس کاال انجام خواهد شد

نمایشگاه یکی از روش های مناسب فرهنگ سازی است و شرکت های  :گفت 2017به فاینکس در ادامه با اشاره  محمدی 

کارگزاری ، تامین سرمایه ها ، بانک ها و بیمه ها ضمن معرفی ابزارهای مالی خود امکان آشنایی مردم را از این طریق فراهم کنند و 

الزم است رسانه ها نیز با پوشش مناسب این .یدا می کندفرهنگ سرمایه گذاری با چنین اقدام هایی رونق و توسعه بیشتری پ

رویداد برای عموم مردم ظرفیت های بازار مالی کشور از جمله بازار سرمایه را برای اقصی نقاط کشور بازتاب دهند و به فرهنگسازی 

افزایش سرمایه از محل  محمدی در خصوص آخرین پیگیری ها برای تمدید.و تقویت سرمایه گذاری در بازار سرمایه کمک کنند

تجدید ارزیابی داریی ها و امکان معافبت مالیاتی برای یکسال دیگر گفت: بر اساس آخرین پیگیری ها این موضوع در قانون بودجه 

 .نیامده ولی راه های دیگری وجود دارد که می توان در سرفصل جمع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفت 1396سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= 13960127000327 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

درصدی متوسط درآمد  283درصدی خرید تضمینی گندم در دولت یازدهم/ رشد  140و رشد  تولیدخوداتکایی در 

 ساالنه گندمکاران

های اقتصاد های جدید حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اجرای برنامهبا اتخاذ سیاست 1392 - 1393دولت از آغاز سال زراعی 

 .درصدی خرید گندم را رقم زد 140یافت و رشد  مقاومتی پارسال به خوداتکایی کشور در تولید گندم دست

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، یکی از هدف های برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی خودکفایی در تولید کاالهای 

جام ه در پی اجرای براساسی و رفع وابستگی به واردات است.در این زمینه دولت یازدهم توانست برای تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژ

)برنامه جامع اقدام مشترک(، سیاست های کاربردی مناسب و اقدام های اساسی را برای دستیابی به خودکفایی محصوالت کشاورزی 

در آغاز فعالیت دولت یازدهم برخی استان های کشور فقط برای  1392مانند گندم پیاده و اجرا کند.این در شرایطی رخ داد که سال 

و برخی تا دو هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی را برای دولت ایجاد کرده بود، اما دولت تدبیر و امید  سه روز

 درصدی خرید تضمینی نیز برسد. 140افزون بر خودکفایی در تولید و ذخیره سازی گندم توانست به رشد 

صادرات سه میلیون تن گندم، برای بیش از یک سال در شروع برداشت  اینک در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم افزون بر امکان

 میلیون تن گندم ذخیره دارد. 9محصول جدید حدود 

 هزار تن خریداری شد. 800میلیون سیصد هزار تن گندم تولید و چهار میلیون و  9نزدیک  1392طبق آمارها در سال 

 هزار تن خرید صورت گرفت. 800میلیون و  6هزار تن تولید و  570میلیون و  10نزدیک  1393سال 

 14( 1395هزار تن خرید گندم داشتیم و درسال ) 100هزار تن تولید و هشت میلیون و  500میلیون و  11قریب  1394سال 

 هزار تن خرید انجام شد. 525میلیون و  11هزار تن گندم تولید و  590میلیون و 

 هزار تن افزایش تولید گندم داشته ایم. 500ید بیش از پنج میلیون و گزارش ها نشان می دهد در دولت تدبیر و ام

 درصدی متوسط سرانه درآمد ساالنه گندمکاران 283رشد 

 میلیارد ریال بود. 500هزار و  38هزار کشاورز،  250طبق آمارها در اواخر دولت های نهم و دهم ارزش خرید گندم از یک میلیون و 

کیلوگرم و متوسط درآمد سالیانه کشاورزان  800کیلوگرم و گندم دیم  700آبی در هکتار دوهزار و همچنین متوسط عملکرد گندم 

 هزار ریال برآورد شد. 800میلیون و  30

پس از گذشت سه سال از فعالیت دولت تدبیر و امید و قبل از آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، ارزش خرید گندم از یک میلیون و 

کیلوگرم در هکتار و گندم دیم یک هزار  4150هزار میلیارد ریال رسید و متوسط عملکرد تولید گندم آبی  147به هزار کشاورز  250

هزار  700میلیون و  117درصدی )در سه سال( به  283کیلوگرم رسیده است . متوسط درآمد هر سالیانه کشاورز نیز با رشد  530و 

 ریال افزایش یافت.

هره وری و اقدام هایی برای حمایت از کشاورزان مانند اعالم بموقع نرخ خرید تضمینی محصوالت، افزایش دولت با رویکرد افزایش ب

قیمت مناسب خرید تضمینی و تولید گندم در واحد سطح، کاهش سطح زیرکشت گندم در سال پایانی فعالیت خود، تامین و تنوع 

سموم کیفی دفع افات و بیماریها توسعه سطح پوشش مزارع از بذور اصالح سازی نهاده های مورد نیاز تولید مانند کودهای شیمیایی، 

 شده وگواهی شده، توسعه سیستم های نوین آبیاری و ارتقای مکانیزاسیون به کاهش واردات و دستیابی به خودکفایی رسید.
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المللی ود را با مؤسسه های بینهمچنین دولت موفق شد برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش تولید کشاورزی همکاری های خ

در بخش زراعی و بکارگیری ارقام جدید دارای عملکرد باال و مقاوم به شوری و خشکی و صرفه جویی در  "ایکاردا"و  "سیمیت"

 مصرف آب بکار گیرد.

 توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

یک خط اعتباری به ارزش  1392شاورزی در سال دولت یازدهم برای حمایت و خودکفایی در تولید گندم با توسعه مکانیزاسیون ک

 میلیارد ریال اختصاص داد. 500هفت هزار و 

هزاریال افزایش داده  12به 95هزار میلیارد ریال سال  10به  1394به هشت هزار میلیارد ریال و در سال  1393این میزان در سال 

ع خود را به تراکتور و کمباین های نوین و انواع دنباله بند و ... مجهز است تا کشاورزان با استفاده از تسهیالت دریافتی بتوانند مزار

 کنند.

 ها و تراکتورهای کاشت، داشت و برداشت تولید شرکت های داخلی است.درصد این کمباین 95

 رشد مناسب قیمت خرید تضمینی گندم

شد، رشد مناسب نرخ خرید تضمینی این محصول یکی از سیاست های دولت یازدهم که به رشد تولید محصول راهبردی گندم منجر 

 از کشاورزان بوده است.

ریال  800هزار و  10ریال و گندم دروم را  500هزار و  10نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی را  1392 - 1393دولت برای سال زراعی 

 تعیین کرد.

 هزار ریال بود. 880هزار و  11روم ریال و گندم د 550هزار و  11نرخ گندم معمولی  1393 - 1394در سال زراعی 

 ریال ثبت شد. 68هزار و  13ریال و گندم دوروم  705هزار و  12نرخ خرید تضمینی گندم معمولی  1395 - 1394در سال زراعی 

 13تومان( و گندم دروم )ماکارونی(  1300هزار ریال ) 13نرخ خرید گندم معمولی )نان( برای هر کیلوگرم  1396 -1395در سال 

 تومان( تعیین و محصول با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید دو درصد خریداری شد. 1330ریال )300هزار و 

 ریال بود. 300سه هزار و  1388ریال و در سال  50هزار و 2قیمت گندم معمولی  1384در دولت گذشته برای سال زراعی 

ریال و  800ریال و گندم دروم سه هزارو  600معمولی سه هزارو  قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 1389 - 1390در دوره 

 هزار ریال شد. 150هزار ریال و گندم دروم چهار هزار و  950این رقم برای گندم معمولی سه هزار و  1390- 1391در سال زراعی 

 ریال رسید. 8000نرخ گندم سه بار تغییر کرد و به  1391 - 1392در سال زراعی 

ای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در شرایطی محقق شد که دولت به دلیل وجود تحریم ها از نظر تامین منابع مالی عزم دولت بر

با مشکالتی روبرو بود اما توانست با مدیریت منابع و جذب سرمایه از طریق فروش اوراق خزانه، سیاست حمایتی خود از گندمکاران 

دولت یازدهم، عاملیت پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک کشاورزی واگذار شد و این  را عملی کند.همچنین در سال های فعالیت

بانک توانست بدون هیچ وقفه ای پول گندمکاران را تامین و به موقع پرداخت کند.دولت یازدهم به دلیل محدودیت منابع آبی کشور 

د گندم را به کار گرفت.با این کار سطح زیرکشت و صرفه جویی در مصرف آب سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصوالت مانن

هزار  100میلیون و 2هزار هکتار شامل  890هزار هکتار بود، با برنامه ریزی دولت به پنج میلیون و  460گندم که شش میلیون و 

 هزار هکتار گندم دیم کاهش یافت. 870هکتار گندم آبی و سه میلیون و 

منجر  1395میلیون تن گندم در کشور در سال  14تشویقی دولت یازدهم به تولید بیش از  با وجود کاهش سطح تولید، اقدام های

 هزار میلیارد ریال خریداری شد. 145هزار تن مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش  500میلیون و  11شد که از این میزان نزدیک 
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خریداری و ذخیره سازی کند که نسبت به  360هزار و  9هزار تن گندم را به ارزش  400بنابراین کشور توانست هشت میلیون و 

 درصد رشد کرد. 20.3مدت مشابه سال پیش از آن 

 نتیجه این موفقیت چنان بود که امسال ایران امکان صادرات سه میلیون تن گندم بیش از نیاز داخل کشور را دارد.

 کشور را به خود اختصاص دادند. خوزستان، گلستان و فارس به ترتیب رتبه های اول تا سوم تولید گندم

 هزار نانوایی وابسته به شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین شد. 70همچنین آرد مورد نیاز بیش از 

سال وقفه در بیست  12ثبت میزان بی سابقه تولید و خرید تضمینی گندم در پارسال موجب برگزاری جشن شکر گزاری گندم پس از 

 ر حسن روحانی رئیس جمهوری شد.با حضو 1395و دوم آذرماه 

سال به خودکفایی گندم رسیده بود اما در دوره فعالیت دولت  40با تالش گندمکاران و پس از  1383پیش از این، کشور در سال 

 ق بخشید.قهای نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینکه دولت تدبیر و امید پیش بینی خودکفایی دوباره ایران در تولید گندم را تح

تولید مواد  1392روحانی در جشن خودکفایی گندم با برشمردن موفقیت های دولت در تامین امنیت غذایی، اعالم کرد در سال 

 3.5میلیون تن افزایش تولید را در  20میلیون تن رسید که  117به  1395میلیون تن بود که آذرماه  97غذایی در بخش کشاورزی 

 سال گذشته نشان می دهد.

هزار تن گندم  700میلیون و  6، 1388هزار تن گندم و در سال  600هشت میلیون و  1380رییس جمهوری یادآوری کرد در سال 

 توانیم بخش مازاد نیاز خود را صادر کنیم.ایم که عالوه بر تامین نیاز داخلی میوارد شد اما اکنون به شرایطی رسیده

ید با تداوم تولید همراه باشد و ما اگر به خودکفایی در تولید محصولی رسیدیم باید روحانی گفت: پیشرفت در بخش کشاورزی با

 بتوانیم در حفظ و پایداری آن بکوشیم.

هزار میلیارد  147به  1392رقم خرید گندم از کشاورزان در مقایسه با سال  1395همچنین به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در سال 

 خرید را نشان می دهد. ریال رسید که رشد چهار برابری

محمود حجتی یکی از موفقیت های دولت یازدهم را تامین و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران کشور عنوان کرد و افزود: با وجود 

 محدودیت های منابع مالی این اعتبارات توسط دولت و بانک کشاورزی تامین و پرداخت شد و دولت بدهی ندارد.

 شدهه از بذر گندم گواهیدرصدی استفاد 62رشد 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گفت: علت خودکفایی دوباره کشور در تولید گندم اجرای سیاست های 

راهبردی دولت یازدهم با رویکرد حمایت از کشاورزان داخلی، اعالم بموقع قیمت خرید تضمینی گندم، تعیین قیمت مناسب و تامین 

 نیاز خرید ماشین آالت و ادوات کشاورزی است. اعتبار مورد

هزار انواع خطی کار و کارنده گندم،  11هزار دستگاه تراکتور و  60افزود: در سه سال گذشته نزدیک « اسماعیل اسفندیاری پور»

رزی با دستگاه کمباین برای توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاو 500سمپاش پشت تراکتوری و یک هزار و  500هشت هزار و 

 همکاری بانک کشاورزی و منابع موجود تامین شد.

کل بذر اصالح  1392وی تصریح کرد: در دولت یازدهم توسعه استفاده از بذر گواهی شده گندم رواج یافت؛ به گونه ای که در سال 

درصد  62تن رسید که  هزار 470این رقم به  1395هزار تن بود که این میزان در سال  290معادل  1392شده قابل کشت درسال 

 رشد را نشان می دهد.

اسفندیاری پور به پرداخت چهار هزار ریالی یارانه دولت برای تامین هر کیلو بذر تحویلی به کشاورزان اشاره کرد و گفت: دولت برای 

روی هر کیلوگرم بذر  حمایت از کشاورزان و تولید بیشتر بذر گندم گواهی شده ارزان را عرضه کرد. این بدان معنی است که دولت
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هزار ریال بود  20گندم گواهی شده نزدیک چهار هزار ریال یارانه پرداخت کرد. یعنی اگر قیمت هر کیلوگرم بذر گندم گواهی شده 

 ریال در اختیار کشاورزان قرار داد. 600هزار و  15دولت ان را با نرخ 

سال گذشته بویژه پس از  3.5ون کود و سم کیفی گفت: دولت در این مسوول درباره پشتیبانی دولت در تامین نهاده هایی همچ

اجرای برجام توانست کودشیمیایی )که غذای گیاه است( و سموم علف کش کیفی مورد نیاز کشور را از طریق بخش خصوصی به 

 موقع تامین کند.

س بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران کشور درصد بذر گندم مورد استفاده کشور تولید داخل است و درباره تاسی 100وی تاکید کرد 

در دولت یازدهم افزود: این بنیاد ملی متشکل از گروهی گندمکاران پیشرو، سازمان های مردم نهاد از همه استان های کشور است 

رای توانمندسازی که باالترین عملکرد، دانش، تجربه و پایگاه اجتماعی را دارند و مزارع خود را به عنوان محل های آموزش عملی ب

 مابقی کشاورزان در اختیار گذاشته اند.

نقطه از مزارع استان  175مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای ترویج کشت سازگار با منطقه، در این مدت در 

ید دیگر کشاورزان قرار می های مختلف کشاورزان گندم کار، ارقام مختلف گندم سازگار با منطقه را کشت می کنند که مورد بازد

 گیرد ودر امر اموزش وتوسعه کشت ارقام جدید با تولید باال نتیجتا در افزایش عملکرد موثر است.

 200وی یکی از اقدام های دولت را واگذاری تولید بذر گندم به بخش خصوصی دانست و اضافه کرد: همه بذر تولیدی کشور توسط 

 سر کشور تامین شد.شرکت بخش خصوصی و تعاونی در سرا

هزار کارشناس فارغ التحصیل کشاورزی در مراکز خدمات کشاورزی به کار مشغول  9، نزدیک 1393اسفندیاری پور گفت: در سال 

شدند که نقطه اتصال بخش کشاورزی با کشاورزان در قطب های تولید به شمار می روند؛ به طوری که هر کارشناس شماری روستا 

 دارد. و مزرعه را زیرنظر

وی درباره توسعه و اصالح روش های آبیاری مزارع گندم افزود: بکارگیری آبیاری قطره ای میکرو یا موضعی به عنوان یک رویکرد 

 موثر در مزارع گندم ودیگر محصوالت سبزی و صیفی است.

 هزار هکتار مزارع گندم آبی 40ای در اجرای آبیاری قطره

ا همکاری معاونت آب و خاک و مجری آبیاری تحت فشار وزارت جهاد کشاورزی آبیاری تحت اسفندیاری پور گفت: در این مدت ب

هزار هکتار مزارع گندم آبی مجهز به این سیستم شده است و همچنان این  40فشار در مزارع گندم توسعه یافت و تاکنون نزدیک 

 رویکرد دنبال و در حال توسعه است.

استفاده از فناوری و امکانات در دسترس افزون بر ارتقای بازده تولید و بهره وری آب، به ازای هر  به گفته وی، در این روش آبیاری با

 مترمکعب آب مصرفی دست کم دو تا سه کیلوگرم دانه گندم تولید می شود.

 کشاورزی قرار دارد. هزار هکتار ازمزارع گندم ابی قابل اجراست و در دستور کار وزارت جهاد 750وی ادامه داد: این شیوه در سطح 

 هزار هکتار در برنامه ششم 900کاهش وسعت گندم زارهای ابی به یک میلیون و 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق برنامه اقتصاد مقاومتی با افزایش بهره وری کاهش سطح زیر کشت گندم آبی 

هزار هکتار  100میلیون و  2در پایان برنامه پنج ساله توسعه به  1392و  1391، 1390هزار هکتار در سال های  500میلیون و  2از 

 هزار هکتاری را نشان می دهد. 400رسیدیم که کاهش 

 هزار هکتار برسد. 900وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد در برنامه ششم توسعه سطح این زمین ها به یک میلیون و 
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میلییون تن گندم پیش بینی شده است که البته  11مسال خرید تضمینی اسفندیاری پور گفت: با توجه به کاهش سطح زیرکشت ا

 درصدی تولید گندم نقش بسزایی دارد. 20تا  15این زمین ها در ادامه زیر کشت کلزا می رود که تناوب کشت در افزایش 

 هزار هکتار گندمزارها زیر کشت کلزا رفته است. 95به گفته این مسئول تاکنون نزدیک 

های اتخاذ شده ل گذشته آمارها رشد صعودی تولید گندم را نشان می دهد که این امر نشان می دهد رویکرد و سیاستسا 3.5در 

 دولت تدبیر و امید کارایی الزم را داشته و باید این سیاست ها بصورت جدی دنبال و تقویت شود./
http://www.iana.ir/fa/news/42914/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 های حرا به دلیل پخش بیش از حد خاکسرخشکیدگی جنگل

حرا در شمال خلیج استرالیایی بانان بومی نگرانی شدید خود را از افزایش سرخشکیدگی درختان های حرا و جنگلاکولوژیست

به گزارش ایانا از .های حرا در این منطقه استارپنتاریا ابراز داشته و اعالم کردند: فرسایش یک تهدید جدی برای اکوسیستم جنگل

بانان این اند. برای مردم محلی و جنگلهزار هکتار از درختان مانگرو در خلیج کارپنتاریا خشک شده 7، در حال حاضر بیش از ای بی سی نیوز

 احتمالآور است. به عقیده دکتر نورم دوک، رییس دانشگاه جیمز کوک مرکز حرا، پدیده سرخشکیدگی درختان حرا به انداز شوکیک چشم

تواند درختان شود، میهای حرا توسط درختان مرده حرا پخش میدهد. زمانی که خاک بیش از حد در جنگلدلیل فرسایش رخ میزیاد به

دهد که براساس تجربه در سایر مناطق، مانگروهای خشک شده و مرده، دیگر قادر به نگهداری خاک باقیمانده را خفه کند. دکتر دوک ادامه می

 رود این خاک در جای دیگری انباشته شود. ور منسجم نیستند و انتظار میطبه

 میرنددرختان حرا از تشنگی می

رخ داد، زمانی که کشور کوئیزلند اعالم خشکسالی  2015اولین موج سرخشکیدگی درختان حرا در خلیج کارپنتاریای در سال 

کرده بود. در آن سال میزان بارش کم و درجه حرارت به نسبت چند سال گذشته باالتر بود، بنابراین مانگروها در استرس بودند. اما 

اما  علت تنش رطوبتی بود.کردند که سرخشکیدگی حرا بهگوید دانشمندان فکر می. دکتر دوک میدر نهایت فقدان آب دریا هم بود

کاهش بارش و درجه حرارت باال در بدترین زمان ممکن یعنی پایان فصل خشک تا یک ماه ادامه یافته بود. از طرف دیگر این باور 

زر و مد دریا در یک ماه شده بود. به گفته دکتر دوک این نظریه سانتی متری حد ج 20وجود دارد که پدیده ال نینو باعث کاهش 

 های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در سال

 پایش مانگرو از راه دور 

دلیل دور بودن مناطق، مشاهدات بسیار دیر زمانی که اولین مرگ مانگروها در منطقه رخ داد، محققان پنج ماه بعد مطلع شدند. به

توانند آزمون خاک را انجام دهند. به گفته دکتر دوک بود. این تاخیر زمانی به معنی این است که دانشمندان نمیگزارش شده 

بدون هیچ شواهدی از شرایط محیطی سایت در زمانی که سرخشکیدگی درختان حرا رخ داده بود، اطالعات مربوط به قبل و بعد از 

گوید که ه نتایج علت مرگ درختان حرا سخت است. با این حال دکتر دوک میایم و دستیابی باین سناریو را از دست داده

ومی بانان بریزی انجام شده جنگلهای ناظر محققان را در منطقه بازی کنند. براساس برنامهتوانند نقش چشمبانان بومی میجنگل

د شده به هزار کیلومتر دورتر در سواحل شرقی، های مستنهای مورد نظر و ارسال فیلمحرا در منطقه با فیلمبرداری از محدوده

 دهند. های منظم را انجام میاطالعات مورد نیاز دانشمندان برای پایش

 پاسخ باقی مانده های بیپرسش

را، بانان حگویند از اینکه نقش ناظر در این تحقیقات را برعهده دارند، بسیار خوشحال هستند. به گفته یکی از جنگلها میبانجنگل

های مرگ این اکوسیستم بسیار دردناک است. این اکوسیستم اهمیت زیادی دارد، مانگرو سایت تغذیه و زیستگاه برای برخی از گونه

جانوری خشکی و آبزی منطقه است. برای ما هم مهم است که بدانیم چرا درختان حرا در حال خشک شدن هستند و چه عواملی 

سال سن داشتند و مرگ  200بان برخی از مانگروهای خشک شده بیش از . به گفته این جنگلباعث از بین رفتن آنها شده است

 درختان حرا، مساله ساده ای نیست. مطالعات بر روی علت مرگ مانگروهای خلیج کارپنتاریای ادامه دارد./
www.iana.ir/fa/news/http://42736/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8% 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 هزار تن کلزا در کشور 220تولید 

 220هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت کلزا،  130معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با زیر کشت رفتن 

عباس کشاورز روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مزارع کلزای شهرستان .سال زراعی جاری تولید می شودهزار تن محصول در 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت محصول کلزا  40سال گذشته حدود  :ورامین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

وی بیان کرد: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در .شدهزار تن محصول برداشت  65رفت که از این مزارع، بیش از 

حوزه کشاورزی و به منظور تأمین نیازهای داخلی به دانه های روغنی، سطح زیر کشت کلزا با رشد سه برابری نسبت به سال 

 .مزارع برداشت شود هزار تن محصول از این220هزار هکتار رسیده که پیش بینی می شود بیش از  130گذشته، به بیش از 

درصد از این بذرها در  80رقم میان کشاورزان توزیع شد که حدود  39تن بذر کلزا در قالب  960سال گذشته بیش از  : وی افزود

کشاورز گفت: بذرهای وارداتی نیز به صورت انتقال فناوری به .داخل کشور تولید شده و فناوری آن به صورت کامل بومی است

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی .تا بتوان تمام نیاز برای کشت این محصول در داخل کشور تولید شود کشور وارد شده

بر بد سبزی ناشی از بذر به وزارت جهاد کشاورزی ارسال نشده و تمام مزارع کلزای کشور از درجه کیفی بسیار باالتر از سطح 

ورزی اظهار کرد: کشاورزی ، متأثر از عوامل طبیعی است و تولید محصوالت معاون وزارت جهاد کشا.جهانی برخوردار می باشند

بدون در نظر گرفتن مسائل طبیعت امکان پذیر نمی باشد ، سال گذشته سرمای پیش بینی نشده ای در کشور به وجود آمد که به 

با تمهیدات الزم ، مزارع از سطح کیفی  بخشی از باغات مرکبات، زیتون ، انار و بخشی از زراعت پائیزه خساراتی وارد کرد ولی

سال، رکوردی جدید در اریخ  10وی تأکید کرد: میزان برداشت محصول کلزا در سال زراعی جاری پس از .مطلوبی برخوردار هستند

ورزان وی افزود: در راستای حمایت از کشاورزان، کود شیمیایی با کیفیت و متنوع در اختیار کشا.کشاورزی کشور رقم خواهد زد

 .قرار گرفته و تالش می شود تا با تأمین تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی مورد نیاز، بسیاری از مشکالت این حوزه برطرف شود

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح کلزا در کشور گفت: یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، کشت 

 .ا ضمن افزایش تولید روغن، کنجاله مورد نیاز کشور نیز تأمین شودگیاه کلزا در مزارع است ت

کشت کلزا از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا نیاز آبی این گیاه نسبت به گندم بسیار کمتر است و محصولی که  :کشاورز افزود

می شود که این امر به تقویت بنیه مالی درصدی برخوردار  20تا  15پس از این گیاه در مزرعه کاشته می شود از افزایش عملکرد 

هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که به دلیل محدودیت منابع آبی  80شهرستان ورامین بیش از .کشاورزان کمک شایانی می کند

 .هزار هکتار آن زیر کشت انواع محصوالت زراعی و باغی می رود 38تنها 

http://www.iana.ir/fa/news/42665/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 های روغنی از ابتدای سالهای روغنی در کشور/ آغاز خرید تضمینی دانههزار تن دانه 400بینی تولید پیش

هزار تن دانه این محصوالت  400های روغنی، حدود هزار هکتار سطح زیرکشت دانه 210امسال از مجموع  شودبینی میپیش

های روغنی تولیدشده در وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: دانههای روغنی امروز در گفتمجری طرح دانه.برداشت شود

هزار تن بیشتر حجم از این  200تا  180و ذرت است که دانه کلزا با تولید کشور شامل کلزا، سویا، آفتابگردان، گلرنگ، کنجد 

محصوالت را به خود اختصاص داده است.علیرضا مهاجر با بیان اینکه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا از ابتدای سال توسط شرکت 

هزار  27درصد افزایش نسبت به سال قبل،  10با  اکنون هر کیلوگرم کلزا از کشاورزانبازرگانی دولتی آغاز شده است، بیان کرد: هم

 شود و تا زمانی که کشاورزان محصول برای تحویل داشته باشند ادامه خواهد داشت.ریال خریداری می 830و 

هزار تن عنوان کرد و افزود: پس از کلزا، سویا دانه روغنی است که بیشترین  150تا  120وی میزان تولید سویا در سال جاری را 

 ریال را در نظر گرفته است. 694هزار و  24تولید در کشور را دارد و دولت برای این محصول قیمت خرید تضیمنی 

های روغنی کشور قرار دارد های روغنی اضافه کرد: پس از این دو محصول، دانه آفتابگردان در رتبه سوم تولید دانهمجری طرح دانه

 هزار تن برسد. 30تولیداین این محصول به شود در سال جاری میزان بینی میو پیش

 ریال عنوان کرد. 644هزار و  26درصد افزایش نسبت به سال گذشته،  9مهاجر قیمت خرید تضمینی دانه آفتابگردان را با 

ک سهم شود که هریهای روغنی ازجمله کنجد، ذرت و گلرنگ میهزار تن باقی مانده مربوط به سایر دانه 200وی ادامه داد: حدود 

های درصدی کشور در تولید دانه 70های روغنی کشور دارند.مهاجر در پایان با اشاره به طرح خودکفایی متفاوتی را در تولید دانه

ای از روغن مورد نیاز کشور، جلوگیری از خروج حجم زیادی ارز، تأمین علوفه مورد نیاز دام و روغنی، تأکید کرد: تأمین بخش عمده

 های روغنی است./منیت غذایی و سالمت جامعه را از نتایج افزایش خودکفایی در کشت دانهطیور، تأمین ا
http://www.iana.ir/fa/news/42720/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%8 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 درصد بذر کلزا در داخل تولید می شود 80برابری سطح زیرکشت کلزا در کشور/  3افزایش 

 220هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت کلزا،  130معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با زیر کشت رفتن 

ش ایانا از جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در حاشیه بازدید از مزارع به گزار.هزار تن محصول در سال زراعی جاری تولید می شود

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت محصول کلزا رفت که از این  40کلزای شهرستان ورامین افزود: سال گذشته حدود 

تصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی وی بیان کرد: در راستای اجرای سیاست های اق.هزار تن محصول برداشت شد 65مزارع، بیش از 

و به منظور تأمین نیازهای داخلی به دانه های روغنی، سطح زیر کشت کلزا با رشد سه برابری نسبت به سال گذشته، به بیش از 

 .هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود 220هزار هکتار رسیده که پیش بینی می شود بیش از  130

درصد از این بذرها در  80رقم میان کشاورزان توزیع شد که حدود  39تن بذر کلزا در قالب  960از وی افزود: سال گذشته بیش 

کشاورز گفت: بذرهای وارداتی نیز به صورت انتقال فناوری به .داخل کشور تولید شده و فناوری آن به صورت کامل بومی است

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی .خل کشور تولید شودکشور وارد شده تا بتوان تمام نیاز برای کشت این محصول در دا

بر بد سبزی ناشی از بذر به وزارت جهاد کشاورزی ارسال نشده و تمام مزارع کلزای کشور از درجه کیفی بسیار باالتر از سطح 

ی است و تولید محصوالت معاون وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی، متأثر از عوامل طبیع.جهانی برخوردار می باشند

بدون در نظر گرفتن مسائل طبیعت امکان پذیر نیست، سال گذشته سرمای پیش بینی نشده ای در کشور به وجود آمد که به 

بخشی از باغات مرکبات، زیتون، انار و بخشی از زراعت پائیزه خساراتی وارد کرد ولی با تمهیدات الزم ، مزارع از سطح کیفی 

سال، رکوردی جدید در  10وی تأکید کرد: میزان برداشت محصول کلزا در سال زراعی جاری پس از .ر هستندمطلوبی برخوردا

وی افزود: در راستای حمایت از کشاورزان، کود شیمیایی با کیفیت و متنوع در اختیار .تاریخ کشاورزی کشور رقم خواهد زد

و ماشین آالت کشاورزی مورد نیاز، بسیاری از مشکالت این حوزه  کشاورزان قرار گرفته و تالش می شود تا با تأمین تجهیزات

یکی از سیاست های وزارت جهاد  :معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح کلزا در کشور گفت.برطرف شود

 .تأمین شودکشاورزی، کشت گیاه کلزا در مزارع است تا ضمن افزایش تولید روغن، کنجاله مورد نیاز کشور نیز 

کشاورز افزود: کشت کلزا از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا نیاز آبی این گیاه نسبت به گندم بسیار کمتر است و محصولی که 

درصدی برخوردار می شود که این امر به تقویت بنیه مالی  20تا  15پس از این گیاه در مزرعه کاشته می شود از افزایش عملکرد 

 .ایانی می کندکشاورزان کمک ش

http://www.iana.ir/fa/news/42700/%D8%A7%D9%81% 
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 دانه های روغنی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

 می رسدهزار تن  21آخرین وضعیت تولید محصوالت استراتژیک/ تولید کلزا به بیش از 

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: علی رغم سرمای پاییزماه و آسیب بخشی از مزارع پیش بینی می شود که تولید کلزا به 

صنعت، تجارت و علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار .تن برسد 500هزار و  21

با اشاره به آخرین وضعیت تولیدگندم اظهار داشت: برداشت گندم در استان تهران از  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  کشاورزی

هزارتن بوده، افزود:  219ه اینکه تولید گندم سال گذشته حدود وی با اشاره ب .اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه آغاز خواهد شد

منصوری در خصوص آخرین وضعیت تولیدکلزا گفت: گرچه .هزارتن برسد 220شود که تولیدگندم در سال جاری به پیش بینی می

ر مزارع کلزا پیش بینی هکتا 200های حمایتی در در سرمای پاییز ماه بخشی از مزارع آسیب دیدند، اما به سبب اجرای برنامه

رئیس .تن بوده است 800تن برسد و این درحالی است که سال گذشته مجموع تولید  500هزار و  21شود که تولید به رقم می

هزارتنی تولید جو نسبت به سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: تولید جو درسال جاری به  5جهاد کشاورزی استان تهران از افزایش 

وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از کلزا کاران بیان کرد: موضوعاتی از قبیل بیمه .هزارتن خواهد رسید 140الی  135

محصوالت، تسهیالت کشت مکانیزه، ادوات، مکانیزاسیون، تامین بذور گواهی شده کشاورزان، تامین کود و سموم موردنیاز و آموزش 

این مقام مسئول در خصوص اخرین وضعیت قیمت تضمینی .ز وزارتخانه بوده استکشاورزان از جمله اقدامات حمایتی دولت ا

ریال و جو  13300، گندم دروم 13000ریال، گندم معمولی  27830محصوالت تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی هر کیلو کلزا 

 .ریال است 10300

://www.yjc.ir/fa/news/http6052051/%D8%A2%D8%AE 
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 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 شود؟کارخانه روغن نباتی قو در آستانه تعطیلی؟/تکلیف صدها کارگر چه می

 300گرفته که بالتکلیفی بیش از سال فعالیت در آستانه تعطیلی قرار  22کارخانه روغن نباتی قو در شهر تهران بعد از قریب به 

 .پرسنل این مرکز از چالش هایی است که لزومِ رسیدگی توام با فوریت دولت را می طلبد

تعطیلی و خاتمه فعالیت هر کارخانه و مرکز ،باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

تولیدی یا صنعتی،آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت چندان مساعد و مطلوبی قرار ندارد،خبری حزن انگیز و تاسفا بار 

قتصادی ناگزیر به تعطیلی شده اند اما داستان در طول ماه ها و سالیان گذشته،کم نبوده اند کارخانجاتی که به دالیلِ متعددِ ا.است

به واقع برخالف کارخانجات صاحب .کارخانه روغن نباتی قو،تا حدودی متفاوت از دیگر واحدهای صنعتی،تولیدی محسوب می شود

و  التنامی همچون ارج و...که به دلیل مشکالت اقتصادی مجبور به پایین کشیدن کرکره فعالیت های خویش شده اند،اما مشک

 .آالیندگی های زیست محیطی،اصلی ترین عامل سوق پیدا کردن مرکز مذکور به سمت تعطیلی محسوب می شود

پس از مدت ها کش و قوس و طرح گالیه،انتقاد و برخی از مخاطرات زیست محیطی،سرانجام کارخانه روغن نباتی قو در آستانه 

 .شهرک بعثت به روشنی موید دلیل این تعطیلی و خاتمه فعالیت است درد و دل های اهالی محله خزانه و.تعطیلی قرار گرفت

اگرچه اهالی این مناطق به دلیل تعطیلی واحد مذکور،تنفس و دم و بازدم راحت تری را تجربه می کنند اما به اعتقاد برخی از 

 .های دیگری در این منطقه شود کارشناسان،وجود یک کارخانه قدیمی و فرسوده،بصورت بالقوه می تواند مستعد بروز نارسایی

بدون تردید،سالمت زیست محیطی بر تمامی عرصه اولویت و ارجحیت دارد و شاید با داشتن تنها یک حق انتخاب،در میان منفعت 

 .اقتصادی و سالمت زیست محیطی،عقالنیت و منطق بر انتخاب گزینه دوم تاکید ورزد

حائز اهمیت است که اصل پنجاهم قانون اساسی برآن تاکید دارد و تمامی حفظ سالمت زیست محیطی و صیانت از آن،آنچنان 

با همه این اوصاف و علیرغم ضرورت توجه به دغدغه های .آحاد جامعه را موظف به رعایت قواعد و اصول مرتبط با آن می داند

 پرسنل بیکار شده یک مرکز تولیدیزیست محیطی،عدم انجام اقدامی جدی برای مرتفع کردن و پاسخگویی به مطالبات کارگران و 

کارگر بیکار شده کارخانه روغن نباتی قو می باشد که بالتکلیفی عرصه را  330سخن از .یا صنعتی شایسته مطلوب به نظر نمی رسد

 .بر آنها تنگ ساخته است

قابل توجهی از جامعه  ماه،موضوعی نیست که در شرایط فعلی که اوضاع معیشتی بخش 4عدم دریافت حقوق به میزان قریب به 

رضا صولت زاده،یکی از فعاالن حوزه کار وکارگری در گفت و گو .و مطلوب به نظر نمی رسد،به سادگی نادیده انگاشته شود  مساعد

دغدغه های مطروحه کارگران بیکار شده کارخانه قو  ،با اشاره به ضرورت رسیدگی به مطالبات و صنعت،تجارت و کشاورزیبا خبرنگار 

گفت:مقرر بود معاونت حقوقی ریاست جمهوری)بر اساس درخواست وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی و کمیسیون 

پرسنل کارخانه  330سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران(در نیمه نخست سال گذشته،در خصوص بازنشستگی 

وی افزود:علیرغم اهمیت این امر،متاسفانه اقدام مذکور تاکنون عملیاتی نشده .،تمهیدات و تدابیر الزم را اتخاذ و عملیاتی کندمذکور

 .و همچنان فعالیت و سابقه کاری کارگران کارخانه قو در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار نگرفته است

ل و فصل مشکالت کارکنان و پرسنل کارخانه قو با تسریع زمانی در اولویت صولت زاده عنوان کرد:امید آن می رود،رسیدگی و ح

وی افزود:حمایت از حقوق شهروندی صرفا با وعده و شعار محقق نمی شود و قطعا رسیدگی به این امر خطیر،یکی از .قرارگیرد

 .مصادیق عملیاتی رعایت و تامین حقوق مذکور محسوب می شود
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 و تبدیل آن به فضای سبز با جدیت پیگیری شود تغییر کاربری کارخانه قو  

،با اشاره به صنعت،تجارت و کشاورزیصادق احمد زاده زنجانی،یکی از ساکنان محدوده ترمینال جنوب در در گفت و گو با خبرنگار 

کارخانه قو به فضای سبز عنوان کرد:ارزیابی های انجام شده،موید سکونت طرح برخی مباحث در خصوص احتمال تبدیل اراضی 

هزار متر  55هزار نفر جمیعت در این منطقه است و قطعا در صورت تبدیل اراضی مرکز اشاره شده که ظاهرا بیش از  50بیش از 

ی افزود:آنچنان که شنیده می و.مربع برآورد شده،گامی سازنده در جهت توسعه فضای سبز این منطقه برداشته خواهد شد

شود،فرآیند حصول این امر در حال سپری شدن است،لذا امیدواریم بر سرعت و شتاب دستور کار مذکور افزوده شود زیرا اطاله 

زنجانی در خاتمه یادآور شد:با تبدیل کارخانه قو به فضای سبز و ایجاد ظرفیتی .زمان در حصول طرح اشاره شده به مصلحت نیست

گذران اوقات فراغت و استفاده از فضای سبز برای جمعیت انبوه ساکن در این منطقه،تا حدودی خسارات تعطیلی یکی از  برای

قدیمی ترین کارخانجات تولید روغن نباتی در کشور تعدیل می شود و با عنایت به تاثیرگذاری فضای سبز این خطه در بهبود 

 .ساکنان این محدوده در شرایط مطلوب تری زیست و زندگی خواهند کردسالمت زیست محیطی منطقه اشاره شده،به تبع 

http://www.yjc.ir/fa/news/6053506/%DA%A9%D8%A7% 
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 روغن
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 کارخانه روغن جهان به کجا رسید؟/مدیران دولتی شیره جان کارخانجات قدیمی را گرفته اندسرنوشت 

 .های مطرح و بزرگ کشور زنگ خطر را برای مسئوالن و فعاالن حوزه صنعت به صدا درآورده استتعطیلی دومینویی کارخانه

تعطیلی کارخانه های بزرگ و قدیمی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ارج و  از تعطیلی  کشور در چند سال گذشته ،با باال گرفتن رکود اقتصادی شکل جدی به خود گرفته و خبرهای ناراحت کننده یی

شنیده می شد ،حاال در مورد کارخانه روغن جهان به گوش می رسد. اما همچنان وزیر صنعت و مسئوالن دیگر در رد این آزمایش 

ورشکستگی و بیکار شدن کارگران ،بیانیه صادر کرده و گویا می خواهند رکود صنعت و ورشکستگی بنگاه های تولیدی را از دید 

رش به بررسی صحت خبر تعطیلی کارخانه روغن جهان پرداخته ایم و در مورد علل این در ادامه این گزا.اذهان عمومی پنهان کنند

 :ناکامی های بزرگ صنعتی با چند تن از مسئوالن به گفتگو نشسته ایم

 دولتی شیره جان کارخانجات قدیمی را گرفته اند  مدیران

گفت:در حال حاضر  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمدرضا مرتضوی، معاون خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با خبرنگار 

درصد در حال کار کردن است و چنین وضعیت مشابهی برای شرکت های دیگر هم به  15کارخانه روغن جهان با ظرفیت کمتر از 

و آزمایش در سال گذشته ،افزود:ریشه اصلی مشکالت کارخانه با اشاره به سرنوشت کارخانه های ارج   وی در ادامه.وجود آمده است

های بزرگی که در کشور نابود شدند این است که این کارخانه ها از یک بنگاه اقتصادی به یک بنگاه دولتی تبدیل شده اند و با 

ا تاکید بر قانون خصوصی این مقام مسئول ،ب.افزایش کاذب نیروی کار ،دیگر تولید در چنین واحدهای تولیدی به صرفه نیست

سازی شرکت های دولتی در سال های گذشته،بیان کرد :مدل خصوصی سازی و واگذاری این نوع کارخانه ها به صورت خصولتی 

بوده و بعد از خصوصی سازی سوری دوباره این کارخانه ها تحت لقای مدیران شبه دولتی قرار می گیرند و آنها نیز بدون انگیزه 

ر مواردی به دلیل اینکه فقط به فکر پر کردن جیب های خودشان هستند ،این واحدهای تولید بزرگ وب ا قدمت های الزم و د

مرتضوی با بیان اینکه مدیر عامالن دولتی شیره جان کار خانجات قدیمی را گرفته .کشور را به سمت گردآب نابودی پیش برده اند

های مرتبط ،کمیسیونی NGOاین است که تحت نظر وزارت کار ،وزارت صنعت واند ،پیشنهاد داد: در حال حاضر بهترین راهکار 

 .تشکیل دهیم و برندهای ملی را حفظ کنیم تا با فروش آنها از ورشکستگی و نابودی نام آنها جلوگیری شود

 اعالم ورشکستگی روغن جهان صحت ندارد

تصریح  صنعت،تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،از طرف .کرد:فکر نمی کنم تعطیلی کارخانه روغن جهان صحت داشته باشد

خانجات نتوانسته اند خود را تجهیز و نوسازی کرده واز فن آوری دیگر به مشکالت عدیده تولید در کشور اشاره کرد و گفت:این کار

 .های جدید جهانی بهره ببرند و عدم شناخت صحیح بازار آنها را بیشتر به سمت نابودی پیش برده است

وی همچنین به افشا یک نکته مهم پرداخت و گفت:بعضی از کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی مانند ارج به صورت 

 .ودخواسته توسط مدیران جدیدشان ورشکست می شوند زیرا بهای زمین کارخانه از تولید با زحمت برای آنها به صرفه تر استخ

 هنوز آمار دقیقی از کارگران بیکار شده در دست نیست

بیان کرد:خبرهای  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر جمعه ای رییس اتاق سمنان نیز در ادامه بحث،در گفتگو با خبرنگار 

روغن جهان در روزهای گذشته پخش شده اما هنوز آمار دقیقی از کارگران بیکار شده در دست   ضد و نقیضی درباره تعطیلی

 .نداریم
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یت مدیران دولتی است و در صورتی که بخش خصوصی واقعی این وی در ادامه افزود:مشکل اصلی این واحدهای تولیدی،سوء مدیر

جمعه ای همچنین تاکید کرد:تعطیلی این .کارخانجات را در دست بگیرد از پیش آمد چنین مشکالتی جلوگیری خواهد شد

 .ت دچار نشوندکارخانه ها بسیار بد است و ما باید سعی کنیم هر لحظه کارخانه هایمان را بروزرسانی کنیم تا به این سرنوش

وی با اشاره به مشکالت بوجود آمده برای واحدهای تولیدی ،اذعان داشت:این وقایع به دلیل عارضه هایی است که از قدیم بوجود 

آمده و رکود سنگین بازار نیز بر آن دامن زده و قاچاق وسیع حتی از مرزهای قانونی کشور موجبات افول تولید در داخل را فراهم 

رییس اتاق سمنان در پایان تصریح کرد:باید حاکمیت عظم جدی برای برکناری مدیران دولتی و همچنین هموارسازی .آورده است

مسیر برای فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را داشته باشد تا بتوانیم از طوفان بوجود آمده در تولید صنعتی کشور به 

 .سالمت گذر کنیم

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۵۱۷۵۷/%D۸%B۳%D۸% 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 سرقت مالکیت زعفران ایرانی توسط کشورهای همسایه/ بورس در توسعه صادرات موفق نبود

 ای نیست، اما باو حتی نام های بزرگان ایرانی توسط کشورهای همسایه اتفاق تازه های کهنسرقت مالکیت برخی از کاالها، سنت

اند، محصولی که برای ایران عالوه بر ارزش مادی دارای تداوم غفلت ما این کشورها به فکر سرقت مالکیت زعفران ایرانی افتاده

دار کردن زعفران ایرانی را و با خبرنگار ایانا، شناسنامهوگعضو شورای ملی زعفران امروز در گفت.ارزش تاریخی و معنوی نیز هست

دار نیست و این ضعف فرصت را یکی از راهکار مقابله با این نوع سرقت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زعفران ایرانی شناسنامه

کاالی با اصالت ایرانی به نام خود  ویژه کشورهای همسایه قرار داده تا درصدد ثبت ایندر اختیار کشورهای تولیدکننده زعفران به

باشند.علی حسینی تأکید کرد: برای زعفران ایران کد رهگیری اصالت که در هر جای دنیا قابل پیگیری باشد تعریف شود تا این 

 محصول با نام ایران در دنیا معرفی شود و همه بدانند این زعفران متعلق به ایران است.

ها است ا شورای ملی زعفران اقدامی در این باره انجام داده است، افزود: شورای ملی زعفران سالوی در پاسخ به این پرسش که آی

رقمی به زعفران کشاورزان داده است تا محصوالت آنها  13روستای خراسان رضوی و جنوبی کد  100صورت پایلوت در بیش از به

ی ملی زعفران فقط یک تشکل خصوصی بدون حمایت مادی و معنوی در هر جای دنیا با نام ایران قابل شناسایی باشند، اما شورا

 است، در حالی که ثبت یک کاال با نام یک کشور نیازمند توجه و حمایت پیگیرانه مسئوالن دولتی است.

و  ستدار کردن زعفران ایرانی را قدرت گرفتن دالالن خارجی دانتوجهی به شناسنامهعضو شورای ملی زعفران از دیگر نتایج بی

توجی به این امر باعث شده دالالنی از کشورهای چین و هند به ایران بیایند و همراه باسودجویان داخلی زعفران ایرانی ادامه داد: بی

 برند.را از کشور خارج و با نام خود وارد بازار کنند، ضمن اینکه این افراد پیاز زعفران ما نیز به یغما می

کاال  های بورسمحصول در بورس کاال از سال گذشته، تأکید کرد: قرار بر این بود از طریق مکانیسم حسینی با اشاره به عرضه این

 زمینه توسعه صادرات زعفران ایرانی به بازار جهانی فراهم شود، اما تاکنون بورس کاال نتوانسته است در این امر موفق عمل کند.

خود  دنبال منافعورس کاال همچنان دالالن بزرگی هستند که بیش از هر چیز بهبه گفته وی، بازیگران اصلی بازار این محصول در ب

 دار کردن زعفران ایرانی برایشان اهمیتی ندارد./بوده و رسیدن به اهداف تعیین شده در بورس و شناسنامه
/http://www.iana.ir/fa/news42630/%D8%B3%D8%B1 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 زنگ خطر زعفران چینی

چند سالی است چین اقدام به »رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی از شرایط نابسامان بازار زعفران خبر داد و گفت:  :ایسنا

 از»ای ادامه داد: جلیل مغازه« کاشت زعفران کرده که اگر محصول این کشور به دست آید، باید فاتحه بازار زعفران ایران را خواند.

دهد. در این ترین محصول ما زعفران است که صادرات آن رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میمیان گیاهان صادراتی مهم

رسد اما در موارد مختلف تن هم نمی 10حوزه نیز مدتی است افغانستان وارد کار شده و اکنون اگرچه محصول آن در طول سال به 

ه چین نیز مدتی است اقدام ب»او همچنین گفت: «رسد.ستان به فروش میبا قاچاق زعفران ایرانی به این کشور تولید ما به نام افغان

کاشت زعفران کرده اما با توجه به اینکه هفت سال زمان برای به بار نشستن زعفران الزم است هنوز محصول این کشور وارد بازار 

یه رئیس اتحاد«به مراتب دشوارتر خواهد شد. اما پس از آنکه این محصول به ثمر بنشیند شرایط برای بازار ایران .جهانی نشده است

 33رود، برای محصول ایرانی ترین بازار زعفران ما به شمار میاکنون هندوستان که بزرگ»صادرکنندگان گیاهان دارویی افزود: 

اند تونه میشود که افغانستان بدون پرداخت این هزیدرصد تعرفه گمرکی در نظر گرفته است. این تعرفه در شرایطی اعمال می

ها زعفران ایران را به قاچاق برده و آن را در بازارهای کاالی خود را به هندوستان صادر کند. به همین دلیل در موارد متعدد افغان

 «.رسانندهندوستان به فروش می

http://www.iana.ir/fa/news/26824/%D8%B2%D9%86%DA 
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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

  .های اخیر تقریبا به ثبات رسیده استرشد 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 

نسبت به مدت مشابه سال ماقبل  95ادرات این محصول تا پایان آذرماه از آن آماری در این زمینه به ما ارائه نشده ضمن اینکه ص

نسبت به  95کنیم میزان صادرات در سال به گزارش مهر ، وی با اشاره به اینکه پیش بینی می   .درصد رشد داشته است 37آن 

را به موقع اعالم کند چرا که ما به درصد افزایش داشته باشد، گفت: گمرک باید آمار صادرات  15الی  10در مجموع بین  94سال 

این آمار نیازمندیم، باید بدانیم چقدر از محصول صادر شده، چه میزان صرف مصرف داخلی شده تا بتوانیم برنامه ریزی درست 

 ناتنایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت این محصول در حدود دو ماه اخیر تقریبا با ثبات و نوسا  .انجام دهیم

قیمتی جزئی و مقطعی بوده است، افزود: ما طی این مدت وضعیت خوبی در این زمینه داشتیم و عرضه و تقاضا متعادل بوده 

هزار تومان  700میلیون و  5هزار تومان و حداکثر  300میلیون و  4به گفته میری هم اکنون قیمت هرکیلو زعفران حداقل   .است

   .است

http://www.iana.ir/fa/news/42433/%D9%82%DB%8C%D9%85% 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

  برند ملی زعفران را ثبت جهانی کنیم درصد زعفران جهان در ایران /  95تولید 

ملی زعفران ایران بهترین فرصت برای برندسازی زعفران را تبدیل مزیت نسبی تولید به مزیت رقابتی دانست و گفت:  رئیس شورای

 .کنددرصد زعفران دنیا را ایران تولید می 95یابی در دنیا انجام شود زیرا هنوز این اقدام باید با برندسازی و جایگاه

 محمد قربانی

بهترین فرصت برای برندسازی زعفران را تبدیل مزیت نسبی تولید به مزیت رقابتی دانست و گفت: رئیس شورای ملی زعفران ایران 

 .کنددرصد زعفران دنیا را ایران تولید می 95یابی در دنیا انجام شود زیرا هنوز این اقدام باید با برندسازی و جایگاه

ربط همچون های ذیسال قبل از سوی سازمان 8ع زعفران در محسن احتشام با اشاره به طرح جامع زعفران اظهار کرد: طرح جام

منظور تولید، اندرکارانی که بههای بخش خصوصی و دستجهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی وقت، سازمان توسعه تجارت، تشکل

ر گیرد و اگدر بر می کنند، تبیین شده است.وی با بیان اینکه این طرح، تامین زعفران رافرآوری و صادرات زعفران فعالیت می

بندی، آید، ادامه داد: در این طرح کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، بستهاجرایی شود در زعفران یک زنجیره ارزش به وجود می

 .صادرات، بازار و بازاریابی و برندسازی به درستی دیده شده و در هر بخش برای آن کار کارشناسی انجام شده است

ان ایران با اشاره به اینکه اگر بخواهیم در برندسازی در بازارهای جهانی موفق باشیم باید استراتژی تدوین رئیس شورای ملی زعفر

ا ترین تولیدکننده زعفران دنیکنیم، اظهار کرد: به این منظور باید بدانیم چگونه این طرح را اجرا کنیم و باتوجه به اینکه بزرگ

کنیم همه ما را بشناسند. احتشام با بیان اینکه طرح ملی زعفران به معنای ا تولید میدرصد زعفران دنیا ر 95هستیم و بیش از 

واقعی طرحی جامع است که کار کارشناسی روی آن انجام شده است، تصریح کرد: مجلس باید ردیف بودجه برای این طرح در نظر 

شود قانونی اختصاص دهد تا خود زعفران به زعفران کمک بگیرد یا اگر بودجه ندارند، مبلغی از صادرات فعلی زعفران که انجام می

 .کند و برای بازاریابی، برندسازی، تحقیقات بازار و معرفی عام زعفران در دنیا هزینه شود که این به نفع همه است

بینی یشتن زعفران صادر شده است که پ 150تن زعفران در کشور خبر داد و افزود: سال گذشته  300وی از تولید ساالنه 

درصد رشد صادرات داشته باشیم.وی ارزش صادراتی زعفران را  20تا 15کنیم پس از اعالم آمارهای دقیق از سوی گمرک ایران، می

شود، اظهار کرد: متاسفانه زعفران به کشور دنیا صادر می 40میلیون دالر اعالم کرد و با بیان اینکه زعفران ایران به  300بیش از 

 .شودبندی شده و دوباره به کشورهای دیگر همچون چین و اسپانیا صادر میشود آنجا مجدد بستهکه صادر می عمده کشورهایی

ی به بندی و برندهای ایرانبندی کنیم و در بازارهای دنیا زعفران خودمان را با بستهتوانیم خودمان بستهاحتشام با بیان اینکه ما می

درصد  20درصد و در ایران  2سختی نیست اما زمانی که نرخ سود تسهیالت بانکی در اسپانیا فروش برسانیم، اظهار کرد: این کار 

توانیم رقابت کنیم یعنی قدرت رقابت از صادرکننده ایرانی گرفته شده است.رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به است، نمی

شود، تاکید کرد: باید زعفران ایران را در دنیا بازار آمریکا صادر میبندی از اسپانیا به تن زعفران بسته 40اینکه ساالنه بیش از 

های فزاینده پرآوازه کنیم و این رسالت مهم برای بخش خصوصی و دولتی است.احتشام گفت: مشکل ما این است که در رقابت

توانیم رقابت کنیم و این مساله ایم و نمیمان را باال بردههای تمام شده کاالهای صادراتیالمللی به دست خود قیمتبازارهای بین

توانیم وی افزود: بهترین فرصتی که داریم این است که می.دهیممهمی است، زیرا به دست خود توان صادرکنندگان را کاهش می

 95را هنوز م، زییابی در دنیا این کار را انجام دهیمزیت نسبی تولید را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم یعنی با برندسازی و جایگاه

ترین تولیدکننده زعفران دنیا هستیم.رئیس شورای ملی زعفران ایران تصریح کرد: از کنیم و بزرگدرصد زعفران دنیا را تولید می

ها، مزیت رقابتی است، زیرا در تولید زعفران مزیت نسبی داریم. وی با بیان اینکه زعفران باید مزیت خلق کنیم و یکی از این مزیت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های مختلفی همچنین باید از زعفران فرآورده :فروشی زعفران دور شویم، گفتد از زعفران محصوالت متنوع تولید کنیم و از خامبای

در  ترکننده را تغییر دهیم و به سوی مصرف روزانه زعفران ببریم و شرایطی ایجاد کنیم که زعفران راحتتولید و رفتار مصرف

شود خاصیت زیادی احتشام با بیان اینکه زعفران یک دارو است و وقتی با بزاق دهان مخلوط می.کننده قرار گیرداختیار مصرف

برای قلب و کاهش استرس دارد، افزود: خاصیت زعفران نیازمند تبلیغ است و باید فواید آن همچون چای سبز و سایر محصوالت 

متنوعی از آن تولید و معرفی کنیم. وی با بیان اینکه اکنون  کنندگان ترویج داده شود و به سمتی برویم که محصوالتبرای مصرف

هزار نفر در کشور در چرخه صنعت زعفران فعال هستند، گفت: خوشبختانه بیش از ظرفیت تولید، ظرفیت صنعت و  500

تن ظرفیت 400تن تولید زعفران داریم و بیش از  300بندی ایجاد شده است.رئیس شورای ملی زعفران ایران اظهار کرد: بسته

بندی در خراسان جنوبی و رضوی فعال است اما باید این واحدها حمایت شوند.احتشام تاکید کرد: واحدهای فرآوری و بسته

اند باید حمایت هرچه بیشتر از مسوولیت همه متولیان در سالی که مقام معظم رهبری، سال حمایت از تولید و اشتغال نامیده

چند سال است پیشنهاد دادیم برند  :رئیس شورای ملی زعفران ایران خاطرنشان کرد.زا استر اشتغالصنعت زعفران باشد که بسیا

ای ندارد و تمامی افرادی که در ای وجود ندارد زیرا شورای ملی زعفران بودجهملی زعفران را ثبت جهانی کنیم اما متاسفانه بودجه

  .ولیدکنندگان و صادرکنندگان به نام هستند و در این کار تجربه دارندنظر و از تکنند صاحبشورای ملی زعفران فعالیت می

شرکت صادرکننده تولیدات زعفران وجود دارد، گفت: اگر ما بتوانیم در  40تا  30رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه 

ایم زیرا در این صورت مردم تازه ا را گرفتهبحث زعفران ورود پیدا کنیم و زعفران خالص ایرانی را معرفی کنیم جای پای اسپانی

 .شوند زعفران خالص چیستمتوجه می

http://www.iana.ir/fa/news/42734/%D8%AA%D9%88%D9% 
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 زعفران
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 آمار نهایی صادرات زعفران اعالم شد/ بازار طالی سرخ ایرانی به ثبات رسید

 723میلیون و  246کیلو زعفران به ارزش بالغ بر  60تن و  172نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت:طی دوازده ماه سال گذشته 

صنعت، غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .کشور دنیا صادر شد 47میلیون دالر به  328هزار و 

اظهار داشت: طی دوازده  95زعفران در سال با اشاره به آمارنهایی صادرات  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تجارت و کشاورزی

کشور دنیا از  47میلیون دالر به  328هزار و  723میلیون و  246کیلو زعفران به ارزش بالغ بر  60تن و  172ماه سال گذشته 

ها و عدم توی با بیان اینکه وضعیت صادرات عادی و نرمال است، افزود: در صورت استمرار ثبات قیم.جمله آمریکا صادر شده است

درصدی  20شود که امسال صادرات نسبت به سال گذشته با رشد محدودیت صادراتی و مسائل داخلی و سیاسی پیش بینی می

میری با اشاره به اینکه ثبات نسبی قیمت بر بازار زعفران حاکم است، گفت: در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو طالی .همراه باشد

 .هزارتومان است 800میلیون و  5و حداکثر  400میلیون و  4سرخ ایرانی 

نائب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: طی شش ماه اخیر هیچ گونه حباب کاذبی بر قیمت زعفران وجود ندارد و مشتریان 

 .توانند نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایندداخلی و خارجی با اطمینان خاطر می

http://www.yjc.ir/fa/news/6052239/%D8%A2%D9%85%D8 
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 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 تومان 500هزار و  8ای آخرین وضعیت آنفوالنزای حاد پرندگان/ نرخ منطقی شانه

ی هاهیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: آنفوالنزای حاد پرندگان کماکان در کشور وجود دارد چرا که مرغرئیس 

 .شود و سازمان دامپزشکی باید جلوی این امر را بگیردبومی و رنگی توسط نهادهایی در روستا توزیع می

گروه   صنعت، تجارت و کشاورزیاستان تهران در گفتگو با خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 

رغم شیوع علی :اظهار داشت با بیان اینکه کمبودی در تأمین و عرضه تخم مرغ وجود ندارد، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .آنفوالنزای حاد پرندگان طی چند ماه گذشته تا کنون، هیچ گونه کمبودی در عرضه تخم مرغ وجود ندارد

وی در خصوص دالیل اصلی نوسانات قیمت طی روزهای اخیر در بازار افزود: در تعطیالت نوروز به سبب ازدیاد سفر با کاهش مصرف 

ها ها تخلیه نشود قیمتها مواجه هستیم از این رو تا زمانی که این میزان تخم مرغ به طور کامل از انبارانبارتخم مرغ و انباشت آن در 

هزار تن تخم مرغ در کشور تولید  500میلیون و  2نبی پور ادامه داد: با وجود آنفوالنزای حاد پرندگان روزانه .به ثبات نخواهد رسید

 .ها باقی استمیلیون تن تخم مرغ در انبار 25حداقل  شود که به سبب تعطیالت نوروزمی

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در خصوص قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ اظهار داشت: در حال حاضر 

 10م سود حداقل تومان است که اگر بخواهی 250ای تومان معادل دانه 700هزار و  3متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .تومان است 500هزار و  8درصدی را برای مرغداران قائل شویم حداقل قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ 

رسد، عنوان کرد: زمانیکه هزار تومان به فروش می 15الی  14های خرده فروشی وی با بیان اینکه هر شانه تخم مرغ در برخی مغازه

ها قیمت کاالیی در خرده فروشی باال رود احتمال کاهش مجدد آن بعید است چرا که نرخ فروش هرشانه تخم مرغ در خرده فروشی

 .علی رغم کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری تفاوتی نداشته که این امر هیچ ارتباطی به تولید ندارد

پور در خصوص آخرین وضعیت آنفوالنزای حاد پرندگان عنوان کرد: آنفوالنزای حاد پرندگان کماکان در کشور وجود دارد چرا که نبی 

 .شود و سازمان دامپزشکی باید جلوی این امر را بگیردهای بومی و رنگی توسط نهادهایی در روستا توزیع میمرغ

 .میلیون مرغ معدوم شده است 13الی  12والنزای حاد پرندگان حدود به گفته وی طی چند ماه اخیر در پی شیوع آنف

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۴۲۷۳/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱%D 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۲۹سه شنبه 

 سرطان آشنا شویدبا نوشیدنی های ضد 

سلول های سرطانی همیشه در بدن وجود دارند، اما رشد و تکثیر آن ها به خود ما، عادت ها و نوع تغذیه مان بستگی  <غذا و تغذیه

یکی از بیماری های مهلکی که متاسفانه امروزه بسیار گسترش پیدا کرده و شنیدن نام آن هم می تواند ترسناک باشد، .دارد

  .است. بیماری که انواع مختلفی دارد و ساالنه میلیون ها نفر را به کام مرگ می کشاند (Cancer)سرطان

 هعوامل وراثتی تاثیر زیادی در بروز این بیماری دارند، اما نباید تاثیر تغذیه را به عنوان عاملی مهم در ابتال و پیشگیری از آن نادید

اما رشد و تکثیر آن ها به خود ما، عادت ها و نوع تغذیه مان بستگی دارد. سلول های سرطانی همیشه در بدن وجود دارند، .گرفت

سرطان انواع متعددی دارد و واکنش و متاستاز آن در هر بدن متفاوت است. مهم این است که در جنگ بین سرطان و بدن، طرف 

معرفی می کنیم که خواصی ضدسرطانی  چند نوشیدنی مفید و طبیعی را.بدن را بگیرید و به سلول های سرطانی مجال رشد ندهید

 .دارند و حالت اسیدیته بدن را کاهش می دهند

 آب هویج، سیب و اسفناج

و مواد مغذی مانند کلسیم هستند که برای بدن بسیار مفید و برای پیشگیری از  B و E و A هویج و اسفناج دارای ویتامین های

 .را بنوشید (Spinach)از سرطان دور بمانید، مخلوطی از هویج سیب و اسفناج رشد سلول های سرطانی فوق العاده اند. برای اینکه

 نوشیدنی کلم

است که می تواند در ترکیب  C کلم برگ سرشار از ترکیبات مغذی زیادی مانند پروتئین، کربوهیدرات، منیزیم، پتاسیم و ویتامین

ا تقویت کند. برای تهیه این نوشیدنی ویژه، کافی است سه تا چهار با دیگر سبزیجات شما را در برابر سرطان ایمن کرده و بدن تان ر

 .برگ کلم و نیم لیتر آب را مخلوط کنید

 نوشیدنی سبز

یکی از سبزیجات فوق العاده برای پیشگیری از سرطان، کلم است و می توان از آن نوشیدنی های متفاوتی تهیه کرد تا با رساندن 

سلول های سرطانی و تکثیر آن ها شود. سه برگ کلم، دو برگ اسفناج و اگر تمایل داشتید چند مواد مغذی به بدن مانع از تشکیل 

اختیاری و بستگی به ذائقه خودتان دارد. این  (broccoli)تکه بروکلی را با آب سه عدد پرتقال میکس کنید. استفاده از بروکلی

 .نوشیدنی را ناشتا میل کنید تا خواص آن به خوبی جذب بدن شود

 آب گوجه فرنگی

یکی از ترکیبات بسیار مفید برای پیشگیری از رشد و تکثیر سلول های سرطانی است که در آب گوجه فرنگی یافت می  «لیکوپن»

 .شود. آب گوجه فرنگی حاوی خواص آنتی اکسیدانی باالیی بوده و یکی از منابع غذایی فوق العاده لیکوپن است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=cd۳۷۷c۰۰c۶۱۶۴f۴۸۹۰f 
 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=cd377c00c6164f4890f


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

202 
 

 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 چرب برای جلوگیری از افسردگی مفید استاستفاده از لبنیات کم

دهیم. تحقیقات جدید همچنین از بر پرچرب، ترجیح می چرب رابسیاری از ما برای جلوگیری از افزایش چاقی، محصوالت لبنی کم

 .دهدچرب در جلوگیری از افسردگی خبر میمنفعت لبنیات کم

هزار ژاپنی انجام گرفت، نشان داد کسانی مطالعاتی که روی بیش از یک medicalnewstoday.comبه گزارش ایانا به نقل از 

 برند، کمتر در معرضکنند، نسبت به افرادی که از این محصوالت بهره نمیمی چرب به مقدار کافی مصرفکه از شیر یا ماست کم

ترین اختالالت سالمت روان در ایاالت متحده آمریکا است. به گفته مؤسسه افسردگی قرار خواهند گرفت.افسردگی یکی از شایع

ماه گذشته تجربه  12افسردگی را در میلیون نفر در آمریکا حداقل یک دوره  16.1حدود  2015ملی بهداشت روان در سال 

ها ممکن است غمگین شوند، احساس ناامیدی، اند. عالئم افسردگی از شخصی به شخص دیگر بسیار متفاوت است. افسردهکرده

خلق شوند؛ حتی در حاالت شدید، امکان مرگ یا خودکشی در گناه، درماندگی، خستگی و اختالل در خواب داشته باشند و یا کم

طور اند، اما در مطالعه اخیر، آنها بهوجود دارد.پروفسور ریوچی ناگاتومی و تیم همراه او مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده آنها

اند. محققان در این آزمایش، از چرب در بروز عالئم افسردگی به پژوهش پرداختهویژه روی تأثیر مصرف لبنیات پرچرب و کم

کنندگان به سواالت سال استفاده کردند که بخش اعظم آنها از بانوان بودند. شرکت 83تا  19ر سنین ژاپنی د 159هزار و یک

چرب در پرسشنامه پاسخ دادند. البته در این آزمایش، تنها در مورد مصرف شیر و مربوط به مصرف لبنیات از پرچرب گرفته تا کم

 یره کنار گذاشته شدند.ماست پرسش شد و دیگر اقالم لبنی مانند کره، پنیر و غ

درصد از  31.2فاکتور برای تشخیص عالئم افسردگی در افراد مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که  20در مجموع، 

ای یک تا چهار بار از درصد از زنان عالئم افسردگی را بروز دادند. در این بررسی مشخص شد افرادی که حداقل هفته 31.7مردان و 

ا اند، کمتر عالئم افسردگی رکنند نسبت به آنهایی که این محصوالت را از سفره خود حذف کردهچرب استفاده میر یا ماست کمشی

 دهند. البته در همین راستا هیچ ارتباطی بین مصرف لبنیات پرچرب و گسترش افسردگی در میان مردم، مشاهده نشد.بروز می

ای به نام تریپتوفان در شیر پرچرب، اثر اسیدهای چرب ترانس در این محصوالت را از بین نهکنند وجود اسیدآمیمحققان تصور می

کنند که به مطالعات بیشتری برای تعیین دقیق نحوه کند. آنها در پایان تأکید میبرده و در نتیجه جنبه منفی آن را خنثی می

 ز افسردگی نیاز است./چرب و کاهش خطر بروهای ارتباطی بین مصرف لبنیات کممکانیسم

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۷۳/%D۸%A۷%D۸%B۳% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۲تاریخ: 

 شناسایی یک ترکیب گیاهی برای مقابله با چاقی

 .اندترکیب گیاهی برای مقابله با چاقی شدهمتخصصان چینی موفق به شناسایی یک 

د اند که متابولیسم سلولی را موربه گزارش ایسنا، دانشمندان علوم پزشکی در چین یک ترکیب درمانی را از گیاهی استخراج کرده

 .تواند به مقابله با چاقی کمک کنددهد و میهدف قرار می

 .نام دارد« سالسترول»گرفته شده و « وم ویلفردیتریپتریگی»این ترکیب درمانی از گیاهی موسوم به 

اند که تهدریاف« شیامن»استاد کالج پزشکی دانشگاه « ژانگ شیائوکیون»به گزارش شینهوا، این تیم تحقیقاتی به سرپرستی 

 .دها بزداید تا التهاب برطرف شوهای متورم را از سلولتواند میتوکندریسالسترول استخراج شده از این گیاه می

ایمنی و التهاب سلولی ایفا می کند. سالسترول با  میتوکندری از اجزاء سلولی است که نقش اساسی در فرآیندهایی چون مرگ،

 سلولی را کنترل کند تواند متابولیسم )سوخت و ساز( های متورم میاثرگذاری روی میتوکندری

یافتند که سالسترول می تواند به شیوه موثر افزایش وزن را در ها انجام داده و دراین تیم تحقیقاتی آزمایشاتی را روی موش

 .هایی که رژیم غذایی پرچرب دارند کنترل کندموش

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۵۸۵/%D۸%B۴%D۹%۸۶%D۸% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۲۸دو شنبه 

 علت تشنگی دائمی چیست؟

دیابت بی مزه به واسطه یک عدم تعادل هورمونی در بدن که بر جذب آب تاثیرگذار است، شکل می گیرد. از آنجایی که آب زیادی 

ا د مایع از دست رفته ربه واسطه افزایش دفع ادرار از دست می رود، احساس تشنگی در فرد افزایش می یابد زیرا بدن تالش می کن

هنگامی که احساس خشکی در بدن شکل می گیرد، به طور معمول دلیل آن روشن است: مصرف آب کافی  - 20تیتر .جایگزین کند

نیست، میزان نمک بیش از اندازه است، یا فوق العاده سخت ورزش کرده اید. اما خشک شدن دهان ممکن است نشانه ای از اشاره 

