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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 های امروز بشرکمبود آب یکی از بزرگ ترین چالش

جمعیت جهان و های اساسی برای توسعه پایدار است. این چالش، همزمان با ادامه رشد کمبود روز افزون آب، اکنون یکی از چالش

 .شودهای غذایی و تشدید اثرات تغییرات آب و هوایی، شدیدتر هم میارتقای معیارهای زندگی، تغییر رژیم

ها هایی همچون جنگلب، خون اکوسیستم، آب برای تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی، حیاتی است. آفائوبه گزارش ایانا از 

ای رو به های حال و آینده وابسته به آن است. اما منابع آب تازه با سرعت هشدار دهندههاست که غذا و امنیت غذایی نسلو دریاچه

ادامه رشد های اساسی برای توسعه پایدار است. این چالش، همزمان با کاهش است. کمبود روز افزون آب، اکنون یکی از چالش

 شود.های غذایی و تشدید اثرات تغییرات آب و هوایی، شدیدتر هم میجمعیت جهان و ارتقای معیارهای زندگی، تغییر رژیم

دانستید که بسته به رژیم غذایی، هر نوشیم. آیا میرسد بیش از آبی است که میآبی که از طریق مواد غذایی روزانه به بدن ما می

جمعیت جهان  2050شود تا سال اش تهیه شود؟ تخمین زده میزار تا پنج هزار لیتر آب نیاز دارد تا غذای روزانهفرد روزانه به دو ه

دهد درصد افزایش یابد. شواهد نشان می 50میلیارد نفر برسد و انتظار داریم همزمان با این رشد، تقاضا برای غذا، بیش از  10به 

در کشورهای دارای تنش آبی زندگی  2025د، بیش از دو سوم جمعیت جهان تا سال که اگر الگوهای کنونی مصرف تداوم یاب

ای که حوزه 4اکنون دست به کار شویم. باید از هم 2030خواهند کرد. برای رسیدن به جهانی بدون معضل گرسنگی تا سال 

 توانیم برای حفظ این منبع ارزشمند در آن دست به اقدام بزنیم عبارتند از:می

 کشاورزی -1

درصد( از  95درصد ) در برخی کشورهای در حال توسعه تا  70کشاورزی هم علت و هم معلول کم آبی است. کشاورزی عامل 

مثال  هایی داشته باشیم.کنیم، پیشرفتتوانیم با توجه به میزان آبی که برای تهیه غذا مصرف میبرداشت منابع آبی است. اما می

است کنند، بدان معندانستید که انتخاب غالتی که آب کمتری مصرف میدی بر آب مصرفی دارد. آیا میانتخاب بذر غالت تاثیر زیا

هزار لیتر آبی که برای تولید  13لیتر آب نیاز داریم؟ این مقدار را با  250که مثال برای تولید یک کیلوگرم عدس تنها یک هزار و 

 کنیم، مقایسه کنید.یک کیلو گوشت گاو استفاده می

 تغییرات آب و هوایی -2

درجه  6تا  1.6شود این تغیرات، بین بینی میشود. پیششود کمبود آب، در نتیجه تغییرات آب و هوایی تشدید میتصور می

درصد  20درصد از جمعیت زمین با  7شود تر شدن زمین باعث میگراد دمای هوای زمین را افزایش دهد. هر یک درجه گرمسانتی

های متعدد و سخت، بر روی تولیدات کشاورزی تاثیر دارد چون افزایش دما به تجدیدپذیر آب مواجه شوند. خشکسالیکاهش منابع 

وری مصرف آب و تولیدات کشاورزی باید در استفاده مجدد از معنای نیاز بیشتر گیاهان به آب است. ما عالوه بر پیشرفت در بهره

که  تواند مانع شودشود ولی میا پیشرفت کنیم. انجام این اقدامات، مانع از خشکسالی نمیهمنابع آب تازه و بازیافت آب از فاضالب

 اقتصادی منجر شود. -خشکسالی به قحطی و معضالت اجتماعی

 هدر دادن غذا -3

رود یا دور ریخته کاهش دورریز غذا تاثیر مهمی بر مصرف خردمندانه آب دارد. ساالنه یک سوم از تولیدات غذایی یا از بین می

شود که این به معنای هدررفت میزان آبی معادل سه برابر حجم دریاچه ژنو در هر سال است. باید به یاد داشته باشیم که وقتی می
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توانیم با تغییرات جزئی در زندگی روزانه ریزیم. همه ما میبعی که برای تولید آن الزم بوده را هم دور میریزیم، مناغذا را دور می

 خود اتالف غذا را کاهش دهیم؛ از درست کردن غذا با مواد غذایی باقیمانده تا خرید چیزهایی که واقعا به آنها نیاز داریم. 

 های غذاییسیستم -4

شود. عالوه بر این، تصمیمات کلیدی مانند انتخاب مکان و زش غذایی به نحو غیر موثری استفاده میآب معموال در زنجیره ار

زان و ویژه وقتی که میشود؛ بهتکنولوژی مناسب، اغلب بدون در نظر گرفتن امکان دسترسی به منابع آبی و کیفیت آن اتخاذ می

شود کمک کنیم و دامات مفیدی که توسط بخش خصوصی انجام میتوانیم به اققیمت آب یک عامل محدود کننده نیست. ما می

 های کاری خود لحاظ کنند.دیگران را تشویق کنیم تا این تدابیر را در برنامه

یط های سازگار با محوری بیشتر و به روشکند تا اطمینان یابد استفاده از آب در کشاورزی با کارایی و بهرهفائو با کشورها کار می

شود. این امر شامل تولید غذای بیشتر با آب کمتر، توانمند ساختن جوامع کشاورزی در مقابله با سیل و خشکسالی ام میزیست انج

 شود.و استفاده از تکنولوژی آب پاک که حافظ محیط زیست باشد هم می

تا این منبع ارزشمند را چنان موضوع کمبود آب، محور اصلی توجه به توسعه پایدار است. ما باید هم اکنون دست به کار شویم 

 های آینده نیز باشد./حفط کنیم که در اختیار نسل

http://www.iana.ir/fa/news/43162/%DA%A9%D9%85%D8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 ها شدآبه تاالبنیرو مکلف به تامین حق وزارت

های کشور که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد امروز در صحن علنی مجلس در ادامه بررسی الیحه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب

، احیاء و ها کردند. همچنین امروز کلیات الیحه حفاظتآبه تاالبشده است، نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف به تامین حق

 .های کشور به تصویب نمایندگان ملت رسیدمدیریت تاالب

رأی  130های کشور را با به گزارش ایانا از خانه ملت، امروز در صحن علنی مجلس با کلیات الیحه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب

 .نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد 200رأی ممتنع از مجموع  6رأی مخالف و  20موافق، 

اید ها سرمایه ملی هستند بنابراین بوقفچی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی گفت:تاالب

ها توجه جدی شود و باید این را نیز در نظر داشت که این الیحه در جهت تحقق اصل ها و احیای دریاچهبه موضوع نگهداری تاالب

های ت ابتدایی صبح امروز نمایندگان مردم در جریان بررسی الیحه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالبدر ساعا.قانون اساسی است 50

این الیحه، موافقت شد.  2نماینده حاضر در جلسه با ماده  201رأی ممتنع از مجموع  7رأی مخالف و  6رأی موافق،  125کشور با 

ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تاالباین الیحه آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست  2در ماده 

 نیز مکلف است نسبت به تخصیص آن اقدام کند.

 های کشورتعیین نحوه مجازات متخلفان حوزه تاالب

رای  20رای موافق،  125های کشور با الیحه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب 4نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین با ماده 

 .نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند 202رای ممتنع از مجموع  14مخالف و 

این الیحه حفاظت،احیا و مدیریت تاالب های کشور؛ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و  4براساس ماده 

قضایی به پرداخت جریمه به میزان مقررات مصوب پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع 

برابر خسارات وارده  8تا  6برابر خسارات وارده و در صورت تکرار عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان  5تا  3

ماده با های کشور به دو سوم رأی نمایندگان، این با توجه به نیاز تبصره یک الیحه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب.محکوم می شوند

 نماینده حاضر در صحن علنی رای آورد. 202رأی ممتنع از مجموع  7رأی مخالف و  21رأی موافق،  135

ها و خسارات موضوع های کشور، درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمهبراساس تبصره یک الیحه حفاظت،احیا و مدیریت تاالب

شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل جه هر سال مشخص میاین قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بود

بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تاالب ها در اختیار صد درصد آن با پیش

 گیرد.صندوق ملی محیط زیست قرار می

 های کشورربومی مُضر به تاالبممنوعیت واردکردن گونه های گیاهی و جانوری غی

 3آنها با ماده  .ها را نیز ممنوع کردندهای گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تاالبنمایندگان مردم در خانه ملت وارد کردن گونه

حاضر در نماینده  203رای ممتنع از مجموع  5رای مخالف و  7رای موافق،  129های کشور با الیحه حفاظت،احیا و مدیریت تاالب

دراین ماده آمده است: وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مُضر به تاالب ها ممنوع است. .صحن علنی موافقت کردند

 سال یکبار بازنگری می شود 2های مذکور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و هر فهرست گونه

http://www.iana.ir/fa/news/43046/%D9%88%D8%B2% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

تولید بیش   /باز تعریف الگوی کشت با استفاده از مفهوم آب مجازی/ دستیابی به خودکفایی به هر قیمت، خطرناک است

 های آب مجازیششم/ تشکیل بانک دادهاز یک کیلوگرم گندم به ازای هر مترمکعب آب در برنامه 

دهد اما هنوز به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، آب مجازی مفهومی است که تبادالت تجاری بین کشورها را تحت تاثیر قرار می

ا آب بط بالملل حاصل نشده است. اما از این الگو و تعاریف مرتتفاهمی جهانی برای به کارگیری مبانی این مفهوم در تجارت بین

 .برد و الگوی کشت را با توجه به آن، باز تعریف کرد توان در سطح ملی بهرهمجازی می

تواند انقالبی در بخش کشاورزی ایجاد کند. چرا که با تکیه بر این مفهوم، تولید ارزش مفهوم آب مجازی و توجه به قواعد آن می

نیت غذایی و غیره، باید مد نظر قرار گیرد تا برای مصرف آب برای تولید افزوده بیشتر، توجه به از دست نرفتن مشاغل، تامین ام

های موجود در بخش کشاورزی ممکن است با تکیه بر محصولی خاص، تصمیم نهایی گرفته شود. به این ترتیب، برخی زیرساخت

بتنی بر برنامه مشخصی به نام الگوی هایی که تا کنون در این بخش رخ داده، ممفهوم آب مجازی، غیر قابل مصرف شود زیرا توسعه

شود(، انجام نشده است. به این ترتیب ممکن است با تکیه بر مفهوم آب مجازی ها ابالغ میکشت )که از سوی دولت تدوین و به استان

ورز اس کشاتواند بخش کشاورزی را دچار آشفتگی کند. اما عبها را تغییر دهیم. پس آب مجازی میناگزیر باشیم برخی زیرساخت

 در پاسخ به ایانا بیان کرد: قرار نیست برای "المللی آب مجازینخستین کنفرانس بین"معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری 

خواهیم اقدامات موجود را بر اساس یک اعمال نظریه آب مجازی در کشور، بخش کشاورزی را دچار به هم ریختگی کنیم. بلکه می

 شناسی کنیم.و آسیب نظریه جدید ارزیابی

ریزی انجام دهیم. یکی از اتفاقاتی که در آب مجازی به طور بارز های موجود برنامهکنیم در حد ظرفیتوی ادامه داد: ما تالش می

ب های نظریه آگیرد، بحث تناسب مناطق با اتنخاب نوع محصوالت است. در واقع الگوی کشت یکی از زیر بخشمورد توجه قرار می

 ی است. مجاز

کنند که نقشه راهی را با تکیه بر مفهوم آب مجازی به سازان تالش میبه گفته کشاورز، ایران در ابتدای راه قرار دارد و تصمیم

ها، شود، زیرساختهایی که با تکیه بر مفهوم آب مجازی نوشته میبخش کشاورزی معرفی کنند. قطعا برای عملیاتی کردن برنامه

 های متناسب نیز تدوین خواهد شد.و آیین نامهقوانین و مقررات 

ای نیست که ظرف دو سال بتوان آن را اجرا شود، نسخهای که با تکیه بر مفهوم آب مجازی تدوین میالبته وی تاکید کرد: نسخه

 های آن در درازمدت عملیاتی خواهد شد.کرد بلکه سیاست

سال قبل در دنیا مطرح شده است و هنوز اجماع  30آب مجازی حدود معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظریه 

جهانی برای استفاده از این مفهوم، در تبادالت تجاری حاصل نشده است اما مردم بدون پرداختن به مبانی این نظریه، عمال تعامالت 

 اند.تجاری خود را بر اساس مفهوم آب مجازی تنظیم کرده

زی یک مفهوم روان و ساده نیست که به راحتی قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. در مفهوم آب وی یادآور شد: مفهوم آب مجا

گیرد. همه کشورها نسبت به امنیت غذایی و های مالی و اعتباری، امنیت کشورها و غیره تحت الشعاع قرار میمجازی سیاست

گیرد. در وری نیز مورد توجه قرار میین و بهرهاشتغال خود حساس هستند.کشاورز بیان کرد: در مسئله آب مجازی بحث زم

شویم. در واقع استفاده از تکنولوژی در مسئله آب مجازی یک رویکردهای مرتبط با این مفهوم، وارد رقابت تکنولوژی هم می

 ، بسیار تعیینشودآید.وی افزود: اقلیم و اثرات آن در تصمیماتی که در چارچوب مفاهیم آب مجازی گرفته میشاخص به حساب می
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دار به کننده است با توجه به روند تغییرات اقلیمی و خشک شدن زمین، تولید محصوالتی که دارای مزیت نسبی هستند، اولویت

 توان گفت تجارت محصوالت کشاورزی در این چارچوب، کار راحتی است.آیند اما نمیحساب می

توان ماع جهانی برای استفاده از مفهوم آب مجازی حاصل نشده است، میمعاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است: از آنجا که اج

این مفهوم را به راحتی در سطح ملی اجرا کرد تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیم. با کمک نظریه پردازان داخلی و خارجی باید 

کنیم که این نقشه راه، در راستای مفاهیم ابعاد نظریه آب مجازی شناسایی شود تا بتوانیم نقشه راه مناسبی برای کشور تدوین 

 توسعه پایدار و حفظ پایداری محیط زیست باشد.

 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال استفاده از مفهوم آب مجازی

ه است نیامدالمللی تفاهمی رسمی برای استفاه از مفهوم آب مجازی در تبادالت تجاری بدست به گفته کشاورز اگرچه در سطح بین

اما بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، به نحو بارزی وارد استفاده از مفهوم آب مجازی در تبادالت ملی خود 

و برخی زیان  هایی کسب کردهاند.وی البته در ادامه توضیح داد: برخی کشورها در استفاده از مفهوم آب مجازی موفقیتشده

وری آب را افزایش داده و ارزش افزوده باالیی در بخش اند بهرهاند که توانستهدر تجارت آب مجازی موفق بودهاند. کشورهایی کرده

تاز بازارهای جهانی بوده و انحصاری در کشاورزی ایجاد کنند.معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در هلند که به نحوی یکه

 کند،در واقع این کشور علم و ژنتیک گیاهی را به سایر کشورهای جهان صادر میصادرات محصوالت کشاورزی ایجاد کرده است و 

 شود.زمینی، گندم و گوشت توسط این کشور انجام نمیصادرات محصوالتی نظیر سیب

ه در وی بیان کرد: برخی کشورها آب دارند ولی زمین مناسب برای تولید محصوالت خود را در اختیار ندارند. ژاپن، اندونزی و کر

گیرند. این کشورها ناگزیرند محصوالت مورد نیاز خود را از بازار جهانی تامین کنند. کشورهای شمال آفریقا، این گروه جای می

شود نیز به دلیل آنکه آب ندارند، به واردات منطقه منا و جنوب خلیج فارس که در اغلب گزارشات آب مجازی نام آنها درج می

امین نیازهای خود وابسته هستند. اگر این دو گروه را از مسئله تجارت آب مجازی خارج کنیم، سایر محصوالت کشاورزی برای ت

 توانند تبادالت تجاری خود را تنظیم کنند.کشورها با استفاده از مفهوم آب مجازی، می

د: در حال حاضر به دلیل آنکه تمام کشاورز در ادامه به نکته دیگری که مرتبط با مبحث امنیت غذایی کشورها بود اشاره کرد و افزو

درصد از حجم کل صادرات در جهان، به محصوالت کشاورزی  9دهند، فقط کشورها به مقوله تامین امنیت غذایی خود اهمیت می

 کنند.اختصاص دارد و تمام کشورهای جهان برای رفع نیازهای خود محصول تولید می

شود که بازار تجارت محصوالت ت کشاورزی و توجه به خود اتکایی، سبب میوی تاکید کرد: خود مصرفی کشورها در محصوال

 کشاورزی محدود شود و کشورهای نیازمند نتوانند به راحتی مایحتاج خود را از بازارهای جهانی تامین کنند.

ها، اما ابت آزاد و حذف یارانهمعاون وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: با وجود قوانین سازمان تجارت جهانی درباره پیروی از قوانین رق

های آب مجازی هم این است که برخی کشورها عمال اروپا یارانه را برای بخش کشاورزی خود حذف نکرده است. نگرانی تئوریسین

 با پرداخت یارانه، برای کشورهای کم درآمد انگیزه ایجاد کرده و این کشورها را به خود وابسته کنند.

های خاص های هر کشور متغیر است( حمایتشورهای جهان برای محصوالت پر اهمیت )با توجه به سیاستوی تاکید کرد: تمام ک

 دهند.در نظر گرفته و به این محصوالت یارانه می

 ریزی آب محوربرنامه

ای که همتاسفانه نسخ وری تاکید کرد و افزود:ریزی متناسب با ظرفیت منابع و پایداری آن، با تمرکز بر اصل بهرهکشاورز بر برنامه

های وزارت برای خودکفایی گندم نوشته شده بو، این شرایط را نداشت.این مقام مسئول یادآور شد: در حال حاضر سیاست
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هزار هکتاری گندم آبی کشور کاهش  460جهادکشاورزی تغییر کرده است. به دستور وزیر جهاد کشاورزی باید سطح دو میلیون و 

 هزار هکتار برسد. در شکر امکان توسعه کشت بهاره وجود نداشته و باید این توسعه متوقف شود. 900ون و یافته و به یک میلی

وری، میزان تولید هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم آبی و افزایش بهره 360وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی توانسته با کاهش 

کرد: هنر ما این است که در حوزه محصوالتی که غذای مردم است،  گندم را افزایش دهد.معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید

کند، حمایت کنیم. همچنین برای محصوالتی ور کنیم و از محصوالتی که امنیت غذایی کشور را تامین میکشاورزی را پایدار و بهره

از وری باال )تواند گوجه فرنگی با بهرهمیگری را در دستور کار خود قرار دهیم. اگر کشاورز ایرانی که جنبه تجاری دارند، تسهیل

تواند محصول خود را صادر کند.وی افزود: خط قرمز ما تولید پایدار و میزان برداشت محصول به ازای منظر آب( تولید کند، می

رم گندم کیلوگ 1.1گرم شکر و  900کیلوگرم سیب زمینی،  6مصرف هر متر مکعب آب است. در آینده باید از هر متر مکعب آب 

 تولید کنیم تا عالوه بر ذخیره آب، اشتغال هم حفظ شود. در غیر این صورت کشاورزی پایدار نخواهد بود. 

این مقام مسئول تاکید کرد: دستیابی به خودی خود بد نیست اما باید دید که به چه قیمتی به دنبال دستیابی به خودکفایی 

ت وری، افزایش تولید نوعی موفقیویم، این موفقیت ارزشی ندارد اما با اصالح بهرههستیم. اگر با افزایش سطح زیر کشت خودکفا ش

 ها، غیر منطقی استاصرار به خودکفایی بدون توجه به ظرفیتآید.به حساب می

محمد شریعتمدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز در این نشست خبری اصرار بر خودکفایی بدون توجه 

 ه منابع موجود را غیر منطقی دانست و افزود: در حال حاضر هیچ نسخه خودکفایی روی میز دولت وجود ندارد.ب

توانند از آن، برای حل بحران به گفته وی آب مجازی نسخه عالج بخش و نهایی نیست بلکه یک نسخه مکمل است که کشورها می

وری، بازچرخانی آب، هایی نظیر ارتقای بهرهبحران آب باید به مکانیزم آب استفاده کنند.شریعتمدار بیان کرد: کشورهای دارای

های مدیریت منابع آب، با تکیه بر مفاهیم آبخیزداری و غیره برای حل این بحران توجه جدی داشته باشند. بعد از اجرای برنامه

 ریزی شوند.توانند به نحو درستی وارد عمل و برنامهتجارت آب مجازی، می

ها و معایب تئوری آب مجازی که حتی ممکن است وابستگی کشور به بیگانه را نیز به همراه داشته باشد، اشاره به مزیت وی با

هدف از برگزاری اولین کنفرانس آب مجازی را تدوین یک راهبرد ملی در زمینه آب مجازی اعالم کرد تا با استفاده از این راهبرد، 

، میزان 2011تا سال  1986سال اخیر، یعنی از سال  30عمل شویم.به گفته شریعتمدار طی در دوران ترمیم منابع آب، وارد 

درصد بیشترین سهم و  34هزار متر مکعب افزایش یافته است. آمریکا با  989میلیارد متر مکعب به  438تجارت آب مجازی از 

اند.وی افزود: در ایران نیز میزان واردات آب مجازی از درصد کمترین سهم تجارت آب مجازی را به خود اختصاص داده 3.8آفریقا با 

میلیارد متر مکعب افزایش یافته است. همچنین صادرات آب مجازی  37میلیارد متر مکعب به  12از  1392تا سال  50اوایل دهه 

راهبردی کشاورزی و  در این مدت از یک میلیارد متر مکعب به چهار میلیارد متر مکعب رسیده است.سرپرست مرکز ملی مطالعات

کنند به مرز بحران آب آب تاکید کرد: کشورهای موفق در استفاده از مفهوم آب مجازی کشورهایی هستند که ضمن آنکه تالش می

اند. یکی از راهکارهایی که کشورها به بحران آب نرسند یا از این بحران خارج شوند، ارتقای وری آب خود را افزایش دادهنرسند، بهره

کیلوگرم  1.7وری متوسط بخش کشاورزی به ازای مصرف هر متر مکعب آب، وری آب است.وی گفت: در بخش کشاورزی بهرهرهبه

وریشان کمتر اند و برخی نیز میزان بهرهوری بخش کشاورزی خود را به بیش از این عدد رساندهاست. برخی از کشورها میزان بهره

ه ازای مصرف هر متر مکعب آب است.شریعتمدار افزود: باید ابتدا مسئله ترمیم منابع آب از یک و حتی حدود هفت دهم کیلوگرم ب

ر توانیم بکشور حل شود تا با تکیه بر مسئله تجارت آب مجازی، مسایل ساماندهی شود زیرا با تکیه بر مفهوم آب مجازی، نمی

بسیار مهم است. گاهی باید با تکیه بر مفهوم آب مجازی بحران غلبه کنیم.به گفته وی مسئله امنیت غذایی در مفهوم آب مجازی 

تمام نیازهای خود را از خارج وارد کرد و یا اینکه مایحتاج خود را در داخل تولید کنیم. اما تمرکز به مسئله خودکفایی محصوالت 
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آب ادامه داد: دستیابی  کشاورزی آن هم به هر قیمتی، تصمیمی خطرناک است.سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و

 گرایی است.آل به خودکفایی به هر قیمت پایدار نبوده و استفاده از واژه خودکفایی، فقط نوعی ایده

وجه وری آب در آن توی تاکید کرد: دستیابی به خودکفایی خوب است، مشروط بر اینکه خودکفایی پایدار باشد و به مسئله بهره

گرم به ازای مصرف هر متر مکعب آب  300حدود  68وری آب برای تولید گندم در ایران، در سال رهشود.شریعتمدار ادامه داد: به

، 78های گرم به ازای مصرف هر متر مکعب آب رسید. سه سال بعد به دلیل بروز خشکسالی )سال 530این رقم به  77بود. در سال 

 84و  83های گرم رسید. در سال 450اهش پیدا کرد و به رقم وری آب به ازای مصرف هر متر مکعب آب ک( میزان بهره80و  79

نیز  92و  91گرم بود. در سال  640که به خودکفایی گندم دست یافتیم، میزان تولید گندم به ازای مصرف هر متر مکعب آب 

ی مصرف هر متر گرم رسید.وی گفت: شاخص تولید ماده خشک به ازا 400میزان تولید گندم به ازای مصرف هر واحد آب، به 

شود و از تقسیم میزان ماده تولید شده به حجم آب وری آب در نظر گرفته میمکعب آب، شاخصی است که برای تعیین بهره

آید.سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب یادآور شد: در سال جاری به ازای مصرف هر متر مصرف شده، بدست می

وری گندم به ازای مصرف هر متر خشک تولید شده است. وی تاکید کرد: در برنامه ششم باید بهره گرم ماده 750مکعب آب حدود 

هزار  6های قبل برای تولید گندم به ازای هر هکتار مکعب آب به یک کیلوگرم و باالتر برسد.به گفته شریعتمدار از آنجا که در سال

نج هزار متر مکعب رسیده است، اقدامات وزارت جهاد کشاورزی مثبت و شد و در حال حاضر این رقم به پمتر مکعب آب مصرف می

در راستای تامین پایداری بخش کشاورزی بوده است. زیرا این وزارتخانه در مزارع الگویی توانسته میزان مصرف آب در هر هکتار 

 مزرعه گندم را بدون کاهش تولید به چهار هزار متر مکعب هم برساند.

ت ریزی شده باشد، قابل اتکاسیی اگر در راستای امنیت پایدار غذایی کشور باشد و بر محور توسعه پایدار برنامهوی افزود: خودکفا

 رود.در غیر این صورت، به راحتی از دست می

 های آب مجازیتشکیل بانک داده

ها و افزایش تبخیر و تعرق گفت: ارشدر این نشست بهرام طاهری مشاور وزیر نیرو نیز با اشاره به مسئله بحران آب کشور، کاهش ب

ها که زیر ساختی نبوده و جزء ابزارهای نَرم به در حال حاضر تقاضا برای آب افزایش یافته است. بنابراین الزم است از برخی سیاست

ست. ما باید مبانی آیند، بهره ببریم.وی ادامه داد: در بحث آب، استفاده از مفهوم آب مجازی یکی از این ابزارهای نرم احساب می

 پایه آب مجازی را مورد بررسی دقیق قرار دهیم و از آن استفاده کنیم.

الوه بر کند عگیرد. ایران تالش میای داشته و مسایل مختلفی را در بر میبه گفته مشاور وزیر نیرو مفهوم آب مجازی ابعاد گسترده

 های آن را اجرایی کند.آشنایی با این مفهوم، سیاست

 المللی آب مجازی خبر داد.های مرتبط با آب مجازی در نخستین کنفرانس بینهمچنین از تشکیل بانک دادهوی 

المللی آب مجازی نیز به عنوان یکی از اعضای وزارت امور جالل کالنتری عضو کمیته علمی و اجرایی نخستین کنفرانس بین

 شود، اعالم کرد.بهبود شرایط بحران آب در کشور می خارجه، حمایت این وزارتخانه را از اقداماتی که منجر به

های مفهوم آب مجازی، گفت: استفاده از مبانی این بنفشه زهرایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به پیچیدگی

ا نیز ناپایداری ایجاد مفهوم در بسیاری از کشورها باعث بهبود و پایداری محیط زیستی شده است ولی در برخی دیگر از کشوره

کرده است.وی اضافه کرد: این نسخه برای بسیاری از کشورهایی که کمیابی آب دارند، قابل استفاده نیست. هدف ما استفاه از 

تجربیات مثبت و منفی کشورهای مختلف است.زهرایی گفت: ما نسبت به کشورهای پیشرفته در ارتباط با مفهوم آب مجازی کم 

اند و امیدواریم کنفرانس پیش رو زمینه جلب محققان اقتصاد، آب و کشاورزی کمتر به مفهوم آب مجازی پرداختهایم. کار کرده

های مرتبط با آب مجازی بیان کرد: در توجه بیشتر محققان به مقوله آب مجازی را فراهم کند.وی با اشاره به لزوم افزایش آموزش

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ز شود، کشاورشود. به همین خاطر وقتی بحث بحران آب مطرح میلید کاال توجه میمفهوم آب مجازی بیشتر به مصرف آب برای تو

گیرد. در صورتی که این الگوی مصرف ماست که به کشاورزان برای تولید، مسیر حرکت را نشان در نوک پیکان حمله قرار می

صالح و تغییر الگوی مصرف است، نظریه ردپای آب در دهد.این استاد دانشگاه تهران افزود: از آنجا که تنها راه نجات منابع آب، امی

 کند./کنار آب مجزای شکل گرفت که از منظر مصرف کننده به مسئله آب توجه می

http://www.iana.ir/fa/news/43001/%D8%A8%D8%A7% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۶ : تاریخ

 هزار تن محصول کشاورزی در بورس کاال   134عرضه 

  .هزار تن انواع محصول است 134ماه میزبان عرضه اردیبهشت 6تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز چهارشنبه 

 4هزار تن گندم خوراکی،  127روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران اعالم کرد: امروز ، خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شودتن روغن خام در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می 300تن شکر سفید و  875هزار و  2هزار تن گندم دوروم، 

مواد شیمیایی در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی  تن انواع قیر، گوگرد، وکیوم باتوم و 148هزار و  90براساس این گزارش 

 .شودعرضه می

 .شودتن لوب کات در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می 500هزار تن قیر و  29این گزارش حاکی است، 

 .کیلوگرم شمش طال است 15تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 

 .رودمی عرضه تابلوی روی ایران کاالی بورس فرعی بازار در  تن آهک پخته 500براین، عالوه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960206000847 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 نقطه روستایی دورقمی شدبهتورم نقطه

دهد که تورم ساالنه نشان می 96آخرین گزارش از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین 

 .درصد رسیده است 11.6به نقطه به  درصد و تورم نقطه 7.6روستایی به 

ارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه سال به گزارش ایانا از مرکز آمار ایران، گز

درصد  2.3ای با درصد و تورم نقطه 7.6دهم درصد افزایش،  4را منتشر که براساس آن نرخ تورم ساالنه مناطق روستایی با  1396

دهد که را نشان می 261.7عدد  1396ماه سال  ( در فروردین1390=100شاخص کل )بر مبنای.درصد اعالم شد 11.6افزایش، 

درصد  11.6شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، .درصد افزایش داشته است 2.8نسبت به ماه قبل 

شاخص واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات  2.3درصد(،  9.3افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل )

درصد است که  7.6نسبت به دوره مشابه سال قبل)نرخ تورم روستایی(،  1396کل در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 

 .واحد درصد افزایش داشته است 0.4، (درصد 7.2) 1395نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 

درصد  2.8دهد که نسبت به ماه قبل را نشان می 261.7عدد  1396( در فروردین ماه سال 1390=100شاخص کل )بر مبنای 

درصد افزایش یافته که نسبت به تورم  11.6افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 

دوازده ماه منتهی به درصد تغییرات شاخص کل در  .واحد درصد افزایش یافته است 2.3درصد(،  9.3نقطه به نقطه ماه قبل )

درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی  7.6نسبت به دوره مشابه سال قبل)نرخ تورم روستایی(،  1396فروردین ماه سال 

در « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»شاخص گروه عمده .واحد درصد افزایش داشته است 0.4درصد(،  7.2) 1395به اسفندماه 

ها ها، آشامیدنیخوراکی"دهد. شاخص گروه عمده درصد افزایش نشان می 5.1رسید که نسبت به ماه قبل  299.3ه رقم این ماه ب

دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به درصد افزایش نشان می 16.9نسبت به ماه مشابه سال قبل "و دخانیات 

 7.3) 1395درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه  8.2قبل  نسبت به دوره مشابه سال 1396فروردین ماه 

رسید که نسبت  296.9در ماه مورد بررسی به عدد « هاخوراکی»شاخص گروه اصلی .واحد درصد افزایش داشته است 0.9درصد(، 

درصد افزایش  17.3ه ماه مشابه سال قبل نسبت ب «هاخوراکی»دهد. شاخص گروه اصلی درصد افزایش نشان می 5.4به ماه قبل 

 .درصد است 8.1دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه نشان می

درصد نسبت به ماه قبل  1.0رسید که  236.5به رقم  1396درفروردین ماه « کاالهای غیر خوراکی و خدمات»شاخص گروه عمده 

درصد  7.5نسبت به ماه مشابه سال قبل "های غیرخوراکی و خدماتکاال"دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده افزایش نشان می

درصد است که  7.1نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  1396بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 

 .ستواحد درصدکاهش یافته ا 0.1درصد(،  7.2) 1395نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 

http://www.iana.ir/fa/news/43140/%D8%AA%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 رشدهای محتاط بورس تهران

تعطیلی عید مبعث شرایط متعادلی را تجربه کرد که همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه پیش از  -دنیای اقتصاد

گران همچنان شاهد اصالح قیمتی واحد رسید. در بازار این روز معامله426هزار و 79واحدی به رقم 35در آن شاخص کل با رشد 

یه بال مصوبه لزوم امضای بیانگران در جریان معامالت این روز بود. به دندر بازار پایه بودند. این موضوع یکی از دالیل احتیاط معامله

های سنگین در این گروه ها در نمادهای بازار پایه بودند. این موضوع منجر به افتگران شاهد افزایش عرضهقبول ریسک، معامله

ات شده است. رشد قیمت در بازار پایه و نمادهای این بخش از جمله رفتارهای عجیب بازار در خالل دو ماه اخیر بوده که انتقاد

های تاپیکو، فوالد مبارکه و مخابرات توانست زیادی به همراه آورده است. در این شرایط شاخص کل با رشد نماد معامالتی شرکت

های اصفهان و تهران به همراه ایران خودرو نیز بیشترین تاثیر منفی را در درصدی را ثبت کند. نماد معامالتی پاالیشگاه0 /04رشد 

سازی از عدم تغییر ها ادامه داشت. آزمایش در شفافسازی در مورد عملکرد شرکتتند.در بازار پایه شفافمحاسبه شاخص کل داش

 .سازی از عدم تغییر خاصی در سود هر سهم شرکت خبر داددر شرایط مالی این شرکت خبر داد. گاز لوله نیز در شفاف

پرداز با تشکیل صف خرید بودند. این صف خرید تاثیر مثبتی بر گروه گران شاهد بازگشایی نماد آتیهدر بازار روز دوشنبه معامله

پرداخت نیز با صف خرید همراه شد. در بازار دوشنبه با وجود انتظارات اولیه ای برجای گذاشت به طوری که نماد آسانرایانه

یان اینکه برخی اظهارنظرها درباره بازگشایی بانک صادرات محقق نشد. در تحوالت کالن روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی با ب

باره وگو با خانه ملت دراهلل سیف در گفتهای بانک مرکزی به انتخابات مرتبط نیست. ولیبازار ارز سیاسی است، گفت: سیاست

ت. سیف اس قیمت ارز اظهار کرد: ثبات نسبی در بازار ارز در چهار سال گذشته در ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده

های اقتصادی بانک مرکزی به نحوی بود که از نوسانات غیرمنطقی ارز جلوگیری شود و در این رابطه تالش ریزیاظهار کرد: برنامه

های اقتصاد هماهنگ باشد، البته نقش نشان کرد: باید اجازه داد قیمت ارز با واقعیتشد، نگرش به بازار ارز اصالح شود. وی خاطر

رکزی به این نحو است که از هیجانات کوتاه مدت ناشی از اخبار سیاسی جلوگیری کند تا فرصت برای رونق بازار مهم بانک م

ها های مالی بانکدر همین حال مدیرعامل سابق بورس تهران با اشاره به اجرای مرحله جدید اصالح صورت.سوداگری ایجاد نشود

های مالی را تغییر داده است و ها، تنها شکل صورتهای مالی بانکبرای اصالح صورت 95گفت: بانک مرکزی در سال  96در سال

المللی گزارشگری مالی کرده است، اما آنچه که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است، استانداردهای بین IFRS آن را منطبق بر

گیری ان افشا است و دیگری به میزان اندازهدو جزء دارد که یکی بحث شکل ظاهری و میز IFRS گیری است، چراکهاندازه

های مالی را داشته و شفافیت را بیشتر کرده است و بنابراین بانک مرکزی در مرحله اول، تنها بحث تغییر شکل صورت .گرددبرمی

داردها هنوز با این استانها ذخایر کافی را دریافت کنند، اما هایی که داشته است، اصرار دارد که بانکطبیعتا بانک مرکزی با سیاست

های منصفانه نیز پیش برویم، بحث استفاده از ارزش IFRS فاصله وجود دارد. مدیرعامل سابق بورس تهران افزود: طبیعتا اگر با

 .تواند اثرگذار باشدشود که خود میمطرح می

 یبرنوری که برای نخستین بار در ایران اجراییدر گروه ارتباطات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به پروژه شبکه دسترسی برپایه ف

شد اشاره کرد و گفت: اکنون ایران وارد عصر گیگا شده است. رسول سراییان روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه شبکه 

جاری، های تختماندسترسی برپایه نوری که به نام تانوما نامگذاری شد، افزود: اکنون دسترسی مردم به فیبر نوری برای منازل، سا

 تواند زیرساخت ارتباطی مردم را باصنعتی و دولتی فراهم شده است. وی افزود: این اتفاقی بسیار بزرگ برای کشورمان است که می

وجود آورد. مدیرعامل شرکت مخابرات ادامه داد: شبکه دسترسی های متعدد و متنوع بهکیفیت بسیار باال و تاخیر کمتر و با قابلیت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کند، از جمله آنکه پیش از این اگر افراد نیازمند داشتن دو خط تلفن ثابت های زیادی برای مردم ایجاد میایه فیبرنوری امکانبرپ

آید نه تنها هرتعداد خط تلفن که شد، اما امروز با همین تار نوری که به منزل میکشی انجام میبودند، باید از مخابرات دو بار سیم

های هوشمند وسایل منزل براین بستر فعالیت خواهند شود، بلکه سرویس اینترنت، دوربین مداربسته، سرویسر مینیاز دارند واگذا

اند. های بزرگ مسکونی در تهران به فیبرنوری مجهز شدهسراییان گفت: اکنون تعداد زیادی از مراکز تجاری و مجتمع.کرد

هزار پورت است 500یلیون پورت اتصال اشاره کرد و گفت: فازنخست آن مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به ظرفیت ایجاد یک م

که تا شهریورماه امسال برقرارخواهد شد. در گروه قندی رشد قیمت نمادهای زیرمجموعه این گروه روز دوشنبه ادامه داشت.در این 

درصد تقلیل  20درصد به 26ات شکر را از های قند و شکر ایران با بیان اینکه دولت تعرفه واردگروه دبیر انجمن صنفی کارخانه

ها در بنادر ایران تخلیه شده و منتظر اعالم تعرفه جدید است. هزار تن شکر از کشتی 320ماه است که داده است، گفت: نزدیک یک

ز اظهار کرد: ان وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت واردات شکر به کشور در آستانه ماه مبارک رمضابهمن دانایی در گفت

دالر افزایش داشت، درخواست کاهش تعرفه واردات را به دولت  510آنجا که از پایان سال گذشته قیمت جهانی شکر در هر تن 

درصد تقلیل داده است که تقریبا افزایش  20درصد به  26داده است. وی اضافه کرد: دولت در همین راستا تعرفه واردات شکر را از 

هزار تن دیگر شکر  300های قند و شکر ایران همچنین از در راه بودن بران خواهد شد. دبیر انجمن صنفی کارخانهقیمت جهانی ج

هزار تن بوده است و تا پایان خرداد ماه نیز با احتساب شکرهای وارداتی  750فروردین موجودی انبارهای شکر  15خبر داد و گفت: 

 .ور خواهد بود و تنش قیمتی در این حوزه نخواهیم داشتهزار تن موجودی شکر کش 650میلیون و یک

اندازی واحد جدید را اعالم کرد و زمان و شرایط دومین عرضه بلوکی در گروه تصفیه نفت، مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس آثار راه

 27 /92بلوکی با  اردیبهشت، دومین عرضه 10براساس اعالم تامین اجتماعی یکشنبه آینده  .این شرکت بورسی مشخص شد

میلیون سهم است که به  865میلیارد و  3شود. این بلوک شامل بیش از درصد سهام از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام می

شود. در درصد نقد از سوی کارگزاری صبا تامین در بازار اول معامالت بورس عرضه می3صورت ریال به 4841قیمت پایه هر سهم 

خارج خواهد شد. در ترکیب  44عامله، سازمان تامین اجتماعی از ترکیب سهامداری این شرکت مشمول اصل صورت انجام این م

گذاری هزار میلیارد تومانی به جز سازمان تامین اجتماعی، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه 13/ 8« شبندر»سهامداری 

درصد حضور دارند. در همین حال  40اری استانی سهام عدالت با گذهای سرمایهدرصد و شرکت 5/ 28و  17توسعه معین ملت با 

اندازی واحد جدید سازی را اعالم کرد و گفت: راهاندازی واحد جدید بنزینهاشم نامور مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس آثار راه

کشور  4به تولید بنزین یورو  میلیون لیتر 3سازی که با هدف افزایش کمیت و کیفیت بنزین احداث شده است، روزانه بنزین

ده تقسیم کننتوان به چهار بخش تصفیه نفتای سنگین، اکتان افزا، احیای کاتالیست و تثبیتوی ادامه داد: این واحد را می.افزایدمی

 تکمیل، 95ماه سازی، در بهمنکننده خوراک بخش بنزینعنوان تامینبه (NHT) کرد که عملیات اجرایی بخش تصفیه نفتا

های مهم کشور و از مصادیق بارز اقتصاد برداری شد. وی با بیان اینکه پروژه افزایش ظرفیت تولید بنزین از طرحاندازی و بهرهراه

منظور تحقق این رویکرد و رفع نیاز کشور در حوزه انرژی و تامین آید، افزود: بههای کالن کشور به شمار میمقاومتی در سیاست

شده با تالش کارکنان متعهد، های انجامگذاریگیری از سرمایهتوسعه ظرفیت پاالیشی، حفظ منافع ملی و بهره های نفتی،فرآورده

 25سازی روزانه ظرفیت واحد جدید بنزین :برداری است. این مقام مسوول تصریح کردسازی آماده بهرهپروژه واحد جدید بنزین

شود و ظرفیت تولید بنزین می 4میلیون لیتر بنزین با کیفیت استانداردهای یورو هزار بشکه است که سبب تولید روزانه حدود سه 

دهد. در گروه تجهیزات نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس میلیون لیتر در روز افزایش می12پاالیشگاه بندرعباس را تا سقف 

توان در تجهیزات صنعت برق خودکفا ت گیرد میضمن تشریح جزئیات بازدید از گروه مپنا گفت: اگر از این گروه حمایت الزم صور

سازی مپنا به خانه ملت گفت: ابتدا از بخش شد. حسین امیری خامکانی در تشریح بازدید کمیسیون انرژی مجلس از گروه نیروگاه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های تولید ژنراتور، شود. همچنین از بخشسازی این گروه بازدیدی صورت گرفت، که با فناوری روز دنیا و کیفیت باال ساخته میپره

های مختلف بازدید صورت گرفت. این نماینده با اشاره به اینکه مپنا یک گروه سازیهای بادی و قطعهژنراتورهای بادی، توربین

صنعتی بوده که ژنراتورهای تولید برق در انواع مختلف گازی، سیکل ترکیبی، بادی و آبی تولیدمی کند، بیان کرد: اگر از این گروه 

فلزی شیشه دارویی رازی از ادامه فرآیند توان در تجهیزات صنعت برق خودکفا شد. در گروه کانی غیرایت الزم صورت گیرد میحم

درصد سهام این شرکت عالوه بر مالکیت قبلی  28/ 6بندی تاکستان خبرداده و براساس اعالم تا کنون تملک تولیدی شیشه بسته

موع بازار روز دوشنبه بازاری متعادل بود که در آن ارزش معامالت ) با احتساب معامالت به تملک کرازی در آمده است.در مج

 .میلیارد تومان رسید193میلیارد تومان و در فرابورس به 239بلوکی و اوراق مشارکت( در بورس به 

a/news/http://www.iana.ir/f43116/%D8%B1%D8%B4%D 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 هزار تن انواع محصوالت کشاورزی 134عرضه 

 .هزار تن انواع محصول است 134اردیبهشت ماه میزبان عرضه  6تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز چهارشنبه 

هزار تن گندم  4هزار تن گندم خوراکی،  127ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران در این روز به گزارش 

 تن روغن خام در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود. 300تن شکر سفید و  875هزار و  2دوروم، 

باتوم و مواد شیمیایی در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی تن انواع قیر، گوگرد، وکیوم  148هزار و  90براساس این گزارش 

 تن لوب کات در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود. 500هزار تن قیر و  29عرضه می شود.این گزارش حاکی است، 

 کیلوگرم شمش طال است. 15تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 

 .رود می عرضه تابلوی روی ایران کاالی بورس فرعی بازار در  تن آهک پخته 500ه براین، عالو

http://www.iana.ir/fa/news/43152/%D8%B9%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۶ : تاریخ

 ها  روز آینده/ احتمال سیالبی شدن رودخانه 3وزش باد شدید در نیمه شرقی کشور در 

شود که در برخی بینی میروز آینده ، پیش 3سازمان هواشناسی برای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل، در ساعات شب در 

  .نقاط با گردوخاک همراه خواهد بود

یابی هواشناسی امروز چهارشنبه فعالیت های پیشها و نقشه، براساس آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های های واقع در دامنهسامانه بارشی در شرق سواحل خزر و شمال شرق کشور است، همچنین در ساعات بعدازظهر در استان

های زاگرس مرکزی و جنوبی، شرق و جنوب شرق کشور ابرناکی، رگبار و برخی نقاط دامنهجنوبی البرز، نواحی مرکزی کشور 

بارش باران گاهی با رگبار و رعد و برق و وزش باد شنبه امروز چهار.شودمی بینیپیش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد

های ، شمال خراسان رضوی و دامنهها در خراسان شمالیرودخانهها و شدید و آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن مسیل

بینی های تهران و سمنان و بارش باران گاهی وزش باد شدید و آبگرفتگی معابر در مازندران و گلستان پیشجنوبی البرز در استان

ان جنوبی و نیمه شرقی یزد های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسشود، همچنین وزش باد شدید و گردوخاک در استانمی

های جوی در این فصل رگبار موقت شدید همراه با صاعقه بخصوص در مناطق ترین مخاطره سامانهمهم.شودبینی میپیش

شود، ضمن انجام از این رو به هموطنان توصیه می استای، تگرگ، سیالب ناگهانی در مناطق مستعد و تندباد شدید موقت کوهپایه

های اعالم شده وضع هوا ریزی و انجام سفر یا تردد در استانتیاطی الزم برای پیشگیری از خسارات احتمالی، برای برنامهاقدامات اح

شنبه و جمعه با گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو در برخی مناطق روزهای پنج.را از اداره هواشناسی استان خود جویا شوند

های جنوبی البرز به ویژه در ساعات ی و جنوبی ارتفاعات جنوب شرق، شرق، مرکز و دامنههای زاگرس مرکزجنوب، غرب، دامنه

 .بعدازظهر و اوایل شب سبب رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد خواهد شد

 .شودمی بینیپیش ادروز جمعه بعدازظهر در برخی مناطق شمال غرب افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش ب

شنبه روند افزایشی دما در سواحل خزر خواهیم داشت همچنین امروز دریای خزر و بعدازظهر امروز خلیج فارس مواج از روز پنج

 که شودمی بینیپیش در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید به خصوص در ساعات شب.است

 بینیپیش ابری، بعدازظهر ابری با رگبار و رعدوبرق و وزش بادآسمان تهران فردا نیمه.بود خواهد همراه گردوخاک اب نقاط برخی در

روز آینده شهرکرد و زنجان با کمینه دمای صفر درجه .درجه خواهد بود 11و  18 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه شود،می

ترین درجه باالی صفر گرم 38درجه باالی صفر و بندرعباس با بیشینه دمای  39دمای سردترین مراکز استان و اهواز با بیشینه 

متر ثبت شد، میلی 191.9ماه امسال فروردین 31میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا .مراکز استان خواهند بود

درصد بارش سال  90.6ا این لحظه بارش سال جاری متر بود. بنابراین تمیلی 211.7بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 

 .گذشته است

 .مشاهده کنندخبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجا توانند کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960206001122 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 المللی گاوخونی تدوین شدبرنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب بین

ه نفعان این حوضالمللی گاوخونی با حضور تمام ذیمشارکتی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب بینآخرین کارگاه 

 .نویس برنامه مذکور جهت ارایه به مسئوالن استانی آماده شدآبریز ازجمله نمایندگان جوامع محلی برگزار و پیش

های اظت محیط زیست، ابوالفضل آبشت مدیر ملی طرح حفاظت از تاالببه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حف

درکاران انایران با اشاره به برگزاری آخرین کارگاه تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب گاوخونی بیان کرد: در این برنامه دو روزه، دست

های کاربری بندیاالب با حضور در کارگاه مشورتی پهنهو نمایندگان جامعه محلی حوضه آبریز پس از بازدید میدانی از وضعیت کنونی ت