 .ی نیز باشدبدن به یک بیمار

 چرا همواره احساس تشنگی می کنم؟

هر وضعیتی که تعادل آب یا نمک را در بدن انسان بر هم بزند می تواند محرک تشنگی باشد. اگر به میزان کافی آب می نوشید)یکی 

ک مراجعه کنید تا از نشانه های آن رنگ زرد روشن تا شفاف ادرار است(، اما همچنان احساس کم آبی می کنید، بهتر است به پزش

 .دلیل دقیق این شرایط مشخص شود

 دیابت

بیماری دیابت می تواند خطر کم آبی بدن را افزایش دهد، به ویژه اگر از ابتال به بیماری آگاه نباشید. هنگامی که سطوح قند خون 

 اضافی فشار بیشتری بر کلیه ها وارد بیش از اندازه افزایش می یابد، بدن به منظور افزایش تولید ادرار و خالص شدن از شر گلوکز

می کند. تکرر ادرار، یکی از نشانه های شایع ابتال به دیابت، موجب احساس تشنگی افزایش یافته می شود. این شرایط به افزایش 

ید و ه هستتر می کند. اگر با احساس تشنگی بیش از اندازه و تکرر ادرار مواجنوشیدن مایعات منجر می شود که مشکل را پیچیده

نشانه های دیگری مانند کاهش وزن بدون دلیل، خستگی، یا تحریک پذیری را نیز تجربه می کنید با مراجعه به پزشک و انجام 

 .آزمایش خون می توانید از ابتال به دیابت مطلع شوید

 دیابت بی مزه

اما دارای برخی نشانه ها و عالئم مشترک هستند که  اگرچه دیابت بی مزه ارتباطی با دیابتی که می شناسیم و از آن متنفریم ندارد،

از آن جمله می توان به کم آبی بدن و پرکاری مثانه اشاره کرد. دیابت بی مزه به واسطه یک عدم تعادل هورمونی در بدن که بر جذب 

رود، احساس تشنگی در فرد آب تاثیرگذار است، شکل می گیرد. از آنجایی که آب زیادی به واسطه افزایش دفع ادرار از دست می 

افزایش می یابد زیرا بدن تالش می کند مایع از دست رفته را جایگزین کند. از آنجایی انواع مختلفی از دیابت بی مزه وجود دارند و 

د همی تواند به واسطه بیماری های دیگر شکل بگیرد، پزشک آزمایش های مختلفی را برای تشخیص بهترین گزینه درمانی انجام خوا

 .داد

 دوره قاعدگی

در دوره قاعدگی ممکن است نیاز به افزایش مصرف آب را احساس کنید. این شرایط طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد. سطوح 

استروژن و پروژسترون می توانند هر دو بر حجم مایع تاثیرگذار باشند. افزون بر این، باید از دست دادن خون را نیز مد نظر قرار داد، 

 .به ویژه اگر دوره های قاعدگی سنگین را تجربه می کنید، که از عوارض جانبی این شرایط افزایش تشنگی است

 خشکی دهان

شناخته می شود، اغلب به اشتباه با تشنگی بیش از حد اشتباه گرفته می  (Xerostomia) خشکی دهان که به نام زیروستومیا

ی مخاطی در دهان به واسطه کاهش جریان یا تغییر در ترکیب بزاق است. اگر غدد شود. این وضعیت، یک خشکی غیر طبیعی غشاها
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 بزاقی به اندازه کافی بزاق تولید نکنند، این شرایط می تواند به عالئم آزار دهنده دیگر مانند بوی بد دهان، دشواری در جویدن، و بزاق

داروهای تجویزی، داروهای آلرژی، و داروهای سرگیجه و غلیظ و چسبناک منجر شود. خشکی دهان می تواند یک عارضه جانبی 

بیماری حرکت باشد. همچنین، چندین بیماری می توانند به خشکی دهان منجر شوند و از این رو، مراجعه به پزشک همواره انتخابی 

 .منطقی محسوب می شود

 کم خونی

دلیل شایع کم  -ای سنگین و خونریزی زخم های داخلی به لطف مسائلی مانند قاعدگی ه -از دست دادن خون مداوم یا ناگهانی 

تر از توانایی خود در جایگزینی آنها از دست می دهد و تالش خونی محسوب می شود. در این شرایط، بدن گلبول های قرمز را سریع

ت. ح کم تیروئید اسمی کند از دست دادن مایع را با تحریک تشنگی جبران کند. یکی از دالیل معمول قاعدگی های سنگین ترش

بخش قابل توجهی از افرادی که درجاتی از کمبود تیروئید را تجربه می کنند، بانوانی با احساس تشنگی بسیار هستند. معاینه جسمانی 

و انجام آزمایش خون به تشخیص ابتال به کم خونی کمک خواهد کرد و درمانی که ارائه می شود به نوع تشخیص پزشک بستگی 

 .خواهد داشت

 فشار خون پایین

استرس مزمن موجب می شود غدد آدرنال بدن انسان عملکرد درستی نداشته باشند که ممکن است به فشار خون پایین در زمان 

استرس شدید منجر شود. این شرایط می تواند موجب سرگیجه، افسردگی، اضطراب، و همچنین تشنگی بیش از اندازه شود. تشنگی 

افزودن آب بیشتر به خون در تالش برای افزایش فشار خون استفاده می کند. تنها راه حل بلند مدت برای روشی است که بدن برای 

 .این شرایط کاهش و مدیریت بهتر استرس است

 رژیم غذایی شما

ی احساس تشنگمواد غذایی که ادرارآور هستند )به عنوان مثال، کرفس، مارچوبه، چغندر، لیمو، خربزه، زنجبیل، و جعفری( می توانند 

را در انسان ایجاد کنند زیرا موجب افزایش دفع ادرار می شوند. اگرچه این قبیل مواد غذایی از فواید سالمت بسیاری سود می برند، 

این اثر را دلیل دیگری برای افزودن طیف گسترده ای از میوه ها و سبزیجات به رژیم غذایی خود در نظر بگیرید. بر همین اساس، 

همچنین، با مصرف مواد غذایی سرشار از مایع  .تغذیه ای خود را پوشش می دهید و احساس تشنگی را کنترل می کنیدنیازهای 

مانند جو دوسر و برنج قهوه ای که در زمان پخت آب بیشتری جذب می کنند می توانید به ایجاد تعادل در مقیاس کمک 

 کنید./عصرایران

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹۲cd۱۰b۰e۱fa۴fa 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۲۸دو شنبه 

 با این خوراکی ها کبدتان را سم زدایی کنید

وان از تبرخی مواد غذایی میهای کبدی افزایش چشمگیری پیدا کرده که با مصرف با صنعتی شدن زندگی و کم تحرکی، بیماری

 .ها پیشگیری کردبروز این ناراحتی

 .خوراکی برای سم زدایی کبد بیان کرده ایم 10به گزارش روزنامه آرمان امروز، در اینجا 

 چای زردچوبه

لید صفرا کند و سبب توهای سم زدایی از کبد است. این ماده، کیسه صفرا را تحریک میترین روشچای زردچوبه، یکی از مهم

هند،  ها مانندکند. زردچوبه گیاهی از خانواده زنجبیل است و در برخی از کشورشود. کبد از مایع صفرا برای سم زدایی استفاده میمی

هیه شود. معموال برای تای به نام کورکومین است که سبب تحریک صفرا میبیشترین کاربرد را دارد.رنگ زرد زردچوبه به دلیل ماده

ای شود که هریک خواص فوق العادهدچوبه از زردچوبه و زنجبیل تازه، فلفل سیاه، دارچین، شیر نارگیل و عسل استفاده میچای زر

 .دارند

 کاکائوی تلخ

کند و های کبدی همانند یک مرهم عمل میبراساس یک تحقیق مشخص شده که مصرف کاکائوی تلخ برای افراد مبتال به بیماری

 .بیماری آنها شود تواند سبب بهبودمی

 سیب

تواند به فلزات سنگین موجود در بدن متصل شده )بخصوص در روده بزرگ( و باعث دفع آنها از بدن سیب دارای پکتین است که می

 .دهدشود. این کار بار کبدی را کاهش داده و ظرفیت سم زدایی آن را افزایش می

 کلم

های موجود در دود بوده و دارای موادی هستند که بعضی سموم مثل نیتروزامینها دارای خاصیت سم زدایی قوی برای کبد کلم

 . کنند، همچنین حاوی موادی بنام گلوکوزینوالت هستندسیگار و آفالتوکسین موجود در بادام زمینی را در بدن خنثی می

 تمر هندی

ای فیبری یا آوندهای چوبی آن ملین بوده و رفع هکند، رگهمصرف این میوه پس از صرف غذا به هضم و جذب مواد غذایی کمک می

است، بنابراین مصرف آن برای کسانی که  C دهنده هموروئید )بواسیر( است. این میوه سرشار از ویتامینکننده یبوست و التیام

پیش از غذا کمی  اختالالت کبدی دارند، مناسب بوده، از دیگر خواص این میوه خاصیت اشتهاآوری آن است. برای این منظور باید

 .میل شود

 دارچین

ها شود، این ادویه مفید را به غذاتوصیه می .تواند به عملکرد خوب کبد کمک زیادی بکندهایی است که میدارچین یکی از ادویه

 .اضافه کرده و از خواص آن استفاده کنید

 سیر و پیاز

شود، کمک زیادی مواد غذایی سرشار از گوگرد جزو مواد غذایی مفیدی هستند که به روند سم زدایی از بدن که در کبد انجام می

کند که از طریق مصرف مواد غذایی وارد بدن ها و سمومی استفاده میهای گوگردی برای مقابله با آفت کشکنند، کبد از مولکولمی
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توان به سیر، پیاز، کلم، کلم بروکلی و گل کلم اشاره کرد. بهتر است این مواد غذایی به ی حاوی گوگرد میشوند.از بین مواد غذایمی

 .دهدصورت خام مصرف شوند، چون فرایند گرمایشی میزان مواد و عناصر مغذی این مواد غذایی را کاهش می

 کنگرفرنگی

دقیقه بعد از  30کند. این است که سموم بدن را از طریق روده پاک می دهد. یکی از کارهای صفراآرتیشو تولید صفرا را افزایش می

عدد برگ آرتیشو را در نیم تا یک لیتر آب و به مدت  20تا  10یابد. درصد افزایش می 100خوردن مقداری آرتیشو، ترشح صفرا تا 

 .دقیقه بجوشانید و در طول روز بعد از غذا از این محلول میل کنید 15

 عسل

کنیم هر روز چند قاشق چایخوری توصیه می .داردآید کبد را در سالمت نگه میه که از تالش زنبورهای عسل به دست میهر آنچ

 .کندعسل میل کنید، مصرف روزانه عسل یک عادت خوب است که به سالمتی بدن کمک زیادی می

 های غنی از آنتی اکسیدانمیوه

شاتوت، توت فرنگی، تمشک، پرتقال، گریپ فروت سرخ، طالبی، سیب و گالبی هستند. ها شامل آلو، کشمش، زغال اخته، این میوه

ها از شود که برای سالمت کبد مضر هستند. آنتی اکسیدانطی فرایند سم زدایی یا تصفیه کبد، تعداد زیادی رادیکال آزاد تولید می

 .کنندهای آزاد، محافظت میکبد در برابر آسیب رادیکال
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۲6شنبه 

 !«هندوانه»کاهش وزن و الغری با رژیم 

شوید، از خوردن هندوانه غافل ورزش کردن با دردهای عضالنی مواجه میخواهید وزن کم کنید یا هنگام اگر می <غذا و تغذیه

های پرخاصیت جالیزی است که طعمی شیرین و کالری کمی دارد. در عین حال این میوه فاقد چربی و هندوانه یکی از میوه.نشوید

توانند از آن به عنوان یک میان وعده یکلسترول است و افراد مبتال به بیماری هایی چون فشار خون باال یا چاقی و چربی خون م

توانید به عنوان یک ماده کمکی در رژیم غذایی الغری از هندوانه می.مغذی بدون نگرانی از بابت چربی یا باال رفتن وزن استفاده کنند

وه خوشمزه حس دهد. این میدرصد از حجم هندوانه را آب تشکیل می 90بیش از .خود استفاده کنید و به آسانی وزن کم کنید

تواند کند به طوری که خوردن حدود دو فنجان آب هندوانه معادل دریافت یک گرم فیبر است و میسیری را در بدن دوچندان می

های دارای برگ سبز مثل کلم بروکلی از هندوانه حتی در مقایسه با سبزی.های روزانه فرد را تامین کندانرژی مورد نیاز برای فعالیت

کنند افراد در طول روز و باالخص در فصل برداشت هندوانه حتما از آن بهره ری برخوردار است و کارشناسان توصیه میکالری کمت

شوید، های فیزیکی شدید دچار خستگی یا دردهای عضالنی میاگر از افرادی هستید که هنگام انجام تمرینات ورزشی یا فعالیت.ببرند

در « سیترولین»کارشناسان اعتقاد دارند مصرف آب هندوانه به دلیل وجود ماده .استفاده کنید از آب هندوانه برای تسکین درد خود

بهترین زمان .تواند به کاهش دردهای عضالنی، عضله سازی و نیز جلوگیری از باال رفتن ضربان قلب کمک کندترکیب خود می

ن نوشیدنی همچنین به تعریق کمتر هنگام تمرینات شدید استفاده از هندوانه برای ورزشکاران یک ساعت قبل از تمرین است. ای

 .کندهای شدید کک میورزشی و کاهش عطش و تشنگی

توان به آرژنین اشاره کرد که باعث افزایش گردش خون و باز شدن عروق خونی شده و از دیگر مواد مقوی موجود در هندوانه می

 تواندهای آمینه بسیار ضروری و مفید برای سالمت بدن است و میکی از اسیدآرژنین ی.کندکن میهای قلبی عروقی را ریشهبیماری

، کلسیم، آهن C ،A ،B6 ها و مواد معدنی موجود در هندوانه ویتامیناز دیگر ویتامین.های اضافی بدن کمک کندبه سوزاندن کالری

 .کندیدی ایفا میو پتاسیم است که هر کدام برای سالمت بدن و تقویت سیستم ایمنی بدن نقش کل

ی های قلبی و دژنراسیون ماکوال )نوعی بیماراست که خطر ابتال به سرطان، بیماری« لیکوپن»هندوانه غنی از آنتی اکسیدانی به نام 

ه نکنند افراد برای بهره بردن بیشتر از هندواکارشناسان تغذیه توصیه می..آوردچشمی که به تباهی لکه زرد معروف است( را پایین می

 ها و موادآن را به همراه پالپ )گوشت میوه( مصرف کنند. گرچه آب هندوانه سرعت هضم باالتری دارد، پالپ برای دریافت ویتامین

ها از جمله طالبی یا عسل ترکیب و به عنوان یک نوشیدنی سالم و مقوی در فصل بهار آب هندوانه را با سایر میوه.تر استمعدنی مفید

 .روی بنوشیدیادههنگام ورزش و پ

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=fbf۵۰۶۴۴۵۴۶۸۴۷cba 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 های خلیج فارسهای حاصل از صیادی بر سر دلفیناسترسسایه 

شوند و بر اساس های حاصل از فصیادی دچار تلفات میها بر اثر استرسعضو هیأت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز گفت: دلفین

آنچُوی و ساردین است.  این روزها فصل صید ماهیان.های صیادی استها، فعالیتترین دلیل مرگ دلفینآمارهای سازمان ملل، مهم

قایق و با روش صید پرساین، ماهیان کوچک  300زنند و تا غروب آفتاب به کمک صیادان هرمزگانی قبل از طلوع آفتاب به دریا می

های خلیج فارس است و در فصل زاد و ولد ها غذای دلفینکنند. ساردینهای جنوب ایران را با هدف تولید کود، صید میآب

ب ها با انسان بر سر کسن دریایی، کاهش غذای آنها برای ادامه حیاتشان مشکل ایجاد خواهد کرد. ایجاد رقابت بین دلفینپستاندارا

طور که سید ها همراه خواهد بود و حتی تلفات گسترده آنها را به همراه خواهد داشت. آنمنابع غذایی، بدون شک با شکست دلفین

ها هید چمران اهواز به خبرنگار ایانا گفت: بر اساس آمارهای سازمان ملل، بیشترین تلفات دلفینمحمد باقر نبوی استاد دانشگاه ش

ها تنفس هوایی دارند. باید تورهای صیادی به نحوی طراحی شوند که اگر دهد.وی ادامه داد: دلفینهای صیادی رخ میبر اثر فعالیت

، همراه افتندهایی که به تور میشود. معموال دلفینا عموما این مسئله رعایت نمیدلفین در تور گیر افتاد، بتواند خود را رها کند ام

شوند و بعد از این رخداد، حتی اگر دلفین را در آب رها کنند، حیوان در اثر استرسی ها به عرشه کشتی و یا قایق هدایت میماهی

شوند. به ماهیان غذای مشترکی دارد و هم سفره تلفی می ها با تندهد، تلف خواهد شد.به گفته نبوی دلفینکه به آن دست می

هایی که در یک سفره مشترک با این ماهیان بزرگ هستند، حوادث متعددی رخ همین دلیل در فصل صید تن ماهیان، برای دلفین

 ردند.دلفین را از بین ب 70، فعالیت دو کشتی صیادی در سواحل جاسک، بیش از 86دهد. وی اضافه کرد: سال می

های دلفین دچار استرس شده های کوچک برای صید ساردین سبب شده گلهبر اساس اخبار منتشر شده از هرمزگان، فعالیت قایق

ن های دلفیو از حد فاصل جزیره هنگام و قشم که محل تردد آنهاست، فاصله بگیرند و به مناطق دیگری کوچ کنند. حضور دسته

 های صیادی در این منطقه، دچار مشکل شده است./ن هرمزگان است که به دلیل فعالیتهای گردشگری استایکی از جاذبه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۰۹/%D۸%B۳%D۸%A۷%DB 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 نیازمند افزایش اقدامات حفاظتیماهیان خاویاری 

های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عدم تشکیل یگان حفاظت دریایی، نبود این ساختار بوممدیرکل دفتر زیست

 .های تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری اعالم کرداثر شدن اقدامات انجام شده در قالب پروژهرا عاملی برای بی

ای زمینی هکند که ما در عرصههاست معاونت دریایی اعالم میدر گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: با وجود اینکه سال داوود میرشکار

کنیم و باید در دریا هم مشابه چنین ساختاری را ایجاد کنیم، اما متاسفانه چنین یگانی در سازمان از نیروهای نظامی استفاده می

است.وی افزود: با توجه به اینکه کار در دریا بسیار پرهزینه است، حراست دریایی شیالت هم  حفاظت محیط زیست شکل نگرفته

 تواند انجام دهد. شود اقدام خاصی را برای حفاظت از ذخایر دریایی نمیمتاسفانه عمال آن طور که مشاهده می

ت ایران با توجه به توان تخصصی و مالی که های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان شیالبوممدیرکل دفتر زیست

دهد. مهم این است که ما هم بتوانیم اقدامات حفاظتی خود را دارد، اقدامات خود را در چارچوب حفاظت از ذخایر دریایی انجام می

ماتی که شیالت برای سازی در این زمینه را توسعه دهیم. در غیر این صورت اقداباال ببریم و اقدامات آموزشی، ترویجی و فرهنگ

برداری از منابع دریایی، مسئولیت و دهد، راهگشا نخواهد بود.به گفته وی طبق قانون بهرهتکثیر و پرورش ماهیان خاویاری انجام می

تمام وظایف قانونی مرتبط با ماهیان خاویاری و صید آن به سازمان شیالت ایران محول شده است و سازمان حفاظت محیط زیست 

هایی است که ماهیان حث صید این ماهی مسئولیتی ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست نیز متولی حفاظت از رودخانهروی ب

ریزی ماهیان خاویاری را از نظر های محل تخمکنند.وی افزود: این سازمان باید رودخانهریزی به آن مراجعه میخاویاری برای تخم

ه و غیره تحت نظارت داشته باشد.چندی پیش تصویر یک ماهی خاویاری بزرگ صید شده ها، حفظ بستر رودخانحفاظت از آالینده

های زیادی نیز در زمینه تکثیر شد. در جریان انتشار این تصاویر بحثدر دریای خزر میان کاربران فضای مجازی دست به دست می

ث مختلف دیگر در میان کاربران فضای مجازی و پرورش ماهیان خاویاری، کاهش تنوع ژنتیکی در جمعیت این ماهیان و مباح

مطرح شد. به اعتقاد کاربران فضای مجازی رهاسازی نادرست بچه ماهیان خاویاری در دریا به جای رهاسازی در رودخانه، زمینه 

 به کاهش تنوع کند. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری منجرتلفات گسترده آنها را فراهم می

ژنتیکی در بین افراد این گونه شده و در نهایت با بروز یک بیماری، ممکن است جمعیت ماهیان خاویاری به شدت تحت تاثیر قرار 

های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه بیان کرد: معموال شیالت بچه ماهیان بومگیرد. مدیرکل دفتر زیست

کند تا این ماهیان به دریا باز گردند.حفظ بقای بچه ماهیان خاویاری به شرایط و عوامل ها رها میودخانهخاویاری را در مصب ر

محیطی بسیار وابسته است.وی افزود: موسسه تحقیقات علوم شیالتی محققینی دارد که درباره نحوه رهاسازی بچه ماهیان خاویاری 

: در بحث صید و صیادی، صید غیر مجاز و غیر مسئوالنه به ذخایر ماهیان کنند.میرشکار گفتو کاهش تلفات آنها مطالعه می

کند که این مسئله را باید با همکاری سازمان شیالت ایران که متولی اصلی حفاظت از این ذخایر خاویاری بسیار آسیب وارد می

هیان خاویاری یادآور شد: معاونت محیط است، در قالب یک برنامه مشترک به نتیجه برسانیم.وی درباره وضعیت تنوع ژنتیکی ما

ای نداشته است. حدود چهار تا پنج سال قبل روی بحث زیست دریایی سه سال است که برای بحث تنوع زیستی دریایی بودجه

 داد وضعیت تنوع ژنتیکی آنها مطلوب است.ای انجام دادیم که نشان میتنوع ژنتیکی کپور ماهیان مطالعه

ایم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: در ماهیان خاویاری ارزیابی تنوع ژنتیکی نداشتهومبمدیرکل دفتر زیست

اما مطمئنا موسسه تحقیقات علوم شیالتی برای اینکه این مشکل بروز پیدا نکند، راهکارهایی در نظر گرفته و یکی از کارهای خوبی 

هایی از ماهیان خاویاری روسیه را به ایران آورده است البته در این رابطه باید نهکنم گودهد، این است که فکر میکه انجام می
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بخش شیالت اطالعات تکمیلی را ارائه دهد.وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست رصد تنوع ژنتیکی ماهیان خاویاری را انجام 

و  شوندل موسسه تحقیقات شیالت ایران مدیریت میدهد زیرا تمام کارگاه تکثیر و پرورش و اصالح نژاد ماهیان خاویاری ذینمی

 شود./بررسی تنوع ژنتیکی نیز توسط موسسه تحقیقات شیالت ایران انجام می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۲۲/%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۷%DB% 
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 شیالت

 جوان خبرنگاران - 1396فروردین  24تاریخ: 

 کیلوگرم خاویار به فرانسه و لوگزامبورگ 834صادرات تنها 

کیلوگرم خاویار از کشور صادر شده  834بیش از  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

 .کیلوگرم خاویار از کشور صادر شده است 834بیش از  95سال  ماه منتهی به بهمن ماه 11در 

 .بوده است  56248529662  و ارزش ریالی آن 1810780دالری این میزان صادرات ارزش 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

امارات متحده  1

 عربی

33 2220671250 73350 

 66825 2023126875 30 انگلستان 1

 5100 154453500 2 قطر 1

 32895 998330355 13 انگلستان 2

 11679 354445971 5 ایتالیا 2

 58590 1783421010 38 آلمان 3

 55845 1702490670 22 اسپانیا 3

امارات متحده  3

 عربی

18 863402235 28365 

 64260 1959030360 25 انگلستان 3

 92565 2857018725 36 آلمان 4

 26907 821470710 11 ایتالیا 4

 22491 692497890 9 بلژیک 4

 140964 4340281560 55 فرانسه 4

 1000 30865000 1 مالزی 4

 27540 847956600 11 هنگ کنگ 4

 87975 2721853170 35 آلمان 5

امارات متحده  5

 عربی

22 1736743800 56100 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 114750 3552430500 45 انگلستان 5

 31827 988055245 12 ایتالیا 5

 27910 862690373 11 سوئیس 5

 119850 3745672050 47 اسپانیا 6

امارات متحده  6

 عربی

15 1156836825 36975 

 80580 2521106460 32 انگلستان 6

 50628 1582267508 20 ایتالیا 6

 43350 1356291450 17 بلژیک 6

 7039 220665611 5 سوئیس 6

 22618 702763878 9 کانادا 6

امارات متحده  7

 عربی

21 1639916182 52033 

 14242 449540839 6 انگلستان 7

 16958 535263488 7 هنگ کنگ 7

امارات متحده  8

 عربی

37 2967859440 93470 

 209 6648753 82 انگلستان 8

 56865 1808136405 22 بلژیک 8

 30881 983945372 12 فرانسه 8

 5100 163388700 2 قطر 8

 82875 2631447000 33 لوگزامبورگ 8

 13290 428283540 11 آلمان 9

 2550 82540950 1 ژاپن 10

 25809 831706332 10 ایتالیا 10

 6120 198098280 2 سوئیس 10

ایاالت متحده  11

 آمریکا

8 660184800 20400 
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 2000 64730000 1 جمهوری کره 11

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۴۷۴۹/%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸% 
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 شیالت
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 آخرین وضعیت صادرات خوراک آبزیان به روسیه/ صادرات خوراک دام و طیور آب رفت

رئیس انجمن خوراک دام و طیور گفت:صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل خود به سبب 

 .درصد کاهش یافت 10شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان حدودا 

گروه اقتصادی باشگاه   صنعت، تجارت و کشاورزیمجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام و طیور در گفتگو با خبرنگار 

ک دام، هزارتن خورا 230با اشاره به آخرین وضعیت صادرات خوراک دام و طیور اظهار داشت: سال گذشته حدود  خبرنگاران جوان،

 .کشور دنیا نظیر ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، امارات واسپانیا صادر شد 11میلیون دالر به  86طیور و آبزیان به ارزش بالغ بر 

وی افزود: صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل خود به سبب شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان حدودا 

ها در نظر داریم که حجم صادرات را افزایش ش یافت که با برنامه ریزی و انعقاد قراردادهای تجاری با دیگر کشوردرصد کاه 10

موافق قدیری در خصوص آخرین وضعیت صادرات خوراک آبزیان به روسیه بیان کرد: علی رغم بازدید و تایید سازمان دامپزشکی .دهیم

 .های پیچیده اداری سازمان دامپزشکی کشور موفق به این امر نبودیمروکراسیها تا کنون به سبب بوروسیه از کارخانه

میلیون دالر در بر دارد،  20تا  17رئیس انجمن خوراک دام و طیور با باین اینکه صادرات خوراک آبزیان به روسیه ارزآوری بالغ بر 

یه باید گفت که در صورت رفع موانع این میزان خوراک که هزارتن خوراک آبزیان به روس 50ادامه داد: با توجه به قرارداد صادرات 

وی با اشاره به موانع مهم در امر صادرات خوراک دام و طیور .دهد به روسیه صادر خواهد شددرصد تولید را تشکیل می 25حدود 

تصاد از جمله موانع مهم صادراتی های پیچیده اداری، نوسانات نرخ ارز، تفکر مدیران و سیاست گذاران اقبورکراسی :اشاره کرد و گفت

های کوچک و متوسط های نسل چهارم، حمایت دولت از واحدرود که از این روبرندسازی محصول، استفاده از فناوریبه شمار می

 .رودتولید خوراک و تغییر تفکر مدیران امری ضروری به شمار می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۴۳۳۱/%D۸%A۲%D 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۲۹ : تاریخ

 ها هزار تن شکر/ اعطای مجوز واردات به کارخانه 550صدور مجوز برای واردات 

شود که تا پایان میلیون تن برآورد می 2.4تا  2.2معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مصرف ساالنه شکر در کشور ساالنه 

  .هزار تن را صادر کرده است 550هزار تن از تولید داخلی تامین شده و دولت مجوز واردات  650سال گذشته یک میلیون و 

 شود که دولت مجوز وارداتبه اینکه گفته می ، در پاسخخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن عباسی معروفان در گفت

شود، در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: در هزار تن شکر را صادر کرده و آیا این مساله منجر به ضربه به تولید داخل نمی 550

هزار  750د که هزار تن شکر از تولیدات چغندر و نیشکر داخلی استحصال ش 640سال زراعی گذشته تا پایان سال یک میلیون و 

وی افزود: این در حالی است که با توجه به جمعیت کشور، ساالنه .تن آن مربوط به چغندر و مابقی تولید ناشی از نیشکر بوده است

التفاوت را باید از محل هزار تن شکر نیاز است که برای تنظیم بازار این مابه 400میلیون و  2هزار تا  200میلیون و  2رقمی بین 

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به مجوز دولت برای واردات شکر، تصریح کرد: دولت در پایان سال .واردات تامین کنیم

هزار تن شکر را صادر کرد که بیشتر از کشور آمریکای جنوبی به ویژه برزیل شکر وارد خواهد شد که  550گذشته مجوز ورود 

 .مابقی نیز در راه است برخی از محموله آن وارد شده و

تومان  520هزار و  2عباسی معروفان اظهار امیدواری کرد، تا با تامین ذخایر استراتژیک کشور همچنان بتوانیم شکر را کیلویی 

شود، تا ذخایر استراتژیک وی به این نکته هم اشاره کرد: تنها بخش کمی از واردات شکر توسط دولت انجام می.روانه بازار کنیم

 .د را تامین کند و مابقی مجوز واردات به کارخانجات تولید قند و شکر داده شده استخو

به گزارش خبرنگار فارس، در خرداد ماه سال گذشته و در ایام ماه مبارک رمضان به دلیل تاخیر ورود شکرهای وارداتی تنظیم بازار 

 .هزار تومان هم رسید 4وارداتی بر هم خورده و شکر در مرز کیلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۱۲۹۰۰۱۲۴۴ 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 هااعطای مجوز واردات شکر به کارخانه

شود که تا پایان میلیون تن برآورد می 4/2تا  2/2نه شکر در کشور ساالنه معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مصرف ساال

  .هزار تن را صادر کرده است 550هزار تن از تولید داخلی تامین شده و دولت مجوز واردات  650سال گذشته یک میلیون و 

شکر را صادر کرده و آیا این مساله  هزار تن 550شود که دولت مجوز واردات معروفان در پاسخ به اینکه گفته میحسن عباسی

شود در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته تا پایان سال یک میلیون و منجر به ضربه به تولید داخل نمی

از هزار تن آن مربوط به چغندر و مابقی تولید ناشی  750هزار تن شکر از تولیدات چغندر و نیشکر داخلی استحصال شد که  640

 400میلیون و  2هزار تا  200میلیون و  2این در حالی است که با توجه به جمعیت کشور، ساالنه رقمی بین  .نیشکر بوده است

التفاوت را باید از محل واردات تامین کنیم. معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران هزار تن شکر نیاز است که برای تنظیم بازار این مابه

هزار تن شکر را صادر کرد که  550دولت برای واردات شکر، تصریح کرد: دولت در پایان سال گذشته مجوز ورود با اشاره به مجوز 

 .بیشتر از کشور امریکای جنوبی به ویژه برزیل شکر وارد خواهد شد که برخی از محموله آن وارد شده و مابقی نیز در راه است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۹۹/%D۸%A۷%D۸%B۹%D۸% 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 تغییر ساختار شکر بدون تغییر مزه، اما با کالری کمتر + نمودارهای فرآیندهای فروش شیرینی و تنقالت

غذایی ازجمله شیرینی، نوشابه، غالت، سس و... کاربرد دارد و مصرف بیش از انداره آن ای از مواد شکر که در مجموعه گسترده

 .های مواد غذایی شده استدهد، دستخوش تغییراتی در آزمایشگاههای قلبی را افزایش میخطرات جدی مانند دیابت و بیماری

مولکول ها و میزان شیرینی حفظ خواهد شد، در ، در طراحی مجدد ساختار شکر، شکل  Business Insiderبه گزارش ایانا از

حالی که کالری کمتری خواهد داشت. نستله از معدود شرکت هایی بوده که تالش هایی را برای تغییر ساختار مولکول های شکر 

 انجام داده که البته جزئیات روش کار محرمانه باقی مانده است.

)کالری( کمتر و  گفت: در حال حاضر به دنبال جایگزینی شکر با قند "تلهنس"، مدیر ارشد فناوری شرکت «استفان کاتسیکاس»

حذف کالری، اما با همان میزان شیرینی هستیم.این رویکرد حاکی از فشار جامعه آمریکا بر شرکت های تولیدکننده نوشیدنی و 

ان می دهد کودکان این کشور مقادیر باالیی مواد غذایی برای عرضه محصوالت با شکر پایین است، به ویژه در دوره ای که آمارها نش

درصد طبیعی، بیش ترین سهم مصرف شکر اضافه شده به  100شکر مصرف می کنند. نوشیدنی ها به استثنای شیر و آب میوه 

 مواد غذایی در آمریکا را دارد. بعد از آن اسنک ها و شیرینی ها در جایگاه بعدی مصرف شکر قرار دارد.

 1977درصدی مصرف شکر آمریکایی ها از سال  30دهد که شکر، مرکز لذت در مغز را تحریک می کند و رشد تحقیقات نشان می 

قاشق چای خوری( در آمریکا دارد، در  19.5گرم شکر )معادل  82نیز ناشی از همین مساله است.بررسی ها حاکی از مصرف روزانه 

قاشق چای خوری شکر در روز  9ردان به ترتیب نباید بیش از شش و حالی که انجمن قلب ایاالت متحده توصیه کرده، زنان و م

 مصرف کنند.

 میزان فروش شکالت و تنقالت

مستقر در شیکاگو اعالم کرده  IRIبا وجود این موارد، اشتهای مردم برای مصرف شکر کاهش نیافته است. شرکت تحقیقات بازار 

افزایش یافته  2016میلیارد دالر در سال  13.7به  2011ارد دالر در سال میلی 11.8که میزان خرده فروشی شکالت در آمریکا از 

میلیارد دالر افزایش پیدا کرده  8.2میلیارد دالر به  7.1است. همچنین طی این دوره، فروش انواع انواع بیسکویت و شیرینی از 

 ست، چرا که بنا بر اعالم شرکت تحقیقات بازاراست.البته بخش مربوط به نوشابه و نوشیدنی ها سرنوشت متفاوتی را تجربه کرده ا

 31میلیارد دالر در یک سال منتهی به  27.4در نیویورک، میزان خرده فروشی نوشیدنی های معمولی و بدون الکل از « نایلسن»

 میلیارد دالر در همین دوره منتهی به فوریه امسال کاهش یافته است. 26.3به  2013مارس 

تغییر در فرموالسیون اسنک ها و نوشیدنی ها بدون تاثیر بر طعم یا بازده سرمایه گذاری، می تواند وضعیت مخاطره آمیزی به دنبال 

و کنار گذاشتن ترکیب قدیمی که خشم عمومی را در  New Cokeدر مورد معرفی برند  "کوکا کوال"داشته باشد. یادآوری اقدام 

لت فدرال آمریکا پارسال راهنمای جدید رژیم غذایی را منتشر کرد که بر اساس آن مصرف شکر پی داشت، حائز اهمیت است.دو

درصد کالری روزانه باشد. همچنین دولت قانونی را تصویب کرد که به موجب آن باید روی برچسب مواد غذایی،  10نباید بیش از 

 این کار را آغاز خواهند کرد. 2018. تولیدکنندگان از جوالی کالری تعیین کنند 2000میزان شکر افزوده را بر اساس رژیم غذایی 

 همان شکر با ساختار متفاوت

تولیدکنندگان مواد غذایی از شیوه های متفاوتی برای کاهش مصرف شکر استفاده می کنند. برخی از بالکرهای )بازدارندگی( تلخ 

 برخی مواد غذایی جلوگیری می کند، استفاده می کنند. که از مواد طبیعی یا شیمیایی تهیه می شود و از طعم تند و تیز 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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علم »، استاد علوم غذایی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا این روش را «جان کاپلند»تغییر ساختار شکر هم یک روش محسوب می شود. 

که روی تغییر ساختار نامید و گفت: این روش خطری ندارد و فقط رایج نشده است.تاکنون دو شرکت اعالم کرده اند « ناشناخته

شکر تحقیق می کنند. نستله و یک شرکت در سرزمین های اشغالی که هر دو از ارائه جزئیات مربوط به آن خودداری کرده اند. 

میلیارد دالری را تجربه کرد، از روش تخلیه ذرات شکر استفاده می کند. این  91میزان فروش  2016شرکت نستله که در سال 

که برنامه استفاده از ترکیب جدید شکر را از سال آینده آغاز خواهد کرد. در روش دیگر مولکول های شکر به  شرکت اعالم کرده

، مدیر ارشد فناوری نستله از افشای «استفان کاتسیکاس»یک ناقل می چسبد تا شکر روی گیرنده های مزه متمرکز شود.اگرچه 

خته می شود، خودداری، اما اعتراف کرد که برای هر فناوری باید هزینه زیادی میزان افزایش هزینه تولیداتی که با شکر یادشده سا

درصد کاهش دهد  40صورت بگیرد.آن طور که نستله اعالم کرده، ترکیب جدید می تواند مصرف شکر را در برخی شیرینی ها تا 

 ه های ارزان برای حفظ حجم محصول باشند. که روی اندازه محصول تاثیر خواهد داشت. بنابراین تولیدکنندگان باید به دنبال را

جدا از اینکه شرکت های مبتکر شکر جدید با چه چالش هایی مواجه خواهند شد، باید توجه داشت که شکر عالوه بر طعم و مزه در 

داشته باشد  ربافت مواد غذایی به ویژه کیک و بیسکویت شرکت می کند. تغییر فرموالسیون می تواند روی بافت، ترکیب و مزه تاثی

 و تولیدکنندگان باید پیامد و نتیجه تغییر فرموالسیون را درک کنند و در پی کاهش اثرات باشند./
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۹۴/%D۸%AA%D۸%BA%DB%۸C% 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 شود/ کاهش واردات کره با تولید شیرخشکمشوق صادراتی لبنیات به زودی پرداخت می

بخشی به بازار لبنیات، مصوب الوقوع بودن پرداخت مشوقی خبر داد که سال گذشته به منظور تعادلوزارت جهاد کشاورزی، از قریب

ن گذرد. در طول ایبه صادرکنندگان لبنیات میتصویب پرداخت مشوق به گزارش خبرنگار ایانا، تقریبا یک سال از خبر .شده بود

زمان، اگرچه افت و خیزهای فراوانی در این صنعت به وجود آمد، اما خوشبختانه لبنیات ایران توانست با همت و تالش 

گو وزی در امور تولیدات دامی، امروز در گفتتولیدکنندگان این عرصه به داخل خاک آمریکا نیز نفوذ کند.معاون وزیر جهاد کشاور

ات رسد بتوان مشوق مربوط به صادربا خبرنگار ایانا گفت: با توجه به اعتبار جدیدی که به وزارتخانه تخصیص داده شده، به نظر می

برای بذر، تخم نوغان،  لبنیات را از آن استخراج کرد.حسن رکنی، اظهار کرد: مبلغ مورد نظر یک اعتبار کلی است که شامل یارانه

میلیارد تومان از این اعتبار با هماهنگی سازمان مدیریت برای صادرات لبنیات جدا خواهد  200صادرات و غیره است که در مجموع 

هزار تن محصوالت مختلف لبنی را به کشورهای  750ماهه سال گذشته، ایران توانست بیش از  11شد.رکنی، با اشاره به اینکه در 

 رود و تقاضایترین آنها به شمار میگون صادر کند، افزود: به تازگی بازارهای خوبی در این عرصه پیدا شده که روسیه از مهمگونا

بین تجار ایجاد کرد، منجر  95های صادراتی، در سال آن از ایران به نسبت باالست.به گفته وی، هیجان مثبتی که خبر ارائه مشوق

نیز همچنان شتاب گرفته و تمام مازاد لبنیات موجود در کشور با  96رود این روند در سال ید میبه توسعه صادرات شد که ام

ود. زیرا شبهترین قیمت، صادر شود.این مقام مسئول تاکید کرد: اکنون تولید شیرخشک در کشور به نوعی یک اولویت تلقی می

وابستگی ما به واردات این محصول، بکاهد. بنابراین با صادرات لبنیات  تواند برای تولید کره موثر بوده و از میزانچنین فرایندی می

به ویژه شیرخشک، میزان واردات کره به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت که این موضوع به بهبود تراز تجاری منجر 

 شود./می
p://www.iana.ir/fa/news/htt۴۲۹۱۷/%D۹%۸۵%D۸%B۴%D۹%۸۸% 
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 شیر و فرآورده ها
 جوان خبرنگاران – ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام/ افزایش تعرفه واردات جو دامداران را به خاک سیاه می نشاند

توافقی تا زمانی که بازار متعادل شود و با مازاد شیرخام روبرو نباشیم رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت:خرید 

 .یابدهمچنان ازسوی سازمان تعاون روستایی ادامه می

گروه اقتصادی باشگاه  کشاورزیصنعت، تجارت و احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آخرین وضعیت خرید توافقی شیر خام از دامداران اظهارداشت: خرید توافقی تا زمانی که بازار متعادل  خبرنگاران جوان،

 .یابدتعاون روستایی ادامه میشود و با مازاد شیرخام روبرو نباشیم همچنان ازسوی سازمان 

تومان است، افزود: این درحالی است که علی رغم افزایش  500وی با بیان اینکه هزینه تمام شده هر کیلو شیر خام برای دامدار هزار و 

ن مقدسی در خصوص آخری.تومان است 200های حقوق و دستمزد حداکثر نرخ خرید هر کیلو شیر خام از دامدار هزار و هزینه

درصد مطالبات حاصل از خرید توافقی شیر خام از دامداران پرداخت و مابقی به سبب  50وضعیت مطالبات دامداران بیان کرد: 

 .های صادراتی پرداخت نشده استهای مالی تعاون روستایی و عدم تخصیص مشوقمحدودیت

میلیارد  200تر مشوق رود که هر چه سریعان انتظار میرئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با توجه به مشکالت متعدد دامدار

تومانی صادرات از سوی سازمان مدیریت بودجه در اختیار تعاون روستایی قرار گیرد تا با پرداخت مابقی مطالبات وضعیت دامداران 

 .تا حدودی بهبود یابد

درصد هزینه تمام شده شیر  50ام تصریح کرد: با وجود آنکه وی با اشاره به تاثیر افزایش تعرفه واردات جو بر هزینه تمام شده شیر خ

خام مربوط به خوراک دام نظیر جو و ذرت است از این رو این اقدام دولت در جهت حمایت از کشاورزان ضربه مهلکی به این صنعت 

رود که با وجود بازار انتظار می به گفته مقدسی از ستاد تنظیم.شودهای دامداران دو چندان مینماید به طوریکه گرفتاریوارد می

 .تومان مکلف نماید 440تر به خرید شیر خام با نرخ مصوب هزار و های لبنی را هر چه سریعهای دستمزد کارخانهافزایش هزینه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۴۱۴۸/%D۸%A۲%D۸%AE% 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۲۵ : تاریخ

 صادرات جو، ذرت، کنجاله سویا و روغن خام آزاد شد 

ای از نشده( با رعایت مقررات و ضوابط، در پی ارسال نامهتصفیه)صادرات کاالهای وارداتی جو، ذرت، کنجاله سویا و روغن خام 

وگو با خبرنگار بازرگانی آبادی فراهانی در گفتعلیعلی .معدن و تجارت بال مانع اعالم شدوزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، 

های پیرو آن و مطابق اعالم نظر شماره و نامه 93.2.14مورخ  93.210.6652گفت: پیرو بخشنامه شماره  خبرگزاری فارس

ئم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر صادرات کاالهای قا 1393.1.8مورخ  96.101.8

گندم، جو، آرد، ذرت، کنجاله سویا و روغن خام )تصفیه شده( صادرات جو، ذرت، کنجاله سویا و روغن خام )تصفیه نشده( بالمانع 

وسعه تجارت بیان داشت: صادرات جو، ذرت، کنجاله سویا و روغن خام مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان ت .اعالم شد

ای به سرپرست دفتر صادرات گمرک )تصفیه نشده( با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه بالمانع است و جهت اجرایی آن هم نامه

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی  اکبر مهرفرد قائمبراساس این گزارش علی .فروردین ارسال شده است 19جمهوری اسالمی در مورخ 

صادرات کاالهای گندم، جو، آرد  ای به مجتبی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورددر امور بازرگانی طی نامه

در خصوص  95.11.23مورخ  95.100.70410ذرت، کنجاله، سویا و روغن خام)تصفیه نشده( نوشته است: بازگشت به نامه شماره 

نظر پیرامون صادرات کاالهایی از قبیل جو، ذرت، کنجاله، سویا و روغن خام)تصفیه نشده( همانگونه که در نامه شماره اعالم 

 .باشدمی بالمانعاعالم گردید، صادرات کاالهای مذکور از نظر این وزارت  95.11.10مورخ  95.501.4711

م یارانه ای بودن با عنایت به مازاد بر نیاز کشور و با توجه به امکان در مورد سایر کاالهای استعالم شده شامل گندم و آرد، علیرغ

عرضه آن در رینگ صادراتی بورس کاالهای کشاورزی بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، طبق تبصره ذیل بند یک مصوبه هیات 

های گروه اول نیاز به هماهنگی با تصمیم گیری در خصوص کاال 95.1.16ه مورخ  50429م.ت..323/93محترم وزیران به شماره 

 .کارگروه تنظیم بازار دارد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۱۲۵۰۰۰۵۵۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960125000557


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

225 
 

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۱/۳۰ : تاریخ

 ها میلیارد تومان گوشت منجمد خارجی سر سفره ایرانی 1266هزار تن موز در سال قبل/  609واردات 

  .تن موز به کشور وارد شد 837هزار و  608،بیش از 95براساس آمارهای گمرک، در دوازده ماه سال 

هزار  735میلیون و  468، در این مدت 95، براساس گزارش تجارت خارجی در سال فارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تن موز وارد کشور شده است 837هزار و  608دالر به وزن  337و 

دالر به کشور آمده بود؛ بنابراین به لحاظ تغییرات ارزشی سال  876هزار و  941میلیون و  515نیز بالغ بر  94همچنین سال 

میلیون تومان است. موز  320میلیارد و  1734درصد کاهش روبرو بوده است. معادل ریالی موزهای وارداتی  9نفی گذشته با م

 648هزار و  83، 95همچنین براساس آمارهای گمرک، در دوازده ماه سال .شودنهمین کاالی عمده وارداتی به کشور محسوب می

 92با حجمی بالغ بر  94ت منجمد گاو به کشور وارد شده که به نسبت سال دالر گوش 11هزار و  406میلیون و  342تن به ارزش 

 .درصد کاهش داشته است 12دالر به لحاظ ارزش منفی  953هزار و  553میلیون و  389تن و ارزش  96هزار و 

د گاو نیز در رتبه شود و نیز گوشت منجمهزار تومان برآورد می 240میلیون و 902میلیارد و  1266این حجم از واردات معادل 

 .سیزدهم بیشترین واردات به کشور قرار دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۱۳۰۰۰۰۳۳۸ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۱/۲۹ : تاریخ

 نو به دنبال خودکفایی در تولید کود اوره استبه عدم واردات کود اوره از ایران/ دهلیتصمیم هند 

میلیون  8پیش از این هند به دنبال تولید اوره در خاک ایران بود، اما اکنون تصمیم گرفته است با اصالح ساختار نیاز به واردات  

  .تنی اوره را در خاک خودش تولید کند

درصد تولید ناخالص داخلی کشورش از بخش کشاورزی تامین  14، هند که خبرگزاری فارسالملل د بینبه گزارش گروه اقتصا

میلیون تنی این  8میلیون تن آن در تولید داخلی است؛ نیاز  24.5میلیون تن نیاز به کود اوره دارد که تنها  32شود ساالنه می

 .شوده بیشتر از طریق واردات از ایران، چین و عمان تامین میکشور به اور

سال آینده با اصالح ساختار مصرف کود در بخش کشاورزی و نیز توسعه ساختار تولید این  5اکنون هند تصمیم گرفته است تا طی 

 .نوع کود در داخل کشور همه نیاز خود را در داخل هند تولید کند

ند دومین کشور بزرگ جهان در مصرف کود اوره است. این کود در افزایش محصول بخش کشاورزی به گزارش اکونومیک تایمز ه

است یعنی اگر یک کیلوگرم کود اوره در  7به  1گویند میزان بازدهی آن در محصول بعضی کارشناسان می.بسیار موثر است

سال  5خواهد انجام دهد طی هایی که میریزینامههند براساس بر .دهدکیلو افزایش می 7کشاورزی مصرف شود تولید محصول را 

درصد اقتصاد این کشور را تشکیل  14بر اساس آمارهای وزارت کود کشاورزی .آینده به دنبال حذف واردات این نوع کود است

 .میلیون تن است 32شود؛ در حالی که مصرف این نوع کود میلیون تن اوره در هند تولید می 24.5دهد و ساالنه می

پذیر که مصرف کود بیشتری دارد و نیز با ای اعالم کرد: ما با فرآوری و احیای گیاهان آسیبدارام پال وزیر کود هند در مصاحبه

 5ایم تا طی گذاری کردههای جدید، هدفاندازی پروژههای جاری و راهاندازی فعالیت واحدهای غیرفعال همچنین توسعه پروژهراه

 .نیاز شویماز واردات کود اوره بی 2022 سال آینده و تا سال

ای که از سوی دولت به افزایش تولید داخل امکان رقابت کشاورزان داخلی را در بازارهای جهانی بیشتر خواهد کرد و میزان یارانه

 .دهد؛ همچنین اقتصاد روستائیان را رونق خواهد بخشیدشود را کاهش میبخش کشاورزی داده می

د این است که به تولید داخلی بهای بیشتری دهد و معتقد است اشتغال داخل با افزایش تولید داخلی میسر خواهد برنامه دولت هن

گذاری در بندر چابهار ایران برای تولید اوره خبر داده و تاکید کرده بود کارخانه اوره به گزارش فارس پیشر هند از سرمایه.شد

 .چابهار ظرف چند ماه احداث و تکمیل شود

های تولید کود شیمیایی در این کشور مجبور شده اند ظرفیت خود را هند با کمبود گاز طبیعی مواجه است و بسیاری از کارخانه

میلیون تن از ایران به این  1.6شود و در سال گذشته میالدی درصد نیاز اوره هند از خارج تامین می 30تا  20کاهش دهند ساالنه 

حلیلگران نفوذ روز افزون چین در جنوب آسیا و به ویژه دستیابی اخیر این کشور به امتیاز توسعه بندر به عقیده ت.کشور صادر شد

های دریای عمان و هند قرار دارد تاثیر زیادی در تحرکات اخیر هند برای توسعه همکاری ها با پاکستان که در نزدیکی آب "گواتر"

 .در قالب طرح سرمایه گذاری مشترک بین ایران و هند ساخته می شود قرار بود کارخانه اوره چابهار.ایران داشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۱۲۹۰۰۰۲۷۸ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

واردات دانه و روغن خام در ازای خرید دانه داخلی ابالغ شد/ حمایت وزارت جهاد کشاورزی از دستورالعمل معافیت 

 واردکنندگان کنجاله + جدول

 دستورالعمل معافیت واردات دانه های روغنی و روغن های خام در ازای خرید دانه داخلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد

جهاد کشاورزی درنامه ای به علی قنبری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی علی اکبر مهرفرد، قائم قام وزیر 

خورشیدی را  1396ایران نحوه استفاده از معافیت های سود گمرکی واردات دانه و روغن خام در ازای خرید دانه داخلی در سال 

جز روغن پالم به ازای خرید هرکیلوگرم دانه کلزا، گلرنگ و  بنابر این گزارش، واردکنندگان انواع روغن های خام به.ابالغ کرد

آفتابگردان می توانند هفت کیلوگرم روغن خام و به ازای خرید هر کیلوگرم دانه روغنی سویا می توانند شش کیلوگرم روغن خام را 

 .با استفاده از معافیت سود بازرگانی وارد کشور کنند

زای خرید هرکیلو گرم دانه کلزا، گلرنگ و آفتابگردان می توانند پنج کیلوگرم روغن پالم و به همچنین واردکنندگان روغن پالم به ا

 .کیلوگرم روغن پالم را با استفاده از معافیت سود بازرگانی وارد کشور کنند 4ازای خرید هر کیلوگرم دانه روغنی سویا می توانند 

 
کیلوگرم انواع دانه های  36یلو گرم دانه کلزا، گلرنگ و آفتابگردان می توانند واردکنندگان دانه های روغنی نیز به ازای خرید هرک

کیلوگرم دانه روغنی را با استفاده از معافیت سود بازرگانی وارد  32روغنی و به ازای خرید هر کیلو دانه روغنی سویا می توانند 

بازرگانی دولتی به گونه ای عمل کند که حداکثر  گفتنی است در این نامه همچنین آمده است: ضروری است شرکت.کشور کنند

ظرف دو ماه پس از پذیرش تقاضای خرید دانه های روغنی توسط شرکت ها و دریافت وجه آن نسبت به تسویه حساب نهایی با آنها 

 دداردیبهشت ماه سال جاری اقدام گر 15حداکثر تا  95اقدام نماید. همچنین نسبت به تسویه حساب پرونده های سال
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۶۰/%D۸%AF%D۸%B۳%D۸%A 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42660/%D8%AF%D8%B3%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

228 
 

 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 صادرکنندهکشور  11مشکلی در واردات گوشت قرمز از برزیل نداریم/حضور ناظران بهداشتی ایران در 

مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد: ایران به دلیل حضور ناظران بهداشتی مقیم در   

 .کشورهای مبداء واردات، مشکلی برای واردات گوشت قرمز ندارد

ات گوشت قرمز برخی کشورها از برزیل را بی امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نگرانی ها درباره توقف وارد 'مسعود محمدیان'  

 .کشور صادرکننده گوشت قرمز ناظر بهداشتی مقیم دارد 11ایران جزو کشورهایی است که در  :مورد دانست و افزود

وی اظهارداشت: اکنون گوشت قرمز منجد مورد نیاز ایران از کشورهای برزیل، پاراگوئه، دانمارک، روسیه، ارمنستان، گرجستان، 

 .رقیزستان، قزاقستان، مغولستان، هند و پاکستان تامین و وارد می شودق

وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی برای واردات گوشت قرمز، الزامات خود را به همه کشورهای صادرکننده به ایران ارسال می کند 

و دام، مراحل کشتار، بسته بندی و  و به طور کامل وضعیت دامداری ها، بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان

 .بارگیری را از نظر کارشناسی بررسی می کند

به گفته وی طبق دستورالعمل های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور، صدور مجوز واردات گوشت قرمز منوط به اعزام ناظران 

 .بهداشتی مقیم به این کشورهاست که پس از تایید آنان، مجوزهای الزم صادر می شود

ناظران بهداشتی ایران باید در کشورهای مبداء مراحل بازرسی را پیش از کشتار، حین و پس از کشتار، بسته بندی و بارگیری انجام 

وی اضافه کرد: زمانی که محموله وارداتی گوشت قرمز به بندرهای کشور می رسد همه مدارک طبق ضوابط سازمان .دهند

ی آزمایش می شوند و در صورت مطابقت محموله با دستورالعمل ها می توان کاال را دامپزشکی بررسی و محموله های ارسال

 .ترخیص و به کشور وارد کرد

 واردات ایمن گوشت قرمز از برزیل **

مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد ایران به دلیل حضور ناظران بهداشتی مقیم در 

 .ده گوشت قرمز مانند برزیل برای واردات نگرانی نداردکشورهای صادرکنن

 .به گفته وی، کشورهایی که واردات گوشت قرمز از برزیل را ممنوع کردند هیچ ناظر بهداشتی مقیمی در این کشور نداشتند

شوند به طور قطع ایران  وی افزود: اکنون ایران با برخی کشتارگاه های برزیل همکاری دارد که اگر هر یک از آنها با مشکلی روبرو

واردات خود را از این کشتارگاه ها متوقف می کند. برای نمونه، چند ماه پیش به دلیل بروز مشکل در سیستم سرمایشی یکی از 

محمدیان تاکید کرد گوشت های وارداتی به ایران به دلیل حضور ناظران .کشتارگاه های طرف قرارداد ایران، خرید از آن متوقف شد

شتی مقیم هیچ آلودگی ندارند و به تایید سازمان دامپزشکی کشور رسیده است؛ بنابراین مردم برای مصرف این محصوالت بهدا

  .به گزارش ایرنا، برخی کشورها در چند ماه گذشته واردات گوشت قرمز از برزیل را قطع کردند.نگرانی نداشته باشند

شست خبری تاکید کرد کشتارگاه های مشکلدار برزیل جزو کشتارگاه هایی که در این زمینه چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در ن

  .هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شد 840پارسال .با ایران قرارداد دارند، نیستند

 .هزار تن از محل واردات تامین می شود 100درصد نیاز کشور معادل  10سالیانه نزدیک 

 .میلیون راس برآورد شده است 9میلیون راس و دام سنگین  70شور بیش از طبق آمارها جمعیت کنونی دام سبک ک

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۳۲/%D۹%۸۵%D۸%B۴% 
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 دارچین از چین و اندونزیهزار تن  2واردات 

تن دارچین خرد نشده و آسیاب نشده وارد  229هزار و  2قریب به  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11بر اساس آمار گمرک در 

بر اساس آمار گمرک در ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .کشور شده است

 4405422   تن دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، به ارزش دالری 229هزار و  2قریب به  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11

دارچین خرد نشده و آسیاب   هزار تن   با صادرات بیش از  کشور چین.ستوارد کشور شده ا  135328845144  و ارزش ریالی

تن  203با صادر کردن بیش از   کشور اندونزی  و همچنین   61444391552  و ارزش ریالی  1991906  با ارزش دالری  نشده

جزو کشورهایی هستند که این  12354427600  و ارزش ریالی  403027دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، به ارزش دالری 

 .محصول را به ایران صادر می کنند

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

امارات متحده  1

 عربی

123430 6928707120 228914 

 40355 1219208055 20000 اندونزی 1

 108054 3275013456 52000 چین 2

امارات متحده  2

 عربی

62000 3758186000 124000 

 791 23980600 50 ترکیه 2

 200439 6099097680 104000 چین 3

امارات متحده  3

 عربی

279595 16992519829 559391 

 101704 3099950360 52000 اندونزی 3

 504874 15471378884 255000 چین 4

امارات متحده  4

 عربی

213200 13070463796 426457 

 126563 3870376310 63000 اندونزی 4

 510110 15786175000 262000 چین 5

امارات متحده  5

 عربی

204760 12501862192 405267 

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
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 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

230 
 

 19476 602939151 10020 اندونزی 5

 668429 20812726532 338000 چین 6

امارات متحده  6

 عربی

132000 8254306455 265669 

 114929 3561953724 58020 اندونزی 6

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۴۴۷۹/%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸% 
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

 کدام کشورها به ایران نارگیل رنده شده صادر می کنند؟

تن نارگیل رنده شده و خشک کرده، وارد کشور  743قریب به هزار و  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11آمار گمرک در بر اساس 

ماه  11بر اساس آمار گمرک در ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شده است

و ارزش   3432841   به ارزش دالری  تن نارگیل رنده شده و خشک کرده،  743قریب به هزار و  95منتهی به بهمن ماه سال 

نارگیل رنده شده و  تن  165کشور سری النکا با صادر کردن بیش از هزار و .وارد کشور شده است  104541128330  ریالی

 300   با صادرات بیش از  و همچنین کشور هند 70061552461  و ارزش ریالی  2305266خشک کرده ، به ارزش دالری 

جزو کشورهایی هستند که   16093189000  و ارزش ریالی  527843  نارگیل رنده شده و خشک کرده ، با ارزش دالری  تن

 .کننداین محصول را به ایران صادر می 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

امارات متحده  1

 عربی

118000 8861454560 293327 

 657391 19852947830 366000 سری النکا 1

 325812 9858732000 173000 هند 1

 480128 14540236387 237000 سری النکا 2

 650609 19736731844 345000 سری النکا 3

 395827 12181910100 167000 سری النکا 4

 27824 856700000 12500 کاستاریکا 4

 78897 2429232000 52000 هند 4

 121311 3749726300 50000 سری النکا 5

 123134 3805225000 75000 هند 5

امارات متحده  6

 عربی

147500 8668232309 278581 
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 ایرانی Tea Bag استرالیا و ژاپن خریداران

از کشور  (Tea Bag) تن چای کیسه ای 8بیش از  95ماه سال ماه منتهی به بهمن  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .صادر شده است

 .از کشور صادر شده است (Tea Bag) تن چای کیسه ای 8بیش از  95سال  ماه منتهی به بهمن ماه 11توسط گمرک در 

 .بوده است  6591575187  و ارزش ریالی آن 208890ارزش دالری این میزان صادرات 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

متحده امارات  1

 عربی

46 47729766 1578 

 7560 228667320 252 بحرین 1

 1095 33162075 37 قطر 1

 2048 62003200 64 کویت 1

 224 6792338 5 استرالیا 2

 30 912236 2 انگلستان 2

 15306 464101536 510 بحرین 2

 2985 90473327 88 عمان 2

 180 5453280 60 فدراسیون روسیه 2

 10 305989 1 هلند 2

 108 3287412 4 ژاپن 3

امارات متحده  3

 عربی

75 67793760 2232 

 12048 366966129 1875 بحرین 3

 648 19724472 22 عراق 3

 722 22010892 56 عمان 3

 2 49807 2 قطر 3

 900 27333000 30 کویت 3

 312 9549892 6 استرالیا 4
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 1951 60210824 54 انگلستان 4

 5400 166671000 180 بحرین 4

 657 20156103 22 قطر 4

 3167 97935960 54 استرالیا 5

 3105 96253275 104 اسلواکی 5

 71 2204816 2 دانمارک 5

 672 20759156 17 کانادا 5

 328 10252124 6 استرالیا 6

 228 7196820 8 ژاپن 7

 317 9988683 6 استرالیا 7

امارات متحده  7

 عربی

567 856697223 27168 

 3371 106056289 95 انگلستان 7

 7015 220424075 240 بحرین 7

 580 18315276 21 عمان 7

 5093 160754232 152 قطر 7

 1122 35653640 277 استرالیا 8

امارات متحده  8

 عربی

2 2199837 69 

ایاالت متحده  8

 آمریکا

64 88930908 2791 

 5400 171703800 180 بحرین 8

 1252 39893751 57 فرانسه 8

 580 18495197 14 کانادا 8

 306 9861156 10 آلمان 9

 302 9718395 6 استرالیا 9

 660 21166200 22 اسلواکی 9
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امارات متحده  9

 عربی

259 294817597 9170 

 3441 110428340 94 انگلستان 9

ایاالت متحده  9

 آمریکا

160 228503587 7107 

 2834 90805673 80 بحرین 9

 1550 49950300 23 عمان 9

 130 4188632 5 قطر 9

 2027 65155931 48 کانادا 9

 291 9411287 6 استرالیا 10

امارات متحده  10

 عربی

166 177491744 5492 

 11242 363656216 375 بحرین 10

 1541 49880629 23 عمان 10

 6325 204747109 209 قطر 10

 1632 52819687 43 کانادا 10

 1541 49888334 23 کویت 10

 108 3495096 4 ژاپن 11

امارات متحده  11

 عربی

1284 700349520 21639 

ایاالت متحده  11

 آمریکا

114 152022319 4695 

 1260 40779900 42 بحرین 11

 1028 33260268 28 عمان 11

 771 24944781 29 کانادا 11

 5473 177163066 113 کویت 11

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۵۰۹۲۳/%D۸%A۷%D۸%B 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

میزان بهبود کیفیت مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی/با سرمایه گذاری کشاورزی می تواند غذای کافی برای همه 

 فراهم کند/ با وجود پیشرفت ها اما همچنان سوء تغذیه گریبان گرفته است

با سرمایه گذاری و اسفاده از منابع ، کشاورزی می تواند غذای کافی، مقرون به صرفه، سالم و مغذی برای همه، همه جا، هر روز 

اما جهان همچنان با سوء تغذیه دست به گریبان فراهم کند. اما با وجود پیشرفت های قابل توجهی که در این زمینه انجام شده، 

با سرمایه گذاری و اسفاده از منابع ، کشاورزی می تواند غذای کافی، مقرون به صرفه، سالم و مغذی برای همه، همه جا، هر .است

ء تغذیه دست به روز فراهم کند. اما با وجود پیشرفت های قابل توجهی که در این زمینه انجام شده، اما جهان همچنان با سو

میلیون نفر در سراسر جهان ،از هر چهار نفر یک نفر در کشورهای  800، حدود  2016با توجه به اطالعات سال  گریبان است.

همچنان از حداقل نیازهای انرژی غذایی بی بهره هستند. بیش از  –جنوب صحرای آفریقا و از هر شش نفر ، یکی در جنوب آسیا 

مبود موادی مغذی برای رشد و پیشگیری از بیماری رنج می برند. بیش از دو میلیارد نفر از اثرات سوء ناشی دو میلیارد نفر از ک

نفر، روی سالمت یک نفر  10اضافه وزن یا چاقی رنج می برند.غذای آلوده نیز یک مشکل گسترده است ، این موضوع هر سال از هر 

 نفی بر روی درآمد کشاورزان، کسب و کار مواد غذایی و تجارت دارد.در سراسر جهان تاثیر می گذاردو همچنین تاثیر م

سوء تغذیه و بیماری های غذایی ، هزینه های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و مالی برای کشورها به همراه می آورد. کاهش این هزینه 

 انجام شود.ها نیازمند به رویکرد چند بخشی دارد: این می تواند از طریق کشاورزی و سیستم غذایی 

 استراتژی

 nutrition-sensitive )"کشاورزی حساس به تغذیه،"بانک جهانی با مشتریان و با شرکای توسعه برای ترویج بیشتر 

agriculture)  به منظور بهبود ایمنی مواد غذایی، و ارتقای کیفیت باالتر مواد غذایی از مزرعه تا سفره کار می کند؛ که در این

 عددی استفاده می شود، از جمله:زمینه روش های مت

ترویج سیستم های کشاورزی خرده پا برای تولید مواد غذایی ، محصوالت کشاورزی و دامی متنوع تر و ایجاد افزایش درآمد و  •

 همچنین در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن غذاهای مغذی؛

آموزش و سایر خدمات پشتیبانی و حمایت از زنان در  یکپارچه کردن تغذیه و امنیت غذایی در بخش تحقیقات کشاورزی، •

 استفاده از دانش و دارایی برای بهبود تغذیه خانوارها

حمایت از سرمایه گذاری در زمینه سیستم های فن آوری، زیرساخت ها و مدیریت که قادر به غنی سازی مواد غذایی یا افزایش  •

عدنی در مواد غذایی باشد. حمایت از بهبود کیفیت تغذیه ای محصوالت غذایی. محتوای عناصر ضروری مانند ویتامین ها و مواد م

 کاهش ضایعات مواد غذایی پس از برداشت و بهبود بهداشت کانال های توزیع مواد غذایی؛

های  همکاری با شرکت های چند ملیتی پیشرو مواد غذایی و آشامیدنی ، سازمان های بین دولتی، سازمان های دولتی، سازمان •

صنعتی جهانی، دانشگاه ها و کارشناسان برای توسعه ظرفیت سازی ایمنی مواد غذایی درکشورهای حال توسعه و کشورهای با 

 (GFSP :Global Food Safety Partnershipاز طریق مشارکت ایمنی جهانی غذا )درآمد متوسط 

تقویت سیستم نظارتی ایمنی مواد غذایی و بهبود دانش و ظرفیت کشاورزان و سایر عوامل خصوصی برای مدیریت خطرات ایمنی  •

 مواد غذایی؛
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دفاع و حمایت از سیاست ها در زمینه ترویج کشاورزی متنوع تر، مصرف یک رژیم غذایی با کیفیت متعادل تر و بهتر، و به  •

 د غذایی.حداقل رساندن ضایعات موا

 نتایج

( استفاده می کنند. بسیاری از 1) biofortified کشور در حال توسعه غذاهای 30میلیون نفر در  15، بیش از 2015از سال 

)گروه مشورتی برای تحقیقات بین المللی کشاورزی ( با حمایت بانک جهانی  CGIARاز طریق برنامه  biofortifiedمحصوالت 

 توسعه یافته اند.

همچنان به حمایت موثر برای کاهش سوء تغذیه از طریق حمایت از تحقیق و توسعه بذر از جمله محصوالت زراعی بانک  

biofortified .طی برنامه های تغذیه ملی ، ادامه می دهد 

هزار  11د هزار نفر کمک کرد تا سالمت دام هایشان افزایش دهند. در حدو 105، انجام یک پروژه دام در ویتنام به 2016در سال 

خانوار تولید کننده دام، شیوه هایی در زمینه ایمنی دام که منجر به کاهش قابل توجه در میزان مرگ و میر خوک و طیور می 

بازار تره بار به روز رسانی شده و عوامل آموزش دیدند، همچنین گوشت  381کشتارگاه و  240(، پذیرفتند. عالوه بر این، ٪25شود)

 ی برای صدها هزار نفر از مصرف کنندگان فراهم شد.خوک و طیور بهداشت

برگزار شد، به تغییر روش آزمایشگاه ایمنی مواد  2015در سال  GFSPکارگاه آموزش آزمایشگاهی ایمنی مواد غذایی توسط 

زمایشگاه درصد از کارآموزان آ 95غذایی و ایجاد یک شبکه دانش برای به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها کمک کرد. همچنین 

 نتایج خوبی در آزمون مهارت به دست آوردند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 فرایندی که در آن کیفیت تغذیه ای محصوالت غذایی از طریق شیوه های زراعی، اصالح نژاد و بیوتکنولوژی بهبود یافته است. -1
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۳۸/%D۹%۸۵%DB%۸C 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 نانوایی به دستگاه تصفیه آب مجهز می شود 200

به نانوایی  200مدیرعامل اتحادیه نانوایی های کشور گفت: به منظور ارتقای کیفیت نان در سال جاری، قرار است در مرحله نخست 

روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا به « قاسم زراعت کار».دستگاه های اتوماتیک تصفیه آب مجهز شوند

پرداخت و از برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی و سبوسدار کردن آرد برای  96تشریح برنامه های این اتحادیه در سال 

با مشکل تصفیه آن  (PH) افزود: اکنون نانوایی ها در برخی از مناطق به دلیل باالبودن سختی آبوی .ارتقای کیفیت نان خبر داد

زراعت کار اظهار داشت: بنابراین طبق قرارداد شرکت تعاونی نانوایان .مواجه هستند زیرا این موضوع در کیفیت نان بسیار موثر است

 .یی ها در برخی از مناطق مورد آزمایش سختی قرار بگیردبا دانشگاه شهید بهشتی، مقرر شده تا آب مصرفی نانوا

وی با تاکید بر اینکه مصرف آب تصفیه شده در تولید نان کیفی نقش موثری دارد گفت: در صورت اعالم نتایج آزمایشگاهی و 

جرا می شود، در تعیین مناطق دارای آب با سختی باال در طرحی که با کمک نهاد ریاست جمهوری و شرکت تعاونی نانوایان ا

های معدنی به گزارش ایرنا، آب سخت، آبی است که حاوی نمک.نانوایی مجهز به دستگاه تصفیه آب می شوند 200مرحله نخست 

 .استهای کلسیم، منیزیم و غیرهکربنات، یوناز قبیل ترکیبات بی

 برگزاری دوره های آموزش پخت نان از ابتدای اردیبهشت ماه **

یه نانوایی های کشور از برگزاری دوره های آموزش نانوایی از ابتدای اردیبهشت ماه جاری خبر داد و افزود: به تازگی مدیرعامل اتحاد

با سازمان فنی و حرفه ای کشور قراردادی منعقد شده تا از ابتدای اردیبهشت ماه امسال نانوایان، کارگران و افرادی که به تازگی به 

 .شرکت در کالس های آموزشی بتوانند نان کیفی تر تولید و بدست مردم برسانند این عرصه ورود کرده اند، با

 بازدید از کشورهای پیشرو در تولید و مصرف آرد سبوس دار **

را استفاده از آردهای کامل برای تولید نان با کیفیت دانست و ادامه داد:  96زراعت کار یکی دیگر از برنامه های این اتحادیه در سال 

 .ن برنامه استفاده آرد سبوس دار )آرد کامل سنگک ( را برای تمامی نانوایی های سنتی کشور در دستور کار داریماکنو

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح اکنون برنامه بازدید از کشورهای پیشرو در این عرصه را مورد تاکید قرار داده ایم تا با آگاهی 

  .رد کامل بتوانیم طبق استانداردهای موجود این امر را در کشورخودمان پیاده سازی کنیماز روش های تخصصی تولید گندم و آ

وی از اجرای برنامه متحد الشکل کردن لباس نانوایی ها در سالجاری خبر داد و  تهیه لباس متحدشکل برای نانوایی های تهران **

دست لباس فرم برای متحد الشکل کردن نانوایی های استان تهران هزار  20افزود: شرکت تعاونی نانوایی های کشور اقدام به عرضه 

هزار نانوایی دارای پروانه و هشت هزار نانوایی جدید تاسیس بدون  72به گزارش ایرنا، اکنون بیش از .به شکل رایگان کرده است

اساسی که یکی از مهمترین کاالها آخرین مصوبه شورای آرد و نان برای نرخ گذاری قیمت این محصول .پروانه در کشور فعال است

بخشی از  95مهر ماه سال  6طبق بخشنامه ابالغی دولت از .است 1393در سبد خانوار به شمار می رود، مربوط به آذرماه سال 

 .است هنانوایی های یارانه پز کشور به آزادپز تبدیل شدند که این امر نیز در افزایش کیفیت نان و بهبود معیشت نانوایان موثر بود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۱۴/۲۰۰%D-۹%۸۶%D۸ 

  

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42614/200-%D9%86%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

238 
 

 صنایع غذایی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 دو نرخی شدن نان عاملی برای ایجاد رانت/ تولید نان صنعتی در کشور شناسنامه دار شود

نرخ نان باید بر طبق درآمد پایین ترین  :چی با بیان اینکه دو نرخی شدن نان عاملی برای ایجاد رانت تلقی می شود،گفت وقف

کشاورزی،آب و علی وقف چی سخنگوی کمیسیون  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.دهک جامعه تعیین شود

منابع طبیعی مجلس درباره وضعیت نرخ نان در کشور،گفت: دو نرخی بودن نان هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد زیرا نان جز 

اساسی ترین کاالیی غذایی شهروندان به شمار می آید، بنابراین دولت باید برای جلوگیری از ایجاد رانت نرخ نان رابه طریق تک 

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نرخ نان به دو طریق آزاد و دولتی .کندنرخی و واحد اعالم 

 .بر مردم وارد کند بطور همزمان می تواند منجر به رانت شود، تصریح کرد: نرخ نان نباید هیچ گونه فشار اقتصادی 

ا بطور ربط باید بای سرانه سالمت مردم می شود؛ بنابراین مسوالن ذیوی ادامه داد:نظارت اصولی و منطقی برکیفیت نان موجب ارتق

 .را در کشور کنترل کنند مستمر شرایط پخت نان 

 تولید نان صنعتی در کشور شناسنامه دار شود

ونه نشانی گوقف چی افزود: تولید نان صنعتی در کشور باید شناسنامه دار شود تا بتوان بر توزیع برخی از نان های صنعتی که هیچ 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه سازمان های استاندارد و غله توزیع نان صنعتی در .ندارند، نظارت جامع شود

 .کشور را شناسنامه دار کنند،تصریح کرد: مشخص نبودن مبدا تولید نان می تواند سالمت شهروندان را به خطر بیندازد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۷۶۶۲/%D۸%AF%D۹% 
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 صنایع غذایی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 پز هستندهای کشور یارانهدرصد نانوایی 91افزایش قیمت نان در راه است/

تا کنون طبیعی  93های تولید و ثبات نرخ نان از سال های حجیم و نیمه حجیم گفت: با توجه به افزایش هزینهرئیس اتحادیه نان

های حجیم و نیمه حجیم در محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان.است که با یکسان سازی نرخ آرد و گندم نرخ نان افزایش یابد

با اشاره به اینکه فقدان نرخ گذاری نان  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگار 

کسان سازی نرخ گندم و آرد تنها نسخه شفا بخش در این حوزه اعتراض نانوایان در سراسر کشور را به همراه دارد، اظهار داشت: ی

های دولت افزایش یافته که ادامه های دستمزد کارگری و سربار نرخ نان به سبب حساسیتوی افزود: علی رغم افزایش هزینه.است

 .این روند کاهش کیفیت نان و وزن چانه را به همراه خواهد داشت

ها این چرخه با های کشور یارانه پز هستند، گفت: با وجود آزاد پز بودن درصد کمی از نانواییانواییدرصد ن 91کرمی با بیان اینکه 

اشکاالتی مواجه است، از این رو دولت در جهت افزایش کیفیت نان و رقابت میان نانوایان بایستی به طور مستقیم یارانه نان را به 

های یارانه گیر در تأمین آرد مصرفی های حجیم و نیمه حجیم با بیان اینکه نانواییرئیس اتحادیه نان.ها واریز نمایدحساب خانوار

های مواجه هستند به طوریکه های یارانه پز برای تأمین آرد مصرفی خود با محدودیتهای نانواییاختیاری ندارند، تأکید کرد: واحد

 رغم آنکه دولت هر کیلوتأثیر نرخ خرید تضمینی گندم در نان گفت: علیوی با اشاره به .ای وجود نداردامکان خرید آرد از هر کارخانه

های تومان نانوایی 665ها و تومان در اختیار آزاد پز 900کند، اما با نرخ تومان از کشاورزان خریداری می 350گندم را با نرخ هزار و 

کرمی با اشاره به ضرورت یکسان سازی نرخ آرد .ثابت است 96گذارد که با این وجود قیمت گندم، آرد و نان در سال یارانه بگیر می

 90با یکسان سازی نرخ آرد و گندم شاهد اتفاق خوشایند کاهش ضایعات بودیم که مجدداً از سال  88و گندم عنوان کرد: در سال 

 شفا بخش مجدداً از سوی دولترود در سال جاری این نسخه ها دورریز نان افزایش یافت که انتظار میبه بعد به سبب کاهش کیفیت

های حجیم و نیمه حجیم در پاسخ به این سؤال که احتمال افزایش قیمت نان در سال جاری وجود دارد، رئیس اتحادیه نان.اجرا شود

و گندم تا کنون طبیعی است که با یکسان سازی نرخ آرد  93های تولید و ثبات نرخ نان از سال تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه

 .نرخ نان افزایش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۷۴۱۸/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6فروردین ماه  ۳۰چهار شنبه 

 دبیر جدید انجمن کره گیاهی معرفی شد

اعضای هیات مدیره انجمن کره گیاهی به اتفاق آراء محسن کشمیری را به عنوان دبیر انجمن کره  -اقتصاد غذا  <غذاییصنایع 

، محسن کشمیری از کارشناسان علمی و مدیران شناخته شده «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .گیاهی انتخاب کردند

سالها در بخش تحقیقات و کنترل کیفی صنایع روغن نباتی و کره گیاهی مشغول به  صنعت روغن نباتی و کره گیاهی کشور است و

گفتنی است اعضای هیات مدیره انجمن کره گیاهی از زحمات چهارساله محمد مهدی پور در سمت دبیر سابق این .کار بوده است

 .قدردانی کردند تشکر انجمن

 .تجربه صنایع غذایی آرزوی موفقیت داردو با   کارآزموده فودپرس برای این مدیر جوان محقق،

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۸۰۰b۷aa۸۲۶ac۴۸ 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 تومان در هر کیلوگرم قارچ 2000بورس قارچ دوباره تعطیل شد/ افزایش زیان تولیدکنندگان به 

 .طور موقت به پارکینگ نمایشگاه نیروی هوایی منتقل شده بود با دستور این ارگان بسته شدمحل بورس قارچ که به

ار ایانا با اعالم این خبر گفت: به دلیل اختالف نظرها و وگو با خبرنگدهندگان قارچ خوراکی امروز در گفترئیس انجمن پرورش

هایی که بین تولیدکنندگان و دالالن حاضر در محل بورس قارچ به وجود آمد، نیروی هوایی دستور تخلیه و بسته شدن درگیری

اجازه و مشورت انجمن پناه با تأکید بر اینکه انتقال محل بورس به پارکینگ نیروی هوایی بدون این محل را داد.علی صدیق

توان گفت وضعیت کنونی نتیجه دهندگان قارچ خوراکی بود، افزود: این انجمن در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و میپرورش

توجهی به انجمن بوده است.وی در پاسخ به این پرسش که اکنون تکلیف تولیدکنندگان و بازار این محصول چه خواهد شد، بیان بی

ری و مذاکره با وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری برای تعیین محل جدید ادامه دارد و در همین راستا چند محل نیز کرد: پیگی

معرفی شده است که تعدای از آنها شامل، مرکز خدمات پشتیبانی جهاد کشاورزی در خیابان خلیج فارس، محل سابق سازمان 

دهندگان قارچ خوراکی، با بسته شدن دوباره .به گفته رئیس انجمن پرورششودگوشت در تهران پارس و محلی در میدان غدیر می

پناه ادامه داد: این افزایش بورس قارچ زیان تولیدکنندگان این محصول در هر کیلوگرم به حدود دوهزار تومان رسیده است.صدیق

ته کنندگان باال رفدر سال جدید برای مصرفوجودآمده قیمت طلبان از شرایط بهدلیل سوءاستفاده فرصتزیان درحالی است که به

تومان عنوان کرد و یادآور  200هزار و بار را هفتکننده در میادین میوه و ترهاست.وی قمیت امروز هر کیلوگرم قارچ برای مصرف

از تولیدکننده  400هزار و تا شش 250هزار و شده ششها هر کیلوگرم قارچ با بهای تمامشد: این قیمت در حالی است که واسطه

ها داران میادین میوه و خرند و پس از در نظر سود باال برای خود، محصول را به دست غرفهمی 500هزار و تا پنج 800هزار و سه

 فروشند.کننده میتومان به مصرف 200هزار و رسانند و آنها نیز قارچ را به قیمت هفتبار میتره

سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به استان قزوین، تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی در سفر به این  پناه در پایان با اشاره بهصدیق

اندازی محل دائمی بورس قارچ را داد و از افزایش صادرات این استان در هنگام افتتاح یکی از واحدهای پرورش قارچ وعده راه

مچنان مشکل تعیین محل بورس قارچ الینحل باقی مانده است و خبر داد، اما تا امروز ه 1404هزار تن تا افق  50محصول به 

تنها افزایش صادرات نخواهیم داشت، بلکه شاهد ریزش تعداد زیادی از تولیدکنندگان رسد اگر این روند ادامه پیدا کند نهنظر میبه

 باشیم./

://www.iana.ir/fa/news/http۴۲۶۳۱/%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸% 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۳۰ : تاریخ

 افتتاح بزرگترین پایانه صادراتی گل و گیاه ایران تا نیمه امسال/ ورود قاچاق گیاهان زینتی به کشور 

پایانه صادراتی گل و گیاه ایران در نیمه اول امسال به بزرگترین  :مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی گفت

خبرگزاری به گزارش خبرنگار کشاورزی  .گیری داردبرداری خواهد رسید که در افزایش حجم صادرات این محصول تاثیر چشمبهره

المللی گل و گیاه ایران که در شهر رامسر برگزار شد، ، سید محمد کیایی ظهر امروز در نشست خبری نخستین نمایشگاه بینفارس

آوری و توسعه صادرات غیرنفتی برای کشور داشته باشد، تا جایی  تواند نقش موثری در ارزگفت: تولید و صادرات گیاهان زینتی می

و پس از قطع رتباط  کنددرصد آن را وارد می 90میلیارد دالر مصرف گل و گیاه دارد که  4روسیه ساالنه که کشوری مانند 

وی افزود:  .توانستیم، از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم که نکردیماش با ترکیه ما میبا اروپا و به هم ریختن ارتباطات تجاری

 .شودالتین، کنیا و کلمبیا تامین می آمریکایدر همین راستا گل و گیاه زینتی روسیه از ترکیه،

های صادراتی گل و گیاه برای صادرات اشاره کرد و مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی به نقش ایجاد پایانه

ملی  وسعهنخستین پایانه صادراتی گل و گیاه ایران در احمد آباد مستوفی با کمبود بودجه مواجه بود که از سوی صندوق ت :گفت

 .برداری برسدمیلیارد تومان به همین منظور در اختیار گذاشته شد و امیدواریم امسال این پایانه تا نیمه سال به بهره20

کیایی از مزایای ایجاد این پایانه را کاهش ضایعات تولید گل و گیاه، کاهش زنجیره حمل و نقل و عرضه مستقیم محصوالت به 

ای هکتار تولید محصوالت گلخانه 4800برای کاهش مصرف آب باید ساالنه  1404افزود: در برنامه افق مشتریان خارجی برشمرد و 

هزار هکتار در  8های آخر میزان توسعه به هکتار کار را آغاز کردیم، اما به مرور تا سال 1500داشته باشیم که در سال اول برنامه با 

 .ای داشته باشیمهکتار کشت گلخانه هزار 48باید  1404سال خواهد رسید و تا سال 

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی کشور چین را رکورددار کشت و تولید گیاهان زینتی اعالم کرد و افزود: 

هکتار کشت  1500،  94ای دارد و براساس آخرین آمار، تا پایان سال میلیون هکتار سطح زیر کشت گلخانه 2.5این کشور 

 .ای استهکتار آن مربوط به گیاهان زینتی گلخانه 2600هکتار رسیده که  200هزار و  11ای در ایران است که این رقم به لخانهگ

ای کرد و گفت: در حالی که برای ایجاد ارزش میلیون نفری کشورهای اطراف و حوزه خلیج فارس هم اشاره 400کیایی به بازار 

توانیم بدون هیچ یک از این های مختلف وجود دارد، میآالت و ساخت در حوزهبه مواد اولیه ماشین افزوده و صادرات غیرنفتی نیاز

 .ای و زینتی را تولید و صادر کنیمروز ، گیاهان گلخانه موارد و تنها با استفاده از فناوری

واردات به روسیه بسیار مهم دانست و  وی فعال شدن کریدور سبز بین ایران و روسیه را در راستای رفع موانع گمرکی و تعرفه

در حال پیگیری و به نتیجه رساندن این موضوع هستیم که در صورت برقراری این مسیر تا اواسط امسال صادرات محصوالت  :افزود

نتی تصریح ها به حوزه گل و گیاه زیدولت توجهی برخیکیایی با انتقاد از بی.گیردای و گیاهان زینتی به روسیه شدت میگلخانه

خرداد هر سال به ثبت رسید، اما متاسفانه برخی به دلیل کج  25کرد: در دولت هشتم روز ملی گل در تقویم ملی کشور در تاریخ 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه موانعی برای ایران .های بعدی آن را از تقویم حذف کردندسلیقگی در دولت

ها با آنکه کیفیت محصوالت ایرانی بسیار خوب است، اما ان زینتی به روسیه وجود دارد، گفت: در برخی بخشبرای صادرات گیاه

دهند، چرا که تر از سایر کشورها است و مضاف بر ان صادرکنندگان ایرانی چندان اهمیتی به بازار صادراتی نمیقیمت آن گران

و گفت: بیشترین از قاچاق برخی گیاهان زینتی به کشور خبر داد  یهمچنین کیای.های خوبی در داخل کشور دارندمشتری

ای به کشور و ورود آفات است، اما متاسفانه آن طور که باید با این پدیده خطر ورود گیاهان قاچاق، عدم طی کردن مراحل قرنطینه
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 8تا  7ینتی به کشور در سال گذشته شود و آمارهای رسمی گمرک حاکی از آن است که واردات رسمی گل و گیاهان زبرخورد نمی

 .درصد کاهش داشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۱۳۰۰۰۱۰۴۵ 
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۶/۰۱/۳۰ : تاریخ

المللی گل و گیاه میلیون دالر/ برپایی نخستین نمایشگاه بین 40میلیارد دالری گل و گیاه فقط  250سهم ایران از بازار 

  در رامسر

میلیارد دالر گردش مالی  250رئیس انجمن علمی گل و گیاه کشور گفت: با وجود آنکه صنعت گل و گیاه زینتی در دنیا ساالنه 

  .میلیون دالر است 40این میزان تنها دارد، اما سهم ایران از 

امروزه در   به رامسر، تولید، مصرف و صادرات گیاهان زینتی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی بخش کشاورزی 

آزادی رئیس انجمن علمی گل و گیاه کشور،  ای برخوردار است، تا جایی که به گفته بیژنکشورهای پیشرفته دنیا از اهمیت ویژه

میلیارد دالر آن مربوط به هلند و  20میلیارد دالر گردش مالی دارد که از این رقم  250صنعت گل و گیاه زینتی در دنیا ساالنه 

ی ایران که در المللی گل و گیاه بومآزادی، امروز در نشست خبری نخستین نمایشگاه بین.تر از یک درصد استسهم ایران پایین

رامسر برگزار شد، به اهمیت کشت و تولید گیاهان زینتی در کشور اشاره کرد و گفت: امروزه که از لحاظ اشتغال و ارز آوری 

صادرات و چه از لحاظ سالمت روانی جامعه باید به تولید و پرورش گیاهان زینتی در کشور اهمیت بیشتری داده شود، اکنون با آن 

 40تر هستیم و تنها ار هکتار سطح زیر کشت گیاهان زینتی داریم، اما از کشورهایی مانند ترکیه در صادرات عقبهز 5که بیش از 

 .میلیون دالر صادرات گل و گیاه زینتی داریم که مسئوالن باید فکری به حال آن بکنند

ه شان را بصریح کرد: تمام کشورهای پیشرفته توجهآورند، تزینتی را کاالی لوکس به شمار می وی با اشاره به اینکه برخی افراد گل

 .آوری خوبی به عنوان صادرات کاالی غیر نقدی برای کشورها در پی دارداند و ارزمزیت تولید گیاهان زینتی معطوف کرده

زینتی توجه های آزادی خطاب به مسئوالن گفت: اگر با توجه به آب و هوای شهرهای شمالی کشور از جمله رامسر به پرورش گل

میلیون دالر صادرات گل و گیاه  500توانیم ساالنه ویژه شود، رامسر رتبه اول تولید گیاه زینتی در فضای باز را خواهد داشت و می

وی به موانع صادرات گل و گیاه زینتی از ایران به کشورهای همجوار اشاره کرد و گفت: باید روی کیفیت و .زینتی داشته باشیم

  .محصوالتمان بیشتر کار کنیم و در همین راستا نیاز به دانش فنی داریم که باید به صورت علمی تولید شودقیمت تولید 

شود، کنند که در زمان مقرری که وارد بازار میای تولید میبه عنوان مثال، کشورها طی فرایندهای هورمونی گیاه خود را به گونه

رئیس انجمن علمی گل و گیاه کشور همچنین به قیمت باالی تمام شده .هستیم شود و ما در این حوزه ضعیفمشتری پسند می

محصوالت ایرانی هم اشاره کرد و افزود: این مسئله در حالی است که در شمال کشور قابلیت رقابت داریم، ولی متأسفانه در برخی 

 .یابده هزینه تمام شده آنها افزایش میکنند کهای شاخه بریده بیشتر تولیدکنندگان خرد فعالیت میها از جمله گلبخش

آزادی همچنین سیستم داللی نامناسب در عرصه گل و گیاه سنتی را یکی دیگر از مشکالت عنوان کرد و گفت: این مسئله سبب 

های شرکتها برود تا تولیدکننده، چرا که ما در سیستم زنجیره نقل و انتقال مشکل داریم و شده تا سود بیشتر به جیب دالل

رسد اند و باید پرسید، چرا گل و گیاه از آن سر دنیا و کلمبیا و آمریکای التین به روسیه میتخصصی در این حوزه ورود پیدا نکرده

در بخش دیگری از این نشست محمد مهدی شریفی مدیر اجرایی نخستین نمایشگاه .تر از قیمت ما استها ارزانو قیمت گل آن

یاه ایران گفت: برای نخستین بار در کشور توانستیم تولیدکنندگان مطرح گل و گیاه در کشور را در این نمایشگاه المللی گل و گبین

های خارجی از کشورهای همسایه از جمله افغانستان، ارمنستان، گرجستان و قرقیزستان گرد هم جمع کنیم و در کنار آن مشتری

 .یابندی در حوزه گل و گیاه حضور میبرای انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان ایران

تولیدکننده داخلی و خارجی برپا  100اردیبهشت در شهرستان رامسر با حضور  14تا  11به گفته شریفی، این نمایشگاه از 

به گزارش فارس، طی چند سال گذشته، صادرات گیاهان زینتی در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و ارز آوری به کشور  .شودمی
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های صادراتی سبب شده تا تولیدکنندگان به دلیل کشش سیار مد نظر قرار گرفته، اما نبود حمل و نقل مناسب و نداشتن شرکتب

 .ای همچون روسیه نداشته باشندبازار داخلی چندان تمایلی به صادرات این محصول به بازارهای تشنه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۱۳۰۰۰۱۰۲۴ 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

 کشت گیاهان دارویی به جای محصوالت کشاورزی پُرآب بَر

دارویی نطنز بر لزوم تغییر الگوی کشت گیاهان در منطقه دبیر دومین همایش و جشنواره طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان 

کرکس واقع در شهرستان نطنز تاکید کرد و گفت: در این منطقه گیاهان دارویی جایگزین محصوالت کشاورزی پرمصرف آب می 

و امیدواریم با اقدامات در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: این کار در این منطقه آغاز شده « محمودرضا فقیهی»دکتر .وند

وی اظهار کرد: رشد کشت گیاهان دارویی در این منطقه نسبت .مناسب، بتوانیم تعییر الگوی کشت را به سرانجام مطلوب برسانیم

 .درصد افزایش یافته است 30به نخستین همایش و جشنواره طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی نزدیک به 

هزار هکتار از  10گونه گیاه دارویی در حوزه آبریز کرکس وجود دارد، اظهار کرد: حدود  600نزدیک به  فقیهی با اشاره به اینکه

اراضی منطقه آماده کشت گیاهان دارویی است که با برنامه ریزی مناسب می توان زمینه توسعه کشت انبوه گیاهان دارویی را 

دارویی از عرصه های طبیعی تاکید کرد و گفت: برداشت گیاهان دارویی از  وی برلزوم مقابله با برداشت بی رویه گیاهان.فراهم کرد

 . عرصه های طبیعی را باید به حداقل ممکنه برسانیم

  برگزاری دومین همایش و جشنواره طب سنتی و گیاهان دارویی در نطنز **

اردیبهشت در نطنز اشاره  8تا  5روزهای وی به برگزاری دومین همایش و جشنواره طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی در 

کرد و گفت: در تالش هستیم عالوه بر معرفی ظرفیت های گیاهان دارویی و طب سنتی، مناطق گردشگری منطقه را به نحو 

فقیهی، برپایی نمایشگاه، گردهمآیی و نشست های تخصصی طب سنتی را از جمله برنامه .مطلوب به بازدیدکنندگان بشناسانیم

ین رویداد اعالم کرد وگفت: عرضه محصوالت شرکت های مختلف داروهای گیاهی، معرفی ظرفیت های گیاهان دارویی و های ا

 .طبیعت گری منطقه و برپایی سالمتکده طب سنتی در قالب نمایشگاه از دیگر برنامه های این رویداد است

آموزش کشت گیاهان دارویی به  :رازیانه اعالم کرد و گفت وی مهمترین گیاهان دارویی منطقه را زعفران، نعنا فلفلی، آویشن و

مردم یکی از مباحثی است که در این جشنواره ارائه خواهد شد تا ضمن بومی کردن گیاهان دارویی از کشت آنها در عرصه های 

 .طبیعی جلوگیری شود
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 افزایش پنج برابری قیمت گل از تولید تا مصرف

پنجم قیمت از تولیدکننده خریداری کرده و با چندین برابر آن به برخی فروشندگان گل و گیاه این محصوالت را با یک

المللی رامسر در نشستی که به به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به رامسر، مدیر اجرایی نمایشگاه بین.فروشندکننده میمصرف

مناسبت آغاز این نمایشگاه برگزار شده بود، با رد ادعای کسادی بازار در بازار داخلی گل و گیاه کشور گفت: گل و گیاهان از 

شوند، خریداری شده و توسط فروشندگان با چندین برابر قیمت به جم قیمتی که در بازار عرضه میپنتولیدکننده معموالً به یک

رسد.محمدمهدی شریفی باال بودن قیمت عرضه را دلیل اصلی استقبال پایین مردم از خرید گل و گیاه کنندگان میدست مصرف

توان انتظار رونق بازار داخلی گل و گیاه را داشت.وی با اشاره به میها واقعی نباشند، نزینتی عنوان کرد و افزود: تا زمانی که قیمت

شوند؛ هرچند شده وارد کشور میها از مسیرهای غیرقانونی شناختهعرضه گل و گیاهان قاچاق در بازار بیان کرد: این گل و گیاه

مسیرهای غیرقانونی ادامه دارد.مدیر اجرایی  شود، اما همچنان واردات از اینصورت جدی پیگیری میبرخوردها با عوامل قاچاق به

المللی رامسر ادامه داد: در ایام عید عرضه گل و گیاه قاچاق افزایش داشت و ما شاهد حضور برخی محصوالتی بودیم نمایشگاه بین

کاهش  گل و گیاه برای شود.شریفی عنوان کرد: ما از طریق انجمنکه مشابه داخلی آنها با باالترین کیفیت در داخل کشور تولید می

شده از سوی مسئوالن دیده شد؛ ازجمله اینکه در ایام های نامتعارفی با اقدامات انجامایم، اما واکنشقاچاق اقداماتی را انجام داده

 شود جلوی کاسبی فروشندگان را گرفت./عید در پاسخ به اعتراض ما درباره افزایش محصوالت قاچاق گفته شد نمی

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۲۵/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 درصد از سهم بازار گل و گیاه زینتی روسیه 10نجات صنعت گل و گیاه زینتی ایران با 

 .تواند نیاز به بازار صنعت گل و گیاه زینتی خود را پاسخ دهددرصد از بازار چهار میلیارد دالری روسیه، می 10تأمین  ایران با

به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به رامسر، مدیرکل دفتر گل و گیاه وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری نخستین نمایشگاه 

تواند نقش بسیار بزرگی در ارزآوری صادرات غیرنفتی داشته ان گفت: صنعت گل و گیاه زینتی میالمللی گل و گیاه بومی ایربین

هایی که در کشورهای همسایه برای صادرات گل و گیاه وجود دارد، افزود: کشور همسایه باشد.محمد کیایی با اشاره به ظرفیت

شود و با توجه به درصد آن از طریق واردات تأمین می 90دارد که روسیه ساالنه چهار میلیارد دالر مصرف انواع گل و گیاه زینتی 

تواند فرصت خوبی را در اختیار ایران قرار داده تا هایی که بین این کشور و اتحادیه اروپا و همچنین ترکیه پیش آمده است، میتنش

روسیه نیاز خود به گل و گیاه زینتی را از  صادرات این محصوالت را به کشور روسیه تقویت کند.وی بیان کرد: در حال حاضر کشور

اند توکند، در حالی که با توجه به روابط خوب ایران و روسیه، کشور ما میکشورهای آمریکای التین، کنیا و کلمبیا تأمین می

نست و ب صادراتی داهای مناسجایگزین مناسبی برای آنها باشد.کیایی یکی از نیازهای تقویت صادرات این محصوالت را ایجاد پایانه

اندازی رو شدن با کمبود اعتبارات الزم، در حال ساخت و راهادامه داد: بر همین اساس پایانه صادراتی گل و گیاه ایران با وجود روبه

 برداری برسد.رسد تا نیمه امسال، بخشی از آن به بهرهنظر میاست و به

عث کاهش ضایعات و امکان عرضه مستقیم محصوالت و پاسخگویی مناسب به وی عنوان کرد: ایجاد پایانه صادراتی گل و گیاه با

شود.مدیرکل دفتر گل و گیاه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به طرح وزارت جهاد کشاورزی برا یافزایش سطح مشتریان خارجی می

الت کشاورزی و گل و گیاه زینتی به شکل هزار هکتار از تولید محصو 48، 1404ها در کشور یادآور شد: در این طرح تا افق گلخانه

هکتار گلخانه در  800طور میانگین چهارهزار و ای خواهد بود.کیایی تأکید کرد: در برنامه ششم مصوب شده که ساالنه بهگلخانه

سال انجام  10طی هزار هکتار هکتار تا هشت 500هزار و صورت پلکانی از یککشور ایجاد شود و قرار بر این است که این برنامه به

های تولید گل و گیاه در کشور با یکدیگر هماهنگ نیست، اضافه کرد: در بخش تولید گل و گیاه، شده است.وی با بیان اینکه حلقه

کنند صورت انفرادی تولیدات خود را به بازار عرضه میای ندارند و هریک بهشدهتولیدکنندگان با یکدیگر ارتباط منسجم و هماهنگ

 شود.های تولید و کاهش امکان حضور در بازار جهانی مین امر باعث ایجاد رقابت منفی، افزایش هزینهکه ای

های تولید و همچنین نبود مدیرکل دفتر گل و گیاه وزارت جهاد کشاورزی یکی از مشکالت صادرات به روسیه را باال بودن هزینه

 ایم تاظهار کرد: برای رفع این مشکالت، کارگروهی را تشکیل دادهبخش تخصصی در حوزه حمل و نقل این محصوالت دانست و ا

 های مناسبی را ارائه دهند.حلشرایط صادرات گل و گیاه کشور را به روسیه بررسی و راه

نی و دابریده، گلهای شاخهکیایی با تأکید بر اینکه واردات گل و گیاه به کشور ممنوع است، گفت: هیچ نوع مجوزی برای واردات گل

 شود و آنچه در بازار از انواع این محصوالت وجود دارد، همگی قاچاق هستند.درختچه صادر نمی

ای، های تکثیری هستند که با رعایت شرایط قرنطینهوی بیان کرد: تنها محصولی که اجازه واردات در بخش گل و گیاه دارد، اندام

ی تنهایود: برای جلوگیری از قاچاق به کشور، اقدامات وزارت جهاد کشاورزی بهشود.کیایی در پایان افزبخشی از آنها وارد کشور می

 ربط داریم./های ذیکافی نیست و نیاز به همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و دیگر ارگان
http://www.iana.ir/fa/news/۲۹۲۴۴/%D۹%۸۶%D۸%AC%D۸%A۷% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 مهمان خارجی 25تولیدکننده داخلی و  100المللی گل و گیاه زینتی بومی ایران/ حضور آغاز به کار سمپوزیوم بین

 .کار کردالمللی گل و گیاه زینتی بومی ایران امروز در شهر رامسر آغاز به سمپوزیوم بین

ز المللی گل و گیاه بومی ایران امروبه گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به رامسر، رئیس انجمن گل و گیاه ایران و رئیس سمپوزیوم بین

میلیارد دالر است، گفت: پس  250در نشست خبری این سمپوزیوم با بیان اینکه درآمد صنعت گل و گیاه در جهان ساالنه بیش از 

روند؛ این در حالی شمار میترین صادرکنندگان این محصوالت در جهان بهکلمبیا و کنیا و همچنین اتیوپی، بزرگاز کشور هند، 

 تری نسبت به ایران برخوردار هستند.های ضعیفاست که کشورهای نامبرده از زیرساخت

اد شده است، دستیابی به صادرات مناسب و های باالیی که در صنعت گل و گیاه ایران ایجپژمان آزادی افزود: با توجه به ظرفیت

ای قابل هگذارینیافتنی نیست.وی با اشاره به شرایط اقلیمی متنوع در ایران و سرمایهرسیدن به جایگاه درخور کشور، هدفی دست

یش حالی که ب توجهی که در این بخش شده است، بیان کرد: در بهترین حالت، صادرات گل و گیاه ایران پنج میلیون دالر است، در

ها و عرصه به کشت گل و گیاه اختصاص یافته و ظرفیت و پتانسیل ما برای صادرات بسیار هزار هکتار از اراضی در گلخانهاز پنج

اد: شود، ادامه دعنوان کاالی لوکس در جهان با آن برخورد نمیباالتر از این رقم است.آزادی با تأکید بر اینکه تولید گل و گیاه به

ور پذیری باالتری برخوردار شود و امکان حضدنبال ایجاد شرایطی باشیم که تولیدات گل و گیاه ایران از بازارپسندی و رقابتبه باید

ارند؛ شده باالیی دهای تولید، قیمت تمامدلیل هزینهدر بازار جهانی را پیدا کند.وی عنوان کرد: گل و گیاهان تولیدشده در کشور به

 تر از کشورهای پیشرو در این صنعت است.پذیری آنها پایینزان رقابتبه همین دلیل می

ا نشان های مالمللی گل و گیاه بومی ایران یادآور شد: گل و گیاه زینتی در ارزآوری نقش مؤثری دارد و بررسیرئیس سمپوزیوم بین

 زینتی به همراه داشته باشد. تواند بیش از یک میلیارد دالر ارزآوری صادرات گل و گیاهداده که این صنعت می

خست های شمالی رتبه نهای اصلی تولید گل و گیاه زینتی است، تأکید کرد: استانآزادی با بیان اینکه شمال کشور یکی از قطب

 میلیون دالر برسد. 300تواند در صادرات این محصوالت به تنهایی میتولید گیاه در فضای باز کشور را دارد و سهم آن ها به

وی هدف از برگزاری این سمپوزیوم را ایجاد تعامل سازنده میان کارشناسان، اساتید و دانشجویان ایرانی و محققان برجسته خارجی 

المللی گل و سازی مسیر همکاری علمی بین کشورهای مطرح در این صنعت دانست.بر اساس این گزارش، سمپوزیوم بینو روان

مهمان خارجی  25تولیدکننده داخلی و  100ماه سال جاری در شهرستان رامسر با حضور یبهشتارد 14تا  11گیاه بومی ایران از 

 شود./برگزار می
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۲۱/%D۸%A۲%D۸%BA%D۸%A۷%D 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 میلیونی داخلی اولویت توسعه کشت گیاهان دارویی/ بازگشت به جایگاه ایران در طب سنتی جهان 80بازار 

میلیونی داخلی است و در کنار آن حضور در بازارهای جهانی مورد  80در طرح توسعه کشت گیاهان دارویی اولویت عرضه با بازار 

وگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه همراه با توسعه کشت گیاهان طرح گیاهان دارویی امروز در گفت مجری.توجه قرار گرفته است

ریزی شده است، گفت: تولید استاندارد همراه با ایجاد بازار مصرف دو اصل اساسی در دارویی در مورد بازار مصرف آنها نیز برنامه

 با یکدیگر پیش برده خواهند شد.طرح توسعه کشت گیاهان دارویی است و همراه 

درصد از تولیدات بخش  15تا  10سال آینده این گیاهان  10آذر افزود: بر اساس طرح توسعه کشت گیاهان دارویی تا پیمان یوسفی

 دهد.گیرد و بخش مهمی از تجارت محصوالت کشاورزی ایران را به خود اختصاص میکشاورزی کشور را دربر می

عنوان بازار تواند از آن بهترین کشورهای منطقه است و میمیلیون نفر یکی از پرجمعیت 80ران با جمعیت حدود وی بیان کرد: ای

های تجاری نام برد، در نتیجه در طرح توسعه عنوان کشوری برای فرصتبزرگی برای مصرف محصوالت کشاورزی یاد کرد و از آن به

های بسیار دور استفاده از گیاهان دارویی ار داده شده است، ضمن اینکه ایرانیان از سالگیاهان دارویی اولویت بازار داخلی کشور قر

اند.مجری طرح گیاهان دارویی با اشاره به افزایش توجه مردم دنیا به مصرف و جایگزینی گیاهان دارویی به را در فرهنگ خود داشته

های اخیر رشد بسیار سال 10ز صنایع بزرگ جهان است که در جای شیمیایی، تأکید کرد: امروزه صنعت گیاهان دارویی یکی ا

آذر یادآور شد: کشورهای پیشرو در این صنعت با خوبی داشته و تبدیل به کسب و کار مهم و سودآور جهانی شده است.یوسفی

باال به فروش  های بسیارکنندگان محصوالتشان را با قیمتاستفاده از سابقه تاریخی خود در طب سنتی و استقبال مصرف

رسانند.وی اضافه کرد: این کشورها استقبال مردم را ارزشمند شمرده و برای جلب رضایت آنها و توسعه این صنعت در کشور می

 کنند.های شکیل و جذاب به بازار عرضه میبندیخود محصوالتشان را با کیفیت باال، مطابق با استاندارد جهانی و در بسته

اینکه چین، ایران و مصر سه کشور شناخته شده در طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی هستند، ادامه داد: ما آذر با بیان یوسفی

توانیم از این فرصت بزرگی که تاریخ پر افتخار کشورمان در اختیار قرار داده استفاده کنیم و با تولید استاندارد، برندسازی و نیز می

 ایران را به جایگاه اصلی خود در طب سنتی دنیا بازگردانیم.گذاری در این بخش توسعه سرمایه

های اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: این طرح مصداق واقعی وی در پایان با یادآوری اینکه طرح توسعه گیاهان دارویی جزو طرح

یی در ایجاد اشتغال در روستاها را های اصلی اقتصاد مقاومتی را دارد ضمن اینکه ظرفیت باالاقتصاد مقاومتی است؛ چرا که مؤلفه

 داشته و می تواند سهم بزرگی در ایجاد اشتغال پایدار در کشور را بر عهده بگیرد./
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۴۶/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۲ 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

دانشمند خارجی در  30شود/ حضور المللی گل و گیاهان زینتی بومی ایران برگزار مینخستین سمپوزیوم بین

 ترین رویداد علمی کشوربزرگ

اواسط تن از دانشمندان خارجی این حوزه  30المللی گل و گیاهان زینتی بومی ایران با حضور نخستین سمپوزیوم بین

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر رئیس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران امروز در گفت.شودماه در شهر رامسر برگزار میاردیبهشت

 المللی گل و گیاه توسط پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی، انجمن علمی گل وهای بومی و نمایشگاه بینالمللی گلگفت: سمپوزیوم بین

 شود.ماه در ایران برگزار میاردیبهشت 14تا  11( پس از دو سال پیگیری از ISHSالمللی باغبانی )گیاهان زینتی و با همکاری انجمن بین

وگو با خبرنگار ما محورهای این سمپوزیوم را گیاهان زینتی مقاوم به خشکی، تنوع زیستی و منابع محمدرضا شفیعی در گفت

اشت و دهی و کیداری اکولوژیکی، ژرم پالسم و اصالح کالسیک، راهبردهای اصالح پیشرفته، فیزیولوژی گلژنتیکی، محافظت و پا

اهلی کردن گیاهان زینتی وحشی برشمرد.وی با اشاره به استقبال خوب دانشمندان کشورهای خارجی مطرح از این سمپوزیوم، 

بلژیک، استرالیا، مکزیک، شیلی، ژاپن، چین، ترکیه و برخی از کشورهای گفت: این دانشمندان از کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، 

دهند.رئیس پژوهشکده گل و گیاه های روز خود را ارائه میهای علمی این سمپوزیوم مقاالت و یافتهآفریقایی هستند که در نشست

های اخیر ایران توانسته ان کرد و افزود: در سالنفر عنو 12کننده در این سمپوزیوم را زینتی ایران تعداد دانشمندان ایرانی شرکت

است با تحقیقات عملی درخور توجه جایگاه خود را در میان کشورهای مطرح این عرصه باال ببرد و دانشمند خود را در سطح 

ور دانست علمی کشترین رویدادهای المللی گل و گیاهان زینتی بومی ایران را از بزرگالمللی مطرح کند.شفیعی سمپوزیوم بینبین

، شودو بیان کرد: با توجه به کیفیت برگزاری این سمپوزیوم و افراد صاحب نامی که در آن حضور دارند و مقاالتی که ارائه می

المللی گل و گیاه شهر رامسر که توان آن را یکی از رویدادهای بزرگ عملی کشور نامید.وی حضور و بازدید از نمایشگاه بینمی

های شهر محالت و برگزاری نشست عملی در این شهر را از دیگر شود، سفر به گلخانهاین سمپوزیوم برگزار میهمزمان با 

 های در نظر گرفته شده برای مهمانان خارجی عنوان کرد./برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۵۵%D/۹%۸۶%D۸%AE%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42655/%D9%86%D8%AE%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

254 
 

 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 تدوین برنامه جامع توسعه کاشت و فرآوری گیاهان دارویی در اراضی شیبدار مازندران

ی سیصد و سومین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، رؤسای مراکز و مؤسسه ها

آموزشی و پژوهشی، مدیران دستگاه ها و واحد های اجرایی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران تشکیل 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، برنامه های تحقیقات، آموزش و .شد

 .رویی در استان مورد بحث، تبادل نظر و بررسی اعضای جلسه قرار گرفتترویج و نیز توسعه گیاهان دا

براساس این گزارش، در این نشست مقرر شد برنامه کامل اجرایی توسعه کاشت و فرآوری گیاهان دارویی در اراضی شیبدار استان 

 مازندران از طرف معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تدوین شود.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۷۶/%D۸%AA%D۸%AF%D۹%۸ 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

 هزار هکتار گندم در کشور کشت شده است 130میلیون و  5

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  130میلیون و  5مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری،  

اسماعیل اسفندیارپور .هزار هکتار کاهش یافته است 130کشور زیر کشت محصول گندم رفته که این میزان نسبت به سال گذشته 

هزار هکتار زیر  95هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت گندم ،  130رنا گفت: از مجموع روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ای

هزار هکتار گندم  100میلیون و  2وی افزود: در حال حاضر .کشت کلزا به عنوان گیاهی استراتژیک و سایر محصوالت رفته است

زار هکتار گندم دیم با میانگین برداشت یک هزار و ه 780میلیون و  3کیلوگرم در هکتار و  150هزار و  4آبی با میانگین برداشت 

رویکرد مهم وزارت جهادکشاورزی ، کاهش سطح زیر کشت گندم و  :وی اظهار کرد.کیلوگرم در هکتار کاشته شده است 530

 2در کاهش سطح زیر کشت گندم آبی از  1404افزایش بهره وری در واحد سطح است تا به اهداف طرح اقتصاد مقاومتی افق 

اسفندیارپور افزود: در حال حاضر کاهش سطح زیر .هزار هکتار دست پیدا کنیم 900هزار هکتار به یک میلیون و  500میلیون و 

کشت گندم با شیب مالیم در حال اجراست و این کاهش سطح با کاشت محصوالتی نظیر کلزا در گندم آبی و محصوالتی نظیر 

لگومای علوفه ای در گندم دیم جایگزین می شود تا این محصوالت ضمن کمک به ثبات و حبوبات ، نخود ، عدس ، چغندر پائیزه و 

وی اظهار کرد: سیاست های دولت تدبیر .پایداری در تولید گندم بتواند در سیستم غالت بنیان ، در کنار محصول گندم تولید شود

سیاست ها منطقی ، اصولی ، کارشناسی و قابل قبول و امید و وزارت جهاد کشاورزی در بحث تولید گندم نشان می دهد که این 

است و روند افزایش تولید طی سه سال گذشته و سال زراعی جاری نشان می دهد که کسب موفقیت در خودکفایی تولید گندم 

 .تصادفی و مقطعی نیست بلکه مجموعه سیاست ها و اقدامات فنی به افزایش میزان تولید منجر شده است

فایی گندم وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: این سیاست های قابل قبول باید ادامه پیدا کند تا شاهد پایداری مجری طرح خودک

 .خودکفایی در تولید گندم باشیم تا عالوه برتأمین نیازهای داخلی ، زمینه صادرات این محصول نیز فراهم شود

رف خرید گندم از کشاورزان کرد و این امر باعث شد تا کشاورزان هزار میلیارد ریال ص 147اسفندیارپور گفت : دولت سال گذشته 

 .به تولید این محصول رغبت بیشتری از خود نشان دهند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۷۶/۵%D-۹%۸۵%DB%۸C%D۹% 
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 گندم
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 هزار هکتار از اراضی در کشور 130میلیون و  5کشت گندم در 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت محصول گندم رفته  130میلیون و  5اسفندیاری پور گفت: در سال زراعی جاری، 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به گزارش.هزار هکتار کاهش یافته است 130که این میزان نسبت به سال گذشته 

هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت  130اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: از مجموع  جوان

 .یر محصوالت رفته استهزار هکتار زیر کشت کلزا به عنوان گیاهی استراتژیک و سا 95گندم ، 

میلیون و  3کیلوگرم در هکتار و  150هزار و  4هزار هکتار گندم آبی با میانگین برداشت  100میلیون و  2وی افزود: در حال حاضر 

وی اظهار کرد: رویکرد مهم .کیلوگرم در هکتار کاشته شده است 530هزار هکتار گندم دیم با میانگین برداشت یک هزار و  780

جهاد کشاورزی ، کاهش سطح زیر کشت گندم و افزایش بهره وری در واحد سطح است تا به اهداف طرح اقتصاد مقاومتی افق  وزارت

 .هزار هکتار دست پیدا کنیم 900هزار هکتار به یک میلیون و  500میلیون و  2در کاهش سطح زیر کشت گندم آبی از  1404

زیر کشت گندم با شیب مالیم در حال اجراست و این کاهش سطح با کاشت  اسفندیاری پور افزود: در حال حاضر کاهش سطح

محصوالتی نظیر کلزا در گندم آبی و محصوالتی نظیر حبوبات ، نخود ، عدس ، چغندر پائیزه و لگومای علوفه ای در گندم دیم 

ل سیستم غالت بنیان ، در کنار محصوجایگزین می شود تا این محصوالت ضمن کمک به ثبات و پایداری در تولید گندم بتواند در 

هزار میلیارد ریال صرف خرید گندم از کشاورزان کرد و این امر باعث  147اسفندیارپور گفت : دولت سال گذشته .گندم تولید شود

 .شد تا کشاورزان به تولید این محصول رغبت بیشتری از خود نشان دهند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۷۹۶۴/%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%%DA%AF%-AA 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

های هرز را کند/ کشاورزان فرصت مبارزه با علفهزار هکتار از مزارع گندم کشور را تهدید می 200سن، دو میلیون و 

 دست ندهنداز 

هزار  170هزار هکتار از مزارع گندم کشور نیاز به مبارزه بر علیه بیماری سن دارد که از این سطح در  200بیش از دو میلیون و 

 .هکتار آن عملیات مبارزه انجام گرفته و کار با سرعت ادامه دارد

رای ظهور های اخیر شرایط بایانا با بیان اینکه بارندگی وگو با خبرنگارمعاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت

ترین آفت گندم و جو در ایران است که در بیشتر مناطق و انتشار سن در مزارع گندم را افزایش داده است، گفت: سن گندم مهم

 های دیگراین آفت بیش از سالهای زیاد و رطوبت مناسب شدت شیوع دلیل بارندگیایران انتشار دارد، اما در سال زارعی جاری به

کند.یحیی ابطالی با تأکید بر اینکه در ایران مناطق کانون مشخصی برای آفت سن وجود ندارد، افزود: سن مزارع گندم را تهدید می

 ن بهگندم در ایران دارای تراکم و انتشار وسیعی در سطح مزارع است و در حال حاضر تقریباً تمامی مناطق کشت گندم و جو ایرا

این آفت آلوده هستند.به گفته وی، استفاده محض و گسترده از مبارزه شیمیایی در کنترل این آفت کافی نیست و کشاورزان باید 

هزار و برای مبارزه با سن از کنترل تلفیقی بهره بگیرند.معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور بیان کرد: در سطح هشت

ها نشان های این محصول انجام شده است و گزارشم در هفت استان عملیات مبازره با سایر بیماریهکتار از مزارع گند 200

 هزار هکتار از مزارع گندم کشور نیاز به عملیات مبارزه غیرسنی دارند. 115دهد که بیش از می

هزار هکتار از  700ده است که سه میلیون و بینی شهای هرز در مزارع، ادامه داد: پیشابطالی با اشاره به آغاز فصل مبارزه با علف

هزار  750های هرز داشته باشند و بر همین اساس تاکنون در بیش از یک میلیون و مزارع کشور نیاز به عملیات مبارزه با علف

ت که فرصت را های هرز انجام گرفته و همچنان ادامه دارد.وی از کشاورزان خواسهکتار از سطح این مزارع عملیات مبارزه با علف

تر اقدامات الزم را برای کاهش خسارات های هرز از دست ندهند و با مشاوره گرفتن از کارشناسان هرچه سریعبرای مبازره با علف

اش پدر سطح مزارع انجام دهند.ابطالی در پایان به کشاورزان توصیه کرد: تا زمانی که زمین گاورو است و امکان ورود تراکتور و سم

های هرز را انجام داده و به اتمام برسانند، چرا که در صورت تأخیر، انجام عملیات مبارزه ن وجود دارد، عملیات مبارزه با علفبه زمی

 آورد./ناپذیری را برای محصوالت به بار میشود و خسارات جبرانبسیار مشکل یا ناممکن می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۴۵/%D۸%B۳%D۹%۸۶%D-۸%AF% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 هزار تن گندم خوراکی در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران 30داد وستد 

 8گندم خوراکی بود. عالوه بر این در معامالت این روز  هزارتن 30تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز شاهد معامله 

 .تن جو داد و ستد شد 35تن روغن خام و  300تن شکر،  325هزار و 

 .هزارتن گندم خوراکی بود 30تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز شاهد معامله 

هزارتن گندم خوراکی بود. عالوه  30به گزارش بورس کاالی ایران، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز شاهد معامله 

 .تن جو داد و ستد شد 35تن روغن خام و  300تن شکر،  325هزار و  8بر این در معامالت این روز 

 14تن مواد شیمیایی،  942هزار و  14هزار تن وکیوم باتوم،  22د وستد تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی در معامالت خود دا

 .تن مواد پلیمری را تجربه کرد 579تن قیر و 211هزار و  5هزار تن لوب کات، 

 .تن مس در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی معامله شد 100هزار تن آلومینیوم و  3همچنین در معامالت روز چهارشنبه 

تن آرگون پتروشیمی شیراز در بازار فرعی از دیگر دادستدهای امروز بورس  50تن قیردر تاالر صادراتی و  990و هزار  22معامله 

 .کاالی ایران بود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۶۳/%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%-AF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42663/%D8%AF%D8%A7%D8%AF-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

259 
 

 گندم
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 گندم در دوراهی واردات و صادرات/ صادرات گندم منفعتی برای کشور ندارد

های باالی تولید و عدم رقابت با کشورهای تولیدکننده تنها بایستی برای پوشش مصرف داخل برنامه ایمانی گفت: با توجه به هزینه

گروه اقتصادی   صنعت، تجارت و کشاورزیعلی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندم در گفتگو با خبرنگار .ریزی نماییم

روند تولید گندم اظهار داشت: با توجه به شرایط مطلوب مرحله داشت گندم با اشاره به آخرین وضعیت  باشگاه خبرنگاران جوان،

 .میلیون تن برسد 14ای رخ ندهد تولید به مرز اگر اتفاق غیر منتظره شود در اکثر نقاط کشور پیش بینی می

 دن دولت یازدهم به سبب عواملی نظیررود، افزود: با روی کار آموی با بیان اینکه داشتن برنامه در تولید امری بسیار مهم به شمار می

های جدید علمی و آموزش کشاورزان توانستیم عملکرد در واحد سطح ها، ماشین آالت، انتقال تکنولوژی و یافتهتأمین به موقع نهاده

 .میلیون تن در سال گذشته رساندیم 14هزارتن به بیش از  600میلیون و  6را افزایش دهیم به طوریکه تولید را از 

به سبب برخی عوامل نظیر سوء مدیریت  92گفت: در سال  92هزارتن گندم در سال  800میلیون و  6ایمانی با اشاره به واردات 

نتوانستیم به عملکرد واقعی برسیم که درنهایت این امر آثار سوء واردات را به همراه داشت و این درحالی است که سال گذشته به 

 .جایی رسیدیم که عالوه بر پوشش مصرف داخل امکان صادرات گندم به بازارهای هدف فراهم شد

های باالی زی گندم با بیان اینکه صادرات گندم منفعتی برای کشور در بر ندارد، عنوان کرد: با توجه به هزینهرئیس بنیاد توانمند سا

تولید و عدم رقابت با کشورهای تولیدکننده تنها برای پوشش مصرف داخل باید برنامه ریزی نماییم و مابقی سطح زیر کشت گندم 

وی با اشاره به اینکه مشکلی در پرداخت مطالبات گندمکاران برای سال زارعی جاری .به تولید محصوالتی نظیر کلزا اختصاص دهیم

رداخت شود که پوجود ندارد، بیان کرد: با وجود تخصیص اعتبارات الزم و اعمال سیاست پرداخت دوبخشی بهای گندم، پیش بینی می

: مند هستند، تصریح کردن از نرخ خرید تضمینی گندم گالیهایمانی با بیان اینکه کشاورزا.مطالبات گندمکاران با تأخیر مواجه نشود

گندمکاران طبق سنوات گذشته امیدوار بودند که نرخ خرید تضمینی برحسب نرخ تورم اعالم شود، اما از آن جا که دولت طی سه 

ن رو این امکان برای سال درصد نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داده بود از ای 14سال اخیر بیش از متوسط نرخ تورم معادل 

 .زراعی جدید وجود نداشت که درنهایت این امر گالیه مندی کشاورزان را به همراه داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۷۲۸۱/%DA%AF%D۹%۸۶% 
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 فارس - ۹۶/۰۱/۲۳ : تاریخ

هزار تومان باشد نه  30درصد/ گوشت گوساله باید کیلویی  20وشت قرمز برای دامدار یک درصد و برای دالل گسود 

 هزار تومان 38

جانبی، قیمت گوشت گوساله در بازار باید کیلویی  شده و هزینه رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: با توجه به قیمت تمام 

  .رودها میرسد که سود آن فقط به جیب داللهزار تومان هم به فروش می 38هزار تومان باشد، اما این روزها تا  30

، در پاسخ به اینکه اخیراً شاهد افزایش قیمت گوشت گوساله در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی احمد مقدسی در گفت

ا آنکه قیمت تمام ، ب95در سال  ها است که او با رد این موضوع گفت:بازار هستیم و آیا علت این امر افزایش قیمت از سوی گاوداری

هزار تومان فروختیم و تنها دو 10ماه از سال آن را با زیان و کیلویی  10تومان بود،  300هزار و  10شده هر کیلو گوساله برای ما 

های وی اضافه کرد: قیمت گوساله زنده هر چقدر که باشد، پس از کشتار و محاسبه هزینه.هزار تومان رسید 11ماه پایانی سال به 

کننده هزار تومان به دست مصرف 30دار و هزار تومان به مغازه 26بی باید به دو برابر با اندکی افزایش برسد و در نهایت کیلویی جان

هزار تومان رسیده، در صورتی که هیچ افزایش قیمتی از سوی  38برسد، اما سوال اینجاست که چرا اکنون به قیمت حدود 

ئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و سازمان ر .ها صورت نگرفته استگاوداری

 تعزیرات حکومتی باید نسبت به افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله گوشت قرمز حساسیت بیشتری به خرج دهند، تصریح کرد:

برد و به به راحتی بدون هیچ گونه استرسی بیشترین سهم را می جانبی تولید، برای تولیدکننده است، اما دالل تمام مشقات و هزینه

شده گوشت در ایران به گویند، قیمت تماممقدسی در پاسخ به اینکه برخی می.ها افتاده استای تنظیم بازار به دست داللگونه

توا که به دلیل قرار گرفتن در خط اسدلیل فقر پوشش گیاهی مراتع، بسیار باالست، با رد این موضوع خاطر نشان کرد: تنها کشوری 

های صنعتی ندارد، برزیل است و اغلب کشورهای های فراوان، دارای مراتع سرسبز است و نیازی به خرید علوفه در گاوداریو بارش

این بهانه  هزار تن گوشت صنعتی در ایران را به 900توان تولید شان بیش از این است، در نتیجه نمیگوشت شدهجهان قیمت تمام

وی نقص زنجیره بین تولید تا مصرف را یکی از دالیل افزایش قیمت دانست و گفت: اگر این مسئله حل شود، هم .تعطیل کنیم

شود، را تأمین درصد نیاز داخل که وارد می 5کننده گوشت با پرواربندی دام، همان یابد و هم تولیدقیمت در بازار داخلی کاهش می

 .اتمان نیز افزایش خواهد داشت، چرا که هم اکنون نیز جزء کشورهای صادرکننده دام هستیمخواهد کرد و صادر
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۱۲۳۰۰۰۲۸۱ 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 سود دامدار ازگوشت قرمز

جانبی، قیمت گوشت گوساله در بازار باید کیلویی  شده و هزینه رییس انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: با توجه به قیمت تمام

 رود. احمد مقدسی،ها میرسد که سود آن فقط به جیب داللهزار تومان هم به فروش می 38هزار تومان باشد، اما این روزها تا  30

ماه از سال آن را با زیان و  10تومان بود،  300هزار و  10، با آنکه قیمت تمام شده هر کیلو گوساله برای ما 95گفت: در سال 

قیمت گوساله زنده هرچقدر که باشد، پس از  .هزار تومان رسید 11هزار تومان فروختیم و تنها دو ماه پایانی سال به 10کیلویی 

هزار  30دار و هزار تومان به مغازه 26جانبی باید به دو برابر با اندکی افزایش برسد و در نهایت کیلویی  هایکشتار و محاسبه هزینه

هزار تومان رسیده، در صورتی که هیچ  38کننده برسد، اما سوال اینجاست که چرا اکنون به قیمت حدود تومان به دست مصرف

 .تها صورت نگرفته اسافزایش قیمتی از سوی گاوداری

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۵۳/%D۸%B۳%D۹%۸۸%D۸%AF 
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 گوشت قرمز
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 هزار تومان/ سازمان حمایت پاسخگو باشد 33نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوساله 

های هزار تومانی خرید هر کیلو گوساله زنده از دامداران با احتساب هزینه 12رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به نرخ 

اران در احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاود.هزار تومان به دست مصرف کننده برسد 33الی  32جانبی و کشتار باید با نرخ 

با اشاره به آخرین وضعیت قیمت گوشت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،صنعت، تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگار 

های اخیر، اما مغازه داران برحسب عادت اقدام به رغم ثبات خرید نرخ گوساله از دامداران طی ماهیگوساله در بازار اظهار داشت: عل

زنده از دامداران با احتساب  هزار تومانی خرید هر کیلو گوساله  12وی افزود: با توجه به نرخ .نمایندها میافزایش هفتگی قیمت

هزار تومان به دست مصرف کننده برسد و حال سؤال اینجاست که چرا با قیمت  33الی  32های جانبی و کشتار باید با نرخ هزینه

 .شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می 40تا  38حدود 

مقدسی با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی دامداران صورت نگرفته است، گفت: با وجود سودجویی دالالن و مغازه داران 

 .ها سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان مسئول نظارتی باید پاسخگو باشدرویه قیمتمبنی بر افزایش بی 

 کاهش مجدد نرخ گوشت گوسفندی در بازار 

در حال حاضر هر کیلو  :گفت ت و کشاورزیصنعت، تجارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان به مشتری عرضه  37هزار تومان به مغازه دار و  34تا  33تومانی با نرخ  500شقه گوسفندی بدون دنبه با کاهش مجدد 

ش قیمت در بازار وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار افزود: با وجود کاهش تقاضا نسبت به عرضه احتمال استمرار روند کاه.شودمی

 .ها در بازار خواهیم بودبه گفته ملکی در صورت صادرات و قاچاق دام زنده همانند سال گذشته شاهد تنش قیمت.وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۷۵۳۱/%D۹%۸۶%D۸%B۱% 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 94ها بیشتر از مرغداران سود کردند/ افت قیمت مرغ در سال واسطه

ها سود قابل توجهی از فروش مرغ به دست ها در تمام سالها بستگی دارد، اما واسطهشدت به نوسان قیمت نهادهبازار مرغ اگرچه به

به گزارش خبرنگار ایانا، نوسان ممکن است در قیمت هر کاالیی اتفاق بیفتد، اما مردم .است اند که بسیار باالتر از سود مرغدارآورده

 14شوند. نگاهی اجمالی به روند قیمت مرغ طی دهد، کمی بیشتر نگران میبه خاطر نوسانی که در نرخ محصوالت خوراکی رخ می

غیر از دو سال، سیر صعودی داشته است. البته رشد متوسط  دهد که این عدد تقریبا همیشه به( نشان می1394تا  1380سال )از 

شود. طبق جداول منتشر شده از طرف انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، قیمت مرغ در سال درصد تخمین زده می 12.8آن 

هزار و به پنج 94تومان در هر کیلوگرم بوده است. در حالی که همین عدد در سال  97هزار و ها حدود یکفروشی، در عمده80

ترین آنها قیمت خوراک و جوجه است. توان برای این افزایش قیمت نام برد که مهمرسد. البته دالیل مختلفی را میتومان می 898

ها منطبق کرد. به عبارتی، ارتباط این دو، های قیمت نهادهتوان به راحتی منحنی مربوط به نرخ مرغ را بر منحنیای که میگونهبه

 195تومان بود، کنجاله سویا  97ها یک هزار و فروشیکه قیمت متوسط مرغ در عمده 80شود.در سال ای مستقیم تلقی میابطهر

کیلوگرمی در یک دوره پرورش با ضریب تبدیل  2.5شد. در صورت تولید مرغ تومان در هر کیلوگرم عرضه می 124تومان و ذرت، 

دهد. درصد را نیز کنجاله سویا تشکیل می 27درصد آن را ذرت و تقریباً  65از خواهد بود که دو، حداقل به پنج کیلوگرم خوراک نی

شد. به عبارتی مرغ تومان به طور متوسط از درب مرغداری خریداری می 697این شرایط در حالی است که همان سال، مرغ زنده 

 869تومان(،  207روزه )ریق هزینه خوراک و قیمت جوجه یکخریدند. با تفتومان از مرغدار می 742هزار و کیلویی را یک 2.5

های جانبی مانند سوخت، انرژی و درمان را کم کرد. رفت. البته باید از این مقدار، دستمزد کارگر، هزینهتومان به جیب مرغدار می

در نتیجه حلقه واسط )که اغلب  رسید.تومانی در هر کیلوگرم به دست مشتری می 400ها با سود فروشیحال همین مرغ در عمده

توان برای قیمت کرد.دو صعود جهشی را میهزار تومان سود میکیلویی، حداقل یک 2.5تعدادشان نامشخص است( با فروش مرغ 

ها با فروشیتومان در عمده 853که این نرخ از یک هزار و  87سال اخیر در نظر گرفت؛ یکی در سال  14این محصول در بازار طی 

وجو کرد. زیرا تومان رسید. البته باز هم باید دلیل آن را در باال رفتن قیمت سویا و ذرت جست 436تومان افزایش به دوهزار و  583

است که ناگهان قیمت  91تومان در هر کیلوگرم صعود کرده است. دومین جهش نیز مربوط به سال  53تومان و دومی،  137اولی 

 تومان باال رفت. 124تومان و ذرت  616تومان افزایش یافت. در این سال هم نرخ سویا  359و  هزاراین کاالی استراتژیک یک

تومان در هر کیلوگرم را تجربه کرد و در همین سال، کنجاله سویا نیز  901اتفاق افتاد که  93البته اوج صعود نرخ ذرت، در سال 

هزار و تومان و مرغ آماده طبخ، شش 493مت مرغ زنده چهارهزار و تومان را رد کرد. در سال مورد نظر، قی 703هزار و مرز یک

در نظر بگیریم، برای تولید هر کیلوگرم  80تومان شد. اگر ضریب تبدیل و میزان مصرف خوراک برای هر دوره را مانند سال  365

کروزه هزینه شده است. باز هم تنها تومان نیز جهت خرید جوجه ی 42هزار و تومان بابت خوراک و یک 228هزار و مرغ زنده، پنج

ها از تومان سهم واسطه 682رسید و چهارهزار و های جانبی( به مرغدار میتومان )بدون احتساب هزینه 962حدود چهارهزار و 

ا و هواع هزینهها از سود بازار، بیشتر از مرغداری بود که با انها سهم واسطهکیلویی بود. هرچند تقریباً در تمام سال 2.5فروش مرغ 

ها بود، بهتر شده طور علنی باالتر از تولیدکنندهها بهکه سود واسطه 80رو است، اما وضعیت نسبت به سال مخارج کلی و جزئی روبه

نیز افت  94تومان کاهش یافت، در سال  9که نرخ مرغ آماده طبخ، تنها حدود  84و این فاصله بهبود یافته است.به غیر از سال 

تومان تنزل پیدا کرد. هرچند که  898هزار و تومان به پنج 365هزار و صدی نرخ این محصول اتفاق افتاد و از ششهفت در

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دانند، اما نباید فراموش کرد که در همان سال، کارشناسان صنعت طیور، علت اصلی این کاهش را در عملکرد شرکت پشتیبانی می

ومان پایین آمد و امکان نزول قیمت مرغ زنده را فراهم ساخت. در این سال نیز سود ت 259و  190نرخ ذرت و سویا نیز به ترتیب، 

قیمت جوجه  94تا  80های بین شود.در فاصله سالتومان برآورد می 893تومان و سود مرغدار چهارهزار و  525دالل، چهارهزار و 

طور متوسط رشد داشته است، اما درصد به 13.5ه درصد و مرغ زند 15.4درصد، کنجاله سویا  13.2درصد، ذرت  12.3یکروزه، 

ها و تورمی که در کل اقتصاد ریشه دوانده، به نسبتی نیست که دهند که سود مرغداران با افزایش قیمت نهادهآمارها نشان می

ه تر از آنچه کتی پایینهای جاری خود را جبران کند؛ بنابراین به ناچار وارد منطقه ضرر شده و محصول خود را با قیمبتواند هزینه

 رساند./باید باشد، به فروش می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۰۴/%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸% 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 هزینه تولید گوشت مرغ در ایرانعامل افزاینده  11

ه ای است کترین آنها هزینه تمام شدهتواند در کاهش یا توقف صادرات مرغ از کشور، مؤثر باشد که یکی از مهمعوامل مختلفی می

به  دهند، با توسلصورت مستمر صادرات انجام میبه گزارش خبرنگار ایانا، معموالً کشورهایی که به.شودبرای تولید صرف می

رسند. این در حالی است که طبق اعالم ای خود و تولید انبوه و همچنین ثبات قیمتی به هدف خود میهای بزرگ زنجیرهشرکت

دهد. البته تنها شدت افزایش میهای تولید را بهعامل در ایران وجود دارد که هزینه 11انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، 

 درصد آن از عهده وی خارج است. این عوامل شامل موارد زیر است: 70ختیار مرغدار بوده و درصد این موارد در ا 30

درصد هزینه را  70دلیل وابستگی شدید به واردات و تعرفه و عوارض سنگین وارداتی بسیار باالست و حدود قیمت مواد اولیه به -1

 دهد.تشکیل می

 ود.شوکار که توسط بخش دولتی مرتباً به بخش خصوصی تحمیل میمحیط کسب ها و عوارض باالی ناشی از ساز و کارهزینه -2

 نرخ باالی تورم. -3

 نرخ باالی منابع مالی ازجمله سیستم بانکی که باالترین نرخ را در دنیا دارد. -4

ی و کنندگان به بازسازها به دلیل حاشیه سود پایین و توجه نکردن تولیدآالت، تجهیزات و ساختمان مرغداریفرسودگی ماشین -5

 نوسازی آن به ویژه ضرر و زیان و رکود اقتصادی چند سال اخیر که مزید بر علت ذاتی آن شده است.

 دلیل ساختار سنتی صنعت.وری بهپایین بودن بهره -6

 های مختلف تولید.ای فراوان در بین حلقهوجود عوامل واسطه -7

 ای.های بزرگ زنجیرهنبود شرکت -8

 ای و پراکنده و خرده مالکی صنعت.ختار جزیرهسا -9

 های مرتبط بر امکان تولید محصوالت صادراتی.گذار و تشکلنبود اعتقاد در تولیدکننده و سیاست -10

 ریزی تولید.های پرفراز و نشیب در برنامهسیاست -11

امکان تأمین تسهیالت ارزان برای این بخش، البته این انجمن، راهکارهایی را نیز برای حل مشکالت موجود مطرح کرده است. 