بندی تاالب تهیه کردند. با تهیه این نقشه برای تاالب های حاشیه تاالب و کاربری هر پهنه را در قالب نقشه زونتاالب، زیستگاه

 .گاوخونی برنامه جامع این تاالب نیز تکمیل شد

به مراجع استانی و  "برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب گاوخونی"در گام بعد مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها ادامه داد: 

دار این برنامه برای احیای تاالب و گیران حوضه آبریز برای تصویب و ابالغ ارائه خواهد شد. سپس اجرای اقدامات اولویتتصمیم

 .حوضه آبریز آن آغاز خواهد شد

های مرتبط با حفاظت و احیای تاالب در سطح حوضه آبریز به صورت هماهنگ با برنامه پروژهوی افزود: از این پس تمام اقدامات و 

 مدیریت جامع تاالب عملیاتی خواهند شد

http://www.iana.ir/fa/news/43092/%D8%A8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 مشکالت اروندرود و تاالب های بین النهرین بررسی می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: مشکالت رودخانه اروند رود و تاالب های بین النهرین در نشست مشترک  

ر گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در احمدرضا الهیجان زاده جمعه د.مسئوالن محیط زیست خوزستان و بصره عراق بررسی می شود

پی تفاهم نامه ای که میان خوزستان و استان بصره منعقد شده، نشستی روز پنجشنبه در شلمچه برگزار و بندهای این تفاهم نامه 

های وی افزود: مقرر شد برای پیگیری خواسته  .بررسی شده که از جمله آنها مسائل محیط زیستی مشترک بین این دو استان بود

زیست محیطی دو طرف جلسه ای با حضور مسئوالن محیط زیست خوزستان و بصره تشکیل شود که زمان و مکان )اهواز یا بصره( 

الهیجان زاده خواسته مسئوالن  .این نشست در جلسه مشترک هفته آینده استاندار خوزستان با استاندار بصره تعیین می شود

اروندرود عنوان کرد و افزود: جلوگیری از ورود زهاب و فاضالب به این رودخانه و محیط زیست استان بصره را حفظ کیفیت 

جلوگیری از آلودگی آن، در این نشست از سوی مسئوالن بصره مطرح شد که قرار است در نشست مشترک بیشتر مورد بررسی قرار 

و نمونه برداری اروندرود اعالم آمادگی کردیم وی اضافه کرد: ما برای تشکیل یک گروه کارشناسی مشترک به منظور پایش  .گیرد

الهیجان زاده یکی از خواسته های محیط زیست را جلوگیری از صید در بخش  .که مورد استقبال مسئوالن بصره نیز قرار گرفت

نیمه )هیان عراقی اروندرود در زمان اعالم ممنوعیت صید در خوزستان دانست و اظهار کرد: در فصل ممنوعیت صید و تخم ریزی ما

اسفند تا نیمه اردیبهشت( که در آب های خوزستان ممنوعیت صید اعالم می شود، صیادان عراقی صید خود را انجام می دهند که 

این مساله به ذخایر ماهیان آسیب وارد می کند، که در این نشست مسئوالن بصره عنوان کردند که به ماموران نظامی خود اعالم 

وی با اشاره به نقش خشک شدن تاالب های  .صید را در نظر بگیرند و این مساله را پیگیری خواهند کرد کرده اند که ممنوعیت

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  .وان کردخواسته های خوزستان که در این نشست مطرح شده، عن

شدن تاالب های بین النهرین توسط صدام، این تاالب ها به یکی از کانون های اصلی گرد و غبار در منطقه تبدیل شده اند و از 

خوزستان افزود: مسئوالن بصره مدیرکل حفاظت محیط زیست  .همان زمان پدیده گرد و غبار در خوزستان نیز آغاز شده است

اعالم کردند که برای آبگیری این تاالب ها برنامه دارند اما محدودیت های ایجاد شده و سدسازی های ترکیه، آبگیری این تاالب ها 

رق( وی همچنین با بیان اینکه دود ناشی از میادین نفتی مجنون در عراق تحت تاثیر باد غالب )غرب به ش .را دشوار کرده است

خوزستان را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: یکی دیگر از خواسته های ما برنامه ریزی برای مشعل های این میادین نفتی است که 

بر اساس این گزارش، اروندرود و تاالب هورالعظیم دو منبع آبی مشترک ایران و  .قرار شد در جلسه آینده درباره آنها بحث شود

ین النهرین شامل هورالعظیم، هور مرکزی و هورالحمار هستند که هورالعظیم بین ایران و راق مشترک تاالب های ب .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 

ی قرن نامید و به کشورهای ایران و عراق نسبت به تبعات آن خشک شدن تاالب های بین النهرین را یکی از دو فاجعه زیست محیط

بخش ایرانی هورالعظیم نیز دستخوش تخریب های زیادی شده است. کاهش شدید حقابه با ساخت سد کرخه، جاده  .هشدار داد

وقوع سیالب در سازی به ویژه در زمان جنگ تحمیلی ف و استخراج نفت بیشترین ضربه را به این تاالب وارد کرده است. با 

رودخانه کرخه )منبع تغذیه کننده بخش ایرانی هورالعظیم( از پارسال آبگیری این تاالب شروع شده و محیط زیست اعالم کرده 

  .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%B4%DA%A9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 دستورالعمل مقابله با بالیت شمشاد نهایی شد/ کنترل بالیت شمشاد در برخی مناطق از کنترل خارج شده است

ها از تشکیل کارگاه آموزشی سه روزه کارشناسان فائو برای مقابله با بالیت شمشاد و خشکیدگی سازمان جنگلمعاون امور جنگل 

 .بلوط خبرداد و گفت: دستورالعمل مقابله با بالیت شمشاد دیروز نهایی شد

ایران و فائو است. در این  پروژه همکاری مشترک فنی TCPعباسعلی نوبخت در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: کارگاه سه روز 

 های خزر در مقابل بالیت شمشاد هستیم.های بلوط در مقابل خشکیدگی بلوط و جنگلپروژه به دنبال تقویت جنگل

ها از دست ما خارج شده است. سرعت طغیان این آفت به قدری زیاد بود که قابل کنترل وی افزود: کنترل بالیت در برخی عرصه

ای و متر نیز به صورت لکه 1700متر به صورت نواری وجود دارد و تا ارتفاع  400تا  20شمشاد از ارتفاع  نیست.به گفته نوبخت

ینکه هم تر به دلیل اشود. این گونه در ارتفاعات باالتر کمتر دچار طغیان بیماری بالیت شده و در ارتفاعات پایینپراکنده مشاهده می

ایم. در واقع در مناطق با رطوبت مناسب وجود داشت، شاهد طغیان این بیماری بوده شرایط محیطی آفت خوب بود و هم گرما و

سال است که به ایران  6فضای بازتر که وزش باد بیشتر است، بیماری بیشتر توسعه یافته است.وی اضافه کرد: بالیت شمشاد حدود 

تی توسط باد، پرندگان، انسان، ابزار، ادوات و تجهیزات وارد شده است. عامل این بیماری نوعی قارچ است که اسپورهای آن به راح

 های شمشاد از بین رفته است.های زیادی در رویشگاهشود. به دلیل سرعت انتشار این بیماری، درختان و درختچهمنتقل می

 ایران آخرین نقطه حضور بالیت شمشاد

هایی را برای زمینه مقابله با بالیت شمشاد گفت: دستورالعملها درباره اقدامات انجام شده در معاون امور جنگل سازمان جنگل

در سایر کشورهای جهان بروز کرده  1990مقابله با این بیماری تهیه کردیم. بالیت شمشاد یک بیماری وارداتی است که از سال 

 اند.است و ایران جدیدترین کشوری است که شمشادهای آن به این قارچ آلوده شده

اند، تخصص بهداشت جنگل دارند. آنها وقتی متوجه شدند که این بیماری در شناسانی که از فائو به ایران اعزام شدهوی افزود: کار

 های شمال بازدید کردند. ایران نیز گزارش شده، به درخواست ایران، به کشورمان سفر کردند و از عرصه

کنند. اعتباراتی نیز توسط فائو برای کمک به ایران سفر می نوبخت بیان کرد: این کارشناسان حدود دو تا سه سال است که به

 های آموزشی در نظر گرفته شده است. های فنی و تشکیل کارگاهمطالعه درباره این بیماری، ارائه مشورت

اند. آنها با کنند، دستورالعملی برای مقابله با بالیت تهیه کردهوی عنوان کرد: طی مدتی که کارشناسان فائو به ایران سفر می

ها،تنگناها، دالیل شکست اقدامات و غیره، دستورالعمل تهیه شده کنند تا با شناسایی چالشهای مشورتی تالش میبرگزاری کارگاه

ها، گونه شمشاد فقط در حوزه قفقاز شامل برای مقابله با این بیماری را نهایی کنند.به گفته معاون امور جنگل سازمان جنگل

شود. در سایر کشورها این گونه بیشتر به صورت زینتی ه، آذربایجان، گرجستان و ایران به صورت جنگل مشاهده میکشورهای ترکی

 های ایران وارد شده است، در سایر نقاط گزارش نشده است.گیرد. بنابراین آسیبی که به جنگلو پرچین مورد استفاده قرار می

آید. متاسفانه به دلیل بروز بیماری بالیت و ذخیره ژنتیکی برای ما به حساب می وی یادآور شد: شمشاد گونه بومی ایران بوده

های پره، این ذخایر ارزشمند در حال از دست رفتن است.نوبخت افزود: برای مقابله با بالیت شمشاد محدودیتشمشاد و شب

به دلیل اختالف نظرهای کارشناسی کار دشواری است. قانونی، مالی و اعتباری داریم. اجرای دستورالعمل واحد مبارزه با بالیت نیز 

 کند به روش واحدی برای مقابله با این بیماری دست یابیم.حضور کارشناسان فائو و استفاده از تجربیات آنها به ما کمک می

ال و گل و انتقال نهوی فعال نبودن قرنطینه گیاهی در زمینه جنگل را یکی از مشکالت بخش منابع طبیعی اعالم کرد و گفت: نقل 

 وجود آورده است.های ایران بهمشکالت زیادی برای جنگل و گیاه زینتی، بدون رعایت مسایل قرنطینه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 عدم ورود بالیت شمشاد به لیست قرنطینه

ه نها اضافه کرد: بالیت شمشاد یک بیماری خارجی وارداتی است که هنوز نامش در لیست قرنطیمعاون امور جنگل سازمان جنگل

پره سازمان حفظ نباتات ذکر نشده است. شاید سازمان حفظ نباتات دالیلی برای این کار داشته باشد. این سازمان حتی نام شب

ها از ابتدا اعالم کرده که باید نام این دو در فهرست قرنطینه ذکر پذیرد اما سازمان جنگلشمشاد را هم در لیست قرنطینه خود نمی

شود و در بازدید هفته گذشته به اتفاق کارشناسان بخش تحقیقات و ت باعث خشک شدن کامل شمشاد میشود.به گفته وی بالی

ها اند.نوبخت اضافه کرد: یکی از مشکالت سازمان جنگلاجرا، شاهد بودیم که بسیاری از مناطق شمشادهای خود را از دست داده

ها در اختیار ندارد. اطالعات این سازمان به مطالب مندرج در نبندی درستی از آمار و اطالعات شمشادستااین است که پهنه

های هزار هکتار شمشاد در محاوط اشخاص، پارک 72شود. بر اساس این اطالعات پراکنده، حدود های طرح محدود میکتابچه

می واحد علوم تحقیقات انجام شد ها و غیره وجود دارد.وی افزود: در حوزه نوشهر قراردادی با دانشگاه آزاد اسالجنگلی، آرامستان

بندی ها انجام شود. شیب، جهت، ارتفاع، میزان آلودگی و غیره در حوزه غرب مازندران در قالب پهنهبندی شمشادستانکه پهنه

 ها گفت: قریب به اتفاق شمشادهایبندی وجود ندارد.معاون امور جنگل سازمان جنگلتعیین شد اما برای سایر مناطق این پهنه

اند. شاید ریشه برخی شمشادها همچنان توان درصد به مرز خشکیدگی و تخریب رسیده 40شمال آلوده به بیماری هستند. حدود 

به  زنیماند و وقتی حتی به درختان قطور آن نیز دست میزنی داشته باشد اما بخشی از افراد این گونه، کامال از بین رفتهجوانه

کرد: در کارگاه مشورتی دیروز شیروما ساتیاپاال کارشناس بهداشت جنگل از فائو و پاول باربر  کنند.وی بیانراحتی سقوط می

های جنگل فائو حضور داشتند. از چهار اداره کل منابع طبیعی شمال کشور، الملل قرنطینه بیماریاسترالیایی به عنوان مشاور بین

ی، های گیاهدند. میرابوالفتحی پژوهشگر مرکز تحقیقات آفات و بیماریافرادی که در عرصه حضور دارند، به کارگاه دعوت شده بو

های شمالی و برخی اساتید دانشگاه نظیر هادی کیادلیری نیز اعضای هیات علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

 در این کارگاه حضور یافتند./

http://www.iana.ir/fa/news/43025/%D8%AF%D8%B3%D8%AA% 
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 انتصابات
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۴ : تاریخ

 شد« معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی»در حکمی از سوی حجتی مهرفرد 

وزارت جهاد « معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی»اکبر مهرفرد به عنوان در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، علی 

حکمی به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی  .کشاورزی منصوب شد

وزارت « معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی»از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، آقای علی اکبر مهرفرد به عنوان 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در حکم مهندس محمود حجتی وزیر جهاد به گزارش پایگاه اطالع.جهاد کشاورزی منصوب شد

 :آمده است کشاورزی خطاب به آقای علی اکبر مهرفرد

معاون توسعه بازرگانی »هیئت وزیران،به موجب این حکم به عنوان  21/12/95ه مورخ 53650/ت162863با توجه به مصوبه شماره 

 .شویدوزارت جهاد کشاورزی منصوب می« و صنایع کشاورزی

بق ساختار تشکیالتی آن معاونت طمقتضی است با هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نسبت به بازنگری و ایجاد 

به گزارش خبرنگار فارس، مهرفرد پیش از این به عنوان قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی .مصوبه دولت اقدام نمایید

 .کردفعالیت می

om/newstext.php?nn=http://www.farsnews.c13960204000453 
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 انگور/ کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۱ : تاریخ

 هزار تن شکر وارد شد   550هزار تن برنج و  800اجرای طرح ضیافت در ماه رمضان/ 

کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: به اندازه کافی معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران از اجرای طرح توزیع 

  .ایمتمام کاالهای اساسی است و کمبودهای برنج و شکر را از طریق واردات تأمین کرده

اینکه با توجه به نزدیک بودن ماه مبارک  ، در پاسخ بهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی حسن عباسی معروفان در گفت

ه اید، اظهار داشت: دولت برمضان و پیشگیری از افزایش قیمت برخی از کاالهای اساسی از جمله شکر و برنج چه تدابیری اندیشیده

  .اندازه کافی تامین ذخایر استراتژیک را برای کاالهایی همچون برنج و شکر در دستور کار قرار داده است

 رقمی که است کشور مصرفی کاالی تن هزار  200میلیون و  3تصریح کرد: برای تنظیم بازار برنج با توجه به بررسی آمارها وی 

هزار تن را از کشورهایی  800تا  600التفاوت آن چیزی حدود شود و مابهمی تولید کشور داخل در تن هزار 400 و میلیون 2 حدود

های وارداتی اطمینان خاطر معروفان، همچنین به مردم در مورد کیفیت برنج.کنیمروگوئه وارد میهمچون پاکستان، هند، تایلند و ا

  .شودهای وارداتی توسط سازمان غذا و دارو آزمایش شده و با مجوز این سازمان وارد کشور میداد و افزود: تمامی برنج

 یمت،ق افزایش از پیشگیری برای ای ماه مبارک خبر داد و گفت:معاون شرکت بازرگانی دولتی همچنین از تأمین شکر مورد نیاز بر

ماه مبارک رمضان  در که ایمکرده تأمین واردات طریق از را تن هزار 550 حدود رقمی یعنی داخل تولید و اصلی نیاز التفاوتمابه

اظهار امیدواری کرد تا امسال نیز عباسی معروفان  .تومان به فروش برسانیم 2520با قیمت کیلویی  کنیم تا شکر را سعی می

همچون سال گذشته طرح ضیافت ماه مبارک رمضان برای توزیع کاالهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن با قیمت دولتی و از 

به گزارش فارس، ماه مبارک سال گذشته به دلیل تأخیر در واردات شکر .ای در سراسر کشور اجرا شودهای زنجیرهطریق فروشگاه

رویه قیمت این محصول در بازار بودیم تا جایی که التفاوت تولید داخل و مصرف کشور شاهد افزایش بیبرای تأمین کمبود مابه

 .هزار تومان هم رسید 4شکر تا مرز کیلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960201000333 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۶ : تاریخ

 دهد قیمت انواع میوه و سبزی در تهران + جدول  فارس گزارش می

هزار تومان به عنوان  17سبز تا کیلویی بار تغییر چندانی نداشته و گوجهقیمت انواع میوه در سطح تهران و میادین میوه و تره

  .ها قرار داردتومان در صدر قیمت میوه 4700ترین نوبرانه فصل و موز با کیلویی گران

ان عرضه هزار توم 5بار تهران تا سقف کیلویی تره ، قیمت انواع میوه در میادین و میوهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 فصل هایمیوه ترینگران  هزار تومان جزء 17سبز تا کیلویی تومان و گوجه 4800هزار تومان، موز  10فرنگی تا شود که توتمی

هزار  6هزار تومان و موز تا  30سبز تا گوجه هزار تومان،20فرنگی تا های سطح پایتخت هر کیلو توتفروشیالبته در میوه.هستند،

هزار تومان قیمت 10تا  8های سطح پایتخت تا مرز فروشیمضاف بر آنکه قیمت پرتقال جنوب تا میوه.رسدفروش میتومان به 

 .رسدهزار تومان به فروش می 7فرنگی تا خورده است و گوجه

 .بار فراهم کنندشود شهروندان میوه مورد نیاز خود را از میادین میوه و ترهتوصیه می

 (ت )تومانقیم  نوع میوه  ردیف

 3900  پرتقال والنسیا جنوب 1

 3100  پرتقال رسمی 2

 2900  لیمو شیرین 3

 4700  کیوی 4

 3500 3500سیب زرد  5

 3500  سیب قرمز 6

 1800  خیار گلخانه  7

 4800  موز درجه یک  8

 3800  موز ریز هندی 9

 9900  فرنگیتوت 10

 17000  سبزگوجه 11

 7200  لیمو ترش 12

 1900  زمینیسیب 13

 1900-1300  پیاز  14

 1600  بادمجان 15

 3500  ایفلفل دلمه 16

 2400  کدو 17
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 1300  کاهو رسمی 18

 3600  کلم بروکلی 19

 3400  ایفرنگی بوتهگوجه 20

 3900  ایفرنگی گلخانهگوجه 21

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960206000531 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

است/ محصوالت کشاورزی خریداری شده با نرخ دولتی مزیت صادراتی  قیمت تمام شده محصوالت ایرانی یک معضل 

 ندارند

محصوالت کشاورزی ایران با قیمتی که  .معضلی که همیشه درباره محصوالت ایران وجود داشته، قیمت تمام شده کاال بوده است

 .محصوالت برخورد شوددولت خرید تضمینی انجام می دهد مزیت صادراتی ندارد. مگر اینکه مانند گندم با دیگر 

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: امسال شرایط جوی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

در نیمه اول و حتی نیمه دوم سال، طوری بوده است که پیش بینی می شود میزان تولیدات کشاورزی افزایش پیدا کند. طبیعتا 

رشد تولید خواهیم داشت و به تبع آن صنایع تبدیلی هم رشد خواهد کرد. پیش بینی ها حاکی از این است که میزان برداشت دانه 

ت ه اسهای روغنی، غالت و جو با توجه به شرایط جوی افزایش داشته باشد. با توجه به میزان ذخایری که از سال گذشته باقی ماند

معضلی که همیشه درباره محصوالت ایران وجود داشته، قیمت  :وی افزود.حتی در برخی حوزه ها تولید مازاد برمصرف خواهد بود

تمام شده کاال بوده است. محصوالت کشاورزی ایران با قیمتی که دولت خرید تضمینی انجام می دهد مزیت صادراتی ندارد. مگر 

تومان می خرد اما به صادرکننده ها با تعهد  1270حصوالت برخورد شود. در حال حاضر دولت گندم را اینکه مانند گندم با دیگر م

تومان می فروشد. به این ترتیب زمینه ای ایجاد می شود که قیمت محصوالت ایران مشابه قیمت های  638صادرات در بورس 

 .جهانی شود. در این شرایط ما امکان صادرات خواهیم داشت

اما به طور کلی هم محصوالت خام کشاورزی در داخل کشور نسبت به  :کرد تصریح میسیون کشاورزی اتاق تهرانرئیس ک

کشورهای دیگر گران تر است و بدون یارانه یا سوبسید مزیت صادراتی ندارد. همچنین کاالهایی که با این مواد خام تولید می شوند، 

به قیمت های جهانی افزایش پیدا می کند و این صنایع تبدیلی هم از حیث صادراتی  به دلیل باال بودن مواد اولیه قیمتشان نسبت

میلیون تن گندم داشته  20به گفته زرگران، برای امسال پیش بینی ها این است که در تولید شهریور، حدود .دچار مشکل می کند

ندم ذخیره شروع کردیم، با توجه به میزان تولید که میلیون تن گ 9.5باشیم که قطعا مازاد مصرف کشور است. ما سال جدید را با 

میلیون تن گندم مواجه شویم. در این حالت  20با  96مانند سال گذشته خواهد بود، پیش بینی من این است که در نیمه دوم سال 

ی زیادی وجود دارد دالر، تفاوت قیمت 180تومان و قیمت جهانی آن یعنی حدود  1300با توجه به قیمت خرید آن، یعنی کیلویی 

وی اظهار داشت: پیش بینی ها حتی این است که برای .و باید راهکاری برای مصرف و صادرات آن از همین االن در نظر گرفت

تمام سیلوی های کشور امکان ذخیره سازی مکانیزه این میزان گندم را  .نگهداری این میزان گندم مازاد مکانی هم وجود ندارد

به فصل بارش ها ممکن است ضایع شود. به همین دلیل باید برنامه ریزی کالنی از  96این حجم گندم در سال ندارد. در نتیجه 

در حال حاضر صرفا در حوزه گندم مجوز کاالهای ساخته شده با گندم برای صادرات داده  :زرگران گفت.همین االن شکل بگیرد

بهتر است راهکاری در نظر گرفته شود تا این گندم عالوه بر آرد و  تومانی فروخته می شود. 638می شود و به آنها به قیمت 

ماکارونی به طور مستقیم هم بتواند صادر شود. در حال حاضر کارخانجات آرد و ماکارونی می توانند گندم را برای صادرات به قیمت 

با توجه به برداشت و تولید سال آینده  درصدی تهیه کنند. این شرایط، شرایط خوبی است اما 120تومان با تعهد و ضمانت  638

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران افزود: در مورد کاالهای دیگر هم مازاد وجود .باید مجوز صادرات خود گندم هم صادر شود

زایش دارد. اما مصرف خواهد شد. جوی تولید شده در کشور مصرف خواهد شد. در زمینه ذرت نیازمان به واردات در سال جاری اف

هزار تنی است که صد درصد آن جذب  400خواهد داشت. در زمینه دانه های روغنی هم پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی تولید 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

27 
 

کارخانجات روغن کشی خواهد شد. همچنین طبیعتا مازاد بر تولید هم به واردات نیاز داریم. روغن خام هم با توجه به نیاز کشور 

 .د، چرا که تولید داخل ما سهم بسیار ناچیزی از مصرف کشور داردهمچنان وارد کننده خواهیم بو

http://www.yjc.ir/fa/news/6056344/%D9%82%DB%8C%D9%85 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 آخرین وضعیت ذخیره سازی گوشت و مرغ ماه رمضان/اعتراض مرغداران به افزایش قیمت جوجه

گونه نگرانی وجود مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به ذخایر مناسب گوشت قرمز و مرغ تا شش ماه آینده جای هیچ

اران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگصنعت، تجارت و کشاورزی یبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار علیرضا ولی، مدیر عامل پشت.ندارد

ترین حد ها اظهار داشت: طی پنج سال اخیر نرخ ذرت به پاییننهادهبا اشاره به اعتراض مرغداران مبنی بر افزایش قیمت  جوان،

 .خود رسیده از این رو دلیلی مبنی بر گرانی مواد پروتئینی نیست

وی با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر راهبردی برای ماه رمضان افزود: با توجه به ذخایر مناسب گوشت قرمز و مرغ تا شش ماه آینده 

ولی با اشاره به واردات مرغ تا سال از ترکیه گفت: این درحالی است که در شرایط کنونی از تولید .انی وجود نداردجای هیچ گونه نگر

مدیر عامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه نرخ .هزارتن مرغ روبرو هستیم 250هزارتن مرغ در کشور با مازاد  250دو میلیون و 

 .ها برخی افراد با غرض ورزی و اهداف سوء، قصد دارند بازار را متشنج نمایندکنونی مرغ گران نیست، عنوان کرد: تن

ر شود که هوی با اشاره به نرخ مرغ در ایام ماه رمضان بیان کرد: سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری کاال است، اما پیش بینی می

 .دتومان در ایام ماه رمضان توزیع شو 700هزار و  5کیلو مرغ منجمد با نرخ 

نرخ  :گفت صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

اض مرغداران را در بر درصدی مواجه بوده که همین امر اعتر 14درصدی و ذرت  39روزه نسبت به سال گذشته با رشد جوجه یک

هزار و  2روزه به مرغداران افزود: مزارع مرغ مادر با نرخ وی با انتقاد از عدم ارائه فاکتور از سوی فروشندگان جوجه یک.داشته است

م های نظارتی در برخورد با سودجویان اقدادهند و این درحالی است که دستگاهتومان جوجه را در اختیار مرغدار قرار می 500

با توجه به تالش  :تومان بیشتر باشد، گفت 300وی با بیان اینکه نرخ منطقی مرغ نباید از هزار و .خاصی را انجام نداده اند

روزه در پی روند کاهشی نرخ مرغ ضرر و زیان مرغدار را به مرغداران مبنی بر جوجه ریزی ماه رمضان باال بودن نرخ جوجه یک

به .تومان کمتر باشد 600هزار و  5تومانی جوجه، نرخ فروش هر کیلو مرغ زنده نباید از  500هزار و  2همراه دارد چرا که با نرخ 

درصد است، اما ناگفته نماند که  11گفته مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با وجود آنکه نقش جوجه در هزینه تمام شده مرغ 

 .دهددرصد هزینه را تشکیل می 30روزه تومانی جوجه یک 500هزار و  2با نرخ 

http://www.yjc.ir/fa/news/6057096/%D8%A2%D8%AE%D8%B 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 تند گوجه فرنگی و خیار باال گرفتآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ تب 

 .رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ جدید میوه و صیفی در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران صنعت، تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

تا  500هزار و  4درصدی نرخ گوجه فرنگی و خیار اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو گوجه فرنگی  20با اشاره به افزایش  جوان،

 .ومان استت 500هزار و  2تا  500ای هزار و و خیار بوته 4تومان، خیار گلخانه  500هزار و  2

، پرتقال 5تا  500هزار و  3، سیب قرمز 6درصدی سیب و پرتقال خبر داد و افزود: نرخ هر کیلو سیب سفید مرغوب  20وی از کاهش 

مهاجران با اشاره به نرخ سایر اقالم گفت: همچنین نرخ هر کیلو موز .هزار تومان است 5تا  4و پرتقال با کیفیت داخلی  8تا  7قاچاق 

شود نرخ موز در تومان است که با گرم شدن هوا پیش بینی می 500هزارو  5تا  500هزارو  3هزار تومان، کیوی  5تا  500هزار و  4

هزار  100رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه نرخ گوجه سبز نوبرانه قصرشیرین در زمان ورود به بازار کیلویی .بازار کاهش یابد

هزارتومان است که طی چند روز آینده  60تا  40سبز ساوه و گرمسار نرخ این محصول از ون با ورود گوجهتومان بود، عنوان کرد: اکن

تا  12هزارتومان، توت فرنگی  30تا  20وی ادامه داد: هر کیلو چاقاله بادام .یابدها کاهش میبا ورود گوجه سبز شهریار مجدداً نرخ

مهاجران .رسدتومان در میدان میوه و تره بار به فروش می 500هزار و  2تا  2و ملون  200تا هزار و  800هزار تومان، هندوانه  15

شود در خصوص وضعیت بازار میوه طی روزهای تصریح کرد: در شرایط کنونی بازار به سبب کاهش تقاضا راکد است و پیش بینی می

 .ها کاهش یابددیمشک طی روزهای آتی مجدداً قیمتهای بهاره و همچنین رسیدن گوجه فرنگی از دزفول و انکه با عرضه میوه

 .های نوبرانه از قبیل هلو، زردآلو و طالبی طی چند روز آینده در بازار خبر دادرئیس اتحادیه میوه و سبزی از رسیدن سایر میوه

http://www.yjc.ir/fa/news/5877660/%D8%A2%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 نرخ در بازار کاالی اساسی/ گالیه های مردم از افزایش بی رویه قیمت ها 10یک شهر و 

رفته، به طوریکه با قدرت خرید دهد که افزایش قیمت با شیب تندی پیش بررسی بازار کاالی اساسی و سفرۀ خانوار نشان می

بررسی بانک  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .ها هیچ سنخیتی نداردخانوار

درصد، برنج  9. 42درصد، تخم مرغ  7سال اخیر قیمت لبنیات دهد که طی یکمرکزی از تغییرات قیمت کاالی اساسی نشان می

و روغن نباتی  2 .13چای . 20، شکر 35، گوشت مرغ 1. 8، گوشت قرمز 3. 26، سبزی تازه 3. 34، موه تازه 7. 19، حبوب 2. 31

دهد که افزایش قیمت با شیب تندی پیش رفته بررسی بازار کاالی اساسی و سفره خانوار نشان می.ستدرصد افزایش یافته ا 6. 8

 .پارسال از دریغ هرسال و ندارد سنخیتی هیچ ها به طوریکه با قدرت خرید خانوار

با اشاره به آخرین وضعیت نرخ کاالهای  صنعت، تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

هزارتومان به باال در  13سال اخیر از کیلویی درصدی طی یک 15سال اخیر اظهار داشت: نرخ برنج ایرانی با افزایش اساسی طی یک

درصدی قیمت را تجربه  15الی  10سال اخیر قیمت اقالم حبوب نوسانات وی افزود: طی یک.رسدبنکداری سطح شهر به فروش می

درصدی چای و سایر اقالم اساسی بیان کرد: البته سایر اقالم نظیر قند و شکر نوسانات  10حسنی با اشاره به افزایش .کرده است

 .نوسانات فروکش کردشدیدی را تجربه کرد که با عرضه شکر دولتی در بورس کاال این 

 تومان 500هزار و  7نرخ منطقی هر کیلو  

رغم آنکه طی علی :گفت صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

تومان اعالم کرد، اما اکثر ایام سال  500هزار و  7 سه سال اخیر وزیر جهاد کشاورزی نرخ منطقی هر کیلو مرغ برای مصرف کننده 

بیان  صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .نرخ مرغ کمتر از این رقم است

 9. 42نفوالنزای حاد پرندگان طی چند ماه اخیر روند نزولی به خود گرفته از این رو با افزایش آ کرد: نرخ تخم مرغ به سبب شیوع 

 .درصدی تخم مرغ متناقض است

 درصدی محصوالت لبنی منطقی است7افزایش  

عنوان کرد: با توجه  صنعت، تجارت و کشاورزیهای لبنی در گفتگو با خبرنگار محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل سابق اتحادیه تعاونی

 .خ تورم بوده استتوان گفت که افزایش محصوالت لبنی کمتر از نربه افزایش حقوق و دستمزد، سربار و ... می

ها را درصدی قیمت محصوالت لبنی برخی برند 15وی در پاسخ به این سؤال که برخی مصرف کنندگان اظهاراتی مبنی بر افزایش 

درصد باال بردند که درنهایت  20الی  15دارند، افزود: تنها برخی برندهای لبنی به سبب افزایش تقاضا نرخ محصوالت خود را تا سقف 

 .ی مردم هستند چرا که کیفیت محصوالت با یکدیگر متفاوت استمقصر اصل

درصدی را تجربه کرده که این امر نه  70تا  40گزارشات میدانی حاکی از آن است که نرخ اغلب کاالهای ضروری و اساسی افزایش 

رود مسئوالن امر با نظارت هر چه ظار میهایی برای آنها در برداشته که انتتنها آرامش اقتصادی را به مردم بازنگردانده بلکه نگرانی

 .تر از سودجویی افراد فرصت طلب در آشفتگی بازار جلوگیری نمایددقیق

http://www.yjc.ir/fa/news/6057557/%DB%8C%DA%A9%D-8%B4 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ تب تند سیب زمینی فروکش می کند + قیمت

 .رئیس اتحادیه میوه وسبزی نرخ جدید میوه و سبزی در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

هزارتومان،خیار  5تا  500هزار و  4با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه و صیفی اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو موز  جوان،

هزارتومان  8تا  7هزار تومان ،پرتقال قاچاق  5و سیب سفید  6هزار تومان،سیب قرمز درجه یک 5هزار تومان،کیوی  4تا  500ر و هزا

 60تا  20وی با اشاره به نرخ میوه های نوبرانه در بازار افزود: نرخ هر کیلو گوجه سبز .هزارتومان است 5تا  600و پرتقال شمال 

و  500هزار و  2تا  2هزار تومان، ملون  15تا  12هزار تومان،توت فرنگی گلخانه ای و جیرفت  30تا  12 هزارتومان،چاقاله بادام

مهاجران با اشاره به اینکه نرخ سیب زمینی تا ده روز آینده کاهش می یابد،گفت: در حال .تومان است 600تا هزار و  800هندوانه 

به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی .است تومان 200 تا هزار  800و پیاز  200زار و ه 2تا  600حاضر نرخ هر کیلو سیب زمینی هزار و 

 .تومان است 800تا هزار و  500و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( هزار و  800تا هزار و  200هزار و  2خوردن 

 نمی و است راکد صیفی و میوه بازار حاضر حال در: کرد تصریح بازار کنونی وضعیت آخرین خصوص در سبزی رئیس اتحادیه میوه 

 .ه داردادام کی تا وضعیت این که کرد بینی پیش توان

http://www.yjc.ir/fa/news/6062857/%D8%A2%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ نرخ مرغ بازهم رنگ باخت

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

،مرغ 300هزار و  4تومانی نرخ هر کیلو مرغ زنده خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  100از کاهش  جوان،

 .تومان است 750هزار و  6و خرده فروشی  150هزار و  6ومان، توزیع درب واحد های صنفی هزار ت 6آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 750هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  750هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

و فیله  12هزار تومان، سینه بدون کتف  11یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش بیش از حد تقاضا در برابر عرضه از جمله دالیل اصلی کاهش قیمت .هزار تومان است 15مرغ 

هزار تومان،کپور  27به ثبات نرخ ماهی در بازار بیان کرد: در حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب وی با اشاره .مرغ در بازار است

 .هزار تومان است 40و سالمون نروژ  19، تیالپیا19،سرخو 23،حلوا سیاه 500هزار و  8،آزاد دزفول 13،سفید پرورشی 13،قزل آال 12

http://www.yjc.ir/fa/news/6063246/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 های کشاورزی ایران و گرجستان امضا شدیادداشت تفاهم همکاری

سند و یادداشت تفاهم همکاری و یک بیانیه مشترک های دو کشور، پنج منظور تعمیق و گسترش همکاریایران و گرجستان به

 .امضا کردند

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، پس از مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه ی ایران و گرجستان که با حضور 

سند همکاری و یک  5 اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری و گئورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان برگزار شد،

 .بیانیه ی مشترک از سوی مقامات دو کشور به امضا رسید

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه  یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ی کشاورزی، یادداشت تفاهم همکاری در امور ورزشی،

ز بیانیه مشترک در زمینه ی تقویت ارتباطات و فناوری اطالعات، یادداشت تفاهم تاسیس مجتمع پاالیشگاه در گرجستان و نی

همکاری های زیست محیطی اسنادی بودند که در حضور معاون اول رییس جمهوری کشورمان و نخست وزیر گرجستان به امضا 

 /.رسید

http://www.iana.ir/fa/news/43020/%DB%8C%D8%A7%D8%AF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43020/%DB%8C%D8%A7%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

34 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 الدین ددیچ برای بازدید از ایرانهای همکاری کشاورزی ایران و بوسنی بررسی شد/ دعوت از شمسظرفیت

سفیر ایران در بوسنی و هرزگوین و  ها در زمینه کشاورزی و دامپروری بین ایران و بوسنی در دیدارهای توسعه همکاریراه

 .الدین ددیچ، وزیر کشاورزی فدراسیون بوسنی و هرزگوین بررسی شدشمس

به گزارش خبرنگار ایانا، در دیدار سفیر ایران در بوسنی و هرزگوین با وزیر کشاورزی، مدیریت آب و جنگلداری بوسنی و هرزگوین 

 مینه کشاورزی و دامپروری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.ها در زهای تقویت و گسترش همکاریطرفین راه

الدین ددیچ، وزیر کشاورزی فدراسیون بوسنی و هرزگوین در این دیدار گفت: محصوالت کشاورزی بوسنی با برخورداری از شمس

محصوالت از استانداردهای  کیفیت باال از مزایایی نسبی قابل قبولی در سطح جهانی برخوردار است و با توجه به دارا بودن این

 تواند مورد توجه طرفین قرار گیرد.اتحادیه اروپا، افزایش مبادالت کشاورزی بین دو کشور دوست ایران و بوسنی می

ددیچ با تأکید بر توسعه تجارت محصوالت حالل در بوسنی اظهار کرد: امروزه بسیاری از تولیدکنندگان محصوالت دامی در بوسنی 

های بسیار باالیی حالل برخوردارند و بوسنی در هر سه بخش گوشت قرمز، طیور و محصوالت کشاورزی از ظرفیت از گواهینامه

 ها همکاری داشته باشیم.تواند مورد توجه بازرگانان ایرانی قرار گیرد و در این زمینهبرخوردار است که می

ه در ای کهای ایران در زمینه کشاورزی گفت: عالقهها و ظرفیتتواناییمحمود حیدری، سفیر کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به 

بین مردم ایران نسبت به بوسنی و هرزگوین از سالیان گذشته ایجاد شده، همچنان زنده است و در شرایطی که محصوالت و 

نان ایرانی نیز عالقه مندی خود را تولیدات کشاورزی بوسنی از لحاظ کیفیت و قیمت با استانداردهای جهانی برابری کند، بازرگا

نشان خواهند داد.او در این مالقات با مرور تحوالت رخ داده در چند ماه گذشته و سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و 

های مختلف را خوب و روابط را رو به گسترش های صورت گرفته در بخشهرزگوین به ایران و همچنین شهردار سارایوو، تالش

های پژوهشی گسترش ویژه در بخش علمی و حوزههای مختلف بهیف کرد و گفت: امیدواریم مناسبات دو کشور در زمینهتوص

الدین ددیچ دعوت کرد تا با گروهی از کارشناسان کشاورزی و دامپروری سفری به بیشتری یابد.سفیر کشورمان همچنین از شمس

های کشاورزی، مراکز تحقیقاتی و علمی و ربط ایرانی، از دانشگاهسئوالن ذیایران داشته باشد و ضمن دیدار با مقامات و م

 های نوین در صنعت کشاورزی و دامپروری بازدید کنند./فناوری

http://www.iana.ir/fa/news/42994/%D8%B8%D8%B1%D9%81% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 زاییانداز آینده نظام مواد غذایی و اشتغالافزایش مشاغل در مزرعه و نظام خارج از مزرعه/ چشم

 نسل برای شغل ایجاد. رسندمی کار سن بهمیلیارد نفر در کشورهای با درآمد کم و متوسط  1.6سال آینده، حدود  15طی 

 مهم چالش یک کارند، به مشغول که مردمی از نفر میلیاردها اشتغال کیفیت بهبود و حفظ با همراه که حالی در کارگران از جدیدی

 .رودمی شماربه هابخش تمام برای

اکثریت خود به گزارش ایانا از وب سایت بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه ، نظام تولید مواد غذایی، بخشی است که 

اشتغالی و و پرداخت دستمزد ) استخدام( به افراد را در اختیار دارد و پیش بینی می شود این روند در آینده هم ادامه یابد. این در 

حالی است که مشاغل در سیستم مواد غذایی، فراتر از تولید محصوالت کشاورزی است و سهم بزرگی از تولید اقتصاد جهانی و 

ود اختصاص دارد.همان طور که سرانه درآمد افزایش یافته و الگوهای تغذیه هم تغییر کرده است، تقاضا برای شغل خدمات را به خ

از جمله فرآوری، توزیع، حمل و نقل، ذخیره سازی، خرده فروشی، آماده سازی و  -در این بخش و خارج از سیستم غذایی مزرعه

ست که ، یک مقاله جدید از بانک جهانی ، روی چگونگی فراهم کردن شغل از این درحالی اافزایش خواهد یافت. -رستوران ها 

سوی نظام غذایی تمرکز دارد و چارچوبی برای درک عواملی که در تعیین تعداد و کیفیت کار در این بخش نقش دارد، ارائه می 

ر زمینه انطباق، تغییر و استفاده از شرایط کند. این مقاله همچنین به مجموعه ای از اقدامات می پردازد که کشورها می توانند د

 شان برای تقویت سهم نظام غذایی برای اشتغال، انجام دهند. 

 پیام اصلی:

نظام غذایی، خود اشتغالی و استخدام اکثر مردم را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عهده دارد، این روند در طول زمان،  •

دار ادامه می یابد، خود اشتغالی و استخدام در کشاورزی هنوز هم سهم بزرگی از درآمد روستاییان برای رسیدن به اهداف توسعه پای

 را به خود اختصاص داده و می تواند نقش مهمی در کاهش فقر داشته باشد.

د غذایی، حمل و نظام غذایی فراتر از تولید محصوالت کشاورزی است و شامل فعالیت ها در طول زنجیره ارزش، مانند فراوری موا •

نقل، خرده فروشی، رستوران ها و دیگر خدمات است . در بسیاری از کشورها، جنبه خارج از مزرعه سهم بزرگی در اقتصاد و 

 خدمات دارد.

راگیر بودن مشاغل نیاز به توجه به رشد نظام غذایی، میزان اشتغال و گنجاندن جوانان و زنان در ف و بیشتر افراد تعداد افزایش •

مشاغل مربوطه دارد. شهرنشینی و رشد درآمد سرانه، فرصت های جدید و قابل توجهی در بخش محصوالت غیر غالت و سیستم 

غذایی فراتر از مزرعه فراهم می کند. ورود زنان و جوانان به مشاغل نظام غذایی می تواند به افزایش بهره وری و بهبود هماهنگی 

 اجتماعی کمک کند.