های صادراتی، تدوین حمایت جدی از تشکیل زنجیره تولید، اختصاص بودجه برای اصالح ساختار تأسیسات، ارائه مشوق

های کنترلی در صورت باز شدن راه صادرات و بهبود وکار و برداشته شدن سیستمهای بهداشتی برای بهبود محیط کسبپروتکل

 ترین مواردی است که مسئوالن این انجمن بر آن تأکید دارند./یط تولید از مهمشرا
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۲۷/۱۱%D-۸%B۹%D۸ 
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 گوشت مرغ
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 تومان رسید 7050نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن / قیمت مرغ به 

 .یوسف خانی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ورزی صنعت، تجارت و کشامهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

، مرغ آماده 700هزار و  4تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  100از کاهش  جوان،

 .تومان است 50هزار و  7و خرده فروشی  400هزار و  6های صنفی ، توزیع درب واحد250هزار و  6به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 50هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  50هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

هزار  15و فیله مرغ  13ون کتف ، سینه بد12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

ها در بازار اعالم کرد و ادامه داد: طی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا در بازار را عامل اصلی روند نزولی قیمت.تومان است

 .ابدها نیز افزایش ینرخشود که در ابتدای ماه با بهبود تقاضا ها در بازار ادامه دارد اما پیش بینی میچند روز آینده روند کاهش قیمت

الی  100هزار و  6وی در خصوص آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار بیان کرد: در حال حاضر میانگین نرخ هر کیلو تخم مرغ 

تومان  500هزار و  5تومان است که طی روزهای آتی در پی گرمای هوا و کاهش تقاضا احتمال افت قیمت به مرز  200هزار و  6

 .شودمیپیش بینی 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۷۵۹۵/%D۹%۸۶%D۸%B۱ 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 های برداشت گندم در استان سمنانبررسی میزان و دالیل افت دانه در کمباین 

توان به سادگی دریافت که با کاهش دو درصد از ریزش در اراضی استان، ساالنه میانگین ریزش استاندارد جهانی می با توجه به

شود که عالوه بر افزایش درآمد میلیارد ریال از برگشت سرمایه ناشی از عدم ریزش کمباین نصیب کشاورزان استان می  25حدود 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی .شودگندم نیز میکشاورزان، موجب کاهش وابستگی به واردات 

کشاورزی، مهندس زین العابدین امیدمهر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

 .اشت گندم در استان سمنان پرداختهای بردمنابع طبیعی سمنان در تحقیقی به بررسی میزان و دالیل افت دانه در کمباین

کمباین در  137براساس این گزارش، به منظور تعیین عوامل مؤثر بر میزان تلفات دانه در برداشت مکانیزه گندم، آزمایشی با ارزیابی 

گشت اتور برسطح مزارع استان سمنان اجرا شد. نتایج نشان داد بیشترین افت گندم در مرحله برداشت مربوط به هد کمباین و الو

درصد آن تلفات کمباین و دو درصد آن  5.8درصد است که  7.8دانه است. در استان سمنان میانگین تلفات دانه در برداشت گندم 

درصد و ناشی از ضعف عملکرد دماغه کمباین بود. تلفات ناشی از  3.8تلفات طبیعی بود. بیشترین تلفات مربوط به کمباین به میزان 

فلک، دور زیاد چرخ فلک( ها(، چرخ فلک )نوع چرخ  در استان سمنان عمدتاً ناشی از واحد برش )شکستگی انگشتی آوری واحد جمع

 4.6درصد آن به صورت دانه شکسته و  6.4ها، به طور میانگین حدود  بود. از مواد وارد شده به مخزن دانه کمباین و ارتفاع برش

 وکلش بود.  هدرصد آن به شکل مواد ناخالصی مانند کا

توان به سادگی دریافت که با کاهش دو درصد از ریزش در اراضی استان، سالیانه حدود با توجه به میانگین ریزش استاندارد جهانی می

شود که عالوه بر افزایش درآمد کشاورزان، میلیارد ریال از برگشت سرمایه از عدم ریزش کمباین نصیب کشاورزان استان می  25

 شود.ش وابستگی به واردات گندم نیز میموجب کاه
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۶۷/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸ 
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 آیانا - ۱۳۹۵اسفند  ۲۲تاریخ: 

 شودامروز رونمایی می« اتاق»اپلیکیشن 

همزمان با برگزاری آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق  1395اسفند  22اقتصادی ایران )اتاق( یکشنبه سامانه همراه فعاالن 

  .، رونمایی خواهد شد1395بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 

ت نمایندگان اتاق همزمان با برگزاری آخرین نشست هیا 1395اسفند  22سامانه همراه فعاالن اقتصادی ایران )اتاق( یکشنبه 

 .، رونمایی خواهد شد1395بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 

 .اتاق ایران از فعاالن اقتصادی دعوت کرده است برای نصب این اپلیکیشن اقدام کنند« فاوا»واحد  

جستجو در سامانه کارت بازرگانی دایرکتوری اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با امکان  

هوشمند، استعالم اعتبار کارت بازرگانی و عضویت، استعالم اعتبار گواهی مبدا، ثبت نام هیات های اعزامی و پذیرشی تجاری بخش 

 .های از خدمات ارائه شده در اپلیکیشن اتاق است

ای مختلف هها و کانالفعاالن اقتصادی کشور شامل گروهاین اپلیکیشن همچنین یک بستر ارتباطی قوی به عنوان شبکه اجتماعی  

 .وگوی آنالین تجار و فعاالن اقتصادی کشور در زمینه های مختلف با هم را فراهم می کندایجاد کرده که امکان گفت

در دسترس قرار گرفته است. برای نصب اپلیکیشن به وب سایت   iOSو  Androidاپلیکیشن اتاق در دو نسخه

 www.otagh.meهای زیر استفاده کنیدمراجعه یا از لینک. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۱۸۰۱/%D۸%A۷%D۹%B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.otagh.me/
http://www.iana.ir/fa/news/41801/%D8%A7%D9%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

270 
 

 متفرقه
 ناآیا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 اجرای طرح ضیافت ماه رمضان

حسن عباسی معروفان معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران از اجرای طرح توزیع کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان خبر  |فارس

داد و گفت: امسال نیز همچون سال گذشته طرح ضیافت ماه مبارک رمضان برای توزیع کاالهای اساسی ازجمله برنج، شکر و روغن 

میلیون و 3 شود. به گفته او، برای تنظیم بازار برنج با ای در سراسر کشور اجرا میجیرههای زنبا قیمت دولتی و از طریق فروشگاه

التفاوت آن شود و مابههزار تن در داخل کشور تولید می400میلیون و 2هزار تن از این محصول نیاز داریم که رقمی حدود 200

 .کنیمن، هند، تایلند و اروگوئه وارد میهزار تن را از کشورهایی همچون پاکستا800تا  600چیزی حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۶۳/%D۸%A۷%D۸%AC 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

بودن، تولید مقاالت پرارجاع و کاربردی بودن سه شرط دریافت  عنوان برنده جایزه هوبر اعالم شد/ جوانکاوه مدنی به

 جایزه

، درباره شرایط دریافت این 4شد. وی در گفتگو با شبکه  2017کاوه مدنی، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن برنده جایزه هوبر سال 

تی پر ارجاع داشته باشند و مطالعات آن ها گذرد، مقاالسال از زمان اخذ دکترای آن ها نمی 12جایزه گفت: کسانی که بیش از 

به گزارش خبرنگار ایانا، کاوه مدنی استاد امپریال کالج لندن در .کننددردی از جامعه را درمان کرده باشد، جایزه هوبر را دریافت می

ای ادامه تحصیل در در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز دانش آموخته شد. وی پس از آن بر 1382سال 

التحصیل شد. او در سال در رشته منابع آب از دانشگاه لوند فارغ 1384مقطع کارشناسی ارشد به کشور سوئد رفت و در سال 

مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس اخذ کرد. پس از آن  1388

زیست در دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید گذراند.وی در سال جاری ا هم در رشته اقتصاد و سیاست محیطدوره پسا دکتری خود ر

های تخصیص منابع محدود آب با تلفیق ( موفق شد جایزه هوبر را به دلیل تحقیقات پیشگامانه در توسعه روش2017میالدی )

هزار عضو  150ریافت کند. انجمن عمران آمریکا دارای بیش از ( دASCEمفاهیم حل مناقشات از انجمن مهندسان عمران آمریکا )

 کند.کشور دنیا است که همه ساله، به سه تا پنج نفر از محققان جوان جایزه هوبر را اهدا می 177از 

از مهم ترین  سیما درباره نحوه اعطای جایزه تحقیقاتی هوبر گفت: این جایزه یکی 4استاد امپریال کالج لندن که در گفتگو با شبکه 

 شود.ترین جایزه تحقیقاتی است که حداکثر به پنج نفر، اهدا میجوایز انجمن مهندسین عمران آمریکا است و پر اهمیت

های مختلف مهندسی هایی در زمینهگذرد و به موفقیتسال از زمان اخذ دکترای آن ها نمی 12وی افزود: کسانی که بیش از 

های تحقیقاتی خوبی را کسب کرده باشند، تی ارایه بدهند که ارجاعات خوبی داشته باشد و بودجهیابند یا مقاالعمران دست می

کنند و این افتخاری است که نصیب من همچنین مطالعات آنها دردی از جامعه دوا کرده باشد، هر سال این جایزه را دریافت می

توان بهره برد، گفت: در حل مشکالت محیط زیست ایران می شده است.مدنی در پاسخ به این پرسش که چگونه از تحقیقات وی

یکی از مهم ترین فاکتورهایی که برای این جایزه لحاظ شده است، آن است که مطالعات افراد، چقدر مشکالت جامعه را درمان 

هایی که در جاهای مختلف درس کند.وی ادامه داد: خوشبختانه در تعامالتی که با ایران داشتم، توانستم در تبدیل برخی باورها ومی

گیری در بخش آب، در عمل با ها بوده و اینکه چرا تصمیمدنیا گرفتیم، موثر واقع شوم. تحقیقات من در زمینه تصمیم گیری

های محیط زیستی ساده است اما در میدان ها متفاوت بوده است.استاد امپریال کالج لندن عنوان کرد: حل برخی از چالشتئوری

 گیرد و چگونهکند که بفهمیم چرا این مشکالت شکل میشویم. در واقع تحقیقات من کمک میبا مشکالت جدی مواجه می عمل،

 توان از آنها فاصله گرفت.وی امیدوار است که از نتایج تحقیقاتش بتوان برای حل مشکالت ایران نیز بهره برد.می

دسی عمران معرفی شده بود. همچنین اتحادیه علوم زمین اروپا نیز در چهره جدید مهن 10به عنوان  2012کاوه مدنی در سال 

 سال گذشته وی را به عنوان یکی از چهار دانشمند برجسته جوان معرفی کرد./
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۵۵/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۸ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

تحقیر محیط زیست در عصر روشنگری/ محیط زیست چگونه به حوزه نظریه ها راه یافت؟/ آیا مشکالت زیست 

 محیطی بر اساس آسیب های بالقوه شان رتبه بندی می شوند؟

تهران است. وی هم اکنون عضو انجمن جامعه  جامعه شناسی توسعه روستایی از دانشگاه -شهروز فروتن کیا دکترای علوم اجتماعی

 .شناسی ایران و عضو کارگروه توسعه و منابع ملّی مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد است

 زاده:وحید اسالم -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ران است. وی هم اکنون عضو جامعه شناسی توسعه روستایی از دانشگاه ته -شهروز فروتن کیا دکترای علوم اجتماعی

انجمن جامعه شناسی ایران و عضو کارگروه توسعه و منابع ملّی مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد است. 

دکتر فروتن کیا با همکاری دکتر عبدالرضا نواح کتاب جامعه شناسی محیط زیست را تألیف کرده است. در این گفت 

دی در رابطه با محیط زیست مطرح کرده است. فروتن کیا، در گفت و گوی حاضر وگو دکتر فروتن کیا مباحث جدی

شیوه های رسیدن به فرامادی گرایی در نگرش اینگلهارت، نگاه برساخت گرایان به محیط زیست، اکوفمینیست ها و 

اره محزط زیست اکوسوسیالیست ها در باره محیط زیست می پردازد و اولویت های هر یک از دیدگاه های مذکور در ب

 را بیان می کند.

************ 

های مادی  آغاز شد، ارزش 1960های اساسی که در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی از دهۀ  با ظهور شواهدی مبنی بر تغییر در ارزش

گرایی و شد. این تغییر به اصطالحات مادی  های فرامادی نامیده می شدن توسط چیزی شده بودند که ارزششروع به جایگزین

سازی شد. مؤلفۀ مرکزی ارزش های فرامدرن، فرامادی گرایی است. اصطالح فرامادی گرایی اشاره به مجموعه فرامادی گرایی مفهوم

ای از اهداف دارد که بعد از رسیدن مردم به امنیت مادی، بر آن ها تأکید می شود. چراکه آن ها به امنیت مادی رسیده اند. ظهور 

 هاست. فرامادی گرایان برایشدن دیدگاه ها نیست، بلکه صرفاً یک تغییر در اولویتنمایانگر وارونگی و معکوسفرامادی گرایی، 

امنیت مادی و اقتصادی ارزش منفی قائل نیستند؛ بلکه همانند افراد دیگر برای آن ها ارزش مثبتی نیز قائل هستند. اما آن ها 

از وجود و کیفیت زندگی می دهند. اینگلهارت، عضو پیشرو این دیدگاه، می گوید که گرایان، اولویت بیشتری به ابربرخالف مادی

ارزش های مردم غرب از تأکید زیاد بر رفاه مادی و امنیت جانی، به تأکید بیشتر بر کیفیت زندگی تغییر کرده است. به نظر 

دنبال غذا هستند، تا رضایت زیبایی شناختی.  اینگلهارت حس زیبایی طلبی کم و بیش جهانی است، اما مردم گرسنه، بیشتر به

اینگلهارت دلیل اصلی این تحول در جوامع غربی را امنیت اقتصادی و جانی بی سابقۀ پس از جنگ جهانی دوم دانسته و معتقد 

 زندگی است که در این کشورها دولت رفاه عمومی، ظهور گسترده ای داشته است. این تحوالت باعث تغییر نگرش کلی افراد در

شان شده است. تعریف و تقسیم بندی ای که اینگلهارت از ارزش ها ارائه می دهد، به صورت ارزش های مادی/ فرامادّی و مبتنی بر 

مفهوم سلسله مراتب مازلو است. او نیازهای زیست شناختی )امنیت اقتصادی( و نیاز امنیتی )امنیت جانی( را به لحاظ این که 

عی ربط دارند، به عنوان نیازهای مادی )طبیعی( در نظر گرفته و ارزش های متناظر با آن ها را ارزش های مستقیماً به حیات طبی

مادی نام نهاده است و بقیۀ نیازها، یعنی نیاز به عزت نفس، زیبایی شناسی و تحقق نفس را تحت عنوان کلی نیازهای اجتماعی و 

آن ها را نیز ارزش های فرامادی نام نهاده است. او در بیان سلسله مراتب نیازها،  خودشکوفایی نام نهاده است و ارزش های متناظر با

های دیگری فکر کنند، بلکه اولویت ارزشی آن ها،  معتقد است که اگر مردم، فقیر و گرسنه باشند، نمی توانند به جز بقا، به ارزش
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این نیازها، شرایط برای توجه به زیبایی شناختی و رضایت ذهنی  کردن نیازهای اولیه شان است. تنها در صورت گذر افراد ازبرآورده

تواند به صورت تأکیدی بر آزادی شخصی و سیاسی، مشارکت و اظهار  ها و تغییرها می شود. به اعتقاد وی، این ارزش فراهم می

لف دارند، پذیرش ایده ها و سبک نظر بیشتر در مورد حکومت، اجتماع و شغل، برابری، مدارا با اقلیت ها و کسانی که عقاید مخا

های جدید زندگی، حفاظت از محیط زیست و توجه به کیفیت مسائل زندگی تبلور یابند. با توجه به تقسیم بندی اینگلهارت، توجه 

به محیط زیست و احساس مسئولیت در قبال آن، ذیل نیازهای فرامادی و شاخۀ زیباشناختی ذهنی قرار می گیرد. براساس این 

یه، عالقه به محیط زیست ارزشی فرامادی است و نگرش های محیط مدارانه در بین افراد مرفه وجود دارد، زیرا نیازهای مادی نظر

آنان از غذا تا امنیت ارضا شده است. بنابراین کشورهای در حال توسعه نمی توانند توجه زیادی به مسائل زیست محیطی نشان 

 ویش را برطرف نکرده اند.دهند، زیرا آن ها نیازهای اساسی خ

 چگونه با رویکرد برساخت اجتماعی مسائل محیط زیست را تحلیل کنیم؟

ابتدا باید از خود پرسید چرا بعضی از دعاوی زیست محیطی از جمله زاینده رود به عنوان مشکالت اورژانسی در نظر گرفته می 

شوند، در حالی که مسائل دیگر از جمله هورالعظیم جدی گرفته نمی شود و مورد غفلت واقع می شوند. پاسخ این سوال را باید در 

این مسائل فهمید مثالً این که تاریخچۀ این دعاوی چیست؟ چگونه شکل گرفته اند؟ چه کسانی بستر اجتماعی تاریخی و سیاسی 

این دعاوی را مطرح کرده اند؟ دربارۀ آن ها چه می گویند؟ چگونه می گویند؟ قدرت های نابرابر گروه های اجتماعی چه تأثیری بر 

هستند و در چه زمینه هایی مخالفت می کنند؟ برای فهم  شکست یا موفقیت این دعاوی دارند؟ چه کسانی مخالف این دعاوی

مسائل زیست محیطی باید از نزدیک نگاهی به فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیندازیم که به واسطۀ آن ها شرایط زیست 

ان اجتماعی سهیم اند.برساخت گرای "وضعیت بحران"محیطی خاص، خطر آفرین معرفی می شوند و به این ترتیب در ایجاد 

می شوند و این فرآیند ساخته  "ساخته"معتقدند که مشکالت زیست محیطی تا اندازه ای در جامعه و به صورت اجتماعی خلق و 

شدن می تواند آزموده، فهمیده و توضیح داده شود. با این کار آشکار می شود که آیا یک مشکل زیست محیطی واقعاً همان قدر که 

ی گویند جدی هست یا نه. برساخت گرایان اجتماعی، اگرچه اعتبار دغدغه های مربوط به آلودگی، کمبود مطرح کنندگان دعاوی م

انرژی، و تکنولوژی های جدید را انکار نمی کنند، اما اصرار دارند که وظیفۀ اصلی جامعه شناسان محیط زیست این نیست که این 

ن مشکالت حاصل فرایندهای پویای اجتماعی مانند تعریف، مذاکره و مشکالت را ثابت کنند، بلکه این است که نشان دهند ای

مشروع سازی هستند. به طور خالصه، برساخت گرایی اجتماعی نیروهای قابل توجه طبیعت را انکار نمی کند. بلکه می گوید که 

ت ه رتبه بندی دعاوی مشکالت زیسمیزان و روال این تأثیر بستگی به برساخت انسان دارد. به عالوه، برساخت گرایان می گویند ک

محیطی توسط عاملین اجتماعی، همیشه با ضرورت های واقعی تطابق ندارد: بلکه نشان دهندۀ ماهیت سیاسی تنظیم دستورالعمل 

هاست. به عنوان مثال این که مسأله کم آبی در استان های مرکزی ایران از جمله اصفهان و سمنان و یزد و کرمان بیشتر از سایر 

استان ها خبر ساز و تصویب می شود که برای رفع مشکالت شان آب خزر و آب کارون به این مناطق انتقال داده شود لزوما به 

خاطر کویری بودن این مناطق و یا بحران کم آبی نیست بلکه به خاطر این است که بیشتر رئیس جمهوری ها و وزرا و مدیران بلند 

از این چند استان بوده اند. با فهم این مساله می توان گفت چرا پروژه عظیمی برای احیای تاالب پایه سیاسی در طول دو دهه اخیر 

های پلدختر در نظر گرفته نمی شود و حتی بحران آن خبرساز هم نمی شود و یا این که مردم در رامشیر آب آلوده مصرف می 

و مفاهیم موجود در جامعه و از همه مهمتر معادالت سیاسی می کنند اما صدای شان به جایی نمی رسد. مشخصاً افکار، نظریه ها 

توانند نحوۀ درک شدن، تمجید شدن و مورد تفکر قرار گرفتن محیط زیست طبیعی را شکل دهند. بنابراین مشکالت زیست 

دلیل  یطی به اینمحیطی ظاهراً بر اساس اهمیتی که می یابند رتبه بندی می شوند. این طبقه بندی اجتماعیِ مشکالت زیست مح
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صورت می گیرد که دعاوی مشکالت زیست محیطی در یک زمینۀ اجتماعی متغیر مطرح می شوند و تحت تأثیر افکار علمی، 

 سیاسی، شرایط اقتصادی و نگرش های فرهنگی قرار می گیرند. از این رو باید همیشه این سواالت را با خود مرور کرد:

سیب های بالقوه شان رتبه بندی می شوند یا این طبقه بندی بر اساس معیارهای دیگری آیا مشکالت زیست محیطی بر اساس آ

صورت می گیرد؟ آیا گروه های قدرتمند می توانند از برمال شدن بعضی از مشکالت جلوگیری کنند یا گروه های اجتماعی ضعیف 

ار را انجام دهند؟ از نظر برساخت گرایان این دقیقاً تر می توانند صدای شان را به گوش آن ها برسانند؟ چگونه می توانند این ک

همان نقطه ای است که جامعه شناسی می تواند با بررسی تمام دعاوی مشکالت زیست محیطی، مطرح کنندگان و مخالفان این 

هانه مردم در دعاوی، راهکارهای مفیدی را ارائه کند. مزیت عمده ی برساخت گرایی این است که می تواند مشارکت وسیع و آگا

مسائل زیست محیطی را تسهیل کند. به طور کلی می توان نتیحه گرفت که برساخت گرایی اجتماعی، جهت گیری مناسبی برای 

بررسی ابعاد اجتماعی مسائل زیست محیطی است و شامل هدایت سیاست ها ، فرایندهای طرح مطالعات و ساخت دانش زیست 

 محیطی می شود.

یط زیست با وضعیت چرخه تولید و حفظ آن مواجه اند، برای توازن بخشی به آن ها چه دیدگاهی دولت ها در حوزه مح

 وجود دارد؟

در جامعه شناسی محیط زیست، شاید مؤثرترین تبیین از رابطۀ بین سرمایه داری، دولت و محیط زیست را بتوان در کتاب آلن 

ایبرگ با کمک گرفتن از اصول اقتصاد سیاسی مارکسیستی و جامعه . اشن"محیط زیست: از مازاد تا کمیابی"اشنایبرگ یافت، 

شناسی نو وبری، خطوط کلی ماهیت و خاستگاه روابط متضاد میان رونق اقتصادی و اختالل زیست محیطی را ترسیم کرد. دیدگاه 

ناسی محیط زیست است، اساساً یکی از دو مدعی بزرگ در عرصه نظری جامعه ش "چرخه تولید"اشنایبرگ و همکارانش با نام 

ا را مفهومی که توجه م"توسط اشنایبرگ، و گولد به عنوان  "چرخه تولید"نظریه ای که تا امروز تأثیرگذار باقی مانده است. نظریه 

تعریف شد. این نظریه تأکید دارد که همه ما جزئی از یک نظام هستیم که باید به  "به نهادها و ساختار اجتماعی جلب می کند

ادامه دهد، به تولید مستمر و بیشتر ادامه دهد و مصرف کنندگانی را پدید آورد که این تولیدات را مصرف کنند. این فرایند رشد 

ه چرخ"احتیاج فزاینده ای به انرژی و منابع دارد و باعث می شود که ضایعات صنعتی و مصرفی به طور دائم ایجاد شوند. نظریه 

ساخته شده است. اولی گسترش قابلیت تکنولوژیکی است. همراه با این پروسه، مخصوصاً در  حول برهم کنش دو فرایند "تولید

جوامع صنعتی مدرن، ضرورت استفاده از این قابلیت به منظور ایجاد پشتوانه اقتصادی برای جمعیت، گسترش یافته است. دومین 

حتی زمانی که بسیاری از تصمیم گیرندگان می دانند که فرایندِ چرخه تولید، تفوق ارجحیت رشد اقتصادی را به بار می آورد، 

نتیجه احتمالی این ارجحیت می تواند ایجاد اختالل در زیست بوم باشد. در نظام سرمایه داری عملکرد شرکته ای خصوصی و 

صنعتی را تقویت  مدیران دولتی، و نیز شهروندان مصرف کننده و گروه های کار، همگی در هم می آمیزند تا خاصیت چرخه انباشت

کنند. طبق نظر اشنایبرگ بحران زیست محیطی، در ابتدا، به علت وجود گرایش شدید به سوی چرخه تولید که به لحاظ زیست 

محیطی مخرب بود، شکل گرفته است. در این جا بر این ویژگی به عنوان نقش محوری روش تولید سرمایه داری که منجر به خلق 

این مزیت را دارد که  "چرخه تولید"م امکان غلبه بر آن ها می شود تمرکز شده است. تحلیل مشکالت زیست محیطی و عد

مشکالت حاضر زیست محیطی را در نامنصفانه بودن سیستم های سیاسی و اقتصادی ساخت بشر جای می دهد ولی تفکرش 

رند که چگونه چرخه تولید از طریق دو نهاد منحصراً بر اساس منطق سرمایه داری بنا شده است. اشنایبرگ و گولد ابراز می دا

از قلب خانواده گرفته تا محیط کار، نیروهای نهادینه شدۀ پرقدرتی در "خانواده و کار سازمان یافته عمل می کند. آن ها می گویند 

ی به وجود ۀ صنعتدر جوامع پیشرفت"تنش دیالکتیکی"به زعم اشنایبرگ یک  "کارند تا افراد را به سوی مصرف بیشتر سوق دهند.
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می آید که پیامد کشمکش بین چرخه تولید و تقاضا برای محافظت از محیط زیست است. او این را به عنوان شکافی میان ارزش 

های مصرفی، مثالً ارزش حمایت از گونه های منحصر بفرد حیوانات و گیاهان، و ارزش مبادله، که ویژگی کاربرد صنعتی منابع 

با ظهور حفاظت از محیط زیست به عنوان یک عنصر مهم در دستورالعمل سیاسی حاکمان، دولت باید  است، توصیف می کند.

تعادل نقش دوگانۀ خود را باال ببرد، به عنوان تسهیل کنندۀ انباشت سرمایه و رشد اقتصادی و نیز به عنوان تنظیم کننده و مدافع 

 محیط زیست.

چه رویکردی باعث شده که این بحث جهانگیر شده و در ایران نیز مطرح  شما بحث اکوفمنیسم را نیز مطرح کرده اید،

 شود؟

اکو فمینیسم شاخه ای از فمینیسم است که، رابطۀ میان زنان و طبیعت را نشان می دهد. استدالل اصلی اکوفمینیست ها این است 

 -کوفمینیسم نقش جنسیت را در روابط اجتماعیا "سرکوب مردساالرانه زیر عناوین سود و پیشرفت، طبیعت را از بین می برد."که 

محیط زیست برجسته می کند. به نظر آن ها مسائل محیط زیست نتیجه سلطه مردان هستند و اگر زنان با مردان برابر بودند یا بر 

تکی است م آن ها توفق داشتند، مسائل محیط زیست بسیار کمتری داشتیم. اکوفمینیسم نظریه ای است که به این قاعده اساسی

که فلسفه پدر ساالری برای زنان، بچه ها و موجودات زنده دیگر زیانبار است. طرز رفتار جامعه با محیط زیست، حیوانات و منابع 

محیط زیست و طرز رفتار آن با زنان به موازات یکدیگر است. فمینیست ها اعتقاد دارند جامعه پدرساالر برای بقای فرهنگ پدر 

غارت و نابودی زمین می پردازند. اکو فمینیست ها احساس می کنند که فلسفه پدرساالری بر احتیاج خود مبنی  ساالری به ادامه

بر کنترل زن های متمرد و سرزمین های سرکش تأکید می کند. در واقع فمینیسم طرفدار محیط زیست پروژه ای سیاسی است 

 طه آن ها با زنان است. که هدف آن بازبینی در رابطه مردان با طبیعت و نیز راب

نقطه عزیمت آن نیز تاکید بر شباهت میان سلطه و ستم مردان بر طبیعت و بر زنان و نیز نزدیکی زنان با طبیعت است. برخی از 

اکوفمینیست ها این نزدیکی را بر مبنایی زیست شناختی و برخی بر مبنای تفاوت های اجتماعی توضیح می دهند. اکوفمینیست 

به نظر  ."مادران زمین اند"باط بین نا برابری جنسیتی و تسلط بر طبیعت عالقمندند و ستایشگر نقش زنان به عنوانها به ارت

بسیاری از اکوفمینیست ها زنان به دو دلیل باید نقش راهبر در جنبش سبزها بازی کنند: اول، زنان به سبب نقش زیست شناختی 

تاریخی داشته اند به طبیعت نزدیک تر از مردانند. این فمینیست ها می گویند تسلط بر  شان و موقعیت فرمانبردارانه ای که از نظر

زنان از نظر ارگانیک وابسته به تسلط بر طبیعت است، فمینیست ها باید تسلط مردان بر دنیای طبیعی را هم وارد تصورشان از 

یاد می آورند. دوم، جنبش سبزها در بدگمانی نسبت به روندها پدرساالری کنند، و به ویژه تجسم مکرر طبیعت در قالبی زنانه را به 

و نهادهای دنیای سیاست متعارف با فمینیسم شریک است. اکوفمینیست ها می گویند برای زنان شرکت در حرکت های عامه 

دادن به ویژه آن ها را مردم و جناح اقدام مستقیم جنبش سبزها به مراتب آسان تر خواهد بود. تجربه حاملگی، زاییدن بچه و شیر 

به طبیعت بیشتر نزدیک کرده است. فمینیست های بوم گرا فشارها و بهره برداری های تحمیلی از ناحیه مردان بر طبیعت را به 

نوعی همانند ظلم ها و بیدادهایی می دانند که زنان از ناحیه مردان تجربه کرده اند. درواقع بعضی فمینیست های بوم گرا استدالل 

کنند که زنان به سبب ویژگی های زیستی به طبیعت نزدیک تر هستند، فمینیست های طبیعت گرا ستمدیدگی زنان و بهره  می

 برداری از طبیعت را به هم پیوند داده و از طریق تحلیل ساختار قدرت در جامعه آن را بررسی می کنند.

مردان نگران نابودی محیط زیست هستند. بنابر برخی  مشخص شد که در کشورهای صنعتی زنان واقعاً بیش از1980از دهه 

مطالعات، زنان سهم کمتری در تولید گازهای گلخانه ای دارند. یک گزارش سوئدی نشان می دهد که نقش مردان در گرمایش 

ردان عامل تردد زمین نسبت به زنان بسیار بیشتر است، چرا که آنان فواصل درازتری را رانندگی می کنند: در سه چهارم موارد، م
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خودروها در سوئد هستند اما درباره کنش سیاسی برخاسته از مسائل محیط زیست چه می توان گفت؟ به گفته انستیتوی پژوهش 

در سیاست زنان، در سطح سیاست کشوری مشارکت و نقش رهبری زنان کمتر از آن مردان است: مدیریت سازمان های بزرگ 

است. در سطح محلی اما، در گروه هایی که برای مبارزه علیه یک تهدید مشخص علیه محیط  اکولوژیست کشوری عمدتاً مردانه

زیست تشکیل شده اند، شرکت زنان به عنوان عضو و راهبر از آن مردان بیشتر است. نزدیک به نیمی از گروه های شهروندان را که 

انه ها یا حوادث هسته ای تشکیل می شوند، یا زنان در واکنش به فجایع محیط زیست همچون نشت های مواد خطرناک از کارخ

مدیریت می کنند یا اکثریت اعضایشان زن هستند. اکوفمینیسم قصد ندارد مقولۀ رسیدگی به طبیعت را در انحصار زنان نشان دهد 

 بلکه تالش می کند نشان دهد که تجربه های زنانه به نزدیک شدن به طبیعت کمک می کند.

ویرانگر محیط زیست است؛ آیا امیدی هست که روزی انسان به  -آمیز شده است، و مدرنیته خود جامعه ما مخاطره 

 هشدارهایی که دریافت می کند گوش دهد و از این همه مخاطره های زیست محیطی دست بردارد؟

د مدرنیته جدید را طراحی اولریش بک در فرضیه جامعه ریسکی، به نقد و بازسازی ذهنی و ذاتی مدرنیته می پردازد و از دید خو

بک ضمن آن که مدرنیته را خصوصاً در رابطه با ظهور مخاطرات بالقوه فاجعه بار برای محیط زیست مورد انتقاد قرار "کرده است. 

 "بک"از نظر  "می دهد ولی اظهارنظر می کند که مدرنیته در بطن خود قابلیت حل کردن مسایلی را هم که پدید می آورد، دارد.

عه مخاطره آمیز، فاجعه ای است که حدفاصل مراحل صنعتی و مابعدصنعتی قرار دارد که روند توسعه در چنین جوامعی جام

خطرات زیادی در ابعاد گوناگون خصوصاً در بعد زیست محیطی در پی داشته است و نوع بشر خود و محیطش را با مخاطرات و 

اجتماعی مواجه کرده است و چنین ریسک هایی اغلب ناشناخته و غیرقابل ریسک های زیست بوم شناختی، بهداشتی، اقتصادی و 

مخاطرات  "بک"پیش بینی اند. به همین جهت، نکته مهم در تحلیل ریسک ها آگاه کردن مردم از مخاطرات آن است. به نظر 

رند. خطرات ایجاد شده توسط معاصر با مخاطرات گذشته از نظر منشأ، گستره و میزان تأثیر و دشواری های شناسایی تفاوت دا

حوادثی نظیر نشت مواد شیمیایی، مسمومیت پرتوی، خیلی بیشتر از محصوالت ناگوار جانبی تولید شده توسط صنعتی شدن و 

سرمایه داری است. آن ها تا حدودی نشانگر شکست نهادهای اجتماعی، مخصوصاً علم، در کنترل تکنولوژیهای جدید هستند. چنین 

ول زمان و مکان انتقال می یابد، از خاستگاه جغرافیایی خود و از نسل حاضر فراتر می روند. حادثۀ اتمی چرنوبیل در خطراتی در ط

، خطراتی که تا وسعت زیادی، مخصوصاً تا "تأثیر بومرنگی"در اوکراین، یک مثال برجسته در این مورد است. طبق  1986سال 

اکنون ما در  "بک"اب ناپذیری بازمی گردند تا به خودمان آسیب بزنند. به نظر کشورهای جنوب، صادر می شوند، به طور اجتن

جامعه مخاطره آمیز به سر می بریم که در آن مشکالت زیست محیطی به عنوان وضعیتی فرض می شوند که پیش از آن به طبقه 

اطره آمیز را برای جوامعی به کار می در تعریف جامعه مخاطره آمیز می گوید من کلمه جامعه مخ "بک"اجتماعی بستگی داشت. 

آفریده و ویرانگر در تمام طول زندگی در روی زمین مواجه اند. احتماالتی که بدواً  -برم که با چالش هایی از سوی احتماالت خود

 -رخورد با خودپنهان اند و به یکباره آشکار می شوند. ما در جامعۀ مخاطره آمیز با دو حالت رو به رو هستیم، اول این که در ب

ویرانگری زندگی کنیم و دوم اشاره به این که ویرانی ها از طرف یک نظام غیرمسئول، هدایت می شوند. این ناامنی ها و خطرات 

در این دیدگاه این است که جوامع غربی دنبال بهره برداری نابرابر از مواهب  "بک"تمام جوامع را تهدید می کنند. پیش فرض 

عین حال قصد کوچک جلوه دادن آسیب های صنعتی شدن و مدرنیزاسیون را دارند. بنابراین در اثر پیشرفت های صنعتی اند و در 

حاصل از صنعتی شدن، جامعه بیش از پیش مخاطره آمیز می شود. به اعتقاد وی، مخاطرات عصر حاضر بسیار متفاوت تر از گذشته 

بل رؤیت نیستند، و تنها از طریق ابزارهای پیشرفته علمی قابل شناسایی شده است، طوری که امروزه خطرات برای مردم عادی قا

، انسان ها در حال تجربه کردن مدرنیته متأخر به همراه موضوعات "اولریش بک"هستند. براساس دیدگاه جامعه مخاطره جهانی 
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کند که مردم طبیعت را نه چندان مستقل  این دوره دوم مدرنیته را به عنوان دوره ای تعریف می "بک"فراملّی در پیش رو هستند. 

از نظام های انسانی می بینند و نه از نظر زمانی و فضایی بی ارتباط با مسائل فنی و طبیعی به سر می برند. باید یادآوری کرد که 

را  "بک"تز ظهور کرد. چنین رخدادهایی  1980در متن مجموعه ای از فجایع تکنولوژیکی اواخر دهه  "جامعه مخاطره"اصطالح 

مبنی بر این که مدرنیزاسیون یک متغیر عمده در فراگیری مخاطره در سطح جهانی است، تایید می کند. تکنولوژی هسته ای 

آشکارا یک نقش ویژه در این میان ایفا کرده است. استفاده انسانی از قدرت اتمی و حوادث متعاقب آن، همچون هیروشیما و 

دیده شده است. این جا نخستین اتفاقات تاریخ انسانی بودند که برخی حوادت در سطح خرد منجر چرنوبیل، منجر به شهرت این پ

به تاثیرات جهانی شد. از نظر بک جامعه انسانی اکنون با دوره دوم مدرنیته مواجه شده است. اگر مدرنیته دوره ای اول با مسائل 

بر  ملت شکل می یابد. بنابراین بک–ا روابط بین و فراسوی دولت اجتماعی مثل کشمکش طبقاتی تعریف می شد. مدرنیته متاخر ب

یک سطح فراملی تاکید دارد.با این که نظریه بک جدید است و با توانمندی ارائه شده است، اما عاری از مشکل هم نیست. منتقدان 

در مرحلۀ انعکاسی مدرنیته که از  نظریه جامعۀ مخاطره، بک را به مردد بودن در مورد جزئیات تصمیم گیری های سیاسی و علمی

انه و ، ساده لوح"جامعۀ مدنی"نظر او قریب الوقوع بود، متهم کرده اند. سایپل اشاره می کند که دید بک نسبت به سیاست در یک 

ه رآرمانی است. چرا باید توقع داشته باشیم روابط دوز و کلک سیاسی که ویژگی های سیاست سنتی هستند، یک شبه و به یک با

 "احاطه شدگی فرهنگی"ناپدید شوند؟ مضاف بر این که بک در ایجاد پتانسیل، عقالنیت اکولوژیکی را بزرگ جلوه می دهد، و از 

تعامالت اجتماعی غافل می ماند. باید گفت دلیل کمی وجود دارد که توقع داشته باشیم جامعه ای که تمام فکر و ذکرش، خرید و 

جهت دهد و انتخاب هایش را تنها در راستای ارزش های فرامادی نوظهور انجام دهد. باوجود حسابگری است، ناگهان تغییر 

انتقادها، نظریه تغییر اجتماعی بک بر این موضوع تاکید دارد که خطرات در یک جامعه جهانی شده، هم گسترده ترند و هم به طور 

ز این دارد که خطرات مربوط به نیروگاه های هسته ای و آزادانه تری نسبت به گذشته توزیع شده اند. به عالوه، حکایت ا

بیوتکنولوژی غیر قابل کنترل، به جای این که پایه گذار راه های جدید تعریف و مقابله با مشکالت باشند، خودشان خطرآفرین 

غیره می تواند از هستند. با این حال، واکنش ها به خطر در شکل سیاست های زیست محیطی، ایجاد ارزش های زیست محیطی و 

 مجرای تئوری مخاطره بک مطالعه شود.

می خواهیم با اکوسوسیالیسم هم آشنا شویم؛ آیا اکوسوسیالیسم هم مانند اکوفمینیسم جدید است، منظور از 

 اکوسوسیالیسم چیست؟

ع مجدد یدگاه دنبال توزیگرایانه است. این دبوماکوسوسیالیسم در تالش برای پیوندزدن عقاید سوسیالیستی با دیدگاهی زیست

أکید ها، تثروت و قدرت، نگرش دیالکتیکی به روابط متقابل جامعه و طبیعت، توزیع مجدد منابع، تعریف مجدد از نیازها و ضرورت

بر عدالت اجتماعی و تمرکززدایی، ارزیابی مجدد از شیوۀ تولید صنعتی و باالخره ایجاد شکل جدیدی از نظام اجتماعی است که در 

من آن، احساس بیگانگی در کار و تولید حذف شود. اکوسوسیالیسم یا سوسیالیسم بوم گرا، یک دیدگاه است که از ترکیب و ض

است. ها و نمودهایی از مارکسیسم، سوسیالیسم، سیاست های سبز، بوم شناسی و جنبش ضد جهانی سازی شکل گرفته ادغام جنبه

تم سرمایه داری باعث محرومیت های اجتماعی، فقر و نابودی محیط زیست ازطریق اکوسوسیالیست ها عموماً معتقدند که سیس

جهانی سازی وامپریالیسم تحت حاکمیت حکومت های سرکوبگر و ساختارهای چند دولتی می شود. در اکوسوسیالیسم تالش بر 

الت را ناشی از شیوۀ تولید می داند. از این است که نابسامانی های حاکم بر محیط طبیعی در قالب بهره کشی هایی بوده، لذا مشک

نظر اکوسوسیالیسم تحول و رقابت روزافزونی که در نظام سرمایه داری می بینیم، باعث ایجاد بحران های زیست محیطی شده 

است. پس جنبش های زیست محیطی را برای یک محیط سالم مطرح می کند و در پی غلبه بر نظام سرمایه داری است. 
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ها اعتقاد دارند که تخریب های حاکم بر جهان، به لحاظ نگرش های سودطلبانۀ نظام جهانی است که هیچ توجهی به سوسیالیست 

مسائل اکولوژیکی ندارد. اکوسوسیالیسم اصطالحی گسترده است که به دو وضعیت اشاره می کند: سبزهایی که سوسیالیست 

مز و قرمزهای سبز تفاوت وجود دارد. سبزهای قرمز کسانی هستند هستند و سوسیالیست هایی که سبز هستند. بین سبزهای قر

که باور دارند که بحران زیست محیطی مهمترین موضوع در سیاست معاصر است، اما معتقدند که سیاست های سوسیالیستی عمده 

در جامعه هنوز موضوع اصلی ترین راه برداشتن آن است. قرمزهای سبز کسانی هستند که معتقدند توزیع درآمد، منابع و فرصت ها 

است، اما به سیاست های زیست محیطی تعهد دارند. درواقع اکوسوسیالیسم سبز تمایل بیشتری به آنارشیسم سبز، یعنی مالکیت 

جمعی و دموکراسی دارد و اکوسوسیالیسم سرخ، به مارکسیسم گرایش نشان می دهد. احزاب سبز، با وجود این حقیقت که یکی از 

، در اروپای غربی گرایش "نه چپ هستند، نه راست، بلکه در جلو هستند"که سبزها به کار برده اند این است که آن ها شعارهایی 

 به همراهی با چپ سیاسی دارند. 

توسط انتشارات جامعه شناسان در  "دکتر عبدالرضا نواح"شما کتاب جامعه شناسی محیط زیست را با همکاری آقای 

 اید. این کتاب به چه موضوعاتی می پردازد؟منتشر کرده  1395سال 

و به عنوان زمینه ای جدید و به عنوان یکی از  جامعه شناسی که بطورعام به مطالعه رفتار و تعامالت انسان ها در جامعه می پردازد

دهد. جامعه شناسان با شاخه های علوم اجتماعی، رفتار انسان را در قالب اجتماعی آن از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می 

تخصص ها و عالیق مختلف، مثال، نابرابری های اقتصادی، تغییر در اندازه های جمعیتی، تغییرات در خانواده، رفتارهای مجرمانه و 

انحرافی، نژاد، روابط جنسیتی و نظایر آن را مطالعه قرار می دهند. جامعه شناسان عقیده دارند ابتدا انسان ها بخشی از محیط 

یست هستند و محیط زیست و جامعه شناسی تنها در ارتباط با هم قابل فهم و درک هستند. این استدالل بر اساس شکاف هایی ز

که در ارتباط بین انسان ها و طبیعت در حال گسترش هستند بنا نهاده شده است. این ها مشکالتی هستند که انسان ها هم در 

قراری در پی حل آن ها هستند. کم بودن دانش ما در خصوص ارتباط انسان و طبیعت ما را  ایجاد آن ها نقش داشته اند و هم با بی

به سمت بدترین مشکالت محیط زیستی )تغییر آب و هوا، سوراخ شدن الیه ازن و مانند آن( سوق داده است و هم چنین باعث 

ر از جامعه شناسی محیط زیست عموماً به عنوان ناتوانی و محدود شدن توانایی ما در حل این مشکالت است. به طور کلی منظو

محیطی تعریف می شود. اگرچه این تعریف فوراً مشکالت احتماالً قابل حل در  -مطالعه جامعه شناختی کنش های متقابل اجتماعی

ن جامعه و ه بیفرهنگ های متفاوت انسانی از دیگر مسائل زیست محیطی را تداعی می کند بااین وجود تمرکز رشته بیشتر بر رابط

محیط است. جامعه شناسان محیطی معموالً بر روی مطالعه عامل های اجتماعی که باعث مسائل زیست محیطی می شود، 

تاثیرهای اجتماعی آن مشکالت و تالش برای حل آن مشکالت تاکید می کنند. به عالوه توجه قابل مالحظه ای معطوف فرآیندهای 

با افزایش نقش محیط ت های محیطی و به صورت مشکل در تعاریف اجتماعی وجود دارند. اجتماعی شده که به وسیله موقعی

شناخت علمی ابعاد گوناگون ارتباط جامعه و محیط زیست، جامعه شناسی محیط زیست به  زیست در زندگی اجتماعی و ضرورت

شناسی محیط زیست در مراکز آموزش عالی دهه است که درس جامعه  سرعت به یک عنوان درسی تبدیل شد و اکنون بیش از سه

مختلف علوم اجتماعی در همان دوره لیسانس با اصول و مبانی جامعه  و دانشجویان رشته های شودجهان تدریس می هایدانشگاه

مستلزم  شناسیجامعه است اهمیت و ضرورت پرداختن به محیط زیست از نگاه شناسی محیط زیست آشنا می شوند. بدیهی

الواقع، در نظر گرفتن جامعه شناسی زیست محیطی آن است. فی دانشجویان علوم اجتماعی با این درس و مطالب آموزشی آشنایی

اعتال بخشد به گونه ای که  به عنوان واحدی درسی می تواند به مقدار بسیار زیادی میزان درک و قابلیت استفاده کنندگان را

شوند. از جمله ویژگی های خاص درس  جهت توسعه پایدار جهانی هرچه بیشتر سهیمبتوانند به طور موثر در تالش های پیگیر 
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در مقایسه با سایر دروس علوم اجتماعی این است که به علت خاصیت میان رشته ای و ماهیت  "جامعه شناسی محیط زیست"

 دیگر نیز قابلیت کاربرد دارد. فکری، در این درس آن گونه محتوای آموزشی به دانشجویان ارایه می شود که در رشته های 

اما در باره ساختار کتاب باید بگویم که در فصل اول کتاب ضمن پرداختن به تحوالت روابط انسان با طبیعت و اشاره به برخی 

مخاطرات زیست محیطی قرن اخیر به چگونگی شکلگیری خاستگاه جامعه شناسی محیط زیست و حوزه های مطالعه آن پرداخته 

دوم که مهمترین فصل کتاب است به بررسی نسبت رویکردها و نظریه های جامعه شناختی و محیط زیست می پردازد.  است. فصل

شناسی )از روشنگری تا هابرماس( و رویکردهای محیط زیستی به نویسندگان با تقسیم نظریه ها به بخش: رویکرد غالب جامعه

 شرح و تبیین جایگاه محیط زیست پرداخته اند. 

 روشنگری اهمیتی به میحط زیست نمی دادند. کتاب به این موضوع چگونه پرداخته است؟در 

کتاب تاکید می کند که روشنگری نه تنها به محیط زیست نمی پردازد که در رویکرد غالب ، به تحقیر محیط زیست در دوره 

ورکیم، وبر و مارکس( به علت مغفول ماندن روشنگری اشاره می شود. همچنین در بررسی اندیشه بنیان گزاران جامعه شناسی )د

جامعه شناسی محیط زیست پرداخته می شود و در ادامه با اشاره به رویکرد انتقادی و استفاده از نظرات آدرنو، هورکهایمر، مارکوزه 

ای همه رویکردو یورگن هابرماس سعی در پیوند گسست نظریات سنتی جامعه شناسی با نظریات جدید جامعه شناسی دارد. در ادا

تماعی، ساختگرایی اججدید محیط زیستی در جامعه شناسی که چندین دیدگاه و تبیین را دربرمی گیرد تشریح می شوند شامل بر

چرخه تولید، جامعه ریسکی بک، نظریه جهانی شدن گیدنز، نوسازی اکولوژیکی "دیدگاه  برساختگرایی، -واقعگرایی انتقادی، هم

زیست محیطی، شاخص های پارادایم نوین زیست  جدیدارزش های فرامادی اینگلهارت، پارادایم قدیم و  نظریه)بوم شناختی(، 

 ژرژ تومه./ رویکرد فرهنگیمحیطی، نقد پارادایم نوین، 
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۹۱/%D۸%AA%D۸%AD 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 های ایراننمره منفی باغ وحش

های نامناسب برای نگهداری حیوانات داری علمی است که در ایران به درستی اجرا نشده است و نتیجه آن ایجاد محیطباغ وحش

، حداقل استانداردهای الزم در زمینه نگهداری شناسیمهایی که در ایران به نام باغ وحش میاست. به اعتقاد کارشناسان، محیط

رسد، تالش خاصی انجام شود. نتیجه عدم رعایت حیات وحش را ندارند و برای رسیدن به استانداردهای الزم نیز به نظر نمی

گاهی نجههای با ارزش باشد، به شکوحش به جای آنکه محلی برای آموزش و حتی نگهداری از گونهاستانداردها آن است که باغ

های ایران، نمره وحشزند. از نگاه کارشناسان، بخش اعظم باغشود که حتی به توسعه قاچاق حیات وحش هم دامن میتبدیل می

 .دهدها، اقدام خاصی انجام نمیزیست هم در برابر شرایط نامناسب باغ وحشکنند اما سازمان حفاظت محیطقبولی دریافت نمی

 های نامناسبداری علمی است که در ایران به درستی اجرا نشده است و نتیجه آن ایجاد محیطنو، باغ وحشبه گزارش ایانا از صبح 

شناسیم، حداقل استانداردهای الزم هایی که در ایران به نام باغ وحش میبرای نگهداری حیوانات است. به اعتقاد کارشناسان، محیط

رسد، تالش خاصی انجام شود. نتیجه رسیدن به استانداردهای الزم نیز به نظر نمی در زمینه نگهداری حیات وحش را ندارند و برای

های با ارزش باشد، به وحش به جای آنکه محلی برای آموزش و حتی نگهداری از گونهعدم رعایت استانداردها آن است که باغ

 هایوحشاز نگاه کارشناسان، بخش اعظم باغ زند.شود که حتی به توسعه قاچاق حیات وحش هم دامن میگاهی تبدیل میشکنجه

ها، اقدام خاصی انجام زیست هم در برابر شرایط نامناسب باغ وحشکنند اما سازمان حفاظت محیطایران، نمره قبولی دریافت نمی

رند. یعنی به طور استان کشور وجود دا 31مرکز نگهداری حیوانات، باغ پرندگان و باغ وحش در  70بر اساس آمارها حدود .دهدنمی

میانگین در هر استان بیش از دو مرکز مربوط به نگهداری جانوران زنده وجود دارند؛ اما آیا در تمام مناطق جهان چنین وضعیتی 

د: گویمی« نوصبح»مرسوم است؟ آقای شاهین سپنتا، دامپزشک و عضو انجمن حمایت از حقوق حیوانات اصفهان، در این رابطه به 

دو تا سه شهر از کشورهای بزرگ دنیا باغ وحش وجود دارد. اینکه هر شهر و استانی در ایران یک یا دو باغ وحش ایجاد  معموالً در

های کشور به کند در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. تمام شهرهای کوچک و بزرگ ایران باغ وحش دارند. حتی برخی از باغ وحش

اند اما سپنتا معتقد است که اساساً در ایران دانش فنی ایجاد ده است، مدتی تعطیل بودهدلیل آنچه عدم رعایت استانداردها اعالم ش

های کند: جانمایی بسیاری از باغ وحشوی بیان می.باغ وحش را نداریم که بخواهیم بر اساس آن به رعایت استانداردها توجه کنیم

باغ وحش استفاده شده یا بدون در نظر گرفتن الگوهای متداول ای که برای ایجاد بخشی از ایران درست انجام نشده است. نقشه

 .ترسیم شده یا اینکه با استانداردهای روز دنیا همخوانی ندارد. در واقع ایران دانش فنی و تکنولوژی ایجاد باغ وحش را در اختیار ندارد

کادری ورزیده است که روی تغذیه، بهداشت،  به اعتقاد این عضو انجمن حمایت از حیوانات اصفهان، اداره یک باغ وحش نیازمند

اصالح نژاد، رفتارشناسی حیوانات، بیولوژی حیات وحش و غیره تسلط کافی داشته باشند. در حالی که در ایران برای یک فرد آموزش 

همچنین با  شود. ویشود که این مسأله سبب ورود آسیب به حیوانات و مرگ آنها میندیده حکم فعالیت در باغ وحش صادر می

نویسی ناقص برای حیات وحش را عاملی در راستای بحرانی شدن وضعیت ها، جیرهاشاره به عدم استقرار دائم دامپزشک در باغ وحش

شود ها در ایران رعایت نمیکند. اگرچه سپنتا معتقد است که استانداردهای الزم برای ایجاد باغ وحشهای کشور معرفی میباغ وحش

 گوید: استانداردهایمی« نوصبح»وگو با زیست در گفتی تیموری، مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیطاما آقای عل

ها روی سایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شده است. وی به این پرسش که چرا این استانداردها در الزم درباره باغ وحش

شناسد و برای مصاحبه حتماً باید با روابط را نمی« نوصبح»د، به بهانه اینکه خبرنگار شونهای ایران به درستی اجرا نمیباغ وحش

 !دهدعمومی هماهنگ شود، پاسخ نمی
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 هایی که کارا نیستندباغ وحش

 گاه حیوانات است، کارکردهای دیگری در جهان دارد. سپنتا در این رابطههایی که از نگاه دوستداران حیات وحش شکنجهباغ وحش

ها در دنیا بیشتر با هدف آموزش و انس مردم، دانش آموزان و دانشجویان با طبیعت و آموزش مباحث و کند: باغ وحشعنوان می

 .شوندهای زیست شناختی و غیره در دنیا احداث میمقوله

ز آنها به طبیعت رها شوند و جمعیت سر ریها نگهداری میهای در معرض خطر دنیا در باغ وحشکند: حتی گونهوی اضافه می

شود. زیر از نظر علمی چنین امکانی وجود دارد اما در نیم قرن اخیر هر باغ وحشی که در کشور ما ایجاد شده، در نهایت به می

دهد: در ایران به جای این دامپزشک ادامه می.های شکست خورده تبدیل شده استورشکستگی و از کار افتادگی منجر و به پروژه

داری به طبیعت خدمت کند، کفه ترازو به سمتی رفته که یت مازاد باغ وحش به طبیعت منتقل شود و باغ وحشآنکه جمع

شود. حیوانات در باغ ها خریداری و در نهایت با بدترین شرایط از آنها نگهداری میهای حیوانات قاچاق شده، برای باغ وحشگونه

شود: در باغ وی یادآور می.اماکن، ناگزیرند تعداد دیگری حیوان خریداری کنند شوند و صاحبان اینها دچار مرگ زودرس میوحش

رود زیرا مردم با وحشی که حیوانات بیمار و افسرده در آن وجود دارند، کارکردهای تفریحی و آموزشی باغ وحش هم از دست می

 .کندشوند که روز خانواده را خراب میهایی مواجه میصحنه

های ایران استاندارد نبوده و در بهترین شرایط وحشضو انجمن حمایت از حقوق حیوانات اصفهان، هیچ یک از باغبه اعتقاد این ع

آور آنها را های سرسامها هم کفاف هزینهکنند. درآمدهای حاصل از فروش بلیت باغ وحشنفر شغل ایجاد می 15تا  10فقط برای 

 .دهدنمی

 هااستانداردهای متنوع برای باغ وحش

های ایران را بازدید کرده نسبت به آقای اصغر محمدی فاضل، عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست، که تقریباً تمام باغ وحش

ها دارد. وی که زمانی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط تری به وضعیت استاندارد باغ وحششاهین سپنتا نگاه مثبت

المللی نزدیک است اما هنوز هم ایراداتی دارد که باید وحش تهران اندکی به استانداردهای بینزیست هم بوده، معتقد است که باغ 

های اروپا، ها جهانی نیست. اتحادیه باغ وحشگوید: برخی استانداردهای پذیرفته شده برای باغ وحشمحمدی فاضل می.رفع شود

ترالیا یا انجمن حیات وحش آمریکا بعضاً استانداردهای متنوعی را شناسی اسهای آسیا و اقیانوسیه، انجمن بوماتحادیه باغ وحش

کنند اما باید به این نکته دقت داشت که باغ وحش تقاطع بین موجودات زنده، محل استقرار و ها معرفی میبرای استقرار باغ وحش

نیز  زیستیلمی، فنی و تخصصی محیطتأسیس باغ وحش و مردمی است که قرار است از آنجا استفاده کنند. ضمناً یک ضلع مهم ع

ها را ها، سازمان حفاظت محیط زیست باید تمام مؤلفهکند: در موضوع تأسیس باغ وحشها وجود دارد. وی اضافه میدر باغ وحش

ه و اند که به صورت بومی شدتواند مورد استفاده قرار گیرد، استانداردهاییمورد توجه قرار دهد. بهترین استانداردی که می

توان از حلقه های زنجیره حفاظت است. باغ وحش را نمیکند: باغ وحش یکی از حلقهاند. محمدی فاضل تأکید میتخصصی

ها در فرایندهای حفاظت علمی، تخصصی و حفاظت حذف کنیم. باید بپذیریم که در چند ده و چند صد ساله گذشته، باغ وحش

دهد: گاهی در ایران الگوهای ایجاد باغ وحش از یک منطقه اند. وی ادامه میردههایی را ایفا کمطالعاتی برای خودشان نقش

سردسیر گرفته شده و این الگو در وسط یکی از شهرهای کوچک ایران که از نظر اقلیم، فرهنگ و غیره هیچ شباهتی به مبدأ 

، با یک استاندارد مطلوب و منطقی وارد عمل شود. در حالی که باید در موضوع ایجاد باغ وحشالگوبرداری ندارند، استفاده می

اغ گوید: من یک نقد شخصی هم به بهای ایران انتقاد کرده و میشویم. این استاد دانشگاه نیز مشابه سپنتا به تعداد زیاد باغ وحش

وحش وجود داشته باغهای ما یک ام. هیچ لزومی ندارد که در تمام شهرها و استانوحش دارم و همیشه به این نکته توجه داشته

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های استاندارد توانیم در مناطق خاصی در کشور باغ وحشای به باغ وحش برسند. ما میدقیقه 10باشد تا مردم با فاصله پنج تا 

محیطی و اقتصادی داشته باشند زیرا باغ وحش باید مدل اقتصادی داشته باشد و خود را خاص داشته باشیم که توجیه فنی، زیست

 داداره کن
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۹۴/%D۹%۸۶%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۹ 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 زیستی مدیریت آفت نوظهور ملخ آسیایی برگزار شدرزمایش پدافند 

صبح امروز رزمایش پدافند زیستی مدیریت آفت نوظهور ملخ آسیایی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و 

نباتات با به گزارش ایانا، هدف از برگزاری این رزمایش بررسی آمادگی سازمان حفظ .صورت ویدیو کنفرانس برگزار شدبلوچستان به

هایی که چرخه تولید و تأمین مواد غذایی را ویژه بحرانهای اجتماعی بهواحدهای استانی در شرایط بروز حوادث و همچنین بحران

ای طراحی گونهصورت دور میزی عملیاتی محدود طراحی و اجرا شد؛ سناریوی این رزمایش بهکند، است.این رزمایش بهتهدید می

هایی را گردآوری کرد که کننده در رزمایش، بتوان نظرها، راهکارها و ایدهبر افزایش دانش و مهارت افراد شرکت شده است تا عالوه

کند تا در ادامه راه بتوان این نکات را به کل کشور تعمیم داد و از تجربیات مدیران و این مجموعه در برخورد با موارد خاص ارائه می

طور کلی، دستاوردهای اجرایی رزمایش در ستاد و استان شامل این ای مناسب بهره گرفت. بهنهگوکارشناسان جهاد کشاورزی به

 موارد است:

ها و ایجاد آگاهی، دانش و مهارت در مجموعه سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه بحران -

 تهدیدات

 ها و چگونگی تعامل با آنهانین ایجاد درک صحیح از وظایف دیگر سازمانهای درگیر و همچایجاد هماهنگی میان سازمان -

شناسایی مشکالت، موانع و مسائلی که منجر به ناکارآمدی سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان در  -

 شودمواجهه با تهدیدات احتمالی در شرایط بروز نا امنی غذایی می

 شرایط زمانی و مکانی و پاسخ مناسب به شرایط بحرانی شناسایی و آشنایی با -

 کارگیری بسیج منابع و امکانات استانیهای دولتی در بهتوانمندسازی دستگاه -

 های اجرایی استانیها با اجرای رزمایش در دستگاهها و آمادگیمند کردن کلیه فعالیتهدفمند و نظام -

 هاها در زمان اجرای رزمایشها و وظایف دستگاهمشخص کردن مسئولیت -

 دستیابی به سرعت عمل مطلوب در مواجهه با شرایط بحران -

 های اجراییهای عملیاتی، پشتیبانی و خدماتی دستگاهارزیابی از میزان آمادگی و توانمندی کلیه مجموعه -

 ایجاد وحدت رویه هماهنگ و موثر بین دستگاهی در اجرای رزمایش -
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۶۵/%D۸%B۱%D۸%B۲% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 شودنقشه راه تجارب آب مجازی ترسیم می

اعالم کرد: هدف از برگزاری این کنفرانس ترسیم نقشه راه برای تجارت المللی آب مجازی قائم مقام دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین

المللی آب مجازی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: امنیت عاطفه نژندعلی قائم دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین.آب مجازی است

ت بتوان نیازهای جامعه را تامین کرد و به ظاهر غذایی کشور تحت تاثیر مفهوم آب مجازی قرار دارد. شاید با افزایش سطح زیر کش

دهد که چه محصوالتی را بهتر است امنیت غذایی برای کشور به ارمغان آورد اما با تکیه بر مفهوم آب مجازی به ما نشان می

 خودمان کشت کرده و چه محصوالتی را وارد کنیم.

المللی آب مجازی، تعیین نقشه راه برای تجارت آب است. ممکن است بینوی افزود: در واقع هدف ما از برگزاری اولین کنفرانس 

رسد که تنها با برگزاری یک کنفرانس چنین خروجی این همایش به یک نقشه راه کامل در اختیار ما قرار دهد اما بعید به نظر می

 برگزار خواهیم کرد.اتفاقی رخ دهد، بنابراین برای تکمیل اطالعات و نقشه راه، یکسری جلسات دیگر نیز 

قائم مقام دبیر اجرایی اولین کنفرانس آب مجازی اضافه کرد: هدف اصلی ما این است که بدانیم چگونه باید رفتار کنیم تا برای 

تامین نیازهای خود آب کمتری مصرف کنیم.به گفته وی هدف دیگر همایش آشنایی عموم با مفهوم آب مجازی است و این برنامه 

مفهوم آب مجازی را برای جامعه روشن کند.نژندعلی درباره نحوه ارایه مقاالت گفت: کنفرانس آب مجازی تنها به  کندتالش می

های تخصصی است. این همایش چهار پنل تخصصی دارد. افراد مرتبط با شود و متکی به برگزاری پنلصورت ارایه مقاله برگزار نمی

ها حضور خواهند یافت.وی اضافه کرد: عباس کشاورز معاون وزیر جهاد این پنلسیاستگزاری و تامین امنیت غذایی کشور در 

الملل وزارت امور خارجه و رضا مکنون عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر در کشاورزی، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین

رانس آب مجازی افزود: از دانشگاهیان، صاحبنظران ها به عنوان رئیس حضور خواهند یافت.قائم مقام دبیر اجرایی اولین کنفاین پنل

ز کنندگان نیها، از نظر شرکتکنیم در انتهای برگزاری پنلها دعوت شده است. تالش میو افراد دیگری نیز برای حضور در پنل

ال ی مقاله به دبیرخانه آن ارسریزی نشده اما تعدادمند شویم.به گفته وی اگرچه این کنفرانس تنها بر مبنای ارایه مقاله برنامهبهره

مقاله برای ارایه پذیرفته شده است.نخستین کنفرانس آب مجازی به همت مرکز مطالعات ملی راهبردی  6شده که حدود پنج تا 

در محل سالن  1396کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران در روزهای نهم و دهم اردیبهشت سال 

 شود./اتاق ایران برگزار می هایهمایش
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۴۵/%D۹%۸۶%D۹%۸۲%D۸ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 المللی آب مجازیهلند، میزبان دومین کنفرانس بین

المللی آب مجازی، دو تن از بنیانگذاران آب مجازی، در نخستین کنفرانسی که در ه گفته قائم مقام دبیر اجرایی کنفرانس بینب

شود به صورت غیرحضوری به ارایه مقاله خواهند پرداخت. از آنجا که قرار است به صورت ساالنه کنفرانس آب ایران برگزار می

 .المللی خواهد بودمیزبان این کنفرانس بینمجازی برگزار شود، هلند دومین 

ازی قرار المللی آب مجالمللی آب مجازی گفت: کنفرانس بینبه گزارش ایانا، عاطفه نژندعلی، قائم مقام دبیر اجرایی کنفرانس بین

 آمادگی کرده است. است هر ساله در یکی از کشورهای دنیا برگزار شود. در حال حاضر هلند برای برگزاری دومین کنفرانس اعالم

های اولیه با تشکیل دبیرخانه و ریزیداده شد. برنامه 94وی افزود: پیشنهاد اولیه برگزاری کنفرانس آب مجازی، اواخر سال 

 در ایران برگزار خواهد شد. 96اردیبهشت  10و  9های علمی و اجرایی تشکیل شد. این کنفرانس در کمیته

ش شامل مفهوم اولیه آب مجازی، نقش آب مجازی در حل بحران آب، امنیت غذایی و تهیه نژندعلی بیان کرد: محورهای همای

نقشه راهی برای تجارت آب مجازی در کشور میزبان است. این کنفرانس شامل سخنرانی کلیدی، پنل تخصصی و مقاالت پژوهشی 

گذاران مبحث آب مجازی هستند، که از بنیان "هوسترا"و  "تونی الن"در راستای بررسی ابعاد مختلف آب مجازی است.وی گفت: 

 پردازند.در این کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس سخنرانی داشته و به ارایه مقاله می

پنل تخصصی این کنفرانس شامل موضوعات و مفاهیم آب مجازی، روش  4المللی آب مجازی ادامه داد: دبیر اجرایی کنفرانس بین

های آب مجازی، بررسی تجارت آب مجازی، امنیت غذایی و حکمرانی پایدار آب و ها و چالشفرصت پیاده سازی آن در سطح ملی،

های آب مجازی خواهد بود.به گفته وی، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران امیدوار در نهایت بررسی تئوری

 بحران آب کشور شود. های این کنفرانس، منجر به تهیه نقشه راهی برای حلاست خروجی
http://www.iana.ir/fa/news/42953/%D9%87%D9%84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/42953/%D9%87%D9%84


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

287 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

شود/ تبادل تجارب ایران و جهان درباره آب برگزار می المللی آب مجازی نهم و دهم اردیبهشتنخستین کنفرانس بین

 مجازی

« آب مجازی؛ بررسی تجارب و مطالعات انجام شده در ایران و جهان»های مجلس چندی پیش گزارشی با عنوان مرکز پژوهش

و آب اتاق ایران نیز در منتشر کرد. حال با توجه به اهمیت مسئله آب و بحران در این حوزه، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی 

 .کندماه کنفرانس آب مجازی را برگزار میتاریخ های نهم و دهم اردیبهشت

طرف و محدودیت عرضه منابع به گزارش ایانا از اتاق ایران، پیشرفت و توسعه بشر به همراه رشد جمعیت و افزایش تقاضا ازیک

از این منابع از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در این میان منابع آب  طبیعی از طرف دیگر باعث شده است استفاده بهینه و مناسب

انداز تولید و توسعه، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و چشمویژه در کشورهای درحالبه دلیل روند رو به رشد مصارف آب به

رش آمده است: رویکرد تجارت آب مجازی در بخشی از این گزا.کندشدت تهدید میدستیابی به امنیت غذایی را در این کشورها به

شده و دهد تقریباً دو دهه است که معرفیعنوان رویکردی که به نهاده آب در تولید و مصرف کاالهای مختلف اهمیت میبه

ب شود چقدر منابع آپردازد که به ازای کاالهایی که تولید یا مصرف میگیرد. این رویکرد به این موضوع میموردبحث قرار می

اند که مند شدهشده است. بر اساس این مفهوم، بحث تجارت آب مجازی اهمیت پیداکرده و کشورها به این موضوع عالقهاستفاده

کنند؟ همچنین دهند چه میزان آب صادر و یا چه میزان آب وارد میبدانند در تجارت کاالهای کشاورزی و صنعتی که انجام می

های داخل کشورشان متکی هستند؟ بنابراین، در پاسخ ولید کاالهای موردنیاز داخلی خود به آبچقدر در تأمین امنیت غذایی و ت

عنوان یکی از رویکردهای مدیریت منابع آب موردپذیرش قرار گرفت و در کشورهای زیادی به سؤاالت مذکور، تجارت آب مجازی به

رو، مطالعه حاضر باهدف بررسی و تحلیل ازاین.پیدا کرد مطالعات به سمت محاسبه ردپای آب مجازی کاالهای تجارت شده سوق

مطالعات انجام شده داخلی و تجربیات کشورهای دیگر انجام شد تا نقش تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب را بررسی کند. 