 .دارد کار شرایط بهبود و درآمد، در ثبات افزایش کار، بازده بردن باال به توجه به نیاز غذایی نظام در غلش کیفیت بهبود •

ا اقتصاد وابسته به کشاورزی و یا اقتصاد شهری تغییر ت است نیاز گوناگونی مداخالت همچون. است متفاوت کشورها در ها اولویت •

باعث خارج شدن افراد از بخش کشاورزی می  "فشار"یا  "کشش"مناطق خاص ، چه  کند؛ وجود زمین فراوان یا کمبود زمین؛ در

 شود؛ و یا کمبود میزان مهارت های ابتدایی ، از جمله عواملی هستند که باید کشورها براساس اولویت شان در نظر بگیرند./

http://www.iana.ir/fa/news/43170/%D8%A7%D9%81%D8%B2 
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 برنامه و سیاست ها
  آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

های کشور در  هکتاری وسعت گلخانه 3000هزار هکتار گلخانه جدید در برنامه ششم توسعه/ افزایش  16بینی ایجاد پیش

 سه سال  

گفت: به منظور صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری در برنامه ششم توسعه معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 

 .هکتار گلخانه جدید به وسعت گلخانه های موجود کشور افزوده می شود 160هزار و  16

 :ودبه گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، محمد علی طهماسبی در آیین گشایش نمایشگاه ملی گل و گیاهان زینتی در محالت افز

درختان انجیر، انار و هلو و لیمو ترش که پیش رس هستند، اما در معرض سرمازدگی قرار دارند، در گلخانه ها کاشت و به بار 

مجموع وسعت  91وی ادامه داد: در سال های اخیر بر وسعت گلخانه های کشور افزوده شده به طوری که در سال .خواهند نشست

سال گذشته بیش از سه هزار هکتار به وسعت گلخانه  3طهماسبی اظهارکرد: ظرف .هکتار بود 326گلخانه های کشور هشت هزار و 

وی ادامه داد: با بسته تشویقی دولت .هکتار افزایش یافته است 425هزار و  11ها افزوده شده و اکنون وسعت گلخانه های کشور به 

 .رداخت می شودبدون هیچ گونه محدودیتی تسهیالت برای افزایش سطح گلخانه ها پ

طرح پرورش ماهی در قفس و احداث گلخانه را در در  2طهماسبی گفت: دولت برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در آب اجرای 

طرح از محل صندوق توسعه ملی  2معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای اجرای این . اولویت قرار داده است

 .و هیچ محدودیتی برای احداث گلخانه وجود ندارد تسهیالت پرداخت می شود

درصد  12طهماسبی افزود: با انتقال محصوالت آب بر به محیط های کنترل شده همچون گلخانه ها با کمترین میزان مصرف آب و 

 .برابری همراه با کیفیت باالتر دست یافت 10صرفه جویی می توان حتی به بهره وری 

میلیون ریال سرمایه گذاری می شود و دولت در صدد است برای افزایش تولید و ایجاد  8تا  5تر گلخانه وی ادامه داد: برای هر م

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: دولت یازدهم بیشترین .اشتغال گلخانه های کوچک مقیاس را راه اندازی کند

وی ادامه داد: برای اجرای روش های نوین آبیاری هیچ .تخصیص داده است اعتبارات و یارانه را برای طرح های روشهای نوین ابیاری

 .گونه محدودیت اعتباری وجود ندارد و طرح های مناسبی در این راستا همچون آبیاری تحت فشار و زیر سطحی اجرا شده است

نتی و شرکت های دانش بنیان طهماسبی با برشمردن ظرفیت محالت در تولید گل و گیاهان زینتی، پژوهشکده گل و گیاهان زی

 . گفت: وجود این ظرفیت محالت را به یک مرکز تجربی و مهارتی در زمینه گل و گیاه تبدیل کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/43126/%D9%BE%DB%8C%D8% 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 های دیجیتال و همراه ابالغ شدبخشنامه ضوابط پرداخت

 .ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابالغ شد

هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری به گزارش ایانا از بانک مرکزی، در این ضوابط، استفاده از ابزارهای 

تبیین شده است. نشان گذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های  (tokenization) نشان گذاری

 ابزارهای از استفاده منیتا اوالً شود می باعث فرایند این. شود می جایگزین  حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه

لمللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای ا بین استانداردهای سطح تا هوشمند

خدمات از پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این  .پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود

 .اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد

 متن بخشنامه ابالغی به این شرح است:

های همراه با توجه به تحوالت فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور های دیجیتال و پرداختپرداخت

 .جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آیدهای رود فرصتمطرح شده و در این رهگذر انتظار می

گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان 

  .ل آن تعریف و تبیین شوندای باید حوهای توسعهای است که تمام فعالیتهای بانکی، قاعدهاز امنیت در پرداخت

ها و تهدیداتی را متوجه های الکترونیکی، فرصتهمانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت

وفق، م گیری از تجربیاتالمللی و بهرههای بینکند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروشنظام بانکی کشور می

 های عملیاتی و پرهیز ازبرداری از فرصتها را در کنار مدیریت بهینه ریسکای تنظیم شود که حداکثر بهرهالگوی بومی به گونه

با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و .تهدیدات را توامان دنبال کند

های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسووالن شبکه بانکی کشور و ات و ویژگیبا نظرداشت امکان

های همراه رسیده و نهایتاً طی های دیجیتال و پرداختهای همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداختشرکت

 )را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشان گذاری هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع1396.2.2جلسه مورخ 

tokenization)  های همراه مصوب کرد که ذیالً اصول و چارچوب آن برای اطالع شما و های دیجیتال و پرداختدر پرداخت

 :شودهمکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعالم می

 .یردگهمراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت

الکترونیکی جایگزین شده و  (token)های « نشانه»های حساس پرداخت مشتریان با در فرایند نشان گذاری، قسمتی از داده    .1

 های حساسدر فضایی امن به دادهها « نشانه»یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، در شبکه پرداخت انتقال می

 .شودتبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می

 :شودفرایند نشان گذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می    .2

 د طرف قرارداد با آن راهبری شده وهای الکترونیکی )مانا( : توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهامراکز ارایه نشانه .2-1

 .های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارندوظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیالت داده

 اتصال که  ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویههای دیجیتال )سهند( : سامانهسامانه هدایت نشانه .2-2

 .پذیردمی صورت آن طریق از پرداخت شبکه به ها «مانا»
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 توانند فعالیت نشان گذاری رابانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطالعات مشتریان می    .3

 .های مجاز برون سپاری کنند« مانا»به 

های اجرایی خود را پیش از ارایه ها و روالری، روشهایی قابل انجام است که فناو« مانا»فرایند نشان گذاری صرفاً ازطریق     .4

 .ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشندخدمت به بانک

 .پذیر استامکان« سهند»ها صرفاً از طریق اتصال به « مانا»ارایه خدمات توسط     .5

ا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز های نشانگذاری شده تتراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش    .6

 .است. بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است

  .شود دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابالغ می    .7

های لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداختبا عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با 

سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده

 های نوین بانک مرکزی اعالم شود.پاسخ به این نامه به حوزه فناوری

http://www.iana.ir/fa/news/43145/%D8%A8%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 گیردکشاورزی قرار میاندازی یک سامانه جدید/ اطالعات در اختیار جهاد شفافیت اطالعات کشاورزان با راه

در کالس آموزشی توجیهی اجرای طرح قیمت تضمینی، سامانه اطالعات کشاورزان به آن ها معرفی و همچنین نحوه فرآینده 

 .معامالت گواهی سپرده کاالیی و فیزیکی در بورس کاالی ایران به کشاورزان آموزش داده شد

اطالعات کشاورزان به آن ها معرفی و همچنین نحوه فرآینده معامالت گواهی سپرده به گزارش ایانا، در این کالس آموزشی، سامانه 

  .کاالیی و فیزیکی در بورس کاالی ایران به کشاورزان آموزش داده شد

در سامانه اطالعات کشاورزان، اطالعات شناسایی، شماره حساب بانکی، سطح زیر کشت محصوالت و همچنین پیش بینی تولید 

سط کاربران مراکز خدمات کشاورزی وارد شده و پس از تایید مدیریت شهرستان و استان به بورس کاالی ایران ارسال کشاورزان تو

می شود. بورس کاال نیز در روند معامالت از این داده ها استفاده می کند و به این ترتیب در جریان عرضه ها، معامالت و همچنین 

مشکلی بروز نخواهد کرد. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی نیز از اطالعات کشاورزان  پرداخت وجه معامالت به حساب کشاورزان

برای پرداخت مابه التفات قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی استفاده خواهد کرد؛ به این ترتیب طی تعامل بورس کاالی 

واهد گرفت و در شناسایی کشاورزان و پیش برد اهداف ایران و وزارت جهاد کشاورزی، این اطالعات در اختیار این وزاتخانه قرار خ

همچنین بورس کاال برای کشاورزان استان هایی که به شیوه گواهی سپرده .بود خواهد موثر  اجرای سیاست های حمایتی

ت استفاده محصوالت را عرضه خواهند کرد، کد بورسی صادر می کند و از داده های سامانه اطالعات کشاورزان برای تسویه معامال

گفتنی است عالوه بر معرفی سامانه اطالعات کشاورزان در این کالس آموزشی، فرآیند معامالت گواهی سپرده کاالیی .خواهد کرد

همچون چگونگی تحویل محصوالت به انبارهای تحت پذیرش و نظارت بورس کاال و عرضه محصوالت در بورس و همچنین نحوه 

  .ت کشاورزان به شرکت پشتیبانی امور دام توضیحات کاملی ارائه شدمعامالت فیزیکی و تحویل محصوال

طرح قیمت تضمینی جو و ذرت به طور رسمی جایگزین خرید تضمینی این دو محصول از سوی  95براساس این گزارش، از سال 

ت، جای فروش به دول توانند محصوالت خود را بهدولت شد که در سیاست قیمت تضمینی، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی می

التفاوت شده از سوی دولت، مابه در بورس کاالی ایران عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم

گردد.با اجرای این طرح، عمده وجه معامالت به کشاورزان می رسد و مابقی از سوی آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می

کوتاهی به حساب آن ها واریز می شود. عالوه بر این در جریان اجرای طرح قیمت تضمینی، هزینه های دولت  دولت ظرف مدت

کاسته می شود، اطالعات کشاورزان و حجم تولیدات شفاف می شود و با کاهش میزان واسطه گری در بازار محصوالت کشاورزی، 

 تهران، در تاکنون تضمینی قیمت طرح اجرای آموزشی های ورهد   .قیمت محصوالت منصفانه و به صورت شفاف کشف می شود

 .است شده برگزار کرمانشاه و کردستان و اصفهان قم، بختیاری، و چهارمحال ایالم، فارس، خوزستان، البرز،

http://www.iana.ir/fa/news/43038/%D8%B4%D9%81%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

ند/  کهای تحقیقاتی به کشاورزان همکاری نمیکارنامه دولت یازدهم در تحقیقات کشاورزی/ صداوسیما در انتقال یافته

 شودموانع اجرای طرح نظام نوین ترویج برطرف می

ماه تکلیف دولت دوازدهم مشخص خواهد شد. در زمینه اردیبهشت 29کند و تا را سپری میدولت یازدهم روزهای پایانی خود 

های تحقیقاتی در حوزه کشاورزی توان از زوایای گوناگونی به بحث پرداخت. یکی از این زوایا فعالیتدستاوردهای دولت روحانی می

یر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج است؛ به همین منظور فرصتی دست یافت تا با اسکندر زند معاون وز

 .گذردها و دستاوردهای بخش تحقیقات کشاورزی انجام دهیم که از نظر شما میوگویی درباره فعالیتگفت

ماه تکلیف دولت دوازدهم مشخص خواهد شد. اردیبهشت 29کند و تا دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می

های توان از زوایای گوناگونی به بحث پرداخت. یکی از این زوایا فعالیتدستاوردهای دولت روحانی میدر زمینه 

تحقیقاتی در حوزه کشاورزی است؛ به همین منظور فرصتی دست یافت تا با اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و 

و دستاوردهای بخش تحقیقات کشاورزی انجام  هاوگویی درباره فعالیترئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج گفت

 گذرد.دهیم که از نظر شما می

***************** 

 گیرد؟های محققان سازمان به سهولت در اختیار کشاورزان قرار میدر آغاز بفرمایید آیا در حال حاضر یافته

 طور مستقیم و بعضیشود: برخی از آنها بهی میگرفته در سازمان به دو شیوه وارد عرصه کشاورزدر زمینه پژوهش تحقیقات صورت

 شود.شود. توصیه مقداری سخت وارد عرصه میصورت ذخیره و توصیه وارد عرصه میهم به

هم وجود دارد؛ زیرا علم  البته در کشور ما، پروسه پس از تولید مشکل دارد، این مشکل عالوه بر محصوالت کشاورزی، در تولید علم

ها، ریزی شود. به این منظور در ترویج برای انتقال یافتهاست. لذا در کشور باید برای مرحله پس از تولید، برنامههم از همان جنس 

 "محققان معین"عنوان ایم و محققان در مراکز خدمات بههزار مروج پهنه تقسیم کرده 10هزار پهنه و حضور فعال  10کشور را به 

 79رقم جدید،  75ارتباط دانش برقرار شده است.در حوزه تولیدات، در چهار سال گذشته، فعالیت دارند. با این برنامه حلقه 

یافته جدید نیز در زمینه زراعی، باغی،  650محصول از نوع واکسن و سرم به کشاورزان معرفی شده است،  10کش جدید و آفت

شود.در زمینه فناوری، در چهار در حال حاضر استفاده میها شیالتی، دام، طیور، دامپزشکی، منابع طبیعی وارد عرصه شده و از این

اندازی و تعامالت بنیان راهشرکت دانش 122قرارداد انتقال دانش فنی به بخش خصوصی واگذار شده است.  158سال گذشته 

المللی ه بینبرابر شده است. همچنین در چهار سال گذشته هشت عنوان برتر و برگزیده جشنوار 3.5المللی سازمان هم بین

 کتاب توسط محققان سازمان به چاپ رسیده است. 270خوارزمی متعلق به سازمان بوده است )هر سال دو عنوان(. در همین مدت 

های اولیه بذر در زمینه تولید محصوالت فناورانه نیز سه رقم طی چهار سال گذشته به کشاورزان ارائه شده است، تولید هسته

هزار تن هسته اولیه بذر تولید شده است؛ یعنی رشد  25ا در سازمان سامان یافته و طی همین مدت حدود هرچند گران هستند، ام

هزار اصله هسته اولیه نهال توسط سازمان تولید شده است. واکسن و  130درصدی.همچنین در چهار سال گذشته حدود  30حدود 

و همه موارد مورد اشاره به دست کشاورز رسیده است. در حال  درصدی برخوردار بوده 20سرم هم طی چهار سال گذشته از رشد 

شده تواند بگوید گندم اصالحسازی استفاده نکرده باشد، هیچ ایرانی نمیهای سرمتواند بگوید از واکسنحاضر هیچ ایرانی نمی

های دهنده اثرگذاری فعالیتشانها نها ساخت مؤسسه اصالح بذر هستند. اینمؤسسه اصالح بذر را نخورده است. تمام این گندم
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شود، به رود.فعالیت سوم سازمان، نظارت، ثبت و گواهی بذر است. نظارت بذری که به بخش خصوصی داده میشمار میسازمان به

درصد  72درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر  72، 92نسبت به سال  95شده در سال عهده سازمان است. نظارت بر بذر گواهی

تولید بذر  شرکت 245درصد افزایش داشته است.  22شده طی چهار سال گذشته ایم. تولید نهال گواهیاین زمینه رشد داشتهدر 

بار بار نظارت بر مزارع تولید بذر را الکترونیکی کرده است. برای نخستینبندی شدند. سازمان برای نخستینبار رتبهبرای نخستین

نوع  100هزار و بار نظارت بر ثبت کود را داشته است. سازمان حدود هفت. سازمان برای نخستینسه باغ مادری احداث شده است

بار در ایران کود ثبت و نظارت نوع از آنها خارج از استاندارد بود. برای نخستین 320هزار و کود در ایران را کنترل کیفیت کرده، یک

استاندارد بوده که جلوی عرضه آنها را سازمان گرفته است. همچنین برای درصد کودهای بازار خارج از  16شده و چیزی حدود 

کنیم؛ البته این کار تازه شروع شده است. یک کار بزرگی که شروع برند فرمول سم را کنترل کیفی می 400بار است که نخستین

هزار مروج جدید در  10ج داشتیم، با جذب بردار یک مروبهره 130هزار و به ازای هر سه 92شده و قابل طرح است اینکه در سال 

هزار پهنه تقسیم کرده است،  10های کشور را تا االن به بردار یک مروج داریم. سازمان کل عرصهبهره 630حال حاضر به ازای هر 

آنها  اظت ازهایی بود که در بخش ترویج صورت گرفته است.فعالیت بعدی سازمان، مدیریت ذخایر ژنتیکی و حفها هم فعالیتاین

به این طرف یعنی آغاز فعالیت دولت  92کنم مربوط به سال عنوان یک کار بسیار سخت و مشکل است. آماری که بیان میبه

آوری و حفاظت های ذخایر زنده ایران را رقمی حدود پنج درصد بیشتر جمعبه این طرف سازمان نمونه 92یازدهم است. از سال 

هزار نمونه از زخایر زنده  126از  92های غیرزنده نیز سه درصد افزایش یافته است. در سال از نمونه کرده و شناسایی و نگهداری

میلیارد نگهداری و  4.3های غیرزنده هزار نمونه رسیده است. در نمونه 131محافظت شده بود و این تعداد در حال حاضر به 

هزار نمونه  100عبارت دیگر سازمان حدود چهارهزار نمونه زنده و بیش از افزایش یافته است. به  4.4اکنون به شد و همحفاظت می

دقیقه در  33برداران نیز سرانه آموزش کشاورزان از غیرزنده را به کلکسیون ذخایر کشور اضافه کرده است.در زمینه آموزش بهره

 ایم.کنید روند رو به رشدی داشتهحظه میگونه که مالافزایش یافته است. در مجموع همان 95دقیقه در سال  42، به 92سال 

سازی، اثربخشی و نوسازی را در ساختار سازمان مطرح کردید، چرا اخیراً پروژه معماری آینده سازمان مثل چابک

 شود؟ها طرح میاواخر فعالیت دولت یازدهم این بحث

ش بوده و اآلن هم مطرح است. برنامه اثربخشی را نیز ها از پیچیز جدیدی نیست، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج این برنامه

انه ها و مراکز تحقیقاتی جداگنامه جدید ارتقاء اعضای هیأت علمی را در بین تمام دانشگاهبار هم آییناز قبل داشتیم، برای نخستین

 گوییم چند طرحز این رو دیگر نمیهای سازمان دیدیم؛ ابار اثربخشی را در خروجی فعالیتاز وزارت علوم گرفتیم. برای نخستین

 های آنها نیز منتشر شده است.گوییم چند تا خروجی بیرون دادیم، کتاباجرا شده، می

عنوان کار ستادی است و در همه مراکز تحقیقاتی در حال انجام نکته دیگر توجه جدی به برنامه معماری و نوسازی در سازمان به

از ابتدای کارمان آغاز کردیم و در این زمینه مرکز آموزش تحقیقات را ادغام و مؤسسه باغبانی را  سازی رااست. با این رویکرد چابک

سازی، سازی، ماشینهای معماری آینده است و در این چارچوب دیجیتالها و... نیز از برنامههای استاندایر کردم. آزمایشگاه

مگاوات افزایش دادیم. همه مدیران  60داختیم، پهنای باند را از هشت به سامانه جدید راه ان 30هوشمندسازی و ... قرار دارد. 

شوند؛ حتی خود من. تقویت بنیه مالی سازمان و کسب تکنولوژی از خارج از کشور نیز جزو بار ارزشیابی میسازمان هر دو سال یک

در چارچوب وظایف سازمان یعنی تحقیق، تولید،  رود. ناگفته نماند که این عملکردشمار میهای معماری آینده سازمان بهبرنامه

 نظارت، مدیریت ذخایر، آموزش و ترویج انجام شده است.
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سازمان در تعامل با دانشگاه "های قبلی خود بحث تعامل سازمان و دانشگاه را مطرح کرده و گفته بودید: در صحبت

 هایی است؟این کار ویژه شامل چه فعالیت "دهیم ای در این باره انجامدچار رکود است، قصد داریم امسال کار ویژه

خوبی تعریف نشده است. در این تعامل با دانشگاه در ایران به Plat Formخواهد، ( میPlat Formهر کاری یک برنامه عملیاتی )

ت که ما در حال حاضر ای اسفرم را درست کنیم که کار سخت و دشواری است، یا برنامهرو خود داریم: یا پلتبخش ما دو راه پیش

کنیم که بر اساس آن تعدادی از استادان برجسته دانشگاه را استاد به عنوان استادان وابسته به مجموعه وارد داریم روی آن کار می

 بکرده و از آن ها کمک می گیریم. البته سناریوهای مختلفی طی شد و جواب نداد، حاال این سناریو را انتخاب کرده ایم، شاید جوا

طور مستقیم به دانشگاه دهیم، بهها ازجمله چند کار را که خودمان انجام نمیدهد.برنامه دیگر این است که برخی از فعالیت

فرم مطلوب با مشارکت خود دانشگاهیان است تا ببینیم در آینده چه ایم.کار سوم هم انجام پژوهشی با هدف طراحی یک پلتسپرده

ال فرد در سازمان خوب است، در حکنیم تا ارتباطمان با دانشگاه زیاد شود. البته ارتباط فردبهیم تالش میشود کرد. بنابراین، دارمی

رساله دانشجویی در مجموعه سازمان در حال تهیه است و در این زمینه با استادان مجرب ارتباط خوبی  600حاضر حدود دوهزار و 

 فرمی است که در این زمینه داریم.ست و نه از سازمان، مشکل از پلتداریم. در وضعیت کنونی، مشکل نه از دانشگاه ا

ها های سازمان، اجرای طرح نظام نوین ترویج است، در ارتباطی که با مدیران ترویج استاناشاره کردید یکی از فعالیت

رح کردند، برای رفع این ای را در اجرای این طرح از جمله کمبود اعتبار و امکانات را مطداشتم، بعضاً مشکالت عدیده

 هایی دارید؟مشکالت چه برنامه

ببینید، اوالً پیش از اجرای طرح، مراکز خدمات، خالی و خراب بود، در این دولت نخستین کار این بود که به دوهزار نیروی قبلی 

 نفر افزایش یافت.هزار  10این بخش، هشت هزار نیروی دارای مدرک مرتبط لیسانس به باال اضافه شد و در مجموع به 

 ها نوسازی شد.درصد این مراکز با همین ظرفیت 50ثانیاً 

آوری اطالعات دار شدند و براین اساس نیروهای این بخش در حال حاضر مشغول جمعمراکز در سراسر ایران برنامه ثالثاً این

ها توسط آنان با دست خالی تهیه شده است. ایندرصد اطالعات کشاورزی ایران  70کشاورزی ایران هستند؛ به عبارت دیگر حدود 

ای داده شده تا گزارش روزانه خود را در آن بنویسند. چهارشنبه که حسن اجرای این طرح بوده است. امسال هم به مروجان دفترچه

ازجمله مبارزه با علف  در بازدید از یکی از مراکز در کردستان دیدم هر محقق مروجی دفترچه روزانه دارد و تماماً درگیر کارهایی

اند. با این همه این نیز های اجتماعی تسری دادههای خود را نیز با انجام کار جمعی به شبکههرز، بیماری و... هستند و فعالیت

اه مدرست است که مراکز باید نوسازی شوند و باید مشکالت آنها را رفع کنیم.طرح نظام نوین ترویج با منابع مالی خوبی دقیقاً شش 

عنوان تکالیف دولت تأکید شده است و در حال حاضر داریم روی پایداری است که آغاز شده، در برنامه ششم بر نظام نوین ترویج به

میلیارد تومان بیشتر تخصیص نیافت، امسال  10میلیارد تومان بود که متأسفانه  80کنیم. اعتبار این طرح سال گذشته طرح کار می

 ها بیش از این مبلغ هزینه شده است.ار را دارد؛ اما به بودجه تخصیصی اکتفا نکردیم و در کل استانهم همین میزان اعتب

ها به منعقده با مدیران صداوسیما، قرار شد بحث انتقال یافته نامهطور که اطالع دارید، طبق تفاهمآقای دکتر، همان

ار انجام شد؛ اما با انحالل این شبکه تلویزیونی قرار بود کشاورزان از شبکه بازار سیما پخش شود، یکی دو سال این ک

وز گیرد و هنهای آرشیوی در اختیار این شبکه قرار میاز شبکه آموزش این کار دنبال شود، در حال حاضر بیشتر فیلم

 کار تولیدی و زنده آغاز نشده است، چرا این اتفاق افتاد؟

 ، در زمینه ترویج از طریق این سازمان موفق نبودیم.دلیل عدم همکاری صداوسیماطور کلی بهما به

 شود وزارت جهاد کشاورزی هم به تعهدات مالی خود عمل نکرده است؟گفته می
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میلیونی ایران است، مگر کشاورزان از این جامعه جدا هستند؟ کشاورزان با جمعیت  80وظیفه صداوسیما ارائه خدمات برای جامعه 

برخورداری هم هستند. ما از کنند و جامعه کممیلیون تن محصول تولید می 117اشتغال کشور را دارند، درصد  20چهار میلیونی، 

گوید منابع مالی به اندازه کافی ندارد، اما باید از طریقی این منابع کجا پول بیاوریم و به صداوسیما بدهیم. البته صداوسیما هم می

شاورزی در سالی یک منابعی از دولت گرفت و به صداوسیما داد. باالخره یک قدم باید ها تأمین شود. جهاد کمالی مثل بقیه قسمت

ها دادند؛ اما در عمل اتفاق صداوسیما و یک قدم نیز جهاد کشاورزی باید بردارد. نشستیم جلساتی برگزار کردیم، آنها خیلی قول

گوید وش صداوسیما دارند و صداوسیما درست است که مینیفتاد. داشتن شبکه و برنامه تلویزیونی حقی است که کشاورزان بر د

خواهد هایی که از دولت میها باید ببیند، مثل بقیه برنامهمشکالت مالی دارد؛ اما باالخره برنامه کشاورزان را در یک جایی از برنامه

طور باید این عزم جدی اتفاق بیفتد. ما به های کشاورزی و... درآمد کسب کند، منتهیتواند از تبلیغ نهادهپول بگیرد. صداوسیما می

 کلی در انتقال انبوهی یافته های تحقیقاتی به کشاورزان از طریق صداوسیما موفق نبودیم./

http://www.iana.ir/fa/news/43077/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

اندیشی در توسعه پایدار کشاورزی/ چهار محور کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست، تناسب اکولوژیکی،  بایدهای آینده

 شودمنجر میماندگاری اقتصادی و مقبولیت اجتماعی/ کشاورزی پایدار به امنیت غذایی 

زایی قابل مالحظه، وابستگی به هایی نظیر اشتغالدلیل برخورداری از ویژگییافته بهبخش کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه

د عنوان عامل اساسی تولیبرداری از زمین بهمدت و تاریخی با طبیعت، متکی بودن بر بهرهآمیزی طوالنیدلیل همزادی و همسنت به

یگانه تولیدکننده مواد غذایی غیرقابل جایگزین، موقعیت یک بخش اقتصادی یا صنعت متفاوت با کشورهای پیشرفته و ایفای نقش 

 .صنعتی را به خود گرفته است

 وحید اسالم زاده -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ه تغال زایی قابل مالحظه، وابستگی ببخش کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر اش

سنت به دلیل همزادی و هم آمیزی طوالنی مدت و تاریخی با طبیعت، متکی بودن بر بهره برداری از زمین به عنوان عامل اساسی 

 یتولید و ایفای نقش یگانه تولیدکننده مواد غذایی غیرقابل جایگزین، موقعیت یک بخش اقتصادی یا صنعت متفاوت با کشورها

پیشرفته صنعتی را به خود گرفته است و از این رو، توسعه این بخش نیازمند راهبردهای اقتضایی وابسته به موقعیت است. در 

بررسی های متعدد، کشاورزی به عنوان منبع فعال رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. ولی 

دار نقش خود را ایفا کند، نیازمند آنیم تا بر روی تعریف های علمی، رویکردهایی که می برای آن که بخش کشاورزی در توسعه پای

توانند در توسعه پایدار بخش کشاورزی دخیل باشند تا به توسعه روستایی و امنیت غذایی منجر شود، و در نهایت برای تحقق 

لی، منطقه ای و بین المللی هستیم، موضوعاتی هستند که توسعه پایدار نیازمند چه تغییرات اساسی در سیاستگزاری ها در سطوع م

 در گفت و گو با دکتر محمود حسینی عضوت هیات علمی دانشگاه تهران در میان گذاشتیم. این گفت و گو از نظرتان می گذرد. 

طفاً ده. ابتدا ل*تا کنون در باره مفهوم کشاورزی پایدار بسیار بحث شده است، اما تعریف علمی و دقیقی از آن ارایه نش

 مفهوم کشاورزی پایدار را تعریف کنید؟

به لحاظ تعریف، پایداری به تالشی مداوم برای حفظ توانایی، بقا و جلوگیری از شکست و انقراض اطالق می شود. در زمینه 

عطوف است. طبق نتایج کشاورزی، پایداری اساساً به ظرفیت حفظ باروری همراه با استمرار و ماندگاری ظرفیت های منابع پایه م

مراکز تحقیقاتی بین المللی، کشاورزی پایدار، مدیریت موفق منابع کشاورزی است که در پی تأمین نیازهای متغیر انسانی همراه با 

بقا و بهبود کیفیت محیط زیست و حفاظت منابع طبیعی به انجام می رسد و به عبارت دیگر الگوی کشاورزی پایدار با حفظ محیط 

تناسب اکولوژیکی، ماندگاری اقتصادی و مقبولیت اجتماعی را به عنوان چهار بعد تفکیک ناپذیر از اهداف بلندمدت پایداری  زیست،

مورد بحث قرار می دهد. و از این طریق به سودآوری نیز نظر دارد. روش های پایدار تنها می توانند در مزارع کوچک کاربرد داشته 

)کشاورزی پایدار کم نهاده( مستلزم حذف یکباره تمامی نهاده های شیمیایی )کشاورزی آلی تمام باشند. کاهش مصرف نهاده ها 

عیار( بدون مالحظه اقتصادی و بیولوژیکی هزینه ها و منافع هر یک از نهاده ها در دل نظام زراعی )چه در سطح مزرعه و چه در 

 –کال و عملیات کشاورزی مبتنی بر فناوری عقب مانده یا سنتی سطح کل بوم نظام( است. کشاورزی پایدار، بازگشت به برخی اش

و رویگردانی از نوآوری ها و فناوری های جدید  –برای نمونه کاربرد ارقام قدیمی تر آزاد پرده افشان به جای ارقام جدید هیبربدی 

پایدار با روش های موجود کشاورزی  برآمده از تحقیقات علمی یا نظام دانش بومی و محلی است. یا این که می گویند کشاورزی

سازگاری ندارد. به کارگیری روش های کم نهاده به معنی تغییر کل نظام زراعی است و باعث کاهش قابل توجه میزان کل تولیدات 
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کشاورزی می شود. با کاهش مصرف نهاده های شیمیایی عملکرد محصوالت زراعی نیز کاهش خواهد یافت. استفاده از روش های 

م نهاده موجب افزایش مخاطرات در نظام های زراعی می شود. نظام های تک کشتی محصوالت نقدی در مقایسه با نظام های کم ک

نهاده دارای بیشترین کارایی در مصرف نهاده ها هستند. کشاورزان صرفاً به دلیل بینشی و نگرشی یا اعتقادی و نه به خاطر 

ه و دیگر منافع عمومی ممکن است روش های مدیریتی خود را تغییر دهند. کشاورزی مالحظات اقتصادی یا تأمین سالمت جامع

کم نهاده به معنای نیاز به مدیریت کمتر و کاهش میزان تولید است. از آن جاکه کشاورزی با نهاده های بیرونی کم یا کشاورزی آلی 

ارانه های بیشتر است. الزامات کشاورزی پایدار در سه محصول اندکی تولید می کند، بنابراین مستلزم حمایت از طریق پرداخت ی

 نوع کشاورزی: صنعتی، انقالب سبز، و کشاورزی سوم همسان پنداشته می شود.

 *چه رویکردهایی در کشاورزی پایدار ایجاد شده است. این رویکردها چه تعاریفی از کشاورزی پایدار ارایه کرده اند؟

 یفی که از کشاورزی پایدار صورت گرفته این تعاریف عناصر زیر را دربر دارند: با توجه به تنوع برداشت ها و تعار

رویکرد ارزش گرایانه؛ پایداری به مثابه یک ایدئولوژی: کشاورزی پایدار یک فلسفه و سیستم برای کشاورزی است. ریشه های  -1

واقعیات بوم شناختی و اجتماعی و توانایی انجام یک آن به مجموعه ای از ارزش ها برمی گردد که مبین توانمندسازی، آگاهی از 

اقدام اثربخش هستند. در این جا منظور از ایدئولوژی مجموعه ای از ارزش های شایسته و بایسته است. در جریان هر بحثی درباره 

ره ای و با چه عمقی و پایداری این موارد باید روشن شود که چه چیزی، چه مدت، به سود و زیان چه کسی یا گروهی، در چه گست

رویکرد توصیفی: کشاورزی پایدار نوعی اندیشه پسانوین گرایانه  -2در چه ابعادی و بر حسب چه معیار سنجشی، پایدار است.

محسوب می شود و نیازمند تعدیل پیامدهای توسعه کشاورزی به شیوه متعارف برآمده از الگوی نوسازی در حوزه های تمرکزگرایی، 

لط و برتری، تخصصی شدن و بهره برداری است. برخالف برخی تفاسیر که ناپایداری را صرفاً یا عمدتاً متوجه نظام وابستگی، تس

های کشاورزی تجاری و صنعتی رایج در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می داند، فقط این نظام ها نیستند که با مسایل 

اورزی معیشتی و سنتی غیرتجاری و صنعتی نشده رایج در کشورهای در حال توسعه ناپایداری مواجهند، بلکه برخی نظام های کش

نیز با برخی از مسایل ناپایداری همانند فرسایش و تخریب منابع، فقر، درآمد و بهره وری پایین، بیکاری آشکار و پنهان، سطح رفاه 

متکی بر روش ها یا نظام هایی است که در آن ها نهاده هایی رویکرد عملگرا: کشاورزی پایدار  -3پایین و نظایر آن روبرو هستند.

همانند سموم آفت کش و کودهای شیمیایی جایگاهی نداشته و یا دستکم به مقدار اندک مورد استفاده قرار می گیرند. در این 

 اجتماعی، بتواند زمینه راستا متخصصان کشاورزی همواره در پی یافتن راه هایی هستند که ضمن تأمین مالی کشاورزان و پذیرش

 ای برای کاهش وابستگی به سموم آفت کش و کودهای شیمیایی را فراهم کند.

رویکرد هدف گرا: در تعریف کشاورزی پایدار الزم است بین کشاورزی پایدار و روش های کشاورزی پایدار تمایز صورت گیرد.  -4

های کشاورزی دانست، بلکه پایداری روش های کشاورزی مسأله ای زیرا کشاورزی پایدار را نمی توان مجموعه ای خاص از روش 

است که به شرایط خاص محیطی بستگی دارد. کشاورزی پایدار یک هدف و جهت گیری و به عبارت بهتر، نگاهی است به آینده 

ز و فردا را بازتاب می دهد. برای تأمین رفاه و نیازهای انسان. کشاورزی پایدار آرمان تأمین مطمئن نیازهای غذایی نسل های امرو

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت سودمندی بیشتر برای انسان، کارآیی بیشتر بهره برداری از منابع و توازن با 

 محیط پیش می رود.

ای از انگاره هرویکرد سیستمی: پیچیدگی و پویایی اندیشه و عمل توسعه پایدار و به تبع آن، کشاورزی پایدار بهره گیری  -5

سیتمی را با هدف شناخت، طراحی و مدیریت ضرورت بخشیده است. از همین رو از بدو طرح مفهوم توسعه پایدار تا کنون تالش 

های زیادی صورت گرفته است تا با طرح انگاره های مختلف، نظیر انگاره های انسان محوری و یا زیست محوری، نظام های 
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اکولوژیکی، و هم گرایی نظام های چندگانه اقتصادی، اجتماعی  –ای اکولوژیکی، نظام های اجتماعی اقتصادی، نظام ه –اجتماعی 

 و اکولوژیکی، چارچوبی سیستمی برای اندیشه ورزی فراهم آید.

حقق ترویکرد تکامل گرا: اندیشه پایداری در کشاورزی به طور عملی در قالب نظام های تولید و بهره برداری کشاورزی تجلی و  -6

می یابد. ساختار تولید و نظام های بهره برداری از مولفه ها و عناصری همانند سرمایه، نیروی کار، منابع تولید، نهاده ها، مناسبات 

فرهنگی، نظام بوم شناختی  –تولید و بازار، انگاره مالکیت و غیره تشکیل شده اند که چیدمان آن ها در یک بافتار اجتماعی 

اثیر تحوالت نهادی، مداخله گری های دولت و مناسبات برخاسته از نظام حقوقی و قانونی گونه های مختلف کشاورزی و تحت ت

نظام های بهره برداری را در پی دارد که بی تردید همگی این نظام ها و بهره برداران با توجه به انگیزه ها، موجودیت ها و ظرفیت 

که اثربخشی، کارآیی و بهره وری عملکرد آن ها میزان تحقق هدف های مزبور و های مدیریتی خویش در پی تحقق اهدافی هستند 

 رسیدن به دستاوردهای معین را مشخص خواهد کرد.

رویکرد ظرفیت گرا: کشاورزی پایدار مستلزم پابرجایی و قابلیت نظام ها و زنجیره های کشاورزی برای استمرار به مدت طوالنی  -7

ی برگشت پذیری به وضع پیشین پس از رویارویی با بحران ها و مشکالت و بازآفرینی این نظامها است. و نیز بهبودپذیری و توانای

 یک سیستم در شرایطی طی یک دوره معین پایدار است که در صورت عدم افزایش نهاده ها، ستاده های حاصله کاهش پیدا نکند. 

 ر جهان می شود؟*آیا کشاورزی پایدار و توسعه روستایی باعث امنیت غذایی د

آسیب پذیری محصوالت کشاورزی در روند جهانی شدن، فشار رقابتی، تنزل قیمت و نرخ مبادله مواد خام و محصوالت غذایی در 

قیاس با محصوالت صنعتی جایگاه و حساسیت حمایت از این بخش را بیشتر جلوه گر می کند. از سوی دیگر تأمین امنیت غذایی، 

دایی ترین و در عین حال حائز اهمیت ترین وظایف بخش کشاورزی است. هشدارهای مجامع جهانی در حفظ محیط زیست از ابت

زمینه امنیت غذایی از یک طرف و فقر به خصوص در میان جمعیت روستایی و شاغالن بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه 

بخش کشاورزی در فقرزدایی همراستای نقش این بخش  نیازمند توجه جدی و ارایه راه کارهای عملی و اجرایی است. نقش توسعه

در تأمین امنیت غذایی است. اشتغال و درآمد بخش زیادی از جمعیت در بیشتر کشورهای در حال توسعه به کشاورزی وابسته 

روی هم رفته در است و معموالً در راهبرد بهبود امنیت غذایی و فقرزدایی این کشورها، کشاورزی از جایگاه مهمی برخوردار است. 

سال های اخیر نرخ رشد تولید و عملکرد محصوالت کشاورزی کُندتر شده و برخی نگران توان مواد غذایی و سایر محصوالت 

کشاورزی برای تأمین نیازمندی های بشر در آینده هستند. اما کُندتر شدن نرخ رشد تولید و عملکرد کشاورزی نه به خاطر کمبود 

نرخ رشد جمعیت روند آهسته  1960دلیل کاهش تقاضا برای محصوالت کشاورزی است؛ زیرا از اواخر دهه  زمین یا آب، بلکه به

تری پیدا کرده و در بسیاری از کشورها میزان مصرف سرانه مواد غذایی به اندازه ای باال رفته که احتماالً دیگر افزایش نخواهد یافت. 

سر می برند و حتی آنقدر درآمد ندارند که نیاز خود را به تقاضا تبدیل کنند. در همچنین بخشی از جمعیت دنیا در فقر مطلق به 

 1.5سال گذشته به سالیانه  30درصد در  2.2نتیجه پیش بینی می شود که نرخ رشد تقاضا برای محصوالت کشاورزی از سالیانه 

 2درصد به  3.7شدیدتر خواهد بود و از  سال آینده کاهش خواهد یافت. در کشورهای در حال توسعه این کاهش 30درصد در 

درصد خواهد رسید. از این رو در مقیاس جهانی احتمال کمبود تولید نمی رود، ولی در سطوح محلی )خانوار( و ملّی در حال حاضر 

والً هم مشکالتی وجود دارد که در صورت عدم پیگیری هدفمند درآینده تشدید خواهد شد. در نواحی شهری ناامنی غذایی معم

 ریشه در پایین بودن درآمد دارد، اما در مناطق فقیر روستایی ناامنی غذایی را نمی توان از مسایل تأثیرگذار بر تولید جدا کرد.
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*وقتی از پایداری کشاورزی یا توسعه روستایی صحبت می شود احساس می کنم در برابر کوهی از وظایف و مسوولیت 

ایی که عقالنیت صددرصد می طلبد. کشاورزی پایدار یا توسعه روستایی دارای چه ها قرار داریم. وظایف و مسوولیت ه

 الزاماتی است؟

توسعه پایدار کشاورزی مستلزم این است که منابع، نهاده ها و فناوری های مورد نیاز در حد توانایی کشاورزان باشد، بدون این که 

آیی تولید را افزایش دهد. در کشاورزی تولید یک فعالیت زنده اقتصادی و اثرات نامطلوبی بر منابع و محیط زیست داشته باشد، کار

با مجموعه پیچیده ای از عوامل فیزیک و شیمیایی، بیولوژیکی، تکنولوژیکی، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی است. این عوامل بر 

ل فیزیکی شیمیایی مانند خاک، اقلیم، رطوبت، یکدیگر اثر متقابل دارند و با حداقل عواقب نامطلوب به اهداف خود می رسند: عوام

تشعشع، طول روز و غیره و تغییرات و اثر متقابل آنها بر یکدیگر، عوامل بیولوژیک بر حسب نوع گیاهان زراغی و یا دام و در رابطه با 

ل دسترسی هستند، مدیریت عوامل بیماری زا، علف های هرز، آفات و موجود مفید، فناروی های در حال تغییر که برای کشاورز قاب

 مناسب در کشاورزی، و سالمت اقتصادی و اکولوژیکی و کارآمد بودن هزینه ها.

با توجه به چندگانگی ابعاد، تعدد دست درکاران و سطوح متفاوت نیروهای تاثیرگذار، تاکنون اندیشمندان بسته به دیدگاه های 

عددی را برای توسعه کشاورزی برشمرده اند. در این خصوص نظری و مراحل و شرایط وضعی توسعه کشاورزی، عوامل مت

 اندیشمندان پنج عامل را در توسعه کشاورزی اساسی و پنج عامل دیگر را سرعت دهنده توسعه معرفی کرده اند.

 عوامل اساسی عبارتند از:

( نهاده ها و وسایل در دسترس 3 ( فناوری که پیوسته در حال تکامل و پیشرفت باشد،2بازار جهت فروش محصوالت کشاورزی، ( 1

 ( تسهیالت حمل و نقل. 5( مشوق های تولیدی برای کشاورزان، 4مورد نیاز کشاورزی، 

( انجام اقدامات و عملیات گروهی و سازمان 3( اعتبارات کشاورزی، 2( آموزش و ترویج کشاورزی، 1عوامل سرعت بخش عبارتند از: 

( برنامه ریزی ملّی. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان 5شاورزی و اصالح فیزیکی آن ها، ( زمین های گسترده ک4یافته کشاورزی، 

می دهد، گذشته از منابع طبیعی و سرمایه های فیزیکی الزم در فرایندهای تولیدی بخش کشاورزی، آنچه در توسعه، به عنوان 

هینه عوامل تولید به نحوی که از لحاظ اقتصادی کارآمد و محور و رکن بنیادین عمل می کند، همانا توانایی انسان ها در ترکیب ب

سودآور و از لحاظ محیطی پایدار و از لحاظ اجتماعی برآوردکننده نیازهای مردم جامعه باشد، است. این عامل را می توان در یک 

 یقت هستند که کسب مهارتکالم سرمایۀ انسانی دانست. بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه بهره وری کشاورزی موید این حق

های الزم برای انجام کارکردها در فرایندهای تولیدی بخش کشاورزی توسط نیروی کار یا بهره برداران این بخش، درست به اندازه 

عوامل دیگر از قبیل فراهم بودن زمین و منابع آبی، نهاده ها و اعتبارات و زیرساخت های الزم، در پیشبرد فرایندهای بخش 

 زی در رویه ای پایدار و پویا تاثیرگذار هستند.کشاور

*توسعه کشاورزی به معنی فرایند تغییر در کشاورزی و جوامع روستایی است. پرسشی که معموالً مطرح می شود این 

 است که چه کسی این تغییر را ایجاد می کند؟

طور ساده به عنوان یکی از نیروهای مرتبط با آن است. ببینید فرایندهای تغییر، کنش دولت را درگیر می کند، اما مداخله دولت به 

با وجود این دولت یکی از نیروهایی است که اهمیت زیادی یافته است. امر کشاورزی به گونه ای است که دولت ها جهت تنظیم 

خصوصاً در کشورهای  شرایط تولید کشاورزی دخالت را به عنوان نفع عمومی، در همه جا ضروری می دانند. هرگونه راهبرد توسعه،

در حال توسعه، مجبور است از طریق ساختارهای قدرت ملّی فعالیت کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تنها دولت است که 

قدرت و ابزار ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه روستایی و کشاورزی را دارد. حتی هنگامی که سازمان های بین المللی فعالیت های 
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تایی را اجرا می کنند، مجبورند به واسطه کانال های دولتی فعالیت خود را آغاز کنند. حداقل در ابتدا آن ها مجبور توسعۀ روس

بودند مصوب دولت ها را قبل از هر اقدامی به دست آورند. با این وجود نقش دولت ها براساس فلسفه سیاسی یا ایدئولوژیکی حاکم، 

ا تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس در اکثر کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در این امر خود درجه تغییر و توسعه ر

بخش کشاورزی گسترده و محوری است. در بیشتر این کشورها، در چارچوب نظام برنامه ریزی متمرکز، وظیفه سیاستگزاری در 

در کشورهای توسعه یافته دارای نظام اقتصاد بازار،  بخش کشاورزی و سایر بخش ها بر عهده یا به عبارتی در دست دولت است. اما

این دخالت محدود است.بخش کشاورزی یکی از بخش هایی است که حذف یا کاهش سطوح حمایت از آن در بیشتر کشورها با 

ای هحساسیت زیادی دنبال می شود. کشاورزی در بسیاری از کشورها به عنوان یک بخش راهبردی در نظر گرفته شده و سیاست 

متعددی برای حمایت از تولیدات داخلی این بخش در برابر محصوالت مشابه خارجی اتخاذ شده است. در ایران طی سال های 

گذشته برخی سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی از قبیل قیمت گذاری و خرید تضمینی محصوالت، اعطای اعتبارات و 

، تقبل بخشی از حق بیمه محصوالت کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به تسهیالت با نرخ پایین و بازپرداخت طوالنی مدت

کشاورزان، معافیت های مالیاتی، برقراری تعرفه های ترجیهی برای واردات برخی محصوالت و ماشین آالت کشاورزی و ارایه نهاده 

داخلی اجرا شده است. در این خصوص،  های یارانه ای با هدف پایین آوردن هزینه های تولید، کاهش ریسک و افزایش تولیدات

نتایج بررسی شاخص های حمایت از بخش کشاورزی ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب نشانگر سطوح نسبتاً باالی حمایتی 

در کشورهای مختلف با وجود تفاوت های از نظر نوع و گستردگی سیاست های اعمال شده است و حمایت از تولیدکنندگان در 

)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( است. سهم خدمات عمومی از کل حمایت نیز در ایران  OECDحدود دو سوم عضو ایران 

 کمتر از میزان مشابه در کشورهای مزبور است.

*به کارگیری روش های پایدار در کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در سیاستگزاری ها در سطح ملّی و بین المللی 

 ها و برنامه ها چگونه باید اجرا شود؟ است. این سیاست

سیاستگزاری واقع گرا و راهبردی برای پیشبرد توسعه پایدار کشاورزی نیازمند شناخت و لحاظ کردن مولفه های شاکله و عوامل 

الزم است  سازنده و برسازنده است. همگام با تحول سایر ابعاد، مولفه ها و کارکردهای نظام های کشاورزی از متعارف به پایدار

سیاست گذاری کشاورزی نیز از حالت متعارف به حالت پایدار تغییر جهت و محتوا دهد. به کارگیری روش های پایدار در کشاورزی 

مستلزم تغییرات اساسی در سیاستگزاری ها در سطح ملّی و بین المللی است. بازکردن گره کور سیاست های مستقیماً موثر در 

به ویژه مصرف زیاده نهاده های کشاورزی، کار دشواری است. زیرا صرفاً با تغییر روش های مدیریتی نمی  تداوم کشاورزی متعارف،

توان تغییر چشم گیر و سودمندی را در سطح کل نظام کشاورزی انتظار داشت؛ مگر این که چنین تغییراتی بتوانند در نوعی 

زم را برای کشاورزان به همراه داشته باشند. در بسیاری از کشورها همگرایی طولی با تاثیرپذیری از سطوح باالتر، سودآوری ال

 سیاستگزاری های کشاورزی با پنج هدف عمده دنبال می شود:

( کنترل عرضه محصوالت از طریق سازوکارهایی نظیر کاهش سطح زیرکشت برخی محصوالت و اختصاص یارانه به کشاورزانی که 1

میزان تولید به منظور باال نگه داشتند قیمت محصوالت تولیدی در بازارها و صادر کردن دست به چنین کاری می زنند، کنترل 

 تولیدات مازاد بر نیاز توام با تامین تسهیالت الزم همانند کمک های مالی یا وام دهی به دست درکاران صادرات،

 ( حفاظت از منابع طبیعی،2

 ( تثبیت قیمت ها،3

 ( تامین درآمد کشاورزان،4
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 افزایش میزان صادرات.( 5

به این موارد می توان سیاست های مرتبط با امنیت غذایی )تنوع محصوالت مورد کشت، مصرف نهاده های شیمیایی، کیفیت منابع 

آب و خاک، کمیت و کیفیت محصوالت(، برنامه های توسعه روستایی و سیاست های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی، سیاست انرژی، 

گذاری مواد غذایی، تاثیرگذار بر پایداری کشاورزی را نیز افزود. برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مورد نظر، سیاست قیمت 

تفکیک اهداف از همدیگر توام با مالحظه پیوند و همگرایی اهداف )برای نمونه سیاست های مربوط به یارانه محصوالت کشاورزی و 

زان(، تعیین سهیمه بازار، حذف یارانه های غیرهدفمند در کشاورزی، تعدیل یا رفع سیاست های معطوف به تامین درآمد کشاور

موانع تجاری و تعرفه های گمرکی، حفاظت از منابع آب و خاک مبتنی بر برآورد میزان فرسایش خاک و آلودگی منابع آب و 

ده و تحمیلی به کشاورزان و جامعه، کنترل تاثیرات آن در سطح مزارع و کل جامعه تدبیر برای جبران هزینه های غیرتجدیدشون

 کیفیت محصوالت و فقرزدایی از جمله مالحظات مطرح در سیاستگذاری توسعه پایدار کشاورزی به شمار می رود.

در سیاستگزاری متعارف، سیاست های کشاورزی عمدتاً به رشد تولیدات کشاورزی محدود می شود و دولت ها نیز در این راستا، 

حمایتی )پرداخت یارانه به کودهای شیمیایی و سموم( را اعمال می کنند و کنترل چندانی نیز بر حفظ منابع ندارند.  سیاست های

هدف های اصلی سیاست های کشاورزی، تثبیت بازارها، تضمین دستیابی به منابع و نهاده ها، عرضه و استفاده حداکثر از نهاده ها و 

ی نزولی بوده است. این سیاست ها مشوق افزایش تولید به قیمت مصرف کودهای شیمیایی، عدم عوامل تولید تا نیل به نقطه بازده

حفاظت از منابع آب و خاک، رعایت نکردن اصول زهکشی و شور شدن اراضی و بروز معضالت اقتصادی و اجتماعی در بخش و 

 آسیب رساندن به منابع پایه و ناپایداری کشاورزی عمل کرده اند.

 ه آینده پژوهی و آینده نگری وضعیت کشاورزی پایدار چگونه خواهد بود؟*از دیدگا

در حال حاضر، گسترش آینده پژوهی و آینده نگری همانند یک فناوری نرم و منظومه روش شناسی بین رشته ای و چندرشته ای 

ده است تا با بهره گیری از مجموعه ممتازی را پیش روی برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه در حوزه ها و سطوح مختلف قرار دا

ای روش ها و تکنیک ها بتوانند در پیش بینی، نگاشت، ترسیم و در کل، ساخت آینده پژوهی برای ترسیم چشم اندازهای آینده 

توسعه بخش کشاورزی بهره گیرند و از این طریق، ظرفیت هدایتگرایانۀ مورد انتظار از سیاست های راهبردی در پیشبرد بخش 

اورزی مطابق با مالحظات موقعیتی، اولویت های ملّی و تحوالت جهانی را محقق سازند. برهمین اساس، پژوهشگران مختلف و کش

برخی سازمان های بین المللی همانند فائو کوشیده اند. از آینده نگاری برای ترسیم چشم اندازهای آینده بخش کشاورزی و مقوالت 

ن تولید و عرضه غذای سالم و کافی برای آحاد جامعه در بلندمدت(، حفاظت و پایداری زیست مرتبط، همانند امنیت غذایی )توا

محیطی، تجارت و بازار محصوالت کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، پژوهش و توسعه فناوری، آموزش و تربیت نیروی انسانی، 

زی، خدمات حمایتی و زنجیره های کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پایداری نظام های معیشت مبتنی بر کشاور

مصرف انرژی در بخش کشاورزی، کسب و کارها و نظام های تولید و بهره برداری کشاورزی، کارآفرینی و اشتغال کشاورزی، سهم و 

 تعامل بخش کشاورزی با سایر بخش ها در گستره اقتصاد ملّی و غیره بهره گیرند.

جمله بخش کشاورزی به طور تنگاتنگی با برنامه ریزی برای آینده و در کل، آینده نگری  سیاست توسعه در بخش های مختلف از

 پیوند خورده است. این مهم از چند منظر قابل مالحظه است:

نخست، سیاست توسعه بخش کشاورزی بخشی از راهبرد کالن توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران همانند کلیتی یکپارچه متشکل 

مختلف است که باید همسو و همساز با آرمان های نظام باشد که در قالب برنامه های توسعه، سند چشم انداز بیست از بخش های 

ساله، سیاست های ابالغی ارگان های فرابخشی و غیره تجلی یافته است و از ماهیتی راهبردی، جامع و پویا و در کل، آینده نگر 

 برخوردار است.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ثابه یک سیستم از مولفه ها و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، الکولوژیکی، فناوری، انسانی، نهادی، دوم، بخش کشاورزی خود به م

زیرساختی، فرهنگی و سیاسی تشکیل شده است که بنا به تعدد این مولفه ها و عوامل، پیوندها یا کنش و برهمکنش بین آن ها، 

همدیگر، تعامل کلیت بخش کشاورزی با سایر بخش ها و نظام های مستقر  تحول و تغییر هر یک از آن ها و اثرات متقابل آن ها بر

در محیط پیرامون در سطوح مختلف، تحوالت مستمر در محیط پیرامون و تاثیرگذاری آن بر بخش کشاورزی نوعی هستار پیچیده 

ایندمدار، کلیت گرا، سامانه نگر، انعطاف و پویا بوده که مدیریت آن نیازمند طرح ریزی برنامه های راهبردی، بلندمدت نگر، پویا، فر

پذیر و در کل، آینده نگر است.سوم، امروزه پایداری یکی از ملزومات یا به واقع قطب نمای تمامی کنشگرهای معطوف به توسعه 

 کشاورزی است. یکی از مشخصه های بارز پایداری توسعه بخش کشاورزی یا تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی ظرفیت مندی

این بخش همانند یک سیستم برای همگامی با تحوالت برآمده از سیستم ها و ابرسیستم های مرتبط )محیط بیرونی( و تغییر مولفه 

های شاکله و تاثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر )محیط داخلی: همانند برهمکنش نوآوری های القایی نهادی و فنی در بخش 

یشی به عنوان یک حوزه نوظهور معرفتی در نظر گرفته شود که از ترکیب و پیوند چند رشته کشاورزی( است.چهارم، اگر آینده اند

مختلف شکل گرفته، دامنه کاربرد آن همه قلمروهای تکاپوی نظری و عملی را در برمی گیرد. در این صورت تمامی کنشگران 

ه در بُعد عمل به آینده اندیشی مجهز شوند. یک کشاورز درگیر در فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی باید چه در بُعد اندیشه و چ

باید آینده نظام بهره برداری، تولید و کسب و کار خویش را ترسیم کند تا بتواند به کشاورزی به عنوان جریان زندگی و کار تداوم 

، یک محقق کشاورزی باید از بخشد )انتقال بین نسلی کشاورزی در خانوارهای کشاوررز نمونه ای از این دست به شمار می رود(

آینده دانش و فناوری در بخش کشاورزی آگاهی داشته باشد و بتواند در پرتو آینده نگاری فناوری، مسیر پژوهش های خویش را 

ترسیم کند؛ یک آموزشگر کشاورزی باید با آگاهی از آینده علوم کشاورزی، به ترسیم و تلفیق آینده محتمل و مطلوب علوم 

ر برنامه درسی خویش همت گمارد تا از این طریق در مهیاسازی کارگزاران قابل برای پیشبرد توسعه بخش کشاورزی کشاورزی د

در آینده سهیم شود؛ یک کارگزار ترویجی باید آینده علوم کشاورزی را بشناسد تا بتواند به ترویج علم به نیت ساختن آینده 

دهای محتمل بخش کشاورزی را پیش بینی کند و مخاطبان خویش را در چاره مبادرت ورزد. او باید بتواند فرصت ها و تهدی

اندیشی برای رویارویی با تهدیدها، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و بهره برداری بهینه از فرصت ها به مدد نوآوری و تغییر هدایت 

بخش کشاورزی )نظیر جهاد کشاورزی( باید همه شده یاری دهد؛ یک سیاستگزار، برنامه ریز و مدیر یا سازمان دست اندرکار توسعه 

تالش خود را مصروف به ترسیم افق های راهبردی و آینده مطلوب برای توسعه بخش کشاورزی کند. بر این پایه آینده اندیشی یک 

 می رود کهرویکرد و در عین حال، ابزار برای تصمیم گیری و تصمیم سازی و در واقع، یک فرهنگ و سبک اندیشه ورزی به شمار 

 همه برنامه ریزان، مدیران و کارگزاران توسعه بخش کشورزی باید به آن مجهز شوند.

http://www.iana.ir/fa/news/43034/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 بردار در دولت یازدهمبرداری ترویج/ کاهش نسبت مروج به بهرهبردار در سامانه نظام بهرهثبت اطالعات سه میلیون بهره

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی گفت: قطعاً نظام نوین ترویج رشد خود را مرهون نیروهای 

 .ان عرصه ترویج است که امروزه با حضور نیروهای جوان امید به رشد بیشتر این بخش فراهم شده استمتخصص و پیشکسوت

به گزارش ایانا از روابط عمومی معاونت ترویج، صبح امروز دکتر اسکندر زند در مراسم تجلیل از مدیران بازنشسته معاونت ترویج 

های ترویجی به ویژه نظام نوین ترویج هستیم و این رشد را در سفرهای  کشاورزی گفت: امروز شاهد رشد مطلوب و پایدار فعالیت

هزار نیروی جوان و فعال و در حال رشد به عینه شاهد هستیم. نیروی  9استانی و بازدید از مراکز خدمات کشاورزی با حضور حدود 

 تند.توانمند و جوان و تحصیلکرده ای که نوید بخش امید به بخش کشاورزی در عرصه ها هس

وی افزود: قطعاً نظام نوین ترویج رشد خود را مرهون نیروهای متخصص و پیشکسوتان عرصه ترویج است که امروزه با حضور نیروهای 

نیروی  :معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی گفتجوان امید به رشد بیشتر این بخش فراهم شده است. 

ماعی هر سازمان است. امروزه با اجرایی شدن طرح نظام نوین ترویج نسبت مروج به بهره بردار از یک به انسانی ذخیره سرمایه اجت

نفر رسیده است، از چهار میلیون بهره بردار،تاکنون اطالعات سه میلیون  600نفر در سال های گذشته به یک به  100سه هزار و 

 .شده است و امیدواریم این روند رو به رشد با شکلی پایدار ادامه یابدبهره بردار در سامانه نظام بهره برداری ترویج ثبت 

دکتر زند در پایان خطاب به مدیران بازنشسته معاونت ترویج کشاورزی یادآور شد: امیدوارم با توجه به روحیه کاری و دانش و تجربه 

و تجربه و دانش بی نصیب نگذارید و ما بتوانیم با ای که طی این سال ها کسب کرده اید، سازمان را در ادامه مسیر از این تخصص 

 شیوه ای متفاوت تر از گذشته از خدمات شما و همه باز نشستگان بهره مند شویم.

گفتنی است در این نشست صمیمی، روشندل مشاور سابق معاونت ترویج، ابوالحسنی مدیر کل سابق دفتر شبکه ملی تلویزیونی 

صارمپور معاون سابق دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی با دریافت لوح و هدایایی به رسم یادبود کشاورزی و رسانه های ترویجی، 

 تجلیل شدند. 

http://www.iana.ir/fa/news/43106/%D8%AB%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

آموز / تهیه طرح کشاورزان آینده/ جذب حداکثری دانش96ها و مدارس کارودانش کشاورزی در سال تجهیز هنرستان

 کارودانش کشاورزی

نظارت بر فرایند فعالیت های آموزشی مراکز، تهیه برنامه تحول آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش کشاورزی، احیاء و تجهیز 

نرستان ها و مدارس کاردانش کشاورزی، همکاری در تهیه طرح کشاورزان آینده، تالش در جهت جذب حداکثری دانش آموز ه

کاردانش کشاورزی، اجرای دوره های سنجش مهارت از طریق پرتال و ... از برنامه های امور آموزشی در سال جدید به شمار می 

آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، صادق سجادی با اشاره به به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه .رود

، آن ها را مبنایی برای اجرای کارهای سال جدید عنوان کرد و گفت: برنامه های امور 1395عملکرد مدیریت امور آموزشی در سال 

آموزشی، جمعبندی نیازهای آموزشی مراکز آموزشی در سال جدید شامل اصالح فرایند نیازسنجی و درخواست دوره های مراکز 

، همکاری در تهیه طرح کشاورزان آینده، تالش در جهت جذب حداکثری دانش آموز کاردانش کشاورزی، 96برای پذیرش مهر 

اجرای دوره های سنجش مهارت از طریق پرتال است.وی افزود: نظارت بر فرایند فعالیت های آموزشی مراکز، تهیه برنامه تحول 

وزش های فنی و حرفه ای و کاردانش کشاورزی با همکاری آموزش و پرورش و همچنین احیاء و تجهیز هنرستان ها و مدارس آم

کاردانش کشاورزی از دیگر برنامه های امور آموزشی در سال جدید به شمار می رود.مدیر امور آموزشی مؤسسه در پایان تصریح 

ی مناسب به همکاری کلیه بخش های ذی ربط نیازمند است و امیدوارم برای اجرای کرد: آموزش یک فرآیند است و برای اثربخش

 برنامه ها و تحقق اهداف از این همکاری برخوردار باشیم.

http://www.iana.ir/fa/news/43104/%D8%AA%D8%AC%D9%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

روستای کشور/ روستاهای گلستان پایلوت اجرای این طرح   73بخشی به روستاها با اجرای طرح تولید و اشتغال در تحرک

 روستای هدف گردشگری شناسایی شدند 1100شد/ 

روستای کشور در هفته پایانی  73گردشگری با هدف ایجاد اشتغال و تولید در دستی و فرهنگی، صنایعکارشناسان سازمان میراث

 .شهرستان آزادشهر بازدید کردند -های روستای هدف گردشگری فارسیان قانچی فروردین از ظرفیت

هفته پایانی روستای کشور در  73دستی و گردشگری با هدف ایجاد اشتغال و تولید در فرهنگی، صنایعکارشناسان سازمان میراث

 شهرستان آزادشهر بازدید کردند.-فروردین از ظرفیت های روستای هدف گردشگری فارسیان قانچی 

به گزارش ایانا طی این بازدید جلسه ای با عنوان شناسایی ظرفیت های روستاهای انتخابی هدف گردشگری کشور در استان 

امی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورا و دهیار گلستان به منظور تولید و اشتغال با حضور کارشناسان اعز

روستای هدف گردشگری فارسیان قانچی شهرستان آزادشهر برگزار شد.ابراهیم کریمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

برای اجرای طرح  گردشگری شناسایی شدند وروستای هدف 100های گذشته، هزارو در سال"گردشگری استان گلستان گفت: 

های مناسبی روستا که ظرفیت 73روستای هدف گردشگری در کشورانتخاب شدند و سپس  500ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال، 

 "دستی و گردشگری دارند شناسایی و برای اجرای این طرح انتخاب شدند.فرهنگی، صنایعدر حوزه های میراث

دو  ؛دستی هر روستاهای صنایعهای گردشگری، مواریث فرهنگی و تاریخی و ظرفیترساختبا توجه به زی"او در ادامه توضیح داد: 

روستای هدف گردشگری استان گلستان در این طرح انتخاب و ظرفیت های سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 "ورد ارزیابی قرار می گیرد.آن ها توسط کارشناسان اعزامی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری م

دو روستای گچی سو باال از توابع شهرستان کالله و روستای فارسیان از توابع شهرستان آزادشهر در "ابراهیم کریمی اضافه کرد: 

روستا در  73استان گلستان منتخب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای طرح ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال 

 سازی و تغییر نگرش روستاییان بههای کارشناسان اعزامی به این روستاها ظرفیتترین اقدامات و فعالیتیکی از مهم"ور شدند.کش

هاست. کارشناسان اعزامی به روستاها نقش ریزی برای استفاده بهینه از این ظرفیتهای موجود در هر روستا و برنامهظرفیت

 ها را برایتوانند آنوگو با مردم محلی و بومیان و ساکنان روستا میروستاها برعهده دارند و در گفتسازی را در سازی و فرهنگآگاه

های اشتغال در هر روستا است. ترین هدف این طرح بررسی ظرفیتهمچنین مهم"های روستا آماده کنند.استفاده بهینه از ظرفیت

توان نقاط قوت شود. در فازهای دیگر اجرای این طرح میم اجرایی میاین طرح پایلوت است و در آینده در روستاهای دیگر ه

 احصاشده در آن را به سایر روستاها تعمیم داد.

http://www.iana.ir/fa/news/43035/%D8%AA%D8%AD%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 مرکز مشترک آب ایران و استرالیا افتتاح شد

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

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

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

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

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

ه و ما از تسفیر استرالیا با تاکید بر اینکه آغاز این مشارکت و همکاری بین ایران و استرالیا با دشواری صورت گرف یان بیگزهمچنین 

ها پیش به دنبال این همکاری بودیم، نسبت به بازگشایی مرکز مشترک آب ایران و استرالیا ابراز خرسندی کرد و آغاز این مدت

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

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

های جدیدى داشته باشیم و متوجه اى در کانبرا بودم و چالشى داشتیم تا ایدهاسترالیا است، تاکید کرد: دو هفته پیش در جلسه

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

ریزی و مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه.کنید و خیلی خوشحالم که اینجا هستمهمه شما برای امنیت مردم این منطقه تالش مى

احیای  هایکز مشترک آب ایران و استرالیا با محوریت پروژهتلفیق ستاد دریاچه ارومیه در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه به مر

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

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

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

ر حضور آقای د تکنیک، تهران، شهید بهشتی، علوم پزشکی و صنعتی شریفای 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.ملبورن به عنوان نماینده استرالیا در حوزه آب به صورت عموم همکاری

  های مرکز مشترک آب ایران و استرالیادریاچه 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

 قرار گرفت.

های کشور ما با استرالیا در حوزه دریاچه ارومیه از حدود چهار ماه پیش به منظور د صنعتی شریف با بیان اینکه همکاریاین استا

عنوان های احیای دریاچه ارومیه را بهعملیاتی کردن این مرکز آغاز شده است، گفت: برای فعال کردن این مرکز مشترک پروژه

 های مرکز قرار دادیم.محور فعالیت

 سفر هیئت ایرانی به استرالیا 
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تجریشی به سفر اخیر جمعی از نمایندگان ایران به استرالیا نیز اشاره و اظهار کرد: اخیرا اساتید دو دانشگاه ایران، نمایندگانی از 

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

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

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

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

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

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

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

های رای همکاریتعامالت بین دو کشور در حوزه آب به عنوان یک موضوع حیاتی برای جامعه جهانی شکل بگیرد تا یک الگو ب

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

 مرکز آب ایران و استرالیا راهی برای گسترش تعامالت بین دو کشور

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 ا اشاره و اظهار کرد: مرکز مشترک آب ایران و استرالیا به منظور تبادل تحقیقات و پژوهشو استرالی

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

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

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

ر ها را در کشودارند. اگر بتوانیم این تجربه ها تجربه خوبی در آنآب مباحث مهم مرتبط با این حوزه است. ابعادی که استرالیایی

ریزی و تلفیق ستاد دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه اگر بتوانیم خورد.مدیر دفتر برنامهبومی کنیم، اتفاقات خوبی در کشور رقم می

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

دهیم که از ها 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

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

 توجه به اهداف توسعه پایدار در مرکز مشترک آب ایران و استرالیا

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

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

های مرکز مشترک آب ایران و استرالیا مسائل آب را به طور چند جانبه پیگیری میدهد.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: بحث

بردارى ملبورن با اشاره به اینکه بحث حقوقی آب مشکل اصلی منابع رئیس دانشکده مهندسى آب، ساختمان محیط زیست و نقشه

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

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

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

ریزی های مربوط به مدیریت منابع آب، برنامهها مشخص خواهد شد تا بتوانیم همه شاخهدو تا سه روز آینده، چهارچوب همکاری
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شهری و حتی حوزه بهداشت آب را پوشش دهیم.وی با اشاره به اینکه در شرایط حاضر به دنبال طراحی چارچوب مرکز مشترک 

یران و استرالیا هستیم، گفت: بر مبنای این چارچوب هیات ایرانی طی دو تا سه ماه آینده، برای بازگشایی مرکز مشترک آب آب ا

ایران و استرالیا که در دانشگاه ملبورن واقع است؛ به این کشور سفر خواهند کرد.رئیس دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن با بیان 

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

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

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

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

 کنیم.آب کامل حمایت مى

http://www.iana.ir/fa/news/42957/%D9%85%D8%B1%DA%A9 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  4دو شنبه 

 در وزارت جهاد کشاورزی« معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی»تشکیل 

 اکبر علی ،«کشاورزی صنایع و بازرگانی توسعه» معاونت تشکیل با کشاورزی، جهاد وزیر سوی از حکمی در -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 به ، و«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .شد منصوب کشاورزی جهاد وزارت در حوزه این معاون اولین بعنوان مهرفرد

جتی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به علی اکبر مهرفرد آمده است: با توجه به مصوبه ح محمود  حکم در کشاورزی، جهاد وزارت  از نقل

معاون توسعه بازرگانی و صنایع »هیات وزیران، به موجب این حکم به عنوان  95/12/21ه مورخ 53650ت/162863شماره 

  .وزارت جهاد کشاورزی منصوب می شوید «کشاورزی

مدیریت و منابع انسانی نسبت به بازنگری و ایجاد ساختار تشکیالتی آن معاونت طبق  مقتضی است با هماهنگی با معاونت توسعه

 .کردمهرفرد پیش از این در سمت قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی فعالیت می مصوبه دولت اقدام نمایید.

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=218672aeb82c43feb019550b 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  4دو شنبه 

 به دولت« وزارت بازرگانی»بازگشت 

می کند که هنوز بحث بر سر ماهیت تا چند روز دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت شمع شش سالگی تولدش را در حالی فوت  

 وزارتخانه چندین ادغام ، دولت دهم 1390اردیبهشت ماه سال  14به گزارش خبرآنالین، .وجودی اش میان موافقان و مخالفان باالست

ایع و های صن یکدیگر را مورد تصویب قرار داد. بر اساس این مصوبه که نوزدهم اردیبهشت ماه ابالغ شد، مقرر گردید تا وزارتخانه در

معادن و بازرگانی در یکدیگر، وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در یکدیگر و وزارت رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی نیز 

در یکدیگر ادغام شوند. البته دولت تصویب وزارت نفت و نیرو را در یکدیگر تصویب کرد و حتی در راستای اجرایی شدن مصوبه اش 

با این حال، تشکیل وزارتخانه صنعت،معدن .به برکناری وزیر وقت نفت اقدام کرد،اما این مهم هیچ گاه این تصمیم اجرایی نشدنسبت 

و تجارت درحالی صورت گرفت که پیش از این وزارت صنایع و معادن خود از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات متولد 

ه و گریخته نسبت به ادغام این وزارتخانه ها و طی نشدن مراحل کارشناسی برای اجرایی شدن این هر چند انتقادهایی جست.شده بود

طرح صورت می گرفت، اما انتقاد صریح مقام معظم رهبری از این ادغام سبب شد، ضدای اعتراض برخی کارشناسان بیش از پیش 

که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت،  یکی از کارهای عجیب و غریبی»ایشان تاکید کرده بودند: .بلند شود

مقام معظم رهبری «.همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است

دهند، خب، مسووالن مجلس ار را انجام میدادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کآن روز هم که این کار را انجام می»فرمودند:

دهیم که ایشان )وزیر صنعت( سختش باشد. لکن باالخره و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند. واقعاً کار سختی است، ما حق می

اینجا صرفاً بازار  باید این کار را انجام بدهد، یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مساله مدیریت تجارت خارجی است. از این جهت که

 «.مصنوعات خارجی نباشد که بازار خودرو، بازار فالن و غیره یکسره به آنها داده شود

  خبری در راه است؟

های احیای دوباره وزارت هنوز اتفاقی برای احیای وزارت بازرگانی یا طی روندی معکوس رخ نداده، اما این روزها زمزمه اگرچه 

وزارتخانه از وزارت صنایع و معادن بیش از پیش جدی شده است. برخی خبرها انجام این امر را درگرو بازرگانی و منفک شدن این 

حاال در آستانه ششمین سال از .اجرایی شدن برنامه های کارویژه ای می دانند که از سوی دولت دوازدهم قرار است، پیگیری شود

دقیق در این حوزه وجود دارد؛گزارشی که باید به این سئواالت پاسخ روشنی فعالیت این وزارتخانه امکان تدوین گزارشی کارشناسی و 

بدهد که آیا این وزارتخانه توانسته است سامانی به موقعیت تجاری ایران بدهد؟ یا بخش صنعت در تصمیمات این وزارتخانه دست 

می در گزارشی ادغام این وزارتخانه را مبهم های مجلس شورای اسالباال را دارا بود یا بخش کشاورزی؟پیش از ادغام مرکز پژوهش

از سوی  1388در این گزارش که در سال .توصیف کرده بود و بررسی کارشناسی بیشتری را برای اجرایی شدن این طرح خواستار بود

برای  .... و مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، تاکید شده است که انجام مطالعات پشتیبان برای ارزیابی فنی، اقتصادی، سیاسی

تواند آزمونی باشد که بررسی پیشنهاد ادغام امری ضروری است. بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این دو وزارتخانه تنها می

همچنین کارشناسان این مرکز اعالم کرده .یابداگر با خطا مواجه شود وزارتخانه مجددا به شکل سابق و یا هر شکل دیگر تغییر می

بررسی صرف پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه بدون ارائه طرح توجیهی که بیان کننده ابعاد وظایف وزارتخانه جدید و چگونگی  بودند

تقسیم کار وظایف در ساختار جدید باشد، بیانگر مزایا و معایب احتمالی مترتب بر این اقدام نیست و بنابراین قبل از بررسی پیشنهاد 

 .م برای تعیین نحوه ادغام ارائه شود تا بتوان جوانب آن را بررسی و در مورد آن اظهارنظر قطعی مطرح کردادغام باید طرح جامع ادغا

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=c980b11b644f484eb3d6 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 های شمال دپو شده؛ افزایش قیمت معنایی ندارد/ برنج خارجی به جمع گرانی ها پیوستاکبریان:برنج در کارخانه

 .اگرچه مسئوالن امر از عرضه کافی کاالهای اساسی به ویژه برنج سخن به میان می آورند اما بازار حرف دیگری برای گفتن دارد

با فرارسیدن ماه رمضان بازار کاالهای  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

نی هایی مبنی بر سودجویی و گرانفروشی مغازه داران برای کند به طوریکه افزایش تقاضا نگراساسی تب و تاب بیشتری پیدا می

کنند که دسترسی مردم به مایحتاج اساسی را تسهیل ها با سیاست تنظیم بازار سعی میبراین اساس دولت.نمایددولت ایجاد می

 رف به ویژه برنج تغییر محسوسیالبته ناگفته نماند که بررسی از بازار اقالم اساسی حکایت از آن دارد که نرخ اقالم پرمص.نمایند

علی اکبریان نائب رئیس .آورندداشته و این درحالی است که مسئوالن امر از عرضه کافی اکثر کاالهای اساسی سخن به میان می

شاره به آخرین وضعیت نرخ برنج ایرانی در بازار اظهار داشت: برنج ، با اصنعت، تجارت و کشاورزیانجمن برنج در گفتگو با خبرنگار 

های مازندران و گیالن ذخیره سازی شده و کمبودی در عرضه محصول وجود ندارد که ایرانی به دنبال کمبود تقاضا در شالی کوبی

تومان  500هزار و  11الی  11ران وی با اشاره به اینکه نرخ برنج کیفی درجه یک در مازند.موجب افزایش بی رویه قیمت شود

رود که رسد از این رو انتظار میهای چشمگیری به فروش میاست، افزود:گرچه در شهرهای بزرگ از جمله تهران با نرخ

هزار و  6اکبریان ادامه داد: همچنین نرخ هر کیلو برنج شیرودی با ده درصد خرد .های مربوطه نظارت کافی داشته باشنددستگاه

نائب رئیس انجمن برنج در پاسخ به این .تومان در شمال است 300هزار و  6الی  200هزار و  6تومان و ندا  800هزار و  6الی  700

هزار تومان است، تصریح کرد:  17الی  16های خرده فروشی سطح شهر نرخ هر کیلو برنج کیفی ایرانی سوال که دربرخی مغازه

ی های شمال افزایش قیمت معنایفروشی و سودجویی است چرا که با توجه به دپو برنج در کارخانهفروش برنج ایرانی با این نرخ گران

 .های نظارتی باید پاسخگو باشندندارد از این رو دستگاه

 نرخ برنج به کدام سمت و سو می رود؟***

های اخیر نرخ برنج گفت: طی ماه  صنعت، تجارت و کشاورزیقاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

وی در پاسخ به .درصد مصرف کنندگان خارجی به برنج ایرانی روی آوردند، نوساناتی را تجربه کرد 26الی  25ایرانی به سبب آنکه 

ها رود، افزود: با توجه به افزایش تقاضا و پایان ذخیره سازیمی این سوال که وضعیت نرخ برنج درماه رمضان به کدام سمت و سو

حسنی ادامه داد: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج ایرانی با کیفیت در عمده .شود که نرخ برنج ایرانی باال رودپیش بینی می

به گفته وی با .رسدها به فروش میدرصد افزایش در خرده فروشی 15الی  10تومان است که با  500هزار و  13الی  13ها فروشی

های پرتقاضا رود که مسئوالن امر با اعمال نظارت دقیق از سودجویی افراد در اهها انتظار میوجود کاهش قدرت خرید خانوار

 .جلوگیری نمایند

 برنج خارجی در ماه رمضان گران می شود***

رنج ، با اشاره به آخرین وضعیت نرخ بصنعت، تجارت و کشاورزی رنگار مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خب

های جهانی خارجی در ایام ماه رمضان در بازار بیان کرد: در نرخ برنج خارجی عواملی نظیر قیمت ارز، تعرفه، سود گمرکی و قیمت

قاد از سیاست نادرست وزارت جهاد مبنی بر واردات برنج گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست ممنوعیت وی با انت.موثر هستند

واردات را به اخذ تعرفه باال تغییر دهد چرا که با اتخاذ این سیاست امکان کاهش قیمت برنج هندی وجود دارد و این درحالی است 

کشاورز از افزایش .یابدها افزایش میب هجوم تجار برای سفارش محصول قیمتکه در شرایط کنونی با اتمام دوره ممنوعیت به سب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شود که نرخ هر کیلو برنج خارجی برای ماه درصدی قیمت برنج خبر داد و اضافه کرد: با این وجود پیش بینی می 15الی  10

 .هزارتومان به باال به مصرف کننده عرضه شود 6رمضان از 

http://www.yjc.ir/fa/news/6060996/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%  
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 جاری/ضرورت کاهش هزینه های تولیدشرایط مناسب کشت برنج در سال 

 .دبیر انجمن برنج ایران گفت:در کشور ما هزینه های تولید برنج باال است که باید با بکارگیری ماشین آالت روز دنیا کاهش یابد

گفت:برنج  18:30علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران در برنامه گفتگوی جمال  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

کاران در مازندران و گیالن از میزان بارش ها بسیار راضی و خشنود هستند و پس از تعطیالت نوروز کاشت برنج در مزارع سطح 

ودیت و ممنوعیت های اعمال شده برای کشت دبیر انجمن برنج ایران افزود: امسال با توجه به محد.کشت دو استان انجام شده است

  .برنج در کشور سطح کشت نه تنها کاهش نیافته است بلکه توان تولید انواع برنج با کیفیت وجود دارد

هزار هکتار سطح کشت برنج در کشور وجود دارد که بیشتر آن به استان های شمالی  600بر اساس آمارها  :علیزاده گفت

استان دیگر برای کشت برنج استفاده می  14هزار هکتار در  100 از کمتر و دارد اختصاص گلستان و نگیال مازندران، کشور 

  .شود

کیلویی مصرف برنج در کشور افزود: خوشبختانه کشت رتون ) کشت دوباره برنج( در مزارع برنج  36الی  30وی با اشاره به سرانه 

علیزاده در مورد زمان مناسب واردات برنج به کشور گفت: متاسفانه در  .تشمال کشور میزان کاهش سطح کشت را جبران کرده اس

مورد واردات برنج به کشور میان کارشناسان اختالف نظر وجود دارد از این نظر که باید از اوایل مرداد تا اواخر شهریور ماه برنج وارد 

خواهد به کشور برسد اتفاقات زیادی رخ می دهد و ممکن نشود از طرفی وارد کننده وقتی ثبت سفارش می کند تا زمانی که برنج ب

هزار تن برنج وارداتی در بازه زمانی که نیاز به برنج وارداتی  150وی افزود: سال گذشته  .است زمان ورود آن به کشور تغییر کند

ور منفی بر تولید برنج در کشنبود به کشور وارد شد و بعد از رسانه ای شدن موضوع روحیه کشاورزان بسیار تضعیف شد و تاثیر 

دبیر انجمن برنج ایران کمبود نظارت را علت گرانی برنج عنوان کرد و گفت: برداشت برنج در بازه زمانی اواخر مرداد تا   .گذاشت

وز با شهریور ماه انجام می شود و به بازار می آید و قیمت آن در چند مقطع زمانی مانند ماه مبارک رمضان، ماه محرم و عید نور

، قیمت برنج در مراکز 95وی افزود: متاسفانه در سال .افزایش قیمت مواجه می شود که پیش بینی ها برای آن انجام شده است

  .عرضه و مراکز توزیع با فاصله زیادی عرضه شد و به اعتقاد بنده نظارت های ناکافی در بازار تهران باعث این موضوع شده است

نه باالی تولید برنج در کشور گفت: در کشور ما هزینه های تولید برنج باال است و علت آن هم هزینه های علیزاده با اشاره به هزی

نیروی انسانی مورد نیاز در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت است و باید در تامین ماشین آالت و تجهیز زمین های 

  .وز دنیا هزینه های تولید برنج کاهش یابدکشاورزی به گونه ای عمل شود تا با بکارگیری ماشین آالت ر

درصدی یافته است به جز ایران و دو کشور  35تا  20تا کنون قیمت تمام شده برنج در کل دنیا کاهش  2012وی افزود: از سال 

 .مدیگر که امیدواریم روزی ما هم به این موضوع به صورت جدی تر نگاه کنیم و با برنامه ریزی ها به این نقطه برسی

http://www.yjc.ir/fa/news/6063543/%D8%B4%D8%B1%D8%A7% 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 برگزاری نشست هم اندیشی طرح ترویج و آموزش پنبه در کرج

نفر کشاورز( در استان  25هکتار و با پوشش  100مورد سایت الگویی )هر سایت در سطح  36طرح ترویج و آموزش پنبه با ایجاد 

 - 97های گلستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اصفهان، سمنان و آذربایجان شرقی در سال زراعی 

 .قیقات پنبه کشور عملیاتی خواهد شدبا مشارکت معاونت زراعت و مؤسسه تح 96

روابط عمومی معاونت ترویج سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، در این نشست هزار جریبی، مشاور وزیر به گزارش ایانا از 

و آموزش با ها، اهداف کمی و انتظارات طرح پنبه را ارائه و بر اجرای طرح ترویج و مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی، سیاست

 .مشارکت تحقیقات، اجراء، ترویج و آموزش با محوریت سایت های الگویی تأکید کرد

براساس این گزارش، مدیر کل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی نیز به ارائه گزارش نشست های سه جانبه دفترترویج، طرح پنبه 

را در تعامل با معاونت زراعت در چهارچوب طرح نظام نوین ترویج  های دفتر ترویجو مؤسسه تحقیقات پنبه کشور پرداخت و سیاست

آموزشی محصولی با  -تشریح کرد.امیری اظهار داشت: در تعامل مطلوب ایجاد شده بین تحقیقات، ترویج و اجرا، طرح های ترویجی

رتقاء ضریب خود اتکایی، تهیه و ، طرح اقتصاد مقاومتی با هدف امشارکت و مساعدت مجریان مربوط در محصوالت اساسی و محوری

قاتی های تحقیدر ادامه این نشست دکتر زنگی، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور نیز یافته.تدوین و عملیاتی خواهد شد

 اسپس ضیایی، رئیس گروه ترویج زراعت و باغبانی دفتر ترویج، طرح ترویج و آموزش ر.و اهداف کمی تحقیقات پنبه را تشریح کرد

 ترویجی در هشت استان پایلوت برای حاضران توضیح داد. –با محوریت ایجاد سایت های الگویی تولیدی 

در این نشست، مالعلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گلستان به نمایندگی از مدیران هماهنگی ترویج، افخمی کارشناس 

راعت و نادری عارفی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع مسئول پنبه استان خراسان رضوی به نمایندگی از مدیران ز

 .ها، مسائل و انتظارات خود را به بحث گذاشتندطبیعی استان سمنان به نمایندگی از محققان پنبه استان های پایلوت، دیدگاه

نشست، مسائل،  کنندگان در اینتگفتنی است پیش از پایان نشست نیز با تشکیل پانل تخصصی متشکل از مسئوالن امر و سایر شرک

 مشکالت و پیشنهادهای متعددی ارائه شد و اعضاء پانل نیز پاسخ های الزم را در ارتباط با موارد مطروحه ارائه کردند.

 هکتار و در هشت استان در مزارع کشاورزان اجرایی شود. 600های عمومی در سطح سه هزار و در طرح پنبه درنظر است پایلوت

نفر کشاورز(  25هکتار و با پوشش  100مورد سایت الگویی )هر سایت در سطح  36ن راستا طرح ترویج و آموزش پنبه با ایجاد در همی

در استان های گلستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اصفهان، سمنان و آذربایجان شرقی در سال زراعی 

 مؤسسه تحقیقات پنبه کشور عملیاتی خواهد شد.با مشارکت معاونت زراعت و  96 - 97

تن از مدیران هماهنگی ترویج کشاورزی، تولیدات گیاهی )زراعت( و  35نشست هم اندیشی طرح ترویج و آموزش پنبه با حضور 

 زار شدمحققان مرتبط با موضوع پنبه از هشت استان پایلوت در سالن کمالی نژاد مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( کرج برگ

http://www.iana.ir/fa/news/43056/%D8%A8%D8%B1%DA%A 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۴ : تاریخ

 درصد منشاء ریزگردها خارجی است   70میلیارد تومان برای کنترل ریزگردهای خوزستان/  100اختصاص 

مجری طرح مبارزه با پدیده ریزگردها گفت: امسال یکصد میلیارد تومان به عالوه یکصد میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی 

در مورد علت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی کیخسرو چنگلوایی در گفت .بینی شده استبرای مقابله با این پدیده پیش

 10-11سال به وجود نیامده، بلکه سابقه  3-4افزایش پدیده گرد و غبار در استان خوزستان اظهار داشت: پدیده ریزگردها ظرف 

 .، عراق و سوریه دارددرصد آن منشا خارج از کشور از جمله عربستان 70که ساله دارد و چند عامل مختلف دارد 

های اخیر را چه از لحاظ حجم تراکنش و چه از لحاظ میزان بارندگی بررسی کنیم، وی اضافه کرد: اگر روند بارندگی طی سال

شدید روبه رو بوده است و تغییر شدید اقلیم نیز در این  شویم که استان خوزستان طی چند سال اخیر با خشکسالیمتوجه می

چنگلوایی یکی از عوامل اصلی افزایش پدیده گرد و غبار را از بین رفتن پوشش گیاهی یا فقیر شدن آن .نبوده است تاثیرمیان بی

های خوزستان هایی که سبب مشروب شدن زمینبه بعد جلوی سیالب 70ای و ساختن سدها از سال برشمرد و افزود: کارهای سازه

وی افزود: همچنین ایجاد خطوط انتقال برق، گاز و احداث جاده نیز در .یافت شد، را گرفت و در نتیجه پوشش گیاهی کاهشمی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی .تاثیر نبوده و سبب کاهش آبرسانی به برخی نقاط استان شده استکاهش سطح پوشش گیاهی بی

هایی هزینه زگردها را در چه بخشاستان خوزستان در پاسخ به اینکه اعتبار اختصاص داده از سوی دولت برای کاهش پدیده ری

های هفتگانه بحرانی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان شناسایی هزار هکتار کانون 340حدود  :خواهید کرد، گفت

 .شودزار داریم و بخشی از این اراضی فوق بحرانی محسوب میهزار هکتار نیز ماسه 250شده و حدود 

 4و  3های بحرانی گرد و غبار اعالم کرد و گفت: این نواحی با عنوان مناطق واز را از کانونوی نواحی شمال و جنوب غرب شهر اه

 .گیرد که اولویت اول ما برای مقابله استهزار هکتار را در بر می 130شناخته شده که مساحتی حدود 

ر از همین اراضی اختصاص یافته و در سال هزار هکتا 30میلیارد تومان اعتبار برای کنترل پدیده گرد و غبار  30چنگلوایی گفت: 

رئیس سازمان جهاد .بینی شده استنیز یکصد میلیارد تومان به عالوه یکصد میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی پیش 96

 و در هر نقطه با توجه به نوع اک، شده انجام اهواز شرق جنوب در کارینهال هکتار 420 کشاورزی استان خوزستان گفت: تا کنون

به گفته این مسئول .دهیمگیاه متناسب با آن منطقه را در نظر گرفته و کار را انجام می PH سختی آب، پوشش گیاهی مناسب و

ور تهای بیولوژیک، طبیعی و مصنوعی نیز برای کنترل گرد و غبار برخی نقاط در دسدر جهاد کشاورزی خوزستان استفاده از مالچ

ها برای پیشگیری کوتاه مدت از پدیده گرد و غبار در حل انجام وی افزود: همچنین رهاسازی آب و خیس کردن زمین.کار قرار دارد

شود و با توجه به شوری خاک و سختی آب گیاه کاری همزمان با یکدیگر انجام میکاری و بوتهاست. از مهر ماه امسال نیز نهال

چنگلوایی گفت: کمیته فنی متشکل از دانشگاهیان، موسسات تحقیقات جنگل و .ایمکشت در نظر گرفتهکهور پاکستان را برای 

 .کند که در هر بخش چه کاری انجام شودشود و این کمیته مشخص میصاحبنظران این حوزه بررسی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951221001325 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۲ : تاریخ

 بیمه خسارت کشاورزان آسیب دیده را پرداخت نکرد/ پرداخت قسطی پول گندمکاران  

استان آذربایجان شرقی بیمه  یک کشاورز نمونه با اشاره به اینکه به رغم گذشت بیش از یک سال از بروز خسارت، در منطقه

گفت: دولت سال گذشته پول گندمکاران این منطقه را قسطی  خسارت محصوالت کشاورزان خسارت دیده را پرداخت نکرده است،

تمام کشاورزان منطقه خداآفرین در  ، گفت: سال گذشتهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علی اصالن فرهادی در گفت .داد

استان آذربایجان شرقی به واسطه سیل و تگرگ آسیب دیدند و به رغم تایید از سوی کارشناسان، بیمه خسارت آنها را پرداخت 

 ار خود محصوالت آنها بوده پنبه  فرهادی که نماینده کشاورزان منطقه است، گفت: محصوالت کشاورزان، گندم، کلزا و.نکرده است

 خسارت میزان محل در حضور با بیمه کارشناس زد، آسیب آنها محصوالت به  95 اردیبهشت در  سیل و تگرگ و بودند کرده بیمه

 .اعالم کردند، اما هنوز بعد از سپری شدن یکسال مبلغی از سوی بیمه پرداخت نشده است درصد 100 تا 50 را

 حالی رد این. شود  گویند باید تامین اعتبارایم و آنها میآذربایجان شرقی مراجعه کردهوی گفت: بارها به مسئوالن بیمه در استان 

 .کود و بذر تهیه کنندهای کشاورزی،ند نهادهتواننمی حتی مالی وضعیت بدترین با منطقه کشاورزان که است

باعث شده تعداد کشاورزانی که محصوالت اعتمادی کشاورزان به بیمه بی :این کشاورز نمونه کشوری از منطقه خدا آفرین گفت

گویند چرا باید حق بیمه پرداخت کنیم، در حالی که هیچ سودی از آنها کنند سال به سال کاهش یابد. آنها میخود را بیمه می

 کاشتم کلزا و  هکتار زمین خود را بیمه کردم و در آنها گندم 7فرهادی تصریح کرد: .کنندرسد و خسارتی هم پرداخت نمینمی

 یمهب اما بود درصد صد  خسارت این کردند اعالم بیمه کارشناسان که آنطور و کرد وارد محصوالت به جدی خسارت طبیعی بالیای

 .نکرد پرداخت ریالی

 پول گندمکاران را دولت قسطی داد*

اران کبارها اعالم کرده است پول گندمرغم اینکه دولت وی در ادامه به مشکالت دیگر کشاورزان این منطقه اشاره کرد و گفت: علی

کاران از دولت دریافت کردند کامال قسطی بود یعنی آنها ماه به ماه مبلغی را به کند اما پولی که امسال گندمرا نقدی پرداخت می

بهمن ماه طول کردند به طوری که گندمی را که خرداد ماه به دولت تحویل داده بودیم پرداخت پول آن تا کشاورزان پرداخت می

 .کردندکاران واریز میکشید. آنها ماهی یک تا دو میلیون به حساب گندم

 کاران شدنددالالن بالی جان پنبه*

سازمان تعاون روستایی مسئول خرید این محصول است آنها هم پول کشاورزان را  :کاران هم گفتفرهادی با اشاره به مشکالت پنبه

محصولی که مهر ماه برداشته شده و به دولت تحویل داده شده است، پرداخت پول آن تا آخر سال دهند به طوری که با تاخیر می

این کشاورز نمونه داللی را مهمترین مشکل در خرید محصول پنبه عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه سازمان .گذشته طول کشید

وء ها بفروشند و آنها نیز سشوند، محصول خود را به داللمجبور میکاران کند پنبهتعاون روستایی پول پنبه را با تاخیر پرداخت می

 وی گفت: از آنجایی که برداشت پنبه مکانیزه و با ماشین نیست، هزینه.کنندکنند و به کمترین قیمت خریداری میاستفاده می

که  کنند، در حالیتومان دریافت می تمام شده تولید این محصول بسیار باال است کارگران برای برداشت یک کیلوگرم پنبه هزار

 .هزار تومان است 3قیمت فروش یک کیلو پنبه 

 کندطالی سفید میدان را خالی می*

کاران باعث شده آنها سال به سال محصوالت دیگری را جایگزین کنند و سطح کشت این محصول فرهادی گفت: مشکالت زیاد پنبه

خداآفرینی با اشاره به اینکه سطح کشت پنبه در استان های دیگر هم کم شده است، این کشاورز .شوددر این منطقه مرتب کم می
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خواهد گفت: در صورتی که دولت حمایتی از این محصول اساسی نکند، تولید آن در آینده بسیار کمتر هم خواهد شد، دولت اگر می

هزار تن  150رین تولید پنبه در ایران بود ساالنه بیش از زمانی ایران بزرگت.ای بکنداقتصاد کشور بچرخد باید از تولید حمایت ویژه

هزار  30داشت اما اکنون تولید به یک پنجم رسیده یعنی کمتر از های نساجی را به حرکت وا میکرد و چرخ کارخانهپنبه تولید می

باس از کشورهای مثل چین و ترکیه شوند و مجبور به واردات لهای نساجی هم روز به روز تعطیل میشود و کارخانهتن تولید می

شوند. جوانان رغبتی به ادامه کار کشاورزی ندارند و این کشاورز نمونه گفت: در حال حاضر روستاییان خالی از سکنه می.شویممی

ورزان و تنها پیرمردان و سالخوردگان ساکنان روستاها هستند. برای به گردش در آوردن تولید و ادامه کار کشاورزی باید از کشا

 .روستاییان حمایت شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960202000806 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 منابع آب در دولت یازدهم برابرشدن اعتبارات14

 14بخشی منابع آبی های احیا و تعادلبرداری منابع آب وزارت نیرو گفت در دولت یازدهم اعتبارات طرحمعاون حفاظت و بهره :ایرنا

ن یمازندران در شهرستان سیمرغ افزود: همچنین در ا« تالر»برابر شد. جهانگیر حبیبی روز شنبه در نشست رفع مشکالت رودخانه 

های دولت ها نیز هشت برابر شد.وی مدیریت منابع آب و مهندسی رودخانه را از جمله اولویتمدت اعتبارات حوزه مهندسی رودخانه

بخشی منابع آبی در مناطق فالت مرکزی ایران در این مدت رخ داد، یازدهم برشمرد و افزود: نتایجی که در زمینه احیا و تعادل

ها را حفظ حقوق ملت و ضرورت کارشناسی این دولت به موضوع آب بوده است.وی هدف از مهندسی رودخانه دهنده نگاه دقیق ونشان

اق های مازندران و گلستان اتفهایی که در استانشرقی که شدت آن از سیلنگاه به آیندگان دانست و گفت: در سیل اخیر آذربایجان

وطنان ما جان خود را از دست دادند.معاون نفر از هم 40یم و بستر رودخانه حدود افتد، کمتر بود، متأسفانه به دلیل تعرض به حرمی

ها اقدام به برداری منابع آب وزارت نیرو بر ضرورت پرداخت حق اشخاصی که با گرفتن مجوز در حریم رودخانهحفاظت و بهره

ر مناطقی که شیب رودخانه و دبی آب بیشتر است و وساز کردند، تأکید کرد و افزود: اولویت اول باید حفظ انفال باشد و دساخت

کنند تا در صورت وقوع سیالب ها را بیشتر از اراضی کشاورزی و بایر لحاظ میهمچنین تراکم جمعیتی وجود دارد، حریم رودخانه

، ز شهرستان سوادکوه تا سیمرغآمده از شهرهای حوزه رودخانه تالر اعملتلفات کمتری به دنبال داشته باشد. وی با اشاره به بازدید به

ها از جمله شرایط بدتری داشت.حبیبی افزود: مطابق قانون، ساماندهی حریم و بستر رودخانه« زیراب»گفت: در این مناطق شهر 

 ایشدههاست مگر در موارد استثنا که دارای کد تعریفهای حفاظتی در محدوده شهرها بر عهده شهرداریالیروبی و احداث دیواره

ها در خارج از محدوده شهرها را از وظایف وزارت نیرو برشمرد. حبیبی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو باشند.وی ساماندهی رودخانه

د های شمالی هستنها، استانمقید به اصول مهندسی با حفظ حقوق مردم است، گفت: اولویت اصلی دولت در بحث ساماندهی رودخانه

 .شوداعتبارات این بخش به سه استان شمالی کشور اختصاص داده می سومو در همین راستا یک

http://www.iana.ir/fa/news/43018/%D9%A1%D9%A4%D8%A8% 
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 تامین منابع مالی
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 پرداخت تسهیالت بانکی احداث گلخانه بدون محدودیت

طهماسبی گفت: در پرداخت تسهیالت بانکی از محل منابع اعتباری صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک کشاورزی به عنوان بانک 

 .تخصصی ، به متقاضیان واجد شرایط احداث گلخانه محدودیت وجود ندارد

محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در همایش بین  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

المللی اقتصاد مقاومتی ، گلخانه و صنایع وابسته که امروز در حاشیه نمایشگاه بین المللی ایران سبز برگزار شد، رسالت اصلی سازمان 

 .ظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و زیربخش باغبانی و گلخانه ها اعالم کردن

وی با اشاره به این که پیگیری هایی توسط معاونت امور باغبانی در حوزه ساماندهی و ایجاد تشکل منسجم و تخصصی گلخانه ها 

من صنفی سازندگان گلخانه ایران نسبت به افزایش دانش فنی و آموزش، تدوین ضوابط صورت گرفته،بیان کرد:انتظار می رود انج

فنی و استانداردهای سازه و تجهیزات جانبی گلخانه و بومی سازی تکنولوژی ساخت گلخانه در داخل کشور اقدامات الزم را به عمل 

ه گذاران و کارآفرینان جهت ایجاد واحدهای گلخانه ای طهماسبی رویکرد معاونت امور باغبانی را هدایت و حمایت از سرمای.آورد

براساس  :بزرگ و بهم پیوسته با پیش بینی کلیه زنجیره های تولید ، سورت و بسته بندی و عرضه محصول عنوان و تصریح کرد

د بخش اعظمی از تا پنج برابر سطح فعلی افزایش می یاب 1404برنامه ریزی های انجام شده، مساحت گلخانه های کشور در افق 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که توسعه .سطوح فضای باز سبزی و صیفی به گلخانه ها انتقال پیدا می کند

کشت نشایی با توجه به مزیت های صرفه جویی در مصرف آب ، مدیریت بهتر تولید و افزایش کمی و کیفی محصوالت در دستور کار 

شاورزی قرار دارد،یادآور شد: برگزاری همایش های علمی و نمایشگاه های تخصصی با حضور و مشارکت شرکت های وزارت جهاد ک

توانمند داخلی و خارجی ، تولید کنندگان ، اساتید و دانشجویان و کلیه بهره برداران، به تحقق اهداف و سیاست های توسعه بخش 

ور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی برای حمایت و ساماندهی از واحدهای معاون ام.گلخانه ها، کمک شایان توجهی می کند

کوچک مقیاس گلخانه ای با پیش بینی خوشه های تولیدی جزو برنامه های این معاونت اعالم کرد و افزود: در پرداخت تسهیالت 

ه عنوان بانک تخصصی ، به متقاضیان واجد شرایط بانکی از محل منابع اعتباری صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک کشاورزی ب

 .احداث گلخانه محدودیت وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6058010/%D9%BE%D8%B1%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

عنوان برنده جایزه هوبر اعالم شد/ جوان بودن، تولید مقاالت پرارجاع و کاربردی بودن سه شرط دریافت  کاوه مدنی به

 جایزه

، درباره شرایط دریافت این 4شد. وی در گفتگو با شبکه  2017کاوه مدنی، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن برنده جایزه هوبر سال 

گذرد، مقاالتی پر ارجاع داشته باشند و مطالعات آن ها سال از زمان اخذ دکترای آن ها نمی 12از  جایزه گفت: کسانی که بیش

 .کننددردی از جامعه را درمان کرده باشد، جایزه هوبر را دریافت می

عمران از دانشگاه در مقطع کارشناسی رشته مهندسی  1382به گزارش خبرنگار ایانا، کاوه مدنی استاد امپریال کالج لندن در سال 

در رشته  1384تبریز دانش آموخته شد. وی پس از آن برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به کشور سوئد رفت و در سال 

مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی عمران و محیط  1388التحصیل شد. او در سال منابع آب از دانشگاه لوند فارغ

ر زیست دلیفرنیا، دیویس اخذ کرد. پس از آن دوره پسا دکتری خود را هم در رشته اقتصاد و سیاست محیطزیست از دانشگاه کا

( موفق شد جایزه هوبر را به دلیل تحقیقات پیشگامانه در 2017دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید گذراند.وی در سال جاری میالدی )

( دریافت کند. ASCEهیم حل مناقشات از انجمن مهندسان عمران آمریکا )های تخصیص منابع محدود آب با تلفیق مفاتوسعه روش

کشور دنیا است که همه ساله، به سه تا پنج نفر از محققان جوان جایزه  177هزار عضو از  150انجمن عمران آمریکا دارای بیش از 

ره نحوه اعطای جایزه تحقیقاتی هوبر گفت: این جایزه سیما دربا 4کند.استاد امپریال کالج لندن که در گفتگو با شبکه هوبر را اهدا می

ترین جایزه تحقیقاتی است که حداکثر به پنج نفر، اهدا یکی از مهم ترین جوایز انجمن مهندسین عمران آمریکا است و پر اهمیت

های مختلف مهندسی ر زمینههایی دگذرد و به موفقیتسال از زمان اخذ دکترای آن ها نمی 12شود.وی افزود: کسانی که بیش از می

های تحقیقاتی خوبی را کسب کرده باشند، یابند یا مقاالتی ارایه بدهند که ارجاعات خوبی داشته باشد و بودجهعمران دست می

کنند و این افتخاری است که نصیب من شده همچنین مطالعات آنها دردی از جامعه دوا کرده باشد، هر سال این جایزه را دریافت می

توان بهره برد، گفت: یکی از است.مدنی در پاسخ به این پرسش که چگونه از تحقیقات وی در حل مشکالت محیط زیست ایران می

 کند.مهم ترین فاکتورهایی که برای این جایزه لحاظ شده است، آن است که مطالعات افراد، چقدر مشکالت جامعه را درمان می

هایی که در جاهای مختلف دنیا تی که با ایران داشتم، توانستم در تبدیل برخی باورها و درسوی ادامه داد: خوشبختانه در تعامال

ها گیری در بخش آب، در عمل با تئوریها بوده و اینکه چرا تصمیمگرفتیم، موثر واقع شوم. تحقیقات من در زمینه تصمیم گیری

های محیط زیستی ساده است اما در میدان عمل، با خی از چالشمتفاوت بوده است.استاد امپریال کالج لندن عنوان کرد: حل بر

وان تگیرد و چگونه میکند که بفهمیم چرا این مشکالت شکل میشویم. در واقع تحقیقات من کمک میمشکالت جدی مواجه می

 برد.از آنها فاصله گرفت.وی امیدوار است که از نتایج تحقیقاتش بتوان برای حل مشکالت ایران نیز بهره 

چهره جدید مهندسی عمران معرفی شده بود. همچنین اتحادیه علوم زمین اروپا نیز در  10به عنوان  2012کاوه مدنی در سال 

 سال گذشته وی را به عنوان یکی از چهار دانشمند برجسته جوان معرفی کرد./

/www.iana.ir/fa/news/http:/42955/%DA%A9%D8%A7%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 هشدار شدید به تکرار فجایع مشابه سیل شمال غرب کشور

نجر مانجمن علوم خاک ایران و مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با صدور بیانیه مشترکی در رابطه با سیل شمال غرب کشور که 

شیر و آذرشهر شد، ضمن واکاوی بخشی از دالیل بروز های عجببه خسارات اقتصادی و تلفات جانی ناگوار در روستاهای شهرستان

این دست از فجایع در نقاط مختلف کشور، خواستار جدی گرفتن هشدارهای افزایش تخریب منابع خاک کشور و مدیریت نامناسب 

بار در شمال غرب کشور جان شماری بار دیگر وقوع سیل و این"ا، در این بیانیه مشترک آمده است: به گزارش خبرنگار ایان.آنها شد

های هنگفت به کشور گردید. وقوع این سیل در فاصله وطنان عزیزمان را گرفت و موجب داغدار شدن مردم و بروز خسارتاز هم

های گلستان و مازندران و سایر نقاط کشور های مداوم استانسیلهای مخرب ایالم، لرستان و خوزستان و حدود یک سال از سیل

در چند سال اخیر، زنگ خطری جدی برای ما است. متأسفانه بررسی شرایط حاکی از روند رو به رشد سیل در چند دهه اخیر 

منابع آب باران خدادادی با این ناپذیر برای مردم، از بین رفتن منابع خاک و البته های جانی و مالی بعضاً جبراناست. خسارت

نماید که چرا در کشور ما رخداد هر بارندگی با مقدار یا شدتی بیش از متوسط شدت و تواتر این پرسش را در اذهان متبادر می

گونه حوادث کارگیری اصول علمی، بسیاری از اینگردد؟ این در شرایطی است که با شناخت خوب و با بهموجب بروز سیل می

 اند.های گذشتهگرفته در دهههای صورتبار بودن بخش زیادی از آنها تبعات تخریبطبیعی قابل کنترل است و در حقیقت زیان

یابیم که خاک و پوشش گیاهی دو عامل هایی بنگریم درمیاگر به جایگاه و شرایط منابع طبیعی و خاک در مواجهه با چنین پدیده

دهد که روند افزایش وقوع شوند. بررسی اجمالی موضوع نشان میمدت شناخته میای شدید و طوالنیهکننده بارانمهم تعدیل

سیل با روند افزایش تخریب منابع خاک کشور و مدیریت نامناسب آنها همخوانی دارد. در واقع باید گفت سیل و گرد و خاک دو 

 اند و هردو پیامدهای مدیریت نامناسب خاک.روی یک سکه

عنوان عامل اصلی توزیع و تقسیم آب باران شناخته شده و نقش بسیار مهم و کلیدی در این زمینه دارد، به نحوی که به خاک

ها و از سوی دیگر میزان ها و چشمههای زیرزمینی، تأمین آب پایه رودخانهکننده میزان نفوذ آب، تغذیه سفرهوضعیت خاک تعیین

شدت مورد نیاز کشور است و جلوگیری از بدیل بارندگی که بهمندی از نعمت بیاس برای بهرهروان آب و سیل است. بر این اس

 تبدیل آن به نقمت و خسارت، توجه ویژه به منابع خاک و مدیریت اراضی ضروری است.