د. به عبارت دیگر، شوصورت مجازی انتقال داده میهمچنین مشخص شود که چه حجمی از منابع آب کشورها از طریق تجارت و به

توان از آن داشت؟ نتایج بررسی مطالعات انجام شده تجارت آب مجازی چقدر در مدیریت منابع آب نقش دارد و چه انتظاری می

داخلی و خارجی در گزارش حاضر نشان داد که حجم تجارت شده آب مجازی سهم بسیار زیادی از کل منابع آب تجدیدپذیر ندارد، 

های داخلی را کاهش و به واردات محصوالت آب بر نگری که دارند، درصد خودکفایی از آببر اساس آیندهولی برخی کشورها 

جویی در منابع آب از طریق واردات محصوالت کشاورزی و های مختلفی میزان صرفهاند. در این ارتباط، پژوهشکشاورزی رو آورده

 - 1997گزارش، ایران از طریق واردات محصوالت کشاورزی طی دوره زمانی به نوشته این .اندصنعتی توسط ایران را گزارش کرده

 .جویی کرده استمیلیارد مترمکعب آب صرفه 19، حدود 2001

 راهکار کدام است؟

آمده است: باوجوداین، استفاده از رویکرد تجارت  «آب مجازی؛ بررسی تجارب و مطالعات انجام شده در ایران و جهان»در گزارش 

ی اند و راهکارهاهای مدیریت منابع آب مورد پذیرش اکثر محققین است و بر این نکته تأکید کردهعنوان یکی از روشی بهآب مجاز

مختلفی برای دستیابی به آن بیان شده است. اگرچه الزم است به میزان اثرگذاری آن در جلوگیری از بحران آب توجه شود. بر این 

قتصادی در مورد تجارت آب مجازی یا تراز بین صادرات و واردات آب مجازی با عنایت به حفظ سازی ااساس، الزم است یک بهینه

سطح درآمد تولیدکنندگان کاالها و خدمات، مسائل محیط زیستی و مسائل اجتماعی آن صورت گیرد تا بتوان تأثیرگذاری این ابزار 

الت زیادی را برای تأمین آب شرب سالم، تولید کافی محصوالت را در کنترل بحران منابع آب افزایش داد. امروزه کمبود آب مشک
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میالدی،  2025شود تا سال بینی میالمللی، پیشها به وجود آورده است. طبق آمارهای بینکشاورزی و روند عمومی زندگی انسان

شده در نواحی کشورهای واقعآبی مواجه شوند. این شرایط برای حداقل نیمی از مردم جهان با تنش آب و مشکالت ناشی از کم

سوم بارش ساالنه و حدود سه تر است. کشور ایران در مقایسه با متوسط جهانی، حدود یکخشک مانند ایران وخیمخشک و نیمه

دهد و انطباق الزم بین ها در مناطق کوهستانی رخ میبرابر تبخیر دارد. همچنین توزیع بارش بسیار ناهمگون بوده و عمدتاً ریزش

رو، الزم است از طریق ابزارهای مختلف ها نیز وجود ندارد. ازاینهای تولید محصوالت کشاورزی در دشتهای بارندگی با دورهورهد

 .برای جلوگیری و تشدید بحران در منابع آب کشور اقدام شود

 آب مجازی ابزاری جدید در دنیا

موردتوجه کشورهای جهان قرارگرفته است، تجارت آب مجازی است.  در این گزارش آمده است: یکی از ابزارهایی که در دهه اخیر

هر واحد تولید  .آب یک نهاده مهم و حیاتی در تولید محصوالت کشاورزی و همچنین بسیاری از محصوالت صنعتی و خدماتی است

شود. یاد می( Virtual Water ) این محصوالت دربرگیرنده مصرف مقادیر متشابهی آب بوده که از آن با عنوان آب مجازی

دیگر، آب مجازی مقدار آبی است که یک فرآورده کشاورزی یا تولید صنعتی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه عبارتبه

شده طی فرآیند تولید، در کند. صفت مجازی در این تعریف بدان معناست که بخش عمده آب مصرفشروع تا پایان مصرف می

عنوان آب واقعی در بافت محصول یکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان بهمحصول نهایی وجود فیز

 .باقی خواهد ماند

 دو دیدگاه درباره آب مجازی

 هایکارگیری مفهوم آب مجازی و با توجه به نقش نهاده آب در تولید، اصالحاتی در ترکیب فعالیتتوان با بهدر این راستا می

ها و محصوالت به وجود آورد که به کاهش اتالف منابع آب و افزایش راندمان آب نده آب و نحوه تخصیص آب بین فعالیتکنمصرف

دهی تواند سرآغاز روندی نو در شکلکارگیری اصول اقتصادی در تجارت آن میمنجر شود. بدین ترتیب مفهوم آب مجازی و به

سالی در جهت استفاده پایدار از آبی و خشکای کمبع کمیاب و مدیریت شوکههای اقتصادی دولت برای تخصیص این منسیاست

توانند از کارگیری اصل مزیت نسبی میالملل دو طرف تجارت با بههای تجارت بینآب با توجه به ظرفیت کشور باشد. طبق نظریه

ای دارای مزیت نسبی منابع آبی است، چه ناحیهتوان از این اصل بهره جست. چنانتجارت منتفع شوند. در مورد نهاده آب نیز می

بر بپردازد و با ناحیه دیگر که از این مزیت نسبی برخوردار نیست، مبادله انجام دهد. اما نکته تواند به تولید محصوالت آبمی

تواند زی میتوجه این است که در خصوص تجارت آب مجازی دو دیدگاه کلی وجود دارد. در دیدگاه اول تجارت آب مجاقابل

گذاری برای انتقال جای سرمایهتوان بهای آب در کشورها باشد. بر این اساس، میجای انتقال بین حوضهجایگزین مناسبی به

مقیاس انتقال بین های بزرگگذاری در پروژهتر از سرمایهصورت مجازی وارد یا صادر کرد که این روش ارزانفیزیکی آب، آن را به

جای تولید شده که بهدر تئوری تجارت آب مجازی، برای کاهش فشار بر منابع آب، به کشورهای کم آب توصیه.ستای آب احوضه

های تجاری پرسود مواد غذایی از منابع آب داخلی، به واردات مواد غذایی مبادرت ورزیده و منابع آب داخلی را برای فعالیت

طریق تبادل کاالهای کشاورزی، چه داخلی و چه خارجی، راهکاری است که اختصاص دهند. درواقع گزینه تجارت مجازی آب از 

ای و جهانی جلوگیری کرد و مانع تبعات منفی اقتصادی، توان با استفاده از آن از بحران و کمبود آب در سطح ملی، منطقهمی

 .اجتماعی و سیاسی آن شد

شده است. دالیل ارائه دیدگاه ایی بر تجارت آب مجازی اولویت دادهگذاری برای امنیت غذدر دیدگاه دوم خودکفایی نسبی و سرمایه

دوم این است که تجارت آب مجازی وضعیت اقتصادی آتی کشاورزان را نادیده گرفته و وابستگی درآمدی زارعین به کشاورزی را 
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ر از منافع حاصل از تجارت آب کند. از سوی دیگر، مشکالت به وجود آمده ناشی از بیکار شدن بخشی از جامعه بیشتلحاظ نمی

های بنابراین، از الزامات استفاده از ابزار تجارت آب مجازی برای مدیریت منابع آب آن است که به هر دوی دیدگاه .مجازی است

 مشاوره شده در باال توجه شود. برای مثال، اگر بر اساس رویکرد اول قرار است برای یک محصول مشخص، واردات جایگزین تولید

 .شده باشدریزیشود، حتماً برای ایجاد اشتغال جایگزین و یا پیشنهاد یک محصول جایگزین با مصرف آب پایین، برنامه

تواند مطرح باشد. ازجمله اینکه کشورها پرسش های زیادی در خصوص نقش و جایگاه تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب می

توان از رویکرد سازی تولید و تجارت دارند؟ و یا اینکه تا چه حد میاز طریق بهینههای خود چه پتانسیلی برای حفظ منابع آب

های آبی انتظار داشت؟باتوجه به اهمیت آب و بحران دراین تجارت آب مجازی برای کاهش اتالف منابع آب و جلوگیری از بحران

داخلی و   ور صاحب نظران، کارشناسان و مسئوالناردیبهشت ماه با حض 10و  9 المللی آب مجازیحوزه، نخستین کنفرانس بین

های دولتی و خصوصی به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، خارجی حوزه آب در بخش

گزار للی برالمدبیر اجرایی این کنفرانس که برای نخستین بار است که در سطح ملی و بین.شودمعادن و کشاورزی ایران برگزار می

شود، سیدمحمدحسین شریعتمدار، رییس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران است و بهرام طاهری مشاور می

 .وزیر نیرو در امور محیط زیست، ایمنی و بهداشت کار نیز دبیر علمی کنفرانس است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 یابدآبه کشاورزی به صورت حجمی تخصیص میحق

 .یابدتخصیص میآبه بخش کشاورزی به صورت حجمی مدیر کل دفتر امور آب و خاک کشاورزی گفت: تا پایان سال جاری، حق

آبه بخش کشاورزی تشکیل شده و در این رضا سرافرازی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: کارگروهی برای تخصیص حجمی حق

گیری و ابزار الزم است، تا های فرعی، وسایل اندازهسد کشور که دارای شبکه 25ایم.وی افزود: حدود کارگروه به نتایج مطلوب رسیده

میلیارد متر مکعب آب سطحی را  10سد  25ال جاری آب را به صورت حجمی به بخش کشاورزی تحویل خواهند داد. این پایان س

برداری های بهرهکنند.مدیر کل دفتر امور آب و خاک کشاورزی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی روی نظامدر بخش کشاورزی توزیع می

آبه تخصیص یافته از سدها را تحویل بگیرد، هایی که باید حقانجام داده است و تشکلبرای دریافت حجمی آب، اقدامات مناسبی 

سازماندهی کرده است.وی اعالم کرد: هفته آینده به اتفاق کارشناسان وزارت نیرو که عضو کارگروه تحویل حجمی آب هستند سفری 

ده ها و تاسیسات ایجاد شها نیز پس از بازدید از شبکهر استانهای خود را عملیاتی کنیم. در سایبه خوزستان خواهیم داشت تا برنامه

در پایاب سدها، اگر مشکلی وجود نداشت، آب را به صورت حجمی تحویل خواهیم گرفت.سرافرازی اضافه کرد: تا پایان سال، تحویل 

 نامه را پیگیری خواهیم کرد.رسد و به تدریج برای سایر سدهای کشور نیز این برسد به صورت حجمی به پایان می 25آب از 

 های آبنصب کنتورهای حجمی به روی چاه

های زیرزمینی نیز بحث تعادل بخشی در دست اجرا است. در طرح به گفته مدیر کل دفتر امور آب و خاک کشاورزی برای آب

های آب کشاورزی و ی چاههای جهاد کشاورزی و نیرو با یکدیگر در بحث نصب کنتورهای حجمی به روتعادل بخشی، وزارتخانه

 کنند.های غیر مجاز، همکاری میجلوگیری از برداشت

 سال آینده، کسری مخازن آب زیرزمینی را جبران کند. 20کند که ظرف ها تالش میوی ادامه داد: وزارت نیرو با اجرای این برنامه

ها، ها بستگی به نصب کنتور حجمی به روی چاهیل پروانهبرداری آب گفت: بحث تعدهای بهرهسرافرازی درباره احتمال تعدیل پروانه

توسط وزارت نیرو دارد.وی اضافه کرد: این مسئله نیازمند اعتباراتی است که البته در الیحه بودجه دیده شده است. البته این 

 کنتور دریافت کند.اعتبارات سال گذشته نیز در بودجه دیده شده بود اما وزارت نیرو نتوانست هیچ اعتباری برای نصب 

مدیر کل دفتر امور آب و خاک کشاورزی عنوان کرد: وزارت نیرو در حال همکاری با چند شرکت سازنده کنتور است تا کنتورهای 

 مورد نیاز را در داخل کشور تولید کند اما از نظر تامین اعتبارات با مشکل مواجه است.

را بپردازد اما بر اساس قانون، باید کشاورز پول نصب کنتور را بدهد. اما از  های آببه گفته وی دولت مصمم است پول کنتور چاه

 ها حالت عمومی دارد، دریافت پول کنتور از کشاورز کار دشواری است.آنجا که یک مقدار چاه

ات اگر این اعتبار وی یادآور شد: با توجه به اینکه امسال نیز در الیحه بودجه برای نصب کنتور اعتبار در نظر گرفته شده است،

 ها را کشاورزان پرداخت کنند.پرداخت شود، نصب کنتور توسط وزارت نیرو انجام خواهد شد در غیر این صورت باید بخشی از هزینه

 های آب، بین دو تا دو و نیم میلیون تومان است./سرافرازی گفت: هزینه نصب هر کنتور به روی چاه
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۹۰/%D۸%AD%D۹%۸۲%E۲% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 و زهکشی در جنوب خوزستان پروژه بزرگ آبیاری 2برداری از تکمیل و بهره

پروژه آبیاری و  2برداری بودن های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان از تکمیل و آماده بهرهمعاون طرح و توسعه شبکه

های آبیاری و ایانا به نقل از پاون،حمیدرضا خدابخشی در این باره گفت: بخش آبیاری شبکه.زهکشی در جنوب خوزستان خبر داد

هکشی شلمچه و دهکده حضرت ولیعصر )عج( به وسعت یک هزار هکتار در جنوب خوزستان و مراحل اجرایی سه واحد زراعی ز

KQ9-11 شبکه آبیاری و "وی با اشاره به اینکه .برداری استهکتار در حاشیه اروند، تکمیل و آماده بهره 2100، به وسعت

هکتار، بخشی از طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی خرمشهر محسوب  5100زهکشی شلمچه و دهکده ولیعصر )عج( با وسعت 

های آبیاری آن هکتار از شبکه 1000هکتار آن را در دست اجرا دارد که  2000، افزود: سازمان آب و برق خوزستان "شودمی

ار برای نخیالت و میان کاری و خدابخشی هدف از اجرای این پروژه را تأمین آب شیرین و پاید.تکمیل و آماده بهره برداری است

گیری از آب رودخانه کارون، جلوگیری از هدر رفت آب، افزایش راندمان کشاورزی، افزایش اشتغال، اراضی کشاورزی با انتقال و بهره

 بهبود وضعیت اقتصادی مردم مناطق محروم و جنگی همچنین قطع آب شور اروند و تاثیرات منفی جذر و مد به اراضی کشاورزی

های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، محل تأمین آب مورد نیاز پروژه را از معاون طرح و توسعه شبکه.عنوان کرد

کانال مذکور، کانال اصلی  9رودخانه کارون اعالم کرد و افزود: این آب توسط ایستگاه پمپاژ و کانال اصلی مارد انتقال و در کیلومتر 

شود که با احداث یک دستگاه سیفون معکوس بزرگ از زیر مترمکعب بر ثانیه از آن منشعب می 13.5 ولیعصر )عج( به ظرفیت

 .شودرودخانه کارون عبور کرده و به اراضی شبکه آبیاری و زهکشی شلمچه و دهکده ولیعصر )عج( منتقل می

های بادان و خرمشهر در رابطه با فعالیتهای آبیاری و زهکشی حوزه آهای توسعه شبکههمچنین بهنام صادقی مدیر دفتر طرح

انجام شده در پروژه شبکه آبیاری و زهکشی شلمچه و دهکده ولیعصر )عج( گفت: احداث دو باب ایستگاه پمپاژ آبیاری، هرکدام به 

 31ز و متر مکعب زهکش روبا 460هزار و  263متر مکعب کانال کنی، احداث  100هزار و  176متر مکعب بر ثانیه،  1.2ظرفیت 

متر لوله گذاری آبیاری و زهکشی پلی اتیلن و جی آر پی و لترال، ساخت هفت  560هزار و  248متر جاده سرویس،  900هزار و 

 .آیدهای اصلی انجام شده در این پروژه به شمار میدستگاه حوضچه بتنی شیر و نصب آبگیر از جمله فعالیت 30دستگاه کالورت و 

ای هکتار با هزینه 1000آغاز شده و هم اکنون فاز اول آبیاری به وسعت  1390جرایی این پروژه از سال وی اضافه کرد: عملیات ا

های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق در ادامه معاون طرح و توسعه شبکه.میلیارد ریال آماده بهره برداری است 300افزون بر 

هکتار در حاشیه اروندرود و آماده بهره  100هزار و  2، به وسعت KQ9-11 خوزستان از اتمام مراحل اجرایی سه واحد زراعی

حمیدرضا خدابخشی، هدف اصلی پروژه را تأمین آب مناسب مورد نیاز نخیالت حاشیه رودخانه اروند از .برداری بودن آن خبر داد

تصریح کرد: اجرای سیستم زهکشی  رودخانه کارون و جایگزینی سیستم آبیاری مدرن به جای سیستم آبیاری جزر و مدی معرفی و

 .برداری بیشتر از اراضی و درنتیجه جلوگیری از تخریب اراضی و احیای نخیالت خواهد شدباعث آبشویی و اصالح خاک جهت بهره

و  لهای قدیمی، ایجاد اشتغاوی، اهداف دیگر این پروژه را رونق اقتصادی منطقه، افزایش انگیزه کشاورزان جهت بازسازی نخلستان

جلوگیری از افزایش مهاجرت روستائیان به شهر برشمرد و گفت: محل تأمین آب مورد نیاز این پروژه از رودخانه کارون، توسط 

به  KQ و TK هایو کانال "طره بخاح"به رودخانه بهمنشیر بوده که از طریق ایستگاه پمپاژ  "مارد"ایستگاه پمپاژ و کانال اصلی 

 1390خدابخشی، با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال .شودمنتقل می KQ9-11 شیاراضی شبکه آبیاری و زهک

میلیارد ریال هم اکنون آماده بهره برداری است، تصریح کرد: احداث شش باب ایستگاه پمپاژ  400آغاز و با هزینه ای افزون بر 

هزار  25هزار متر زهکش جمع کننده روباز، احداث  30ثانیه و لیتر در  220آبیاری و زهکشی در مجموع با ظرفیت شش هزار و 
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 20هزار متر لترال همچنین ساخت  450هزار متر لوله گذاری آبیاری از نوع پلی اتیلن و جی آر پی،  35متر جاده سرویس، 

 .ودشن پروژه محسوب میهای اصلی انجام شده در ایدستگاه حوضچه بتنی شیر و نصب آبگیر از جمله فعالیت 24دستگاه کالورت، 

در پروژه شبکه آبیاری و زهکشی شلمچه و دهکده ولیعصر )عج( که به همت سازمان آب و برق خوزستان و با بهره گیری از 

های راه دشت پی، فراسان، پایپ اتیلن و اروند نیروی دز به عنوان پیمانکار و پیمانکاران و مشاوران ایرانی به نتیجه رسیده، شرکت

های سامان آبراه، آبخوان، تجهیزات صنعت آب و برق ایران و آزمایشگاه مکانیک خاک به گان کاال فعالیت داشته و از شرکتفروشند

کیلومتری از شهرستان اهواز و پنج  120عنوان مشاور استفاده شده است. این شبکه در جنوب استان خوزستان، به فاصله 

 40در حاشیه اروند رود در فاصله حدود  KQ 9-11 پروژه آبیاری و زهکشی.کیلومتری حاشیه شهرستان خرمشهر قرار دارد

هکتاری( را شامل  700هکتار )سه واحد  2100کیلومتری محور شهرستان آبادان به اروندکنار قرار دارد و مساحتی در حدود 

 .شاوران ایرانی به نتیجه رسیده استشود. این پروژه به همت سازمان آب و برق خوزستان و با بهره گیری از پیمانکاران و ممی

های پناه ساز، نیل کارون، فراسان و پایپ اتیلن به عنوان پیمانکار و فروشندگان کاال فعالیت داشته و از در این پروژه، شرکت

شده های مهاب قدس، انهار جنوب، تجهیزات صنعت آب و برق ایران و آزمایشگاه مکانیک خاک به عنوان مشاور استفاده شرکت

 است
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۵۵/%D۸%AA%DA%A۹%D۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 بررسی اثر سد به روی سیل نیازمند مطالعه

کند سدها را ناجی شهرهای ایران معرفی کند اما عباسقلی جهانی عضو سابق ها تالش میهمواره در زمان وقوع سیالبوزیر نیرو 

 .تر هستیمشورای جهانی آب معتقد است که برای اعالم نظر درباره تاثیر سدها به روی کنترل سیالب، نیازمند مطالعه دقیق

زده اعالم چیان در جریان بازدید از مناطق سیلکشور ایجاد کرده است. حمید چیتغرب های اخیر خسارات زیادی در شمالسیالب

عجب  ای نظیرزدهکرد که اگر سدها نبودند، خسارات سیل بسیار بیشتر از مقدار کنونی بود. این در حالی است که در منطقه سیل

ها و گیریی جهانی آب در گفتگو با ایانا گفت: اندازهاند منجی باشند.عباسقلی جهانی عضو سابق شوراشیر حتی سدها هم نتوانسته

ها و اطالعات مرتبط با آن برای اظهار نظر کارشناسی بر روی تاثیر سدها در کنترل سیالب بسیار داشتن توزیع زمانی و مکانی بارش

ها وجود داشته سازی سیل یرهمهم است و بدون این اطالعات اظهار نظر کردن خیلی مشکل است.وی افزود: در کل اگر امکانات ذخ

های قلعه باشد، ممکن است باعث کاهش خسارات شود و این فرضیه، یک فرض کامال کالسیک و منطقی است. اما ما روی رودخانه

 م.ایتواند آب را ذخیره کند با این وجود شاهد سیل هم بودهچای و عجب شیر سد داریم. در رودخانه صوفی چای نیز سد داریم که می

اند سیل را کنترل کنند، میزان کنترل و درصد کنترل آنها چگونه بوده جهانی بیان کرد: اینکه به طور مشخص کدام سدها توانسته

است، حوضه پایین دست سد چقدر ایجاد جریان کرده است که منجر به بروز سیل شده است، نیازمند یک مطالعه میدانی و 

 طه با اثرگذاری سدها اظهار نظر کرد.های دقیق است که بتوان در راببررسی

وی به وزیر نیرو توصیه کرد: برای اینکه بدانیم نقش سدها چگونه است، خوب است کمیته کارشناسی ایجاد شود و وضعیت مناطق 

 لزده از نظر میزان خسارت ایجاد شده و تاسیسات موجود در منطقه بررسی شود تا بدانیم که این تاسیسات چقدر در کنترسیل

 سیل موفق بوده است. ابعاد موضوع به چه صورتی بوده تا بتوانیم به صورت مستند، مطالب کارشناسی شده ارایه دهیم.

های های میانی و پایین دست سدها، جریاناین عضو سابق شورای جهانی آب افزود: نظر من این است که ممکن است در حوضه

ر منطقه شده است، البته این مسئله تا زمانی که ارزیابی و مستند نشود، ارائه شدیدی ایجاد شده باشد که موجب بروز خسارت د

نظر کارشناسی متقن، کار بسیار دشواری خواهد بود.وی گفت: سخنان وزیر نیرو درباره نقش سدها در کنترل سیالب، صرفا بیان 

، درباره نقش سدها سخن گفته است، احتماال ساعت بعد از وقوع سیل 24یک مسئله به صورت کلی است و از آنجا که وزیر نیرو 

 ای نبوده و فقط یک اصل کلی توسط وی مطرح شده است./این سخنان مستند به مطالعه
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۵۲/%D۸%A۸%D۸%B۱% 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

میلیارد ریال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به عنوان بدهی دولت منظور شد/ ایران با برزیل و  635

 ارمنستان موافقت نامه همکاری در زمینه دام و دامپزشکی امضا می کند

مشارکت داشتند، جهت  1395ر برگزاری شایسته سرشماری سال رییس جمهوری با تشکر از مرکز آمار ایران و همه کسانی که د

گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه های اجرایی را استقرار نظام آمارهای ثبتی دانست و همه دستگاه های اجرایی را به همکاری در 

 .جهت دستیابی به این هدف مهم توصیه کرد

اطالع رساین دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش مرکز آمار از   به گزارش ایانا از پایگاه

تصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش بینی و تحلیل  1395گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

اند که این امر درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته 48.4از  در این سرشماری، بیش.روندها و برنامه ریزی برای آینده می دهد

درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و  50میلیارد تومان و کاهش  120ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه جویی به میزان 

هزار و  926میلیون و  79براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل .توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است

 .دهنددرصد آن را زنان تشکیل می 49درصد آن را مردان و  51نفر است که  270

بُعد خانوار  3.3بُعد خانوار کل کشور،  3.3نفر است که از این میزان،  35هزار و  196میلیون و  24تعداد کل خانوار کشور معادل 

همچنین متوسط رشد ساالنه جمعیت کل کشور بین سال .تشکیل می دهد بُعد خانوار مناطق روستایی را 3.4مناطق شهری و 

نفر در هر سال( برآورد شده است که استان های خراسان جنوبی و بوشهر با  955320درصد ) 1.24معادل  1390-1395های 

 .ود اختصاص داده اندبیشترین میزان رشد جمعیت و استان های همدان و خراسان شمالی پایین ترین میزان رشد جمعیت را به خ

درصد رسیده است که  94.7سال به  10-49درصد و در جمعیت  90.9سال به  6میزان با سوادی کشور در جمعیت باالی 

براساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با .گزارش شده است 95تا  90بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال های 

 .افزایش یافته است 95هزار در سال  580میلیون و  2به  90هزار در سال  660میلیون و هزار واحد از یک  900افزایش 

واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین  299هزار و  13واحد مسکونی و استان ایالم با  986هزار و  489استان تهران نیز با 

درصد از کل جمعیت کشور و  16.6استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با .واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده اند

همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای .درصد درخود جای داده اند 0.73استان ایالم کمترین میزان جمعیت را با 

درصد نیز در واحدهای  30.8ده و درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بو 60.6، بالغ بر 1395مسکونی معمولی در سال 

درصد نیز در واحدهای  60.7درصد در آپارتمان ها و  39.3مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد، 

 .مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می کنند

 اصالح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

به موجب این اصالحیه، وزیر کشور و رییس سازمان  .سانی به رزمندگان موافقت کردهیأت وزیران با اصالح سند راهبردی خدمات ر

 .اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یاد شده افزوده شدند

 میلیارد ریال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به عنوان بدهی دولت منظور شد 635بیش از 

نامه د بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیینهیأت وزیران مصوب کر

  .کل کشور، بابت اصل و سود تسهیالت دریافتی به حساب بدهی دولت منتقل شود 1386اجرایی قانون بودجه سال 

 1396تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معامالتی امالک در سال 
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تعیین شد. بر این اساس، در  1396با تصویب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معامالتی امالک و اراضی در سال 

به تصویب کمیسیون  - 1394مصوب  -مناطقی که ارزش معامالتی امالک در اجرای مقررات اصالحی قانون مالیات های مستقیم

درصد ارزش معامالتی مصوب  85معادل  1396ذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال های تقویم امالک رسیده است، مأخ

  .گرددتعیین می 1395سال 

 اصالح اساسنامه سازمان خصوصی سازی

سازی موافقت کرد.به موجب اصالح اساسنامه یاد شده، سازمان خصوصی سازی هیأت وزیران با اصالح اساسنامه سازمان خصوصی

اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند.این سازمان همچنین موظف  موظف است بر

  .است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام نماید

 بالینی نظام سالمتدرخواست دولت از مجلس برای ادامه بررسی اصالح قانون ارتقای بهره وری کارکنان 

هیأت وزیران از مجلس شورای اسالمی درخواست کرد کار ادامه بررسی الیحه اصالح ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان 

  .بالینی نظام سالمت را در دستور کار خود قرار دهد

 ی کندایران با برزیل و ارمنستان موافقت نامه همکاری در زمینه دام و دامپزشکی امضا م

هیأت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( و امضای موقت موافقت نامه 

همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و دولت جمهوری 

 .ارمنستان اقدام نماید

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۳۶/%DB%B۶% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 نشست مجمع برگزار کنندگان روز جهانی بز در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

های همایش شامل کارگاه های آموزشی جهانی، همایش اصلی و برنامه های گردشگری در مناطق زندگی  در این نشست برنامه

 .عشایر و مناطق مربوط به حضور بز وحشی مورد بررسی قرار گرفت و از سایت رسمی روز جهانی بز رونمایی شد

برنامه های همایش که شامل کارگاه های آموزشی  به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در این نشست

 جهانی، همایش اصلی و برنامه های گردشگری در مناطق زندگی عشایر و مناطق مربوط به حضور بز وحشی مورد بررسی قرار گرفت. 

ای مجمع براساس این گزارش، همچنین در این نشست از سایت رسمی روز جهانی بز رونمایی و در خصوص تعیین سهم مالی اعض

برگزار کنندگان، گفت و گو و تبادل نظر شد.گفتنی است روزجهانی بز به منظور ارج گذاری به تاریخ کهن دامپروری ایران و قدمت 

تاریخی اهلی شدن حیوان بز در ایران و وجود نژادهای مطرح جهانی در تیر ماه سالجاری ثبت جهانی روز بز با اهداف تأکید بر ایران 

نگیزه بین دامداران روستایی و عشایری، شناساندن جایگاه بز و بزداری در ایران از طریق معرفی محصوالت منحصر به برای ایجاد ا

فرد در مناطق مختلف ایران زمین و ثبت آنها در بازارهای ملی و جهانی به عنوان کاالهای دارای برند بین المللی و همچنین بررسی 

حرفه بزداری و تاثیر آن بر شکل گیری معیشت های پایدار با تاکید بر حفظ منابع طبیعی و سابقه تاریخی، اجتماعی و اقتصادی 

محیط زیست در مؤسسه تحقیقات علوم دامی برگزار خواهد شد.شایان توجه است در حاشیه این همایش برنامه هایی مانند ارائه های 

چادرهای عشایری و بازارچه های صنایع دستی و کارهای هنری( فنی)سمپوزیوم(، نمایشگاه دام، محصوالت دامی و فرهنگ دامداری )

-همچنین نمایش نژادهای مختلف بز استان ها )براساس درخواست تشکل ها و فعاالن هر منطقه به منظور ارائه سهم اجتماعی

طق عشایری و مشاهده اقتصادی نژادهای منطقه در تأمین معیشت و ساختار جوامع خود( و برگزاری تورهای گردشگری علمی به منا

و همراهی با کوچ آنها و همچنین مناطق مربوط به حضور بز وحشی اجراء می شود.نشست تصمیم گیری نهایی مجمع برگزار کنندگان 

روز جهانی بز با حضور معاون پژوهشی و معاون اداری و رئیس بخش فیزیولوژی مؤسسه و نمایندگانی از سازمان های امورعشایر 

محیط زیست، میراث فرهنگی، سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، معاونت ترویج کشاورزی، سازمان تعاون روستایی  ایران، حفاظت

آذربایجان شرقی و سازمان جهاد کشاورزی، انجمن بین المللی بز و اتحادیه دامپروری همگام، در سالن گفت و گو مؤسسه تحقیقات 

 علوم دامی کشور برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۰۳/%D۹%۸۶%D۸%B۴% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 شوداردیبهشت در دانشگاه اردکان برگزار می  20نخستین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی 

سعی دارد با فراهم نمودن فرصتی برای معرفی جدیدترین  "اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی"همایش 

دستاوردهای علمی در عرصه های علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، دامپزشکی و سایر علوم مرتبط در راستای امنیت 

، حفاظت از منابع طبیعی و تولید غذای سالم برداشته و زمینه را برای فعالیت های غذایی گامی مفید در جهت کشاورزی پایدار

مد اح به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی نخستین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی،.بیشتر و پویا فراهم نماید

گلخانه ای و شهرستان اردکان یکی از مراکز تولید پسته  استان یزد یکی از قطب های کشتفتاحی رئیس این همایش با بیان اینکه 

در منطقه است، توجه به بخش کشاورزی موضوعی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد، گفت: از طرفی دیگر اهمیت 

فاظت هنگ حروزافزون نقش زیست محیطی منابع طبیعی و تأثیر همه جانبه آن در توسعه پایدار ایجاب می کند که برای ترویج فر

ارزش های زیست محیطی، به نگهداری هرچه بیشتر این منابع  و حراست از مراتع و جنگل ها به منظور برخورداری کامل از کلیه

با  سعی دارد "اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی"خصوصاً در منطقه کویری یزد بپردازیم.وی افزود: همایش 

ی معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی در عرصه های علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، فراهم نمودن فرصتی برا

دامپزشکی و سایر علوم مرتبط در راستای امنیت غذایی گامی مفید در جهت کشاورزی پایدار، حفاظت از منابع طبیعی و تولید 

این رویداد علمی امکان  رئیس این همایش با بیان اینکه.م نمایدغذای سالم برداشته و زمینه را برای فعالیت های بیشتر و پویا فراه

تبادل آخرین دستاوردها در زمینۀ علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی در ایران را برای دانشمندان این حوزه فراهم خواهد 

فته های جدید علمی و کاربردی بین ساخت، یادآور شد: امید است این نشست ملی، فرصت مناسبی را برای تبادل نظر و انتقال یا

 .محققان، دانشجویان، دانش پژوهان، دست اندرکاران و فعاالن این حوزه فراهم نماید

فتاحی مهندسی اقتصاد کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی، جنگلداری و بیابانزدایی، ترویج و آموزش کشاورزی، مرتع و آبخیزداری، 

محیط زیست، علوم خاک، دامپروری، علوم و صنایع غذایی، علوم شیالت و آبزیان، علوم مهندسی آب و زهکشی، آب و فاضالب، 

اولین همایش ملی کشاورزی، "باغبانی و فضای سبز، بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی، زراعت و اصالح نباتات را از محورهای 

نوری، ژنتیک گیاهی و جانوری، فناوری های نوین اعالم کرد.به گفته وی زیست شناسی گیاهی و جا "منابع طبیعی و دامپزشکی

زیست محیطی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم پایه دامپزشکی، علوم بالینی دامپزشکی و ... از دیگر موضوعاتی به شمار می رود 

 که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۹۵/%D۹%۸۶%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 ی تولید محصوالت کشاورزینمیلیون ت 20افزایش 

حدود  95تا  92کشاورزی از سال معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: میزان تولید محصوالت 

 .میلیون تن افزایش داشته که این گام مثبتی در تامین امنیت غذایی کشور است 20

اسکندر زند در جلسه شورای کشاورزی کردستان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان با اشاره « ایلنا»به گزارش 

 92میلیون تن رسیده است، افزود: این میزان در سال  117ر سال زراعی گذشته به مرز به اینکه میزان تولید محصوالت کشاورزی د

ترین هدف جهادکشاورزی گامی مثبت عنوان مهممیلیون تن بود. به گفته وی، این افزایش در تامین امنیت غذایی به 97حدود 

و کیفی محصوالت کشاورزی هر سال اجرای بیش بوده و همچنین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای افزایش کمی 

هدف از جمله کاهش  10هزار طرح تحقیقاتی را در دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: با توجه به اهداف توسعه پایدار  6از 

ل در فیت محصوفقر و افزایش درآمد کشاورزان، افزایش کمیت و کیفیت تولید، پایداری تولید با توجه به شرایط اقلیمی و کی

های مختلف )کود، سم و آلودگی هوا( معطوف به حوزه کشاورزی است. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بخش

اشاره به اینکه توجه به کیفیت محصول )تولید ارگانیک( و پایداری تولید در این بین جدیدترین وظیفه تعریف شده در حوزه 

وظیفه جهاد کشاورزی نیازمند مساعد بودن هشت عامل  10درکاران این حوزه است، گفت: رسیدن به کشاورزی با تالش دست ان

های طبیعی مورد نیاز کشاورزی و نیروی انسانی، بازار، طبیعی و انسانی است. معاون وزیر، آب، خاک، هوا و منابع طبیعی را عامل

 اکنون تحت فشاران کرد. وی افزود: با توجه به اقلیم، عوامل طبیعی همسرمایه و تکنولوژی را نیز از عوامل انسانی کشاورزی عنو

تغییرات آب و هوایی قرار دارند و برای جبران آن باید عوامل انسانی را تقویت کرد و در خدمت این حوزه قرار داد. به گفته وی، 

مند درصد از این تعداد از دانش مربوطه بهره 25کنند که بردار کشاورزی در سطح کشور فعالیت میاکنون چهار میلیون بهرههم

های مختلف خدمات خود را به سمت آموزش هستند و الزم است تمامی نهادهای مرتبط به کشاورزی از دانشگاه تا سازمان

 .برداران معطوف کنندبهره

/fa/news/http://www.iana.ir۴۲۹۶۵/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 المللی آب مجازیهلند، میزبان دومین کنفرانس بین

ه در کالمللی آب مجازی، دو تن از بنیانگذاران آب مجازی، در نخستین کنفرانسی به گفته قائم مقام دبیر اجرایی کنفرانس بین

شود به صورت غیرحضوری به ارایه مقاله خواهند پرداخت. از آنجا که قرار است به صورت ساالنه کنفرانس آب ایران برگزار می

 .المللی خواهد بودمجازی برگزار شود، هلند دومین میزبان این کنفرانس بین

ازی قرار المللی آب مجمللی آب مجازی گفت: کنفرانس بینالبه گزارش ایانا، عاطفه نژندعلی، قائم مقام دبیر اجرایی کنفرانس بین

 است هر ساله در یکی از کشورهای دنیا برگزار شود. در حال حاضر هلند برای برگزاری دومین کنفرانس اعالم آمادگی کرده است.

لیه با تشکیل دبیرخانه و های اوریزیداده شد. برنامه 94وی افزود: پیشنهاد اولیه برگزاری کنفرانس آب مجازی، اواخر سال 

 در ایران برگزار خواهد شد. 96اردیبهشت  10و  9های علمی و اجرایی تشکیل شد. این کنفرانس در کمیته

نژندعلی بیان کرد: محورهای همایش شامل مفهوم اولیه آب مجازی، نقش آب مجازی در حل بحران آب، امنیت غذایی و تهیه 

ر کشور میزبان است. این کنفرانس شامل سخنرانی کلیدی، پنل تخصصی و مقاالت پژوهشی نقشه راهی برای تجارت آب مجازی د

گذاران مبحث آب مجازی هستند، که از بنیان "هوسترا"و  "تونی الن"در راستای بررسی ابعاد مختلف آب مجازی است.وی گفت: 

 پردازند.میدر این کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس سخنرانی داشته و به ارایه مقاله 

پنل تخصصی این کنفرانس شامل موضوعات و مفاهیم آب مجازی، روش  4المللی آب مجازی ادامه داد: دبیر اجرایی کنفرانس بین

های آب مجازی، بررسی تجارت آب مجازی، امنیت غذایی و حکمرانی پایدار آب و ها و چالشپیاده سازی آن در سطح ملی، فرصت

ای آب مجازی خواهد بود.به گفته وی، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران امیدوار هدر نهایت بررسی تئوری

 های این کنفرانس، منجر به تهیه نقشه راهی برای حل بحران آب کشور شود.است خروجی
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۵۳/%D۹ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

 شدن شکاف دیجیتالی بین روستاها و شهرها کم

کردن شکاف دیجیتالی بین روستاها و شهرها معاونت حقوقی تنظیم مقررات و امور جمعی شرکت مخابرات گفت:کارگزار گفت: کم

 .بودیکی از خدمات ارزنده دولت یازدهم 

جنوبی جنوبی گفت: شرکت مخابرات ایران در خراسانفروردین( در شورای اداری خراسان 26به گزارش ایسنا، علی کارگزار امروز)

هزار  295سال گذشته اقدامات اساسی در راستای توسعه مخابرات استان انجام داده است. امروز در بخش تلفن ثابت  3طی 

 .کنندات استفاده میمشترک تلفن ثابت از خدمات مخابر

روستا در استان توسط شرکت مخابرات  1921معاون حقوقی تنظیم مقررات و امور جمعی شرکت مخابرات افزود: در حال حاضر 

 .روستای استان هم در منازل خود تلفن خانگی دارند 1159دهی شده و ایران ارتباط

هزار  640پرسرعت روستایی است و در بخش تلفن همراه نیز  روستای استان دارای اینترنت165وی اظهارکرد: در حال حاضر 

 .هزار مشترک در سه سال توسعه پیدا کرده است 150مشترک در سطح استان داریم که نزدیک به 

اندازی شد و راه 2Gسایت  73معاونت حقوقی تنظیم مقررات و امور جمعی شرکت مخابرات افزود: از ابتدای دولت تا هفته دولت 

اندازی نیز راه 3Gسایت  34کارگزار ادامه داد: از ابتدای دولت تا هفته دولت نیز .اندازی شدسایت دیگر نیز راه 134آن نیز بعد از 

نیز از ابتدای دولت تا هفته دولت تاکنون در سطح  4Gسایت  87اندازی شده است. سایت نیز راه 117شد و از هفته دولت تاکنون 

شهر استان  17معاون حقوقی تنظیم مقررات و امور جمعی شرکت مخابرات اظهارکرد: در حال حاضر .اندازی شده استاستان راه

شوند. در می 3Gاردیبهشت ماه تمام شهرهای استان مجهز به  27است و ما بقی شهرها نیز در حال نصب است و تا  3Gمجهز به 

 .شوندمجهز می 4Gقی شهرها به است که تا پایان دولت نیز ماب 4Gشهر استان مجهز به  9حال حاضر 

 کندمیلیارد ریال اعتبار افتتاح می 768جنوبی با پروژه مخابراتی را در خراسان 716وی خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران 
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۷۱/%DA%A۹%D۹%۸۵%E۲%۸ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

برداران و کار دانش کشاورزی برگزار های علمی کاربردی، کارکنان، بهرهمراسم انتخاب و معرفی مدرسان برتر آموزش

 شودمی

مهارتی جهاد کشاورزی گفت: پس از بررسی مدارک رئیس دبیرخانه اعضای هیات علمی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و 

دریافتی، نفرات برتر در چهار حوزه آموزش های علمی کاربردی، کارکنان، بهره برداران و کاردانش انتخاب خواهند شد و در 

مهارتی جهاد کشاورزی، به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و .مراسمی مورد تشویق قرار خواهند گرفت

عابدی رئیس دبیرخانه اعضای هیات علمی این مؤسسه با اعالم این مطلب افزود: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی باید فیزیک مستندات 

ربردی و افراد پیشنهادی را برای اقدامات بعدی به مؤسسه ارسال نمایند. وی گفت: فرم های ارزیابی در سایت مؤسسه آموزش عالی علمی کا

در بخش اداره امور اعضای هیات علمی و مدرسان/ نامه ها و بخشنامه ها برای بهره   www.itvhe.ac.irمهارتی جهاد کشاورزی به نشانی

رتی جهاد کشاورزی در پایان تأکید رئیس دبیرخانه اعضای هیات علمی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مها.برداری قابل دسترسی است

کرد: بدیهی است پس از بررسی مدارک دریافتی، نفرات برتر در چهار حوزه آموزش های علمی کاربردی، کارکنان، بهره برداران و کاردانش 

ز اعضای هیات علمی و گفتنی است به پاس بزرگداشت مقام معلم و تقدیر ا.انتخاب خواهند شد و در مراسمی مورد تشویق قرار خواهند گرفت

مدرسان غیر هیات علمی برتر خانواده آموزش جهاد کشاورزی مراسم انتخاب و معرفی مدرسان برتر در چهار حوزه آموزش های علمی 

 کاربردی، کارکنان، بهره برداران و کار دانش کشاورزی برگزار خواهد شد.
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۴۳/%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

 کلید نجات جنگل در دست مردم

مجلس: دولت  زیسترئیس فراکسیون محیطعضو کمیسیون اجتماعی مجلس: متولی اصلی حفاظت از جنگل دولت است نایب

گره کار جنگل به دست  |تواند به جای استخدام تعداد زیادی جنگلبان، برای صیانت از جنگل از توان مردم استفاده کندشهروندمی

 .تنها در ایران بلکه در کل جهانافتد، نهها هرروز اتفاق میتخریب جنگل .شود این موضوع اما دیر دستگیرمان شدمردم باز می

، 2015تا  1990های دهد بین سالدهند اما آن طور که آمارها نشان میهای جهان را تشکیل میسوم خشکیتقریبا یکها جنگل

های های خود را از دست داده است. در این میان بسیاری از دولتمیلیون هکتار از جنگل129سال، جهان  25یعنی تنها در فاصله 

رسد در این عرصه نیز باید گره کار به کنند و به نظر میها اظهار عجز میمحافظت از جنگلموثر در راستای  جهان نسبت به اقدامی

 .دست مردم و بخش غیردولتی باز شود

 حفظ جنگل ازطریق رفع نیازهای متقابل

ند کنینیاز جنگل به مردم یک روی سکه است و روی دیگر، نیاز مردم به جنگل است. در تمام نواحی جنگلی دنیا مردم تالش م

یی به هاکند؛ ولی این برخورداری و تأمین منافع بعضا با آسیبمنافع خود را توسط جنگل تأمین کنند و این در ایران هم صدق می

و  هاکردن دام میان بوتهرو است. مردم ساکن در نواحی جنگلی با قطع درختان کهنسال و تنومند جنگل و رهاپیکره جنگل روبه

برند. رویکردهای مدیریتی جدید در همه تمام عمر در فقر به سر می جویی از جنگل دارند و با اینی در بهرههای جنگل سعدرختچه

مدیریت مشارکتی  .بیندها و استعدادهای نهفته در داخل اجتماعات میحل مناسب را در بکارگیری تواناییرابطه با منابع طبیعی راه

های جنگلداری را اجرایی کرد؛ در این ارتباط طلبد تا به کمک آنان بتوان طرحمیحضور ذینفعان ساکن در نواحی جنگلی را 

 همت دولت ایران و برنامه توسعه ملل متحد سال پیش به در ایران حدود سه.برد و هم منابع طبیعیمتقابل هم انسان سود می

(UNDP) زیست جهانیو با حمایت تسهیالت محیط (GEF) های هیرکانی ژه مدیریت چندمنظوره جنگلنام پروای به پروژه

کلید خورد که بر پایه جنگلداری اجتماعی طراحی شده است. مسئوالن این پروژه در تالشند در چهار منطقه پایلوت که در 

اند، با آموزش مردم محلی آنان را به محافظت از جنگل ترغیب کنند و ضمن ایجاد این های شمالی کشور واقع شدهاستان

های طراحان و مسئوالن پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل .گسازی به مردم راهکارهای درست انتفاع از جنگل را بیاموزندفرهن

شکور پورحسین ».ها پایدار نخواهد بود؛ مگر با مشارکت موثر مردم محلی و دیگر ذینفعانهیرکانی معتقدند مدیریت جنگل

ما در دنیا دارای سه نسل از حقوق »گوید: می« شهروند»باره به می در این، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسال«شقالن

های سیاسی و مدنی است؛ نسل دوم شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نسل سوم که بشر هستیم. نسل اول آزادی

ت. حق مردم و ذینفعان در جمعی اسشد، حقوق دستهآید و در گذشته توجه چندانی به آن نمیحقوقی نو به حساب می

ها ناتوان است، چه اشکالی دارد که از طریق جمعی است. وقتی دولت از حفظ جنگلزیست و جنگل جزوی از حقوق دستهمحیط

زیست و توسعه پایدار مجلس نیز رئیس فراکسیون محیطنژاد، نایبجبار کوچکی«مردم و جنگلداری اجتماعی به نتیجه دست یابیم؟

تواند به جای استخدام تعداد زیادی جنگلبان که تازه باتوجه به بودجه اندک به حد دولت می»گوید: می« شهروند»طه به در این راب

این موضوع نیازمند اعطای برخی مجوزها و اختیارات به کفایت نخواهد بود، برای صیانت از جنگل از توان مردم استفاده کند. البته 

 «.کارها در دستورکار قرار گیرد مردم است که باید برای تسهیل

 ای ندارندنشینان سرمایهجنگل

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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پروژه مدیریت چندمنظوره  .هدف از جنگلداری اجتماعی تنها حفاظت از جنگل نیست؛ بلکه منافع مردم محلی هم مد نظر است

ها کمک کند. طبق استراتژی های هیرکانی در نظر دارد با استراتژی توسعه سبز به ارتقای وضع معیشتی جوامع محلی جنگلجنگل

از جنگل و منابع طبیعی در تالش باشند، بر سر یک  برداری حداکثری ها برای بهرهجای اینکه هر یک از بخش توسعه سبز به

های تأسیس مراکز تفریحی، ایجاد جاذبه رسند و مردم با اموری مانند استراتژی مشترک برای مدیریت اکوسیستم به توافق می

 .گذاری استبخشند؛ اما این کار نیازمند هزینه و سرمایه، درآمدزایی از پسماند و زباله و ... معیشت خود را بهبود میگردشگری

ها جزو هر حال متولی اصلی حفاظت از جنگل دولت است. جنگل به»  باره معتقد است: پورحسین شقالن، نماینده مجلس در این

دادن مردم در حفظ جنگل به معنای طور اخص دولت است. مشارکتاز وظایف حاکمیت و بهآیند و حفظ آنها انفال به حساب می

ها دچار نیازهای حفاظت از منابع طبیعی فرهنگسازی است. ما تنها در ارتباط با جنگلانکار یا نفی وظیفه دولت نیست. یکی از پیش

ها را خواری گریبانگیر کشور است. مردم ما باید جنگلنار جنگلخواری و ... در کخواری، رودخانههای زمینمشکل نیستیم و پدیده

های هایی مثل پروژه مدیریت چندمنظوره جنگلمیراث بشریت و متعلق به نسل آتی بدانند؛ در نتیجه فرهنگسازی ازطریق پروژه

لی عنوان متولی اصن فرهنگسازی بهتواند برای تضمین موفقیت در روند ایآید اما دولت میهیرکانی از نیازهای کشور به حساب می

 «.ها حمایت کندهای مالی از ساکنان حاشیه جنگلحفاظت از جنگل با اعطای تسهیالت یا کمک

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۳۹/%DA%A۹% 
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 هامصاحبه، سخنرانی، بازدید 
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 "های ایران، گذشته، حال و آیندهکنفرانس ملی جنگل"استان گیالن میزبان 

از برگزاری این کنفرانس در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت  "های ایران، گذشته، حال و آیندهکنفرانس ملی جنگل"دبیر اجرایی 

 .ماه سال جاری خبر داد

گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در نخستین روز برگزاری کنفرانس، چهار پنل تخصصی برگزار خواهد شد. دومین مهرداد نکوی در 

بینی شده است.وی ادامه داد: در این کنفرانس خسرو ثاقب طالبی عضو هیات علمی روز نیز تور تفریحی و بازدید از جنگل پیش

زاهدی استاد دانشگاه تهران، وحید اعتماد عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بهزاد ها و مراتع، قوام الدین موسسه تحقیقات جنگل

ها، محمد پیرصوفی دانشجوی دکترای جنگل در آلمان، مجید مخدوم استاد دانشگاه سازمان جنگل انگورج معاون سابق امور جنگل

، کامبیز پورطهماسبی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، هادی کیادلیری رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 پور مدیر کل منابع طبیعی گیالن و پروفسور پیتر لوموندر سخنرانی خواهند داشت.تهران، سعید یوسف

نکوی ادامه داد: همچنین احتمال دارد دکتر ارسطو سعید عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این کنفرانس حضور یافته و 

ه باشند. سخنرانان دیگری هم هستند که هنوز حضور آنها کنفرانس هنوز قطعی نشده است.وی گفت: یک نفر از سخنرانی داشت

های هیرکانی به نمایندگی از سوی این پروژه در همایش گیالن حضور یافته و سخنرانی خواهد پروژه مدیریت چند منظوره جنگل

ها حضور خواهد یافت. مراسم اختتامیه ا به عنوان سخنران در یکی از پنلهکرد. یک نفر هم از معاونت امور جنگل سازمان جنگل

 نیز با حضور دکتر محمود زبیری عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

به گفته دبیر اجرایی این کنفرانس، دکتر تیمور رستمی شاهچراغی عضو هیات علمی دانشگاه گیالن، دبیر علمی این کنفرانس دو 

زه است.وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این کنفرانس ارزیابی یا نقد گذشته مدیریت جنگل و بررسی روند فعلی، همچنین رو

بینی احتماالت آینده است. قرار است در این کنفرانس، هر یک از سخنرانان، از زاویه تخصص خود به نقد و بررسی وضعیت پیش

فاظتی های حهای جنگلداری از وضعیت فعلی به طرحکنفرانس در آستانه تغییر نگرش طرحها بپردازند.نکوی عنوان کرد: این جنگل

 های جدید موثر واقع شود.کنیم خروجی آن با نگاهی که به گذشته دارد، بتواند در تدوین چارچوبشود. تالش میبرگزار می

 د شد./این کنفرانس در تاالر حکمت دانشگاه گیالن واقع در شهر رشت برگزار خواه
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۹۹/%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

گرفته شده برای اجرای طرح تنفس، قطعاً دریافت جاللی: طرح تنفس به ما تحمیل نشده است/ اعتبارات در نظر 

 ها هستندهای جنگلداری بازوان سازمان جنگلشود/ مجریان طرحمی

ها، های سازمان جنگلها، رئیس شورایعالی جنگل و معاون امور جنگلای با حضور رئیس سازمان جنگلچهارشنبه گذشته جلسه

جنگلداری شمال برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه، تبادل نظر برای اجرای های مراتع و آبخیزداری کشور با مجریان طرح

طرح تنفس و مصوبه مجلس اعالم شد. محل برگزاری آن نیز معاونت امور جنگل واقع در ستاد چالوس بود. در این جلسه خدا کرم 

های شمال )تنفس جنگل( ی تجاری از جنگلبردارها تاکید کرد: مسئله استراحت جنگل و توقف بهرهجاللی رئیس سازمان جنگل

 هایبندیها تحمیل شود. بلکه این تصمیم، بر اساس مطالعات شورایعالی جنگل و جمعای نبوده که به سازمان جنگلمسئله

 .ریزی شده استها پایههای طبیعی، در خود سازمان جنگلکارشناسی از وضعیت اکوسیستم

های جنگلداری با رعایت اصول علمی و فنی در ا در جلسه روز چهارشنبه بیان کرد: اگر طرحهخداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل

)برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری  92جنگل اجرا شوند، مخرب جنگل نخواهند بود.وی با اشاره به مصوبه دولت در سال 

برداری از درختان شکسته، افتاده و آفت زده کرده است، هرهها را مشروط به بو مدیریت جنگل های کشور( که برداشت از جنگل

 درصدی نسبت به دوره قبل از تصویب این قانون، اعالم کرد. 34حجم برداشت از جنگل پس از این مصوبه را دارای کاهش 

های نند. جنگلبه گفته جاللی روند کلی تخریب منابع طبیعی سبب شده مجامع جهانی به مسئله حفاظت از این منابع توجه ک

جهان صدمات زیادی دیده و از هشت میلیارد هکتار جنگل در سراسر کره زمین، فقط چهار میلیارد هکتار باقی مانده است. در 

ای، های جهان کاهش یافته است.وی گفت: افزایش غلظت گازهای گلخانهطول قرن بیستم، یک میلیارد هکتار از وسعت جنگل

زایی را به همراه داشته است، ایران را نیز به نتایج این موضوع که مسئله کمبود آب شیرین و بیابان بحث گرمایش زمین و آثار و

درجه افزایش درجه حرارت را تجربه کند و این  1.5شدت تحت تاثیر قرار داده است. گرمایش زمین سبب شده ایران بیش از 

های انجام شده، مصرف آب در گیاهان و درختان با هر درجه بررسی مسئله تبخیر و تعرق در کشور را افزایش داده است. بر اساس

ل ای مثها ادامه داد: روند تغییرات اقلیمی سبب شده پدیدهیابد.رئیس سازمان جنگلدرصد افزایش می 17تا  16افزایش دما، حدود 

طبیعی و زیستی رهنگ عمومی منابعریزگردها، سیل و غیره مورد توجه مسئوالن و مردم قرار گیرد. افزایش و ارتقای سطح ف

ها و سال قبل، فضای فرهنگی و بینشی مردم نسبت به جنگل 20تا  10محیطی هم، در کشور نقش آفرین بوده است. در مقایسه با 

مراتع، فضای سبز و محیط زیست تغییر کرده است.وی با اشاره به پیشینه سخنان مقام معظم رهبری و رئیس جمهور درباره 

ها، عنوان کرد: سال گذشته مقام معظم رهبری در مراسم درختکاری که هر ساله به مناسبت هفته منابع طبیعی از جنگلحفاظت 

شود، بر قطع شدن دست سوداگران از جنگل تاکید کردند. شاید دیگران متوجه نشوند که این تذکر و توصیه به کجا باز انجام می

برداری تجاری از به چه کسی بوده است.جاللی اضافه کرد: امروز بحث توقف بهره دانیم که خطاب ایشانگردد اما ما میمی

ای ملی است. ما ظرف سه سال فرصت داریم که برنامه برای مدیریت جنگل های شمال تبدیل به قانون شده و خواستهجنگل

ل حاضر در قانون به درستی شود. در حاتصویب کنیم. مدت زمان استراحت دادن به جنگل توسط مجلس و دولت مشخص می

های ایران را ساله باشد.وی در بخش دیگری از سخنان خود جنگل 10مشخص نشده که استراحت جنگل باید پنج ساله یا 

های جهان دانست که یونسکو مایل بوده تمام آن را به عنوان میراث جهانی به ثبت برساند اما در نهایت ترین و زیباترین جنگلکهن

هایی که کمتر دچار دستخوردگی شده بود، به عنوان میراث جهانی به ثبت این مجموعه جهانی ها، عرصهد سازمان جنگلبا پیشنها

درصد  50های جنگلداری تعیین تکلیف شود، ها، در سه سالی که قانون فرصت داده طرحرسد.به گفته رئیس سازمان جنگلمی
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های جنگلداری به ید برای جایگزینی آن برنامه داشته باشیم. باید مجریان طرحرسد و باهای جنگلداری موجود به اتمام میطرح

برداری تجاری از های موثر ارزشمند و توانمند، در خدمت مدیریت جنگل قرار گیرند.وی تاکید کرد: توقف بهرهعنوان ظرفیت

د داشته است که باید مجمموعه عواملی که به ها به مفهوم رها کردن جنگل نیست بلکه سازمان همواره روی این مسئله تاکیجنگل

برداری عامل است. یکی هم ممکن است بهره 15تا  10رسان به جنگل رساند را به حداقل برسانیم. عوامل آسیبجنگل آسیب می

 ما اعتقاد داریمدهد. جاللی اضافه کرد: های جنگلداری رخ میها توسط مجریان طرحنامناسب یا اشتباهاتی باشد که در بهره برداری

و تالش  های جنگلداری هر کدام به عنوان نمایندگان این سازمان در حفاظت و حمایت از جنگل زحمت کشیدهکه مجریان طرح

اند. کارنامه خوبی دارند. امکان دارد اشتباهات و تخلفاتی هم در کارنامه برخی از مجریان ما وجود داشته باشد که این را رد کرده

رسان کنند، خدای نکرده به عنوان آسیبهای جنگلداری کار میولی اینکه مجموعه مجریان ما و کسانی که در طرحکنیم، نمی

رویه یهای بجنگل تلقی شوند، به هیچ وجه نظر کارشناسی سازمان نیست. وی یادآور شد: توان و ظرفیت جنگل به دلیل برداشت

های مازندران سه ماه و نیم باران نیامده در جنگل 93کاهش یافته است. در سال در برخی مناطق و شرایط اکولوژیکی ایجاد شده، 

 ها توجه کنیم.ها هشدارهایی است که وجود دارد و باید به این پدیدهبود یا در گلستان، رطوبت مشابه شرایط بیابانی شده بود. این

اعالم آمادگی کرده که  93ی نبوده و این سازمان از سال ها با اشاره به اینکه مسئله تنفس جنگل چیز جدیدرئیس سازمان جنگل

هایی که شورایعالی جنگل رسان به جنگل تاکید کرد.وی افزود: بررسینگری در زمینه عوامل آسیباین طرح را اجرا کند، بر جامع

طور که در مرتع قرق یکساله برای داد که رویکردهای مدیریتی در جنگل باید تغییر کند. همانانجام داده بود، نشان می 93در سال 

 برداری داشته باشیم تا جنگل تقویتشود ما هم به این اجماع رسیدیم که باید در جنگل توقف بهرهبازیابی توان طبیعت اعمال می

ها های آنها به سازمان جنگلهای جنگلداری به دلیل اینکه دیدگاهشود.به گفته جاللی در حال حاضر بخش اعظم مجریان طرح

های جنگلداری بازوان اند که در دوره جدید نیز با این سازمان همراه باشند.وی بیان کرد: مجریان طرحنزدیک است، قول داده

های شمال حضور داشته باشند. ارزشمند و با تجربه سازمان هستند. باید در قالب همکاری جدید با رویکرد حفاظتی در جنگل

های موجودی که صالحیت آنها مورد تایید است، برداری غیر چوبی و چند منظوره با شرکتینه بهرهتواند در زمها میسازمان جنگل

و  ها، بذرپاشیتوانند در بحث حفاظت فیزیکی به اضافه اقدامات اجتناب ناپذیر مثل مرمت جادههمکاری کند. همچنین مجریان می

های جدید تعریف شده که هزینه محور برای همکاری 15ند. حدود کاری با سازمان در قالب قراردادهای جدید همکاری کننهال

های جنگلداری متعلق ها بار دیگر از مجریان طرحمحور را باید دولت پرداخت کند.رئیس سازمان جنگل 15های این اجرای برنامه

سازمان را همراهی کنند. وی های تعاونی خواست تا در اجرای قانون و خواسته مقام معظم رهبری این به بخش خصوصی و شرکت

های جنگلداری تاکید کرد. به گفته جاللی دولت برای جلوگیری همچنین بر روشن شدن تکلیف معادالت بین دولت و مجریان طرح

از توقف فعالیت واحدهای صنعتی متکی به چوب، عوارض صفر درصد برای واردات در نظر گرفته است. برای بسیاری از صنایع 

 میلیون متر مکعب بر مبنای واردات چوب صادر کرده است. 6زهای در سطح خوراک اولیه پنج تا چوب نیز مجو

ایم که حکم آن هفته ها قصد دارد زراعت چوب را توسعه دهد. یک مجری زراعت چوب مشخص کردهوی ادامه داد: سازمان جنگل

هزار هکتار زمین در سراسر  75اهد داشت. در حال حاضر شود. دولت حمایت ویژه از زراعت چوب در سراسر کشور خوآینده زده می

های زراعت چوب، اولویت را به مجریان توانیم در مسئله اجرای طرحکشور برای توسعه زراعت چوب شناسایی شده است. می

د و افزود: های بدون طرح خبرداریزی برای حفاظت جنگلها همچنین از برنامههای جنگلداری بدهیم.رئیس سازمان جنگلطرح

های شمال با رعایت همه الزاماتی که برای حفاظت جنگل آمده است، برنامه داشته باشیم. کنیم که برای کل جنگلتالش می

برداری چوب هیزمی و توسعه سوزی، بیماری و آفات، بهرهحفاظت فیزیکی فقط یک بعد از حفاظت جنگل است. حضور دام، آتش

ها هستند که در برنامه رسان به جنگلای عمرانی، گردشگری، زباله و غیره انواع موضوعات آسیبهشهرها و روستاها، اجرای طرح
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هایی که در زمینه مدیریت جنگل داشتند، به حفاظت از جنگل باید مورد توجه قرار گیرند.وی اضافه کرد: برخی مجریان دلسوزی

توانستند جنگل را اداره کنند. مجریانی که تخلفات آنها ز مجری نمیای است که اگر خود مسئولین و مدیران هم بودند، بهتر اگونه

نند. کاز حدی بیشتر است، به کار گرفته نخواهند شد اما بیشتر مجریان، نمره قابل قبول برای قراردادهای حفاظتی را کسب می

نیازمند  ریزی دقیقتاکید کرد: برای برنامه های حفاظتی، نیروها بیکار نشوند.جاللیباید تدبیری داشته باشیم تا با اجرای برنامه

 بندی این نظرات، شرایط آتی مشخص شود.نظرات مجریان هستیم تا با جمع

گویند ساالنه دو درصد از کنند و میشود. برخی اساتید دانشگاه مصاحبه میوی ادامه داد: درباره جنگل، گاهی اظهار نظرهایی می

سال دیگر جنگل هیرکانی نخواهیم داشت. نظرات افراطی غیر واقعی  30شود که مصاحبه می های ما از بین رفته است. یاجنگل

گوییم در همین سال بندد نیز همین اخبار منفی است. وقتی که ما میدرجامعه ما وجود دارد. آنچه در افکار عمومی نقش می

برخی، آمارهای ما را که بر اساس آمار و اطالعات دقیق  شود وکاری اقتصادی کردیم، پذیرفته نمیهزار هکتار جنگل 30پولی، بی

سال  60گوید که طی دانند. آمارهای ما میاند، نادرست میالمللی نیز آن را تایید کردههای بینای استخراج شده و سازمانماهواره

 های ایران کاسته شده است.هزار هکتار از سطح جنگل 15فقط 

 گلهزار هکتاری سطح جن 240کاهش 

 10سال دیگر جنگل نداریم،  30گویند ها به یکباره میشود. در رسانهها افزود: گاهی حرف منفی پررنگ میرئیس سازمان جنگل

 خواهد از عملکرد خود دفاع کند. گویند سازمان میبار هم که توضیح دهید این اظهارات نادرست است، می

ایم. ما هم کاری انجام دادههزار هکتار هم جنگل 225ایم. اما در مقابل ههزار هکتار کاهش سطح جنگل داشت 240وی گفت: ما 

دانیم که تفاوت بین جنگل دست کاشت و طبیعی زیاد است اما کارنامه نظام ما درحوزه جنگل یک کارنامه قابل قبول است. می

ی ایجاد شده در سطح جامعه بیان کرد: امروز هاسهم قابل توجهی از آن نیز به عهده دانشگاهیان است.جاللی با اشاره به حساسیت

های شمالی مرتب تصاویر کامیون یا وانت حامل چوب به همراه شماره ماشین را ای است که از سراسر استانافکار عمومی به گونه

قانونی هم از جنگل  برداریها از جنگل، قاچاق نیست و بهرهدهیم که همه برداشتکنند. ما دائما توضیح میبرای سازمان ارسال می

کرد که هر چوبی از جنگل خارج شود، قاچاق است. وجود دارد.وی اضافه کرد: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصور می

 های شمال وجود دارد.برداری رسمی و قانونی از جنگلهزار متر مکعب بهره 500برای این نماینده توضیح دادیم که 

ریزی های اجرایی خود را به این سازمان، برای برنامههای جنگلداری درخواست کرد: ایدهمجریان طرح ها ازرئیس سازمان جنگل

های بندی نظرات مجریان طرحهای مختلف برای جمعهای دیگری نیز در استاندقیق دوره جدید، ارسال کنید. وی افزود: نشست

های موجود درباره عدم تامین اعتبارات و سابقه بد در پاسخ به دغدغهها همچنین جنگلداری برگزار خواهد شد.رئیس سازمان جنگل

های حفاظتی، های شمال و پرداخت هزینه طرحمیلیارد تومان اعتبار برای مدیریت جنگل 80دولت در این رابطه، تاکید کرد: حدود 

ای مثل بودجه عمرانی اعتبارات هزینه ای تصویب شده است.توسط مجلس در نظر گرفته شده است. این اعتبارات به صورت هزینه

 درصد است. 80تا  70پولی نیز درصد تخصیص آن حدود های بینیست بلکه مشابه حقوق کارمندان دولت است که حتی در سال

های جنگلداری متضرر شوند، در پاسخ به سخنان یکی از حاضران ها راضی نیست مجریان طرحوی با تاکید بر اینکه سازمان جنگل

دانست، بیان کرد: ما هم ها میهای جنگلداری را برخالف شعارهای حفاظتی سازمان جنگلکه برگزاری مزایده برای واگذاری طرح

ها سازی کشور، این چارچوبهای جنگلداری با برگزاری مناقصه و مزایده موافق نیستیم اما قانون برای روند سالمبرای واگذاری طرح

 را تعیین کرده است.

 برداری تجاری از جنگلایش شمار کشورهای دارای طرح توقف بهرهافز
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های جنگلداری پس از تصویب قانون ها نیز در این نشست برگزاری جلسه با مجریان طرحناصر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل

بر است و نیاز و اصالح آن زمانها را ضروری دانست.وی افزود: مسئله تغییر سیاست به سازمان جنگل 38برنامه ششم و ابالغ ماده 

بینی و ایم و پیشطور دقیق اعتبار سنجی کردهبه همفکری دارد. ما ادعا نکردیم که تمام متغیرها و اثرات این اقدام را به 

 توانیم تجارب سایرای ریسک خودش را دارد که در آن تردیدی نیست. مقدسی ادامه داد: ما نمینگری داریم. هر مسئلهآینده

د را های طبیعی خوبرداری تجاری در جنگلکشورها را ندیده بگیریم. بر اساس آمارهای فائو، تعداد کشورهایی که مسئله توقف بهره

برداری تجاری را به تصویب رسانده و کنند، رو به تزاید است.به گفته مقدسی در حال حاضر قانون مسئله توقف بهرهدنبال می

 ها را کاهش دهد.از همه تجارب استفاده کند تا ریسک اجرای برنامهها قصد دارد سازمان جنگل

کنیم. قطع یک شاخه درخت اگر در راستای پایداری جنگل باشد برداری تمرکز میوی اضافه کرد: برخی مواقع خیلی روی بهره

 ارزشمند است در غیر این صورت، از لحاظ اصول علم جنگل مجاز نیست.

های شمال از لحاظ پایداری آسیب دیده است. داخل و خارج طرح هم نداریم. این ها تاکید کرد: جنگلقائم مقام سازمان جنگل

ها باید مرمت شود و به سمت پایداری برود. وی دوران انتقال را دوران بسیار حساسی دانست که باید در طی این دوره، آسیب

ا ها رها، قرار گیرد.مقدسی رها شدن جنگلبهتر و فائق آمدن بر ریسک امکانات الزم در اختیار مجریان و معاونت جنگل برای مانور

 ها باید تقویت شود. ها دانست و افزود: در دوران انتقال، ضریب حفاظتی از جنگلخط قرمز سازمان جنگل

باید در  98سال های جنگلداری خواست تا در ارایه مدل جایگزین که از ها از مجریان طرحوی نیز مانند رئیس سازمان جنگل

اجرایی شود، با این سازمان همکاری کنند.رئیس شورایعالی جنگل افزود: ما در همایش ساری اعالم کردیم که زنگ  جنگل

ای این سخنان را بر نتافتند و تاکید کردند که غیر شود و در سطح حاکمیت مدیریت ما زیر سئوال است. عدهخطرهایی شنیده می

 مسئله جنگل را ندارند. ولی افکار عمومی کار خود را کرد.ها حق ورود به متخصص

شویم، باید مشاغل موجود حفظ و صیانت شود و حتی ناپذیر میوی گفت: در حال حاضر که وارد فاز حفاظتی و اقدامات اجتناب

باشد، در کنار قرارداد بهبود یابد.مقدسی یادآور شد: برای کوتاه مدت، بعضی از اقدامات سازگار با محیط جنگل که اقتصادی 

 های جنگلداری، قابل بررسی در سازمان است.ها، در صورت پیشنهاد مجریان طرححفاظتی و تزریق مالی به طرح

 طرح تنفس، خواست حاکمیت

های ها نیز در سخنانی با اشاره به وجود هشت هزار کیلومتر جاده در جنگلعباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل

دیر ناپهای اجتنابل، حفاظت از این سرمایه را که برای اطفای حریق و حفاظت فیزیکی جنگل ضروری است، جزء گروه فعالیتشما

های جنگلداری داشتیم که اگر مایل هستند، برای اجرای در این اکوسیستم طبیعی اعالم کرد.وی افزود: توافقی با مجریان طرح

در جنگل باقی بمانند.نوبخت مسئله تنفس جنگل را نظر شخصی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس  ناپذیرهای حفاظتی و اجتناببرنامه

ن کند به ایهایی که امنیت زیستی ما را تهدید میها یا معاونت امور جنگل ندانست و افزود: حکومت به دلیل بحرانسازمان جنگل

ها را حفظ کنیم تا امنیت داریم که این عرصه یه وظیفهنتیجه رسیده است که باید پوشش جنگلی را حفظ کند. ما در قوه مجر

های کوچک نامه، از مجریان شرکتهای بزرگ و امضای تفاهمکشور تضمین شود.وی با اشاره به برگزاری جلسه با مجریان شرکت

ای که به شکل هزینههای حفاظتی همکاری کنند.به گفته معاون امور جنگل، اعتباراتی هم خواست که اگر مایل هستند، در طرح

درصد تخصیص خواهند یافت. بنابراین مشکلی از نظر تامین  80در نظر گرفته شده، تا  96های حفاظتی در سال برای اجرای طرح

اعتبار نخواهد بود.وی اضافه کرد: دکتر سالجقه در مراسم بزرگداشت دکتر کریم ساعی گزارشی از مطالعات پنتاگون ارایه کرد. بر 

درصد با افزایش  16.5کند. در حالی که عربستان سال آینده خطر خشکسالی ایران را تهدید می 10مطالعات، طی  اساس این

 رود.یابد اما در ایران پوشش گیاهی از بین میرطوبت همراه خواهد بود. در نتیجه در این منطقه پوشش گیاهی توسعه می
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اند و آب مملکت در های غیر مجاز، دچار افت شدهمختلف از جمله افزایش چاههای زیرزمینی ایران به دالیل وی ادامه داد: سفره

 کند. بنابراین باید به فکر مدیریت این بحران باشیم.وضعیت بحرانی است. این خطری است که در آینده ایران را تهدید می

 هاای از نظرات مجریان طرحگزیده

های ی داده شد تا نظرات خود را بیان کنند. استنباط یکی از مجریان طرحها نیز فرصتدر ادامه این نشست به مجریان طرح

ها به دنبال خلع ید آنها است بنابراین از مدیران سازمان درخواست کرد که با آبروی مجریان جنگلداری این بود که سازمان جنگل

سازی مصوبه دولت در زمینه پایش و بهینهها با وجود آنکه سه سال از بازی نکنند. این مجری معتقد بود که سازمان جنگل

هیات دولت(، هنوز هیچ برنامه مشخصی به مجریان در ارتباط با وظایف جدید ارایه  92گذرد )مصوبه سال های شمال میجنگل

 هایها در ارتباط با نحوه تعامل با مجریان طرحنکرده است. ضمن آنکه با وجود تصویب برنامه ششم نیز همچنان سازمان جنگل

ها، مسئله دیگری بود که یکی دیگر از مجریان حاضر در جلسه به ای ندارد.تناقض در قوانین و مدیریت جنگلجنگلداری هیچ برنامه

ها، بر خالف مفاد آن اشاره کرد. به اعتقاد این حاضر در جلسه، با تغییر قوانین، کیفیت و کمیت چوب استحصال شده از جنگل

ه موضوع قرارداد بین مجری طرح و دولت است، دچار تغییرات اساسی شده است. این مجری، بر این باور کتابچه طرح جنگلداری ک

است که کیفیت و کمیت چوب خارج شده از جنگل با وضع قوانین جدید به شدت کاهش پیدا کرده و منجر به ضرر اقتصادی 

 نکرده است و به دنبال جبران خسارات مجریان نبوده است.ها توجهی گاه دولت به این ضرر و زیانشود اما هیچبخش خصوصی می

ای به دولت را امری نادرست دانست و درباره های جنگلداری به عنوان مدرس دانشگاه، وابستگی بودجهیکی دیگر از مجریان طرح

های تحت ست: در جنگلهایی را مطرح کرد. این مدرس دانشگاه معتقد ااند، پرسشهای زاگرس که بدون طرح بودهوضعیت جنگل

رداری، بها به منظور تربیت نیرو نیاز به دخل و تصرف در جنگل وجود دارد که با توجه به وضع قانون توقف بهرهمدیریت دانشگاه

اکید ها، تهای شمال و بررسی روند تخریبباید برای این مسئله فکری کرد. همچنین وی بر انجام یک ارزیابی درست از کل جنگل

ها که از برداشت غیر مجاز درختان جری دیگری نیز در واکنش به سخنان عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگلکرد.م

شود، یا قاچاق است یا دوستان بارگیری می 6مصوبه هیات دولت خبرداده بود، تاکید کرد: چوبی که خارج از ماده  6بر خالف ماده 

خلفات این حوزه به عهده مجری نیست.وی همچنین از یک طرفه بودن قراردادهای دولتی گله اند. تگذاری نکردهشما درست نشانه

کند و این مسئله برای بخش خصوصی زیان به همراه خواهد داشته و معتقد است: دولت به یکباره قواعد قراردادها را دچار تغییر می

ن از نظر اخالقی و شرعی درست نیست. ما خواهان این هستیم که داشت. این مجری یادآور شد: قراردادها را یک طرفه نادیده گرفت

 حقوق طرفین قرارداد را در نظر بگیریم و مصوبه مجلس را اجرا کنیم.