بیعی، حفاظت خاک و در این راستا انجام اقدامات مؤثر در جهت مقابله جدی با تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی و منابع ط

 های کشاورزی و منابع طبیعیکنترل فرسایش، حفظ و تقویت پوشش گیاهی، افزایش مواد آلی و بهبود نفوذپذیری خاک در عرصه

های فراوان و تأکید مجامع علمی، کارهای اجرایی و عملیاتی مورد نیاز است. این در حالی است که با وجود تالشاز طریق راه

ریزان، و سیاستگزاران قرار نگرفته است. در شرایطی که گذاران، برنامهمدیریت خاک چندان مورد توجه قانونموضوع حفاظت و 

تدوین قانون خاک از الزامات اجرای برنامه سوم توسعه کشور شناخته شده، الیحه حفاظت خاک برای بیش از یک دهه در جریان 

نوان بستری برای مدیریت پایدار بر اساس موازین علمی و جلوگیری از تخریب عتواند بهبررسی قرار دارد. تصویب این قانون می

گشا باشد. همچنین، تقویت ساختار اجرایی متولی مدیریت خاک در کشور و تخصیص منابع اعتباری مشخص با های کشور راهخاک

های ی در اراضی زراعی و باغی، طرحکارهایی چون افزایش کربن آلی خاک، اجرای کشاورزی حفاظتهدف پیگیری جدی اجرای راه

های ساالنه )که متأسفانه مورد نخست در های توسعه کشور و بودجهها و مراتع در قالب برنامهآبخیزداری و حفاظت خاک جنگل

ار زیست ببار سیل و سایر حوادث زیانخسارت  تواند بستر مناسبی برای مقابله با پدیدهسند برنامه ششم توسعه حذف گردید(، می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها را فراهم نماید و در عین حال کمک شایانی به ها و سدها، و آلودگیهای شن، رسوب رودخانهمحیطی از قبیل گردوغبار، طوفان

 وری آب باشد.هایی همچون امنیت غذایی، مقابله با تغییر اقلیم، تنوع زیستی و افزایش بهرهرفع چالش

نهاد در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و مؤسسه های علمی و مردمترین تشکلزرگعنوان یکی از بانجمن علوم خاک ایران به

ترین مؤسسه تحقیقاتی در حوزه خاک و اراضی، ضمن ابراز همدردی با هموطنان ترین و مهمعنوان بزرگتحقیقات خاک و آب به

 های قانونی وکه توجه ویژه خصوصاً در بخشی اند، تأکید دارند تا زمانهای پیشین خسارت دیدهعزیزی که در سیل اخیر و سیل

وز حد ررو خواهد بود و البته روزبهاجرایی به مدیریت و حفاظت خاک و اراضی صورت نپذیرد، کماکان کشور با چنین مشکالتی روبه

د. امیدواریم بعد از های مخرب افزوده خواهد شهای سیل زا در کشور کاهش یافته و بر تناوب وقوع این پدیدهآستانه شدت باران

 /"گونه حوادث ازجمله منابع خاک کشور باشیم.تر شاهد توجه بیشتر به زیربناهای اصلی و اثرگذار در وقوع ایناین با نگرشی عمیق

http://www.iana.ir/fa/news/43130/%D9%87%D8%B4%D8%AF% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

نظیر  های بیپشتیبانی /هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات چندمنظوره کشاورزی قزوین به سامانه نوین آبیاری 40تجهیز 

 دولت یازدهم از کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه

کشاورزی گفت: در دولت یازدهم، راهبری و مدیریت بخش کشاورزی در راستای نیل به کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه وزیر جهاد 

 نظیری صورت گرفتههای بیها، تدابیر و تمهیدات اتخاذشده و از سوی دولت پشتیبانیای از سیاستبوده و در این مسیر مجموعه

 40ز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، با حضور وزیر جهاد کشاورزی روابط عمومی مرکایانا از به گزارش .است

هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات چند منظوره کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین به سامانه نوین 

در بخش کشاورزی استان با بیان این مطلب که  آبیاری مجهز شد.محمود حجتی در نشست با کشاورزان و بهره برداران پیشرو

استان قزوین ظرفیت های باالیی در بخش کشاورزی دارد و در این بخش بهره ور بوده و به سمت اقتصادی شدن، تولید انبوه، 

ای نیل به استانداردها و معیارهای جهانی در حال حرکت است، افزود: در دولت یازدهم، راهبری و مدیریت بخش کشاورزی در راست

کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه بوده و در این مسیر مجموعه ای از سیاست ها،تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده و از سوی دولت 

وی تصریح کرد : کشاورزی کشور در حال گذر از مرحله کشاورزی سنتی و معیشتی .پشتیبانی های بی نظیری صورت گرفته است

وزیر جهاد کشاورزی سپس به شکل ویدیو کنفرانس از تابلوی راه اندازی سامانه .لید انبوه استبه سمت کشاورزی اقتصادی و تو

 .نوین آبیاری پرده برداری کرد و در ادامه با حضور در مزرعه از این سامانه آبیاری بازدید به عمل آورد

وری و بهبود ش تحقیقات در افزایش بهره نظر به اهمیت نق 1347گفتنی است ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسماعیل آباد در سال 

کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و با توجه به موقعیت ویژه استان از لحاظ کشاورزی تحت عنوان دفتر بررسی اقتصادی در مساحتی 

ر متخصص د هکتار تأسیس شد و اینک یکی از ایستگاه های مادر استان به شمار می رود که با بهره گیری از نیروهای 150بالغ بر 

در حال حاضر این ایستگاه به عنوان مهم ترین ایستگاه تحقیقات کشاورزی  .جهت پیشبرد اهداف کشاورزی استان فعالیت می نماید

منطقه محسوب می شود که عالوه بر فعالیت هاى تحقیقاتی رایج در آن، در تولید بذور پایه محصوالت زراعی استان و حتی کشور 

طرح تحقیقاتى بر روى محصوالت زراعى و باغى، تولید بذور ذرت الین پایه مادرى،  60کند. اجراى بیش از نقش بسزایی ایفا می

ارقام غالب گندم منطقه از اهم فعالیت هاى صورت گرفته در این ایستگاه در بخش کشاورزی به شمار  3و  2، 1تولید بذور پرورشی 

 .می رود

http://www.iana.ir/fa/news/43196/%D8%AA%D8%AC%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

پژوهشی درباره ریزگردها با  گزارش در زمینه ریزگردها به سازمان حفاظت از محیط زیست/ انعقاد قرارداد  13تحویل 

 زودیهای آبخیز، بهمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ رونمایی از اطلس سیمای حوضه

های این پژوهشکده در زمینه ریزگردها در دولت یازدهم گفت: رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به فعالیت

گزارش تهیه  13های کشور منعقد و های بروز گرد و غبار در استانرای بررسی کانونقراردادی با سازمان حفاظت از محیط زیست ب

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به کامی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در گفتدکتر داود نیک.و تحویل این سازمان شد

همچنین در زمینه ریزگردها پژوهشکده قراردادی با معاونت های این پژوهشکده در زمینه ریزگردها در دولت یازدهم گفت: فعالیت

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال گذشته منعقد شد. در این قرارداد، قرار علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان جنگل

منطقه شود، به نمایش هایی که باعث کاهش شدت و حدت ریزگردها در آن هایی در استان خوزستان فعالیتاست در قالب پایلوت

تواند ها مییک از این پایلوتتوانیم بررسی کنیم که کدامهای باد میگذاشته شود و آنها را با هم مقایسه کرد. با استفاده از تونل

 .تر عملیاتی کند، تعمیم دهد و در نهایت باعث کاهش ریزگردها شودتواند در عرصه وسیعمفید واقع شود. این را بخش اجرا می

وی با بیان اینکه در زمینه مخاطرات محیطی برای محصوالت کشاورزی هم قراردادی با صندوق بیمه کشاورزی منعقد شده است، 

تواند تمام خطراتی که از محیط روی ای طراحی شد و با استفاده از این سامانه کارشناس مربوط میافزود: در این باره سامانه

 های شمالیمشخص کند و نیز بدون حضور او در سر زمین، خساراتی را که به محصول برنج در استانآید، وجود میمحصول برنج به

 های مربوط به بیمه را به کشاورز تعیین و پرداخت کند.وارد می شود، تخمین بزند و هزینه

های بلوط غرب برای سازمان های خشکیده جنگلبندی تودههایی که از سوی این پژوهشکده درباره پهنهوی با اشاره به بررسی

ای طراحی شد که اگر تصاویر هر ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت گرفت، خاطرنشان ساخت: در این بخش هم سامانهجنگل

 تواننوعی میاند، نشان دهد و بههایی که در معرض خشکیدگی قرار گرفتهتواند عرصهلحظه ماهواره به این سامانه وارد شود، می

های آبخیز را کامی تهیه اطلس سیمای حوضههای بلوط غرب را مدیریت و آنجاهایی که در خطر هستند، مشخص کرد.نیکجنگل

از فعالیت های دیگر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اعالم کرد و ادامه داد: در درون این اطلس، سه اطلس فرسایش خاک 

های فرسایش نقشه در موضوع 922خیز قرار دارد. این اطلس شامل بیش از های آبهای آبی حوضهکشور، سیل کشور و ظرفیت

هزار مورد استفاده کارشناسان قرار گیرد. از اطلس سیمای  100هزار و  50های تواند در مقیاسهای آبی است و میسیل و ظرفیت

یان کرد: الگوی استفاده از اراضی در زودی رونمایی خواهد شد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.وی بهای آبخیز بهحوضه

رود که در مناطق مختلف کشور )شمال، شمال شرقی، شمال شمار میهای پژوهشکده بههای آبخیز یکی دیگر از فعالیتحوضه

یم دبرداری از اراضی )شامل اراضی جنگلی، مرتعی، کشاورزی آبی و غربی، مرکز، غرب و جنوب( اجرا شد. الگوهایی از چگونگی بهره

ها ها در کنار هم و نحوه مدیریت هرکدام از اینسازی استفاده شد. چیدمان این کاربریهای ریاضی بهینهها( طراحی و از مدلو باغ

آب، تولید محصول، هدررفت عناصر خاک، مورد بررسی قرار گرفت. در این الگو و نتایج آن روی میزان فرسایش خاک، تولید روان

 دست آمد.محیطی در هر منطقه بهقل خسارات زیستحداکثر درآمد و حدا

توسط پژوهشکده یادآور شد: این مدل در سطح  EMPرئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به تهیه مدل تجربی 

اساس  گیرد. محققان پژوهشکده این مدل را واسنجی کردند و توانستند نقشه فرسایش خاک را برجهان مورد استفاده قرار می

های ترویجی در تهران نیز از دیگر فعالیت -کامی با بیان اینکه ساخت ایستگاه تحقیقاتی واسنجی این مدل تهیه کنند.نیک

ای صورت های آبخیزداری و سازهها در قالب طرحآید، عنوان کرد: بخشی از این فعالیتپژوهشکده در دولت یازدهم به حساب می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گاه شود. همچنین این ایستهای آبخیزداری به شکل نمایشی کنار هم قرار گرفته و ترویج میفعالیت گرفته است. در این ایستگاه

دارای چندین  های آبخیزداری بیشتر آشنا شوند. این منطقهگیرد تا آنان با موضوعمورد بازدید مسئوالن کشور و مردم قرار می

 گیرد.ل پرورش ماهی، ماکیان و کشت گیاهان دارویی، کشت قارچ صورت میها مثدریاچه است و در کنار آن انواع و اقسام فعالیت

های پژوهشکده طی ها در کشور تأکید کرد: یکی از فعالیتهای پژوهشکده برای جلوگیری از بروز سیلوی با اشاره به اجرای طرح

توان از مسیر که بخشی از سیل را می ها بوده است. موضوع این پروژه این استسال گذشته، پروژه پخش سیالب در آبخوان 20

ها دارند، افکنهافکنه است، در باالی دشت، آنها را با آن بافت درشتی که آن مخلوطای که مخلوط اش منحرف و در عرصهاصلی

داری در وانایستگاه آبخ 37کامی در همین زمینه اضافه کرد: تاکنون استفاده و پخش کرد و به منابع آب زیرزمینی نفوذ داد.نیک

ها اجرا و نتایج طرح تحقیقاتی در این ایستگاه 400هزار هکتار از اراضی کشور ایجاد شده است. عالوه بر اینکه بیش از  93حدود 

تواند از شدت و حدت سیل جلوگیری کند و از سوی دیگر آبی که از دسترس خارج داری میآن ارائه شده است. طرح آبخوان

 منابع آب زیرزمینی تزریق کرد و حجم آب در دسترس کشاورزان را افزایش داد.توان به شود، میمی

میلیون هکتار مناسب برای اجرای این پروژه تشخیص  10بندی شده و بیش از داری برای کل کشور پهنهبه گفته وی، پروژه آبخوان

افزود:  96های پژوهشکده در سال شاره به برنامهو به دستگاه اجرا ارائه شده است.رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با ا

های پژوهشکده، توسعه سدهای زیرزمینی است. در حال حاضر های آبخیزداری یادشده، یکی از برنامهامسال عالوه بر انجام پروژه

کده های امسال پژوهشمهکامی بیان کرد: استحصال آب یکی دیگر از برناکنند.نیکبرداری میروستاییان از این سدها به خوبی بهره

و پتروشیمی جزیره الوان برنامه توسعه پروژه  )ره(است. در حال حاضر برای فضاهای سبز شهرداری کرج، فرودگاه امام خمینی

ر های دیگاستحصال آب باران را در دستور کار داریم. این پروژه می تواند در سطح کشور گسترش یابد.وی طرح پایش را از برنامه

ها است. پایش، اطالعات اعالم کرد و گفت: این پروژه شامل پایش خاک، پایش اراضی و پایش رودخانه 96ه در سال پژوهشکد

تواند روندها را مشخص و در دهد. تجزیه و تحلیل این اطالعات میهای اجرایی کشور قرار میزیادی در اختیار مجموعه

ها را مورد استفاده قرار گیرد. امیدوارم سازمان برنامه و بودجه این طرح های توسعه بخش منابع طبیعی و کشاورزیریزیبرنامه

خاطرنشان  96کامی با اشاره به اعتبارات پژوهشکده در سال مورد عنایت قرار دهد و اعتبارات مناسبی بابت آنها تخصیص دهد.نیک

است. اعتبارات بخش تملکی پژوهشکده نسبت به ساخت: سازمان برنامه و بودجه ردیف مستقلی برای بودجه پژوهشکده قرار داده 

 96درصدی( در سال  30میلیون تومان در سال گذشته به بیش از دو میلیارد تومان )افزایش  850دو برابر شده و از  95سال 

ای هزینهایستگاه آبخوان نیست. اعتبارات  37ویژه های پژوهشکده بهافزایش یافته است. البته اعتبار چشمگیری برای فعالیت

 میلیارد تومان بود که این رقم به بیش از دو میلیارد تومان افزایش یافته است. 1.4، 95پژوهشکده هم در سال 

های آبخیزداری در کشور رشد مناسبی برای یک وی در پایان عنوان کرد: این میزان بودجه با توجه به ابعاد و عظمت فعالیت

 پژوهشکده تحقیقاتی نیست./

http://www.iana.ir/fa/news/43101/%D8%AA%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 هسته بذر در کشور 6500شود/ تولید دستاورد تحقیقاتی کشاورزی عاید کشور می 150ساالنه 

دستاورد تحقیقاتی در سازمان  150ساالنه  :کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفتمعاون وزیر جهاد 

هزار و های انسانی و همچنین تولید ششدرصد داروهای طیور و عمده واکسن 50درصدی داروهای دامی، 100داریم و تولید حدود 

 .رودار میشمهسته بذر نیز از دستاوردهای شاخص سازمان به 500

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اسکندر زند در بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی کردستان با قدردانی از زحمات همکاران شاغل در این مرکز، وظایف شش گانه این سازمان را پژوهش و 

 محصوالت فناورانه، ثبت و نظارت، مدیریت ذخایر و تحقیقات و ترویج برشمرد.فناوری، تولید 

درصدی داروهای  100دستاورد تحقیقاتی در سازمان داریم و تولید حدود  150وی با اشاره به دستاوردهای سازمان گفت: ساالنه 

هسته بذر نیز از دستاوردهای شاخص  500و  درصد داروهای طیور و عمده واکسن های انسانی و همچنین تولید شش هزار 50دامی، 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه از وظایف اصلی دیگر سازمان تعیین محقق سازمان به شمار می رود.

مهم ترین نقطه عطف  معین، تاالر ترویج، انتقال یافته و آموزش کارکنان و بهره برداران است، یادآور شد: هیات امنایی شدن سازمان

 .سازمان بوده، این مهم جز با تالش مجدانه و مستمر مسئوالن در ستاد سازمان قابل تحقق نبود

ماهه اول فعالیت به تدوین برنامه های  3زند در ادامه به تبیین برنامه های خود در بدو ورود به سازمان پرداخت و اعالم کرد: در 

است سازمان با اجرای موفق آیین نامه دانشگاه ها اکنون در تمامی زمینه ها با دانشگاه ها سازمان سپری شد و طی مدت تصدی ری

 .شرایط یکسانی برقرار شده و کامالً مطابق آئین نامه دانشگاه ها در سازمان تحقیقات نیز عمل می شود

هار داشت: باید قدردان شرایط حاضر بود؛ وی با اشاره به نظرات بیان شده از سوی نمایندگان همکاران خود در استان کردستان اظ

زیرا اکنون بهترین فرصت مطالعاتی در اختیار اعضای هیات علمی و محققان قرار گرفته و با توجه شرایط مساعد پرداختی ها اکنون 

ام ی طوری انجمسیر از سمت دانشگاه ها و سایر ارگان های مرتبط به طرف سازمان منعکس گردیده و مطالبات و خواسته های پرسنل

شده است که هیچکس حاضر به خروج از سازمان نیست، بلکه بخش های دیگر متمایل به خدمت در زیر مجموعه سازمان تحقیقات 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: با اجرای قانون هیات امنایی شدن سازمان درصدی از پرداختی .هستند

آمدهای مراکز تأمین شود؛ زیرا در زمینه تأمین منابع مالی چاره ای جز این نیست، دولت بخشی از هزینه های پرسنل الزم است از در

ها و پرداختی های سازمان را تقبل می کند و مجبوریم مابقی هزینه ها را از طریق اقدامات و کوشش های بیشتر در خصوص درآمد 

نل هیات علمی به غیر هیات علمی نیز گریزی زد و اعالم کرد: اصالح این امر زند در ادامه به وضعیت نسبت پرس. زایی انجام دهیم

 الزمه اجرای شعار اصلی سازمان در خصوص چابک سازی و اثرگذاری سازمان بوده و الزم است این امر به مرور زمان تحقق یابد.

آنچه برای سازمان مهم است خروجی آن است، نه معاون وزیر جهاد کشاورزی، برنامه بعدی سازمان را نوسازی آن بیان کرد و گفت: 

 .تعداد طرح ها و تصویب و اجرای آن ها. الزم است این مهم سرلوحه تمام فعالیت های مراکز قرار گیرد

وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه علم سنجی ایجاد شده و سامانه اثربخشی در آموزش و ترویج و دیگر حوزه ها نیز در حال 

، خاطرنشان ساخت: همچنین برنامه پنجم سازمان نظارت و ارزشیابی است و این امر سازمان را هوشمند می سازد و یکی از اجراست

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان .برنامه های بزرگ سازمان چابک سازی و هوشمندسازی به شمار می رود

عه سازمان در تغییر نگرش کارکنان به طرف کارمحوری شد و اظهار کرد: باید تالش ها به خواستار تالش مضاعف همکاران زیر مجمو

سدری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش استان .سمت کار در مزرعه برود و فعالیت ها و اقدامات محققان در آن مسیر قرار گیرد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 یت مرکز در تمامی بخش های تحقیقات و ستادی پرداختکردستان نیز در این بازدید با ارائه گزارش تصویری مبسوطی به بیان وضع

در پایان این بازدید با اهداء لوح تقدیر و جوایز از محققان و همکاران برتر مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان .

 .آمد توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تقدیر به عمل

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در این بازدید نجفیان رئیس موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال و بذر، رضایی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی، موسوی مسئول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی، آموزشی و 

 زمان تحقیقات و صادقیان مطهر نماینده ایکاردا در ایران همراهی کردند.مدیریت ترویج استان ها در سا

http://www.iana.ir/fa/news/42982/%D8%B3%D8%A7%D9 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

های مهم قابل انتقال از طریق پیوند در ارقام مرکبات/  های اولیه عاری از بیماریاجرای طرح تحقیقاتی تولید هسته

 هزار یورو ارز ساالنه به ازای هر رقم 15جلوگیری از خروج 

های قابل انتقال از طریق پیشگیری از انتشار بیماری دهی وضعیت تولید نهال مرکبات، کنترل وهدف از اجرای این طرح سامان

های های مادری سالم به منظور احداث باغهای تولید نهال سالم، تولید پایهپیوند با استفاده از مواد گیاهی سالم، کاهش هزینه

ایانا از روابط عمومی پژوهشکده به گزارش .دار، جلوگیری از خروج ارز جهت واردات ارقام سالم استمادری از ارقام سالم و شناسه

سازی و گواهی نهال گرمسیری، دکتر مالک قاسمی عضو هیات علمی و مجری طرح تحقیقاتی گفت: سالمهای نیمهمرکبات و میوه

زود: گیرد. وی افدر کشورهایی که از نظر علمی پیشرو هستند، برای همه گیاهانی که به شیوه رویشی تکثیر می شوند، انجام می

سازی برای حذف عوامل بیماریزای ن برنامه برای انواع گیاهان و درختان میوه از جمله مرکبات قابل استفاده است. معموالً سالمای

های شیمیایی هم قابل حذف نیستند، انجام های آوندی که با روشها، ویروئیدها و پروکاریوتقابل انتقال با پیوند نظیر ویروس

 هایگرمسیری یادآور شد: با توجه به خسارت فراوان ناشی از بیماریهای نیمهپژوهشکده مرکبات و میوهعضو هیات علمی .شودمی

ها به ماریترین روش کنترل این بیقابل انتقال از طریق پیوندک، تولید نهال با استفاده از منابع تکثیری سالم، مهم ترین و اقتصادی

دکتر قاسمی با اشاره به روش .های قدیمی استالً سنتی و منبع پیوندک عموماً باغشمار می رود. در حال حاضر تولید نهال کام

های اولیه سالم، برای تهیه پیوندک در اجرای این طرح گفت: به منظور تغییر ساختار تولید نهال مرکبات در کشور و ایجاد هسته

پس از پیوند در گلخانه نگهداری می شود و به عنوان  اند،وهله نخست ارقام تجاری که از لحاظ خصوصیات باغبانی ارزیابی شده

سازی ارقام با استفاده از گرما درمانی و پیوند نوک گیرد. وی افزود: پس از سالممنابع اولیه گیاهی در برنامه سالم سازی قرار می

های بیولوژیکی، از آزمون های مرکبات با استفادههای تولید شده برای اطمینان از عدم آلودگی بیماری، نهال STG شاخه

دهی وضعیت تولید نهال مرکبات، به گفته وی هدف از اجرای این طرح سامان.گیرندسرولوژیکی و مولکولی مورد بررسی قرار می

 ید نهالهای تولهای قابل انتقال از طریق پیوند با استفاده از مواد گیاهی سالم، کاهش هزینهکنترل و پیشگیری از انتشار بیماری

دار، جلوگیری از خروج ارز جهت واردات های مادری از ارقام سالم و شناسههای مادری سالم به منظور احداث باغسالم، تولید پایه

ای مرکبات، افزایش طول عمر و مقاومت های قرنطینهارقام سالم است.مجری این طرح تحقیقاتی کاهش ریسک ورود بیماری

یر زنده، افزایش عملکرد و کیفیت میوه درختان مرکبات، افزایش رشد درختان سالم سازی شده های زنده و غدرخت در برابر تنش

دکتر قاسمی با .ها را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمردو افزایش عمر باردهی درختان و محدودیت کمتر در استفاده از پایه

توان ات سالم سازی شده است، خاطرنشان ساخت: از جمله میرقم مرکب 14سازی این تکنیک تا به امروز بیان اینکه با بومی

ها ها هم نارنگی پیج، گروه نارنگی کلمانتین و انشو و از گروه لیموترشناول، سیاورز، والنسیا و ارقام نارنگیهای تامسونپرتقال

ها در دست سالم سازی را ت و انواع لمونفروالیم و پرشین الیم را نام برد و برخی از ارقام جنوب کشور شامل انواع گریپمکزیکن

سازی این طرح بیان داشت: با تجاری گرمسیری با اشاره به تجاریهای نیمهنام برد.عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه

پروژه  گفتنی است این.شودهزار یورو ارز جلوگیری می 15شدن این پروژه و فروش دانش فنی به ازای هر رقم ساالنه از خروج 

 توان به دریافت دوهای مختلف ملی و استانی موفق به دریافت چندین تقدیرنامه شده است که از آن جمله میتاکنون در جشنواره

لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دریافت لوح تقدیر در دومین جشنواره علم تا عمل 

ر عرصه ملی، دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران به دلیل عنوان پژوهشگر برتر در استان مازندران و به خاطر تجاری سازی د
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سازی دانش فنی تولید منابع گرمسیری به خاطر طراحی و تجاریهای نیمهدریافت لوح تقدیر از رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

 تکثیری سالم مرکبات اشاره کرد

http://www.iana.ir/fa/news/43105/%D8%A7%D8%AC%D8% 
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 تخم مرغ

 فودپرس 1396اردیبهشت ماه  6چهار شنبه 

 ای دردسرساز شدندهای قهوهتخم مرغ

از خریداری هرگونه تخم مرغ قهوه ای که دارای بسته شناسنامه دار ایران از شهروندان خواست انجمن صنفی تخم مرغ  <مواد غذایی

به گزارش از انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران، این .بندی غیرمجاز و فاقد کد بهداشتی دامپزشکی هستند، خودداری کنند

در بازار به شهروندان هشدار داد؛ در این اطالعیه آمده است:بنابر های غیربهداشتی ای درباره عرضه تخم مرغانجمن طی اطالعیه

 از ای تحت عناوین محلی، رسمی، دو زرده و غیره؛ های قهوهاهمیت فوق العاده مسائل بهداشتی و سالمتی در خصوص تخم مرغ

 های غیر مجاز که فاقددر بسته بندی بسته بندی و یا غیر صورت به ای قهوه مرغ تخم هرگونه خریداری از شودمی تقاضا شهروندان

 .کد بهداشتی دامپزشکی هستند جداً خودداری نمایند

های قهوه ای مجاز به مصرف، صرفاً در داخل بسته بندی های دارای پروانه دامپزشکی که در بسته براساس این گزارش، تخم مرغ

 .یداری و مصرف دارندبندی استاندارد و فاقد محتویات کاه، کلش و... و. است، قابلیت خر

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=930d325b3b46481fa51d92e6 
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 تولیدات باغی )سایر (
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۱ : تاریخ

المللى باغبانی  هزار هکتار به گل و گیاه زینتی دومین نمایشگاه بین 2 امسال سال فراوانی و ارزانی میوه است/ اختصاص

  .افتتاح شد 2017گل، گیاه و صنایع وابسته ایران سبز 

به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس،دومین نمایشگاه باغبانى ایران سبز در محل دائمى نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به 

 .شرکت خارجی شرکت کردند 5شرکت هاى معتبر خارجی و 48شگاه کار کرد.در این نمای

معاون وزیر کشاورزی در امور باغبانى با بیان اینکه استقبال شرکت های خارجی از نمایشگاه ایران سبز نسبت به پارسال بیشتر 

 .است گفت:در این نمایشگاه تبادالت مناسبی بین تولید کنندگان إیرانی و خارجی برقرار می شود

محمد علی طهماسبی با تاکید بر شعار امسال رهبری افزود: ایجاد گلخانه ها با توجه به اینکه بازدهی مناسبی دارد و از طرفی 

هکتار سطح زیر کشت گلخانه 200هزار و 11وی توضیح داد:.کنند جزو طرح های اقتصاد مقاومتى لحاظ می شوداشتغال زایی می

طهماسبی ادامه داد:خوشبختانه برخی از میوه هاى درختى مانند .ل و گیاه زینتی اختصاص داردهزار هکتار به تولیدات گ2است که 

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تا امروز سرمازدگی .لیموترش و انواع میوه های هسته دار در گلخانه ها تولید شده است

 .درصد است35 از نقاط مختلف کشور گزارش نشده است و کل سرمازدگی کمتر از

 .به گفته این مسئول وضع میوه امسال بسیار خوب و سال ارزانی میوه است

 .اردیبهشت ماه احتمال سرمازدگى به باغات کشور را نداشته باشیم 20تا  15طهماسبی إذعان کرد :امیدواریم تا 

 .یدکنندگان و عالقه مندان استبعدازظهر پذیراى باز 5صبح تا  9این نمایشگاه از امروز تا سوم اردیبهشت از ساعت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960201000569 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 نیاز شدبی ایران امسال از واردات پایه درختان میوه

ر و داهای کشت بافت گیاهی طی مدت پنج سال فعالیت خود توانستند کشور را از واردات پایه و نهال درختان میوه هستهشرکت

 .شودهای این درختان به کشور وارد نمینیاز کنند و از ابتدای امسال هیچ نوع پایه و نهالدار بیدانه

شرکت کشت بافت  56وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر گفترئیس انجمن کشت بافت گیاهی امروز در 

 کنند.گیاهی فعال در کشور وجود دارد که در مجموع بیش از شش میلیون پایه و نهال تولید می

های وری در باغنند بهرهتواها از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار هستند و میهای تولیدی در این شرکتایرج رستگار افزود: پایه

ر های کشور، بیان کرد: در حال حاضر بیشتسازی باغکشور را به شکل چشمگیری بهبود بخشند.وی با تأکید بر لزوم اصالح و تجاری

ی نپذیری آنان را در بازار جهاها شرایط رقابتهای کشور بازدهی مناسبی ندارند و هزینه باالی تولید و کیفیت نامناسب میوهباغ

ها امری ضروری است.به گفته رستگار، افزایش میزان و کیفیت تولید، سازی باغکاهش داده است، به همین دلیل اصالح و تجاری

های یک باغ تجاری است که برای رسیدن شده از ویژگیوری نهادهای مصرفی، کاهش مصرف آب و کاهش هزینه تمامبهبود بهره

شده استفاده کرد.وی با تقدیر از اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی در تشویق باغداران برای صالحهای ابه آن باید از پایه و نهال

شده کشت بافتی، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با پرداخت یارانه به باغداران برای خرید نهال های اصالحکارگیری پایه و نهالبه

های کشور را از سنتی به تجاری فراهم کند و آگاهی باغداران را نسبت به استفاده شده توانسته است زمینه مناسب تغییر باغاصالح

 ها افزایش دهد.شده باال ببرد و تمایل آنان را به خرید این نوع نهالهای اصالحنهال

 شده کشتحرئیس انجمن کشت بافت گیاهی با بیان اینکه در حال حاضر برخی باغداران از شش ماه قبل برای خرید نهال اصال

ها پیش از شده کشت بافتی در باغهای اصالحکارگیری نهالکنند، ادامه داد: افزایش استقبال باغداران نسبت به بهبافتی ثبت نام می

ه شدهای اصالحهای پایه و نهالهای خرید این نهال باشد مربوط به افزایش آگاهی باغداران نسبت به مزیتآنکه مربوط به یارانه

شده کشت بافتی در بین باغداران آنقدر باال رفته است که برخی از های اصالحهای نهالستگار اضافه کرد: آگاهی به مزیتاست.ر

 اند تا نیازشان به پایه و نهال اصالح شده را خود تأمین کنند.آنها اقدام به ایجاد مرکز کشت بافت در کنار باغ خود کرده

ها معتقد هستند برای دستیابی به نتیجه بهتر بجای پرداخت مستقیم یارانه به باغداران این وی در پاسخ به این پرسش که برخی

بنیان کشت بافت گیاهی پرداخت شود، آیا شما هم موافق این موضوع هستید، یادآور شد: پرداخت یارانه های دانشیارانه به شرکت

بت و تواند با نکات مثها و باغداران( میهای کشت بافتی، نهالستانکارگیری نهال )شرکتهای زنجیره تولید تا بهبه هریک از بخش

های منفی همراه باشد.رستگار تأکید کرد: هرچند پرداخت مستقیم یارانه به باغداران تأثیرات بسیار مثبتی در افزایش استفاده نهال

 مجزا یارانه تخصیص داده شود.طور های این زنجیره بهشده داشته، اما بهتر است که برای هریک از بخشاصالح

رد: شود، اظهار کشده نمیهای اصالحکارگیری پایه و نهالوی با بیان اینکه الزاماً پرداخت یارانه برای خرید محصول باعث توسعه به

رانه از پرداخت یا ها به همان اندازه و شاید بیشکارگیری یارانه در زیرساختها را تقویت کرد چرا که بهگاهی باید بستر و زیرساخت

 های مؤثر باشد.سازی باغشده و تجاریهای اصالحکارگیری نهالتواند در توسعه بهمستقیم به باغداران می

ریزی این انجمن برای رسیدن به خودکفایی تولید پایه و نهال گل و گیاهان زینتی خبر رئیس انجمن کشت بافت گیاهی از برنامه

م قابل توجهی از نیاز کشور به پایه رویشی این گیاهان از طریق واردات تأمین و ارز زیادی برای خرید داد و گفت: در حال حاضر سه

شود، شود.رستگار همچنین افزود: میزان قابل توجهی از پایه این گیاهان به صورت قاچاق وارد کشور میآنها از کشور خارج می

میلیون  70میلیون آن از مبادی رسمی و  70گیرد ر مورد استفاده قرار میمیلیون پایه گل زینتی که در کشو 140که از طوریبه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رد: بر های زینتی، بیان کشود.وی درباره برنامه انجمن برای رسیدن به خودکفایی تولید پایه گلصورت قاچاق وارد کشور میدیگر به

فعالیت خواهد داشت تا از اقدامات پراکنده صورت تخصصی اجازه های گل یک شرکت بهاساس این برنامه برای هریک از پایه

های های وزارت جهاد کشاورزی به همین روال ادامه پیدا کند، شرکتجلوگیری شود.رستگار در پایان تأکید کرد: اگر همکاری

 نیاز خواهند کرد./کشت بافت طی پنج سال آینده کشور را از واردات هر نوع پایه گل و گیاه زینتی بی

http://www.iana.ir/fa/news/43042/%D8%A7%DB%8C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43042/%D8%A7%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

84 
 

 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 سرمازده شد های کشوردرصد 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 دومین نمایشگاه ایران سبز در محل دائمی نمایشگاه بین

به گزارش خبرنگار ایانا، محمدعلی طهماسبی، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه .به کار کرد

المللی تهران برگزار شد، گفت: در سال جاری بارندگی در جمع خبرنگاران که در محل نمایشگاه بین 2017ایران سبز  المللیبین

ماه که امکان شده است و امیدواریم این وضعیت تا اواخر اردیبهشتایم و کاهش دمای محسوسی دیده نمیمناسبی داشته

 کند.سرمازدگی باغی کشاورزان وجود دارد، ادامه پیدا 

دار مانند سیب و گالبی، های دانهدار همچون گیالس و زردآلو و میوههای هستهبه گفته وی، در سال زراعی جاری تا امروز به میوه

 ریز مانند انگور هیچگونه خسارتی وارد نشده است.های دانهمیوه

هزار و  11یزان سطح زیر کشت گلخانه در کشور طهماسبی با اشاره به اهمیت توسعه تولید گل و گیاه زینتی در کشور، افزود: م

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

که  های خوبی داردهای زینتی کشور را ناچیز عنوان کرد و ادامه داد: ایران در این بخش ظرفیتاست.وی میزان صادرات گل

توان با ایجاد بسترهای مناسب از آن بهره گیریم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با بیان اینکه واردات این محصوالت می

های ایرانی با مشارکت شود که امیدواریم شرکتهای مادری میبه کشور ممنوع است، باین کرد: مجوز واردات فقط شامل پایه

بتوانند جوابگوی نیازهای داخلی و صادرات این محصوالت باشند.طهماسبی با تأکید بر مشکل کمبود آب  بنیان،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 شرکتاستقبال خوبی داشتهگذاران از آن وزارت 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 ن نمایشگاه ایران سبز در محل دائمی نمایشگاه بینتولیدکنندگان ایرانی به تبادل اطالعات و انتقال فناوری روز بپردازند.دومی

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 

http://www.iana.ir/fa/news/42959/%D8%B3%D8%A7%D9%84- 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 امسال، سال ارزانی میوه هاست/سرما خسارتی به میوه ها وارد نکرده است

با وجود بارندگی ها گفت: تا به حال سرمازدگی گزارش نشده است  طهماسبی درباره وضعیت تولید محصوالت باغی در سال جاری

 .درصد است، بنابراین وضع میوه در سالجاری بسیار خوب و سال ارزانی میوه است 35تا  30و اگر سرمازدگی باشد کمتر از 

زیر جهاد کشاورزی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه و معاون محمدعلی طهماسبی ،انگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوبه گزارش 

در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقبال شرکتهای خارجی از نمایشگاه امسال بیشتر شده و  2017المللی ایران سبز بین

 .تولیدکنندگان ایرانی تبادل اندیشه داشته باشندتولیدکنندگانی از کشورهای آلمان، هلند، هند و... به ایران آمده اند تا با 

د و ها با توجه به انیکه زودبازده هستنوی با تاکید بر اهمیت نقش تولید گل و گیاه زینتی در اقتصاد مقاومتی گفت: ایجاد گلخانه

اند که تولید گل را نیز شامل هایی هستند که در اقتصاد مقاومتی قرار گرفتهقابلیت توسعه و اشتغالزایی باالیی دارند جزو طرح

 2300 که است کشور هایگلخانه کشت زیر  هزار هکتار سطح 11معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی ادامه داد: .شودمی

 یفرنگ توپ همچون هاییمیوه و صیفی و سبزی به مربوط آن مابقی و یافته اختصاص زینتی گیاهان و گل کشت به آن هکتار

 .دار اقبال تولید در گلخانه را یافته استهای هستهش، انگور و میوهلیموتر مانند درختی هایمیوه نیز اکنون است،

های زینتی از کشور بسیار اندک است هرچند که ما در این وی درباره میزان صادرات گلهای زینتی کشور گفت: حجم صادرات گل

طهماسبی همچنین درباره واردات گل و گیاه به کشور گفت: .از آن بهره گیریمایم بخش استعدادهای زیادی داریم که نتوانسته

شود که امیدواریم شرکتهای ایرانی نیز با مشارکت شرکتهای های مادری میواردات این محصوالت ممنوع بوده و تنها شامل پایه

 .ندبنیان خود بتوانند جوابگوی نیازهای داخلی و حتی صادرات این محصوالت باشدانش

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولید محصوالت باغی در سال جاری با وجود بارندگی های مناسب گفت: تا به حال 

آید درصد است و این سرمازدگی جزئی به حساب می 35تا  30سرمازدگی گزارش نشده است و اگر سرمازدگی باشد کمتر از 

هایی که وضعیت تولید مناسبی دارند، طهماسبی درباره میوه.و سال ارزانی میوه است بنابراین وضع میوه در سالجاری بسیار خوب

ریز مانند انگور خسارتی های دانهدار مانند سیب و گالبی، میوههای دانهدار مانند گیالس و زردآلو، میوههای هستهگفت: انواع میوه

زدهم تا بیستم اردیبهشت که امکان سرمازدگی باغی کشاورزان وچود امیدواریم این وضعیت تا پان :وی در پایان گفت.اندنداشته

 .دارد ادامه دارد تا خسارتی نداشته باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/6056274/%D8%A7%D9% 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 پنج راهکار برای ارتقای کارآیی در واحدهای پرواربندی

دهند. این در حالی است که رعایت این پرواربندان معموالً کمتر از پرورش دهندگان گاوهای شیری، به اصول پرورشی اهمیت می

 .قابل توجهی بکاهد ها را دوچندان کند و از میزان تلفات به مقدارتواند کارایی گلهموارد می

، بهداشت، سالمت و تغذیه تأثیر قابل توجهی بر میزان باروری گاو و همچنین Farmers weeklyبه گزارش ایانا به نقل از 

 کنند. بر این اساس، پنج اصل کلی وطور مستقیم از مادر خود تغذیه میهایی که بهویژه گوسالهعملکرد گوسال متولد شده دارد؛ به

 شود.ین زمینه تشریح میمهم در ا

 ای گاوردیابی شرایط تغذیه -1

های متغیر در پرورش هستند که در صورت رعایت اصول صحیح آن، نتایج مثبتی به ترین هزینههای خوراک، یکی از اساسیهزینه

ای العادهاهمیت فوقبار خواهد نشست. انرژی مورد نیاز گاوهای گوشتی در سراسر عمر بسیار متغیر است، اما این موضوع از 

 برخوردار است که یک دامدار از میزان انرژی گاوها در زمان شیردهی به گوساله و بعد از آن مطلع باشد.