یکی دیگر از مجریانی که در قالب تعاونی در جنگل مشغول به فعالیت است، دام را عامل مخربی برای جنگل اعالم کرده و معتقد 

های اند. دامداران فقط به فکر سیر کردن شکم دامها سرازیر شدهگوشت، دامداران زیادی به سمت جنگلاست که با افزایش قیمت 

کنند. به اعتقاد این عضو شرکت تعاونی، اگر دامدار از جنگل خارج نشود طرح جنگلداری خود هستند و به زادآوری جنگل فکر نمی

ین برداری کنند، همتوانند از جنگل بهرهل داریم. بهترین کسانی که میهای مختلفی داخل جنگخورند. ما پتانسیلما شکست می

 ها قرار دهیم.ها را در اختیار مجریان طرحمردمی هستند که آنجا سکونت دارند. باید این پتانسیل

رد و گفت: باید تاکید ک 92مجری طرح جنگلداری دانشگاه ساری نیز بر توجه بیشتر به سایر بندهای مصوبه هیات وزیران در سال 

نشینان داده است؟ وی همچنین پیشنهاد داد: بودجه دولتی را طی سه پیگیری شود که آیا وزارت نفت سوخت جایگزین به جنگل

های آنها بدون مجری است، اختصاص دهیم تا در صورت کسب سال ابتدای برنامه ششم به مناطقی که بدون طرح هستند یا طرح

 ربیات آنها به سایر نقاط جنگل تسری یابد.موفقیت در این مناطق، تج
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آوری صیادان دام گستر که منجر به حفظ نسل ماهیان ساحلی عضو شرکت تعاونی جنگلداری نرماش نیز با اشاره به سابقه جمع

طرح های جنگلداری تعامل کنند که تجربه ها درخواست کرد به نحوی با مجریان طرحخاویاری نشد، از مسئوالن سازمان جنگل

های شمال تکرار نشود. وی افزود: باید به مقوله حفظ جنگل و حفظ مشاغل با هم و شکست خورده صیانت، بار دیگر در جنگل

 توامان توجه شود./
http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۷۳/%D۸%AC%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۴ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

 واکنش رییس گمرک به خبر واردات مربا

ای به وزیر صنعت، معدن و درپی انتشار ویدئویی مبنی بر واردات مربا از کشورهای خارجی، رئیس کل گمرک ایران با ارسال نامه

 .این موضوع واکنش نشان داده و توضیحاتی را ارائه کردتجارت نسبت به 

شد که به نظر شما کدام یک از این مواد از قلم کاالی مختلف عنوان شده و از مردم پرسیده می 10به گزارش ایسنا، در این ویدئو 

 .کردندیران اظهار تعجب میشوندگان از واردات مربا به اشود؟ در نهایت تمامی مصاحبهکشورهای اروپایی به ایران وارد می

 .در همین راستا، رئیس کل گمرک ایران درباره واردات مربا و انواع پوره به بیان مواردی پرداخت

تاکید شده که واردات انواع پوره به پنج شرکت تولیدی مواد غذایی  -وزیر صنعت، معدن و تجارت  -زاده در نامه کرباسیان به نعمت

 .مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفته است تعلق داشته که به عنوان

ر بندی کاال دهمچنین تصریح شده: واردات انواع پوره برای مصرف در صنایع تولید آبمیوه بوده است و واردات پوره به لحاظ طبقه

به استحضار  1395در پی انتشار خبر واردات مربا در سال "در این نامه آمده است: .شودای محسوب میزمره کاالهای واسطه

هزار تن کاال به  23در مجموع بالغ بر  1395های به عمل آمده و اظهارنامه وارداتی ترخیص شده در سال رساند بر اساس بررسیمی

مربا، ژله، مارماالد، پوره و »کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح  2007های زیر مجموعه میلیون دالر تحت کد تعرفه 24ارزش 

ه بر مبنای ثبت سفارشات انجام شد« کنندهکه به وسیله پختن به دست آمده یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرینخمیر میوه 

شده در اظهارنامه درخصوص کرباسیان اعالم کرده است که از این میزان کاال با توجه به نام تجاری ثبت".به کشور وارد شده است

از کل واردات انجام شده، کمتر از یک دهم درصد بوده و تمامی واردات این محصول نیز کاالهای مذکور، سهم وزن و ارزش مربا 

درصدی واردات انواع  95.97بررسی واردات مذکور بیانگر سهم "در ادامه این نامه آمده است: . توسط دو شرکت صورت گرفته است

کاال در  بندیمیوه مورد استفاده قرار گرفته و به لحاظ طبقهپوره از کل واردات ردیف تعرفه مورد بررسی بوده که در صنایع تولید آب

گیرد و با بررسی آماری مشخص قرار می 2007تحت ردیف تعرفه HS  شود و به لحاظ قواعدای محسوب میزمره کاالهای واسطه

ان مواد اولیه مورد استفاده قرار درصد از واردات انواع پوره به پنج شرکت تولیدی مواد غذایی تعلق داشته که به عنو 80شد بالغ بر 

های مخالف دولت، چندی پیش در واکنش به آمارهایی ارائه این آمار توسط رئیس کل گمرک در حالی است که رسانه".گرفته است

داد دولت یازدهم کمترین میزان واردات را در مقایسه با دولت گذشته داشته است، مدعی شده بودند که کم شدن که نشان می

 .ها بوده استای و مواد اولیه مورد استفاده در صنایع و کارخانهدات مربوط به واردات کاالهای واسطهوار

میلیون دالر واردات این ردیف  24رسد که از مجموع به این ترتیب با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی کرباسیان، به نظر می

میلیون دالر آن مربوط به واردات انواع پوره بوده که  23ردات مربا بوده و بیش از هزار دالر مربوط به وا 240تعرفه، تنها کمتر از 

 .درصد آن توسط پنج شرکت وارد شده و به عنوان مواد اولیه به کار رفته است 80رود و ای به شمار میکاالی واسطه

w.iana.ir/fa/news/http://ww۴۲۹۴۴/%D۹%۸۸%D۸%A۷%DA 
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 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

 نگرانی در خصوص وضعیت آفت کش ها بی مورد است/ فروشگاه های غیر مجاز سموم برچیده شدند

توان گفت که مزارع چطور میهای هرز در معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت:با توجه به مدیریت و کنترل سن گندم و علف

صنعت، تجارت و یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار .سموم مورد استفاده کارایی الزم را ندارد

با بین اینکه نارضایتی و ابراز نگرانی کشاورزان و کارشناسان مبنی بر وضعیت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

توان های هرز در مزارع چطور میها و سموم بی مورد است، اظهار داشت: با توجه به مدیریت و کنترل سن گندم و علفآفت کش

ها در مزارع کارایی الزم را ندارد که وی افزود: تنها در صورتی سموم و آفت کش.را ندارد گفت که سموم مورد استفاده کارایی الزم

ابطالی ادامه داد: طی چند سال اخیر سازمان حفظ نباتات با استفاده از آفت .های مصرف بی توجه باشندکشاورزان به دستورالعمل

درصد به کمتر از نیم درصد و خسارت مگس  5. 2را از ها و سموم شیمیایی فعلی توانسته سن زدگی گندم در مزارع کش

معاون فنی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه اظهاراتی مبنی بر عدم .درصد تقلیل دهد 5درصد به کمتر از  60ای را از مدیترانه

ه باالتری نسبت بکارایی سموم چینی در بین کارشناسان و کشاورزان بخش مطرح است، گفت: گرچه سموم اروپایی از کیفیت 

 .ای جز مصرف سموم چینی نداریمها چارهسموم چینی برخوردار است، اما به سبب مسائل تحریم و روابط با سایر کشور

هزار فروشگاه غیر مجاز  4وی با اشاره به ساماندهی .اما ناگفته نماند که سموم چینی از حداقل استانداردهای جهانی برخوردار است

فروشگاه غیر مجاز در  500هزار و  3سازمان حفظ نباتات با حمایت وزیر جهاد کشاورزی توانست از فعالیت  سموم در کشورگفت:

اندهی ها را تا پایان سال سامکشور جلوگیری نماید و با انعقاد قرارداد با پلیس اماکن و تعزیرات در نظر داریم که مابقی این فروشگاه

های صورت گرفته نرم افزار مانیتورینگ سموم در حال انجام است، اضافه کرد: با هماهنگیابطالی با بیان اینکه مقدمات .نماییم

جدیدی طراحی شده که به این ترتیب محصوالت کشاورزی کد رهیگیری دریافت خواهند کرد به طوریکه سموم مورد استفاده از بدو 

 .تولد تامزرعه قابل پیگیری است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۰۴۴۴۷۱/%D۹%۸۶%DA%AF%D۸% 
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 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

نگاران انجمن صنفی روزنامهنگاران برای ارسال پیام مثبت به کشاورزان/ درخواست ایجاد افزایش توانایی روزنامه

 نگاری توسعه به آفریقا رسیدروزنامه /آفریقایی کشاورزی در همایش آفریقای جنوبی

 International)2017نگاران کشاورزی المللی روزنامهکننده در همایش فدراسیون بیننگاران کشاورزی شرکتروزنامه

Federation of Agricultural Journalists (IFAJ بران ازو ره DuPont Pioneer ( تولیدکننده بزرگ امریکا در زمینه

بذر هیبریدی( و کارشناسانی از آفریقای جنوبی نشان دادند که آموزش منظم کشاورزی یکی از نیروهای محرک توسعه بخش 

 .کشاورزی است

 International)2017ورزی روزنامه نگاران کشاورزی شرکت کننده در همایش فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران کشا

Federation of Agricultural Journalists (IFAJ  و رهبران ازDuPont Pioneer ( تولید کننده بزرگ امریکا در زمینه

بذر هیبریدی ( و کارشناسانی از آفریقای جنوبی نشان دادند که آموزش منظم کشاورزی یکی از نیروهای محرک توسعه بخش 

در پرتوریا روز  Leribaدر هتل  " Africa Forum "گزارش ایانا از آل افریکا، در گردهمایی که با عنوان به .کشاورزی است

آوریل برگزار شد، شرکت کنندگان معتقد بودند که برای ایجاد یک انقالب مثبت در بخش کشاورزی، روزنامه نگاران باید  9یکشنبه 

آفریقا،  (Syngentaدر سینگنتا )ارتباطات ، مسئول KinyuaM'Mbijjeweد. قادر به ارسال پیام های مثبت به کشاورزان باشن

آفریقا با داشتن زمین های گسترده و قابل کشت ، دارای "شرکت کشاورزی و پیشرو در زمینه بهبود امنیت غذایی جهانی ، گفت: 

 "آفریقا به شمار می رود. پتانسیل خوبی در زمینه رشد کشاورزی است وکشاورزی بزرگترین عامل برای رشد اقتصادی

آفریقا به طور پیوسته می تواند در تولید مواد غذایی رشد کند در حالی که در این زمینه موسسات و روزنامه نگاران می "وی گفت: 

ی این همایش نشان داد که تقاضا "، گفت: IFAJاوون رابرتس ،رئیس "توانند کشاورزان را از وجود پتانسیل های شان آگاه کنند. 

نشان داد که یکی از ابزارهای مهم  IFAJرو به رشد و بهبود کشاورزی آفریقا ، ابزاری برای تشویق کشاورزان خواهد بود. همچنین 

گفت: ،  Pan-African Farmers Association، از  De Jager"برای بهبود کشاورزی ، سرمایه گذاری روی افراد جوان است.

در بخش کشاورزی در دهه گذشته داشته اند. همچنین باید یک تغییر مشابه در میان  کشاورزان آفریقایی یک جهش خوبی"

روزنامه نگاران اتفاق بیفتد چراکه در جهان کشاورزی از طریق دریچه دیدگان شما دیده می شود، بنابراین شما باید این بخش را به 

، از مرکز توسعه بین المللی کود  Scott Angle."آورندگونه ای جذاب نشان داده تا جوانان تشویق شوند که به این بخش روی 

معتقد است، هنوز آن طور که باید پیام مناسب ، به جوانان نرسیده تا آن ها در تولید محصوالت کشاورزی و بهره وری شرکت 

ل همچنان بدون کنند. این درحالی است که قاره آفریقا دارای زمین های قابل کشت و حاصلخیز بسیاری است، اما در عین حا

استفاده مانده اند. بسیاری از مردم آفریقا کشاورزی را به عنوان یک ابزاری برای تامین غذا در سطح خانواده خود می دانند، در 

در همایش آفریقای حالیکه از یاد برده اند که کشاورزی می تواند به عنوان یکی از بزرگترین بخش ها در زمینه اشتغال باشد.

داده شد که ظاهرا همه کشورهای آفریقایی با مشکالت مشابه رو به رو هستند، برای بهبود این بخش و اطمینان از  جنوبی، نشان

برداشت مناسب در مزارع، به روزنامه نگاران و همکاران شان توصیه شد تا بخش خصوصی را برای مشارکت فعال و حمایت از 

، روزنامه نگار ی از Inoussa Maigaهمچنین بت کشاورزان تالش کنند.کشاورزان تشویق کنند و در انتشار دستاوردهای مث

روزنامه نگاران آفریقایی در حالی به کار ادامه می "بورکینا فاسو و بنیانگذار تلویزیون آنالین تجارت محصوالت کشاورزی گفت: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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استار ایجاد انجمن صنفی روزنامه در همین راستا شرکت کنندگان در همایش خو "دهند که با کمبود تجهیزات مواجه هستند.

 نگاران آفریقایی شدند تا بهتر بتوانند به ترویج روزنامه نگاری کشاورزی و قدرت بخشیدن به کشاورزان کمک کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۷۱/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

بخشد/ ارتقای کشت به محصوالت استراتژیک سویا، پنبه، کلزا، نیشکر و الستیک چین الگوی کشت را ارتقا می

 طبیعی اختصاص دارد

که طی سه سال انجام خواهد شد، این برنامه  ریزی برای شناسایی مناطق تولید محصوالت کشاورزی استچین در حال برنامه

تارگی این خبر ، وزیر کشاورزی بهHan Changfu .منظور اطمینان از عرضه مؤثر محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده استبه

 900عریف شده ، با توجه به بیانیه شورای دولتی، مجموع زمین های زراعی تchinadailyسایت به گزارش ایانا از وب.را اعالم کرد

 238میلیون هکتار( است که به کشت محصوالت اصلی از جمله برنج، گندم و ذرت اختصاص داده می شود و  60میلیون مو )

 naturalمیلیون هکتار( به پنج محصول کلیدی کشاورزی از جمله سویا، پنبه ، کلزا، نیشکر و الستیک طبیعی ) 15.9میلیون مو )

rubberاین حرکت در راستای استراتژی ملی تامین مواد غذایی است، و براساس "زیر کشاورزی چین گفت: یابد.و( اختصاص می

عرضه و تقاضا در سال های آینده در نظر گرفته شده است. هدف این برنامه، بهینه سازی الگوی تولید محصوالت کشاورزی و بهبود 

اخت و ساز زیرساخت های کشاورزی ، حفاظت از آب و پروژه وی خواستار سرمایه گذاری بیشتر در س"سیاست های حمایتی است.

حمایت مالی بیشتر، ازجمله وام و بیمه برای کشاورزان، در این زمینه "گفت:  Han Changfuهای صرفه جویی در این زمینه شد.

از اشغال زمین های همچنین وی وعده نظارت و بازرسی بیشتر در این مناطق برای جلوگیری "تشویق برای کشاورزی خواهد بود.

 کشاورزی برای مقاصد دیگر شد./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۰۶/%DA%۸۶%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 در نظر گرفته شود هزینه نیروی کار باید جزو هزینه تولید شیر

، رئیس انجمن  John Comerتجزیه و تحلیل دقیق باید برای تعیین هزینه های کامل مرتبط با تولید شیر در ایرلند انجام شود، 

قدرت نیمه دولتی در جمهوری ایرلند که مسئول ) Teagasc قرار است با"تولید کنندگان شیر ایرلند با اعالم این خبر افزود: 

عه، آموزش و خدمات مشاوره در بخش کشاورزی، مواد غذایی است( در مورد این موضوع در طی روزهای آینده تحقیق و توس

دیداری داشته باشیم که این موضوع توسط هیات مدیره شیر اروپا مورد مطالعه قرار می گیرد به طوری که هزینه کامل تولید شیر 

تجزیه و تحلیل دقیق باید برای تعیین هزینه های کامل مرتبط با تولید شیر ".در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شناسایی خواهد شد

 Teagascقرار است با "، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر ایرلند با اعالم این خبر افزود:  John Comerدر ایرلند انجام شود، 

مشاوره در بخش کشاورزی، مواد غذایی )قدرت نیمه دولتی در جمهوری ایرلند که مسئول تحقیق و توسعه، آموزش و خدمات 

است( در مورد این موضوع در طی روزهای آینده دیداری داشته باشیم که این موضوع توسط هیات مدیره شیر اروپا مورد مطالعه 

 "قرار می گیرد به طوری که هزینه کامل تولید شیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شناسایی خواهد شد.

هزینه نیروی کار باید جزو هزینه های تولید گنجانده شود. بدیهی است، هزینه "، وی افزود:  agrilandوب سایت  به گزارش ایانا از

های مرتبط با همه این فعالیت ها باید در در هزینه پایه بخش شیر منعکس شود. اظهار نظر در چشم انداز اینده قیمت شیر مزارع 

طی رویدادهای گذشته تجارت جهانی ، ما افزایش پی در پی را در  "گفت:  John Comer"طی چند هفته آینده انجام می شود.

)تعاونی مواد غذایی لبنی ایرلند( منعکس شده است. بنابراین  Ornuaقیمت های لبنیات دیده ایم. این روند نیز در شاخص قیمت 

جی شیر جهان در ماه های آینده ثابت بماند، می تا حدی، حداقل در طی چند ماه آینده وجود دارد. اگر خروافزایش قیمت شیر 

این امر باعث شده تا تولیدکنندگان شیر ایرلند از یک سالی پایدار، نسبت به سال  "تواند این مساله روی قیمت شیر تاثیر بگذارد. 

ر مانند سیالب اخیر د با این حال هیچ اعتباری به این دیدگاه نیست چراکه مشکالت دیگر کشورهای لبنی،بهره مند شوند. 2016

نیوزیلند، هزینه های بخش لبنیات را در این کشور افزایش داد.وی باور دارد، اقدامات دولتی باید به اندازه کافی قوی باشد تا به ما 

 اجازه دهد که بتوانیم روی سرنوشت خود در تمام زمان ها و شرایط کنترل داشته باشیم .

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۰۴/%D۹%۸۷%D۸%B۲% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

پروژه ای با هدف بررسی کسب و کار کشاورزی برای کشاورزان جدید /این پروژه با هدف جلوگیری از مهاجرت جوانان 

 می شود/ جوانان به کشاورزی روی خوش نشان می دهندبه شهر انجام 

پروژه دانشگاه مانیتوبا در کانادا به بررسی این که چگونه کشاورزی می تواند کسب وکار برای کشاورزان جدید فراهم کند، می 

د، اورزان جدید فراهم کنپروژه دانشگاه مانیتوبا در کانادا به بررسی این که چگونه کشاورزی می تواند کسب وکار برای کش.پردازد

هدف این پروژه، تحقیقات جدید درباره چالش مهاجرت جوانان  manitobacooperatorبه گزارش ایانا از وب سایت می پردازد.

، از دانشگاه مانیتوبا و یکی از نه محقق این مطالعه است که درباره موانع  Annette Desmaraisبه شهرها و ترک مزرعه است.

ان در کشورهای مختلف، از جمله کانادا، هند، چین و اندونزی تحقیق کرده و تحت عنوان کشاورزان جوان: مسیر کشاورزان جو

 کشاورزی برای جوانان در پنج کشور، نام دارد، این درحالی است که تکمیل این تحقیق پنج سال به درازا می انجامد.

میم به انجام این تحقیق گرفتیم این است که این موضوع در سطح به گفته کرسی شورای تحقیقات کانادا، دلیل این که ما تص

جهانی و نزد بسیاری موسسات توسعه بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و این مساله ای است که مردم نمی خواهند به 

سمت شهرها هستند . بسیاری زندگی در مزرعه ادامه دهند و جوانانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند در حال مهاجرت به 

اما  "از دولت ها و سازمان های دولتی معتقدند که جوانان برای داشتن زندگی شهری ، کشاورزی و مزرعه را ترک می کنند ، 

Desmarais  معتقد است بسیاری از جوانان به این دلیل مزرعه را ترک می کنند که احساس می کنند موانع بسیاری سد راه

در واقع بسیاری از افراد جوان می خواهند در بخش کشاورزی کار کنند و بسیاری از افراد و جوانان "دارد.وی گفت: کشاورزی قرار 

جدید )از خانواده کشاورز نیستند( هم عالقه مند به این بخش هستند. با تحقیقات بیشتر بررسی می شود که چگونه جوانان و به 

 "ه ندارند، قادر خواهند بود تا وارد این بخش شوند.خصوص افرادی که پیش زمینه ای در این بار

Desmarais  :چیزی که ما در نظر داریم درک بهتر این موضوع است، چگونه افرادی که هرگز با کشاورزی سر و کار "افزود

ته دسترسی داش نداشتند و کسانی که از خانواده های کشاورز هستند می توانند در این مسیر بمانند، چگونه می توانند به زمین

 باشند؟ کدام عوامل اصلی می تواند به آن ها کمک کند تا کسب وکاری در این زمینه راه بیندازند؟

با  Desmaraisگفتنی است بودجه این پروژه توسط شورای علوم اجتماعی و انسانی کانادا تامین می شود ، همچنین قرار است 

جوالی صحبت کند. این برنامه یک تالش آگاهانه است درباره مطالعه مردان و زنانی  شرکت کننده دیگر در مانیتوبا تا پایان ماه 50

 است که می خواهند در بخش کشاورزی کار کنند، اما هنوز فعالیتی نمی توانند داشته باشند.

/http://www.iana.ir/fa/news۴۲۷۱۳/%D۹%BE%D۸%B۱%D۹%۸۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

سرمایه گذاری مشترک دانشگاه صنعتی و بخش خصوصی مالزی برای کشاورزی خورشیدی در مقیاس بزرگ/ انرژی 

 خورشیدی تجاری شد

آوریل به طور رسمی یک قرارداد  11تاریخ ، در  Universiti Teknologi Malaysia (UTM)) دانشگاه صنعتی مالزی

شرکت در زمینه کسب و کار انرژی های تجدید پذیر در مالزی کار می ) VSolar Group Berhad سرمایه گذاری مشترک را با

ست به گزارش ایانا از وب سایت مالزی سندی گ.کند ( برای ورود تجهیزات در مقیاس بزرگ در زمینه انرژی تجدید پذیر امضا کرد

خصوصی ، مالزی به سمت کشاورزی خورشیدی با مقیاس تجاری پیش می رود، سرمایه گذاری  -با این حرکت و مشارکت عمومی 

مشترک از سوی دو طرف باعث شده تا امکان توسعه انرژی خورشیدی و انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در مقیاس تجاری 

قادر خواهد بود تا به شناسایی و ایجاد یک سایت مناسب  UTMطریق این توافق، از فناوری انرژی های تجدید پذیر انجام شود.

( مگاوات اقدام کند.این در 30( مگاوات انرژی خورشیدی و همراه با با افزایش ظرفیت تا سی )10حدود بیست جریب برای هر ده )

طی یک دوره چهار سال  RMو میلیون به تازگی اعالم کرد که به دنبال اختصاص د VSolar Group Berhadحالی است که 

 Leung Kok(و پیشرفت های مرتبط با آن است.1برای فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به توسعه فناوری فتو ولتائیک )

Keung  مدیر اجرایی ،VSolar Group Berhad  :هدف از این سرمایه گذاری مشترک ، ایجاد شراکت عمومی"توضیح داد-

باعث  UTMزمینه ایجاد یک مرکز تولید انرژی خورشیدی و افزایش ظرفیت تولید آن است. همکاری با در  UTMخصوصی با 

با این حال، درآمد حاصل از از نیروگاه پیشنهادی در "توانایی های فنی گروه را افزایش دهیم.  UTMشده تا با استفاده از پتانسیل 

اعت در اختیار کمیسیون انرژی قرار دارد.وی با اشاره به این که این حال حاضر نامشخص است چراکه میزان نرخ هر کیلووات س

اما پیدا کردن یک محل مناسب که اجازه دهد تا برای "گروه در زمینه نیروگاه های خورشیدی در مقیاس بزرگ کار کرده افزود: 

 ترجمه: فرحناز سپهری"ه شود.تحقیق و توسعه، و بهبود این تکنولوژی کار کنیم از مواردی است که باید به آن پرداخت

های تولید برق از انرژی خورشیدی است. در این روش ، یکی از انواع سامانهPV یا به اختصار (Photovoltaics :فتوولتاییک ) -1

 شودپذیر میهای خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکانبا بکارگیری سلول

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۷۲/%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

جنبش های بازگشت به کشاورزی ارگانیک درجهان/ هانس مولر سوئدی جنبش اصالح سیستم کشاورزی را پایه 

 فشار کارخانه های شیمیایی آلمان از توسعه کشاورزی بیودینامیک ممانعت به عمل آوردندگذاری کرد/نازیها و 

از اوایل قرن بیستم، عملکرد گیاهان زراعی در واحد سطح به بیش از دو برابر افزایش یافته است. این افزایش علمکرد عمدتاً به 

با انجام مکانیزاسیون کشاورزی، اگرچه تولید به صورت  دلیل به کارگیری ترکیبات شیمیایی و انواع آفت کش ها بوده است.

 .چشمگیری رشد داشته است اما سالمت و بهداشت انسان و محیط زیست به همان اندازه در خطر نابودی قرار گرفته است

بیش از دو برابر  از اوایل قرن بیستم، عملکرد گیاهان زراعی در واحد سطح بهوحید اسالم زاده -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

افزایش یافته است. این افزایش علمکرد عمدتاً به دلیل به کارگیری ترکیبات شیمیایی و انواع آفت کش ها بوده است. با انجام 

مکانیزاسیون کشاورزی، اگرچه تولید به صورت چشمگیری رشد داشته است اما سالمت و بهداشت انسان و محیط زیست به همان 

بودی قرار گرفته است. در واکنش به این مخاطرات برای انسان و محیط زیست، بشر به فکر شیوه ای جایگزین اندازه در خطر نا

برای کشاورزی متعارف کنونی افتاد. در نتیجه، مفهوم کشاورزی پایدار، کشاورزی ارگانیک و بیودینامیک، کشاورزی طبیعی، 

ر مصطفی ازکیا نحوه تبدیل کشاورزی ارگانیک به انقالب سبز و تبدیل کشاورزی بوم شناختی و... پیدا شدند. گفت وگوی با دکت

 مجدد انقالب سبز به کشاورزی ارگانیک، براساس ویژگی هایی که هر یک دارند دربر می گیرد. این گفت و گو از نظرتان می گذرد: 

ه بیشتر از محصوالت خالص و سالم امروزه گرایش به محصوالت ارگانیک کشاورزی بسیار زیاد شده است. مردم مایل هستند ک

استفاده کنند. پس به نظر می رسد که تعریف کشاورزی ارگانیک از دیدگاه توسعه روستایی هم مهم باشد و هم ضروری. تعریف 

کشاورزی ارگانیک از منظر توسعه روستایی چیست؟وجود اسامی گوناگون در بخش های مختلف کشاورزی ارگانیک و همچنین به 

روش ها و کاربرد شیوه های عملی خاص برای حصول به آن، مانع از ارایه یک تعریف کوتاه، دقیق و روشن از این نوع کارگیری 

کشاورزی شده است. کشاورزی ارگانیک با نام های مختلفی چون کشت بیولوژیک، کشاورزی با توجه به محیط زیست، کشاورزی 

توان چرخشی و کشاورزی جایگزین مطرح شده است. کشاورزی ارگانیک به معنای کم بهره از نهاده های غیرمزرعه ای، کشاورزی با 

استفاده از اطالعات علمی برای کاهش استعمال از سموم و مواد شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزی است. سیستم های 

بسته نیست. کشاورزی ارگانیک مدیریت کشاورزی ارگانیک بر پایه مدیریت اکوسیستم استوار بوده و به نهاده های خارج از مزرعه وا

تولید مناسبی است که باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستم های زیستی، چرخه زیستی و فعالیت های بیولوژیکی خاک می 

ن ی ایشوند. این نظریه تاکید بر این دارد که از نهاده های داخل مزرعه استفاده شده و از نهاده های بیرونی استفاده اندک شود. برا

منظور احتیاج به سیستم های تطابق پذیر در هر منطقه داریم. این کار، باعث استفاده از روش های کشاورزی زیستی و مکانیکی 

بدون استفاده از نهاده های خارجی سنتز شده می شود.کشاورزی ارگانیک به دنبال استفاده بهتر از منابع طبیعی بوده به طوری که 

ه و استفاده از کاالهای غیرقابل احیا را که به محیط زیست آسیب وارد می کنند و یا به کشاورزان و مصرف به محیط آسیبی نرساند

( کشاورزی ارگانیک را چنین IFOAMکنندگان صدمه می زنند کاهش دهد. اتحادیه بین المللی نهضت های کشاورزی ارگانیک )

رزی توسعه دهنده جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است: کشاورزی ارگانیک، همه سامانه های کشاو

تولید مواد غذایی و کیفی سالم را دربر می گیرد. حاصلخیری خاک محلی، کلید رمز تولید نیک انجام در این سامانه است. هدف 

ای ظاهری زیست بوم آن، بهینه سازی همه جنبه های کشاورزی و محیطی، با توجه به ظرفیت طبیعی، گیاهی، جانوری و سیم

است. ورود نهاده از بیرون کشتگاه را با پرهیز از کاربرد کودها و آفت کش های شیمیایی مصنوعی و مواد دارویی، به طور نمایان 

کاهش می دهد و در عوض، به قوانین پرقدرت طبیعت اجازه می دهد، تا هم عملکرد محصول و هم مقاومت در برابر بیماری ها را 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

321 
 

اجتماعی  –د. کشاورزی ارگانیک وصل به اصول کلی پذیرفته شده جهانی است که در چارچوب نمودهای اقتصادی افزایش ده

محلی، اقلیمی و فرهنگی اجرا می شود.اداره کشاورزی امریکا نیز، کشاورزی ارگانیک را چنین تعریف کرده است: کشاورزی ارگانیک 

نظام تولیدی است که در آن برای حفظ و نگهداری سطح حاصلخیزی خاک، رساندن مواد غذایی مورد نیاز به گیاه و کنترل 

ر آفات، از ترکیبات شیمیایی ساخته شده )مانند کودهای شیمیایی، سموم آفت کش، هورمونها و حشرات، علف های هرز، و دیگ

مواد افزودنی به خوراک دام( استفاده نمی شود، بلکه در عوض از تناوب زراعی، بقایای گیاهی، کود سبز، کشت حبوبات، کودهای 

به هایی از مبارزه بیولوژیک استفاده می شود. کشاورزی حیوانی، فضوالت آلی، شخم زمین، سنگ های مولد مواد معدنی و جن

ارگانیک شیوه ای از کشت و کار کشاورزی است که بر مبانی و اصول مرم شناختی )اکولوژیک( استوار است. به همین خاطر در 

تفاده می ختی نیز استعریف و تبیین این شیوه از تولید کشاورزی از تعابیر و اصطالحات بیولوژیک )زیستی( و کشاورزی بوم شنا

شود. در کشت و کار ارگانیک، هدف استقرار کشت پایدار است. کشاورزی ارگانیک؛ مدیریت اکوسیستم های کشاورزی به عنوان 

یک سیستم مستقل، براساس توانایی تولید اولیه خاک تحت شرایط آب و هوای محلی را دربر می گیرد. مدیریت اکوسیستم های 

، سیستم را در یک مقیاس به عنوان یک ارگانیزم که توانایی بالقوه توده زنده و تولید جانوری را حمایت کشاورزی به طور ضمنی

می کند، به کار می برد که از طریق سازوکارهای بیولوژیکی برای توازن معدنی، بهبود خاک و کنترل آفات و ...؛ کشاورزان، خانواده 

کپارچه این اکوسیستم کشاورزی هستند، به همراه هر دو جنس )زن و مرد( را به های آن ها و جوامع روسایی که بخش مکمل و ی

طور کامل شامل می شود. بنابراین به طور کلی کشت ارگانیک نوع خاصی از کشاورزی است که در آن برای تولید محصوالت به 

فاده می شود. طرفداران روش های جای کودهای شیمیایی و آفت کش ها از روش های زیستی باروری، در کنترل و تولید است

ارگانیک، فرآورده هایی را که در نتیجه استفاده از کودها و سموم دفع آفات نباتی شیمیایی به دست می آیند، برای سالمتی انسان 

 و محیط زیست مضر دانسته و آن ها را برای کشت موفق غیرضروری می دانند.

 دد؟ آیا جدید است یا خیر از قدیم مانده؟سابقه کشاورزی ارگانیک به چه زمانی برمی گر

آنچه امروزه تحت عنوان کشاورزی ارگانیک به عنوان زمینه ای نو در کشاورزی مطرح شده، در واقع سابقه ای طوالنی دارد و از بدو 

رده طبیعی برخورد ک شروع فعالیت های کشاورزی، پیوسته با انسان بوده است. انسان همواره با رعایت اصل احترام متقابل با منابع

و تجربه زندگی به او ثابت کرده که هرگونه خسارات و آسیب به محیط زیست عواقب ناخوشایندی را پدید می آورد. در واقع این 

دوره زمانی است که انسان رعایت اصول اخالقی را در رأس کارهای خود قرار داده است. در مورد پیدایش و ظهور کشاورزی 

فاوتی وجود دارد، ظهور کشاورزی ارگانیک به انتشارات هووارد برمی گردد. کشاورزی متکی به تلفیق، غیرمتمرکز ارگانیک نظرات مت

توسط نورث برن مطرح شد. او اولین کسی بوده که اصطالح کشاورزی ارگانیک را به کار  1940و عاری از مواد شیمیایی در سال 

، 1924کرد. عده ای دیگر معتقدند که پیدایش کشاورزی ارگانیک در سال برد و این نوع کشاورزی را به عرصه علم معرفی 

دانشمند اتریشی به نام رودلف اشتانیر دیدگاهی از کشاورزی ارایه کرد که از علوم معنوی و شناخت ماهیت انسان نشأت گرفته بود. 

در همان زمان دکتر هانس مولر در سوئد جنبشی را عقاید وی، مبنای ایجاد و توسعه کشاورزی بیودینامیک را به وجود آورد. تقریباً 

 برای اصالح سیستم کشاورزی بر مبنای عقاید مسیحیت به منظور حفظ و حراست از زمین و مزارع خانوادگی، پایه گذاری کرد.

ولوژیک بی –هانس پیتررویش، نظریات مهمی در رابطه با حاصلخیزی خاک ابزار کرد که منجر به توسعه بیشتر کشاورزی ارگانیک 

در اروپای مرکزی شد. در بریتانیا و سایر مناطق انگلیسی زبان جهان، دانشمندانی از قبیل استاپلدون و آلبرت هاوارد تحت تأثیر 

نظریات کشاورزی رودلف اشتاینر قرار گرفتند. سرانجام خانم ایو بالفور با توجه به کارها و نظریات سایر دانشمندان، انگیزه ای قوی 

پدید آمد. در آغاز  1920پایه ریزی جنبش ارگانیک به وجود آورد. کشاورزی ارگانیک نوین در اروپا در سال های دهه برای 

، 1940پیدایش، کشاورزی ارگانیک با مخالفت شدید گروه های ذی نفوذ طرفدار استفاده از مواد شیمیایی روبه رو شد. در سال 
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ی آلمان از رواج و توسعه کشاورزی بیودینامیک ممانعت به عمل آوردند. بنا به دالیل نازیها تحت فشار کارخانه های مواد شیمیای

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حکومت ها خواهان به حداکثر رساندن بازده کشاورزی بودند و بنابراین مالحظات زیست محیطی 

ی و آسیب های وارده به کره زمین باعث شد که به نادیده گرفته می شدند. اما در ربع پایانی این قرن، تولید بی رویه کشاورز

جهت انجام تحقیقات و پیشرفت کاری  E1mمزرعه تحقیقاتی  1980کشاورزی ارگانیک با دید مثبت نگریسته شود. در دهه 

در  یتولیدکنندگان تأسیس شد. تعدادی تشکیالت بازاریابی محصوالت ارگانیک شامل تعاونی های تولیدکنندگان، نقش قابل توجه

تخفیف مسائل بازاریابی محصوالت ارگانیک، خصوصاً عقیده بین آن ها، سبب برپایی فدراسیون جهانی کشاورزی ارگانیک شد. این 

کشاورزی ارگانیک در  1980فدراسیون چارچوب اصلی استاندارها را در رابطه با تولید محصوالت ارگانیک تنظیم می کند.در دهه 

دا کرد. امروزه مسائلی هچون باال بودن سطح تولیدات مواد غذایی در کشورهای صنعتی و پایین بودن سطح جهان، حیات تازه ای پی

آن در کشورهای در حال توسعه و مسایل متعدد زیست محیطی ناشی از کشاورزی، باعث شده است تا در پیشرفت ها و یافته های 

ا را می توان در محدوده سیاست های وضع شده در خصوص تجدیدنظر کلی صورت گیرد. نتیجه این تالش ه 1945قبل از سال 

توجه بیشتر به محیط زیست، همچنین گسترش جنبش ارگانیک و توسعه بازارهای عرضه محصوالت ارگانیک، مشاهده کرد. به طور 

ن سال های بی کلی پیدایش و توسعه جنبش ارگانیک در سطح بین المللی را می توان در سه دوره زمانی عمده خالصه کرد: الف(

که دوره مواجهه با کمبودهای مالی برای استقرار کشاورزی ارگانیک بود و در آن دوره، مقاالت اساسی و عمده ای  1980تا  1924

که با افزایش میزان تقاضای مصرف کنندگان برای محصوالت  1980تا  1970در این باب به رشته تحریر درآمد. ب( سال های 

 1980عمومی نسبت به مسایل زیست محیطی، طرح های ارگانیک نهادین به وجود آمدند. ج( از سال ارگانیک و رشد آگاهی 

تاکنون که کشاورزی ارگانیک مورد پذیرش واقع شد استانداردهای ملّی و بین المللی مربوطه تعیین شدند و دولت ها برای تشویق 

 ها گذاشتند. کشاورزان به اجرای روش های ارگانیک، کمک مالی در اختیار آن

به نظر می رسد که این نوع کشاورزی کم بهره و کم سود باشد. اما توجه بسیاری به آن هم شده است. برای این 

 کشاورزی چه اصولی را باید مدنظر قرار داد؟

تولید غذا با  -1اتحادیه بین المللی جنبش های کشاورزی ارگانیک اهداف و اصول کشاورزی ارگانیک را این گونه بیان کرده است: 

تشویق و  -3کنش متقابل سازنده و بهبوددهنده شرایط زندگی با چرخه ها و سیستمهای طبیعی؛  -2کیفیت باال و به اندازه کافی؛ 

بهبود چرخه های بیولوژیکی در سیستم کشاورزی که میکروارگانیسم ها، جانداران و گیاهان، خاک گیاهان و جانوران را دربرمی 

حمایت از استفاده سالم و مراقبت  -5و افزایش طوالنی مدت باروری خاک، کمک به حفاظت از آب و خاک؛  حفاظت -4گیرند؛ 

حتی االامکان از منابع قابل تجدید در نظام های کشاورزی که به  -6مناسب از آب، منابع آب و همه موجودات زنده موجود در آن؛ 

، حتی االمکان در یک سیستم بسته با در نظر گرفتن مواد ارگانیک و عناصر کار -7طور محلی سازماندهی می شوند، استفاده شود؛ 

کار، حتی االمکان با مواد و اجسامی صورت گیرد که بتواند دوباره مورد استفاده قرار بگیرد یا مجدداً در چرخه  -8مغذی باشد؛ 

ن ها اجازه دهند تا جنبه های اساسی رفتار ذاتی فراهم آوردن شرایط زندگی برای همه دام ها، یعنی به آ -9زیستی قرار بگیرد؛ 

حفظ تنوع  -11کاهش دادن همه اشکال آلودگی که ممکن است پیامد عملیات کشاورزی باشد؛  -10شان را بهبود ببخشند؛ 

تا اجازه دادن به هر کسی  -12ژنتیکی نظام کشاورزی و محیط اطراف آن، شامل حفاظت از گیاهان و زیستگاه های حیات وحش؛ 

نیازهای اساسی فرد برآورده  -13تولید ارگانیک و کیفیت زندگی منطبق با اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل، شامل حالش باشد؛ 

 -15در نظر گرفتن تاثیرات گسترده اجتماعی و بوم شناختی سیستم کشاورزی؛  -14شده و درآمدی رضایت بخش به دست آورد؛ 

تشویق انجمن  -16ابع تجدید شونده که به لحاظ زیست شناختی کامالً تجزیه پذیر باشد؛ تولید محصوالت غیرغذایی خارج از من
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پیشرفت به سوی یک زنجیره تولید  -17های کشاورزی ارگانیک تا به شیوه ای دمکراتیک و اصول تقسیم قدرت عمل کنند؛ 

ققان ایرانی )قنادزاده( اصول اساسی کشاورزی ارگانیک ناب که مبتنی بر عدالت اجتماعی و مسوولیت اکولوژیکی باشد.یکی از مح

ارگانیک را این گونه بیان کرده است: الف( اصل وابستگی یا اتکای متقابل: مهمترین اصلی که کشاورزی ارگانیک بر آن استوار است 

گی ون ارتباط و وابستدر طبیعت زنده هیچ چیز بد"با این عبارت بیان شده است:  "گوته"به نحوی ساده توسط عالم و شاعر آلمانی 

. کشاورز ارگانیک هر مزرعه را به عنوان یک اکوسیستم بوم سامانه به حساب می آورد و این امر "به مجموعه طبیعت رخ نمی دهد

را تشخیص می دهد که هر تغییر در یک بخش از بوم سامانه، ممکن است بسیاری از روابط درونی پیچیده موجود در بطن این 

م بریزد. این اختالل می تواند به نوبه خود بازتاب هایی در خارج از حدود آن واحد مزرعه داشته باشد؛ ب( اصل تنوع: واحدها را به ه

بوم سامانه های طبیعی، شبکه تار عنکبوتی پیچیده ای دارند که کار نظارت و حفظ تعادل را که از شیوع گونه های آفات جلوگیری 

رگانیک آگاهند که به خاطر الزام های نیروی کار مورد نیاز و نیز محدودیت منابع، نمونه می کند، ممکن می سازد. کشاورزان ا

برداری و تکرار جزء به جزء تنوع در یک سامانه طبیعی عیناً مقدور نیست. این امر به به کارگیری ترکیبی از تناوب مجموعه 

شمار دام ها، به نحوی که تعادل میان شمار و میزان  متنوعی از گیاهان، حفظ جایگاه طبیعی هر یک در مزرعه، محدود کردن

محصول تأمین شود، حاصل و عملی می شود. تنوع و ترکیب محصول و دام در یک مزرعه به کشاورز ارگانیک قابلیت مانور و 

سیدگی و فساد انعطاف پذیری و تأمین درآمد متنوعی از یک مزرعه را خواهد بخشید. ج( اصل بازچرخشی: رشد مستمر و مداوم، پو

و گردش مجدد مواد در آن ها از طریق فرایند فتوسنتز از ویژگی های بوم سامانه های طبیعی است. تولیدکنندگان نخستین مواد 

از انرژی خورشید برای تبدیل دی اکسید کربن به این مواد غذایی استفاده می کنند. در اثر این عمل، مواد  –گیاهان سبز  –غذایی 

پروتئین ها تبدیل می شوند. در کانون اصول کشاورزی ارگانیک، این مفهوم نهفته است که بهره وری از مزرعه، از  غذایی خاک به

خاک شروع می شود. یک خاک فعال از حیث زیستی و متعادل، برای ما محصولی تولید خواهد کرد که با مواد غذایی کافی رشد 

 الت از نظر آفت و بیماری همراه است.بهینه خود و تولید بهینه برای ما، و حداقل مشک

 این کشاورزی ارگانیک چه ویژگی ها و الزام هایی دارد که حتماً باید کشاورزی مان به سمت آن سوق دهیم؟

خصوصیات و ویژگی های بیوتکنولوژی، بالقوه و بالفعل با اصول و مبانی توسعه پایدار هماهنگی و سازش دارد. اما به طور حتم، 

ها از طریق تالش های همه جانبه و گرایش بین المللی به ابداعات و نوآوری های بیوتکنولوژیک و هدایت صحیح منابع تحقق آن تن

و منافع آن، امکانپذیر است. در این جا وقت نمی شود به تمامی ویژگی های کشاورزی ارگانیک پرداخت، من مهمترین آن ها را می 

 گویم:

 از طریق نگهداری مواد آلی در حد مطلوب؛حفظ حاصلخیزی خاک در درازمدت  -

 بهبود فعالیت بیولوژیک خاک و استفاده مناسب از روش های مکانیکی؛ -

 تهیه مواد غذایی مورد نیاز گیاه زراعی؛ -

 خودکفا کردن خاک از نظر ازت؛ -

زراعی، به کارگیری دشمنان  کنترل علف های هرز، بیماری ها و آفات با تأکید عمده بر استفاده از روش هایی چون تناوب -

 طبیعی، تنوع کودهای آلی؛

اعمال روش های جامع مدیریت دام، با توجه کامل به سازگاری های تکاملی آن ها، تأمین نیازهای دام از لحاظ نوع تغذیه، محل  -

 اسکان، وضعیت بهداشتی و...؛

 توجه دقیق به تأثیر سیستم زراعی بر محیط زیست در مقیاس وسیع تر؛ -

 حمایت از حیات وحش و زیستگاه های طبیعی. -
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همچنین در مورد چگونگی ارتباط میان کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی می توان ویژگی های زیر را برای کشاورزی ارگانیک 

 بیان کرد:

عرض فقر غذایی کشاورزی ارگانیک می تواند حاصلخیزی طبیعی و پتانسیل تولید خاک کشاورزی را مخصوصاً در جوامع در م -

 توسعه دهد؛

 کشاورزی ارگانیک می تواند با تولید مواد غذایی سالم و متنوع، تکامل رژیم غذایی را پشتیبانی کند؛ -

 کشاورزی ارگانیک می تواند هزینه های تولید را کاهش دهد و از طرف دیگر درآمد تولید را افزایش دهد؛ -

 مخاطرات افت یک محصول و اثرات جانبی آن را کاهش می دهد؛کشاورزی ارگانیک با رعایت اصل تنوع،  -

کشاورزی ارگانیک، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت را از جهات و جوانب مختلف، نسبت به ضرورت تولید و مصرف  -

 پایدار، اهمیت تولید و مصرف غذایی پاک و سالم و حفظ محیط زیست، هوشیار و آگاه تر می کند.

ی ارگانیک با مورد توجه قرار دادن دانسته های نیاکانی و عملکردهای سنتی و بومی و تلفیق آن ها در برنامه های تولید، کشاورز -

 از منابع در دسترس استفاده بهینه می کند؛

 وده می شود؛کشاورزی ارگانیک، راهکاری پایدار در بلندمدت است و هرچه از عمر اجرایی آن بگذرد بر پایداری و بازدهی آن افز -

 کشاورزی ارگانیک، راهکارهای توفیق آمیز برای توسعه باروری کشتگاه و تکامل رژیم غذایی کشتکاران است؛ -

 تنوع تولید مبتنی بر تناوب زراعی، کشت توأم یا کشت های چند محصولی؛ -

 استفاده از کشت های ویژه کود سبز، خواه به طور مستقل یا به صورت محصول جانبی؛ -

کاربرد شایسته مواد آلی حاصل در زیست بوم های پیرامون کشتگاه و بازیافت محصوالت جانبی کارخانه های صنایع غذایی  -

 محلی؛

استفاده بهینه از منابع طبیعی، به ویژه منابع آب و کمک به حفظ رطوبت خاک از طریق افزایش ذخیره مواد آلی در آن؛ تلفیق  -

 ورزی در راستای مدیریت تغذیه گیاهی و تقویت خاک کشتگاه؛مدیریت دامداری با مدیریت کشا

 توجه و مراقبت بیشتر نسبت به خاک و حفاظت از طبیعت، در درون و پیرامون کشتگاه. -

چرا کشاورزی ارگانیک از سوی اندیشمندان و محققان مورد توجه واقع شده است؟ آیا کشاورزی متعارف به بن بست 

 رسیده است؟

رسشها اهمیت و ضرورت توجه به کشاورزی ارگانیک را مشخص میسازد. با افزایش جمعیت کره زمین نیاز بشر برای پاسخ به این پ

تأمین انرژی و به ویژه مواد غذایی به شکل جدی مطرح شد. نقطه اتکای بشر در فرایند افزایش تولید به هر قیمت، استفاده از 

شعار سیاسی انقالب سبز که براساس آن  1960ی مختلف بوده است. در دهه ترکیبات شیمیایی مثل کود شیمیایی و آفت کش ها

دگرگونی تکنولوژیکی، جانشین دگرگونی سیاسی خواهد شد، مطرح شد. در نتیجه تالش برای افزایش تولید به منظور پاسخگویی 

ف کش ها و... برای مقابله با هجوم آفت به نیاز روزافزون بشر، استفاده از ترکیبات مختلف شیمیایی، آفت کش ها، قارچ کش ها، عل

درصد این  85های گوناگون )حشرات، علف های هرز، قارچ ها و جوندگان( به یک امر مرسوم و بدیهی تبدیل شد. اگرچه حدود 

آفت کش ها در کشورهای خیلی پیشرفته به مصرف می رسد اما با گذشت زمان مصرف این مواد در کشورهای در حال توسعه در 

میلیارد دالر در  2.5سال گذشته در حوزه آسیا و اقیانوسیه به  20افزایش است. برای مثال میزان مصرف این ترکیبات طی  حال

رسیده است. مصرف این ترکیبات حتی در برخی از کشورها مانند اندونزی، پاکستان، فیلیپین و سریالنکا طی  1980اواسط دهه 

صد افزایش یافته است. پیامد چنین استفاده گسترده ای از ترکیبات شیمیایی و به در 10به میزان  1985تا  1980سال های 
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تاکنون عملکرد گیاهان زراعی در واحد سطح به دو برابر  1940کارگیری منابع انرژی در تولید چه بوده است. اگرچه از اواسط دهه 

ل شده است؟ آیا افزایش تولیدات، امنیت غذایی را رسیده است، اما این افزایش و شتاب گسترده چگونه و طی چه فرایندی حاص

برای انسان به ارمغان آورده است؟ آیا این فرایند یا اصول توسعه پایدار و کشاورزی پایدار تناسب و همخوانی دارد؟ این افزایش 

ه شدن زمین های عملکرد در واحد سطح، چه تأثیری در کاهش فقر، گرسنگی، تبعیض و نابرابری اجتماعی داشته است؟ افزود

غیرقابل کشت، آلودگی آب های سطحی و عمقی، هجوم آفات و بیماری های مختلف، پیشروی کویر و به هم خوردن تعادل در 

 نظام کشت و محیط زیست و... ارمغان کدام عامل هستند؟

 عوامل مؤثر بر توجه به کشاورزی ارگانیک کدام هستند؟

کش ها: یک آفت کش مطلوب و سازگار با محیط زیست باید ویژگی های متعددی داشته اول اثرات زیست محیطی استفاده از آفت 

باشد، از جمله: فقط آفت مورد نظر را نابود سازد، اثرات سوءبهداشتی )در درازمدت و کوتاه مدت( بر سالمت انسان نداشته باشد، 

اده از آن به صرفه باشد. متأسفانه در حال حاضر آفت قابل تجزیه در طبیعت باشد، مقاومت ژنتیکی آفات را افزایش ندهد و استف

کش ها یا ترکیبات شیمیایی با ویژگی هایی که ذکر شد وجود ندارد. استفاده درست از آفت کش ها همان گونه که ابزار مناسبی 

ا به خطر می اندازد. این در اختیار کشاورزان برای مبارزه با آفات گیاهی است، استفاده نادرست از آن، سالمت و بهداشت افراد ر

ترکیبات حتی از طریق آب و خاک می توانند وارد زنجیره غذایی شده و مجموعه محیط زیست را آلوده سازند. بنابراین با وجود 

مزایای فراوان برای آفت کش ها، دستیابی به یک زندگی پایدار، مستلزم کاهش مصرف ترکیبات شیمیایی و به کار بستن شیوه 

 شناختی برای رویارویی با آفات گیاهی است.های زیست 

دوم پایداری گرسنگی و فقر غذایی: طی گزارش های رسمی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد جمعیت گرسنگان نزدیک به 

 17سال گذشته علیرغم رشد  30یک میلیارد نفر رسیده است آمار و ارقام منتشر شده در این زمینه نشان می دهد که طی 

کیلوکالری در روز به  2290دی میانگین مصرف سرانه مواد غذایی در جهان، یعنی افزایش میانگین کلی مصرف سرانه از درص

 1.2کلیوکالری در روز است، در همین حال  2200کشور جهان کمتر از  33کیلوکالری، هنوز هم مصرف سرانه مردم  2760

 هستند.میلیارد نفر از مردم به علت پرخوری مفرط در عذاب 

هزار قتل عمد  20سوم خدشه دار شدن سالمت غذا و بهداشت عمومی: با استناد به گزارش رسمی سازمان بهداشت جهانی ساالنه 

به وسیله سموم شیمیایی آفت کش در جهان صورت می گیرد و آمار مرگ و میر و خودکشی های ناشی از سموم شیمیایی، بالغ بر 

ه است که بیشتر آن ها در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. افزایش تولید برخاسته از هزار مورد در سال گزارش شد 220

توسعه مصرف کودهای شیمیایی تلفیق شده با کشت ارقام جدید محصوالت کشاورزی پرورش یافته برای سیستم های متراکم تر 

شدن طول عمر مفید در مواد کشاورزی  کشاورزی صنعتی، سبب افت ریزمغذی های اساسی، کاهش کیفیت پروتئینی، و کم

تولیدی شده است.چهارم فرسایش محیطی: فرسایش تنوع زیستی خاک، بیابان زایی، تغییر آب و هوا و سایر آلودگیهای خارج از 

درصد در انتشار گازهای گلخانه ای، برخی از این پیامدها هستند. کشت  20حد مجاز، افزایش سهم بخش کشاورزی به بیش از 

پارچه به صورت غم انگیزی شمار زیادی از انواع گیاهان و حیواناتی که در کشاورزی استفاده میشوند را کاهش داده است. به یک

 گونه منقرض شده اند. این فرسایش تنوع زیستی با از دست رفتن پوشش جنگلی تشدید میگردد. 1350صورت متداول 

آب، خاک، هوا، گیاهان و جانوران( اثرات شناخته شده آفت کش ها بر محیط بنابراین محدود و آسیب پذیر بودن منابع طبیعی )

زیست و سالمت انسان، غیرقابل تجزیه بودن این ترکیبات در طبیعت، بی اثر و کم اثر شدن آفت کش های موجود و باال رفتن 

اخت به شیوه ای جایگزین برای میزان مقاومت آن ها؛ وجود شیوه های متعدد برای جایگزینی استفاده از آفت کش ها، پرد

کشاورزی متعارف و دوری جستن از مصرف بی رویه مواد شیمایی و آفت کش ها را توجیه می کند. با گذشت زمان، بشر به 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

326 
 

اشتباهات خود پی برده و واکنش های زیست محیطی او را وادار کرده تا به فکر چاره اندیشی باشد. بدین ترتیب کشاورزی جایگزین 

 مورد استقبال کشورهای مختلف واقع شد.مطرح و 

 آیا دانش بومی یا کشاورزی بومی ما به سمت کشاورزی ارگانیک گرایش دارد؟

دانش بومی وسیله ای است برای آشتی عالمان علم جدید با بهره برداران سنتی، که توسعه کشاورزی و روستایی کشورهای جهان 

باق فنون و شیوه های بومی با فنون و شیو های جدید، مباحث بدیعی را در گستره سوم در گرو توسعه آن است. تالش ها برای انط

توسعه کشاورزی پایدار مطرح کرده است که یکی از مباحث کشاورزی پایدار است. در رابطه با ارتباط راعت ارگانیک با دانش بومی 

ولش معتقدند که برخورداری از کشاورزی پایدار ایجاب نظریه پردازان مختلف اظهارنظرهای متفاوتی را بیان داشته اند. فلدمن و 

می کند که نظام آموزش کشور متحول شود و به دیدگاه های بدیلی توجه کند که به دانش کشاورزان اهمیت می دهند. آن ها ادعا 

با دانش حاصل از می کنند، دانشی که کشاورزان از طریق تجربه در موقعیت های واقعی کشاورزی کسب کرده اند از نظر کیفی 

آموزش های رسمی محققان، کارشناسان و تکنسین ها تفاوت داشته و در برخی موارد، جامع تر از آن است. ویلیامز و موچینا 

معتقدند که باید در برنامه های درسی و آموزش کشاورزی، دانش بومی و کاربرد آن به بهترین وجه مورد تحلیل قرار گیرد و بدین 

رس آمیخته را پیشنهاد کرده اند که در آن ابعاد عاطفی، شناختی و مهارتی یک موضوع به طور همزمان مدنظر قرار منظور برنامه د

می گیرد و آموزش داده می شود. به گفته چمبرز نیز متخصصان و مروجان کشاورزی باید بپذیرند که از مردم محلی هم می توان 

قشری را که روزی جاهل و زیردست می انگاشتند به عنوان آموزگار بپذیرند به جای  موارد با ارزشی آموخت، بدین ترتیب آنان باید

 موعظه کردن، گوش فرادهند و بیاموزند.

 ابعاد پذیرش کشاورزی ارگانیک توسط کشاورزان برای حفظ منابع طبیعی چیست؟

ولیدی برای نسل های آینده می شود. اگر اول این که از خاک محافظت می کنند و این باعث اقزایش باروری خاک، ایجاد ظرفیت ت

امنیت مالکیت زمین تضمین نشده باشد، دلیل کافی برای کشاورزان برای سرمایه گذاری در روشی که در آینده درآمدزا خواهد بود 

خارجی  محصوالتوجود ندارد. در مقایسه با سیستم زراعی مکانیزه، سیستم های ارگانیکی کاربرتر به نظر می آیند. عدم استفاده از 

که احتیاج به استفاده از کودها و سموم شیمیایی دارد، ذاتاً استفاده از تکنیک های کاربر را ایجاد می کند. در این سیستم افزایش 

هزینه های نیروی کار بیشتر از افزایش محصوالت است. دسترسی به نیروی کار فراوان در مزارع کوچک از لحاظ فیزیکی امکان 

لحاظ اقتصادی ناسازگار است. از طرف دیگر در کشورهای توسعه یافته کمبود نیروی کار ممکن است کشاورزان را از پذیر و از 

مطابقت با سیستم های مدیریتی ارگانیک بازدارد. با وجود این، در جایی که نیروی کار محدودیتی ایجاد نمی کند، کشاورزی 

جوامع روستایی ایجاد کند. به عالوه گوناگونی محصوالتی که در مزارع ارگانیک  ارگانیک می تواند فرصت های اشتغال زا را برای

یافت می شود، با روش های کاشت و برنامه های درو گوناگون، ممکن است فرصت های شغلی جدید به ویژه برای زنان ایجاد کند و 

 به تثبیت فرصت های شغلی، منطقه ای، و محلی کمک کند.

ه کشاورزی ارگانیک این است که بیشتر افراد در تمامی زمینه ها قویاً عقیده دارند که کشاورزی ارگانیک مهمترین محدودیت توسع

راه حل خوبی برای بهبود امنیت غذایی نیست. بنابراین وقتی به این سیستم مدیریتی احتیاج است، زارعان محدودی می توانند از 

ورد تخصیص منابع و اموال تصمیم گیری می کنند، مانند تخصیص بودجه آن اطالع کسب کنند. از طرف دیگر افرادی که در م

برای تحقیق و توسعه، اگر در مورد امکانات زراعت ارگانیک آگاهی نداشته باشند، هیچ پیشرفتی در به کارگیری آن حاصل نمی 

ح وناگون مدیریتی، تطبیق و اصالشود. درگیری در تولید ارگانیک به معنی تجربه تکنیک های جدید، صرف تالش ها در فضاهای گ

راه حل های برای تغییر مقایسه راه حل های متفاوت زارعینی که شرایط مشابه دارند و ایجاد فرصت های مناسب است. این امر 
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تنها از طریق مشارکت زارعان در تحقیقات و کاربرد آن هاست. تحقیقات زراعی می تواند آگاهی های جدیدی را ایجاد کندکه به 

مه زارعان سود می رساند. ایجاد مشارکت در بین زارعان، ابزاری است برای کمک به زارعان تا عضوی قوی تر و مستقل تر در ه

زراعی باشند. از همه مهمتر این که اشکال متفاوت مشارکت در درون زنجیره غذایی، شکاف بین زارع و مصرف  –محیط تجاری 

 کننده را از بین می برد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۴۰/%D۸%AC%D۹%۸۶%D۸%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۱تاریخ: 

 قهوه یمنی؛ جنگ و چالش های پیش رو

 دار/ شبیر عزیرضا حواله

کنند. برای بسیاری از این افراد این شغل آبا و میلیون نفر در جهان به نوعی از طریق قهوه، گذران عمر می 125آخرین آمار طبق  

اند. همچنین بسیاری از این افراد قادر به کسب حداقل درآمد پایدار و تضمین شده نیستند. اجدادی است و آن را انتخاب نکرده

کننده ثابت و انواع آید که اولین محصول تجاری جهان با این طیف وسیع طرفدار، مصرف شاید این سوال برای شما پیش

 تواند حداقل معاش را برای کشاورزانش به ارمغان آورد؟های متفاوت، چگونه نمیفرآوری

االی صورت کقهوه به تواند این باشد کهترین آنها میمسلما دالیل متفاوتی چنین شرایطی را ایجاد کرده است، ولی یکی از عمده

گذاری کالن کیفیت قهوه تاثیری روی تعیین قیمت آن در مراکز شود و در قیمتگذاری میهای جهانی قیمتتجاری در بورس

گذاری، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در سطوح جهانی است. اصوال قهوه زمانی در بورس جهانی بورس ندارد. معیار اصلی قیمت

به نحوی تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. اتفاقات سیاسی یا تغییرات آب و هوایی که به کاهش تولید منجر شود، در شود که گران می

رد. گیها برای کنترل قیمت بازار صورت میگذار هستند. همچنین احتکار و امحای این محصول از سوی واسطهافزایش قیمت تاثیر

اساس قیمت روز و مدت زمان تعیین شده، قراردادها منعقد شود. قیمت پایه قهوه رهر روزه نگاه جهان به بورس نیویورک است تا ب

انواع  ها باگیرد. معموال واسطهشود و در پایین ترین سطح قرار مینامیده می« سی کنتراکت پرایس»در بورس نیویورک اصطالحا 

کنندگان در جریان این شعبده کنند ولی تولیددریافت میهای باالتری را از خریداران قهوه ها و قراردادهای متفاوت قیمتتکنیک

 .های استعماری نیستند و اگر هم مطلع باشند کاری از دستشان ساخته نیستبازی

و  طور مراحل طوالنیتولیدکنندگان قهوه اغلب محصول تولیدی دیگری ندارند. همچنین مدت زمان طوالنی به بار نشستن و همین

توان دریافت که شرایط مالی کشاورزان قهوه ای بسیار ساده میه را نیز باید تحمل کنند. امروزه با محاسبهنسبتا سخت فرآوری قهو

 کند، بسیاری از کشورهایای را تعیین میهای پایهسال قبل تغییری نداشته است. در شرایطی که بازار جهانی قیمت 30نسبت به 

کنند. هر اندازه تقاضا و شهرت کشور، منطقه یا مزرعه تولیدکننده قهوه ری خریداری میکننده، قهوه با کیفیت را به قیمت باالتوارد

های پایه جهانی پایین باشد این در چنین شرایطی اگر قیمت.شودباالتر باشد، قیمت باالتری برای محصول قهوه آن پرداخت می

های پایه جهانی باالتر باشد این مازاد، سود که قیمت کند. در شرایطیمازاد قیمت، اندکی به گذران زندگی کشاورزان کمک می

  .اندکی برای کشاورزان به ارمغان خواهد داشت

 هاى پیش رو براى قهوهجنگ و چالش

گذرد و بسیاری از ها و مناطق یمن بود. اکنون دو سال از آن تاریخ میها و حمالت عربستان به شهر، شروع بمباران2015مارس 

ه کنندها صادروجود آورده است. یمن طی قرندر این کشور تخریب شده و شرایط بسیاری سختی برای آینده به ها نیزساختزیر

 15انحصاری قهوه جهان بوده است. شهر بندری موکا با دو سابقه منحصر به فرد تاریخی، اولین محل کاشت تجاری قهوه در قرن 

رغم اینها قهوه یمن دارای قهوه صادر شده است، در جنوب یمن قرار دارد و به های سبزمیالدی و اولین بندر جهان که از آن دانه

کیلویی است اما جنگ صادرات این محصول را بسیار  60هزار کیسه  200خصوصیات بارز و متفاوتی است. تولید قهوه یمن حدود 

ناک از طریق یمن شمالی و عبور از عربستان پر هزینه و تا حدودی ناممکن ساخته است. تنها گزینه موجود برای صادرات سفر خطر

 .گیردها برای گسترش و تقویت تجارت صورت میکند و اغلب جنگسعودی است، اما جنگ همیشه تجارت را متوقف نمی

 پس چرا این شرایط متفاوت برای قهوه یمن وجود دارد؟
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ولی مساله اصلی نبود یک دولت مرکزی  .ا و.... استهساختهای بازرسی متعدد، تخریب کامل زیرمشکالت تولید قهوه یمنی پست

ای مایل نیست بدون مدارک موثقی از کنندهو متمرکز است و وزارت کشاورزی و تجارت عملکرد شفافی ندارد و هیچ کشور وارد

به  توجه به نزدیکی اتیوپیدوایر دولتی محصولی را از یمن وارد کند. بسیاری از سوداگران صنعت قهوه از این شرایط سود برده و با 

کنندگان واقعی قهوه یمن را دچار مشکل فراوانی کنند. این شرایط تولیدیمن قهوه اتیوپی را به جای یمنی به خریداران عرضه می

ت فتوانند از سابقه درخشان قهوه یمنی دفاع کنند و این باعث شده قیمت این محصول در بازار جهانی دچار اکرده است و آنها نمی

شدید شود. بدون سازوکار دولتی تولیدکنندگان فقط به بازار محدود و ضعیف داخلی دسترسی دارند و ادامه چنین شرایطی حتی 

های بعدی تهیه کنند و این به دهد که کود، سموم و تجهیزات موردنیاز برای ادامه تولید را برای سالکنندگان اجازه نمیبه تولید

ها در صنعا و نقل مکان به عدن کشاورزان را با مشکل ل قهوه یمن است. از طرف دیگر تعطیلی بانکمعنای از بین رفتن محصو

 .نقدینگی مواجه کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۳۵/%D۹%۸۲%D۹%۸۷%D۹%۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

ترین میزان بازنشستگی راهگشایی برای روی آوردن جوانان به کشاورزی/ ایاالت متحده آمریکا در آستانه بزرگ

 کشاورزان در تاریخ این کشور

Stone Barns Center for Food and Agriculture ه ماموریت دارد تا برای ، سازمان کشاورزی پایدار غیر انتفاعی است ک

ایجاد یک سیستم مواد غذایی سالم و پایدار در راستای سود بخشی برای همگان تالش کند. سازمان به کشاورزان، شهروندان 

آموزش می دهد، در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی آگرواکولوژیکی و برگزاری برنامه ها برای دانش آموزان کار می کند. 

 .نخستین کتاب این سازمان است Letters to a Young Farmer همچنین

Stone Barns Center for Food and Agriculture  سازمان کشاورزی پایدار غیر انتفاعی است که ماموریت دارد تا برای ،

شهروندان ایجاد یک سیستم مواد غذایی سالم و پایدار در راستای سود بخشی برای همگان تالش کند. سازمان به کشاورزان، 

آموزش می دهد، در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی آگرواکولوژیکی و برگزاری برنامه ها برای دانش آموزان کار می کند. 

 نخستین کتاب این سازمان است. Letters to a Young Farmerهمچنین 

است که نرخ بازنشستگی کشاورزی در حالت کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی ایاالت متحده به شمار می رود. این در حالی 

هشدار قرار گرفته است و از سوی دیگر ، نسل بعدی کشاورزان، با پرداخت بدهی و عدم دسترسی به زمین های کشاورزی مواجه 

 هستند، چالش های کشاورزان جدید در حال افزایش است و آن ها نیاز به پشتیبانی های الزم دارند.

، Terrytown، واقع در  inthesetimes ،Stone Barns Center for Food and Agricultureسایت به گزارش ایانا از وب

نیویورک ، سازمان غیر انتفاعی است که در جهت ترویج پایدار، تولید مواد غذایی مبتنی بر جامعه فعالیت می کند. از جمله فعالیت 

توزیع مواد غذایی محلی و مرکز رستورانی و آموزشی برای استفاده ها ایجاد مزرعه براساس مدل اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و 

، منتشر کرد که شامل مجموعه مقاالت و  Letters to a Young Farmerعموم مردم است. ماه گذشته، این مرکز کتابی با نام

هام بخش و تشویق نسل بعدی از نامه های کشاورزان با نفوذ، نویسندگان و رهبران جنبش مواد غذایی پایدار است که می تواند ال

 Danielleکشاورزان به شمار آید. همچنین در انتشار این کتاب افراد بسیاری مشارکت داشتند . چندی پیش، دانیل 

Nierenberg ، رئیسFood Tank (1) و کارشناس مسائل مواد غذایی، با مدیر عامل شرکتStone Barns Center  ،Jill 

Isenbarger ،و علت اهمیت انتشار آن گفت و گویی انجام داده است، که می توانید در زیر بخوانید: در مورد کتاب 

ایاالت متحده آمریکا در آستانه بزرگترین میزان بازنشستگی کشاورزان در تاریخ این کشور قرار دارد. در حالی که کشاورزانی که 

ین کتاب، با هدف کمک به کشاورزانی که در آغاز راه هستند، ساله ، هستند، ا 44تا  35سن دارند بیشتر از کشاورزان  75دارای 

ما این کتاب را برای راهنمایی کشاورزان و شناساندن راه هایی که می تواند به  "، می گوید:  Jill Isenbargerمنتشر شده است.

اپ کردیم. کشاورزان جوان، که آینده قوی تر برای کشاورزان و همه افرادی که از مواد غذایی استفاده می کنند، منجر شود، چ

مزرعه را به شغل حقوق و پزشکی و یا امور مالی ترجیح می دهند ، افرادی متعهد نسبت به زمین، جوامع خود و تولید مواد غذایی 

 "هستند.

Food Tankچرا کشاورزان جوان نیاز به تشویق دارند؟ : 

سن کشاورزان در ایاالت گی کشاورزان در حالت هشدار است. متوسط کشاورزان به اقشار آسیب پذیر تبدیل شده اند. نرخ سالخورد

 سال سن دارند. 35به باال است، و تنها شش درصد از کشاورزان زیر  58.3متحده 
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بنابراین کشاورزان جوان نیاز به تشویق دارند چرا که جامعه ما آن گونه که باید ارزش کشاورزان را به درستی نمی شناسد. ما 

 بسیاری از سنت های)روش ها( کشاورزی مبتنی جامعه را از دست داده ایم.همچنین 

برای حمایت از نیروی کار و زمین های کشاورزی ما به یک سیستم کشاورزی پایدار تر نیاز داریم و امکان دارد مجبور به پرداخت 

درصد از درآمد خود را  17.5امریکایی ها ، 1960، در سال USDAهزینه بیشتر برای مواد غذایی خود شویم. با توجه به گزارش 

درصد کاهش یافت.این در حالی است که این کشور، افرادش عادت  9.9، این میزان به 2013صرف مواد غذایی کرده اند. تا سال 

ای بر کرده اند که مواد غذایی را ارزان مصرف کنند در حالی که مواد غذایی دارای طعم و کیفیت خوبی نیستند. پرداخت بیشتر

کیفیت، مواد غذایی مغذی تر که توسط کشاورزان پرورش می یابد، می تواند به درآمد و مراقبت های بهداشتی کارگران کمک کند 

 که این می تواند برای همه ما سودمند باشد.

 کشاورزان جوان با چه موانعی روبه رو هستند؟

Bill McKibben ،زایش کربن و تغییرات آب و هوا چالش هایی برای کشاورزان به می نویسد: اف از افراد همکار در چاپ کتاب

همراه می آورد. در این راه از جمله موانع پیدا کردن زمین های مقرون به صرفه ، پرداخت وام ، کمبود سرمایه راه اندازی و فقدان 

ان جوان شود. البته جای امیدواری زیرساخت های کشاورزی در برخی از نقاط کشور هستند، که می تواند سد راه فعالیت کشاورز

  است که الیحه ای در این زمینه ، با اعطای وام به کشاورزان جوان کمک کند.

 کشاورزان جوان روی کدام مهارت ها باید بیشتر تمرکز کنند؟

مت خاک هم با افزایش شهر نشینی ، سال "در زمینه سالمت خاک، که پایه و اساس کشاورزی پایدار است. در جایی گفته شده 

البته افزون بر این موارد یعنی باال بردن سالمت خاک با کشاورزی ، استفاده آگاهانه از آب و با تدبیر چشم به  "کاهش یافته است.

کشاورزی بوم شناختی، قانون رشته های محیط "( بیان می کند:2آینده داشتن، ما به چیری بیشتر نیاز داریم، وس جکسون )

 "تکاملی دارد که بر اساس آنچه میلیون ها سال در اکوسیستم طبیعت وجود دارد، بنا شده است. زیست و زیست شناسی

، ما به دو جنبه سالمت خاک توجه می کنیم: یکی از طریق کشاورزی، که از طریق آموزش و  Stone Barns Centerدر 

آن را مدل رانده شده مزرعه در امریکا می نامیم و در آزمایش اگرواکولوژی انجام می دهیم. دیگری، مفهوم ایجاد چیزی است که ما 

 این راه باید ترویج فرهنگ غذایی براساس اکوسیستم، از جمله احیا و سالمت مزارع و خاک ، انجام شود.

کشاورزان جوان نیاز به تمرکز نه تنها روی افزایش مهارت های عملی ، برداشت، فروش محصوالت خود دارند ، آن ها باید روی 

ایجاد ارتباطات قوی با جوامع خود، ایجاد عشق و عالقه به زمین و کمک به افراد برای درک ارزش و اهمیت کشاورزی ، هم تمرکز 

 کنند.

 کدام موضوعات بیشتر در مباحث کتاب به آن اشاره شده است؟

 از جمله این موضوعات می توان به این موارد اشاره کرد:

 کشاورزی، حفاظت از زمین و تولید و مواد غذایی ، پیدا کردن راهی به سمت آینده ای پایدار تر. برقراری ارتباط بین طبیعت و - 

تجدید نظر درباره درک کشاورزان در جامعه ، اینکه کشاورزی در نظر کودکان به عنوان یک شغل پایین نگاه می شود، این  -

 فراد را تشکیل می دادند.کشاورزان بیشترین ا 20دیدگاه در کشوری است که تا اواسط قرن 

تغییر ماهیت کشاورزان جوان امروزی، از نسلی که نقش خود و زمین را به ارث می بردند به افرادی که خود مسیرشان را انتخاب  -

 می کنند و می خواهند عامل تغییر باشند.

 کتاب با چه واکنش های از سوی کشاورزان رو به رو بوده است؟
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لگرم کننده ای رو به رو شده است، به اشتراک گذاری داستان افرادی که به عنوان افرادی که درتولید مواد این کتاب با پاسخ های د

غذایی و نگهبان زمین ها و آب نقش دارند، می تواند مساله ای بسیار مهم باشد. کشاورزان افراد دلنشین، خوش بینانه و مصممی 

مورد حمایت و تشویق قرار گرفتیم و این بدان معنا است که ماموریت ما مهم و  هستند. از افتخارات ما است که از سوی کشاورزان

 معنی دار است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 :پی نوشت

و الن گوستافسون به منظور اصالح  "Danielle Nierenberg "توسط دانیل نیرنبرگ 2013سازمان غیر انتفاعی که در سال  -1

این سازمان می توان به یافتن روش های پایدار اجتماعی و اقتصادی برای از بین بردن سیستم غذایی تاسیس شد و از اهداف 

 .گرسنگی، چاقی و فقر اشاره کرد

است. او همچنین عضو شورای آینده  (Land Institute)( مؤسس و رئیس سابق موسسه زمین1936وس جکسون )زاده  -2

 .است( World Future Council) جهان

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۲۰/%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۷%DA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

ردن برنامه جدیدی برای باالب افغانستان کارشناسان گندم را برای افزایش محصول بسیج کرد/ دانشمندان افغانستانی

 میزان برداشت گندم دارند

شده و مقاوم در برابر المللی گندم، دسترسی ناکافی به ذخایر کوچک بذرهای گواهیکارشناس ملی و بین 50طبق اعالم بیش از 

 .نقش داردشود و در باالرفتن عدم امنیت غذایی در افغانستان ها مانع تولید گندم میانواع جدیدی از بیماری

کارشناس ملی و بین المللی گندم، دسترسی ناکافی به ذخایر کوچک بذرهای گواهی شده و مقاوم در برابر  50طبق اعالم بیش از 

 انواع جدیدی از بیماری ها مانع تولید گندم می شود و در باالرفتن عدم امنیت غذایی در افغانستان نقش دارد.

سیاست گزاران و دانشمندان گندم در رابطه با چالش کشوری تولید بیشتر محصول، در  wheat.orgبه گزارش ایانا از وبسایت 

در شهر کابل که بخشی از پنجمین کارگاه  (ARIA)1نشستی دو روزه در دفتر مرکزی مؤسسه تحقیقات کشاورزی افغانستان

اختند. آن ها محدودیت های موجود محصول گندم بود، با یکدیگر به بحث پرد 2016ساالنه محققان گندم در ماه نوامبر سال 

را در نظر گرفتند که شامل آب و هوای خشک پاییز و سویه های به سرعت در حال تکامل یک بیماری مرگبار  2017زمستان 

م ارقا"گندم به نام زنگ زرد است. قدرت صوفی زاده، مدیر تحقیقات تطبیقی مؤسسه تحقیقات کشاورزی افغانستان، می گوید: 

او اشاره می کند که میزان برداشت گندم این  "قدیمی گندم به عنوان طعمه، در رقابت های جدید زنگ زدگی نابود می شوند.

 5.3میزان برداشت این محصول بیش از 2014میلیون تن باقی مانده است، در حالی که در سال  5زیر  2016کشور در سال 

نفر از جمله اعضای ایستگاه های مؤسسه تحقیقات کشاورزی افغانستان،  51ارکت میلیون تن ثبت شده بود. این کارگاه با مش

و  (ACIAR)3، مرکز تحقیقات بین المللی کشاورزی استرالیا (CIMMYT)2کارشناسان مرکز بین المللی بهبود گندم و ذرت 

، طی دو سال (FAO)ر سازمان فائوبرگزار شد. طبق گزارش های اخی (AAIP)4پروژه بانک جهانی تولیدات کشاورزی افغانستان 

را از کشورهای قزاقستان و پاکستان وارد کرده  –عمدتاً گندم  –میلیون تن دانه های غالت  2.5اخیر کشور افغانستان حدود 

اغلب گندم "در افغانستان می گوید:  CIMMYT، دانشمند ارشد و نماینده دفتر مرکزی (Rajiv Sharma)است.راجیو شارما 

ه جای کاشت بذرهای گواهی شده جدیدتر و ارقام پرمحصول و مقاوم در برابر بیماری ها، دانه های برداشت های قبل را کاران، ب

همچنین او بیان می کند که این کار پتانسیل تولید محصول گندم در این  "ذخیره کرده و از آن به عنوان بذر استفاده می کنند.

از تالش های وزارت کشاورزی، آبیاری و مالداری  CIMMYTی دهد که سازمان کشور را محدود می کند. شارما توضیح م

برای افزایش ذخایر بذرهای گواهی شده ارقام بهبود یافته و ورودی های حیاتی مانند کودها پشتیبانی می  (MAIL)5افغانستان 

درصد  90دهه هاست که با دانشمندان گندم در افغانستان همکاری می کند و بیش از  CIMMYT"کند. همچنین او می گوید: 

 "از ارقام گواهی شده گندم این کشور حاوی کمک های ژنتیکی از تالش های ما در زمینه اصالح جهانی است.

سازمان دهی کرده است و بالغ بر مورد از ارقام گندم در زمین های کشاورزان را  1700، مشاهداتی بیش از 2012این مرکز از سال 

گندم افغانستانی را  DNAکار تجزیه و تحلیل  CIMMYTنفر از کشاورزان را آموزش داده است. همچنین، دانشمندان  1000

برعهده دارند که پرورش سریع تر و مؤثرتر این محصول را در پی خواهد داشت. گزارش های فائو نشان می دهد که دولت، سازمان 

هزار تن از بذور گواهی شده ارقام بهبود یافته گندم را برای سال زراعی جاری  10اگون غیردولتی و سازمان فائو حدود های گون

 2.5درصد از تقریباً  3هزار هکتار را بذرپاشی کنند که فقط حدود  67توزیع کرده اند. کشاورزان با این مقدار می توانند حدود 

دم کشور را تشکیل می دهد. غیاث الدین غنی زاده که ریاست بخش آسیب شناسی گندم میلیون هکتار از مناطق برداشت گن

ما هیئت ملی بذر "وزارت کشاورزی، آبیاری و مالداری و همچنین مؤسسه تحقیقات کشاورزی افغانستان را برعهده دارد، می گوید: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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او اضافه کرد که تالش هایی برای بدست آوردن  "را در مورد ارقام قدیمی تری که مستعد ابتال به زنگ هستند، مطلع کردیم.

ارقامی خارج از زنجیره ذخیره بذر نیز صورت گرفته است. پس از این گفت وگو، غنی زاده و همکاران وزارتخانه و مؤسسه تحقیقات 

و  2016ایان سال کشاورزی آقایان هاشم عظمتیار و عبدالطیف راسخ برنامه فنی برای پرورش، آسیب شناسی فعالیت های زراعی پ

افغانستان، نتایج مشاهدات مزرعه ای گندم کاران را  CIMMYTارائه کردند. زبیر امید، هماهنگ کننده مرکز  2017آغاز سال 

تن در هکتار رسیده است. تی. اس. پاکبین، مدیر اسبق  7.6به  2.8ارائه کرد و اطالع داد که بازده دانه ها در این مشاهدات از 

ARIAست را افتتاح کرد و کمک های مرکز ، این نشCIMMYT  ،در بهبود گندم افغانستان را برجسته کرد. ام. کیو. عبیدی

، از شرکت کنندگانی که با وجود نگرانی های امنیتی و سفرهای طوالنی در این نشست حضور یافتند، تشکر کرد. نبی ARIAمدیر 

بودند،  CIMMYTشرکت کنندگانی که نیمی از آن ها از  افغانستان، به CIMMYTهاشمی، مسئول بخش تحقیقات مرکز 

 خوشامد گفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد. 

 اسامی کارشناسانی که نتایج آزمایش اصالح گندم را ارائه کردند به شرح زیر است:

وراد خان شهر هرات؛ شکیب عطایا، نظم آرای احمدزاده، از مرکز تحقیقاتی داراالمان شهر کابل؛ عزیز عثمانی، از ایستگاه تحقیقاتی ا

از ایستگاه تحقیقاتی شیشام باغ در استان ننگرهار؛ عبدالمنّان، از ایستگاه تحقیقاتی استان هلمند؛ سعید بهرام، از مزرعه مرکزی در 

ن مال غالم استااستان کندز؛ نجیب اله جاهد، از ایستگاه تحقیقاتی کوهکاران شهر قندهار؛ و سرور اریان، از ایستگاه تحقیقاتی 

و ایستگاه بادام باغ کابل؛ نتایج زراعی  ARIAبامیان. همچنین، عبدالطیف راسخ، رئیس بخش زراعت گندم و مرکز نظارتی 

 ایستگاه تحقیقاتی بدخشان در شهرهای هرات، کابل، و استان های کندز، هلمند و بامیان را ارائه کرد.

 پانوشت:
1. Agricultural Research Institute of Afghanistan 

2. International Maize and Wheat Improvement Center 
3. Australian Center for International Agricultural Research 

4. World Bank’s Afghanistan Agriculture Input Project 

5. Afghanistan’s Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

 ه: مهشید جاللیانترجم

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۱۱/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%BA 
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اندیشد/ هدف برنامه تمرکز روی حفظ ساخت روستا، میویتنام، به نوآوری کشاورزی، کاهش فقر و رفاه ساکنان محلی 

 ها و اسکان مجدد افراد محلیحفاظت از محیط زیست و جنگل

دبیر کل حزب کمونیست ویتنام خواستار توسعه فناوری پیشرفته در بخش کشاورزی همراه با جنگلداری و صنعت فراوری در 

حزب کمونیست ویتنام خواستار توسعه فناوری پیشرفته در بخش کشاورزی  دبیر کل.ارتفاعات مرکزی از استان جیا الی ویتنام شد

 همراه با جنگلداری و صنعت فراوری در ارتفاعات مرکزی از استان جیا الی ویتنام شد.

آوریل با رهبران استانی دیدار کرد، ودر مورد ویژگی  13رهبر حزب ،  vietnamplus ،Nguyen Phu Trongبه گزارش ایانا از 

مترمربع می رسد و به عنوان دومین منطقه وسیع ویتنام به  500هزار و  15منطقه، از جمله وسعت منطقه که به بیش از  های

 ( و فلفل به مقامات یادآوری کرد.rubberشمار می رود، آب و هوا و خاک مطلوب برای کشت گیاهان قهوه، کائوچو )

وره میان مدت و بلند مدت محسوب شوند، وی همچنین بر اهمیت ارتباط بین این مزیت ها می تواند پتانسیل و نقاط قوتی برای د

دولت، دانشمندان، موسسات و کشاورزان تاکید کرد.وی از مقامات استانی خواستار تمرکز بر روی سبک جدید ساخت و ساز 

سم درباره توجه به توسعه روستایی ، حفاظت از محیط زیست و جنگل ها و اسکان مجدد افراد محلی، شد.همچنین در این مرا

 صنعت ، گردشگری، آموزش و به روز کردن روش ها همراه با حفظ هویت فرهنگی ، بحث و گفت و گو شد.

Nguyen Phu Trong : به تالش های بیشتر برای انجام پروژه های آبیاری در منطقه چو سه )منطقه ای در استان جیا  "گفت

، در سال  Duong Van Trangبا توجه به گزارش دبیر کمیته استانی، "ان ، نیاز است.الی ( به منظور فراهم کردن رفاه ساکن

دالرامریکاVND ( 1675.8  ،)میلیون  38درصد، با درآمد سرانه  7.48، جیا الی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2016

زراعی، اختصاص یافته که نشان دهنده  هکتار از زمین های استان به کشت محصوالت 65172مارس،  31برخوردار بوده است.تا 

 درصد رسیده است. 46.2، پوشش جنگل استان به 2016درصد بوده است.در پایان سال  12نرخ رشد ساالنه 

درصد از جمعیت  82.3درصد رسیده است همچنین  16.55، به 2016درصد کاهش ، تا پایان  3.18همچنین نرخ فقر ساالنه با 

 گرفتند. محلی تحت پوشش بیمه قرار

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۶۲/%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%AA 
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حاصلخیزی خاک، مقدار الزم کود و  کشاورزی دامنه نامحدودی در فناوری ماهواره و سنجش از راه دور دارد/ وضعیت

 برآورد میزان محصول از طریق موبایل در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

 ".دامنه های نامحدود برای توسعه در بخش کشاورزی با استفاده از فناوری های ماهواره ای و سنجش از راه دور وجود دارد"

 "استفاده از فناوری های ماهواره ای و سنجش از راه دور وجود دارد. دامنه های نامحدود برای توسعه در بخش کشاورزی با"

به زودی ما  "وزیر کشاورزی هند، رادا موهان سینگ، با اعالم مطلب باال افزود:  ،economictimesبه گزارش ایانا از وب سایت 

مدیریت آفت کش ها، نقشه برداری سالمت شاهد این خواهیم بود که از فناوری ماهواره ای برای نقشه برداری از منابع زمین، 

 100خاک، برآورد عملکرد محصول و همچنین ارزیابی بالیای طبیعی استفاده شود. از طریق فن آوری فضایی ما قادر به افزایش 

 وزیر به تازگی ، در حاشیه مراسم برچسب گذاری زیرساخت های جغرافیایی کشاورزی که تحت"درصدی تولید گندم خواهیم بود.

 ( و مرکز ملی سنجش از راه دور برگزار شد، در این باره صحبت کرد. 1) Rashtriya Krishi Vikas Yojanaبرنامه 

به زودی کشاورزان قادر خواهند یود تا از اینترنت و تلفن همراه برای به دست آوردن اطالعات کشاورزی  "وزیر کشاورزی گفت: 

صلخیزی خاک، مقدار الزم کود و برآورد میزان محصول است. عالوه بر این، کشاورزان استفاده کنند. این اطالعات شامل وضعیت حا

 "می توانند از مکان های کرایه ماشن آالت کشاورزی، سردخانه ها، بازارهای کشاورزی و گونه های جانوری، آگاه شوند.

دی آن ها به منظور کاهش شکاف بین عرضه و تدوین و فرموله کردن فهرست آثار ملی از دارایی و بخش بن "وزیر کشاورزی گفت: 

از طریق استفاده از تکنولوژی فضایی دولت قادر به نظارت و تدوین طرح ها برای توسعه  "وی افزود:  "تقاضا از مسایل مهم است.

ام، گفتنی است هند سرمایه قابل توجهی در بخش شناسایی زیرساخت های کشاورزی، باغبانی، د"بخش کشاورزی خواهد بود.

شیالت و بخش های لبنی ،آزمایشگاه های تست خاک، مزارع کشت، مراکز جمع آوری شیر و سردخانه ها در زمینه برچسب گذاری 

 جغرافیایی اختصاص داده است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

عاتی همچون اطالعات شرایط طرح دولت در ارتباط با افزایش سرمایه گذاری عمومی در کشاورزی است که با استفاد ه از اطال -1

محلی، شرایط جغرافیایی / آب و هوایی، منابع طبیعی / تکنولوژی در دسترس و الگوهای کشت می تواند به افزایش بهره وری 

 کشاورزی و به حداکثر رساندن بازده کشاورزان در بخش کشاورزی کمک کند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۲۳/%DA%A۹%D۸%B۴%D۸% 
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 ارتباط رشد گوساله پرواری با وزن مادر

 گاو ماده هنگام زایمانکنند، بر باال بودن وزن دهندگانی که در ایران فعالیت میدر حالی که بسیاری از پرواربندان، از جمله پرورش

 .تأکید دارند، اما تحقیقات جدید دانشمندان، خالف آن را ثابت کرده است

های ماده سنگین وزن در اند که استفاده از دام، محققان به این نتیجه رسیدهFarmers Weeklyبه گزارش ایانا به نقل از سایت 

وری گله شود. هرچند که آنها از صفات برتر ژنتیکی جر به کاهش بهرهتولید گوساله برای پرورابندی، ممکن است در درازمدت من

های تری نسبت به داموری پایینتر بر خالف تصور رایج، بازدهی و بهرهمند باشند.شواهد نشان داده که گاوهای ماده بزرگبهره

تولید گوشت، نیازمند یک بازنگری در  تر دارند. بر این اساس، یکی از محققان معتقد است که صنعت پرورش گوساله برایسبک

 افزاید، بلکههای سنگین وزن هرگز به سرمایه دامداران نمیمورد وزن زنده گاوهای مولد است.به گفته ایان پریچارد، نگهداری از دام

 کند.ه کم میها برای نگهداری احتیاج به غذای بیشتری دارند و بر این اساس پول بیشتری از جیب صاحبان گلبرعکس این دام

 200درصد وزن مادر خود در  50های حاصل از گاوهای سنگین، به رسد که گوسالهبسیار بعید به نظر می"گوید: پریچارد می

کیلوگرم  1.78کیلوگرم به دنیا آمده، به طور میانگین روزانه باید  800ای که از مادری با وزن روزگی برسند. به عنوان مثال، گوساله

 1.03شوند، فقط کیلوگرمی متولد می 500هایی که از مادر داشته باشد، در حالی که این عدد در ارتباط با گوساله افزایش وزن

 "رسد.تر به نظر مییافتنیتر و دستکیلوگرم در روز خواهد بود. بنابراین رشد گروه دوم، معقول

ر دهند، زیرا فکی ماده پیش از زایمان، توجه خاصی نشان میهابه گفته این کارشناس، بیشتر دامداران به پروار شدن بیشتر دام

کنند که اضافه شدن به وزن، کارآیی را باال خواهد برد. در حالی که باید از آنها پرسید هزینه تغذیه و نگهداری از این دام در می

بستن شدن، چندان تاثیری در وزن مقایسه با سوددهی آن چه نسبتی دارد؟برخالف تصور رایج، وزن گاو ماده پرواری، هنگام آ

 کند.هاست که وزن آینده آنها را تعیین میگوساله نخواهد داشت. بلکه این تنها مصرف شیر توسط گوساله

های با ژنتیک برتر این محقق در پایان تاکید کرد: بهتر است دامداران به جای سنگین کردن گاوهای ماده، پیش از زایمان، از دام

ای که گیری بیش از حد گاوهای مادهکند که وزنهای جدید، ثابت میتا کارآیی گله آنها افزایش یابد.بنابراین یافتهاستفاده کنند 

، به تواند در دراز مدتها نخواهد شد، بلکه این موضوع میقرار است گوساله پرواری تولید کنند، نه تنها منجر به افزایش وزن گوساله

 وری را کاهش دهد./هضرر دامدار تمام شده و بهر

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۵۰/%D۸%A۷%D۸%B۱ 
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مسیرهای شغلی سودآورتر با فرصت فرصت مطالعاتی دانشگاه ملبورن در بخش علوم دامپروری و کشاورزی/ ایجاد 

 تحصیلی دانشگاه ملبورن در حوزه دام

دانشگاه ملبورن تنها دانشگاهی در ویکتوریا )ایالتی در جنوب شرقی استرالیا( است که در زمینه دامپزشکی و کشاورزی آموزش می 

 .لبورن ایجاد شده استدهد. این در حالی است پیوند میان موضوعات درسی کشاورزی و دامپزشکی در دانشگاه م

، رئیس دانشکده دامپزشکی، در گفت و گویی به Weekly Times،  Professor Ted Whittemبه گزارش ایانا از وب سایت 

 پرسش ها درباره چگونگی مسیر مطالعاتی برای تحصیل در رشته دامپزشکی و ارتباط قوی آن با دانش کشاورزی، پاسخ می دهد.

 لیسانس کشاورزی می توان در رشته دامپزشکی ادامه تحصیل داد؟آیا با داشتن مدرک  

بله، دانش آموختگانی که دارای مدرک کارشناسی کشاورزی در حوزه تولید دامی از دانشگاه ملبورن دارند می توانند در مقطع  

باعث شود تا وی بتواند در دکترای حرفه ای دامپزشکی ادامه تحصیل دهند. در واقع، دانش یک دانشجوی کشاورزی ، می تواند 

رشته دکترای دامپزشکی ادامه تحصیل دهد ، به خصوص زمانی که وی دنبال شغل در زمینه تولید داروی های حیوانی و یا مشاغل 

 دولتی باشد. 

 چه مزایایی برای تحصیل در هر دو رشته دامپزشکی و کشاورزی وجود دارد؟

پزشکی ایجاد شود چراکه با توجه به تقاضای رو به رشد برای مواد پروتئینی ، می باعث می شود تا آموزش بهتری در زمینه دام 

همچنین آگاهی مردم درباره سالمت  .توان در حوزه دام، مسیرهای شغلی به گونه ای سودآورتر برای دامپزشکان به وجود آورد

 .برای ورود به این حرفه آماده می کندحیوانات افزایش یافته و برنامه آموزشی ما به گونه ای است که دانشجویان را 

دانشجویان کشاورزی ما مزیت های مشابهی دارند. آن ها توسط استادان دانشگاه کسانی که در زمینه سیستم های تولید فرآورده 

 های دامی تحقیق کرده اند، آموزش می بینند، این موضوع که دانشجویان توسط دامپزشکان در مورد مسائل مربوط به سالمت

 حیوانات آموزش می بینند می تواند مزیتی برای آن ها به شمار آید، که می توانند از این همپوشانی موضوعات بهره مند شوند.

 چگونه این امر در بخش آموزش پیاده سازی شده است؟ 

و دامپزشکان با یکدیگر، این پیاده سازی زمانی که در حال برنامه ریزی برنامه درسی هستیم، روی می دهد. دانشمندان کشاورزی  

روی برنامه ریزی جدید درسی کشاورزی دوره کارشناسی کار می کنند این نخستین قدم به سوی حصول اطمینان از این است که 

ما از افرادی بهره می گیریم که دارای توانایی تدریس  دانشجویان پس از فارغ التحصیلی دارای شغل خواهند بود. همچنین

 داشته باشند.موضوعات خاص را 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۹۷/%D۹%۸۱%D۸%B۱ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

کنندگان عمده + مصرف آرژانتین در صدر صادرکنندگان کنجاله سویا/ رتبه دوم اتحادیه اروپا در واردات/ ایران از

 جدول

ترین صادرکننده و کشورهای جنوب شرقی آسیا میالدی، آرژانتین بزرگ 2016بینی وزارت کشاورزی آمریکا، تا سال طبق پیش

به گزارش خبرنگار ایانا، سویا ازجمله محصوالت کشاورزی است که کاربردی .ترین واردکننده کنجاله سویا خواهند بودبزرگ

شود و کنجاله سویا نیز یکی از اقالم خوراکی دام و طیور است؛ بنابراین رد؛ روغن آن برای مصارف انسانی استحصال میدومنظوره دا

طور مستقیم در قیمت مواد پروتئینی مؤثر باشد. افت و خیزهای فراوانی در تولید، تجارت تواند بههرگونه اتفاقی در این محصول می

های مختلف اتفاق افتاده، اما روند تولید و مصرف، در مجموع نشان از رشدی نسبی ویا در سالو مصرف جهانی دانه و کنجاله س

جز دو مرحله در تمام این مدت رشد عرضه از روندی صعودی برخوردار بوده و به 2016تا  2010دارد. عرضه کنجاله سویا از سال 

دالر به ازای هر تن رسید،  540رقم خورده که به حدود  2013-14مشهود است. بیشترین قیمت برای این محصول، در سال زراعی 

دالر را به ثبت رساند. این در حالی  358قیمتی معادل  2015-16دالر شد و در  407اما سپس یک سال بعد از آن با افتی ناگهانی 

توان در اتمام کاشت هش را میشود. دلیل این کااست که عرضه کنجاله سویا در همین سال، حدود یک میلیون تن کمتر برآورد می

 دهد.درصد کاهش را نشان می 4.7وجو کرد. ضمن اینکه تولید آن نسبت به سال گذشته سویای آرژانتین در اواخر ژانویه جست

 کشورهای عمده تولیدکننده کنجاله سویا )میلیون تن(

 سال زراعی
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

 کشور

 59.01 54.53 51.44 48.29 چین

 40.88 36.91 36.17 37.22 آمریکا

 30.93 27.89 26.09 27.94 آرژانتین

 30.89 28.54 27.31 29.51 برزیل

 11.22 10.61 10.4 9.67 اتحادیه اروپا

 5.6 6.64 7.92 7.72 هند

 3.3 3.18 2.89 2.91 مکزیک

 25.35 21.22 19.04 17/23 دیگر کشورها

 207.17 189.53 181.26 180.48 جمع

 USDAمنبع: 

میلیون تن کنجاله سویا در جهان تولید شده که چین، آمریکا و آرژانتین از  207.17در مجموع  2014-15در سال زراعی 

تنهایی بیش از یک چهارم تولید این محصول را بر عهده دارد. شوند. چین بهکشورهای عمده تولیدکننده این محصول محسوب می

-12اند، اما در این میان هند استثناست. زیرا تولید این کشور از سال زراعی کشورها روندی صعودی در تولید داشته اگرچه بیشتر

 تنزل پیدا کرده است. 2014-15میلیون تن در سال زراعی  5.6میلیون تن بود به  7.72که معادل  2011
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 کننده کنجاله سویا در جهان )میلیون تن(کشورهای عمده مصرف

 زراعی سال
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

 کشور

 57.47 52.53 50.09 47.43 چین

 30.14 28.39 27.04 29.67 اتحادیه اروپا

 29.24 26.8 26.31 28.61 آمریکا

 15.25 14.65 14.2 14.1 برزیل

 5.1 4.25 3.7 3.3 ویتنام

 5.03 4.57 4.25 4.37 مکزیک

 4.61 3.94 3.52 3.3 هند

 4.35 3.98 4.15 4.15 تایلند

 4.1 3.82 3.43 3.22 اندونزی

 3.38 3.38 3.33 3.84 ژاپن

 2.95 2.75 2.42 2.35 روسیه

 3.05 2.95 2.46 2.5 ایران

 2.63 2.4 2.22 2.1 مصر

 2.35 2.2 2.05 1.95 فیلیپین

 2.3 2.1 1.85 1.45 آرژانتین

 30.02 27.55 26.42 25.64 دیگر کشورها

 201.98 186.27 177.45 177.99 جمع

 USDAمنبع: 

شود. ترین دالیل افزایش مصرف کنجاله سویا در جهان محسوب میرشد جمعیت دام و طیور برای تولید مواد پروتئینی، از مهم

تن از  میلیون 1.5رود، بیشترین مصرف را دارد. با این حال بیش از ترین انبار سویای جهان به شمار میچین که خود بزرگ

میلیون تن از  78.35کند. نام این کشور در صدر واردکنندگان دانه سویا قرار دارد که طبق آخرین آمارها تولیدات خود را صادر می

 خریداری کرده و تولید کنجاله خود را از این طریق افزایش داده است. 2014-15این محصول را در سال 

ما مصرف آن صعودی است. بنابراین به احتمال قوی این کشور در آینده یکی از با اینکه تولید هند روندی نزولی داشت، ا

واردکنندگان کنجاله سویا خواهد بود. ایران نیز مانند بسیاری از کشورها در مصرف این محصول رشدی قابل توجه داشته و این رقم 

میلیون تن کنجاله سویا از طرف  2.5آن، مصرف میلیون تن رسیده است. در حالی که سه سال قبل از  3.38به  2014-15در سال 

 ایران به ثبت رسید. به هر ترتیب، چین، اتحادیه اروپا و آمریکا جزو سرآمدان مصرف کنجاله سویا هستند.
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 کشورهای واردکننده کنجاله سویا )میلیون تن(

 سال زراعی
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

 کشور

 19.26 18.13 16.94 20.87 اتحادیه اروپا

 4.2 3.34 2.98 2.27 ویتنام

 3.85 3.98 3.27 3.28 اندونزی

 3.02 2.66 2.87 2.93 تایلند

 2.2 2.34 1.97 1.83 فیلیپین

 1.95 2.68 2.1 2.19 ایران

 1.7 1.98 1.76 2.28 ژاپن

 1.79 1.41 1.29 1.55 مکزیک

 1.75 1.82 1.65 1.57 کره جنوبی

 1.46 1.39 1.27 1.08 مالزی

 18.93 18.17 17.64 17.14 دیگر کشورها

 60.12 57.92 53.86 56.99 جمع

 USDAمنبع: 

میلیون تن مربوط  19.26اتحادیه اروپا، ویتنام و اندونزی در صدر کشورهای واردکننده کنجاله سویا قرار دارند. بیشترین واردات با 

میلیون تن  60بیش از  2014-15میلیون تن قرار دارد. در مجموع در سال زراعی  4.2به اتحادیه اروپاست که بعد از آن ویتنام با 

میلیون تن آن مربوط به ایران است. در حالی که واردات کشور در سال قبل از آن، حدود یک  1.95کنجاله سویا تجارت شده که 

 میلیون تن بیشتر بود.

 کشورهای صادرکننده کنجاله سویا )میلیون تن(

 سال زراعی
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

 کشور

 28.54 24.97 23.66 26.04 آرژانتین

 14.39 13.95 13.24 14.68 برزیل

 11.93 10.47 10.11 8.84 آمریکا

 2.45 2.5 2.15 0.52 پاراگوئه

 1.59 2.02 1.36 0.96 چین

 4.67 6.24 7.33 7.21 دیگر کشورها
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 63.58 60.16 57.86 58.27 جمع

 USDAمنبع: 

اند میلیون تن از این محصول را به کشورهای مختلف فرستاده 63.5بیش از  2014-15صادرکنندگان مطرح کنجاله سویا در سال 

میلیون تن از صادرات آن را در کارنامه  55اند و در کل، نزدیک به که در این میان آرژانتین، برزیل و آمریکا نقشی محوری داشته

میلیون تن کنجاله را به  2.45میلیون تن دانه سویا تولید کرده و  8اند. پاراگوئه در آخرین سال آماری بیش از کردهخود ثبت 

بیش از  2014-15شود که در سال کشورهای دیگر فروخته است. البته پاراگوئه چهارمین کشور صادرکننده دانه سویا محسوب می

 ده است.میلیون تن از این محصول را صادر کر 4.3

 )میلیون تن( 2025-26بینی واردات کنجاله سویا تا سال پیش

 سال زراعی
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

 کشور

 23.8 23.1 22.4 21.8 21.1 20.4 19.6 18.9 18.1 جنوب شرقی آسیا

 19.4 19.5 19.5 19.6 19.8 19.9 19.9 20 20.1 اتحادیه اروپا

آفریقای شمالی و 

 خاورمیانه
8.9 9.1 9.4 9.7 9.9 10.2 10.4 10.7 10.9 

 2 2 2 2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 مکزیک

دیگر کشورهای 

 آمریکای التین
7.8 8 8.2 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.6 

 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2 2 1.9 ژاپن

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 کانادا

دیگر کشورهای 

 اروپایی
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 روسیه

 USDAمنبع: 

تواند در تعیین استراتژی و تصمیمات کالن راهبردی بسیار موثر باشد. آید، اما میها همیشه درست از آب در نمیبینیاگرچه پیش

. تقریبا گیردآینده جنوب شرقی آسیا بیشترین واردکننده کنجاله سویا خواهد بود که پس از آن اتحادیه اروپا قرار میتا هشت سال 

 کند، رشد واردات مشهود است.جز کانادا که روندی ثابت را طی میواردات در تمام کشورها به

 

 )میلیون تن( 2015-26بینی صادرات کنجاله سویا تا سال پیش

 عیسال زرا
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

 کشور
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 40.9 40 39 38.2 37.4 36.6 35.3 34 32.9 آرژانتین

 19.6 19 18.4 17.8 17.2 16.6 16.1 15.8 15.1 برزیل

 10.7 10.6 10.6 10.5 10.5 10.4 10.4 10.3 10.3 آمریکا

دیگر کشورهای 

 آمریکای جنوبی
4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5 5 5.1 

 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 چین

 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 هند

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 اتحادیه اروپا

کشورهای خارج از 

 اتحادیه اروپا
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 USDAمنبع: 

بینی اند و این روند طبق پیشباز هم آرژانتین، برزیل و آمریکا در سکوهای نخست تا سوم صادرکنندگان کنجاله سویا ایستاده

دهد که سیر نزولی از ادامه خواهد یافت. روند نزولی هند در این جدول نیز نشان می 2026وزارت کشاورزی آمریکا حداقل تا سال 

آینده ادامه دارد. اتحادیه اروپا هم اگرچه رتبه دوم واردکنندگان را به خود اختصاص داده، اما با یک  سال 8امسال آغاز شده و تا 

میلیون تن از محصوالت خود را صادر خواهد کرد. البته کشور چین نیز افت محسوسی در  0.4سال آینده تنها  8خط ثابت در طی 

 کند./صادرات کنجاله سویا تجربه می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۵۹/%D۸%A۲%D۸%B۱ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 دیده از گروه تروریستی بوکوحراممیلیون دالری برای تغذیه سه میلیون آسیب 232نیاز 

میلیون دالر برای تغذیه دست  232های تروریستی بوکوحرام در منطقه دریاچه چاد، حداقل فعالیت گروه دلیلفائو اعالم کرد: به

 .دیده نیاز استکم سه میلیون نفر در چهار منطقه آسیب

ژانس آبه گزارش ایانا به نقل از بلومبرگ، خوزه گرازیانو داسیلوا، دبیرکل فائو در شمال شرق نیجریه در جمع خبرنگاران گفت: 

میلیون دالر هزینه الزم  191میلیون نفر که ساکن نیجریه هستند،  2.5سازمان ملل اعتقاد دارد برای کمک رسانی و بهبود تغذیه 

هزار نفر در  120هزار نفر در اطراف نیجر )یک رودخانه در شمال غرب آفریقا( و  155هزار نفر در کامرون،  200است. همچنین 

رسانی غذایی دارند.گروه تروریستی بوکوحرام، طی هشت سال شورش و وه بر مردم نیجریه نیاز به کمکحوالی رودخانه چاد عال

ها هزار نفر را رقم میلیون نفر در آن سکونت دارند، مرگ ده 180ترین کشور آفریقا که بیش از تحمیل فشار و تهدید به پرجمعیت

د به شود.داسیلوا در سفر خون نشین و جنوبی مسیحی نشین تقسیم میزده است. کشور نیجریه عمدتا به دو قسمت شمالی مسلما

ویژه زادگاه بوکوحرام در مرکز چاد دیدن کرد. پیش از این نیز، فائو، نیاز غذایی چهار منطقه این کشور، از شهرهای مختلف به

 میلیون دالر تخمین زده بود./ 232زده به دلیل فعالیت تروریستی بوکوحرام را جنگ

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۰۰/%D۹%۸۶%DB%۸C 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 سوزندها در آتش خشکسالی میدام

دلیل ها بههای خود را آتش زدند. این داممقدار بسیار زیادی از الشه دامروستاییان کنیای شمالی، برای جلوگیری از شیوع بیماری، 

 .اندسابقه است، تلف شدهشدت خشکسالی که در پنج سال گذشته بی

به گزارش ایانا به نقل از رویترز، بوی مرگی که به شدت در اطراف دریاچه تورکانا )چهارمین دریاچه بزرگ شرق آفریقا( پیچیده به 

 کند.های به گل نشسته، حس غریبی را به بیننده القا میهای خشک شده حیوانات، خاک ترک خورده و قایقظره الشههمراه من

کنند، همین حیواناتی است که اکنون الشه بسیاری از آنها روی خاک افتاده انداز جوامع عشایری که در آنجا زندگی میتمام پس

میلیون نفر از جمعیت این کشور تحت  2.7اند.دولت کنیا اعالم کرده که از دست داده های اصلی خود رااست. این عشایر، سرمایه

های جبران ناپذیری به آن ها تحمیل شود. طبق آمارهای منتشر تاثیر حشکسالی قرار دارند و ممکن است در این راستا خسارت

درصد از  80اند. در حالی که شک کنیا تلف شدهها در نقاط خشک و نیمه خدرصد دام 20شود که تاکنون شده، تخمین زده می

( رئیس اداره ملی مدیریت خشکسالی Jame Odourهای این کشور درگیر خشکسالی است. به طوری که جیم ادور )وسعت زمین

است  destochingای به نام تاکنون است.دولت این کشور در حال اجرای برنامه 2011کنیا گفته این بدترین خشکسالی از سال 

های دامداران، به ویژه آن هایی را که برای فروش سرمایه خود در اولویت قرار دارند، خریداری کند. مسئوالن به ازای خرید که دام

پردازند؛ این درست دالر( برای هر راس گاو می 1500هزار شیلینگ ) 15دالر( و نیز  20هر راس دام سبک، دوهزار شیلینگ کنیا )

شان به منطقه بهتری از نظر مرتعی هایتوانند برای چرای دامالم خواهد بود.ادور اعالم کرد: اگر دامداران مینصف قیمت یک دام س

های خود را ذبح کنند تا تعدادی از مردم از نقل مکان کنند، به نفع خودشان خواهد بود و اگر این توانایی در آن ها نیست، الاقل دام

.یکی از روستاییان اظهار کرد: در این منطقه به اضافه نواحی اطراف، حدود دوهزار بز تلف مند شوندمقداری غذای مفید بهره

شد. ساکنان در اطراف این دریاچه که آب آن عنوان غذا و تنها منبع تامین معاش برای ما محسوب میهایی که بهاند؛ سرمایهشده

 ا از انتقال آلودگی به دریاچه در صورت بارش باران، جلوگیری شود.سوزانند تهای حیوانات مرده را میشدت تحلیل رفته، الشهبه

 آوریهای دریاچه برای ممانعت از گسترش آلودگی، مدام در حال جمعسفیدان قبیله این ناحیه گفت: اهالی در کنارهیکی از ریش

 های حیوانات به ویژه بزهای تلف شده هستند./الشه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۵۸۱/%D۸%AF%D۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 نفر به آنفلوآنزای پرندگان در چین 566تدابیر شدید بهداشتی در ویتنام/ ابتالی 

ویژه مناطق مرزی خواسته تا برای جلوگیری از ورود های این کشور بهام ادارات متبوع خود در استانوزارت بهداشت ویتنام از تم

به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از ویتنام نیوز، وزارت بهداشت ویتنام از زمان اعالم .آنفلوآنزای پرندگان، اقدامات الزم را عملی کنند

در سرزمین چین، دستورالعمل محافظت بهداشتی از  H7N9انی به آنفلوآنزای سویه سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش انس

ها ای و شدت نظارتهای قرنطینهها خواست تا به تقویت فعالیتمناطق مرزی را صادر کرد.این وزارتخانه از تمام شهرها و شهرستان

 مشمول این سختگیری خواهند شد.کنند، بیفزایند. حتی مسافرانی که از مناطق پرخطر به ویتنام سفر می

هایی که با های بهداشتی همکاری کنند. به ویژه استاناند تا در اجرای دستورالعملمسئوالن این کشور از تمام مردم خواسته

ده اهای پزشکی ویتنام به حالت آمها و ایستگاهمرز هستند.بیمارستانشورهای پرریسک مانند چین، کامبوج و مناطقی اینچنینی هم

تواند در ها میها از افراد مبتال به پنومونی شدید اقدامات الزم را به عمل آورند. این نمونهآوری نمونهاند تا در جمعباش در آمده

تشخیص زود هنگام مبتالیان به آنفلوآنزا، جداسازی آنها از یکدیگر و درمان بیماران بسیار مؤثر باشد.وزارت بهداشت این کشور 

های محلی افزایش یافته و آگاهی مرز با چین و کامبوج بازرسیهای همنهاد کرده که در مناطق مرزی به ویژه استانهمچنین پیش

 5افراد برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا ارتقا یابد.این تدابیر در حالی اتخاذ شده که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی به تاریخ 

هایی که به سویه اند. البته تعداد انساننفر به این ویروس مبتال شده 566آنفلوآنزا در چین گیری در پنجمین همه 2017آوریل 

H7N9 شود. در طول نفر برآورد می 364منتشر شد تاکنون بیش از یکهزار و  2013اند از نخستین گزارش که مارس مبتال شده

 اند./ید، جان خود را از دست دادهدرصد افرادی که این بیماری در آنها به تایید رس 40این اپیدمی 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۵۸۷/%D۸%AA%D۸%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 شودکنیا آموزش داده میدهندگان ماهی در های مدیریتی مناسب به پرورششیوه

های آموزشی های مزارع ماهی از طریق نشستدهندگان ماهی و پرداختن به چالشای در کنیا، با هدف افزایش عمکرد پرورشپروژه

 .شودو عملی در مزرعه اجرا می

از طریق نشست های ای در کنیا، با هدف افزایش عمکرد پرورش دهندگان ماهی و پرداختن به چالش های مزارع ماهی  پروژه

 آموزشی و عملی در مزرعه اجرا می شود.

واقع در بریتانیا، با  Farm Africaرئیس برنامه در  Arnoud Meijberg، به گفته  SciDev.Netبه گزارش ایانا از وب سایت 

 رشد تامین کنند.توجه به رشد سریع جمعیت، منابع آب طبیعی دیگر نمی توانند ماهی کافی را برای تقاضای بازار رو به 

این طرح به امنیت غذایی و ایجاد درآمد کشاورزان کمک  "انجام داد، خاطر نشان کرد:  SciDev.Netوی در مصاحبه ای که با 

از طریق این برنامه، کشاورزان خرده پا درباره ساخت استخر  "خواهد کرد البته در صورتی که کشاورزان آن را به درستی اجرا کنند.

نجام تغذیه مناسب به منظور افزایش تولید و قیمت محصوالت مناسب پرورش ماهی ، شناسایی گونه های جوان ماهی و باکیفیت ، ا

اگر کشاورزان در زمینه تغذیه مناسب ماهیان و مهارت های کسب و کار ضعیف "گفت:  Meijbergمزرعه خود آموزش می بینند. 

تامین می شود و از  Farm Africaگفتنی است، بودجه این برنامه چهار ساله، توسط "باشند ، با ضرر و زیان رو به رو می شوند.

پرورش دهنده تجاری ماهی آغاز شد به طوری که در حال حاضر بیش از  100و با هدف کمک به حداقل یک هزار و  2016سال 

یک هزار پرورش دهنده ماهی در کنیا آموزش دیده اند. این در حالی است که در حدود هشت هزار کشاورز به طور غیر مستقیم از 

مایشگاه ها و سمپوزیوم های کشاورزی پرورش ماهی آموزش دید ه اند.همچنین قرار است این برنامه در دیگر طریق رسانه ها، ن

استخر ماهی است و از  6، کسی که دارای  David Omuruliکشورهای شرق آفریقا مانند اتیوپی، تانزانیا و اوگاندا انجام شود. 

اره میزان مناسب و نوع خوراک ماهیان اطالعات دارم و این به من امکان می من اکنون درب"جلسات آموزشی سود برده ، می گوید: 

همچنین ، وی در حال حاضر آموزه هایی که آموخته، به دیگر  "دهد تا از هدررفتن و اتالف غیر ضروری هزینه ها جلوگیری کنم.

 "ه تحقیقات پزشکی کنیا، می گوید: کشاورزان منتقل می کند. ساموئل کاریوکی، مدیر مرکز تحقیقات میکروب شناسی موسس

عدم رعایت بهداشت و ازدحام ماهیان در محل های نگهداری ، معموال باعث شده تا استفاده از آنتی بیوتیک برای پیشگیری از 

 "بیماری به صورت نامناسب انجام شود و در نتیجه روی میزان بهره وری تاثیر گذارد.

گسترش باکتری های مقاوم به دارو می شود ، مشکلی که در سطح جهان وجود دارد، به طوری او اشاره می کند ، این امر منجر به 

برای پاسخگویی به تقاضای غذای جمعیت رو به رشد ،  "که مدیریت بیماری های عفونی را دشوار و پر هزینه کرده است.وی افزود: 

به کشاورزان، شیوه های مدیریت مناسب را به آن ها یاد می نمی توان سیستم های کشاورزی فشرده را حذف کرد. اما ما با آموزش 

 "دهیم تا از استفاده غیر ضروری از آنتی بیوتیک جلوگیری شود. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۱۸/%D۸%B۴%DB%۸C%D۹ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۵تاریخ: 

 های زیرزمینی کالیفرنیا به دلیل پمپاژ بیش از حدکاهش ذخیره آب

ی هاها پمپاژ بیش از حد آبای جدید پی بردند که دهههای ماهوارهدانشمندان دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا و ناسا با مطالعه داده

 .یفرنیا، باعث کاهش توانایی آبخوان برای ذخیره آب شده استهای رس در دره مرکزی کالدلیل تغییر الیهزیرزمینی به

دهد صورت آنالین منتشر شده، نشان می، این مطالعه که در مجله تحقیقات منابع آب بهشبکه اخبار محیط زیستیبه گزارش ایانا از 

 414طور دائمی بین به San Joaquin، آبخوان دره 2007-2010های اخیر باعث شده تا در خشکسالی که پمپاژهای بیش از حد

یکی از بزرگترین مراکز کشاورزی ایاالت متحده با  San Joaquinمیلیون مترمکعب از حجم خود را از دست بدهد. دره  747تا 

ه تیم تحقیقاتی مطالعه انجام شده، مثال خوبی از استفاده از ماهواره میلیارد دالر محصوالت کشاورزی است. به عقید 17تولید ساالنه 

 رصد زمین برای پاسخ به سواالت در مورد پایداری منابع آب در این سیاره است. 

افتد که فشار آب در زیر سطح زمین به به گفته دکتر رایان اسمیت، یکی از محققان این مطالعه، فرونشست زمین زمانی اتفاق می

های های زیرزمینی از بین رفته باشند، این امر باعث فشرده شدن رسوبات در الیهسطوح بحرانی برسد. وقتی که حجم باالیی آب

دهید، فشار آب در منافذ کوچک رسوبات افت های زیرزمینی را در آبخوان ادامه میشود. همانطور که شما پمپاژ آبزیرزمین می

 هایشود و باعث سقوط و فروپاشی الیهانایی آبخوان در نگهداشت زمین باالی سطح آبخوان میکند. این امر باعث کاهش تومی

ها استخراج شود، مخصوصا شود. اگر آب بیش از حد از آبخوانزیرین خاک شده و بدین ترتیب فرونشست در سطح زمین آشکار می

دلیل افت فشار آب باعث ایجاد حالت غیرقابل برگشت های خاک بههای خاک رس دارند، متراکم شدن الیهدر نواحی که الیه

طور دائم از دست رود، از این رو آبخوان ظرفیت دریافت آب خود را بهشود و توانایی خاک برای حفظ و نفوذ آب از دست میمی

شود، ساختار آن به های رس خارج میدهد.به گفته دکتر نایت از موسسه محیط زیست استنفورد، وقتی آب بیش از حد از الیهمی

های خشکسالی اخیر گردد. دانشمندان در مقاله حاضر دادهسازی آب به این الیه کمتر باز میکند که فضای ذخیرهحدی تغییر می

گوید: اگر چه مقاله حاضر اند. با این حال دکتر اسمیت میرا در بررسی نکرده 2016تا  2012های کالیفرنیا مربوط به سال

های اخیر ممکن توان با اطمینان گفت که خشکسالیکنم میی اخیر را مورد مطاله قرار نداده است، ولی من فکر میهاخشکسالی

های زمین در منطقه مورد مطالعه موثر باشند. اسمیت ادامه است به همان اندازه و یا حتی بیشتر، در فرونشست و تراکم دائم الیه

های شود تا سطح آباهش آب در این دوره افزایش یافته است، این مسئله باعث میدهد، دلیل مهم این است که میزان کمی

تواند توسط کشاورزان منطقه اجرا شود. این راهکار اجتناب از برداشت زیرزمینی پایین برود. به عقیده نایت یکی از راهکارها می

های شن و ماسه داشت از مناطقی است که حاوی الیههای رسی دارند و به جای آن برهای زیرزمینی در نواحی است که الیهآب

شود. البته استفاده از این راهکار تنها با ابزارهای مطالعاتی ژئوفیزیکی امکان های زمین کمتر میهستند. بدین ترتیب فشردگی الیه

 ست./ای چندان هم آسان نیهای رسی از شن و ماسههای زیرین خاک و تفکیک الیهپذیر است. تشخیص الیه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۶۷/%DA%A۹%D۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 شودرزمینی در عراق پیگیری مییمدیریت یکپارچه منابع آب ز

از دولت عراق در غلبه بر تاثیرات مخرب کمبود آب، یونسکو و اتحادیه اروپا مرحله های مشترک برای حمایت در چارچوب تالش

را  "(ASHRI-2)های پیشرفته منابع هیدرولوژیکی در عراقبررسی"های دخیل در سازی بخش آب برای شاخصدوم پروژه ظرفیت

مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمینی، و به منظور  های ملی عراق در اکتشاف، هدایت وآغاز کردند. این پروژه با هدف بهبود ظرفیت

 .شودگزاری آگاهانه در بخش ملی آب انجام میریزی عمومی، همچنین سیاستافزایش کارآیی و اثربخشی برنامه

ها، اطالعات و مدیریت دانش ابزار، برای آغاز شده است و داده 2013، بخش اول این پروژه در نوامبر reliefwebبه گزارش ایانا از 

المللی، بخش دوم این پروژه های اعمال شده بینهای زیرزمینی عراق را تهیه کرده است. براساس بهترین روششرایط آب

(ASHRI-2روش )برداری، مستندات پایه های علمی و نقشهها و تکنیکIT  را برای حمایت از استراتژی مدیریت منابع آب

کند.این پروژه با همکاری دفتر یونسکو در عراق، وزارت منابع آب در بغداد، وزارت ریزی میزیرزمینی به منظور اجرای طرح، پایه

روز رسانی و آموزش کارمندان بخش آب در ها، بهدر حال حاضر بر افزایش مهارتکشاورزی و منابع طبیعی اقلیم کردستان 

های بینی پایداری، مساعدتبرداری، تجزیه و تحلیل سناریوی پیشهای جغرافیایی، نقشههای عملیاتی استاندارد، پردازش دادهروش

در وزارت منابع آب بغداد در مورد این پروژه گفت:  مالی برای تقویت دولت در بخش آب متمرکز شده است.مشاور وزیر و مدیر کل

های زیرزمینی و ابزارهای مدیریتی مدرن که آوری شده از منابع آبهای جمععراق با داده ASHRI-2کنیم که ما افتخار می"

 ."ستون فقرات سیستم مدیریت منابع آب زیرزمینی عراق را تشکیل داده، آغاز به کار کرده است

 های فنی توسعههای تازه ارائه شده در منابع آب زیرزمینی و ظرفیتگوید: دادهباره میبع آب اقلیم کردستان در اینمدیر کل منا

های ما برای کنار آمدن با افزایش تدریجی فشارهای وارده ناشی از های زیرزمینی، به شدت از تالشیافته در مدیریت پایدار آب

کند. این های مختلف مدام در حال افزایش است، حمایت میزایش تقاضای آب در بخشاسترس در کمبود منابع آب که با اف

 افزایش تقاضای آب و استرس آبی در قالب آوارگان داخلی و بحران انسانی کشور ما نهفته است.

مدیر دفتر یونسکو در عراق هم بیان کرد: دستیابی به درک کامل از کمبود آب در عراق اولین گام موثر در پرداختن به اثرات 

های مهم پروژه های شناخت اجزاء موجود یکی از هستهاجتماعی و اقتصادی عمیق ناشی از آن است. به عقیده وی داشتن ظرفیت

ASHRI-2 نفعان بخش آب این کشور ارائه دهد. در این پروژه پیوستن به فنی الزم را به همه ذی تواند اطالعاتاست که می

های موجود، کمک بزرگی به تصمیم گیران دولتی در مدیریت پایدار منابع المللی و استفاده از بهترین شیوهدانش شناخته شده بین

تواند کلید مهمی برای بازکردن درب مدیریت منابع پروژه میدست آمده از این آب زیرزمینی خواهد کرد. در عین حال، نتایج به

 های سازگاری با تغییرات آب و هوا ناشی از کمبود آب در عراق باشد.آبی مشترک مرزی، همچنین دستیابی به ظرفیت

آب در این کشور را سفیر اتحادیه اروپا در عراق درباره این همکاری مشترک گفت: این پروژه به خوبی اهمیت مدیریت موثر منابع 

ترین کلید منطقه است و مسیر آینده بدون حصول های جدی روبرو است. آب مهمدهد که متاسفانه هرروزه با چالشبه ما نشان می

آوری ابزار الزم برای رویارویی با شود. ما مطمئن هستیم که یونسکو توانایی فراهماطمینان از مدیریت پایدار منابع آب میسر نمی

کمبود آب در عراق را دارد. این پروژه مهمترین طرح برای شناسایی اثرات کمبود آب بر توسعه اقتصادی، اجتماعی،  چالش

 فرهنگی، بهداشت، محیط زیست و اکوسیستم در این کشور است./
http://www.iana.ir/fa/news/42601/%D9%85%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

کنفدراسیون بین المللی مصرف کنندگان و فائو توافقنامه همکاری را برای پایان دادن به گرسنگی امضا کردند 

 /مشارکت مصرف کنندگان مواد غذایی در از بین بردن گرسنگی

ن جهانی گروه های حقوق مصرف کنندگان، توافق کرده اند که همکاری ، فدراسیو(Consumers International)CI فائو و

 .خود را برای کمک به پایان دادن به گرسنگی تقویت کنند

(، فدراسیون جهانی گروه های حقوق مصرف کنندگان، توافق کرده اند که همکاری CI) Consumers Internationalفائو و 

 ی تقویت کنند.خود را برای کمک به پایان دادن به گرسنگ

به گزارش ایانا از وب سایت فائو، این توافقنامه نیروی مصرف کنندگان را در سراسر جهان که می تواند به عنوان یک نیروی 

 قدرتمند برای تغییر سیستم های مواد غذایی به سمت سیستم های پایدار و عادالنه ترپیش ببرند ، به رسمیت می شناسد.

کنفدراسیون بین المللی مصرف کنندگان و فائو توافقنامه همکاری را برای کمک به پایان دادن به در همین راستا به تازگی 

گرسنگی امضا کردند.همچنین زمینه های کلیدی همکاری مشترک فائو و فدراسیون جهانی حقوق مصرف کنندگان شامل حق غذا، 

به دانش و اطالعات فائو است این  CIی افزایش دسترسی حمایت از مصرف کننده، تغذیه و امنیت غذایی است.هدف از این همکار

که با مصرف کنندگان ارتباط دارد، برقرار  CIدرحالی است که فائو نیز می توانید ارتباط نزدیکتری با شبکه ی سازمان های عضو 

ن شامل ترویج آگاهی در کند.این همکاری امکان می دهد تا حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرات غذایی تقویت شود. که ای

میان مصرف کنندگان در مورد مواد غذایی سالم و پردازش مواد غذایی به صورت استاندارد در امتداد زنجیره ارزش است. از اهداف 

 دیگر این دو سازمان ارتقای عادات تغذیه ای سالم و باال بردن آگاهی درباره رژیم های غذایی پایدار است.

فائو خوشحال است که گام "آوریل ، در مراسم امضای قرارداد در مقر فائو در رم گفت:  12وا ، مدیر کل فائو ، خوزه گرازیانو دا سیل

برداشته شده است چراکه مصرف کنندگان به عنوان بخشی حیاتی از معادله گرسنگی  Consumers Internationalهمکاری با 

نندگان می تواند یک نیروی قدرتمند در شکل دادن سیستم های به شمار می روند. تقاضای مصرف ک(  Zero Hungerصفر )

ما می توانیم با دانش و اطالعات فائو و  "گفت: CI، مدیر کل  Amanda Long "تامین مواد غذایی بهتر برای همگان باشد.

 "شبکه جهانی برای درک نیاز مصرف کنندگان و آن چیزی که باید تغییر کند، در این راه گام برداریم.

CI  تاسیس شد و در زمینه اطمینان  1960کشور جهان است که در سال  120گروه حقوق مصرف کننده در  240، دارای بیش از

به عنوان  CIبخشی مصرف کنندگان، نیازها و دیدگاه های آن ها فعالیت دارد و توسط فائو به رسمیت شناخته شده است.همچنین 

دف جهانی گرسنگی صفر، از کشورها حمایت می کند، فائو هم در زمینه ایجاد سیستم بخشی از ماموریت خود ، برای رسیدن به ه

های مواد غذایی سالم و پایدار و حق دسترسی به غذا برای همگان کمک می کند که در این راه فائو از مجموعه استانداردهای 

 بهره می گیرد. Codex Alimentariusبا نام  –شناخته شده بین المللی برای تولید مواد غذایی و ایمنی 

در چند نشست گفت وگوی ملی و منطقه ای در مورد مسائل سیستم های غذایی شرکت کند ، تا  CIدر ماه های آینده،قرار است 

 به کشورها در زمینه تدوین و پیاده سازی برنامه های برای رسیدن به گرسنگی صفر کمک کند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۵۸/%DA%A۹%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

ها و مدارس ابتدایی انجام ها با شرکت مهدکودکرقابت مدارس در زمینه افزایش آگاهی درباره کشاورزی/ این رقابت

 شودمی

 .ASDA و Bank of Ireland Open Farm Weekend مدارس، با همکاری 2017اتحادیه کشاورزان اولستر ایرلند رقابت 

 .کندسوپرمارکت انگلیسی که مقر آن در لیدز، غرب یورکشایر است برگزار می

ر منطقه ایرلند شمالی برگزار ، رقابت امسال با شرکت مهدهای کودک و مدارس ابتدایی د agrilandبه گزارش ایانا از وب سایت 

، اسپانسر این رقابت، جوایز ASDAاستوار است. همچنین  "تغذیه سالم، مواد غذایی محلی"می شود، موضوع امسال برپایه 

این یک ابتکار "در ایرلند شمالی در امور شرکت ها گفت:  ASDAبرندگان این رقابت را تامین می کند.جو مک دونالد، مدیر ارشد 

با افتخار از آن حمایت می کند. تیم ما از افرادی تشکیل شده است که با صرف زمان در زمینه  ASDA NIست که بزرگ ا

 "افزایش مدارس درباره ارتباط میان کشاورزی، تولیدات محلی و مواد غذایی که در فروشگاه ها به فروش می رسد، فعالیت کرده 

، بارکلی بل، این یک فرصت هیجان انگیز برای مدارس در سراسر ایرلند شمالی است به گفته رئیس اتحادیه کشاورزان اولستر ایرلند

رقابت دانش آموزان مدارس را درباره "ه نه تنها روی مواد غذایی سالم بلکه روی محصوالت محلی فصلی متمرکز شوند.وی گفت: 

ن وا می دارد. این برنامه ششمین سال است که کشاورزی و انجام فعالیت های دشوار برای تولید مواد غذایی خوب، به اندیشید

 "کمک می کند. "از مزرعه به سفره "برگزار می شود و به مدارس در زمینه آموزش دانش آموزان در مورد مفهوم 

 داین رقابت برای دانش آموزان دانش بیشتری درباره محصوالت فصلی و چگونه تولی"رئیس اتحادیه کشاورزان اولستر ایرلند افزود: 

 همچننین وی بر اهمیت حمایت از تولید کنندگان محلی به نفع اقتصاد روستایی و ایرلند شمالی تاکید کرد."آن به همراه می آورد.

اتحادیه کشاورزان اولستر ایرلند هر سال تالش می کند تا مدارس و معلمان را برای شرکت در یک رقابت ارزشمند  "بل گفت: 

 "واند با رقابت کردن مدارس بر روی دانش آموزان تاثیر بگذارد.تشویق کند تا این رویداد بت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۰۷/%D۸%B۱%D۹%۸۲%D۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 مالی بانک اروپا به کشاورزی ترکیهیک میلیارد یورو، کمک 

میلیارد دالر( از آغاز عملیات  1.06بانک اروپا به تازگی اعالم کرد، در راستای بازسازی و توسعه کشاورزی ترکیه یک میلیارد یورو)

 .سرمایه گذاری بانک در ترکیه به این کشور کمک کرده است

میلیارد دالر( از آغاز عملیات  1.06و توسعه کشاورزی ترکیه یک میلیارد یورو)بانک اروپا به تازگی اعالم کرد، در راستای بازسازی 

 سرمایه گذاری بانک در ترکیه به این کشور کمک کرده است.

هزار کسب و کار کشاورزی در  32، بانک اروپا از بیش از 2009، از سال Anadolu Agency (AA)به گزارش ایانا از وب سایت 

 مین تولید کننده کشاورزی جهان و صادر کننده عمده به شمار می رود، حمایت کرده است. ترکیه که به عنوان هفت

درصد از اشتغال کشور در  20محصوالت کشاورزی بخش کلیدی اقتصاد ترکیه هستند و "مقامات بانک طی بیانیه ای عنوان کردند: 

وستایی ضروری است. همچنین این بانک در حال همکاری با این بخش قرار دارد. بنابراین این مساله برای رشد اقتصادی و توسعه ر

  "مقامات ترکیه برای کمک به توسعه سیاست است تا بتواند تجارت محصوالت کشاورزی ترکیه را کارآمد و رقابتی تر کند.

 می رود و باعث بانک اروپا یک نقطه عطف مهم برای این کشور به شمار"پاتریک مارکیوت، مدیر عامل بانک ترکیه، گفت: -ژان 

شده به اشتغال، افزایش رقابت و رشد اقتصادی کمک شود.حمایت مالی این بانک به ارزش بیش از یک میلیارد یورو، به طور 

مستقیم و از طریق بانک های ترکیه ای فراهم شده، تا ده ها هزار کسب و کار کشاورزی، که اغلب در برخی از مناطق دور افتاده 

 "بتوانند از آن بهره مند شوند. ترکیه قرار دارند،

شرکت اعم از کسب و کارهای  30میلیون دالر ( تامین مالی به طور مستقیم برای تقریبا  530میلیون یورو )در حدود  500بیش از 

 خانوادگی تا بازیکنان بزرگ در بخش کشاورزی ترکیه ،طی هشت سال گذشته فراهم شده است.

 EBRD (European Bank for Reconstructionمستقیم، بانک توسعه و نوسازی اروپا عالوه بر وام "بانک اعالم کرد: 

and Development  میلیون دالر [ از طریق  636میلیون یورو ]حدود  600بانک ترکیه در زمینه تامین مالی به ارزش  9( با

 "شبکه های وام دهندگان کشور، مشارکت کرده است.

و مشارکت بانک ها، به منظور بررسی  EBRD(، توسط  Client Assessment Programmeهمچنین برنامه ارزیابی مشتری)

وام در بخش کشاورزی ، توسعه داده شد، بانک اعالم کرد، همچنین به وام دهندگان در زمینه ارزیابی بهتر ریسک، درخواست سریع 

مک هایی کرده است. در پی بحران مالی جهانی، تر فرایند وام و گسترش دسترسی به منابع مالی برای شرکت های کوچکتر ، ک

CAP .سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا( ابزاری در به حداقل رساندن تاثیر بحران در بخش کشاورزی ترکیه بود(" 

، با داشتن سه دفتر در شهرهای استانبول، آنکارا، غازی عینتاب، در این کشور  2009، از سال EBRDاین در حالی است که 

پروژه در  220میلیارد دالر( از طریق بیش از  9.6میلیارد یورو )حدود  9گذاری کرده است. به گفته مقامات بانک، بیش از  سرمایه

 طول هشت سال گذشته در ترکیه سرمایه گذاری شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۱۵/%DB%۸C%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۴تاریخ: 

 بوی باروت در بازار جهانی

که روز جمعه، خبر شدیدترین اقدام حالیدر .دنیای اقتصاد: تحوالت ژئوپلیتیک همچنان بازارهای جهان را درگیر نگه داشته است

تاثیر قرار داد، هفته جدید نه تنها با ادامه کشور بود که روندها را تحتسال جنگ داخلی این  6دولت آمریکا علیه سوریه در جریان 

ها افزوده شد. این روزها نه فقط یانگ نیز به دیگر نگرانیاثرگذاری آن خبر شروع شد، بلکه اخبار نزاع میان واشنگتن و پیونگ

ی تهدید کرده است. به این ترتیب، حمله هفته هاست، بلکه کره شمالی هم آمریکا را به حمله اتمخاورمیانه شاهد تشدید تنش

متحده در شبه جزیره کره، روندها را برای چهارمین گذشته آمریکا به یک پایگاه هوایی سوریه و پس از آن تحرکات ناوهای ایاالت

را قوت بخشیده و در  های امنهای تازه در دو جبهه سیاسی خاورمیانه و شرق آسیا، خرید سرمایهروز کاری پیاپی متاثر کرد. تنش

ماهه، ین  5گیری بهای اونس طال تا اوج ها به رخ کشیده است. همزمان با اوجاین میان فلز زرد امنیت خود را بیش از دیگر پناهگاه

خیز ژاپن نیز مقابل دالر و یورو به اوج چندماهه رفته است. نفت خام نیز به دلیل احتمال گسترش تحوالت در منطقه نفت

کند. گرچه روز چهارشنبه نرسیدن اخباری به داغی خبرهای روزهای هفته گذشته نوسان می 5انه در باالترین سطح در خاورمی

 .پذیری در برخی بازارهای سهام را افزایش داد، اما ورود سرمایه به بازار کاالهای امن ادامه داشتقبل، ریسک

نشانه توجه بازارهای جهانی به تحوالت تازه ژئوپلیتیک است. حمله  ترینشنبه مهمدالری بهای اونس طال در روز سه 20جهش 

ره جزیمتحده را در سوریه مطرح کرده و تحرکات ناوهای آمریکا در شبهتر شدن دخالت ایاالتآمریکا به سوریه که احتمال گسترده

های ترین پناهگاهاند. طال از جمله مهمدادههای امن را افزایش های سیاسی هستند که خرید داراییکره؛ دو جبهه مهم نااطمینانی

ای خود را به رخ کشاند. این کاال دالری، امنیت سرمایه 1274ماهه  5دالر جهش و ثبت اوج  20شنبه با سرمایه است که سه

روند دیگر بازارها  گران وای از معاملهفشار سودگیری دستهدالر آغاز کرد، گرچه بعد تحت 1275گرانبها چهارشنبه را نیز با قیمت 

شدت از سوی شنبه بهدالری روز جمعه مانده بود، سه 1254ها روی همان قیمت قرار گرفت. اونس که روز دوشنبه با همه نوسان

های سرمایه که آن هم از پناهگاه -تاثیر رشد ارزش ین عنوان سرمایه امن تقویت شد. همزمان افت شاخص دالر تحتخرید طال به

واحد  100/ 71شنبه تا عدد واحد ایستاده بود، سه 101/ 02به نفع طال کار کرد. شاخص دالر که دوشنبه روی عدد  نیز -است 

ای کمک زیادی هفته 4شنبه با رفتن به اوج خام هم سهافت کرد. دیگر عامل خارجی مهم در بازار فلزهای گرانبها یعنی بهای نفت

 .های جدید استخیز خاورمیانه در گرفتاریرگیر شدن منطقه نفتبه طال کرد. دلیل رشد بهای نفت خام، د

بازارها چهارشنبه نیز عمدتا به تحوالت ژئوپلیتیک توجه داشتند تا طال این عامل مهم رشد را همراه خود داشته باشد، با این همه 

مایه از بورس کاهنده شود. همچنین پذیری در بازارهای سهام افزایش پیدا کند و خروج سرنرسیدن اخبار تازه باعث شد ریسک

رشد شاخص دالر صبح چهارشنبه به ضرر طال کار کرد. با این همه ادامه رشد بهای نفت خام به نفع فلز زرد کار کرد. رشد صبح 

 و های ژئوپلیتیک ناشی از انتشار خبر تالش عربستان برای متقاعد کردن اعضای اوپکچهارشنبه بهای نفت خام بیشتر از نگرانی

دیگر تولیدکنندگان نفت برای تمدید توافق حفظ سطح تولید بود. اعضای اوپک و چند کشور غیراوپک سال گذشته بر سر تغییر 

نیز تسری یابد. رویترز روز  2017ندادن سطوح تولید خود توافق کردند و گویا عربستان در تالش است این توافق به نیمه دوم سال 

تجربه  2016ترین دوره رشد خود را از آگوست رشد روز چهارشنبه قیمت نفت، این کاال طوالنیگذشته نوشت که در صورت حفظ 

دالر روآورد.  1270دالر آغاز کرد و بعد به نوسان در ابتدای محدوده  1275اونس طال سومین روز کاری هفته را با بهای .کرده است

اکنون که شما این گزارش دالر بود، گرچه هم 1275طال ثبت شد،  عصر چهارشنبه به وقت تهران برای اونس 7بهایی که تا ساعت 

 .عنوان قیمت این روز کاری رقم خورده باشدخوانید ممکن است قیمت متفاوتی بهرا می
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 شدت افزایشها در خاورمیانه بهپس از حمله موشکی هفته گذشته آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه، احتمال تشدید تنش

انتخابات مهم  .جزیره کره اعزام کرده استهای شبهمتحده یک ناو شکن را به آبت. همچنین نیروی دریایی ایاالتیافته اس

جمهوری فرانسه نیز در پیش است، انتخاباتی که ممکن است به پیروزی راست افراطی بینجامد. این تحوالت موجب افزایش ریاست

شنبه روسیه را متهم کرد که برای سرپوش گذاشتن بر سوی دیگر، آمریکا روز سهعنوان سرمایه امن شده است. از خرید طال به

شمالی نیز هشدار داده است که برای آغاز جنگ با آمریکا آماده کند. کرهحمله شیمیایی اخیر در سوریه، از بشار اسد حمایت می

 .ن کشور حتی از حمله اتمی سخن گفته استاست و هرگونه اقدام تجاوزکارانه آمریکا را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. ای

رزرو گفته بود اقتصاد کند هم وجود دارد. در حالی که دوشنبه، جنت یلن، رئیس فدرالبا وجود این، اخباری که به ضرر طال کار می

رد سیسکو نیز تاکید کرزرو سانفرانهای بهره ادامه خواهد یافت، جان ویلیامز، رئیس فدرالآمریکا سالم است و افزایش تدریجی نرخ

تر شده دالر نزدیک 1300بار نرخ بهره را افزایش دهد. در شرایطی که اونس به مرز  4یا  3که بانک مرکزی آمریکا باید امسال 

 .دالر در هر اونس دست یابد 1400های آینده به مرز تواند در ماهراحتی میاست، برخی بر این باورند که قیمت جهانی طال به

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۴۳/%D۸%A۸%D۹%۸۸%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 میلیارد دالر رسید 142به  2016ارزش صادرات جهانی محصوالت غذایی دریایی در سال 

میلیون تن از انواع آبزیان در  93تا  91بر اساس تازه ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، ساالنه حدود 

شود و ارزش صادرات محصوالت غذای دریایی که از بیش ترین سطح خرید و فروش در جهان برخوردار است، در جهان صید می

 .سیدمیلیارد دالر ر 142به رقم  2016سال 

میلیون تن از انواع آبزیان به  26به گزارش ایانا از نمایندگی فائو در ایران، گمانه زنی های این سازمان نشان می دهد، ساالنه حدود 

های ها صید می شود که این امر عمال موجب آسیب به اکوسیستمدر اقیانوس( IUU) قاعدهصورت غیرقانونی، گزارش نشده و بی

 به رهبریاین در حالی است که هم اکنون اقداماتی دریایی و اخالل در مدیریت پایدار شیالت در سطحی بین المللی شده است. 