نیاز گاوهای گوشتی به انرژی 

 صورت روزانهبه

مصرف ماده 

 خشک

 انرژی

 )مگاژول(

 انرژی قابل هضم

 )کیلوگرم(

 پروتئین خام

 )درصد در ماده خشک(

 11 - 12 9.6 120 - 130 12 - 14 به گوسالهاوایل شیردهی 

 11 9 85 - 95 9 - 11 اواخر شیردهی به گوساله

 9 7.75 75 - 80 10 خشکی

بنابراین تجزیه و تحلیل تعلیف ماهانه و ردیابی تغییراتی که ممکن است در علوفه به وجود بیاید و همچنین تناسب آن با وضعیت 

روند. وضعیت بدنی گاوها حداقل دو بار در سال باید مورد ارزیابی گاوهای گوشتی به شمار می بدنی گاوها نقاطی کلیدی در پرورش

قرار بگیرد؛ یکی زمان باروری و دیگری زمان خشکی بعد از شیردهی به گوساله. در چنین شرایطی الزم است گاوهای الغر از چاق 

دهد. به طور کلی برای هر مشکالت تولید را به شدت کاهش می جدا شده و برای هر کدام جیره مخصوصی نوشته شود. این ترفند،

 زایی، اوایل آبستنی و اواسط آن.ای برخوردار است: دوره خشکی، گوسالهگاو، چهار زمان از حساسیت ویژه

 طور کامل با آغوز بالفاصله بعد از تولدها بهتغذیه گوساله -2

ار مانند به مقدنکردن آغور، به دو برابر افزایش یافته و آنهایی که زنده می های گوشتی در صورت مصرفدرصد مرگ و میر گوساله

 کند.هایی است که شرایط را برای رشد سریع گوساله فراهم میبادیکنند. زیرا آغوز دارای آنتیکافی رشد نمی

تواند چنین نیازی تنها آغوز است که میآل برسد و ساعت به سطح ایده 48تا  24ها در خون گوساله بین باید میزان ایمنوگلوبولین

های گوشتی در ساعات اولیه زندگی، حداقل سه لیتر از این ماده حیاتی مصرف را فراهم کند. به همین دلیل الزم است گوساله

ول دقیقه ط 20کنند. البته شاید نظارت بر مصرف آغوز برای دامدار، کمی مشکل باشد، اما به طور متوسط، زمان مصرف حدود 

ها دقت کرد تا مقدار آن کافی باشد. در غیر این صورت، الزم خواهد کشید.به هر ترتیب، باید به جذب ایمنوگلوبولین توسط گوساله

اند، انسان برای به دنیا آمدن آنها دخالت ها تغذیه کرد؛ بنابراین اگر آنها دوقلو هستند، با سزارین به دنیا آمدهاست آنها را با مکمل

ای از تغذیه آنها مطمئن شد؛ اگر برای شما مقدور است، از مزارع دیگر ها طی دو ساعت شیر نخوردند، باید به گونهگوساله کرده یا
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ها دقت داشته باشید. زیرا برخی از آنها به حد کافی ها کمک بگیرید. البته هنگام تغذیه با مکملآغوز تهیه کنید وگرنه از مکمل

 کنید.ند در حالی که شما به عنوان تنها منبع قابل اطمینان برای تغذیه گوساله از آن استفاده میدارای ایمنوگلوبولین نیست

 صورت روزانهافزایش وزن زنده به -3

تواند پارامتر خوبی برای سنجش سالمتی دام باشد. بنابراین اگر مدام کنترل نشود، ها به طور منظم مینحوه افزایش وزن در گوساله

تواند به عنوان یک شاخص مورد اطمینان وزنی میوجود عالئم هشداردهنده را بر اساس وزن گوساله تشخیص داد. کمتوان نمی

گیری وزن دام، همراه با کارهای دیگری انجام بگیرد که برای نشانگر ضعف در تغذیه یا کمبود مواد مغذی باشد. بهتر است اندازه

 آل خواهد بود.کشی هر دو تا چهار هفته یک امر ایده، وزننگهداری از گوساله الزم است. به هر حال

 بهبود کیفیت علوفه و ترتیب آن -4

 1.2یابد. این به آن معناست که برای جبران باید روزانه درصد کاهش می 3.3ارزش غذایی سیلوی نگهداری شده به ازای هر هفته، 

ه هر حال الزم است که فرموالسیون جیره غذایی به حد کافی دارای ماده ها اضافه شود. بکیلوگرم کنسانتره به جیره غذایی گوساله

های حاوی خشک باشد. البته جیره خیلی خشک یا خیلی مرطوب، بر میزان مصرف تاثیر منفی خواهد داشت. ضمن اینکه جیره

درصد  55تا  40باشد که حداقل دارای ای فیبر بسیار زیاد هم مقدار مصرف را کاهش خواهد داد. بنابراین مخلوط جیره باید به گونه

 توان از مقداری مالس استفاده کرد.ماده خشک بوده و برای مرطوب کردن آن می

 رعایت اصول بهداشتی -5

دهند. بنابراین بهتر است بستر آنها خشک باشد. برای ارزیابی میزان خشکی لیتر آب از دست می 60تا  50گاوها هنگام زایمان، 

ان تان خیس شده باشد. اگر زمتوانید زانوهای خود را به حالت نشسته روی آن بگذارید. بعد از برخاستن، نباید سر زانوهایمیبستر، 

بسیار  وشوی زمینتوانید قبل از کاه، روی زمین آهک بریزید. این کار به ویژه بعد از شستکافی برای خشک شدن بستر ندارید، می

وشو، زهکشی زمین یا داشتن تهویه الزم اید فراموش کرد که برای اطمینان از پاکی بستر هنگام شستمفید خواهد بود. البته نب

 تواند در پاکی بستر از مواد آلی و خشک کردن آن موثر باشد.است. به هر ترتیب، آهک یا موادی از این دست می

اند، مجبورید کف آن را با دمای باالی و فرج آن رخنه کردهها در خلل اگر محل زایمان گاوها مشکل دفع آب و فاضالب دارد یا انگل

ها و حشرات مضر را از بین برده و یک بستر تمیز به شما ها، انگلگراد، بخارشور کنید. این عمل تمام میکروبدرجه سانتی 60

ن کار را انجام دهید که وقت کافی شود. البته باید زمانی ایوشو با آب داغ، حداقل یک بار در سال توصیه میدهد. شستتحویل می

 برای خشک کردن بستر در اختیار باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/43157/%D9%BE%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

  7.5دار ایران در عراق را تصاحب کرد؛ افغانستان به بازار ایران وفادار ماند/ ارزآوری غ نطفهمرترکیه بازار جوجه و تخم

 + جدول 95دار گوشتی در سال مرغ نطفهمیلیون دالری جوجه و تخم

روندی نزولی را به بعد  93دار و جوجه یکروزه که نام آنها در فهرست صادرات اقالم کشاورزی به ثبت رسیده، از سال مرغ نطفهتخم

 .طی کرده است

دار و جوجه یکروزه از ایران دارد، اما نباید رقیب قدرتمندی مانند ترکیه را مرغ نطفهای در خرید تخمکشور عراق، سهم عمده

وان . به عنکندهای صادراتی، بازارها را یکی، یکی به نام خود ثبت میهای قابل توجه و مشوقفراموش کرد. این کشور با ارائه یارانه

فروخت. چنین ترفندی، سنت نیز می 10سنت بود، ترکیه این محصول را حتی تا  18تا  15دار مرغ نطفهکه تخم 94مثال در سال 

مرغ به بازارهای خارج از خاورمیانه جا ماندند. بنابراین تمام توان ها به دالیل مختلف از فروش تخمزمانی به اوج خود رسید که ترک

درصد در صادرات جوجه  43کاهشی حدود  94ای تامین نیاز کشورهای همسایه خرج کردند. این بود که ایران در سال خود را بر

دار را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد. تا آنجا که جمهوری آذربایجان به تنهایی مرغ نطفهدرصد در صادرات تخم 10یکروزه و 

 رانی کاست و با ترکیه پیمان تجاری بست.دار ایمرغ نطفهدرصد از واردات تخم 97

 دار گوشتیمرغ نطفهصادرات جوجه یکروزه گوشتی و تخم

 ماه

 94سال  93سال 

صادرات جوجه 

 یکروزه )قطعه(

مرغ صادرات تخم

 دار )قطعه(نطفه

صادرات جوجه 

 یکروزه )قطعه(

مرغ صادرات تخم

 دار )قطعه(نطفه

 655.233 1.476.600 3.036.850 2.820.178 فروردین

 1.757.950 3.155.911 3.852.517 8.408.944 اردیبهشت

 3.311.117 3.337.200 1.828.550 3.320.267 خرداد

 1.794.050 1.696.422 1.404.150 1.514.889 تیر

 714.817 1.214.756 61.667 1.775.244 مرداد

 819.167 1.962.600 3.181.383 3.871.111 شهریور

 1.878.317 1.909.133 833.950 6.878.511 مهر

 419.450 1.225.444 316.657 2.189.800 آبان

 817.700 1.490.867 634.700 3.289622 آذر

 2.395.650 1.538.178 1.857.117 2.076.689 دی

 1.885.817 816.378 3.142.333 1.405.889 بهمن

 3.337.300 2.095.422 1.784.166 1.222.733 اسفند

 19.786.568 21.918.911 22.009.040 38.773.877 جمع کل
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 منبع: معاونت امور دام

 95خرند. آمارهای صادراتی در سال دار و جوجه یکروزه گوشتی میمرغ نطفهمعموالً شش کشور همسایه هستند که از ایران تخم

نصیب کشور عمان شده و بیشترین جوجه یکروزه را  دار ایران،مرغ نطفهدهد که بیشترین حجم تخمماه( نشان می)منتهی به دی

هزار دالر از صادرات این دو محصول ارزآوری  479ترکمنستان از ایران خریده است. ایران در سال گذشته بیش از هفت میلیون و 

 دار است.مرغ نطفههزار دالر آن برای خرید جوجه و مابقی مربوط به خرید تخم 255داشته که افزون بر پنج میلیون و 

کارشناسان طیور معتقدند که صادرات دو محصول نامبرده، به ویژه جوجه یکروزه، به دو دلیل در سال گذشته روندی نزولی داشته 

خورشیدی و دیگری باال بودن قیمت جوجه در بازار داخلی. به  95است؛ یکی هجوم بیماری مهلک آنفلوآنزا در نیمه دوم سال 

رسد، به طور طبیعی تولیدکننده مشتاق است کاالی خود در داخل کشور به باالتر از مقدار جهانی آن میعبارتی وقتی نرخ جوجه 

 را در داخل کشور به فروش برساند. چراکه سود بیش تری نصیبش خواهد شد.

دار از ایران باقی فهمرغ نطاگرچه بازار عراق، به سمت ترکیه متمایل شده، اما افغانستان همچنان در صدر خریداران جوجه و تخم

 ای از بازار این کشور را همچنان برای ایران نگه داشت.مانده است. البته شرایط جغرافیایی نیز مزید بر علت شد و سهم عمده

 ماهمنتهی به دی 95آمار صادرات سال 

 جمع مرغ )دالر(میزان خرید تخم میزان خرید جوجه )دالر( کشور

 935298 935298 - عمان

 985640 901440 84200 عراق

 1729530 - 1729530 ترکمنستان

 1654400 - 1654400 ارمنستان

 1749987 257317 1492670 افغانستان

 424650 130140 294510 آذربایجان

 7479505 2224195 5255310 جمع

 های آماری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانمنبع داده

http://www.iana.ir/fa/news/43100/%D8%AA%D8%B1%DA% 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۳ : تاریخ

 تن کلزا خریداری شد 5300هزار تن رسید/ 150خرید تضمینی گندم به 

هزار تن گندم از کشاورزان داخلی خبر داد و گفت: این  150مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی نزدیک به  

  .کندشرکت همزمان با خرید گندم، دانه روغنی کلزای تولید داخلی را نیز از کشاورزان با قیمت تضمینی خریداری می

گفت: از اواسط  96، علی قنبری در مورد آخرین حجم خرید تضمینی گندم در سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فروردین ماه که فصل برداشت و خریدگندم از مناطق جنوبی کرمان و سیستان و بلوچستان در کشور شروع شد، تا کنون مقدار 

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر .ایمینی از کشاورزان خریداری کردهتن گندم به قیمت تضم500هزار و  144

استان کشور شامل استانهای خوزستان، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر آغاز شده  6عملیات خرید گندم در 

قنبری همچنین از ابالغ دستور .را خریداری می کنندها، گندم های تولید و عرضه شده توسط کشاورزان و مراکز خرید این استان

به شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان های سراسرکشور خبر داد و افزود: بر اساس مفاد  96العمل مصوب خرید گندم سال 

تومان  1330و  1300درصد افت غیر مفید به ترتیب 2درصد افت مفید و 4این دستور العمل، قیمت خرید گندم معمولی و دروم با 

 86مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، بیشترین میزان خرید را هم اکنون مربوط به استان های خوزستان با بیش از .است

تن خرید گندم در رده های بعدی  9500و  10500هزار تن دانست و اظهار کرد: فارس و هرمزگان نیز با  35هزارتن و کرمان با 

چنین به خرید همزمان دانه روغنی کلزا با گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره و خاطر نشان کرد: قنبری هم.قرار دارند

تن کلزا از کشاورزان خریداری شده  5300استان گرمسیر کشورخرید تضمینی کلزا آغاز شده و جمعا مقدار  6تا صبح امروز در 

تومان به ازای هر کیلو و بیشترین خرید را درحال حاضر مربوط به استان 2783معاون وزیر جهاددکشاورزی، نرخ خرید کلزا را.است

 .تن برشمرد1200تن و ایالم  2500های خوزستان 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960203001104 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 تن گذشت 300هزار و  5آخرین وضعیت خرید گندم و کلزا/ خرید دانه های روغنی از 

تن کلزا  300هزار و  5هزار تن اعالم کرد و گفت: تاکنون بیش از 150معاون داخلی بازرگانی دولتی میزان خرید تضمینی گندم را 

صنعت، تجارت و حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .استان خریداری شد 7 از کشاورزان

های های روغنی اظهار داشت: خرید دانهبا اشاره به آخرین وضعیت خرید دانهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   کشاورزی

 500هزارو  2تن کلزا با نرخ هر کیلو  300هزار و  5استان آغاز شد و تاکنون بیش از 7روغنی به ویژه کلزا از اول فرودین ماه در 

رسد، افزود: اردیبهشت ماه به اوج خود می 15ی روغنی از هاوی با اشاره به اینکه خرید دانه.تومان از کشاورزان خریداری شده است

شود ازاین رو کشاورزان از این حیث نباید نگرانی ها واریز میمطالبات کلزاکاران بالفاصله پس از خرید از طریق سامانه به حساب آن

 از گندم تن هزارتن 150 کنونتا: داد ادامه  عباسی معروفان با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم.داشته باشند

 .ه ادامه داردمهرما پایان تا روند این همواره و شده خریداری فارس و بلوچستان و سیستان هرمزگان، کرمان، خوزستان، هایاستان

 .شودبه گفته وی براساس مصوبه مطالبات گندمکاران در دو مرحله پرداخت می

ال جاری شود در سمعاون داخلی بازرگانی دولتی در خصوص پیش بینی خرید کلزا و گندم در سال جاری تصریح کرد: پیش بینی می

 .های روغنی از کشاورزان خریداری شودهزارتن انواع دانه 500میلیون تن گندم و  11حدود 

http://www.yjc.ir/fa/news/6058985/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 کدام کشورها چای سیاه ایرانی می نوشند؟

کشور صادر تن چای سیاه ، از  974هزار و  7بیش از  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شده است

 .است شده صادر کشور از ،  تن چای سیاه 974هزار و  7بیش از  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11گمرک در 

 .است بوده 322582033859  آن ریالی ارزش و  10228061ارزش دالری این میزان صادرات 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 1275 38600625 150 افغانستان 1

 11000 332860000 11000 تایوان 1

 77 2330020 51 قزاقستان 1

 114731 3474294376 250731 تاجیکستان 2

 29766 902713482 27060 ترکیه 2

 18000 545562000 18000 فدراسیون روسیه 2

 20550 622849950 20550 فرانسه 2

 5000 151545000 5000 قزاقستان 2

 45692 1392887904 28192 آلمان 3

 30844 940125120 28040 ازبکستان 3

 11000 335346000 10000 افغانستان 3

 39310 1196557090 39310 تاجیکستان 3

 382184 11663873496 69488 ترکیه 3

 17625 537210000 17625 ترکمنستان 3

 150 4572900 5 عمان 3

 293343 8979914068 196245 چین 4

 206350 6299865500 103175 آذربایجان 4

 38070 1172175300 38070 ازبکستان 4

 10736 328414240 9760 افغانستان 4
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امارات متحده  4

 عربی

12420 421677630 13662 

 19872 609653088 19872 تاجیکستان 4

 264638 8143401970 101604 ترکیه 4

 60000 1840740000 60000 ترکمنستان 4

 24000 736962000 24000 فدراسیون روسیه 4

 115850 3558500100 97150 قزاقستان 4

 100 3079000 100 قطر 4

 26455 818032050 26455 آلمان 5

 46600 1446697000 46600 تاجیکستان 5

 18180 562743720 18180 ترکیه 5

 46140 1428242760 46140 قزاقستان 5

 54000 1669140000 54000 هند 5

 3060 95077260 1020 آذربایجان 6

 34000 1056414000 34000 آلمان 6

 14740 458929900 13400 ترکیه 6

 37335 1164212145 37335 ترکمنستان 6

 10540 326255160 10540 فدراسیون روسیه 6

 23200 721458800 23000 فرانسه 6

 549500 16528019000 317000 آذربایجان 7

 66150 2085736750 66150 آلمان 7

 134 4229710 80 بحرین 7

 610075 19215168926 292996 ترکیه 7

 40380 1269349425 40380 ترکمنستان 7

 15000 471915000 15000 فدراسیون روسیه 7

 59400 1866335400 59400 هند 7

 38000 1209018000 38000 آلمان 8
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 21925 696162600 21925 افغانستان 8

 36240 1150692480 36240 تاجیکستان 8

 1981076 62900071722 1558459 ترکیه 8

 20600 659962200 20600 ترکمنستان 8

جمهوری  8

 مولداوی

18325 580279450 18325 

 63390 2015611830 12678 عراق 8

 47800 1521408600 47000 فدراسیون روسیه 8

 27500 874417500 25000 قزاقستان 8

 300 9558900 2000 لهستان 8

 22220 707995860 22220 هند 8

 23200 743431200 36000 آلمان 9

 13200 423601200 12000 تایوان 9

 1255366 40132768432 1033873 ترکیه 9

 21000 676746000 21000 ترکمنستان 9

 76962 2473208262 73370 عراق 9

 1600 51312000 18 عمان 9

 21021 676297746 21021 فدراسیون روسیه 9

 16800 541396800 21000 فرانسه 9

 52020 1676396520 52020 قزاقستان 9

 11880 380991600 11880 هلند 9

 69022 2215488522 102590 هند 9

 48900 1582516600 48904 آلمان 10

 17550 568163700 17550 ازبکستان 10

 20250 655047000 20250 افغانستان 10

امارات متحده  10

 عربی

24330 821784172 25388 

 804696 25994251530 402616 ترکیه 10
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 55790 1803132800 54400 عراق 10

 61102 1973726052 60500 فدراسیون روسیه 10

 18000 582732000 18000 قرقیزستان 10

 34275 1107559875 26050 قزاقستان 10

 122050 3948942800 122050 هلند 10

 164710 5330638440 164710 آلمان 11

 650 21035300 85 ایتالیا 11

 11400 368961000 11400 تایوان 11

 118536 3836447978 110104 ترکیه 11

 31500 1019497500 30000 فدراسیون روسیه 11

 3300 106794600 3000 فرانسه 11

 43125 1396128750 42500 قزاقستان 11

 20 647300 20 قطر 11

 30000 970914000 30000 لهستان 11

 900 29125800 100 مراکش 11

 55700 1802748300 55700 هلند 11

 372781 12066668984 372781 هند 11

بوسنی  1

 وهرزگوین

54 4904550 162 

 24480 741132000 24480 تاجیکستان 1

 80951 2453419957 61051 افغانستان 2

 2218 67265286 2218 تاجیکستان 2

 14380 435656480 14380 ترکمنستان 2

 18 548748 23 افغانستان 3

 49339 1506319670 49339 تاجیکستان 3

 2730 84515340 2500 آذربایجان 5

 66703 2064871378 66703 تاجیکستان 5
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 44736 1383831168 44736 ترکمنستان 5

 300 9375900 300 استرالیا 6

 21750 677186250 21750 افغانستان 6

 44422 1383078970 44422 تاجیکستان 6

 44925 1406049825 44925 ترکمنستان 6

 190 5944530 110 قزاقستان 6

 83090 2615217690 73672 تاجیکستان 7

 55975 1762650282 54859 ترکمنستان 7

 162023 5146898031 161476 تاجیکستان 8

 77869 2480142623 77869 ترکمنستان 8

 50 1587600 50 قطر 8

 600 19290600 200 آلمان 9

 5346 171269802 5346 تاجیکستان 9

 9948 319838148 9948 ترکمنستان 9

 3900 126157200 131 بحرین 10

 42246 1367460774 42246 ترکمنستان 10

 18000 582642000 18000 عراق 10

 50 1618250 30 آذربایجان 11

 10197 330015708 10197 افغانستان 11

ایاالت متحده  11

 آمریکا

74 21553092 666 

 9960 322345440 9960 تاجیکستان 11

 42053 1361296797 41752 ترکمنستان 11

http://www.yjc.ir/fa/news/6061804/%DA%A9%D8%AF%D8%A 
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  خاک
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 تاثیر تغییر اقلیم بر خاک ایران

ه های تحقیقاتی بکشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان از تالش این مجموعه برای دریافت پروپوزالعضو هیات علمی مرکز تحقیقات 

 .منظور بررسی تاثیر تغییر اقلیم به روی خاک ایران خبرداد

انجام نشده  هابوالفضل مراد دالینی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در ایران متاسفانه روی تاثیر تغییر اقلیم بر خاک، خیلی مطالع

های تحقیقاتی به این مرکز ارائه شد. این است.وی افزود: از سال گذشته فراخوانی به سراسر کشور ارسال شد و برخی پروپوزال

ها در آستانه نهایی شدن هستند و امسال اجرایی خواهند شد.این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پروپوزال

در ایران مطالعات زیادی بر روی ترسیب کربن و توان خاک در جذب دی اکسید کربن انجام شده است. این پتانسیل هرمزگان گفت: 

کاریم، دی کند.وی در تشریح این سخن افزود: وقتی ما گیاهی را در خاک میخاک، به کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم کمک می

شود. بعد از مرگ گیاه، بقایای آن وارد یم است، در شاخ و برگ گیاهان جذب میترین عامل تغییر اقلاکسید کربن اتمسفر که عمده

شود که طول عمر کربن در داخل خاک زیادتر از اتمسفر شود و مدت زیادی در خاک باقی بماند. شود. این مسئله سبب میخاک می

م باز تجزیه بقایای گیاهی، کربن دوباره به اکوسیست شود.به گفته مراددالینی در جریانبه این ترتیب، جلوی تغییر اقلیم گرفته می

شود، در نتیجه سرعت جذب دی اکسید کربن شود و تجزیه مواد آلی به کندی انجام میگردد اما چون این چرخه دائم تکرار میمی

 اثیر مثبت دارد.از اتمسفر به مراتب بیشتر از رهاسازی کربن از خاک خواهد بود. پس خاک در کاهش دی اکسید کربن هوا ت

ی گذارد، ولوی در پاسخ پرسشی درباره تاثیر افزایش دما در سرعت تجزیه مواد، عنوان کرد: افزایش دما در سرعت تجزیه تاثیر می

این تاثیر به قدری شدید نیست که میزان آزادسازی دی اکسید کربن نسبت به جذب آن را بیشتر کند. میزان کربنی که در خاک 

 ، حداقل سه برابر میزان کربنی است که در اتمسفر وجود دارد.شودذخیره می

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان با اشاره به اینکه خاک و اتمسفر از نظر جذب دی اکسید 

 ا نامحدود اعالم کرد.ای را تقریبرسند، ظرفیت خاک برای جذب این گاز گلخانهکربن در نهایت به یک مرحله تعادلی می

افتد که خاک توانایی خود برای جذب وی افزود: تعادل بین خاک و اتمسفر برای جذب دی اکسید کربن به قدری سریع اتفاق نمی

 این گاز را از دست بدهد. خاک به خصوص در مناطق خشکی مثل ایران، قدرت زیادی برای جذب کربن دارد.

 ران مفید استهای ایهای اسیدی برای خاکباران

های اسیدی در کشور ما از بعد تغییر اقلیم تاثیر مضری ندارند. های ایران گفت: بارانهای اسیدی بر خاکمراددالینی درباره اثر باران

های ایران بر خالف مناطق استوایی نظیر مالزی و غیره که خاک (PH)های ما مفید هم هستند. درجه اسیدیته حتی برای خاک

PH های اسیدی، یدی است، قلیایی بوده و بارانآن اسPH دهند.خاک را کاهش می 

کنیم که گوگرد مصرف کنند خاک باالی هفت است. به همین دلیل به مردم توصیه می PHوی افزود: در بسیاری از مناطق ایران، 

ات درجه اسیدیته حساس بوده و تغییرهای جنگلی نظیر حرا به کوچکترین تغییرات تا درجه اسیدیته خاک کاهش یابد. برخی گونه

بیش از چهار دهم درجه بر تجدید حیات آنها اثر منفی خواهد داشت اما این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

های جنگلی، بیان کرد: در مناطق جنگلی تغییرات درجه اسیدیته به جز در بر گونه PHطبیعی هرمزگان درباره تاثیر تغییرات 

های سوزنی برگ هم در ایران بسیار کند. البته جنگلهای سوزنی برگ که خاک اسیدی دارند، مشکل خاصی ایجاد نمیجنگل

هم  6حتی به حدود  PHخاک، مشکلی ندارند. زیرا اگر  PHهای جنگلی از نظر تغییر محدود است.وی ادامه داد: بقیه رویشگاه
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تا  6حدود  PHترین درجه اسیدیته از نظر جذب عناصر غذایی و رشد گیاه، ناسبآید. مبرسد، برای گیاهان مشکلی پیش نمی

های اسیدی روی خاک، شاید مطالعه شده باشد اما من درباره آن اطالعی ندارم. هفت است.مراددالینی یادآور شد: درباره اثر باران

خاک را بیشتر از یک درجه تغییر  PHیش یابد، های اسیدی، هر چقدر هم افزاتوانم بگویم که حجم باراناما با قطعیت می

است و در ایران گیاهی نداریم که به تغییر درجه اسیدیته  8.5تا  8های ایران در بیشتر مناطق حدود دهد. درجه اسیدیته خاکنمی

ا وقتی به خیلی حساس باشد.وی اضافه کرد: ممکن است باران اسیدی روی برگ و شاخه گیاهان باعث ایجاد سوختگی شود ام

 خاک برسد، نه تنها برای خاک مشکلی ندارد، بلکه حتی مفید هم است./

http://www.iana.ir/fa/news/43072/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 میلیون تن فرسایش خاک در ایران داریم 16ساالنه 

میلیون تن فرسایش خاک در ایران داریم و این رقم  16معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ساالنه 

 .نسبت به میانگین جهانی فرسایش خاک بسیار بیشتر است

انی محیط زیست، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رس

رغم آنکه بستر باروری و رشد در مراسم روز زمین پاک که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه خاک به

میلیون تن فرسایش  16الی رخ داده بود که ساالنه های گذشته بود، گفت: این غفلت در حاست از جمله مباحث مغفول مانده طی سال

 .خاک در ایران داریم و این رقم نسبت به میانگین جهانی فرسایش خاک بسیار بیشتر است

های کشاورزی تزریق کنیم، باز هم به دلیل آلودگی خاک به دالیل مختلف همچون متصدی افزود: حتی اگر بهترین آب را به زمین

کود، محصول ناسالم خواهیم داشت و متاسفانه امروز شاهد پیدایش و ظهور این مواد در سفره غذایی مردم نیز رویه سم و مصرف بی

باید میزان باقی مانده  1346معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که بر اساس قانون، از سال .هستیم

یرد و مصرف آن کاهش یابد، بیان کرد: این در حالی است که شاهد سم و کود در محصوالت غذایی مورد پایش و سنجش قرار گ

های اطراف تهران آلوده هستند، گفت: سازمان حفاظت محیط وی با بیان اینکه تمام خاک.تخصیص یارانه به سم و کود هستیم

 هایک با همکاری دستگاههای مختلفی داشته که از آن جمله می توان به تهیه و تدوین الیحه خازیست در این موضوع فعالیت

ها، الیحه خاک نیز مسئول و ارائه این الیحه از سوی دولت به مجلس اشاره کرد که امیدواریم پس از بررسی الیحه حفاظت از تاالب

 .در دستور کار مجلس قرار گیرد تا همچون الیحه هوای پاک، شاهد تبدیل آن به قانونی مصوب باشیم

که الیحه حفاظت از خاک به قانون تبدیل شود، شاهد یک اقدام ارزنده برای ج.ا.ایران و دولت یازدهم متصدی ادامه داد: در صورتی

اک های ختوانیم با نگاهی جامع و قانونمند، مدیریت صحیح منابع خاک و مقابله با آلودگیخواهیم بود. زیرا از طریق این الیحه می

ین موضوع که تصویب الیحه خاک، اقدامی مثبت در راستای حفاظت از خاک این مقام مسئول ضمن تاکید بر ا.را پیگیری کنیم

 .های خاک استهای انجام شده در این زمینه، تهیه اطلس آالیندهکشور است، عنوان کرد: از دیگر اقدام

 یی، بسیار فقیررغم مصرف بسیار زیاد کود، خاک کشور به لحاظ مواد غذامعاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: متاسفانه به

تواند منجر به پایداری منابع رویه برخی مواد نمیدهد نه تنها مصرف بیاست و شوری آن نیز در حال افزایش است که نشان می

 .شودشود بلکه با افزایش فشار بر خاک منجر به فقیر شدن آن و ناپایداری منابع می

شود، بیان کرد: محصوالت غذایی با صوالت غذایی به پسماند تبدیل میدرصد مح 40تا  30وی همچنین با یادآوری این موضوع که 

رویه، بخش مهمی از محصوالت شود ولی به دلیل نبود مراقبت کافی، همچنین مصرف بیمصرف منابع آب و خاک کشور تولید می

عضل، گران قیمت است اما باید نگاه متصدی افزود: حل این م.شودتولیدی، در مرحله برداشت، توزیع و انتقال به پسماند تبدیل می

دقیقی به آن داشته باشیم زیرا منابع آب و خاک ما بسیار محدود است و از همین رو نباید بگذاریم به راحتی محصوالت به پسماند 

ا هرسان به زمین را پالستیکمعاون سازمان حفاظت محیط زیست یکی دیگر از مواد ناسازگار با طبیعت و آسیب.تبدیل شود

 .ها است که با طبیعت سازگار نیستهای پالستیکی از جمله مواد مصرفی انساندانست و افزود: کیسه

های پالستیکی در درصد کیسه 50این مقام مسئول با بیان اینکه عمر مصرف یک کیسه پالستیکی کمتر از چند ثانیه است و 

سازمان حفاظت محیط زیست که به منظور کنترل استفاده از های شوند، گفت: از دیگر اقدامجهان فقط یک بار استفاده می
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هایی برای ها و مشوقای در همین راستا است که در آن تالش شده تا حمایتهای پالستیکی صورت گرفته است، مصوبهکیسه

 .دهند، در نظر گرفته شودهای پالستیکی ارائه میهای مناسبی برای کیسههایی که جایگزینبخش

های پالستیک در سراسر کشور شده، های پالستیکی در کشور که منجر به ایجاد جنگلرویه کیسهتقاد از مصرف بیوی ضمن ان

ند و روتر باشاند در این زمینه نسبت به ما پیشتاکید کرد: کشورهایی که سابقه تمدن کهن و درخشان ما را ندارند امروز توانسته

متصدی در ادامه با یادآوری کنوانسیون میناماتا و .اندهای پالستیکی را حذف کردهیسهبسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی ک

قانون جلوگیری از مصرف جیوه، گفت: تکنولوژی جایگزین کردن و حذف جیوه در ایران در حال رشد است و این موضوع بسیار 

مه قانون مدیریت پسماند داشت و افزود: بر اساس ناای هم به آئینمعاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره.خوشحال کننده است

این آئین نامه، همه تولیدکنندگان و وارد کنندگان موظف به بازیافت پسماند خود هستند و در صورتی که توانایی بازیافت پسماند 

ین صندوق نسبت به خود را نداشته باشند، باید نیم در هزار ارزش کاالی خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند تا ا

مدیریت پسماند این واحدها اقدام کند.این مقام مسئول مدیریت پسماندهای مختلف را از جمله مشکالت شهرها برشمرد و گفت: 

ها است که اگرچه طی چند سال اخیر، بسیاری از ادارات کل ترین چالشدر این بین، مدیریت پسماندهای بیمارستانی از جمله مهم

اند، اما الزم است مسئوالن های خوبی برای جمع آوری و امحای پسماندهای بیمارستانی اتخاذ کردهها، شیوهانمحیط زیست است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند زیرا نه تنها پسماندهای عفونی و پزشکی، بلکه 

 .ج شده و باید به صورت ویژه مدیریت شوندتمام پسماندهای بیمارستانی از حالت عادی خار

وی ضمن تاکید بر این موضوع که تولیدکنندگان باید مدیریت پسماند خود را بر عهده بگیرند، اضافه کرد: اگر در قوانین کسی به 

شته شود این کار بر عهده این مجموعه گذا 100عنوان مجری مدیریت پسماند انتخاب شده است به این معنا نیست که صفر تا 

 .ها باید به وظایف خود در قبال پسماند تولیدی خود عمل کنندکننده امور است و کلیه بخشبلکه این بخش هماهنگ

قانون اساسی، همه آحاد جامعه در ارتباط با حفظ محیط زیست از جمله مدیریت پسماند و  50متصدی یادآور شد: بر اساس اصل 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از فراگیری تب استفاده از .ندحفاظت از آب و خاک کشور مسئولیت دار

پسماندسوز در کشور، گفت: در شرایط حاضر در کوچکترین شهرها نیز همه برای مدیریت پسماند به دنبال زباله سوز هستند و این 

ان تنها از یک روش بهره گرفت و سایر روش تودر حالی است که این روش اشتباهی بزرگ است زیرا در حوزه مدیریت پسماند، نمی

خواهند ها تا کی میها در بحث مدیریت پسماندها، گفت: شهرداریمتصدی ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری.ها را حذف کرد

 پسماندآوری و تخلیه کنند و صرف ایجاد سلول دفن بهداشتی را کار بسیار مهم خود در زمینه مدیریت ها را در یک جا جمعزباله

این مقام مسئول گفت: نخستین قدم و اصل اولیه در مدیریت پسماند، بازیافت و بازچرخانی است زیرا پسماند قابلیت .ارزیابی کنند

 .های مختلف برای مدیریت پسماند بهره گرفتاستفاده مجدد دارد و از این رو باید از تلفیق روش

ورد غفلت قرار گیرد، افزود: یکی از دالیل عدم توفیق مدیریت پسماند در کشور ما متصدی با بیان اینکه هرگز نباید ارزش پسماند م

وارد نشدن بخش خصوصی به این بحث به دلیل ناهمواری مسیر است. این در حالی است که ورود بخش خصوصی به مدیریت 

جام آن توسط بخش خصوصی وجود دارد، وی ادامه داد: سپردن اموری که قابلیت ان.شودپسماند منجر به رقابت در این زمینه می

توانیم راجع به اقتصادی بودن یا نبودن مدیریت پسماند قضاوت باید در اولویت محیط زیست کشور باشد و تنها در این شرایط می

یز بی نای در حوزه مدیریت پسماند داریم، بیان کرد: اختراعات خواین مقام مسئول با بیان اینکه در کشور متخصصان زبده.کنیم

ها توجه خاص داشته توسط جوانان این کشور در حوزه مدیریت پسماند انجام شده است. بنابراین باید به دانش بنیان بودن روش

باشیم و دانش پسماند را در کشور افزایش دهیم. زیرا در شرایط حاضر باید تالش جمعی برای مدیریت پسماند داشته باشیم و 

داشت و افزود:  "همه با هم به سوی زمین پاک"صدی اشاره ای هم به شعار امسال روز جهانی زمین پاک مت.سرعت کار را باال ببریم
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مهمترین موضوع مورد توجه در این شعار، تالش همگانی است تا در حوزه محیط زیست به نتایج مطلوب برسیم. در این زمینه 

م به نتیجه نرسیدیم. به همین دلیل باید موضوع با هم بودن را بیشتر مورد ایم اما آنچنان که انتظار داریهای مطلوبی نیز داشتهاقدام

وی با بیان اینکه به جز .توجه قرار داده و سطح مشارکت مردمی و همگانی برای حل مشکالت محیط زیست را افزایش دهیم

ها نیز اقداماتی در و دهیاری هاهای دیگر همچون وزارت کشور و سازمان شهرداریسازمان حفاظت محیط زیست، برخی دستگاه

کنند و در نتیجه به دنبال بینند و احساس میحوزه پسماند و محیط زیست داشته اند، عنوان کرد: مردم هوای آلوده را به خوبی می

 شوند وگذارند، متوجه وضعیت بد خاک نمیهوای پاک هستند ولی وقتی روی زمینی که حاصلخیزی خود را از دست داده قدم می

کنیم که فروشی در شهرها یادآور شد: تالش میوی با انتقاد از تراکم.از این رو باید توجه بیشتری در این زمینه صورت پذیرد

کنیم تا شهرها را آباد کنیم. در این شرایط شهرها بدون شهرهای پاک داشته باشیم اما تراکم فروشی داریم و روستاها را ویران می

 ای توسعه یابد، هیچ وقت محیط زیستی نخواهد شد، بنابراین شهری که بی هیچ برنامهیابندبرنامه گسترش می

http://www.iana.ir/fa/news/43005/%D8%B3%D8%A7% 
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 خرما 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 گران شد/ استقبال از ماه رمضان با کاهش عرضه خرما در بازار خرما

 .رمضان رفتند دبیر انجمن خرما گفت: دالالن خرما با کاهش عرضه و افزایش قیمت به استقبال ماه

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باعلی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفت

اشاره به نوسانات اخیر قیمت خرما در بازار اظهار داشت: متولیان تنظیم بازار محصوالت کشاورزی باید نسبت به تحرکات دالالن 

انداختن کمبود  ها و به راهآن در سردخانههمه ساله با اقداماتی نظیر خرید خرما و دپو  ها طبق روالهوشیار باشند چراکه آن

وی در خصوص وضعیت تولید در سال زراعی جاری افزود: در سال زراعی جاری نمایند.ساختگی اقدام به تنش قیمت در بازار می

رو هستیم از این رو افزایش قیمت بهاکنون با مازاد خرما روهمانند سال گذشته خرما بیش از نیاز کشور تولید شد به طوری که هم

 هزار تن500شود که سال اخیر یک میلیون تن خرما در کشور تولید می 15ارتباطی به وض عیت تولید ندارد.به گفته موسوی طی 

صادر و مابقی به عنوان خوراک  هزار تن آن به بازارهای هدف 100ریزی صادراتی تنها ن در داخل مصرف و به سبب عدم برنامهآ

هزار تومان اقدام به خرید  2شود.دبیر انجمن خرما ادامه داد: دالالن خرما در ابتدای فصل با قیمتی بالغ بر دام و غیره مصرف می

وانه بازار ها در ایام پرمصرف چند برابر قیمت واقعی محصول را رنمایند و پس از احتکار در سردخانهکنندگان میخرما از تولید

طلبان نمایند.وی با بیان اینکه دالالن خرما با کاهش عرضه و افزایش قیمت به استقبال ماه رمضان رفتند عنوان کرد: این فصتمی

 های هنگفتی به جیب بزنند.بر آن دارند که در این ایام پرمصرف سود ریزی شده تصمیمبا اقداماتی برنامه

ای به دولت در جهت جلوگیری از نوسانات قیمت بیان کرد: تا اواسط دولت دهم ساالنه بودجهموسوی در خصوص اقدامات حمایتی 

ها را به توانستند قیمتگرفت که آنها میاز بخش خصوصی و دولتی قرار می میلیارد تومان در اختیار ستاد خرما متشکل200مبلغ 

ر دهند ضمن آنکه بازارهای صادراتی را نیز مدیریت کنند که متاسفانه کننده تغییو در ایام پرمصرف به نفع مصرف کنندهنفع تولید

شدن ستاد خرما دالالن وارد میدان شدند.دبیرانجمن خرما با اشاره به ظرفیت تولید خرما در کشور  با قطع این بودجه و برچیده

ن تن تولید خرما در کشور وجود دارد میلیو 70گفت: در حال حاضر به سبب شرایط اقلیمی خاص در مناطق جنوبی توان بیش از 

های اقتصادی نخلستان داران به سبب عدم صرفهکه برای تحقق این میزان احیای ستاد خرما ضروری است چراکه بسیاری از نخل

راوری خرما کارخانه ف 110برند افزود: های فراوری خرما در تعطیلی به سر میخود را رها کردند.موسوی با بیان اینکه اکثر کارخانه

رود ستاد خرما را هرچه سریعتر احیا نمایند، چراکه با این کار تای آن در حال فعالیت هستند که از دولت انتظار میکمتر از ده

 رسد.کنندگان میکنندگان و مصرفشیرینی بازار خرما به کام تولید

http://www.yjc.ir/fa/news/6056131/%D8%AE%D8%B1%D9 
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 خرید تضمینی
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۲ : اریخت

 ها بیش از نیاز بازاردرصد ظرفیت/ واردات کنجاله توسط دولتی 40های روغن کشی با فعالیت کارخانه

 25توان تا درصدی وارد شود، تعرفه این محصول را می 10گفت: به جای آن که کنجاله با تعرفه  کشیدبیر انجمن صنایع روغن 

  .تومان ضرر است، کمک کرد 1200درصد افزایش داد و از این محل به منابع قیمت خرید تضمینی دانه روغنی که در هر کیلو 

 ،های روغنی به کشور، با انتقاد از افزایش عوارض جدید ورود دانهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی اکبر سبقتی در گفت

گویند تعرفه دارد، چرا که از آن طرف میخاطرنشان کرد: ظاهراً در خود وزارت جهاد هم یک ناهماهنگی و پارادوکسی وجود 

تومان عوارض جدیدی وضع  50دهیم و از طرفی شاهدیم برای واردات هر کیلو دانه روغنی واردات دانه روغنی را افزایش نمی

 .اند که ظاهرا وزارت جهاد کشاورزی آن را برای تامین بودجه لحاظ کرده استکرده

یم گویکنند، تصریح کرد: ما نمیای برای حمایت از تولید داخل استفاده مینیا از ابزار تعرفهوی با اشاره به اینکه در همه جای د

درصد است،  10درصد و کنجاله هم  10درصد، دانه روغنی  20تعرفه واردات را تغییر ندهند، هم اکنون تعرفه واردات روغن خام 

 .ل باید کارخانجات روغن کشی با تمام ظرفیت فعالیت کنندمگر نه آنکه در راستای حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغا

درصد ظرفیت فعالیت کردند و از طرفی سیاست  40، اذعان داشت: کارخانجات روغن کشی سال گذشته با کشیدبیر انجمن روغن

تومان ضرر همراه  1200کیلو فروش دانه داخلی ما به ازای واردات اعالم نشده، اما این را هم باید گفت که خرید دانه داخلی با هر 

درصد بخشی را حدود  25ایم که از محل افزایش تعرفه واردات کنجاله و روغن خام تا سبقتی تصریح کرد: بارها پیشنهاد داده.است

التفاوت قیمت خرید تضمینی از درصد به حساب صندوقی حمایتی برای حمایت از تولید دانه روغنی داخلی ایجاد کنند، تا مابه 5

 1.5رویه کنجاله بیش از نیاز بازار باشیم و در سال گذشته وی گفت: باید پرسید، چرا باید شاهد واردات بی.این محل پرداخت شود

شود با افزایش قیمت کنجاله به عنوان خوراک دام قیمت خبرنگار فارس گفت، گفته می.میلیون تن کنجاله وارد کشور شده است

درصد افزایش  25به  10یابد که بقتی پاسخ داد: طبق محاسبات ما، اگر تعرفه واردات کنجاله از میمحصوالت پروتئینی هم افزایش 

 .درصد در قیمت تمام شده مرغ موثر خواهد بود، اما ظاهراً نفع برخی در تغییر نکردن این موضوع است 3یابد، تنها 

کنند که بخش اعظمی از وزارت جهاد فعالیت میشرکت واردکننده در زیرمجموعه  30تا  20آمارها سبقتی افزود: طبق 

و اکنون کار به جایی رسیده که بازار کنجاله بیش از نیاز اشباع شده  شودها انجام مینیز توسط همین شرکت واردات کنجاله

ا وضع کرد که به های روغنی به آنهایی که قانونی ربه گزارش فارس، وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی دانه.است

های کیلو دانه داخلی خریداری شود و همین سیاست سبب شد که سال گذشته تمام دانه 3ازای واردات هر کیلو دانه روغنی باید 

 .کشی آن را فرآوری کندهای روغنروغنی تولید داخل به فروش رفته و کارخانه

شود، درصد نیاز کشور از همین بخش تامین می 90خام که اکنون طبق سیاست اقتصاد مقاومتی بنا است تا به جای واردات روغن 

 .های روغنی داخلی یا وارداتی تامین شودسال بخش اعظمی از نیاز روغن کشور با فرآوری دانه 5با توسعه کشت کلزا در کشور طی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960202000368 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 راه تشخیص روغن زیتون اصل چیست؟/خودکفایی روغن زیتون امری ضروری است

گرم، تولید روغن زیتون داخل جوابگوی مصرف نیست به  250تا  200عضو شورای ملی زیتون گفت:علی رغم سرانه مصرف 

نادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار .طوریکه ناگزیر هستیم مابقی نیاز داخل را از طریق واردات تامین نماییم

با انتقاد از کاهش سرانه روغن زیتون اظهار داشت: علی رغم  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی 

گرم، تولید روغن زیتون داخل جوابگوی مصرف نیست به طوریکه ناگریزیم مابقی نیاز داخل را از طریق  250تا  200سرانه مصرف 

با وجود نقش اساسی این  :وی با اشاره به تاثیر افزایش تعرفه واردات روغن زیتون بر قاچاق محصول افزود.مین نماییمواردات تا

درصدی واردات بر قاچاق محصول قابل انکار نیست از این رو در راستای حمایت از تولید  26محصول در سالمتی افراد اعمال تعرفه 

گرمی روغن زیتون وابسته به  200در اختیار باغداران قرار گیرد تا برای تامین سرانه مصرف ای داخل الزم است سوبسید و یارانه

با توجه به سرطان زا بودن  :عضو شورای ملی زیتون با اشاره به اینکه روغن پومیس قابل خوردن نیست، بیان کرد.خارج نباشیم

 .شود که از خوردن و خرید آن اجتناب نمایندضا میشوند ازمردم تقاهای پومیس که همان تفاله زیتون محسوب میروغن

جاللت با اشاره به روش اصلی تشخیص روغن زیتون اصل از تقلبی گفت: تشخیص روغن زیتون اصل تنها با تست چشایی امکان پذیر 

ز چند لحظه احساس دهیم اگر روغن سالم باشد پس اریزیم و با هوا قورتش میاست به طوریکه یک قاشق غذا خوری را در دهان می

 .کندرود احساس ماسیدگی در دهان ایجاد نمیسوزاند و سپس این طعم از بین میتلخی، تندی و تیزی گلو را می

گرم افزایش یابد چرا که این امر عالوه  500گرمی روغن زیتون به  200رود که سرانه سال آینده انتظار می 4الی  3به گفته وی طی 

 .اساسی در اشتغال افراد دارد بر ارتقای سالمتی نقش

http://www.yjc.ir/fa/news/6058894/%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 تجهیزات پرورش دام و طیور و محصوالت ارگانیکها، لوازم و تجهیزات آبیاری، بررسی تأیید صالحیت آزمایشگاه

ها، لوازم و تجهیزات آبیاری، تجهیزات مورد نامه استاندارد، تأیید صالحیت آزمایشگاهدر نشست کارگروه تأیید صالحیت تفاهم

ملی استاندارد ایران نامه طبق قوانین و مقررات سازمان استفاده در پرورش دام و طیور، محصوالت ارگانیک و مراحل دریافت گواهی

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در نشست کارگروه تأیید .مورد بررسی قرار گرفت

صالحیت تفاهم نامه استاندارد، تأیید صالحیت آزمایشگاه ها، لوازم و تجهیزات آبیاری، تجهیزات مورد استفاده در پرورش دام و 

 محصوالت ارگانیک و مراحل دریافت گواهی نامه طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مورد بررسی قرار گرفت.طیور، 

براساس این گزارش، در ابتدای نشست دکتر دانشیان نماینده کارگروه تأیید صالحیت فعالیت های صورت گرفته در خصوص 

معاونت ها و مراکز و همچنین شناسایی شرکت های بازرسی گواهی دهنده معتبر را دریافت عناوین مورد نیاز تأیید صالحیت از 

تشریح کرد.خانم دکتر بنی اعمام نیز در این نشست فرآیند دریافت گواهی تأیید صالحیت از سازمان ملی استاندارد ایران و مفاد 

تأیید صالحیت برای آزمایشگاه ها و بررسی و تایید تفاهم نامه در خصوص تعهد سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر اخذ صدور 

صالحیت شرکت های بازرسی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان و همکاری با متخصصان این وزارتخانه در امر تایید 

صالحیت  تأییدصالحیت شرکت های بازرسی مرتبط با تفاهم نامه را برشمرد.دکتر خاکی فیروز نماینده کارگروه و رئیس مرکز ملی 

سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست فرآیند دریافت تأیید صالحیت را فرآیندی دقیق اعالم کرد و گفت: این فرایند باید 

سازمان  2002های فنی، مهارت، تجربه و مطابق با موازین مورد تایید سازمان و طبق شعار از طریق کنترل و ارزیابی صالحیت

گفتنی است در این نشست عالوه بر .باشد "یک استاندارد، یک آزمون، مورد پذیرش در همه جا"( ISOستاندارد )المللی ابین

نماینده کارگروه و مدیر کل دفتر منابع انسانی این سازمان، رئیس مرکز ملی تأیید صالحیت سازمان ملی استاندارد ایران، 

 ن تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور داشتند./نمایندگان معاونت ها، مؤسسات و مراکز تابعه سازما

http://www.iana.ir/fa/news/43200/%D8%A8%D8%B1%D 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  6چهار شنبه 

 دارد؟تخم کدام پرنده ارزش تغذیه ای بیشتری 

کالری انرژی است و در مقایسه با تخم دیگر پرندگان بهترین نوع پروتئین و  70یک عدد تخم مرغ متوسط حاوی  <غذا و تغذیه

گرم گوشت یا  30آنتی اکسیدان را داشته و پروتئین آن با لبنیات، گوشت و حبوبات تاحدودی برابری می کند و می تواند جایگزین 

کند شویم، نخستین چیزی که نظرمان را جلب میوقتی وارد بازارهای محلی شهرهای شمالی کشورمان می.دوسوم لیوان شیر شود

اردک، تخم بوقلمون و تخم بلدرچین است که با تبحر خاصی روی یکدیگر مرغ، تخم غاز، تخمانواع تخم پرندگان محلی همچون تخم

شگفت انگیز، اندازه این تخم های رنگارنگ است که از یک تخم .ندکچیده شده و حتی تماشای آن اشتهای هرفردی را تحریک می

بلدرچین شروع می شود و به تخم شترمرغ که هر کدام آن یک خانواده دهان دار و پرجمعیت را سیر می کند و هر عدد آن معادل 

 ذیه ای بیشتری دارد؟تخم مرغ است، ختم می شود؛ اما پرسش اصلی، تخم کدام پرنده در مقایسه با تخم مرغ ارزش تغ20

 تخم مرغ تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

کالری انرژی است و در مقایسه با تخم دیگر پرندگان بهترین نوع پروتئین و آنتی اکسیدان را  70یک عدد تخم مرغ متوسط حاوی 

گرم گوشت یا دوسوم لیوان شیر  30داشته و پروتئین آن با لبنیات، گوشت و حبوبات تاحدودی برابری می کند و می تواند جایگزین 

به  B12 و A ،D ،E ،K در زرده تخم مـــرغ چربی، کلسترول، آهن، کلسیم، فسفر، روی، ید، اسید فولیک و ویتامین های.شود

 .است هوفور یافت می شود و ارزش تغذیه ای زرده آن باالتر از سفیده بوده، اما پروتئین، سدیم، پتاسیم و منیزیم سفیده بیشتر از زرد

سفیده مانع رشد باکتری های مضر دستگاه گوارش می شود و زرده به دلیل دارا بودن مواد آنتی اکسیدانی خاصیت ضدسرطانی 

داشته و به دلیل برخی ایمنوگلبولین ها باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن شده و این همان مزیت چشمگیر تخم مرغ و تخم 

تخم مرغ حاوی کلسترول باالیی است، اما لیسیتین آن از جذب مقادیر زیاد کلسترول .پرندگان است بلدرچین در مقایسه با تخم دیگر

در بدن جلوگیری می کند. الزم است بدانید اگر دریافت کلسترول از مواد غذایی مختلف کم شود، بدن خود اقدام به سنتز کلسترول 

غ به دلیل میزان پایین اسید اوریک برای مبتالیان به نقرس منعی تخم مر.کرده و حتی ممکن است میزان آن بیشتر از قبل شود

 .ندارد و مصرف سه عدد آن در هفته از ریسک ابتال به آب مروارید می کاهد

 تخم غاز، کلسترول باال

و و گوسفند خود غاز، پرنده ای اهلی و زیبا اما پرسر و صداست. سکوت روستا را بر هم می زند و اغلب روستاییان آنها را در کنار گا

 .پرورش می دهند و گوشت و تخم آن را به جهت مقوی بودن در برنامه غذایی خود گنجانده اند

بیشتر شهرنشینان از تخم غاز و اردک به جهت بوی زهمی که دارد گریزانند، اما باید بدانند از تخم مرغ غنی تر است. اندازه آن از 

 .ن معادل دو تخم مرغ استتخم مرغ و اردک بزرگ تر بوده و هر عدد آ

کالری آن مربوط به چربی موجود در زرده آن می شود و یک عدد تخم بزرگ  172کالری انرژی دارد که  266یک تخم غاز حدود 

 .گرم وزن دارد و از نظر آب پز کردن نسبت به تخم مرغ زمان بیشتری نیاز دارد 144آن 

، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، آهن، روی، فسفر و منگنز است و در  B12 ،B6 ،E A تخم غاز منبع خوب پروتئین و ویتامین های

مقایسه با تخم مرغ دارای مقادیر بیشتر کربوهیدرات، چربی و کالری است و از کلسترول خیلی باالتری برخوردار است به طوری که 

 .میلی گرم کلسترول دارد و در نتیجه مصرف آن باید محدود شود 1200هر عدد آن حدود 

 .الزم است بدانید تخم این پرنده به دلیل غنی بودن از انرژی و مواد مغذی برای افزایش تمایالت جنسی نافع است
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 تخم اردک، کم خاصیت تر

تخم اردک وحشی و مرغابی از نظر ارزش  .اردک دو نوع اهلی و وحشی دارد که در مناطق شمالی کشور بسیار به چشم می خورد

فاوتی نداشته و با وجود اندازه های متفاوت اندکی از تخم مرغ بزرگ تر است. زرده تخم این پرنده غلیظ و تغذیه ای با یکدیگر ت

سفیده آن نسبت به تخم مرغ شفاف تر است و بوی زهمی دارد و باب میل .دیرهضم بوده و ارزش غذایی آن از تخم مرغ کمتر است

آن نسبت به تخم مرغ باالتر است، توصیه می شود اگر به شهرهای شمالی  با وجود آن که میزان کلسترول و چربی .شهری ها نیست

 .سفر کردید حتما برای تنوع غذایی تعدادی از آن را خریداری کرده و با آن غذاهای مرغانه دار شمالی بپزید

 تخم بلدرچین، خواص چند برابری

ندازه تخم ها کوچک و هر پنج عدد آن معادل یک تخم مرغ جثه بلدرچین را که دیده اید. تخم آن هم به همان نسبت فسقلی است. ا

پوسته آن خالدار بوده و رنگ آن از قهوه ای تیره تا آبی، سبز و سفید متغیر است و وقتی پوسته آن را می شکنی دیواره آهکی .است

کمتر است و ترکیبات مغذی میزان کلسترول زرده تخم بلدرچین از تخم مرغ معمولی .داخل آن سبز مغز پسته ای به نظر می رسد

 .آن می تواند باعث دفع مواد رادیواکتیو، فلزات سنگین ناشی از آلودگی هوا همچون سرب، جیوه و مواد زائد بدن شود

موجود در آن باعث تنظیم سیستم عصبی و افزایش شادابی و طراوت شده و منیزیم آن سیکل خواب شبانه را  B ویتامین های گروه

این ماده غذایی به دلیل دارا بودن ماده شبه .روی و فسفر آن باعث افزایش رشد و ضریب هوشی کودکان می شودمنظم می کند و 

کورتون و ضدالتهابی به درمان آسم و بیماری هایی همچون آرتریت روماتوئید کمک می کند و مواد مغذی آن در درمان کم خونی، 

است و مصرف آن بعد از اعمال جراحی بخصوص پس از زایمان بسیار مفید کاهش استرس و بخصوص ناتوانی جسمی و جنسی موثر 

منابع مطالعه شده نشان می دهد تخم بلدرچین در مقایسه .است و موجب بازیابی انرژی از دست رفته دوران نقاهت بیماری می شود

یم است و به همین علت بمب ویتامین نام ، هفت برابر آهن و پنج برابر فسفر دارد و غنی از کلسA با تخم مرغ شش برابر ویتامین

 .گرفته است. برخی تحقیقات این ماده غذایی را عاملی برای افزایش شیر مادر عنوان کرده اند

 تخم بوقلمون، مانع پیری

زش تخم بوقلمون، کمیاب است و این روزها کمتر به چشم می خورد. اندکی بزرگ تر از تخم مرغ بوده؛ ولی از نظر رنگ، طعم و ار

تا  80پوسته آهکی این تخم سفید و شیری رنگ با خال های قهوه ای کم رنگ و وزن هر عدد آن حدود .تغذیه ای مشابه آن است

 .گرم است و از ویژگی های منحصربه فردش آهن قابل جذب آن است که برای درمان کم خونی ناشی از فقر آهن توصیه می شود90

به آن لقب ضد پیری داده اند. کلسترول و چربی آن  E تر بوده و به دلیل غنی بودن از ویتامینمنیزیم آن از تخم دیگر پرندگان بیش

 .و فیبر است C باال، ولی کمتر از تخم مرغ بوده و بدون ویتامین

 نفر 10تخم شترمرغ، سیرکننده 

د آن یک تا دو کیلوگرم وزن داشته و تخم شترمرغ همچون هیبت این پرنده بسیار بزرگ است و می تواند ده نفر را سیر کند. هر عد

دقیقه و سفت شدن  45عدد تخم مرغ است. عسلی شدن تخم شترمرغ حدود  20کالری انرژی و هر کدامش معادل  2000حاوی 

از نظر طعم، میزان چربی و پروتئین مانند تخم مرغ است. تحقیقات نشان داده است میزان .آن دو برابر این زمان طول می کشد

و منگنز آن از تخم  E ،B5 مقدار ویتامین.تخم شترمرغ پایین بوده و حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب غیراشباع است کلسترول

مرغ کمتر؛ اما میزان سلنیوم آن که به تولید و تکثیر اسپرم های سالم کمک می کند، بسیار زیاد است. میزان مس، آهن، روی و 

 .ده بستگی داردکلسیم آن نیز به محتوای خوراک این پرن

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=03701c8a26b24436a 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  4دو شنبه 

 با اصول اولیه الغری شکمی آشنا شوید

کاهش وزن خود هستند، دست یافتن به شکمی صاف و بدون چربی هدفی بزرگ برای بسیاری از بانوانی که در پی  <مواد غذایی

 .محسوب می شود

 قوانین پایه در مسیر آب کردن چربی شکم

، اما اگر برنامه مشخصی برای هدف قرار دادن چربی های ناحیه شکم نداشته باشید، تمام تالش هایی که در "ویمنز هلث"به گزارش 

جام می دهید تا از شر این چربی های مزاحم و سرسخت خالص شوید، ممکن است بی نتیجه باقی قالب رژیم غذایی و ورزش ان

پیش از آن که ماموریت آب کردن چربی های شکم را آغاز کنید به چند مساله باید توجه داشته باشید که در ادامه بیشتر به .بمانند

 .آنها می پردازیم

 چیزی فراتر از ظاهر است

شکی دانشگاه واشنگتن نشان داده است، افرادی که از چربی دور کمر قابل توجهی برخوردار هستند با خطر پژوهش دانشکده پز

مواجه هستند. بر خالف چربی های زیر پوستی که به طور  2افزایش یافته ابتال به بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت نوع 

نام چربی احشایی نیز شناخته می شود( در و اطراف اندام های حیاتی نیز تجمع می مستقیم زیر پوست قرار دارند، چربی شکمی )به 

 .کند. این مساله حتی برای بانوانی که از وزن سالم نیز برخوردار هستند، صدق می کند

بیشتر با خطر چشمگیر سانتیمتر( و  89اینچ ) 35نخستین کاری که باید انجام دهید بررسی اندازه دور کمر است. در بانوان، اندازه 

 .ابتال به بیماری های مزمن پیوند خورده است

 ژنتیک نقش بازی می کند

هنگامی که درباره چربی شکم صحبت می شود ممکن است در میان افرادی قرار داشته باشید که از نظر ژنتیکی چندان خوش شانس 

منتشر شد، نشان داد که پنج ژن متفاوت  Human Molecular Genetics در نشریه 2013نبوده اند. پژوهشی که در سال 

بر میزان چربی که در میانه بدن ذخیره می شود، تاثیرگذار هستند. البته به خاطر داشته باشید که ژنتیک تنها بر استعداد دور کمر 

 .بزرگتر تاثیرگذار است و این سبک زندگی شما است که در نهایت نقش اصلی را ایفا می کند

ضوع چربی شکم مطرح می شود، واقع بین باقی ماندن اهمیت دارد. با دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم و مغذی، هنگامی که مو

ورزش هدفمند و مدیریت استرس در نهایت می توانید به اهداف کاهش وزن خود دست یابید اما نباید انتظار داشته باشید در مدت 

 .زمانی کوتاه به تمام اهداف خود دست یابید

 له سازی می تواند کمک حال شما باشدعض

از دست دادن چربی با عضالت در ارتباط است. عضله سازی می تواند نرخ سوخت و ساز را باال نگه دارد و حساسیت به انسولین را 

 توسط دانشکده بهداشت عمومی 2015بهبود ببخشد تا از تجمع چربی ها در میانه بدن جلوگیری شود. مطالعه ای که در سال 

شرکت کننده انجام شد، نشان داد که برای مقابله با چربی تمرینات قدرتی از عملکرد  500هزار و  10دانشگاه هاروارد با حضور 

بهتری در مقایسه با تمرینات هوازی برخوردار هستند. در همین راستا، انجام تمرینات قدرتی سه یا چهار روز در هفته را می توانید 

شرایطی که کار با وزنه و عضله سازی می تواند تاثیر چشمگیری در از دست دادن چربی داشته باشد، شما می در .مد نظر قرار دهید

ده توسط مند شوید. مطالعه انجام شتوانید از فواید قابل توجه ترکیب تمرینات قدرتی منظم با یک رژیم غذایی سرشار از پروتئین بهره
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درصد از کالری روزانه خود را از پروتئین دریافت می کردند، دو برابر بیشتر از بانوانی که  30دانشگاه مک مستر نشان داد، بانوانی که 

 25رژیم های غذایی کم پروتئین را دنبال می کردند، چربی شکم از دست دادند. با مد نظر قرار دادن این مساله، شما می توانید بین 

 .وعده غذایی خود مصرف کنید در هر -معادل نصف یک سینه مرغ  -گرم پروتئین  30تا 

 کیفیت کالری های دریافتی مهم است

حتی اگر به میزان درست درشت مغذی ها )مانند کربوهیدارت ها و پروتئین( را دریافت می کنید، باز هم نمی توان اهمیت کیفیت 

ی شده فاقد فیبر و سرشار از مواد شیمیایی منابعی که این مواد مغذی از آنها تامین می شود را نادیده گرفت. بسیاری از غذاهای فرآور

و مضر هستند که می توانند بر سطوح هورمونی و این که بدن چگونه چربی را ذخیره می کند، تاثیرگذار باشند. مواد غذایی کامل و 

امین د می توانند ویتبا کیفیت مانند میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، و گوشت قرمز تهیه شده از دام هایی که با علف تغذیه شده ان

 .ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان های مورد نیاز برای از بین بردن چربی های شکم را در اختیار شما قرار دهند

 باید سطوح استرس را مدیریت کنید

ی ر ارسال مسطوح همواره باالی هورمون استرس کورتیزول نه تنها ذخیره چربی را تشویق می کند، بلکه آن را مستقیم به دور کم

زا شایع که در مسیر اهداف چربی سوزی ما قرار دارند شامل ورزش بیش از اندازه، حجم کار دیوانه کننده، و عوامل استرس.کند

کمبود خواب می شوند. در حقیقت، نتیجه پژوهش دانشگاه فارست نشان داد که خواب شبانه پنج ساعته یا کمتر با افزایش چربی 

 .استاحشایی پیوند خورده 

 .هفت تا نه ساعت خواب شبانه را مد نظر قرار دهید و تکنیک های تنفس عمیق برای کاهش استرس در محیط کار را فراموش نکنید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=940077b9e134425e8955e7 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۳یک شنبه 

 !بمب های آهن را بشناسید

گوشت قرمز غنی از آهن است، اما برخی  .سطوح پایین آهن در بدن ممکن است موجب کم خونی فقر آهن شود <غذا و تغذیه

بدن، عالوه بر مصرف موادغذایی غنی از آهن باید موادغذایی دیگر نیز حاوی این ماده معدنی می باشند. برای بهبود سطوح آهن در 

   .برای کمک به جذب این ماده معدنی نیز دریافت شود C موادغذایی سرشار از ویتامین

  گوشت، مرغ و غذاهای دریایی

گوشت گاو، گوشت بره، ران مرغ و غذاهای دریایی منابع قابل توجهی از آهن می باشند. جگر گاو، جگر مرغ، سایر فرآورده های  

بوده و ” هِم"فرعی گوشت، ماهی ساردین، ماهی کولی و صدف میزان باالیی آهن دارند. آهن موجود در گوشت، مرغ و ماهی از نوع 

  .جذب آن توسط بدن بهتر است

  وباتحب

لوبیاهای لیما، قرمز، سیاه، نخود، لوبیا پخته و سایر حبوبات از جمله عدس ها و لپه جزو منابع خوب آهن محسوب می شوند. هرچند  

به اندازه ی آهن هِم نیست. همچنین میزان آهن جذب شده از ” غیرهِم"جذب آهن موجود در موادغذایی گیاهی معروف به آهن 

ادغذایی مصرفی با آنها دارد. ترکیب حبوبات با منابعی از آهن هِم در یک وعده ی غذایی می تواند باعث حبوبات بستگی به نوع مو

   .افزایش جذب آهن حبوبات شود

  میوه

موجود در مرکبات و سایر انواع میوه ها می تواند به جذب  C به طور کلی میوه حاوی میزان قابل توجهی از آهن نیست، اما ویتامین 

منابع گیاهی کمک کند. زردآلو خشک شده، خرما و کشمش دارای میزان قابل توجهی از آهن بوده، زیرا موادمغذی ” رهِمغی"آهن 

   .در خشکبار متمرکز شده است

  سبزیجات

 ربسیاری از سبزیجات از جمله بروکلی، نخودسبز، کلم کیل، سبزی کالرد و اسفناج میزان قابل توجهی آهن دارند، اما مانند سای 

بوده که به راحتی توسط بدن قابل جذب نیست. مصرف این سبزیجات با منابع ” غیرهِم"موادغذایی گیاهی آهن موجود در آنها از نوع 

مانند فلفل های شیرین، گوجه فرنگی یا اسالیس  C آهن هِم از جمله استیک یا ران مرغ یا با میوه ها و سبزیجات غنی از ویتامین

  .ند به میزان آهن در دسترس موجود در سبزیجات سبز کمک کنندهایی از انبه می توان

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a0973226739740f1a7a79313ca2352 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 کدام کشورها سیب ایرانی گاز می زنند؟

تن سیب تازه، از کشور  341هزار و  334بیش از  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .صادر شده است

 .تن سیب تازه، از کشور صادر شده است 341هزار و  334بیش از  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11گمرک در 

 .است بوده  3269619382815  آن ریالی ارزش و  104959108صادرات ارزش دالری این میزان 

 

 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 999626 30252394870 3538964 پاکستان 1

 60174 1821242674 195940 گرجستان 1

 12600 381523800 45000 آذربایجان 1

 6464287 195642970111 16110095 افغانستان 1

امارات متحده  1

 عربی

1013150 11212280380 370429 

 1526771 46198869583 5451252 ترکمنستان 1

 16185605 489841728228 43166335 عراق 1

 25842 782278680 84717 عمان 1

فدراسیون  1

 روسیه

386950 3277327214 108346 

 5538 167507886 19781 قرقیزستان 1

 37923 1147676192 135444 قزاقستان 1

 5344 161711200 18436 کویت 1

 76077 2302316160 271713 هند 1

 1124582 34097483640 3790583 پاکستان 2

 24730 749616200 43750 آذربایجان 2

 3817533 115712663751 12616800 افغانستان 2

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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امارات متحده  2

 عربی

1634904 17892771813 590233 

 1083023 32833453991 3887829 ترکمنستان 2

 11521254 349186055608 33073094 عراق 2

 80142 2429009724 212934 عمان 2

فدراسیون  2

 روسیه

187038 1587092447 52371 

 25873 784554963 92405 قزاقستان 2

 6267 190197183 22383 کویت 2

 327924 9944714436 836872 هند 2

 955629 29102463644 3371274 پاکستان 3

 1008 30612960 3600 گرجستان 3

 1242052 37777612820 4157878 افغانستان 3

امارات متحده  3

 عربی

1417999 15392540816 505232 

 222603 6771131458 759953 ترکمنستان 3

 1870696 56927868057 6315078 عراق 3

فدراسیون  3

 روسیه

195781 1748280597 57645 

 14562 439551420 43107 قزاقستان 3

 295 8993370 1055 قطر 3

 12129 366210897 43320 هند 3

 394124 12051961424 1401835 پاکستان 4

 645328 19753574028 2250958 افغانستان 4

امارات متحده  4

 عربی

3454762 40209501301 1309716 

 3668 111984040 13100 تاجیکستان 4

 6930 212060243 25261 ترکمنستان 4

 1179039 36197210190 4112852 عراق 4
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فدراسیون  4

 روسیه

77170 636937916 21007 

 1493 46081445 5333 قزاقستان 4

 716 21931950 2558 قطر 4

 6553 200101650 24033 کویت 4

 196 5995640 98 مالزی 4

 1613880 49603503525 4073230 هند 4

 125 3869750 50 آلمان 5

 66348 2022789419 236959 افغانستان 5

امارات متحده  5

 عربی

660500 6979985250 225450 

 991 30631810 3962 بحرین 5

 47033 1457389441 138682 ترکمنستان 5

 518255 16032384399 1661121 عراق 5

 3920 121578140 14000 قزاقستان 5

 2350 72638500 9400 کویت 5

 293625 9088370742 746170 هند 5

 94315 2948206731 366096 افغانستان 6

امارات متحده  6

 عربی

3495636 35740994026 1142526 

 29195 914162943 104271 بحرین 6

 329100 10298618644 1065197 ترکمنستان 6

 390911 12246658229 1135074 عراق 6

 344 10751032 1377 قطر 6

 12726 396673302 13758 کویت 6

 13170 415078890 47035 پاکستان 7

 12194 368057424 43550 گرجستان 7

 93174 2934534420 365146 افغانستان 7
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امارات متحده  7

 عربی

7453095 72380194870 2301403 

 74700 2354919757 271250 بحرین 7

 882328 27792016519 2576245 ترکمنستان 7

 29422 927015918 95402 سودان 7

 1804704 56840934676 6200067 عراق 7

 47025 1482041985 139512 عمان 7

فدراسیون  7

 روسیه

58200 492280432 16296 

 1201 37909565 4290 قزاقستان 7

 9224 289870998 27615 قطر 7

 93559 2944699198 226224 کویت 7

 113254 3517233676 347817 پاکستان 8

 172 5461344 613 ارمنستان 8

 932414 29668582581 3499780 افغانستان 8

امارات متحده  8

 عربی

2368814 24728645140 778487 

 47413 1502613123 170075 بحرین 8

 1740093 55154856651 5792068 ترکمنستان 8

 3056794 97001551622 10921368 عراق 8

 11897 377550240 39209 عمان 8

فدراسیون  8

 روسیه

143594 1641713178 54297 

 2708 86345679 9672 قزاقستان 8

 5682 180061671 13530 قطر 8

 46936 1494563801 167632 کویت 8

 63864 2001858211 186965 هند 8

 908418 29194929529 3278188 پاکستان 9
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 6020 181876240 21500 آذربایجان 9

 3544034 113860457556 12842448 افغانستان 9

امارات متحده  9

 عربی

2424466 24950638215 776595 

 144 4613328 180 انگلستان 9

 3811 122527461 15246 بحرین 9

 2438807 78362470272 8499365 ترکمنستان 9

 5146336 165207456371 18229708 عراق 9

 24654 792879075 87993 عمان 9

فدراسیون  9

 روسیه

16111 136502860 4511 

 1176 37675512 4200 قزاقستان 9

 4089 131444055 16356 قطر 9

 28756 924123834 102694 کویت 9

 55012 1768716690 192920 هند 9

 1923495 62218102358 6977341 پاکستان 10

 5783055 187071447439 21173186 افغانستان 10

امارات متحده  10

 عربی

3085830 31515850953 974340 

 23739 768240076 79294 بحرین 10

 13835 447534434 49292 ترکیه 10

 1025047 33122669519 4043826 ترکمنستان 10

 7049 228169081 20140 سودان 10

 3247147 105033472800 11409032 عراق 10

 11272 364599076 42403 عمان 10

 6313 204101303 22546 قزاقستان 10

 2125 68784125 8500 قطر 10

 23780 769353142 80535 کویت 10
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 442744 14319674049 1602439 هند 10

 1331644 43102674494 4618927 پاکستان 11

 3789688 122660469963 14195097 افغانستان 11

امارات متحده  11

 عربی

4251449 43287624022 1337484 

 12129 392518698 43320 بحرین 11

 6893 223085052 24618 ترکیه 11

 1256677 40675418385 4475178 ترکمنستان 11

 654196 21172471160 2400099 عراق 11

 14555 471068520 58222 عمان 11

 3057 98939805 10918 قزاقستان 11

 8760 283494720 23500 قطر 11

 19182 620809377 68508 کویت 11

 111919 3622655214 438532 هند 11

http://www.yjc.ir/fa/news/6057950/%DA%A9%D8%AF%D 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 آنها DNA در دریاها با استفاده از امکان ردیابی آبزیان

هایی که از آب دو رودخانه در نیویورک گرفته شده بود، دانشمندان را برای مسیریابی های موجود در نمونهماهی DNAآنالیز 

 .های دریایی انواع متعددی از آبزیان رهنمون ساختمهاجرت

تحقیقات خود توانستند به تکنیک نسبتاً ارزانی دست پیدا کنند که با توسل ، دانشمندان با thestar.comبه گزارش ایانا به نقل از 

 کند. این پژوهش با نمونههای دریایی را امکانپذیر میریزی برای محافظت از زندگیها و برنامهبه آن، ردیابی مهاجرت ماهی

 فته است.در نیویورک انجام گر "ایست"و  "هودسون"های های مکرر از آب رودخانهبرداری

ای یکبار از یک نقطه مشخص، موفق به پیدا کردن راه محققان با نمونه برداری از آب این دو رودخانه به مدت شش ماه و هفته

های مختلف را دارد که از ماهی DNAها شدند. هر نمونه از آب، قابلیت استخراج انواع جدیدی برای ردیابی مهاجرت ماهی

ها و تطبیق آنها با اطالعات DNAها به دست آید. سپس با تعیین توالی این بدن یا مدفوع ماهی تواند از قطعه کوچکی ازمی

ها های سنتی وجود داشت، اما این روشها درون آب، روششود.البته پیش از این برای ردیابی ماهیها کشف میموجود، نوع ماهی

 آور باشند.مکن بود برای ماهی زیانتر بودند و متر و گراندر مقایسه با کشف جدید بسیار سخت

های ها و دیگر گونهراهی آسان برای تخمین جمعیت و چگونگی توزیع ماهی DNAنمونه برداری مقطعی از آب و تعیین توالی 

ه یک زآور است وقتی بتوان از مقداری آب به انداکنند. بسیار شگفتآبزی خواهد بود که در رودخانه، دریاچه یا اقیانوس زندگی می

های کوچک در آبی که از تکه DNAتر اینکه امکان استخراج فنجان، شبکه پیچ در پیچ رفت و آمد آبزیان را حدس زد. جالب

تواند از این تحقیقات جلوگیری کند. البته طبق یابد، وجود دارد؛ حتی جزر و مد و دیگر اتفاقات نیز نمیهمچنان جریان می

آبزیان، از چند روز تا یک هفته در محیط آکواریوم زنده خواهد ماند؛ پژوهش حاضر نیز از  DNAتحقیقات دانشمندان فرانسوی، 

های دو درصد از گونه 81گونه ماهی یا به عبارتی  42حدود  DNAهمین موضوع الهام گرفته است.دانشمندان آمریکایی توانستند 

ماهی، ماهی خاردار مخطط، ماهی دهان گشاد دریایی و از جمله شاه های مقطعی شناسایی کنند.رودخانه نامبرده را با نمونه برداری

های اخیر جزو آنهایی های غیرمعمول نظیر ماهی آزاد، تیالپیا و سرخو نیز شناسایی شدند. ماهیچند گونه دیگر.در کنار آن، گونه

شوند. از این رو ها یافت مییویورکیکنند بلکه تنها در سفره غذای نهای هودسون و ایست زندگی نمیهستند که در رودخانه

های انسانی در رودخانه باشد. بنابراین ها به دلیل ریخته شدن فاضالبی این ماهیDNAدهند که وجود محققان احتمال می

ی نها تشخیص دهند که به صورت غیرقانوهای در معرض خطر را در مسیر رودخانهتوانند حتی بقایای گونهپژوهشگران در آینده می

هایی که از با یافته DNAکنند که تطبیق توالی شوند.این محققان اعتراف میها سرو میها فروخته یا در رستوراندر فروشگاه

سال زمان نیاز داشته باشد، اما به هر  10های سنتی به دست آمده، بسیار مشکل است و امکان دارد کشف تمام آنها به پنج تا روش

در حال پیشرفت خواهد بود.به طور حتم علمی که قادر است از طریق ژنوم موجودات، مسیر آنها را ردیابی  ترتیب این علم با سرعت

های بسیاری برای مدیریت شیالت و تنوع زیستی در دریاها خواهد داشت و از شان را تشخیص دهد، پتانسیلکرده و نحوه مهاجرات

 رد./این مسیر به حفظ ذخایر دریایی کمک شایانی خواهد ک

http://www.iana.ir/fa/news/43163/%D8%A7%D9%85%DA 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 بازدید استاندار استان ژامبیل و سفیر قزاقستان از مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

المللی و فراهم شدن زمینه برای همکاری های منطقه ای در خصوص حفظ و بازدید به منظور توسعه و گسترش ارتباطات بیناین 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات بین المللی .افزایش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر برنامه ریزی شده بود

پف استاندار ژامبیل قزاقستان و سفیر این کشور در ایران و هیئت همراه و نیز اصغریان تاسماهیان دریای خزر، کریم کوکرکپا

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیالن از مؤسسه تحقیقات بین المللی تلسماهیان دریای خزر بازدید 

ین المللی و فراهم شدن زمینه برای همکاری های منطقه ای کردند.در ابتدای این بازدید که به منظور توسعه و گسترش ارتباطات ب

در خصوص حفظ و افزایش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر برنامه ریزی شده بود، دکتر یزدانی رئیس مؤسسه تاسماهیان 

 د.اسی مؤسسه را تشریح رضمن ابراز خیر مقدم به میهمانان، گزارشی از دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه و نیز امکانات و توان کارشن

کریم کوکرکپاپف نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان گیالن و مؤسسه تحقیقات تاسماهیان خواستار همکاری مؤسسه با 

واحدهای شیالتی قزاقستان شد.در پایان کوکرکپاپف و هیئت همراه از بخش های مدیریت ذخایر، آبزی پروری، مرکز بانک ژن ماهیان 

کشور، اکولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی، آزمایشگاه انجماد اسپرم و امکانات و تجهیزات مؤسسه بازدید کردند و از نزدیک در خاویاری 

 جریان فعالیت ها و توانمندی های موجود در انجام امور پژوهشی و ارائه خدمات علمی در زمینه ماهیان خاویاری قرار گرفتند.

http://www.iana.ir/fa/news/43057/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

 تولیدخاویار پرورشی در حد شعار باقی ماند/ واردات ماهی فقرا متوقف می شود؟

ای است که علی رغم تکنولوژی، دانش فنی و امکانات موردنیاز تولید تنها درحد شعار باقی مانده تولید خاویار پرورشی قصه پرغصه

گرچه مروارید سیاه ایرانی حرف اول  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.است

کند چرا که برخی رقبا اعم از چین تواستند جای ما در بازارهای هدف را ها بی رمق روزگار سپری میزند، اما این روزدر دنیا را می

 .ز این رو الزم است که دولت با اعمال اقدامات حمایتی تولیدکنندگان وارد عرصه نمایدا.اشغال نمایند

ها جا خوش کرده و درنهایت موجب شد تا های ایرانی در سبد غذایی خانوارچند سالی است که ماهی تیالپیا مهمان ناخوانده سفره

که این ماهی تاثیر مستقیمی بر تولید قرل آال دارد باید نسبت به ها دالر صرف واردات این محصول شود، اما از آنجا ساالنه میلیون

در این راستا با ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان .های جدی برداشته شودتوقف واردات آن گام

 :گفتگویی ترتیب داده ایم

 .درباره آخرین وضعیت تولید محصوالت شیالتی توضیح دهید

نسبت به سال ماقبل خود با رشد ناچیزی همراه بوده به طوریکه براساس آمار شیالت  95تولید محصوالت شیالتی در سال  :قاسمی

 .هزارتن بوده است 800هزارتن و طبق آمار ما حدود  50مجموع تولید صید و پرورش آبزیان یک میلیون و 

کشور دنیا از جمله ویتنام، امارات، عراق، افغانستان  20ون دالر به میلی 500سال گذشته مجموع محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر 

 .و ماهیان غیر موکول به کره جنوبی صادر شد

 ترین موانع صادراتی محصوالت شیالتی به روسیه چیست؟مهم 

سازمان دامپزشکی موجب علی رغم اظهارات مسئوالن وزارت جهاد مبنی بر نبود انحصار باید گفت: انحصار وزارت جهاد و  :قاسمی

رود امسال با رفع این موانه بتوانیم وارد بزرگترین بازار مصرفی شده تا صادرکنندگان نتوانند وارد بازار روسیه شوند و انتظار می

 .شویم

 .در خصوص عوامل موثر در داشتن بازار پایدار توضیح دهید

ترین مانع صادراتی محصوالتی شیالتی کشورما به این دو بازار سنتی تعرفه باالی صادراتی به اتحادیه اروپا و چین مهم :قاسمی

توان رود در سال تولید و اشتغال این امر مرتفع شود چرا که تولید پایدار مستلزم داشتن بازار پایدار است که میاست که انتظار می

 .به سرعت تولید را گسترش داد

 .ح دهیددر خصوص آخرین وضعیت تولید خاویار پرورشی توضی

 شعار رحد د تنها تولید ای است که علی رغم تکنولوژی، دانش فنی و امکانات موردنیاز تولید خاویار پرورشی قصه پرغصه :قاسمی

میزان تولید سال گذشته خاویار پرورشی بیش از یک میلیون تن بوده که همه آن نیز صادر شد و این درحالی  .است مانده باقی

های ویژه تولیدکنندگان را وارد این تن رسیده از این رو الزم است که دولت با حمایت 100پرورشی چین به است که تولید خاویار 

 .عرصه نماید

 در زمینه پرورش ماهی در قفس به کجا رسیدیم؟ 

گرچه پرورش ماهی در قفس تنها برنامه اقتصاد مقاومتی سازمان شیالت بود که به سبب وابستگی تجهیزات آن به خارج  :قاسمی

 .کیلومتر نواحی ساحلی الزامات آن فراهم شود 300هزار و  3رود که با وجود پتانسیل ازکشور مخالف بودیم، اما انتظار می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها و تجهیزات مورد نیاز دریا قابل قبول نیست از این رو با فراهم شدن زیرساختهای نصب شده در در شرایط کنونی تعداد قفس

 .طی یک برنامه کوتاه مدت امکان تولید بیش از یک میلیون تن ماهی در قفس وجود دارد

 .درخصوص آخرین وضعیت تولید قزل آال توضیح دهید 

 .ه این میزان نسبت به سال ماقبل خود با ثبات بوده استهزارتن قزل آال در کشور تولید شد ک 90قاسمی: سال گذشته حدود 

 .درخصوص آخرین وضعیت واردات تیالپیا توضیح دهید 

گرچه با واردات تیالپیا به سبب فقدان ارزش غذایی مناسب مخالف هستیم، اما به سبب آنکه سود باالیی برای  :قاسمی

ا قیمت نازلی از چین خریداری و سپس چند برابر قیمت در بازار عرضه ها این ماهی را بواردکنندگان در بر دارد از این رو آن

میلیون دالر ماهی تیالپیا که دردنیا به ماهی فقرا معروف است، وارد کشور شد که  60براساس آمار گمرک سال گذشته   .نمایندمی

رود از آنجا که این مساله تاثیر تظار میمیلیون دالری واردات نسبت به سال ماقبل است از این رو ان 10این امر بیانگر رشد 

 .مستقیمی بر تولید قزل آال دارد پرونده واردات آن با اعمال تعرفه سنگین بسته شود

 .در خصوص وضعیت بازار ماهی توضیح دهید 

به بازار عرضه طبق روال همه ساله در فروردین و اردیبشهت شرایط بازار ماهی با ثبات است چرا که شب عید ماهی زیادی  :قاسمی

 .ندهد رخ بازار در خاصی اتفاق شودمی موجب امر این درنهایت  شود ومی

 .آخرین وضعیت شیوع بیماری لکه سفید در میگو را شرح دهید

بیماری همراه با پرورش آبزیان، دام و طیور وجود دارد از این رو همانند سایر کشورها با استفاده از راهکارهای مختلف و  :قاسمی

هزارتن برسد و این  30براساس آمار شیالت پیش بینی می شود که در سال جاری تولید میگو به .آموزش باید به تولید ادامه دهیم

 .هزارتن میگو تولید خواهد شد 20درحالی است که طبق آمار اتحادیه تنها 

http://www.yjc.ir/fa/news/6059447/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C% 
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 شیالت
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۳یک شنبه 

 میلیون دالری تیالپیا؛ ماهی فقرا 60واردات 

میلیون دالر ماهی تیالپیا وارد  60مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با بیان اینکه سال گذشته  <مواد غذایی

 .کشور شده است، گفت: در زمینه پرورش خاویار از دنیا بسیار عقب هستیم

میلیون دالر ماهی تیالپیا وارد کشور شده است، اظهارداشت: این  60 گذشته سال گمرک آمار براساس اینکه بیان با ارسالن قاسمی 

میلیون دالر افزایش داشته است که این  10میلیون دالر بوده، تقریبا  50که واردات تیالپیا به کشور حدود  94میزان نسبت به سال 

 :وی با اشاره به اینکه تیالپیا از نظر کیفی ماهی چندان مناسبی نیست، افزود  .مساله تاثیر مستقیمی بر روی تولید قزل آال دارد

ت، به دلیل اینکه هم رشد آن بسیار سریع است، هم قیمت ارزانی دارد، واردکنندگان این تیالپیا در دنیا به ماهی فقرا معروف اس

درصدی از سوی دولت نیز نتوانسته تاثیری  32فروشند بنابراین اعمال تعرفه خرند و در بازار داخل گران میماهی را از چین ارزان می

رند خو صادرات آبزیان ایران اضافه کرد: واردکنندگان این ماهی را ارزان میمدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش .بر واردات آن داشته باشد

کنند به همین دلیل با افزایش تعرفه نه تنها حجم واردات کاهش نیافته بلکه فروشند، تا چند برابر سود میو فوق العاده گران می

ر پرورشی ایران نیز اظهارداشت: در حال حاضر قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت خاویا.بیشتر هم شده است

یورو متفاوت است ضمن اینکه  2500تا  1800 بین قیمت هرکیلوگرم خاویار پرورشی ایران بسته به سایز، نوع فرآوری و غیره حدودا 

 .محصول ایرانی قیمت دارد 60هرکیلوگرم از خاویار کشورهای دیگر حدود 

خاویار از دنیا بسیار عقب هستیم، گفت:این در حالی است که تکنولوژی، دانش فنی الزم، شرایط وی با بیان اینکه در زمینه پرورش 

 .قرار نگرفته است -نه کاغذی-آب و هوایی و امکانات مورد نیاز را داریم اما چون طرح دیربازده است چندان مورد حمایت عملی 

این پرسش که سال گذشته چقدر خاویار در کشور تولید شد؟ پاسخ داد: مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران به 

 .میزان تولید ما در سال گذشته مقداری بیشتر از یک تن بود که همه آن نیز صادر شد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=be1435b6eb094641a3f3e 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 سراب صیادی،ماهیگیران شمال کشور را مستاصل ساخته/وقتی تور صیادان بی رونق می شود

 یکی از مشاغل رایج در خطه شمالی کشور و علی الخصوص شهرهای ساحلی به حرفه صیادی معطوف می شود،شغلی که در طول

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .سالیان اخیر گرفتار بی رونقی و کاهش محسوس درآمد شده است

پارسال،عبارتی است که به وِرد زبان بسیاری از صیادان خطه شمال کشور مبدل اصطالح هر سال بدتر از ،باشگاه خبرنگاران جوان

زمانی حرفه صیادی،از مشاغل پر درآمد و پر رونق در شمال کشور به شمار می رفت،اما در طول سالیان اخیر بنا به .شده است

رآمدیِ فعاالنِ این حوزه را در پی دالیل متعدد همچون کاهش قدرت خرید مردم،مشکالت زیست محیطی و...اُفتِ مَحسوسِ د

 ،ضمن گالیهصنعت،تجارت و کشاورزیسیروس ساریخانی،یکی از فعاالن عرصه ماهیگیری در گفت و گو با خبرنگار .داشته است

ان،قصه جدیدی نیست،بلکه سالیان متمادی این شدید از وضعیت حاکم بر بازار صیادی،اظهار داشت:افت و کاهش درآمد صیاد

معضل بر فعالیت اشاره شده سایه افکنده و تنها تفاوتی که در طول سنوات گذشته شاهد آن بوده ایم به وضعیت بدتر از گذشته 

ی را صید ماه وی افزود:امسال،وضعیت صید به میزانی بغرنج و بی رونق بود که شیالت تا پایان فروردین ماه،مهلت.معطوف می شود

تمدید نمود و همین امر به روشنی گواهی است بر شرایط ناگوار فعالیت مذکور،که قطعا بدون حمایت و پشتیبانی،استمرار شرایط 

ساریخانی گفت:بر اساس عرف و قاعدهِ معمولِ گذشته،تقویم .موجود،صدمات جبران ناپذیری را به حرفه صیادی تحمیل خواهد کرد

فروردین،برخی از صیادان به امید صید  31اه پاییز)مهرماه(آغاز و تا نیمه فروردین ماه ادامه داشت،اما امسال تا صیادی از نخستین م

ماهی،تورهای خود را در نقاط مربوطه نگه داشتند تا شاید توفیقی حاصل شود،اما متاسفانه وضعیت به هیچ عنوان امیدوار کننده 

ران عنوان کرد:آمار دقیقی از میزان کاهش ماهی های دریای خزر وجود ندارد اما آنچه که با این ماهیگیر فعال در استان مازند.نبود

مشاهده تورها به روشنی قابل فهم و درک خواهد بود،به این واقعیت معطوف می شود که متاسفانه ضریب صید ماهی با کاهش قابل 

 .توجهی همراه شده است

 صیادانی که ماهیگیری را رها کرده اند 

یری ،با اشاره به لزوم بهره گصنعت،تجارت و کشاورزیحمد پرورش،یکی از صیادان با سابقه استان گیالن در گفت و گو با خبرنگار ا

یی از منابع طبیعی سازنده از ظرفیت های بالقوه موجود در خطه شمالی کشور،گفت:علیرغم برخورداری این محدوده جغرافیا

 .ارزنده،متاسفانه تغییرات اقلیمی و مشکالت زیست محیطی باعث فرصت سوزی های بسیاری در حوزه مذکور شده است

وی افزود:حرفه صیادی از نمونه فعالیت هایی محسوب می شود که قادر است بسیاری از جوانان جویای کار را از نعمت اشتغال بهره 

بروز برخی نارسایی ها و چالش ها در عرصه مذکور،باعث شده تا به ناچار عطای این حرفه را به لقایش مند سازد،اما متاسفانه 

پرورش عنوان کرد:آنچنان که از آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها به .بخشند و برای دستیابی شغل به پایتخت مهاجرت کنند

 .به مراتب وخیم تر از استان های مازندران و گلستان می باشد ذهن متبادر می شود،ظاهرا وضعیت صیادی در استان گیالن

این فعال در عرصه ماهیگیری گفت:البته طرح این موضوع به معنای شرایط رضایت بخش صیادی در استان مازندران و گلستان 

 .نظر می رسدنیست،لذا در مقام مقایسه،شرایط ماهیگیری در استان های اشاره شده مطلوب تر از خطه گیالن به به 

هزار تن در آب ها و سواحل استان  5،قریب به 96تا فروردین  95وی افزود:آنچنان که آمار گواه می دهد،از مهرماه سال 

پرورش عنوان کرد:میزان ماهی .درصد اُفت داشته است 3مازندران،گیالن و گلستان،صید شده که در مقایسه با سال ما قبل آن 

-95تن بوده که در مقایسهِ مدت زمان مشابه در سال 500هزار و  2بازه زمانی اشاره شده،قریب به  صید شده در استان گیالن در

این فعال در عرصه صیادی گفت:در استان های مازندران و گلستان نیز میزان صید .درصد کاهش داشته است 12این میزان  94
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وی افزود:یکی از پردرآمد ترین صیدها در خطه .شته استدرصد رشد دا 23و  6به ترتیب  96فروردین  تا 95ماهی از مهرماه 

شمالی کشور به ماهی سفید معطوف می شود که متاسفانه در طول سالیان اخیر به میزان محسوسی کاهش داشته و بر اساس 

 .درصد اُفتِ صید،همراه بوده است 20ارزیابی های انجام شده با بیش از 

 مسایه همچنان الینحل باقی مانده استمسائل حقوقی دریای خزر با کشورهای ه 

مجید نظام آبادی،دانش آموخته رشته اقتصاد که شغل صیادی سالهاست به عنوان یکی از حرفه های ریشه دار در خانواده وی 

کرد: متاسفانه آلودگی آب خزر باعث شده تا علیرغم  ،عنوانصنعت،تجارت و کشاورزیمحسوب می شود،در گفت و گو با خبرنگار 

وی افزود:وجود برخی از مشکالت .رها سازی ماهی های کوچک توسط شیالت در رودخانه ها، عمال موفقیت چندانی حاصل نشود

این خصوص  در عرصه نظام حقوقی دریای خزر با کشورهای همسایه نیز مزید بر علت شده تا نتوان نظارت حداکثری و جدی را در

لحاظ کرد و علیرغم برخی اقدامات انجام شده در طول سالیان اخیر،متاسفانه بسیاری از مشکالت مرتبط با حوزه مذکور همچنان به 

نظام آبادی در خاتمه یادآور شد:امید آن داریم با اتخاذ تدابیر الزم و تعریف و طراحی برنامه های اصولی، .قوت خود باقی مانده است

رتبط بااین عرصه)صیادی و ماهیگیری(مرتفع شود،در غیر اینصورت با رها کردن این فعالیت،نه تنها شغل ماهیگیری،بلکه مشکالت م

حوزه های مرتبط با این حرفه همچون توربافی،قایق سازی و...نیز با بحران مواجه خواهند شد که این عارضه در شرایطی که 

 .امعه به شمار می رود،امری خوشایند و مبارک به نظر نمی رسداشتغالزایی یکی از نیازهای مبرم کشور و ج

http://www.yjc.ir/fa/news/6064009/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۴ : تاریخ

 درصدکاهش داد20تعرفه واردات شکر را به دبیر دولت 

درصد تقلیل داده  20درصد به 26های قند و شکر ایران با بیان اینکه دولت تعرفه واردات شکر را از دبیر انجمن صنفی کارخانه 

  .جدید استها در بنادر ایران تخلیه شده و منتظر اعالم تعرفه هزار تن شکر از کشتی 320ماه است که نزدیک یک :است، گفت

، با اشاره به وضعیت واردات شکر به کشور در آستانه ماه مبارک خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی بهمن دانایی در گفت

داشته است درخواست دالر افزایش  510اظهار داشت: از آنجایی که از پایان سال گذشته قیمت جهانی شکر در هر تن رمضان،

درصد به  26وی اضافه کرد: روز گذشته دولت در همین راستا تعرفه واردات شکر را از .کاهش تعرفه واردات را به دولت داده بودیم

چند معروفان معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران.درصد تقلیل داده است که تقریبا افزایش قیمت جهانی جبران خواهد شد 20

 «.صادر کرده است 96هزار تن شکر را برای سال  550دولت مجوز واردات » برنگار فارس گفته بود:روزپیش به خ

ها هزار تن شکر از کشتی 320هزار تن عنوان کرده و گفت: حدود یک ماه است که  700این در حالی است که دانایی این رقم را 

شود و هیات دولت باید یک ماه پیش این تعرفه را بزودی وارد بازار می در بنادر ایران تخلیه شده و منتظر اعالم تعرفه جدید بود که

هزار تن دیگر شکر خبر داد و گفت:  300های قند و شکر ایران همچنین از در راه بودن دبیر انجمن صنفی کارخانه.کرداعالم می

 650احتساب شکرهای وارداتی یک میلیون و  هزار تن بوده و تا پایان خرداد ماه نیز با 750فروردین موجودی انبارهای شکر  15

 .هزار تن موجودی شکر کشور خواهد بود و تنش قیمتی در این حوزه نخواهیم داشت

 .وی به مردم اطمینان خاطر داد که در ماه مبارک رمضان با کمبود یا افزایش قیمت شکر مواجه نخواهیم بود

ا ماه مبارک رمضان به دلیل تاخیر دولت در صدور مجوز واردات شکر یک به گزارش فارس، سال گذشته در خرداد ماه و همزمان ب

 .هزار تومان در هر کیلو برسد 4خالء یک ماهه در موجودی شکر ایجاد شد و همین امر سبب شد تا قیمت شکر به مرز 

s.com/newstext.php?nn=http://www.farsnew13960204000853 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

درصدی در تولید شکر   74هزارتنی تولید شکر در دولت یازدهم/ ایران به خوداتکایی  650ثبت رکورد یک میلیون و 

 دست یافت

به ضریب  95هزارتن شکر در سال  650وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: ایران با ثبت رکورد بی سابقه تولید یک میلیون و 

 .درصدی در تولید شکر دست یافت 74خوداتکایی 

ه به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در جلسه بررسی سیاست ها و اقدامات طرح خوداتکایی چغندرقند ک

امروز با حضور مدیران ارشد این وزارت و تشکل های تولیدی، نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط و کشاورزان نمونه برگزار شد، 

سال گذشته نظیر توسعه کشت پاییزه، کشت نشایی،  3تصریح کرد: با حمایت های دولت و اقدامات فنی صورت گرفته در 

کانیزاسیون ضمن بهره گیری از آب سبز )باران( با وجود کاهش سطح زیرکشت، تولید بکارگیری نهاده های باکیفیت و توسعه م

 .میلیون تن افزایش یافته است 6چغندرقند در کشور به 

درصدی در  74هزارتن شکر به رکوردی بی سابقه و خوداتکایی  650وی با بیان این که سال گذشته ایران با تولید یک میلیون و 

تاکید کرد: کشت پاییزه چغندرقند در استان های فارس، کرمانشاه و ایالم که دارای بارش مناسب در پاییز  تولید شکر دست یافت،