ه اسناد صیادی منجر شود، در حال انجام است. تواند به تدوین برنامالمللی که میفائو برای تعیین استانداردهای مورد توافق بین

 کنندگان است. های مصرفها و سفرههای فروشگاههدف از این اقدام بیرون آوردن، محصوالت صیدهای غیرقانونی از قفسه

د مرحله که حاصل پنج سال مذاکره مداوم است، وار« های داوطلبانه درباره برنامه اسناد صیادیدستورالعمل» نویسپیش اخیرا

آن آماده تصویب تمامی اعضای فائو درکنفرانس دوساالنه حکام این آژانس سازمان ملل، درتاریخ  نویساکنون پیشنهایی شده و هم

ها در کنفرانس مذکور، آن ها به عنوان ( است. پس از تصویب این دستورالعمل1396تیر  17- 12) 2017جوالی  8تا  3

و کار عمل خواهند کرد تا نظام هایی برای رهگیری صیادی از  ها و صاحبان کسبمللی برای دولتالبین« استانداردهای طالیی»

ایجاد کرده و از ورود محصوالت صید شده غیرقانونی به بازار جلوگیری  –« دریا تا سفره»از  –نقطه صید تا سراسر زنجیره غذایی 

ن برنامه کند. بر اساس ایاند، ارائه مینی که به صورت غیرقانونی صید شدهکند. برنامه اسناد صید، رهیافتی برای کاهش تجارت آبزیا

ونقل می کنند؛ سپس این اسناد به در گام نخست، مقامات دولتی، قانونی بودن صید ها را تایید کرده و اقدام به صدور مجوز حمل

ازارهایی که برنامه اسناد صید مورد استفاده قرار می شود. در بالمللی ارائه میهمراه آبزیان صید شده در بازارهای داخلی و بین

 توانند صادر شده و یا خرید و فروش شوند.گیرد، تنها آبزیانی که دارای مجوز معتبر هستند، می

 رینتهای حفاظت شده، و استفاده از انواع ابزارهای غیرقانونی در میان شایعصید غیرمجاز، فراتر از میزان تعیین شده، صید گونه

 ( به شمار می روند. IUUقاعده )نشده و بیجرائم حوزه صید غیرقانونی، گزارش

ها انسان در سراسر کند، بلکه باالخص برای میلیوناین نوع اقدامات نه تنها در مجموع صنعت جهانی غذای دریایی را تضعیف می

 انگیز باشد.برتواند فاجعهبه صیادی است، می وابسته شان برای تأمین پروتئین و ویتامینو منبع حیاتی جهان که معیشت
FAO: Global Export Value of Seafood Products Reaches $142 bln in 2016 

Globally, some 91-93 million tonnes of fish are captured each year, and seafood products are 

among the world's most widely traded food commodities, with an export value of $142 billion in 

2016, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Reported.  
According to press release published by the FAO Representation in the Islamic Republic of Iran, 

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing is estimated to strip as much as 26 million 

additional tonnes of fish from the oceans annually, damaging marine ecosystems and sabotaging 

efforts to sustainably manage fisheries.  
Currently an FAO-led push to establish internationally agreed standards that can guide the 

development of catch documentation schemes aimed at keeping illegally caught fish off store-

shelves and consumers' plates has taken an important step forward. 
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A set of draft Voluntary Guidelines on Catch Documentation Schemes was recently unanimously 

adopted by a technical consultation that brought a 5-year negotiation effort to a close, and are 

now poised for adoption by all FAO Members at the UN agency's upcoming bi-annual governing 

conference (Rome 3-8 July 2017).  

Once approved by the Conference, the guidelines will act as an internationally-recognized "gold 

standard" reference for governments and businesses looking to establish systems that can trace 

fish from their point of capture through the entire supply chain - from "sea to plate" - in order to 

stop illegally caught fish from entering the marketplace. 

Catch documentation schemes (CDS) offer a way to cut down on trade in illegal fish. The basic 

concept: shipments of fish are certified by national authorities as being caught legally and in 

compliance with best practices; certifying hard-copy documentation then accompanies the fish as 

they are processed and marketed nationally or internationally. Only fish with valid 

documentation can be exported or traded to markets where a CDS requirement exists. 

Fishing without permission, exceeding catch quotas, catching protected species, using outlawed 

types of gear are among the most common IUU fishing offenses. 

Such practices not only undermine the global seafood industry as a whole, but can be particularly 

devastating for the millions of people around the world who depend on fishing for their 

livelihoods and as a critical source of protein and vitamins. 

.ir/fa/news/http://www.iana۴۲۷۸۵/%D۸%A۷%D۸%B۱% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

گذاری شد/ هدف برنامه غذای هوشمند تولید توانمندسازی مردم برای انتخاب مواد غذایی سالم/ غذای هوشمند بنیان

 غذای مغذی برای مردم است

دهد که به مردم این توانایی را می (Lunch Food) معتبر نوآوری جهانی النچ فووددهد که برنامه نشان می CGIARتحقیقات 

و  (ICRISAT) خشکالمللی محصوالت زراعی در مناطق استوایی نیمهمواد غذایی سالمی انتخاب کنند. مؤسسه تحقیقات بین

HarvestPlus کنندذایی سالم کمک میعنوان مبتکران توسعه شناخته شدند که به مردم در انتخاب مواد غبه. 

های بزرگ برای فراهم ، النچ فوود یک برنامه نوآوری جهانی برای مبتکران و کارآفرینان با ایدهcgiarسایت به گزارش ایانا از وب

ر کشو 74درخواست ارائه شده از  280دهد. از میان کردن نتایج سالم است که به مردم توانایی انتخاب مواد غذایی سالمی را می

 Smartاست که با ابتکار غذای هوشمند ) ICRISATمبتکرالنچ فوود را انتخاب کردند که شامل مؤسسه  12دنیا، گروه النچ 

Foodمان و کشاورزان مناسب است و سازمان ( شهرت یافت و این ابتکار به معنای مواد غذایی اصلی است که برای مردم، سیاره

HarvestPlus دهشدلیل کارهای انجامبه( اش در زمینه تقویت زیستیBiofortification.است ) 

کمک  HarvestPlusو  ICRISATهای به رسمیت شناختن جهانی و پشتیبانی توام با هدایت از برنامه النچ فوود به سازمان

 ای دست یابند.های شان به تأثیرات جهانی عمدهکرد تا با برنامه

 (:Smart Foodغذای هوشمند )

گذاری کرد و هدف آن شکستن نظام غذایی و تقسیم کردن آن به دیگر مواد غذایی بنیان ICRISATابتکار غذای هوشمند را 

 پا مناسب است.مان و کشاورزان خردهویژه غذای هوشمند است؛ غذایی که برای مردم بسیار مغذی و برای سیارهاصلی به

ارزن و ذرت "گوید: می ICRISATگر و مدیر ارتباطات و بازاریابی استراتژیک (، آغازJoanna Kane-Potakaژوان کین پوتاکا )

ای نخستین غذاهای هوشمندی است که روی آنها تمرکز شده است. آنها بسیار مغذی هستند، برای بقاء به مقدار کمی آب خوشه

آنها غذاهای سنتی در سراسر " "اند.بکر مانده های بسیاری که هنوز ناشناخته وکمی دارند و استفاده (4)نیاز دارند، ردپای کربنی

و  خوبی رشد نیافته استشان بههای ارزشگذاری کم روی آنها زنجیرهدلیل سرمایههند و بیشتر کشورهای آفریقایی هستند، اما به

اد غذایی قدیمی نامگذاری عنوان موکند. به مرور زمان آنها بهگذاری برای کشاورزان در این زمینه را سخت میاین مسئله سرمایه

 "اند. ما طرحی برای رویکردی متفاوت و پیشبرد تقاضا برای ایجاد تصویری جدید از ارزن را در دست کار داریم.شده

غذای هوشمند مدلی همکار برای حرکتی به سمت جلو خواهد بود تا ارزن مورد پسند تمامی مردم قرار گیرد. این هدف در هند با 

، بنیاد تحقیقات (6)(NINالمللی تغذیه )، مؤسسه بین(5)(IIMRایی ازجمله مؤسسه هندی تحقیقات ارزن )ههمکاری مؤسسه

 شود.انجام می (8)(SEWAفرما )و انجمن زنان خویش (7(MSSRFسوآمیناتان )اسام

ی هوشمند ازجمله ارزن و و با تمرکز بر غذا USAID( با همکاری Feed the Futureدر کنیا این کار با برنامه تغذیه آینده )

هایی در مناطق روستایی آغاز شد که پیغامی را به کارگران برای های انتخابی به اجرا درآمد. تالشای در بخشذرت خوشه

های خالقانه پخت این محصوالت را تشویق کند. کمپینی از یک شبکه اجتماعی سازی غذای هوشمند برساند و با روشیکپارچه

 و برنامه تلویزیونی به شکل یک مسابقه پخش شد که غذای هوشمند را در دستور پخت غذاهای جدید خود قرار داد.اندازی شد راه

، آهن A(: بهبود تنوع محصوالت زراعی با فراهم کردن مقادیر بیشتری از ویتامین Biofortificationتقویت زیستی )

 و روی
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های صورت روشهای سنتی تولید گیاهان را بهه روند استفاده از روشرهبر جهانی تقویت زیستی است ک HarvestPlusسازمان 

کرد دهد. عملزمینی شیرین، لوبیا، گندم، ذرت و برنج توسعه میجدید با مواد مغذی بیشتر و محصوالت زراعی متنوع مانند سیب

، آهن و روی که سه ماده ریزمغذی Aامین این سازمان تمرکز بر بهبود تنوع محصوالت زراعی با فراهم کردن مقادیر بیشتری از ویت

 شود.مهمی است که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است فقدان آنها در رژیم غذایی جهانی دیده می

های حساس در جوامع کشاورزی تقویت زیستی برای گروه"گوید: می HarvestPlus( مدیر اجرایی Bev Postmaبو پوستما )

میلیون نفری با پشتیبانی برنامه النچ فوود به  20العاده مفید است. در حال حاضر جمعیت ویژه زنان و کودکان فوقروستایی به

مان را در منطقه جنوب شرق آسیا اتیاند و ما امیدواریم که بتوانیم محدوده عملیمحصوالت زراعی تقویت شده زیستی دست یافته

دلیل فقدان مواد مغذی کافی، از رشد باز طور متناوب از هر سه کودک یک نفر بهویژه کشور اندونزی گسترش دهیم، جایی که بهبه

محصوالت از  2030کند که هدف این سازمان آن است که یک میلیارد نفر از جمعیت جهان تا سال همچنین او اضافه می "ماند.می

د، با کننشده زیستی استفاده کنند.دو میلیارد نفر از مردم جهان که عمده آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی میزراعی تقویت

های معروف است. اگرچه آسیا به پیشرفت "گرسنگی پنهان"رو هستند که به های ضروری روبهمسئله فقدان مواد معدنی و ویتامین

اهش سوءتغذیه در دهه اخیر دست یافته است، بازهم این قاره خانه دوسوم جمعیت مبتال به سوءتغذیه در جهان حائز اهمیتی در ک

ها عامل ایجاد طیف وسیعی از مشکالت سالمت ازجمله کوتاه قدی و ضعف سیستم ایمنی بدن است. است.کمبود ریزمغذی

هن( و خونی )فقر آکه شامل بهبود عملکرد بینایی، کاهش کم شده زیستی فواید قابل توجهی بر سالمتی دارندمحصوالت تقویت

 کاهش شیوع اسهال است.

Lunch Food: 

های مواد غذایی را دارند و عملکرد آنها در جهت پیشبرد هایی است که پتانسیل تبدیل نظامحلبرنامه النچ فوود ویترین و حامی راه

 تمامی منابع کره زمین است.ارتقاء سالمت و رفاه برای همه مردم با احترام به 

المللی توسعه امریکا و شبکه گسترده و متقابلی از نظرات کلیدی با همکاری وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا و آژانس بین

 کند.های مواد غذایی فعالیت میمحور در کل نظامرهبران و فعاالن صنایع، این برنامه با رویکردی مردم

این  دهد.شان را افزایش میکند و اثرات ابداعاتشان راهنمایی میهای فنیمبتکران این طرح را در مقیاس تواناییشبکه النچ فوود 

گذاری شرکای النچ فوود و سایر هایی برای سرمایهنفر، دسترسی به شرکای بازار و فراهم کردن موقعیتصورت هدایت نفربهکار به

 افراد است.

 فوودچالش النچ
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 : مهشید جاللیانترجمه

 نوشت:پی
1- Consultative Group on International Agricultural Research. 

2- International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 
تقویت  است که هدف اصلی آن بهبود تغذیه و سالمت عمومی از طریق ارتقاء محصوالت غذایی CGIARسازمانی وابسته به  -3

 ها و مواد معدنی هستند.شده زیستی است که غنی از ویتامین

 شود.های مستقیم یا غیرمستقیم انسانی تولید میای که بر اثر فعالیتکل میزان گازهای گلخانه -4

5- Indian Institute of Millet Research. 

6- National Institute of Nutrition. 
7- MS Swaminathan Research Foundation. 

8- Self Employed Women’s Association. 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۲۳/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۹%۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

جویی انرژی در ساختمان/ زباله کشاورزی، عایقی مقرون به صرفه و سازگار با های کشاورزی، راهکاری برای صرفهزباله

 رودکار میمحیط زیست در ساختمان به

 .عنوان عایق ساختمان استفاده شوندتواند بهدانشمندان دانشگاه امارات متحده عربی موادی از ضایعات کشاورزی ساختند که می

، UAE University (UAEU)به گزارش ایانا وب سایت خلیج )فارس( نیوز، تیمی از دانشمندان دانشگاه امارات متحده عربی 

با ساخت نوع جدیدی مواد از ضایعات کشاورزی توانستند به نوعی عایق برای ساختمان دست بیابند، با این پروژه یک راه مناسب 

در امارات متحده "، مدیر پروژه گفت: Dr Basim Abu Jdayilدر انرژی فراهم می شود. جدید و ماده ای پاک برای صرفه جویی

 قعربی، ما باید برای مقابله با آب و هوای بسیار گرم راهکاری ارایه دهیم و بنابراین به نوعی ماده نیاز داریم که بتواند به عنوان عای

ه ما استفاده از ضایعات کشاورزی است که توانستیم به تولید نوع جدیدی از عمل کرده و دمای هوا را کنترل کند. بنابراین ایده پروژ

در حال حاضر مواد عایق که استفاده می شود از "وی افزود: "مواد که می تواند به عنوان عایق ساختمان عمل کند، دست یابیم.

انرژی و هزینه برای تولید مواد عایق در  شود، این بدان معنی است که مقدار زیادیپلیمر و پلیمر هم از نفت خام ساخته می

ساختمان نیاز است. از سوی دیگر، ساخت مواد عایق از زباله کشاورزی مقرون به صرفه تر است، به همچنین برای ساخت نیاز به 

  "انرژی کمتری دارد و سازگار با محیط زیست است.

خرما استفاده می شود که پس از آن با مواد پلیمری مخلوط  در ساخت این مواد از ضایعات کشاورزی"توضیح داد:  Jdayilدکتر 

در حال حاضر، مواد عایق که ما ساخته ایم، ترکیبی از پلیمر و مواد زائد کشاورزی است، در ابتدا "وی خاطر نشان کرد: "می شوند.

مخلوط می شوند. هدف اصلی ما زباله کشاورزی به گونه ای خاص آماده شده و پیش از فشرده سازی )انجماد(، با مواد پلیمری 

درصد است که این هم نتیجه خوبی  50است، البته در حال حاصر این میزان در حدود  "سبز"درصد  100رسیدن به یک عایق 

مانند پلی یورتان، پلی استایرن و پشم  -موادی که معموال برای عایق ساختمان استفاده می شود "مدیر پروژه یاد شده افزود: "است.

از ویژگی های مکانیکی پایینی برخوردارند. در حالی که یک ضرورت برای یک ماده عایق این است که دارای خواص –ی معدن

مکانیکی و فیزیکی بسیار عالی از لحاظ صرفه جویی در انرژی، جلوگیری از نشت آب و سهولت در استفاده باشد که بتوان به طور 

آغاز و آزمایش های گسترده در آزمایشگاه دانشگاه انجام  2010این پروژه در سال  "گفت:  Jdayilدکتر "گسترده از آن بهره برد.

برای رسیدن به ماده نهایی و عایق مناسب ،تحت آزمایش های مکانیکی، فیزیکی، و حرارتی  UAEUشد. این مواد ساخته شده در 

استفاده می کند با داشتن پتانسیل، سازگاری و کم هزینه قرار گرفته است. این ماده در حالی که از ضایعات به گونه ای مناسب 

 /"بودن اش اجازه می دهد تا به طور گسترده ای در بخش ساخت و ساز به جای گزینه های موجود، استفاده شود.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۰۷/%D۸%B۲%D۸%A۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 هایی از اصالحات امور آب استرالیاکارگاه آموزشی درس

ریزی مدیریت هایی از اصالحات امور آب استرالیا، برای استفاده علمی از تجارب دانشمندان مرتبط در برنامهکارگاه آموزشی درس

 .الیا برگزار شدحوضه آبریز ماری دارلینگ استر

، از سوی ستاد "هایی از اصالحات امور آب استرالیادرس"به گزارش ایانا از روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، کارگاه آموزشی 

احیای دریاچه ارومیه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملبورن و کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای 

ریزی فروردین ماه سال جاری بود، مسعود تجریشی، مدیر دفتربرنامه 31صبح و عصر روز  یدار برپا شد .در این نشست کهشهرهای پا

 و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، اساتید دانشگاه ملبورن استرالیا از جمله پرفسور جان لنگفورد، استاد گروه منابع آب و هیدرولوژی،

زیست، دانشکده حقوق، پروفسور پیتر اسکیلز، معاون دانشکده مرکز حقوق منابع طبیعی، انرژی و محیطپروفسور لی گودن، مدیر 

فنی و مدیر مرکز تحقیقات مشترک آب استرالیا و چین، پروفسور رابرت ورتزی، استاد منابع آب و مدیر ارتباط باصنعت، دانشکده 

ا، پروفسور مایکل استواردسون، رئیس گروه منابع آب و هیدرولوژی مهندسی زیرساخت و رئیس سابق سازمان هواشناسی استرالی

های زیست محیطی، دانشکده مهندسی زیرساخت و پروفسور وین پتی گروو، مدیر اجرایی مرکز شناسایی و مدیریت آلودگی محیط

آبریز دریاچه ارومیه و دریای های آبی، دانشکده علوم این دانشگاه و سید مرتضی موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه

 خزر و گروهی از کارشناسان آب وزارت نیرو، جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست حضور یافتند.

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این کارگاه، با اشاره در آغاز این نشست مدیر دفتر برنامه

ن ایران و استرالیا به منظور تبادل تجربیات اشاره کرد و افزود: در این برنامه تجارب کشور استرالیا به توافق صورت گرفته بی

های دولت در حکمرانی محلی آب و چگونگی تعیین سقف برای مصرف آب در بخش درخصوص تخصیص آب به کشاورزان، سیاست

چه ارومیه برای تیم هفت نفره دانشگاه ملبورن بسیار حائز تجریشی با اشاره به این موضوع که دریا.کشاورزی بازگو خواهد شد

ها به دلیل اهمیت این موضوع درخواست کردند که تعامالت بین دو کشور از طریق دو دانشگاه اهمیت است، اظهار کرد: استرالیایی

فیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ریزی و تلمدیر دفتر برنامه.گیری مسائل واقعی شودملبورن و شریف انجام شود که منجر به شکل

ای دارند که همانند دریاچه ارومیه در ایران با مشکالت کمبود آب مواجه بود؛ حوضه "موری دارلینگ"ها حوزه ادامه داد: استرالیایی

 ر ازمحیطی و نوسانات اقلیم در دو دهه اخیکننده اصلی آب آن بخش کشاورزی است و تامین آب برای نیازهای زیستکه مصرف

فرد، رئیس دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن با اشاره به های آنها است. در بخش دیگری از این نشست دکتر عباس رجبیچالش

اینکه همکاری ایران و استرالیا در حوزه فناوری و فناوری نوین برپایه توسعه پایدار است؛ گفت: در این مسیر برای پایدار نمودن 

 ماعی ، اقتصادی و محیط زیست از دید دانشگاه ملبورن بسیار حائز اهمیت است.های اجتهمکاری، بحث

ها، باالبردن کارایی و اقداماتی از این دست در حوزه آب است. البته سازی روشوی افزود: اکنون نیاز کشور در حوزه آب، بهینه

 شوند.رزی در این فضا به آن وصل میهای مرتبط شهرسازی، بهداشت، اقتصاد، کشاوباتوجه به اهمیت حوزه آب رشته

رئیس دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن توضیح داد: کارگاه امروز در قالب همکاری تعریف شده اولین گامی است که پس از 

ل کایجاد مرکز مشترکت آب ایران و استرالیا برداشته شد. در واقع این نشست به عنوان بستر اصلی برای توانمندکردن این فضا ش

گرفته است. وی به مذاکرات پیشین تیم ایران و استرالیا اشاره کرد و گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم درنتیجه رفت و آمدها و 

ها و بازدیدهای متعدد بوده است؛ در این مدت از سوی دانشگاه ملبورن دو بازدید از دریاچه ارومیه و یک بازدید از سوی تیم نشست

گیری شد تا چارچوب همکاری ما موارد مرتبط با آب باشد که دارلینگ صورت گرفت. در نهایت تصمیم ایران از حوضه ماری
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فرد در خصوص اینکه موضوع آب و موضوع مدیریت آب در حوضه کننده روند پایداری و اثربخشی این همکاری شود. جبیتضمین

؛ افزود: در این برنامه، اگرچه مهندسی محور اصلی است ولی آبریز ماری دارلینگ برای استرالیا یک موضوع چند وجهی بوده است

های علوم، شیمی، مدیریت، حقوق، اقتصاد، زیرساخت مکانی، زمین و مدیریت زمین، بحث بهداشت و شهرسازی در جریان حوزه

های مرتبط ویی اثرات رشتهاحیای آن موثر بوده است. وی تاکید کرد: موضوع آب و دریاچه ارومیه نیز با توجه به اهمیت آن و از س

 شهرسازی، بهداشت، اقتصادی، کشاورزی در این فضا باید مورد توجه قرار گیرد. 

گفتی است در پایان این کارگاه به حاضرین از سوی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملبورن استرالیا و کرسی یونسکو گواهی 

 شرکت در کارگاه اعطا شد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۵۸/%DA%A۹%D۸%A۷%D۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 مرغتخمدرصدی صادرات  6به هم ریختگی معادالت تجاری محصوالت طیور در آمریکا/ کاهش 

مرغ و غالت سراسر جهان را برای آمریکا به یک چالش بزرگ تبدیل شیوع جهانی آنفلوآنزای پرندگان، جریان تجارت مرغ، تخم

زنند؛ برزیلی که تاکنون از آنفلوآنزا کرده است. این در حالی است که تجار داخلی این کشور برای تجارت با برزیل، دست و پا می

 .است جان سالم به در برده

های اخیر آسیا، آفریقا، اروپا و های مختلف، در ماه،آنفلوآنزای پرندگان که با سویهtoledoblade.comبه گزارش ایانا به نقل از

ها پرنده شد، بلکه تجارت محصوالت حاصل از مرغ را با مشکلی جدی مواجه آمریکا را درنوردید، نه تنها منجر به نابودی میلیون

های تولیدکننده دان نیز به موازات کاهش گ و میری که در طیور صنعتی آمریکا اتفاق افتاده، بسیاری از شرکتساخت.به دلیل مر

های به وجود ای که از فرصتهای تولیدکنندهاند. با این حال هستند شرکتتقاضا برای خوراک، بازار فروش خود را از دست داده

 ت رقیب، مقداری از محصوالت خود را فروختند.گیری از شکسآمده استفاده کردند و با بهره

ند. کهنوز بخشی از تولیدات خود را به عراق صادر می"گوید: در همین زمینه سومین تولیدکننده بزرگ گوشت مرغ در آمریکا می

 "کند.زیرا بغداد به خاطر شیوع آنفلوآنزا در اروپا ورود محصوالت مرغ از کشورهای آن منطقه را قبول نمی

درصد از کل حجم صادرات مرغ آمریکاست. البته  3میلیون پوند، گوشت مرغ از آمریکا وارد کرد. این  185.6اق در سال گذشته عر

هنوز اطالعاتی از میزان صادرات مرغ آمریکا در مارس امسال در دسترس نیست؛ درست زمانی که نخستین فرم کشنده این بیماری 

 رو شد.رت مرغ نیز با چالشی جدی روبهبه تایید مقامات آمریکا رسید، تجا

اردات از وجنوبی،آنفلوآنزا در کرهبعد از شیوع بدترین نوع ویروس"اقتصاددان ارشد وزارت کشاورزی آمریکا در این ارتباط گفت: 

مرغ از آمریکا به این کشور ممانعت به عمل آمد. این در حالی است که صادرکنندگان آمریکایی، به فروش مازاد مرغ و تخم

 "جنوبی دل بسته بودند.محصوالت خود به کره

به دلیل ممنوعیت واردات به  2017رغ در سال مبینی کرد که صادرات تخمالبته وزارت کشاورزی آمریکا در ماه گذشته پیش

 عددی( کاهش داشته باشد. 12میلیون بسته  305درصد ) 6جنوبی، کرده

های مرغ در سراسر دنیا به شدت با کاهش تقاضای محصوالتی مانند در همین راستا تجار خوراک طیور نیز به دلیل نابودی گله

رود، به های روغنی در جهان به شمار میترین تولیدکنندگان دان و دانهکه یکی از بزرگBungeاند. شرکتسویا و ذرت مواجه شده

های فوریه و مارس به شدت کاهش یافته و بر این اساس، تولید جنوبی در ماههای صادراتی دان به کرهمحموله"رویترز گفته بود: 

جنوبی اظهار کرد: میلیون مرغ در کره 37هم با اشاره به نابودی حدود Cargillشرکت"ه است.گیری داشتشرکت نیز افت چشم

های تولید خوراک دام را کاهش داده و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ماه متوالی، درآمد شرکت 3شیوع این بیماری در "

مورد از آنفلوآنزای بسیار خطرناک را گزارش کرده و مابقی  2یاالت متحده آمریکا در سال جاری تنها ا"ادامه خواهد داشت.

 اند که طبق گفته مقامات این کشور، احتمال انتقال آنها به انسان بسیار کم است.خطری بودههای کمها مربوط به سویهگزارش

توانند به راحتی روست و فروشندگان نمیهای قابل توجهی روبهمحدودیت ها باجایی طیور زنده در برخی ایالتاکنون حتی جابه

مرغ خود را از یک ایالت به ایالتی دیگر منتقل کنند.طبق آخرین گزارش ها، فرانسه نیز به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان و از 

 هزار تنی خوراک طیور را تجربه کرده است. 330در این کشور، کاهش تقاضای میلیون اردک 10دست دادن بیش از
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۳۰تاریخ: 

 پژوهشگران راهی برای استفاده از رطوبت هوا برای تهیه آب در بیابان یافتند

، جایی که گرم و خشک بود خانواده لوک اسکای واکر، )از Tatooine ، در سیاره1977در فیلم اصلی جنگ ستارگان 

کردند؛ این در حالی استخراج می "vaporators" ز دستگاهی به نامهای اصلی داستان( رطوبت را از اتمسفر با استفاده اشخصیت

( برای زنده ماندنشان، بسیار سودمند بود. اما این روش یعنی استخراج رطوبت از هوا برای نوشیدن آب در دنیای 1بود که این روش)

 پذیر است؟واقعی امکان

، استاد Amin Al-Habaibehحبیب )ده این گزارش، امین ال، محققان و نویسنsingularityhubسایت به گزارش ایانا از وب

ای از چند موضوع در چند رشته مهندسی سیستم هوشمند دانشگاه ناتینگهام ترنت که تحقیق و تدریس وی در زمینه گسترده

به واقعیت  ای هستند که این داستان علمی تخیلی رابرای تولید و طراحی انرژی متمرکز است( در حال کار روی تکنولوژی

کند.اگر در باغی در یک روز گرم و مرطوب تابستان با لیوانی از آب سرد نشسته باشید، شما قطرات آب تشکیل شده را تر مینزدیک

جنگ ستارگان در  vaporatorsتوانید ببینید، این امکان دارد با استفاده از روشی مشابه، دستگاه در دیواره خارجی لیوان می

های آب تبدیل کند، پس از آن بتوان ر کند.روشی که هوای گرم خنک کرده و از حالت گاز )بخار( به مایع و قطرهدنیای واقعی کا

کند هنگامی که هوای گرم و مرطوب سرد آوری کرد. باران در واقع یک پدیده طبیعی است که از این اصل پیروی میآب را جمع

 دهد.صورت قطرات باران رخ میت داده و بارش بهشود، پتانسیل خود را برای نگهداری آب از دسمی

د؛ شوشود و رطوبت از میزان معمول باالتر برود، بخار آب بیشتری ایجاد میطور طبیعی بخار آب دارد و زمانی که هوا گرم میهوا به

 100در حالی است که با رطوبت ای باشد که بتواند آب را از هوای گرم و مرطوب استخراج کند. این گونهبنابراین فناوری باید به

توان گرفت و در لیتر آب در هر مترمکعب از هوا میمیلی 51درجه سانتیگراد است حدود  40درصدی و هوایی که درجه حرارت 

 توان به دست آورد.لیتر آب را میمیلی 9.3درجه سانتیگراد، تنها  10حالی که برای همان میزان رطوبت و درجه هوای 

میلی  41.7درجه سانتیگراد کاهش دهیم )سرد کنیم(، باید قادر باشیم از میزان اختالف دما و هوا، یعنی  10به  40را از اگر ما هوا 

لیتر آب در هر ساعت با  147توانیم لیتر برای هر مترمکعب از هوا آب استخراج کنیم. تحت این شرایط با تکنولوژی فعلی، ما می

 کتری برقی خانگی است. 18خار( به دست آوریم که این میزان انرژی معادل استفاده از همان مقدار انرژی )ب

ود. شهایی مانند بیابان که رطوبت کمتر است، بنابراین آب کمتری در هوا وجود دارد و میزان کارکرد سیستم کمتر میدر مکان

البته به انرژی بیشتری هم نیاز دارید. این شما باید به میزان بیشتری هوا را خنک کرده تا همان مقدار آب را به دست آورید، 

تکنولوژی، برای کشورهایی که با کمبود شدید آب رو به رو هستند، بسیار گران است و باید یک راه کارآمدتر برای گرفتن بخار آب 

ای ایجاد مه یا بخار ترین راه طراحی برای استخراج آب از هوا، تکنولوژی غیرفعال است که دارای یک سطح سرد بربه کار برد.ساده

 آوری آب از مسائل مهم هستند.آب متراکم روی آن است. انتخاب مواد و کیفیت سطح برای به حداکثر رساندن جمع

 اند که برایگیرند. محققان نشان دادهبرای مثال، کشاورزان شیلی با استفاده از یک تور فوالدی برای گرفتن آب از مه بهره می

 های آب به این سیستم اضافه کرد.توان یک پوشش خاص را برای جذب مولکولیکارآمدتر کردن آن، م

 کنندگی فعالخنک

های تهویه مطبوع، یخچال و کنندگی سیستم( مانند چرخه خنکactive cooling technologiesکنندگی فعال )فناوری خنک

، یک پدیده جالب را کشف کرد. اگر جریان Jean-Charles-Athanase Peltier، فیزیکدان فرانسوی 1834فریزر است.در سال 

رود ای که از مس به بیسموت میعبور دهید، افزایش درجه حرارت در نقطه (2)های مس و بیسموتاز یک مدار ساخته شده از سیم

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         1396 چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

365 
 

مصرف انرژی شود. این به این معنی با دهد و افت درجه حرارت زمانی که جریان از بیسموت به مس عبور کرد، ایجاد میرخ می

 ای فراهم کنیم.کننده بدون هیچ مایع یا قطعهتوانیم یک اثر خنکالکتریکی، ما می

تواند کارآمدتر باشد، نشان دادند، با استفاده ها که می( یکی دیگر از تکنولوژیMITدانشمندان از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست )

شود. همچنین این تکنولوژی، در مجله ش توسط نور خورشید تأمین میاز چیزی به نام چارچوب آلی فلزی طراحی شده که انرژی ا

راحتی بخار آب را که با استفاده توان بههای آلی میای از فلز و مولکول( شرح داده شده است، با استفاده از شبکهScienceعلوم )

لیتر آب در روز در سطح  2.8تواند واد میاز حرارت خورشید آزاد شده، استخراج کرد.گزارش شده است که یک کیلوگرم از این م

درصد، بدون هیچ منبع انرژی خارجی دیگر فراهم کند و این یک تکنولوژی امیدوارکننده برای برداشت آب در 20رطوبت نسبی 

باشد.  اهکنندگی ساده است که البته باید همراه با کاهش هزینهمناطق خشک یا بیابانی است.روش دیگر استفاده از فناوری خنک

ها و ( با استفاده از یخچالwater-from-airمن )نویسنده گزارش( و گروهم، در حال توسعه یک سیستم استخراج آب از هوا )

هزینه برای کشورهای در حال توسعه بینجامد همچنین باعث فریزرهای قدیمی هستیم. ما امیدواریم که به ایجاد یک سیستم کم

های ویژه سطحی است که بتوان قطرات یافته شود.کارهای آینده در این زمینه استفاده از پوششکاهش زباله در کشورهای توسعه 

شود. آسانی جمع کرد و باعث شده تا سیستم کارآمدتر شود، عالوه بر این، تحقیقات روی چارچوب آلی فلزی انجام میآب را به

ان، فیلترهای خاص و اقدامات بیشتری نیاز باشد تا بتوان آب همچنین یکی دیگر از چالش آلودگی هوا است. در برخی از نقاط جه

 سالمی برای نوشیدن تهیه کرد./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

 استخراج رطوبت هوا و حذف بخار آب از هوا است. -1

دارد. از ترکیبات تر است و بجز جیوه از تمامی عناصر خاصیت رسانایی حرارتی کمتری بیسموت از تمامی فلزات مغناطیسی -2

 شود.ها و کاربردهای دارویی استفاده میدانهبیسموت در ساخت لوازم آرایش، رنگ

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۹۰۸/%D۹%BE%DA%۹۸%D۹%۸۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 حضور فراگیران کشاورزی در المپیاد مهارت ابوظبی

در این نشست طرفین زمینه حضور فراگیران کشاورزی در المپیاد مهارت ابوظبی، انتقال تجهیزات فرآوری برنج به یکی از مراکز 

 .را مورد بررسی قرار دادند ...تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و 

از روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، حسنی مدیر مطالعات و تدوین  به گزارش ایانا

منابع این مؤسسه با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: در این نشست طرفین در خصوص همکاری مشترک در 

ال تجهیزات فرآوری برنج به یکی از مراکز تحت پوشش وزارت جهاد زمینه حضور فراگیران کشاورزی در المپیاد مهارت ابوظبی، انتق

وی افزود: از دیگر موضوعاتی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت اجرای برنامه های .کشاورزی مطالبی را بیان کردند

ی بلند مدت آموزشی برای صدور کوتاه مدت آموزشی با ایجاد کارگروه مشترک بر اساس تفاهم نامه موجود و اجرای برنامه ها

گواهی نامه صالحیت حرفه ای بود.مدیر مطالعات و تدوین منابع مؤسسه در پایان خاطرنشان ساخت: پس از تبادل نظر پیرامون 

 موارد یادشده تأکید شد در نشست آینده گزارشی از روند اقدامات انجام شده تهیه و ارایه شود.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۳۵/%D۸%AD%D۸% 
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  گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 !بندی شده که بطری های آن قابل خوردن استآب آشامیدنی بسته

 .توان حتی بطری آن را خوردشود که میبندی به بازار عرضه میبستهتا یک سال دیگر آب آشامیدنی 

نام دارد، یک  !Ooho این برند آب معدنی که .شوندهای آب قابل خوردن به بازار عرضه میبه گزارش مهر، تا یک سال دیگر بطری

 .دهدحباب مملو از آب است که نحوه آب نوشیدن انسان را برای همیشه تغییر می

آوری سرمایه برای عرضه اختراع شد اما مخترعان آن اکنون مشغول جمع 2014اب نخستین بار توسط سه مهندس در این حب

های مربوط به ها از بین بردن زبالهبه گفته این مهندسان هدف از اختراع این بطری .بطری آب معدنی قابل خوردن به بازار هستند

 های پالستیکی است که از عصارهبندی جایگزین برای بطری و لیوانبستهیک شیوه  !Ooho در حقیقت.بندی استبسته

seaweed یکی دیگر از ترکیبات آن کلراید کلسیم و سدیم.ساخته شده است alginate ای گرفته است که از جلبک قهوه

پذیر حاوی آب هستند که های انعطافپاکت !Oohoهای ساشه!توان آن را خوردشود. این بطری کامال طبیعی است و حتی میمی

 بندیتوان از آن برای بستهتر از پالستیک هستند و میها ارزانبندیتوان با ایجاد سوراخی در آن، آب را نوشید. این بستهمی

 .هرگونه مایعاتی از جمله آب و نوشابه و حتی مواد آرایشی استفاده کرد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۴۰/%C۲%A۰%D۸%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 های جهاندر جنگل سوزیافزایش تعداد و ابعاد آتش

های آینده با جغرافیایی، در سالهای به گفته استاد دانشگاه داکاتای جنوبی، مارک کوچران و دانشمند ارشد مرکز علوم داده

، کوچران شبکه اخبار محیط زیستیبه گزارش ایانا به نقل از .ها مواجه خواهیم شدتری در جنگلهای بیشتر و با شدت قویسوزیآتش

سوزی در سراسر هزار آتش 23، نزدیک به 2013تا  2002های ای، سالهای ماهوارهدهو محققان دانشگاه تاسمانی و آیداهو با استفاده از دا

 عنوان حوادث شدید آتش سوزی تعریف شده است(، یافتند. سوزی با شدت باال )که بهآتش 478جهان را مورد بررسی قرار دادند. در این بین، 

ویند گمل افزایش درجه حرارت، شرایط خشک و بادهای شدید به ما میبه گفته محققان در این مطالعه، تقریبا تمامی شرایط بد شا

سوزی بسیار مهم است. این تیم تحقیقاتی با استفاده از اطالعات ماهانه آب و هوای جهان بین که آب و هوا در وقوع پدیده آتش

بینی سازی کردند. پیشمدل 2070تا  2041ها را برای دوره سوزی جنگل، تغییرات در رفتار آتش2014تا  2000های سال

تا  20سوزی را دارا هستند، با افزایش دهد که در تعداد روزهایی که شرایط مساعد برای وقوع آتشمدلسازی انجام شده نشان می

درصدی حریق مواجه خواهیم شد. به گفته کوچران این شرایط در صورت عدم توقف گرمایش زمین در اواخر قرن حاضر  50

های غرب ایاالت متحده، جنوب شرقی استرالیا، اروپا و هد شد. مناطقی که در خطر بیشتری قرار دارند، در جنگلتر خواوخیم

سوزی مهیب رخ آتش 478اند. بنابر تحقیقات انجام شده از منطقه مدیترانه شرقی از سمت یونان به لبنان و سوریه گسترده شده

ها در نقاطی رخ داده که با تراکم سوزیرا بر جوامع انسانی داشته است زیرا این آتشسوزی بیشترین تاثیر آتش 141داده در جهان، 

 اند. عمده این مناطق در غرب ایاالت متحده و جنوب شرقی استرالیا مشاهده شده است. نسبتا باالی جمعیتی روبرو بوده

ها را به خود درصد از این علت 22که خشکسالی لیها بوده است، در حاهای مهیب، در جنگلسوزیدرصد از این آتش 35باد عامل 

 20توان به باال بودن درجه حرارت و رطوبت پایین اشاره کرد که تقریبا عامل اختصاص داده است. از دیگر عوامل آب و هوایی می

 ها بوده است./سوزیدرصد از این آتش

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۱۶/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۶تاریخ: 

 مرگ ساالنه هفت میلیون نفر در اثر آلودگی هوا

در واقع این افراد از کنند از نظر سطح کلسترول در خون وضعیت خوبی ندارند. مردمی که در مناطق دارای هوای آلوده زندگی می

دهد که آلودگی نشمندان نشان می، نتیجه تحقیقات جدید داایندیپندنتبه گزارش ایانا از .نظر وضعیت قلبی، شرایط مطلوبی را دارا نیستند

نفر در  6500های انجام شده روی های قلبی را با کاهش سطح مطلوب کلسترول خون افزایش دهد. بررسیتواند شانس ابتال به بیماریهوا می

ار کلسترول خون این افراد دهد که مقدسال که در معرض کربن سیاه ناشی از ترافیک قرار دارند، نشان می 84تا  45ایاالت متحده، بین سنین 

های فسیلی شوند و از سوزاندن سوختشناخته می PM2.5طور قابل توجهی با کاهش همراه است. مقدار بیشتر ذرات ریز معلق که با نام به

رشد، با وجود  کند که در کودکان و نوجوانان در حالشوند، با کاهش کلسترول خون در ارتباط است. نتایج این پژوهش اضافه میتولید می

راحتی قابل تشخیص نیست، مشکالت سالمت جدی است. به عقیده بنیاد قلب بریتانیا، آلودگی هوا شواهدی از آلودگی هوا که بسیاری از آنها به

 شماری از تغییرات در بدن، مانند افزایش فشار خون است. یا قاتل خاموش، مسئول تعداد بی

های باالتر ذرات ریز گویند: ما دریافتیم که غلظتمجله علمی پزشکی چاپ شده است، می دانشمندان در مقاله حاضر که در یک

میکرون در دوره زمانی سه ماهه با کاهش مقدار کلسترول خون همراه بود که باعث افزایش خطر ابتال به بیماری قلبی  2.5معلق 

مقدار کلسترول خون در زنان بیشتر از مردان است، اگر چه شود. در این مقاله عنوان شده است که ارتباط بین آلودگی هوا و می

 دهد، ولیاین ارتباط در بین مردان هنوز هم منفی است. این مطالعه در اصل ارتباط بین آلودگی هوا و کلسترول خون را نشان می

ای همیر برای کسانی که ساعتعنوان مثال، خطر مرگ و دهد. بهطور غیرمستقیم رخ میعلت واقعی نیست. گاهی اوقات ارتباط به

حرکت، باعث به خطر انداختن زندگی نشینند، بیشتر است. اما این سبک زندگی بیمتوالی در طول روز به تماشای تلویزیون می

 نشود. پروفسور سر نیلش سامانی، مدیر پزشکی بنیاد قلب بریتانیا گفت: این کامال روشن بود که آلودگی هوا مضر است. ایافراد می

شود و این رقم قابل توجهی است. به عقیده وی باید قاتل خاموش هر ساله باعث مرگ بیش از هفت میلیون نفر در جهان می

های مطالعاتی برای بررسی اثرات ناشی از آلودگی هوا بر سالمت انسان بیشتر شود، چرا که هنوز علم در مورد اثرات آلودگی بودجه

 چندانی دست نیافته است./های هوا بر سالمت، به موفقیت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۱۶/%D۹%۸۵%D۸%B۱%DA%AF 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۳تاریخ: 

 مرجانی آسیب وارد کندهای بزرگ تواند به صخرهگویند: فرسایش میدانشمندان می

آب آلوده و رسوبات به دیواره بزرگ  (Cyclone Debbie) دانشمندان دانشگاه کوئیزلند اعالم کردند که پس از گردباد دبی

 .مرجانی در سواحل کوئیزبند آسیب وارد کرده است

های شدید طی گردباد دبی گریفیث، بارانهای انجام شده توسط محققان دانشگاه اساس بررسی به گزارش ایانا از ای بی سی نیوز، بر

درصد از کل رسوب های حمل شده به اقیانوس  30هزار کیلومترمربع شده است که  11باعث فرسایش شدید در منطقه ای به وسعت 

فرسایش  د:کندر نواحی دیواره بزرگ مرجانی این منطقه پخش شده است. دکتر بروکس از دانشگاه گریفیث از تیم مطالعاتی عنوان می

که  دانیمهای مرجانی کاهش یابد. به گفته بروکس ما میطور قابل توجهی برای حفاظت از صخرهدر نواحی شناسایی شده باید به

های دریایی آسیب برساند. اما رسوبا ت حاوی مقادر قابل توجهی مواد مغذی مانند نیتروژن هستند ها و علفتواند به مرجانرسوب می

اید ها بکند که مساله فرسایش خاک از طرف دولتهای مرجانی مضر است. دکتر بروکس تاکید میساحلی و دیوارهکه برای مناطق 

گزاری اقدامات اجرایی باید مورد توجه قرار جدی گرفته شود. ممانعت از فرسایش خاک یکی از مهمترین مواردی است که در سرمایه

 گیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۶۳۴/%D۸%AF%D۸%A۷%D۹ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۹تاریخ: 

 برابری قیمت چیپس 6برند معروف چیپس سیب زمینی/ افزایش  15توقف تولید 

آمریکا برای تداوم تولید برندهای باقیمانده خود آغاز کرده است؛ اما قوانین ژاپن، زمینی را از کالبی اعالم کرد واردات سیب

 .شود، وضع کرده استزمینی وارداتی که در تولید محصوالت این کشور از آن استفاده میهایی بر حجم سیبمحدودیت

 .برابر کرده است 6در ژاپن، بهای این خوراکی را « زمینیچیپس سیب»کمبود 

نی امسال زمیهفته گذشته هشدار داد پس از نابودی محصول سیب« کالبی»گزارش ایانا از بلومبرگ، شرکت ژاپنی تولید چیپس به 

برند معروف چیپس خود  15هایی که هوکایدو بزرگ ترین منطقه تولید چیپس ژاپن را درنوردید، به طور موقت تولید بر اثر توفان

و  های ژاپن سرازیر کردزمینی، به فروشگاههای باقیمانده چیپس سیبریان را برای خرید بستهکند. این هشدار، مشترا متوقف می

 .های اجتماعی دست به دست شدهای خالی چیپس در شبکهپس از آن، تصاویر قفسه

اما قوانین ژاپن،  زمینی را از آمریکا برای تداوم تولید برندهای باقیمانده خود آغاز کرده است؛کالبی اعالم کرد واردات سیب

« ا،کویکی»شود، وضع کرده است. زمینی وارداتی که در تولید محصوالت این کشور از آن استفاده میهایی بر حجم سیبمحدودیت

 .کندتر کالبی نیز اعالم کرده است تولید برخی از برندهای چیپس خود را متوقف میرقیب کوچک

دالر معادل حدود  12ین ) 1250اکنون به بهای بیش از رسد، همالر به فروش مید 1های چیپس که به طور معمول حدود بسته 

زمینی در ژاپن تا چه زمانی شود. مشخص نیست توقف تولید برندهای چیپس سیبهای اینترنتی عرضه میهزار تومان( در حراج 50

 /.ادامه خواهد یافت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۳۸/%D۸%AA%D۹% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۸تاریخ: 

 تفکرات خاص مدیر آلمانی نستله

 با بیان این که بسیاری از شرکت های مواد غذایی و نوشیدنی به میزان زیادی بر کاهش هزینه ها« نستله»مدیر ارشد اجرایی 

 .تمرکز پیدا کرده اند، گفت: این مساله چشم انداز رشد آن ها را تضعیف می کند

گفت: بسیاری از شرکت های مواد غذایی و نوشیدنی به میزان زیادی بر « نستله»به گزارش ایانا از بلومبرگ، مدیر ارشد اجرایی 

 .را تضعیف می کندکاهش هزینه ها تمرکز پیدا کرده اند که این مساله چشم انداز رشد آن ها 

بسیاری از شرکت ها روی کاهش افراطی و شدید هزینه ها با هدف سود بیش تر در کوتاه مدت  :افزود« اولف مارک اشنایدر»

  .تمرکز پیدا کرده اند

 وی در نخستین حضور خود در نشست ساالنه سهامداران شرکت که در لوزان سوئیس برگزار شد، خاطرنشان کرد: رویکرد یاد شده

 .پایدار نخواهد ماند. او نخستین مدیر ارشد اجرایی نستله طی یک قرن اخیر به شمار می رود که عضو این مجموعه نبوده است

به این سمت گماشته شده است، اظهار  2017ساله آلمانی که از صنایع مراقبت های بهداشتی آمده و از اول ژانویه  51این مرد 

بر کارایی و بهره وری، سرمایه گذاری روی کسب و کار و تجارت هایی که سریع ترین رشد را کرد: این شرکت همزمان با تمرکز 

 .درصد افزایش یافته است 20دارد، ارتقا می بخشد. همچنین نستله برای توسعه تجارت الکترونیک برنامه دارد؛ جایی که فروش 

ر آمریکا از گلندال کالیفرنیا به رازلین ویرجینا و جابه جایی انتقال دفاتر مرکزی خود د  این شرکت در فوریه اعالم کرد که برای

شغل، برنامه دارد. همچنین در حال کار روی ارزیابی کاهش هزینه ها در بازارهای مدیترانه، خاورمیانه و اروپا از سال  1000

 /.ش پیدا کنداست. نمایندگان اتحادیه انتظار دارند با تصمیم های پیش رو صدها شغل در فرانسه کاه 2019

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۸۱۳/%D۸%AA%D۹%۸۱% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶فروردین  ۲۷تاریخ: 

محصول و امنیت غذایی این کشور نقش تراکتور ، سهم وزارت کشاورزی میانمار/ این تراکتورها در بهبود کیفیت  600

 بازی می کنند

تراکتور از  600میانمار ،  Naypyitaw ، طی مراسمی درYoma Strategic Holdings Ltd (1) براساس گزارش شرکت

تولید کننده جهانی ماشین آالت که دفتر مرکزیش در تورین ایتالیا قرار ) New Holland Agriculture سوی برند جهانی

 Yoma Strategic Holdings Ltdبراساس گزارش شرکت .به وزارت کشاورزی ، دام و آبیاری میانمار تحویل داده شد دارد(

)تولید کننده  New Holland Agricultureتراکتور از سوی برند جهانی  600میانمار ،  Naypyitaw(، طی مراسمی در 1)

 رار دارد( به وزارت کشاورزی ، دام و آبیاری میانمار تحویل داده شد.جهانی ماشین آالت که دفتر مرکزیش در تورین ایتالیا ق

( میانمار  AMDو بخش مکانیزاسیون کشاورزی ) New Holland Agriculture، معامله میان  mizzimaبه گزارش ایانا از 

 Yomaتجاری میانمار  در راستای نوسازی بخش کشاورزی میانمار انجام شده است.این طرح همچنین از سوی بزرگترین بانک

Bank  درصد پایین  10حمایت می شود، به این صورت که با تامین مالی به کشاورزان این امکان می دهد تا نسبت به با پرداخت

تر ، در شش فاصله زمانی ماهانه طی سه سال نسبت به استفاده از این تجهیزات اقدام کنند.با توجه به گزارش فائو، بخش کشاورزی 

 25درصد از تولید ناخالص داخلی ،  40، ستون اصلی اقتصاد این کشور به شمار می رود، به طوری که این بخش در حدود میانمار

در این مراسم گفت:  AMD، مدیر کل  U Soe Hlaingدرصد از نیروی کار نقش دارد. 70درصد از کل صادرات و اشتغال  30تا 

زی گسترده کشاورزی میانمار است. این تراکتورها به عنوان یک بخش ضروری در تراکتور ، گام رو به جلو در نوسا 600تحویل "

 hp-75تراکتور  500گفتنی است ، این تراکتورها شامل  "بهبود کیفیت محصول و امنیت غذایی این کشور نقش بازی می کنند.

TT75  90تراکتور  100ساخت هند، و-hp TD90  ، شرکت ساخت ترکیه است.همچنین براساس گزارشNew Holland 

Agriculture  آموزش در زمینه بهره برداری و نگهداری از وسایل نقلیه را تا زمان حصول اطمینان از این که سرمایه گذاری ،

 زمینه تحویل ماشین آالت جدید با ارائه باالترین بازده انجام شده ، برعهده دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۲۷۵۵/۶۰۰%D-۸%AA%D۸%B 
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	سال 96؛ سال ارزانی و فراوانی میوه در ایران/ امسال کمتر از ٣٥ درصد باغهای کشور سرمازده شد
	تب قیمت نوبرانه ها بالا گرفت / گوجه سبز نوبرانه؛ کیلویی ۹۰ هزار تومان

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	صنعت لبنی بز با رشد رو به رو خواهد بود
	تحقق 98 درصد اهداف تولید محصولات دام و طیور در سال 95/ تراز تجاری زیر بخش دامپروری 555 میلیون دلار مثبت شد
	استفاده از شیر گاوهای تحت درمان با آنتیبیوتیک، برای تغذیه گوسالهها ممنوع/ آیا دامداریهای ایران از شیر آلوده برای تغذیه گوساله استفاده میکنند؟
	اختصاص تسهیلات شش میلیارد تومانی برای حذف مرغهای پیر/ ورود شرکت پشتیبانی برای فروش ذرت، سرمایه صندوق را بلوکه کرد
	اختصاص تسهیلات شش میلیارد تومانی برای حذف مرغهای پیر/ ورود شرکت پشتیبانی برای فروش ذرت، سرمایه صندوق را بلوکه کرد
	اختصاص تسهیلات شش میلیارد تومانی برای حذف مرغهای پیر/ ورود شرکت پشتیبانی برای فروش ذرت، سرمایه صندوق را بلوکه کرد
	حذف هر مرغ پیر، معادل صادرات پنج کیلوگرم تخممرغ/ سقوط 1700 تومانی قیمت تخممرغ از 14 فروردین
	صرفهجویی در مصرف سوخت سالنهای مرغداری به میزان 38 درصد/ تردید وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوز تولید جوجههای مقاوم به سرما
	حق شترداری در مراتع نیمه استپی تهران را نداریم
	با مشکل انباشت دام مواجه هستیم/اجرای طرح برچسب گذاری کیفیت گوشت

	تولیدات زراعی (سایر )
	طغیان ملخهای بومی در استان گیلان/ جنوب شرق کشور در امان است/ ورود گروه "SWEC" به تهران برای مبارز با ملخهای مهاجر، از فردا
	نمیتوانیم ذرت را تا ابد در انبارها نگه داریم/ اگر کارشان را بلد نیستند، مشکل را به گردن دولت نیندازند
	200 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی در کشور اجرا شد
	رقم جدید جو آبی «ارمغان» پس از 15 سال تحقیق معرفی شد

	چای
	صادرات ۱۰۰ کیلوگرم چای سفید ایرانی/ هر کیلو چای سفید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
	آغاز خرید تضمینی برگ سبز چای از نیمه اردیبهشت/ افزایش مصرف چای ایرانی
	مساحت دقیق باغات چای کشور مشخص شد
	افزايش نرخ خريد تضميني چاي
	چرخ مزارع چای کاری به سختی می چرخد/ واردات بی رویه معیشت بیش از 50 هزار کشاورز را تهدید می کند

	حبوبات
	خاک
	ضعف نظارت بر مطالعات خاک شناسی، بهدلیل نقص قانون/ توسعه باغات در اراضی شیبدار بدون توجه به پتانسیلهای خاک، محکوم به شکست است
	وقتی اراضی بایر و بیابانی اعراب با خاک ایران سبز می شوند!/قاچاق خاک،چالشی جدی در عرصه منابع طبیعی
	درخشش محققان ایرانی در كنفرانس بینالمللی خاک در مالزی

	خرما
	دلالان خرما از هماکنون با افزایش قیمت به استقبال ماه رمضان رفتند/ ستاد خرمای کشور را فعال کنید!

	خرید تضمینی
	سیاست قیمت تضمینی در بورس جایگزین خرید تضمینی شود/ تلاش برای معافیت مالیاتی ارزیابی داراییها
	خوداتکایی در تولید و رشد 140 درصدی خرید تضمینی گندم در دولت یازدهم/ رشد 283 درصدی متوسط درآمد سالانه گندمکاران

	خشکسالی
	سرخشکیدگی جنگلهای حرا به دلیل پخش بیش از حد خاک

	دانه های روغنی
	تولید 220 هزار تن کلزا در کشور
	پیشبینی تولید 400 هزار تن دانههای روغنی در کشور/ آغاز خرید تضمینی دانههای روغنی از ابتدای سال
	افزایش 3 برابری سطح زیرکشت کلزا در کشور/ 80 درصد بذر کلزا در داخل تولید می شود
	آخرین وضعیت تولید محصولات استراتژیک/ تولید کلزا به بیش از 21 هزار تن می رسد

	روغن
	کارخانه روغن نباتی قو در آستانه تعطیلی؟/تکلیف صدها کارگر چه میشود؟
	سرنوشت کارخانه روغن جهان به کجا رسید؟/مدیران دولتی شیره جان کارخانجات قدیمی را گرفته اند

	زعفران
	سرقت مالکیت زعفران ایرانی توسط کشورهای همسایه/ بورس در توسعه صادرات موفق نبود
	زنگ خطر زعفران چینی
	قیمتهای جدید زعفران اعلام شد
	تولید 95 درصد زعفران جهان در ایران /  برند ملی زعفران را ثبت جهانی کنیم
	آمار نهایی صادرات زعفران اعلام شد/ بازار طلای سرخ ایرانی به ثبات رسید

	زیتون
	سلامت
	آخرین وضعیت آنفولانزای حاد پرندگان/ نرخ منطقی شانهای 8 هزار و 500 تومان
	با نوشیدنی های ضد سرطان آشنا شوید
	استفاده از لبنیات کمچرب برای جلوگیری از افسردگی مفید است
	شناسایی یک ترکیب گیاهی برای مقابله با چاقی
	علت تشنگی دائمی چیست؟
	با این خوراکی ها کبدتان را سم زدایی کنید
	کاهش وزن و لاغری با رژیم «هندوانه»!

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	سایه استرسهای حاصل از صیادی بر سر دلفینهای خلیج فارس
	ماهیان خاویاری نیازمند افزایش اقدامات حفاظتی
	صادرات تنها 834 کیلوگرم خاویار به فرانسه و لوگزامبورگ
	آخرین وضعیت صادرات خوراک آبزیان به روسیه/ صادرات خوراک دام و طیور آب رفت

	شکر (چغندر / نیشکر)
	صدور مجوز برای واردات 550 هزار تن شکر/ اعطای مجوز واردات به کارخانهها
	اعطاي مجوز واردات شكر به كارخانهها
	تغییر ساختار شکر بدون تغییر مزه، اما با کالری کمتر + نمودارهای فرآیندهای فروش شیرینی و تنقلات

	شیر و فراورده ها
	مشوق صادراتی لبنیات به زودی پرداخت میشود/ کاهش واردات کره با تولید شیرخشک
	آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام/ افزایش تعرفه واردات جو دامداران را به خاک سیاه می نشاند

	صادرات و واردات
	صادرات جو، ذرت، کنجاله سویا و روغن خام آزاد شد
	واردات 609 هزار تن موز در سال قبل/ 1266 میلیارد تومان گوشت منجمد خارجی سر سفره ایرانیها
	تصمیم هند به عدم واردات کود اوره از ایران/ دهلینو به دنبال خودکفایی در تولید کود اوره است
	دستورالعمل معافیت واردات دانه و روغن خام در ازای خرید دانه داخلی ابلاغ شد/ حمایت وزارت جهاد کشاورزی از واردکنندگان کنجاله + جدول
	مشکلی در واردات گوشت قرمز از برزیل نداریم/حضور ناظران بهداشتی ایران در 11 کشور صادرکننده
	مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: ایران به دلیل حضور ناظران بهداشتی مقیم در کشورهای مبداء واردات، مشکلی برای واردات گوشت قرمز ندارد.

	واردات 2 هزار تن دارچین از چین و اندونزی
	کدام کشورها به ایران نارگیل رنده شده صادر می کنند؟
	استرالیا و ژاپن خریداران Tea Bag ایرانی

	صنایع غذایی
	میزان بهبود کیفیت مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی/با سرمایه گذاری کشاورزی می تواند غذای کافی برای همه فراهم کند/ با وجود پیشرفت ها اما همچنان سوء تغذیه گریبان گرفته است
	200 نانوایی به دستگاه تصفیه آب مجهز می شود
	دو نرخی شدن نان عاملی برای ایجاد رانت/ تولید نان صنعتی در کشور شناسنامه دار شود
	افزایش قیمت نان در راه است/۹۱ درصد نانواییهای کشور یارانهپز هستند
	دبیر جدید انجمن کره گیاهی معرفی شد

	عسل
	علوفه
	قارچ
	بورس قارچ دوباره تعطیل شد/ افزایش زیان تولیدکنندگان به 2000 تومان در هر کیلوگرم قارچ

	گل و گیاهان صنعتی
	افتتاح بزرگترین پایانه صادراتی گل و گیاه ایران تا نیمه امسال/ ورود قاچاق گیاهان زینتی به کشور
	کشت گیاهان دارویی به جای محصولات کشاورزی پُرآب بَر
	افزایش پنج برابری قیمت گل از تولید تا مصرف
	نجات صنعت گل و گیاه زینتی ایران با 10 درصد از سهم بازار گل و گیاه زینتی روسیه
	آغاز به کار سمپوزیوم بینالمللی گل و گیاه زینتی بومی ایران/ حضور 100 تولیدکننده داخلی و 25 مهمان خارجی
	بازار 80 میلیونی داخلی اولویت توسعه کشت گیاهان دارویی/ بازگشت به جایگاه ایران در طب سنتی جهان
	نخستین سمپوزیوم بینالمللی گل و گیاهان زینتی بومی ایران برگزار میشود/ حضور 30 دانشمند خارجی در بزرگترین رویداد علمی کشور
	تدوین برنامه جامع توسعه کاشت و فرآوری گیاهان دارویی در اراضی شیبدار مازندران

	گندم
	5 میلیون و 130 هزار هکتار گندم در کشور کشت شده است
	کشت گندم در 5 میلیون و 130 هزار هکتار از اراضی در کشور
	سن، دو میلیون و 200 هزار هکتار از مزارع گندم کشور را تهدید میکند/ کشاورزان فرصت مبارزه با علفهای هرز را از دست ندهند
	داد وستد ۳۰ هزار تن گندم خوراکی در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران
	گندم در دوراهی واردات و صادرات/ صادرات گندم منفعتی برای کشور ندارد

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	سود گوشت قرمز برای دامدار یک درصد و برای دلال 20 درصد/ گوشت گوساله باید کیلویی 30 هزار تومان باشد نه 38 هزار تومان
	سود دامدار ازگوشت قرمز
	نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوساله ۳۳ هزار تومان/ سازمان حمایت پاسخگو باشد

	گوشت مرغ
	واسطهها بیشتر از مرغداران سود کردند/ افت قیمت مرغ در سال 94
	11 عامل افزاینده هزینه تولید گوشت مرغ در ایران
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن / قیمت مرغ به ۷۰۵۰ تومان رسید

	ماشین آلات
	بررسي ميزان و دلايل افت دانه در كمباين هاي برداشت گندم در استان سمنان

	متفرقه
	اپلیکیشن «اتاق» امروز رونمایی میشود
	اجرای طرح ضیافت ماه رمضان
	کاوه مدنی بهعنوان برنده جایزه هوبر اعلام شد/ جوان بودن، تولید مقالات پرارجاع و کاربردی بودن سه شرط دریافت جایزه
	تحقیر محیط زیست در عصر روشنگری/ محیط زیست چگونه به حوزه نظریه ها راه یافت؟/ آیا مشکلات زیست محیطی بر اساس آسیب های بالقوه شان رتبه بندی می شوند؟
	نمره منفی باغ وحشهای ایران

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	رزمایش پدافند زیستی مدیریت آفت نوظهور ملخ آسیایی برگزار شد
	نقشه راه تجارب آب مجازی ترسیم میشود
	هلند، میزبان دومین کنفرانس بینالمللی آب مجازی
	نخستین کنفرانس بینالمللی آب مجازی نهم و دهم اردیبهشت برگزار میشود/ تبادل تجارب ایران و جهان درباره آب مجازی
	حقآبه کشاورزی به صورت حجمی تخصیص مییابد
	تکمیل و بهرهبرداری از 2 پروژه بزرگ آبیاری و زهکشی در جنوب خوزستان
	بررسی اثر سد به روی سیل نیازمند مطالعه
	۶۳۵ میلیارد ریال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به عنوان بدهی دولت منظور شد/ ایران با برزیل و ارمنستان موافقت نامه همکاری در زمینه دام و دامپزشکی امضا می کند
	نشست مجمع برگزار کنندگان روز جهانی بز در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
	نخستین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی 20 اردیبهشت در دانشگاه اردکان برگزار می شود
	افزایش 20 میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی
	هلند، میزبان دومین کنفرانس بینالمللی آب مجازی
	کم شدن شکاف دیجیتالی بین روستاها و شهرها
	مراسم انتخاب و معرفی مدرسان برتر آموزشهای علمی کاربردی، کارکنان، بهرهبرداران و کار دانش کشاورزی برگزار میشود
	کلید نجات جنگل در دست مردم
	استان گیلان میزبان "کنفرانس ملی جنگلهای ایران، گذشته، حال و آینده"
	جلالی: طرح تنفس به ما تحمیل نشده است/ اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح تنفس، قطعاً دریافت میشود/ مجریان طرحهای جنگلداری بازوان سازمان جنگلها هستند
	واکنش رییس گمرک به خبر واردات مربا

	نهاده
	نگرانی در خصوص وضعیت آفت کش ها بی مورد است/ فروشگاه های غیر مجاز سموم برچیده شدند

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	افزایش توانایی روزنامهنگاران برای ارسال پیام مثبت به کشاورزان/ درخواست ایجاد انجمن صنفی روزنامهنگاران آفریقایی کشاورزی در همایش آفریقای جنوبی/ روزنامهنگاری توسعه به آفریقا رسید
	چین الگوی کشت را ارتقا میبخشد/ ارتقای کشت به محصولات استراتژیک سویا، پنبه، کلزا، نیشکر و لاستیک طبیعی اختصاص دارد
	چین الگوی کشت را ارتقا میبخشد/ ارتقای کشت به محصولات استراتژیک سویا، پنبه، کلزا، نیشکر و لاستیک طبیعی اختصاص دارد
	چین الگوی کشت را ارتقا میبخشد/ ارتقای کشت به محصولات استراتژیک سویا، پنبه، کلزا، نیشکر و لاستیک طبیعی اختصاص دارد
	هزینه نیروی کار باید جزو هزینه تولید شیر در نظر گرفته شود
	پروژه ای با هدف بررسی کسب و کار کشاورزی برای کشاورزان جدید /این پروژه با هدف جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهر انجام می شود/ جوانان به کشاورزی روی خوش نشان می دهند
	سرمایه گذاری مشترک دانشگاه صنعتی و بخش خصوصی مالزی برای کشاورزی خورشیدی در مقیاس بزرگ/ انرژی خورشیدی تجاری شد
	جنبش های بازگشت به کشاورزی ارگانیک درجهان/ هانس مولر سوئدی جنبش اصلاح سیستم کشاورزی را پایه گذاری کرد/نازیها و فشار کارخانه های شیمیایی آلمان از توسعه کشاورزی بیودینامیک ممانعت به عمل آوردند
	قهوه یمنی؛ جنگ و چالش های پیش رو
	راهگشایی برای روی آوردن جوانان به کشاورزی/ ایالات متحده آمریکا در آستانه بزرگترین میزان بازنشستگی کشاورزان در تاریخ این کشور
	راهگشایی برای روی آوردن جوانان به کشاورزی/ ایالات متحده آمریکا در آستانه بزرگترین میزان بازنشستگی کشاورزان در تاریخ این کشور
	راهگشایی برای روی آوردن جوانان به کشاورزی/ ایالات متحده آمریکا در آستانه بزرگترین میزان بازنشستگی کشاورزان در تاریخ این کشور
	افغانستان کارشناسان گندم را برای افزایش محصول بسیج کرد/ دانشمندان افغانستانی برنامه جدیدی برای بالابردن میزان برداشت گندم دارند
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