  .هستند باید توسعه یابد تا ضمن افزایش تولید سازگار با شرایط اقلیم، زمینه اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان نیز فراهم شود

هزار هکتاری، ظرفیت تولید ساالنه  550ستان خوزستان به ویژه پس از اجرای طرح وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در ا

چهار تا پنج میلیون تن چغندرقند در میان مدت وجود دارد،خاطرنشان ساخت: توسعه کشت چغندرقند در خوزستان به راه اندازی 

 .ه قند هم در این استان وجود نداردهفت تا هشت کارخانه قند نیاز دارد، این در حالی است که هم اکنون یک کارخان

حجتی با اشاره به این که برای راه اندازی کارخانه های قند در خوزستان با وزارت صنعت، معدن و تجارت رایزنی شده،اظهار کرد: 

درآمد کشت چغندرقند از متوسط سایر کشت های دیگر باالتر است و با توسعه کشت چغندرقند پاییزه ضمن افزایش تولید 

 .محصول و خودکفایی کشور در تولید شکر از خروج صدها میلیون دالر ارز برای واردات جلوگیری می شود

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توسعه روش های آبیاری تیپ در مزارعی که امکان کشت چغندرقند پاییزه ندارند، تاکید کرد و گفت: 

 .روش های آبیاری میکرو در کشت چغندرقند باید توسعه یابد با توجه به افزایش قابل توجه تولید و کاهش مصرف آب،

درصد هزینه های توسعه روش های نوین آبیاری را تسهیالت بالعوض پرداخت می کند،گفت:  85حجتی با اشاره به این که دولت 

زمینه دستیابی کشور  وی در پایان از همه دست درکارانی که.دولت یازدهم در حد توان خود از بخش کشاورزی حمایت کرده است

درصدی در شکر را فراهم کرده اند، تقدیر کرد و خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان پیشرو و  74به رکورد تولید و خوداتکایی 

در این جلسه، معاون امور زراعت وزرات جهاد .انتقال دانش و تکنولوژی های جدید برای ارتقای بهره وری تولیدات کشاورزی شد

همچنین، نمایندگان .مجری طرح چغندرقند گزارشی از روند و پیشرفت اجرای طرح خوداتکایی چغندرقند ارائه کردند کشاورزی و

تشکل های تولیدی و کشاورزان پیشرو در صحبت های جداگانه اذعان کردند که سیاست ها و یرنامه های وزارت جهاد کشاورزی 

با حمایت ها و نظارت های مدیران این وزارت، ضمن صرفه جویی در مصرف در دولت یازدهم براساس اصول علمی و فنی بوده و 

  .آب،تولید محصوالت کشاورزی و درآمد بهره برداران افزایش قابل توجه داشته است

http://www.iana.ir/fa/news/43040/%D8%AB%D 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 درصدی شکر در آینده ای نزدیک/ شکر در ماه رمضان گران نمی شود 90خوداتکایی 

مجری طرح چغندر قند گفت: در راستای توسعه چغندر پاییزه و افزایش بهره وری پیش بینی می شود که ظرف سه سال آینده 

صنعت، تجارت و زدانی مجری طرح چغندر قند در گفتگو با خبرنگار علیرضا ی.درصد برسد 90ضریب خوداتکایی به باالی 

داشت: افزایش ضریب  با اشاره به افزایش ضریب خوداتکایی شکر اظهار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی 

 .های اقتصاد مقاومتی است که از سال گذشته به طور جد در دستور کار قرار گرفته استخوداتکایی یکی از طرح

هزارتن شکر در کشور تولید شد که با  650افزود: سال گذشته یک میلیون و  95وی با اشاره به رکورد تولید شکر در سال زراعی 

هزارتن شکر در راستای تامین نیاز  550هزارتن شکر مجوز واردات  300الی دو میلیون و  100و  وجود سرانه مصرف دومیلیون

 .داخل صادر شد که این امر هیچ منافاتی با تولید داخلی ندارد

رود که یم یزدانی ادامه داد: با توجه به روند روبه رشد افزایش تولید چغندر و توسعه کشت پاییزه به منظور افزایش بهره وری انتظار

مجری طرح چغندر قند با اشاره به اینکه .میزان تولید چغندر قند در کشور افزایش و به دنبال آن از میزان واردات کاسته شود

هزارتن شکر وارد کشور شد که  500بیش از دو میلیون و  86های اخیر روند کاهشی داشته، بیان کرد: سال واردات شکر طی سال

درصد رسید و  74های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی ضریب به ضریب خوداتکایی در راستای سیاست با اجرای طرح افزایش

وی در پاسخ به این سوال که امکان خودکفایی محصول وجود .درصد برسیم 90رود ظرف سه سال آینده به رقم باالی انتظار می

 .تر استد و خوداتکایی ملموسدارد، عنوان کرد:در بحث محصوالت زراعی خودکفایی کاربردی ندار

یزدانی در پاسخ به سوال دیگر که امکان نوسانات قیمت شکر همانند سال گذشته در ماه رمضان وجود دارد، تصریح کرد: براساس 

هزارتن شکر در جهت جلوگیری از بحران سال گذشته  350های صورت گرفته هزارتن شکر و برنامه ریزی 550آمار مجوز واردات 

تر بحث تعرفه شکر خام را تعیین و تکلیف نماید تا در اوج رود وزارت صنعت هر چه سریعورود به کشور است که انتظار می آماده

 .پیک مصرف شاهد نوسانات قیمت نباشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/4606040/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7% 
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 شکر
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  6چهار شنبه 

 درصدکاهش داد20دولت تعرفه واردات شکر را به 

درصد تقلیل داده است،  20درصد به 26های قند و شکر ایران با بیان اینکه دولت تعرفه واردات شکر را از دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .ها در بنادر ایران تخلیه شده و منتظر اعالم تعرفه جدید استهزار تن شکر از کشتی 320ماه است که نزدیک یکگفت: 

وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت واردات شکر به کشور در آستانه ماه مبارک بهمن دانایی در گفت

دالر افزایش داشته است درخواست کاهش  510سال گذشته قیمت جهانی شکر در هر تن  اظهار داشت: از آنجایی که از پایانرمضان،

درصد  20درصد به  26وی اضافه کرد: روز گذشته دولت در همین راستا تعرفه واردات شکر را از .تعرفه واردات را به دولت داده بودیم

چند روزپیش به فان معاون شرکت بازرگانی دولتی ایرانمعرو.تقلیل داده است که تقریبا افزایش قیمت جهانی جبران خواهد شد

این در حالی است که دانایی «.صادر کرده است 96هزار تن شکر را برای سال  550دولت مجوز واردات  »:خبرنگار فارس گفته بود

در ایران تخلیه شده و ها در بناهزار تن شکر از کشتی 320هزار تن عنوان کرده و گفت: حدود یک ماه است که  700این رقم را 

 .کردشود و هیات دولت باید یک ماه پیش این تعرفه را اعالم میمنتظر اعالم تعرفه جدید بود که بزودی وارد بازار می

فروردین  15هزار تن دیگر شکر خبر داد و گفت:  300های قند و شکر ایران همچنین از در راه بودن دبیر انجمن صنفی کارخانه

هزار تن موجودی  650هزار تن بوده و تا پایان خرداد ماه نیز با احتساب شکرهای وارداتی یک میلیون و  750ای شکر موجودی انباره

وی به مردم اطمینان خاطر داد که در ماه مبارک رمضان با کمبود .شکر کشور خواهد بود و تنش قیمتی در این حوزه نخواهیم داشت

به گزارش فارس، سال گذشته در خرداد ماه و همزمان با ماه مبارک رمضان به دلیل تاخیر .یا افزایش قیمت شکر مواجه نخواهیم بود

هزار  4دولت در صدور مجوز واردات شکر یک خالء یک ماهه در موجودی شکر ایجاد شد و همین امر سبب شد تا قیمت شکر به مرز 

 .تومان در هر کیلو برسد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5112751061ed456385f9ccf59 
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 شکر
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  ۳یک شنبه 

 درصدی در تولید شکر دست یافت 74ایران به خوداتکایی 

به  95هزارتن شکر در سال  650رکورد بی سابقه تولید یک میلیون و وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: ایران با ثبت  <کشاورزی 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،مهندس محمود .درصدی در تولید شکر دست یافت 74ضریب خوداتکایی 

این وزارت و تشکل های حجتی در جلسه بررسی سیاست ها و اقدامات طرح خوداتکایی چغندرقند که امروز با حضور مدیران ارشد 

تولیدی،نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط و کشاورزان نمونه برگزار شد، تصریح کرد:با حمایت های دولت و اقدامات فنی صورت 

سال گذشته نظیر توسعه کشت پاییزه،کشت نشایی، بکارگیری نهاده های باکیفیت و توسعه مکانیزاسیون ضمن بهره  3گرفته در 

 .میلیون تن افزایش یافته است 6سبز )باران( علیرغم کاهش سطح زیرکشت،تولید چغندرقند در کشور به گیری از آب 

درصدی در  74هزارتن شکر به رکوردی بی سابقه و خوداتکایی  650وی با بیان این که سال گذشته ایران با تولید یک میلیون و 

تولید شکر دست یافت،تاکید کرد:کشت پاییزه چغندرقند در استان های فارس، کرمانشاه و ایالم که دارای بارش مناسب در پاییز 

  .درآمد کشاورزان نیز فراهم شودهستند باید توسعه یابد تا ضمن افزایش تولید سازگار با شرایط اقلیم، زمینه اشتغال و افزایش 

هزار هکتاری،ظرفیت تولید ساالنه چهار  550وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در استان خوزستان بویژه پس از اجرای طرح 

ا ت تا پنج میلیون تن چغندرقند در میان مدت وجود دارد،خاطرنشان ساخت:توسعه کشت چغندرقند در خوزستان به راه اندازی هفت

 .هشت کارخانه قند نیاز دارد این در حالی است که هم اکنون یک کارخانه قند هم در این استان وجود ندارد

حجتی با اشاره به این که برای راه اندازی کارخانه های قند در خوزستان با وزارت صنعت،معدن و تجارت رایزنی شده،اظهار داشت: 

ای دیگر باالتر است و با توسعه کشت چغندرقند پاییزه ضمن افزایش تولید محصول درآمد کشت چغندرقند از متوسط سایر کشت ه

 .و خودکفایی کشور در تولید شکر از خروج چند صد میلیون دالر ارز برای واردات جلوگیری می شود

با  د،تاکید کرد و گفت:وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توسعه روش های آبیاری تیپ در مزارعی که امکان کشت چغندرقند پاییزه ندارن

 .توجه به افزایش قابل توجه تولید و کاهش مصرف آب، روش های آبیاری میکرو در کشت چغندرقند باید توسعه یابد

درصد هزینه های توسعه روش های نوین آبیاری را تسهیالت بالعوض پرداخت می کند،گفت:  85حجتی با اشاره به این که دولت 

وی در پایان از همه دست اندرکارانی که زمینه دستیابی کشور .خود از بخش کشاورزی حمایت کرده استدولت یازدهم در حد توان 

درصدی در شکر را فراهم کرده اند، تقدیر کرد و خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان پیشرو و انتقال  74به رکورد تولید و خوداتکایی 

در این جلسه،معاون امور زراعت وزرات جهاد کشاورزی .تولیدات کشاورزی شد دانش و تکنولوژی های جدید برای ارتقای بهره وری

همچنین، نمایندگان تشکل های .و مجری طرح چغندرقند گزارشی از روند و پیشرفت اجرای طرح خوداتکایی چغندرقند ارائه کردند

ه های وزارت جهاد کشاورزی در دولت تولیدی و کشاورزان پیشرو در صحبت های جداگانه اذعان داشتند که سیاست ها و یرنام

یازدهم براساس اصول علمی و فنی بوده و با حمایت ها و نظارت های مدیران این وزارت، ضمن صرفه جویی در مصرف آب،تولید 

 .محصوالت کشاورزی و درآمد بهره برداران افزایش قابل توجه داشته است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=05ccbe991dd342e6879060c04 
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 شیرخشک برای ایرانهای آینده/ امکان از دست رفتن بازارهای صادراتی افت قیمت شیرخشک طی ماه

المللی است، اما کارشناسان بینی وزارت کشاورزی آمریکا حاکی از کاهش ناگهانی قیمت شیرخشک در بازارهای بیناگرچه پیش

 .ایرانی معتقدند که نوسانات قیمتی، چندان تأثیری بر بازار داخلی نخواهد داشت

 هایی را در زمینه تجارت محصوالت مختلف غذاییکزیک و آمریکا نگرانیبه گزارش ایانا به نقل از بلومبرگ، مناقشات سیاسی بین م

رسد از این اتفاق تأثیر بگیرد، بازار ترین بازاری که به نظر میمانند ذرت، گوشت و حتی آووکادو به وجود آورده است، اما مهم

 شیرخشک بدون چربی خواهد بود.

درصد افت خواهد کرد. این تنزل تا حد زیادی به  13محصول در شیکاگو  های آینده قیمت اینکارشناسان معتقدند که در ماه

دعوای لفظی بین دو کشور آمریکا و مکزیک وابسته است. اگرچه هنوز اتفاق خاصی در عرصه تجارت محصوالت کشاورزی صورت 

یکی  د. این در حالی است که مکزیکنگرفته، اما تجار مکزیکی به دنبال جایگزینی برای شیرخشک از منابعی به غیر از آمریکا هستن

 شود.از مشتریان اصلی خرید شیرخشک از آمریکا محسوب می

کند که بارها اعالم کرده توافق تجاری با مکزیک های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ارتباط پیدا میگیریاین موضوع به موضع

های ت وارده را تکذیب کرده، اما مسئوالن تجارت این کشور در هفتهیک معامله ناعادالنه برای آمریکاست. هرچند مکزیک اتهاما

اند جایگزین آمریکا در صادرات این اخیر برای فراهم کردن محصوالت کشاورزی مورد نیاز خود از آرژانتین و برزیل کمک گرفته

از  باشد. البته هنوز صادرات شیرخشکتواند مانند یک شوک اقتصادی کاالها به مکزیک شوند.به گفته کارشناسان، این مسئله می

 تن بوده است. 537هزار و  25تاکنون حجم آن بیش از  2015از سال  USDAآمریکا به مکزیک ادامه داشته و طبق آمارهای 

 شود؛ برای تایید عرضه بیش از تقاضا در بازار لبنیات، تغییر آمارهای منتشر شده از طرف وزارتاما موضوع به همینجا ختم نمی

 90.5تا  86.5بینی کرد که قیمت شیرخشک به آوریل سال جاری، این وزارتخانه پیش 11کند. زیرا در کشاورزی آمریکا کفایت می

ها کمتر از این سقوط به این نتیجه رسیده بودند که قیمت USDAسنت افت خواهد کرد، اما در گزارش قبلی، کارشناسان 

سنت تا پایان سال جاری خواهد بود. علت این تغییر  97.55د قیمت شیرخشک بیش از کردنکند؛ به عبارتی آنها تصور میمی

مام های لبنی آمریکا با توجو کرد.این در حالی است که کارخانهبینی را باید در وفور تولید داخل آمریکا و دیگر کشورها جستپیش

ای تواند به مصرف مستقیم مردم برسد، باید برید شده نمیظرفیت مشغول به کار هستند و با توجه به اینکه کل شیر یا پنیر تول

 ای جز تبدیل آن به پودر، برای عمر ماندگاری نخواهد بود.نگهداری مازاد شیر، فکری اساسی کرد. به همین دلیل چاره

رانگیز ببسیار چالشالمللی اظهار نگرانی کرده و آن را اما کارشناسان اقتصادی نسبت به کاهش قیمت شیرخشک در بازارهای بین

کنند. آنها معتقدند تنها یک راه نجات برای فروش شیرخشک آمریکا در جهان وجود دارد؛ کاهش قیمت دالر در کشورهای تلقی می

المللی.در حال حاضر قیمت شیرخشک در بازارهای جهانی، دوهزار پذیری محصول آمریکا در بازارهای بینمتقاضی و افزایش رقابت

دالر کاهش یافته بود، دوباره در سوم  658هزار و به یک 2016می  17به ازای هر تن است. در حالی که این عدد در دالر  44و 

دالر افت کرد و  913هزار و دالر صعود کرد. اما این اوج چندان ادامه نیافت و در چهارم آوریل به یک 660هزار و  2به  2017ژانویه 

دالر رسید. بنابراین نوسانات شیرخشک در بازارهای  44هزار و  2به قیمت کنونی یعنی  هفته پس از آن 2در عرض کمتر از 

ها این نوسان همچنان ادامه خواهد داشت؛ البته بینیالمللی تاکنون نقاط زیادی از نمودار قیمتی را تصاحب کرده و طبق پیشبین

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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بازار داخل ایران دارد؟ یکی از کارشناسان صنعت شیر ایران در  صورت نزولی.اما سوال اینجاست که این تغییرات، چه تأثیری بربه

 "در هیچ زمانی به بازار داخلی ایران اجازه داده نشده تا منطبق با بازارهای جهانی حرکت کند."گوید: این ارتباط می

ه که آخرین تغییر درصد نوسان داشت 30تاکنون، بازار شیرخشک جهانی، حدود  2016حسین چمنی معتقد است از تاریخ می 

ماه گذشته است. در حالی که بازار داخلی، چندان تغییری  3دالری این محصول به ازای هر تن، نسبت به  616حاکی از کاهش 

دهند.به گفته چمنی، هر وقت قیمت محصوالت لبنی در بازارهای جهانی افت ها روند قبلی را ادامه مینداشته و همچنان قیمت

شان اجحاف شده است. دلیل آن را نیز توان گفت که در حقاند. بنابراین مینان با قیمت قبلی آنها را تهیه کردهکرده، مردم ما همچ

هاست تا وجو کرد. زیرا تنها اتفاقی که در نوسانات اینچنینی افتاده، بازی با تعرفهباید در مقاومت در برابر تغییر نرخ شیرخام جست

د، اما شواگرچه اقدامات دولت تا حدودی به نفع تولیدکننده تمام می"افزاید: اند.این کارشناس میپذیر باقی بمتولید داخل توجه

شوند. ضمن اینکه این موضوع از مند نمیکنندگان در بیشتر مواقع، از امتیاز کاهش قیمتی، بهرهطرف دیگر بازار یعنی مصرف

 های داخلیاگر قیمت"کند: به آغاز صادرات شیرخشک به روسیه، اظهار می وی با اشاره"ای دیگر به ضرر دولت نیز خواهد بود.زاویه

های صورت گرفته، نرخ بینیشود. زیرا با پیشهای جهانی نباشد، بدون شک صادرات تعطیل میلبنیات ایران، همسو با قیمت

از تری نیاین حق را دارد تا از بازار ارزان رود و وقتی قیمت محصوالت ایرانی همچنان ثابت بماند، روسیه نیزجهانی رو به کاهش می

تومان است )هر یک  500هزار و  9اکنون قیمت تمام شده تولید شیرخشک بدون چربی در ایران، حدود "خود را تامین کند.

نرخ  دالر در هر تن( با توجه به 44هزار و  2کیلوگرم شیرخام نیاز دارد( در حالی که قیمت جهانی ) 12کیلوگرم شیرخشک به 

کم دوهزار تومان به ازای هر کیلوگرم اختالف قیمت تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. بنابراین دست 500هزار و دالر، هفت

بینی شده وزارت ها همچنان باال بوده و هنوز زمان پیششیرخشک داخلی با خارجی است. البته این در شرایطی است که قیمت

 نی نرخ شیرخشک، فرا نرسیده باشد./کشاورزی آمریکا برای افت ناگها

http://www.iana.ir/fa/news/43096/%D8%A7%D9%81%D8%%-AA 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 لبنیات برای ماه رمضان تغییر نمی کند محصوالت لبنی ادامه دار شد/نرخافزایش یواشکی 

 .برخی از برندهای محصوالت لبنی در این آشفته بازار فرصت را غنیمت شمرده تا نرخ محصوالت خود را افزایش دهند

در تعطیالت نوروز دو برند معروف لبنی در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  کشاورزی صنعت، تجارت وبه گزارش خبرنگار 

ها های نظارتی اقدام به افزایش قیمت شیر و ماست کردند که با سرو صدای افزایش بدون مجوز قیمت در رسانهسایه غفلت دستگاه

گزارش میدانی خبرنگار .های متخلف دادها به روند قبلی خودرا به کارخانهسازمان حمایت هشدارهایی مبنی بر بازگشت قیمت

 500هزار و  9و ماست یک کیلویی  500هزار و  2باشگاه خبرنگاران جوان حاکی از آن است که قیمت شیر یک لیتری همچنان 

حال جای سوال است که چرا .هزار تومان بوده است 9و ماست  200هزارو  2لی شیر تومان است و این درحالی است که قیمت قب

دهند؟البته نا گفته های لبنی را میآیند و اجازه افزایش قیمت به کارخانههای نظارتی از موضع خود کوتاه میمسئوالن دستگاه

 .شمرده تا نرخ محصوالت خود را افزایش دهند نماند که برندهای دیگر محصوالت لبنی در این آشفته بازار فرصت را غنیمت

ای علی رغم آنکه تنها یک ماه از سال جدید گذشته، اما در پی عدم برخورد های زنجیرهطبق گفته یکی از فروشندگان فروشگاه

الت خود را تومان نرخ برخی محصو 300الی  100ها ها برخی دیگر از برندهای نظارتی در خصوص افزایش بی رویه قیمتدستگاه

درباره افزایش ادامه دار قیمت   صنعت، تجارت وکشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار .افزایش دادند

درتعطیالت نوروز بدون مجوز قیمت محصوالت  محصوالت لبنی اظهار داشت: چنین امری واقعیت ندارد چرا که آن دو برند لبنی که

وی افزود: در مکاتبه سازمان .های قبلی عودت دادندخود را افزایش دادند با هشدار سازمان حمایت نرخ محصوالت را به قیمت

 رک خود راحمایت از تولید کننده و مصرف کننده با انجمن مقرر شد صنایع لبنی برای جبران ضرر ور زیان احتمالی اسناد و مدا

های لبنی اعالم کرده که به گفته باکری انجمن اخیرا به تمامی واحد.ها در اختیار سازمان حمایت قرار دهندبرای بررسی قیمت

 .درصورت ادعایی مبنی بر ناهمخوانی هزینه تولید با فروش، اسناد و مدارک خود را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند

ر پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت محصوالت لبنی در ماه رمضان وجود دارد، تصریح کرد: دبیر انجمن صنایع لبنی د

ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت باید ادله و مدارک صنایع لبنی مبنی بر جبران ضرر و زیان احتمالی را بررسی نماید و از آنجا 

 .ها برای ماه رمضان تغییر یابدرسد که نرخر میکه این امر نیازمند زمان است از این رو بعید به نظ

http://www.yjc.ir/fa/news/6060499/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۱۳۹6اردیبهشت ماه  4دو شنبه 

 لبنیات پرداخت شد/ قدردانی صنایع لبنی از تالشهای وزارت جهاد کشاورزی بخشی از مشوق صادراتی

 .صنایع لبنی پرداخت شد کارخانجات به 95 سال در لبنی صنایع صادراتی مشوق از تومان میلیارد 20 –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

ر فوق ، ضمن اعالم خب«فود پرس»رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 صادراتی لبنی شرکت 32 به را 95  سال در  لبنیات صادرات به مربوط درصد از کل مشوق صادراتی 10افزود: دولت صبح امروز 

مبنی بر تخصیص مشوق صادراتی به لبنیات خاطر نشان کرد:  95هیات وزیران در تیر ماه سال وی با اشاره به مصوبه .ردک پرداخت

میلیون دالر در سال  680به  94میلیون دالر در سال  620سیاست حمایتی دولت از صادرات لبنیات باعث شد صادرات لبنیات از 

عمده ترین بازار صادراتی لبنیات ایران دانست و تصریح کرد:  باکری عراق، افغانستان، کویت، پاکستان و روسیه را.افزایش یابد 95

پرداخت مشوق صادراتی برای پوشش عدم النفع صادرات تعدادی از اقالم لبنی که قیمت تمام شده آن در بازار داخل از بازار جهانی 

رکورددار  95ایع لبنی در سال بیشتر است می تواند باعث ایجاد رشد چشمگیری در صادرات محصوالت لبنی شود به طوری که صن

 .صادرات محصوالت غذایی در بین سایر محصوالت کارخانجات صنایع غذایی بوده است

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ضمن قدردانی از تالش و پشتکار مدیران وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص مشوق صادراتی صنعت 

تعاونی های صنایع لبنی در کنار حمایت تمامی بخش های دولت به ویژه دفتر اتحادیه  لبنیات متذکر شد: پیگیری های گسترده 

توسعه صادرات و معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و همکاری مناسب سازمان مدیریت برنامه ریزی باعث شد تا بخش اول 

ات به روسیه گفت: وزرات جهاد وی همچنین در خصوص وضعیت صادرات لبنی.مشوق های صادراتی در دولت یازدهم پرداخت شود

 ستا برداشته روسیه به لبنیات صادرات برای کشاورزی گام های موثری را در جهت کاهش تعرفه های صادراتی وایجاد کریدور سبز 

 .کرد تصاحب را روسیه لبنیات بازار از بیشتری سهم بتوان ها سیاست این تداوم صورت در است امید که

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=9b510e2fc9754a769c14e39606847ad 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 تن کره به کشورهای همسایه 600صادرات 

 .تن انواع کره، از کشور صادر شده است 604بیش از  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11منتشر شده توسط گمرک در طبق آمار 

 11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در  ،خبرنگاران جوان گروه اقتصادی باشگاه صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .تن انواع کره، از کشور صادر شده است 604بیش از  95ماه منتهی به بهمن ماه سال 

 .است بوده 81863164677  آن ریالی ارزش و  2603179ارزش دالری این میزان صادرات 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 3154 97348210 3321 پاکستان 4

 17534 567558046 8767 عراق 10

 2400 77709600 375 آذربایجان 11

امارات متحده  1

 عربی

924 167886360 5544 

 11947 361516220 1867 عراق 1

امارات متحده  2

 عربی

336 61076736 2016 

 317205 9616235712 49623 عراق 2

امارات متحده  3

 عربی

120 21945600 720 

 146377 4459284116 25143 عراق 3

امارات متحده  4

 عربی

780 143521200 4680 

 194130 5945295600 35434 عراق 4

 3119 96408290 3284 پاکستان 5

امارات متحده  5

 عربی

300 55689840 1800 

 454906 14076464410 71169 عراق 5

 2802 86733108 642 کویت 5

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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متحده امارات  6

 عربی

648 121400496 3888 

 45535 1653912609 5598 عراق 6

امارات متحده  7

 عربی

408 44451720 1410 

 295786 9300356050 96879 عراق 7

 146736 4660506180 73368 افغانستان 8

امارات متحده  8

 عربی

480 91448640 2884 

 3072 97542144 480 ترکمنستان 8

 170968 5434922292 39201 عراق 8

 88992 2852499132 44496 افغانستان 9

 413899 13305608943 72591 عراق 9

 11635 376368980 1818 افغانستان 10

 135294 4375711588 21143 عراق 10

 79560 2574804888 39780 افغانستان 11

 35042 1134297839 5568 عراق 11

 144 4660128 24 کویت 11

http://www.yjc.ir/fa/news/6054146/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 اتحادیه اروپا خواهان واردات سبزی و صیفی و زعفران از ایران

پلوآ ضمن تاکید بر توسعه تجارت و فناوری کشاورزی از تمایل و نیاز این اتحادیه برای واردات سبزی و صیفی، مکمل های غذایی و 

کشاورزی و توسعه روستایی جرزی پلوآ مدیر کل  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.زعفران از ایران خبر داد

اتحادیه اروپا اظهار داشت: ظرفیت های زیادی در اتحادیه اروپا و ایران به ویژه در حوزه تحقیقات، فناوری و تجارت کشاورزی وجود 

عه پلوآ گفت: تجارت در حوزه گیاهان دارویی و زعفران قابل توس.دارد و این ظرفیت ها می تواند منجر به توسعه همکاری ها شود

است ضمن آن که این اتحادیه دارای تولیدات باالیی از مواد دامی، لبنی و گوشت است و می تواند این محصوالت را به ایران صادر 

وی افزود: ما در مورد نهاده های کشاورزی به ویژه بذرهای اصالح شده با بهره وری باال برای کمک به ایران، صادر کنندگان .کند

کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا بیان کرد: دو طرف در گذشته همکاری های خوبی در زمینه صنایع مدیر کل .خوبی داریم

نفتی و تحقیقات داشتند و فکر می کنم بخش کشاورزی نیز ظرفیت الزم را برای توسعه همکاری ها داشته باشد و دو طرف از 

یس کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا در نوامبر امسال خبر داد و وی در عین حال از سفر ری.توسعه تجارت منفعت خواهند برد

 .اذعان داشت: سفر دو روزه ما به ایران با هدف پیدا کردن زمینه های بیشتر همکاری در بخش کشاورزی صورت گرفته است

fa/news/http://www.yjc.ir/6058003/%D8%A7%D8%AA%D8%AD% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6058003/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

142 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

 مویزهای ایرانی در راه انگلستان و استرالیا

)انگورخشک شده(، از تن مویز  338بیش از هزار و  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

طبق آمار منتشر شده  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .کشور صادر شده است

 .تن مویز )انگورخشک شده(، از کشور صادر شده است 338بیش از هزار و  95ماه منتهی به بهمن ماه سال  11توسط گمرک در 

 .است بوده 134676878970  آن ریالی ارزش و  4218263ارزش دالری این میزان صادرات 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 148328 4501606472 42378 عراق 2

 52164 1581038676 14904 عراق 2

 81 2453976 150 قطر 2

 53 1615758 97 انگلستان 3

 162 4931118 300 قطر 3

 1472 46004416 736 استرالیا 6

امارات متحده  7

 عربی

22604 1848087018 58770 

 788061 24839491283 243737 عراق 7

 104 3331848 40 بحرین 8

 180 5699880 120 بلژیک 8

 134650 4277328400 60000 ترکیه 8

 849355 26998007487 244114 عراق 8

 260 8255520 100 قطر 8

 126721 4077970611 63261 ترکیه 9

 509992 16388777103 145711 عراق 9

 520 16718520 200 قطر 9

 3900 126048000 3000 آذربایجان 10

امارات متحده  10

 عربی

6256 525684800 16265 
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 945 30542400 256 بلژیک 10

 187756 6074937920 80378 ترکیه 10

 585084 18930529029 167087 عراق 10

 5250 169989750 3500 آذربایجان 11

امارات متحده  11

 عربی

40902 3441949525 106345 

 122500 3964541000 50000 ترکیه 11

 519345 16811338460 148365 عراق 11

http://www.yjc.ir/fa/news/6060777/%D9%85%D9%88%DB%8C%D8 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 غذاییهدف گذاری صادرات صنایع

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری انجام شده به منظور صادرات در حوزه 

 .میلیارد دالر در سال جاری اعالم کرد 5/3صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی را معادل 

ارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهدی صادقی نیارکی، در مورد هدفگذاری صادراتی مربوط به صنایع غذایی، د

میلیارد و  3، اظهار کرد: پیشنهادی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال جاری مدنظر قرار گرفته معادل 1396سال 

ویی و بهداشتی در ارتباط با صادرات صنایع غذایی، دار 1395میلیون دالر است. وی ادامه داد: هدفگذاری انجام شده در سال  500

دهنده میلیون دالر صادرات مدنظر قرار گرفت که نشان 700میلیارد و  2ماهه  11میلیارد دالر بود که در آمار اعالم شده  3معادل 

میلیون دالر صادرات  900میلیارد و  2ماهه حدود  12شود که بر اساس آمار درصدی در این بخش است. برآورد می 17رشد 

 .ماهه مربوط به این بخش اعالم نشده است 12صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی مدنظر قرار گرفته باشد هر چند هنوز آمار 

نیارکی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل در وهله اول در بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی توسط این وزارتخانه صادقی

های مربوطه، رفع موانع تولید، حمایت از های موجود، توسعه صادرات در بخشگیرد، گفت: صیانت از ظرفیترار میمدنظر ق

 .است 1396های مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذاری خارجی برنامههای تخصصی و حمایت از سرمایهتشکل

http://www.iana.ir/fa/news/42972/%D9%87%D8%A 
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 عسل
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۶ : تاریخ

 گرم   900هزار تن شکر دولتی بین زنبورداران/ سرانه مصرف عسل در ایران  7توزیع 

هزار تن شکر مصرفی به عنوان غذای جایگزین زنبور  30مدیرعامل صندوق حمایت از زنبورداران گفت: سال گذشته از مجموع 

  .هزار تن شکر دولتی توزیع شد 7حین برداشت عسل، 

ه مزایای جنبی صنعت زنبورداری در بخش کشاورزی و دارویی ب خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتبهزاد بانکی

توانند به جز تولید عسل از مزایای جانبی آن هم نوین مجهز شوند، می اگر زنبورداران به تجهیزات روز و آموزش :اشاره کرد و گفت

انی در صنعت داروسازی و پوست مورد به عنوان اکسیر جو (وی افزود: به عنوان مثال ژل رویال )غذای ملکه زنبور.درآمدزایی کنند

شود، اما از سال گذشته برای نخستین بار با تکنولوژی گرم تولید می 200گیرد که در حالت سنتی در هر کندو استفاده قرار می

 .تولید انبوه، میزان آن به یک کیلو در هر کندو رسیده است

مقطع فصل بهار و پاییز که  2ز زنبورداران کشور اشاره کرد و گفت: در مدیرعامل صندوق حمایت از زنبورداران به کارهای حمایتی ا

ه از سال گذشتکنیم و شود، زنبور برای زنده ماندن نیاز به یک ماده غذایی دارد که ما شکر را جایگزین میعسل کندو برداشت می

 .اران قرار دادیمتر در اختیار زنبوردهزار تن را با قیمت پایین 7هزار تن شکر مصرفی،  30مجموع 

کیلو گرم و در سایر  2تا  1.5وی به میزان سرانه مصرف عسل در دنیا اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته سرانه مصرف بین 

 .رسدگرم می 900گرم است که این رقم در ایران به  600کشورها 

افشانی و توسعه سایر محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گردهمدیرعامل صندوق حمایت از زنبورداران همچنین به نقش زنبورداری و 

تر است، شاهد افزایش حجم و کیفیت محصوالت کشاورزی وابسته به گفت: در نقاطی از کشور که صنعت زنبورداری پررنگ

ت علمی نشان داده، پور این را هم گفت که مطالعابانکی.های روغنی هستیمگردان و دانهافشانی از جمله سیب، کلزا، آفتابگرده

برابر ارزش اقتصادی در تولید سایر محصوالت کشاورزی است تا حدی که  90ارزش اقتصادی زنبورعسل در حوزه گرده افشانی 

 .رودماه از بین می 3گویند اگر زنبور عسل از بین برود، کشاورزی دنیا هم ظرف می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960203000563 
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 عسل
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۳ : تاریخ

ای عسل  زنجیره فروشگاه 40مدرن و  اندازی آزمایشگاههزار تومان است/ راه 60قیمت هر کیلو عسل طبیعی حداکثر 

 طبیعی

مدیرعامل صندوق حمایت از زنبورداران کشور گفت: به دلیل مشخص نبودن زنجیره تولید تا مصرف، دالالن هر کیلو عسل طبیعی  

فروشند، مضاف بر آنکه کیفیت عسل طبیعی تنها در خواهند میهزار تومان است را به هر قیمت که می 30تا  25را که نهایتاً 

، عسل به عنوان یکی از غذاهای طبیعی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شودهای استاندارد مشخص میآزمایشگاه

همواره مورد توجه اقوام مختلف از جمله ایرانیان بوده چرا که عالوه بر آنکه حاوی مواد مغذی مانند آهن، ویتامین سی و انواع 

  .گیردعنوان ماده دارویی در طب سنتی مورد استفاده قرار می های ب است بهویتامین

قاشق عسل در وعده غذایی هر فرد گنجانده شود  2کنند روزانه یک تا جاست که پزشکان توصیه میاهمیت این ماده غذایی تا بدان

زار کیفیت در باهای تقلبی و بیهای گذشته با افزایش جمعیت و تقاضا برای این محصول، شاهد ورود عسلاما متأسفانه طی سال

 همتأسفان گویدمی و گذاردمی صحه آن بر نیز زنبورداری صنعت از حمایت صندوق مدیرعامل پورموضوعی که بهزاد بانکی.هستیم

 .هستیم بازار در مشکالتی شاهد بسیار هایواسطه وجود دلیل به کیفیت نظر از هم و قیمت لحاظ از هم

کننده برسد هزار تومان به دست مصرف 60اکنون قیمت تمام شده هرکیلو عسل طبیعی نباید بیشتر از هم وی با اشاره به اینکه

هزار تومان  30تا  25تصریح کرد: با لحاظ کردن شرایط اقلیمی و عوامل موثر در تولید ، تولیدکننده این محصول آن را بین 

 .ر تولید تا مصرف عسل نداریمفروشد اما مشکل آنجاست که ساختار و زنجیره مشخصی دمی

پور گفت: بجز آزمایش توسط های طبیعی تشخیص داد که بانکیتوان عسل تقلبی را از عسلخبرنگار فارس پرسید چگونه می

های استاندارد عسل هیچ راهی از لحاظ ظاهری برای تشخیص کیفیت وجود ندارد چرا که برخی رنگ، طعم و میزان آزمایشگاه

وی اضافه کرد: متأسفانه استاندارد اجباری برای تولید عسل .دانند که آن هم درست نیستبرای سالمت عسل می غلظت را عاملی

شوند در نظر گرفته شده هایی که تحت نظارت ما تولید میآیتم برای عسل 22نداریم اما تا آنجا که امکان دارد طبق استاندارد ملی 

رجع عسل نیز تقریباً آماده م آزمایشگاه زنبورداران، از حمایت صندوق مدیرعامل فتهبه گ.شوندو بر روی برچسب تولید نصب می

 5د تا رسالمللی تولید عسل( خریداری و مستقر شود که به نظر میشده و قرار است تا تجهیزات مدرن آن توسط یونیدو )مرجع بین

ای های زنجیرهاندازی فروشگاهوی همچنین از راه.خواهد کردماه آینده این آزمایشگاه در سطح سراسری کشور فعالیت خود را آغاز 

نده کنها عسل طبیعی مستقیم از تولیدکننده به دست مصرفعسل طبیعی در سراسر کشور خبرداد و گفت: در این فروشگاه

ها فعالیت ن فروشگاهنقطه کشور نیز ای 40رسد که نخستین مرکز آن در منطقه گیشا تهران آغاز به کار کرده و قرار است در می

داران، به گزارش خبرنگار فارس، این روزها با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف عسل برای روزه.خود را آغاز کنند

هزار تومان رسیده است و این در حالی  100ای از جمله شهروند به کیلویی های زنجیرهقیمت هرکیلو عسل طبیعی در فروشگاه

 .هزار تومان تهیه کند 60گوید مصرف کننده باید نهایتاً عسل طبیعی را کیلویی پور مییاست که بانک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960203000545 
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

شکایت انجمن قارچ از   /دهندگان قارچ خوراکی به شایعه استفاده از آب ژاول در تولید قارچواکنش رئیس انجمن پرورش

 پراکنهای تلگرامی شایعهمدیران کانال

برخی مطرح شده، ادعایی  استفاده از آب ژاول در مرحله رشد نهایی قارچ توسط تولیدکنندگان غیر مجاز ادعایی است که از سوی

 .که پیگیری آن با توجه به تأثیر مخرب این ماده سمی بر سالمت مردم اهمیت بسیاری دارد

دست به ترشود تا محصولی با وزن باالتر، سفیدتر و حجیمها تزریق میبه گفته این افراد، آب ژاول در ترکیب با آب به بستر قارچ

 تر برای رسیدن به محصولی باتر و کوتاهتر آورده و روشی آسانهای نهایی را پایینکیب هزینهآید، ضمن اینکه استفاده از این تر

وگو با خبرنگار ایانا بیان اینکه انجمن دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفتظاهر فریبنده و بازارپسند است.رئیس انجمن پرورش

به تعدد مراجع صدر مجوز تولید قارچ که بعضاً برخی از آنها از اطالعات  کند، گفت: با توجهادعای مطرح شده را تأیید یا رد نمی

کنند، افزایش یافته کارشناسی کافی برخوردار نیستند، تعداد واحدهای کوچک که خارج از استاندارهای رایج اقدام به تولید می

رخی از آنها برای رسیدن به سود بیشتر دست به پناه افزود: کنترل تولید این واحدها بسیار دشوار است و بعضاً باست.علی صدیق

بار است.وی تأکید کرد: یکی از مباحث انجمن با وزارت جهاد کشاورزی و نظام زنند که برای سالمت مردم زیانتخلفاتی می

تا عالوه  عنوان مرجع تخصصی است،مهندسی کشاورزی واگذاری امور صدور پروانه و نظارت بر واحدهای تولیدی به این انجمن به

 بر کنترل کیفیت و تولید، واحدهای متخلف را شناسایی و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.

ها با اندازه کنندگان از خرید قارچبار، یادآور شد: مصرفهای ظاهری یک قارچ سالم با کمترین مواد زیانپناه درباره ویژگیصدیق

ای از هایی را خریداری کنند که اندازه متوسط و رنگ سفید با هالهی کنند و قارچدست و حجیم خوداربسیار بزرگ، رنگ سفید یک

رنگ صورتی داشته باشند.وی راه دیگر تشخیص قارچ سالم را برش آن از وسط و دقت به ترکیب رنگ آن عنوان کرد و ادامه داد: در 

دهد که در این قارچ از کمترین ین ترکیب رنگ نشان میای هاگ الیه صورتی وجود داشته باشد اقارچ سالم باید پس از رنگ قهوه

دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به تعطیلی دوباره بورس قارچ، بیان کرد: با ادامه مواد مضر استفاده شده است.رئیس انجمن پرورش

ها با سوءاستفاده از نام بورس قیمتاند که در آن های تلگرامی زدهاندازی کانالهای سودجو دست به راهاین تعطیلی برخی از واسطه

لگرامی های تپناه عنوان کرد: دالالن با اعالم قیمت غیرواقعی در این کانالکنند.صدیقرا به نفع خود و به زیان تولیدکننده اعالم می

 کنند که تولیدکننده ناچار به فروش محصول خود به کمترین قیمت باشد.جو بازار را به سمتی هدایت می

تومان  500درصد عنوان کرد و گفت: سودجویان قارچ درجه یک را از تولیدکننده چهارهزار و  15ود منطقی فروش قارچ را وی س

رسانند، این در حالی است که قیمت کننده میتومان به دست مصرف 500هزار و درصدی به قیمت هشت 50خرند و با سود می

ها تعیین شده درصد برای واسطه 15هزار تومان با سود چ از تولیدکننده ششمنطقی تعیین شده در سال جاری برای خرید قار

اندازی دوباره بورس قارچ پیشنهاد داده است که پناه در پایان اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی چندین محل را برای راهاست.صدیق

زودی به انجمن واگذار خواهد شد، همچنین انجمن با شده بههای انجامها در اتوبان آزادگان قرار دارد و با پیگیرییکی از این محل

طیلی ها و تعدر اختیار گرفتن وکیل حقوقی و مکاتبه با معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در صدد شناسایی مدیران این کانال

 آنها است./

w.iana.ir/fa/news/http://ww43151/%D9%88%D8%A7% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 آراییهای غیرمجاز گلهای اینترنتی با کالسشود/ کالهبرداریآرایی رشته دانشگاهی میگل

با پیگیری اتحادیه فروشندگان گل و آرایی و سوءاستفاده از هنرجویان، های غیرمجاز گلبرای جلوگیری از گسترش روزافزون کالس

 .شودکاربردی می -آرایی وارد دانشگاه علمی گیاه و همکاری اتاق اصناف ایران، رشته گل

آرایی وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: با افزایش استقبال مردم از گلرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه امروز در گفت

اندازی ای در حال رشد هستند که بسیار از آنها مجوز نداشته و توسط افراد سودجود راهگونهبه شکل قارچ های این رشتهکالس

ند، افزود: کنهای تلگرامی هنرجو جذب میها از طریق اینترنت و کانالاند.اکبر شاهرخی با بیان اینکه برگزارکنندگان این کالسشده

ها از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است و هنرجویان پس از پایان دوره از بیشتر این کالسبا وجود دریافت هزینه باال، آموزش در 

 دهدها معموالً یک ماه است که کوتاه بودن آن نشان میشود.وی بیان کرد: دوره آموزشی این کالسمند نمینتیجه مطلوبی بهره

های تخصصی است که گستردگی بسیاری آرایی از رشتهرشته گلها هدفی جز سودجویی ندارند؛ چرا که برگزارکنندگان این کالس

با توجه به تنوع گل ها و کاربردی گل آرایی دارد.رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه یکی دیگر از دالیل لزوم علمی کردن 

آرایی به شکل سنتی انجام ان گلهاست در ایرآرایی در کشور را نیاز به گذر این هنر از سنتی به مدرن دانست و ادامه داد: سالگل

 عنوان یک هنر تخصصی و پر طرفدار مطرح است.شود، در حالی که این رشته در جهان تحوالت بسیاری داشته و بهمی

ا این دهند، امآرایی برخوردار هستند و کارهای بسیاری زیبایی نیز ارائه میبه گفته شاهرخی، ایرانیان از هنر و ابتکار خوبی در گل

 عنوان یک رشته مستقل معرفی شود.نر باید در ایران نیز مانند تمام کشورهای جهان شکل تخصصی به خود بگیرد و بهه

های تواند زمینهکاربردی می -های علمی وی معتقد است: با توجه به درآمد مناسب گل آرایی، آموزش این رشته در دانشگاه

آرای هلندی و ترین اساتید گلیجاد کند.شاهرخی در پایان از دعوت یکی از بزرگجدیدی را برای اشتغال و درآمدزایی جوانان ا

شود، فرصت مناسبی تشکیل سمینارهای علمی و آموزشی خبر داد و تأکید کرد: این سمینار که در مردادماه سال جاری برگزار می

 هنرجویان است./آرایی مدرن و آموزش به برای استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در هنر گل

http://www.iana.ir/fa/news/43028/%DA%AF%D9%84%E2%80%8C% 
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 اعیانی شد!/نرخ گوجه از مرغ هم جلو زدگوجه فرنگی هم 

های کند به طوریکه قیمت این محصول در مغازهها نمیپروسه تکراری ارزانی و گرانی محصوالت کشاورزی گریبان گوجه فرنگی را ر

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار .هزار تومان رسیده است 7سطح شهر به باالی 

یر منتظره به نظر از روزهای ابتدایی سال قیمت گوجه فرنگی وند روبه رشدی را تجربه کرد که البته این ماجرا خیلی غ جوان،

سال گذشته آنقدر گوجه فرنگی روی دست کشاورزان ماند که .شودرسد چرا که همه ساله این سریال پایان نیافتنی تکرار مینمی

 .دولت برای جبران ضرر و زیان کشاورزان اقدام به خرید تضمینی نمود

کند به طوریکه قیمت این محصول در ها نمیگی را رحال پروسه تکراری ارزانی و گرانی محصوالت کشاورزی گریبان گوجه فرن

البته ناگفته نماند که در شرایط کنونی که نرخ گوجه فرنگی سر به فلک .هزار تومان رسیده است 7های سطح شهر به باالی مغازه

ت ر تومان باالتر از مرغ اسکشیده، کار را به جایی رسانده که اقشار کم درآمد برای خرید یک کیلو گوجه فرنگی که نرخ آن حدود هزا

ل ، با اشاره به دالیصنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .دست به عصا شدند

شود که همین امر عامل اصلی افزایش نقاط کمتر تولید میگرانی قیمت گوجه فرنگی اظهار داشت: گوجه فرنگی امسال در برخی 

وی با اشاره به اینکه نرخ گوجه فرنگی بیش از حد در میدان گران شده است، افزود: در حال .نسبی قیمت این محصول در بازار است

درصدی به مصرف کننده  35تا  30هزار تومان است که باید با سود  6تا  500هزار و  4حاضر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی در میدان از 

روز آینده با ورود گوجه دزفول و اندیمشک در میدان نرخ گوجه فرنگی تا حدودی  15مهاجران تصریح کرد:طی ده الی .عرضه شود

 .کاهش خواهد یافت

 نبود الگوی کشت نرخ گوجه را باال برد***

باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در فرودین صنعت، تجارت و کشاورزی  مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار

های رب سازی از تومان رسیده بود به طوریکه امتناع کارخانه 50ماه سال گذشته نرخ خرید گوجه فرنگی در مزرعه از کشاورزان به 

کار را به جایی رساند که دولت برای جبران ضرر و زیان کشاورزان اقدام به خرید تضمینی هر کیلو گوجه خرید و محدودیت صادراتی 

های شدید در سال جاری موجب شد که بسیاری از محصوالت وی افزود: شرایط جوی و بارش.تومان در بازار کرد 300فرنگی با نرخ 

ین امر افزایش بی رویه قیمت و گالیه مندی مصرف کنندگان را به همراه جالیزی از جمله گوجه فرنگی آسیب ببیند که درنهایت ا

شادلو با بیان اینکه بازار پایدار به صالح تولیدکننده و مصرف کننده است، عنوان کرد: قانون الگوی کشت برای تولید پایدار .داشت

 .باید مد نظر قرار گیرد تا شاهد افت و خیز بی رویه قیمت در بازار نباشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/6063231/%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%8 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 دالیل نوسانات قیمتی گوشت در بازار

کشورهای همسایه باز است، اما هنوز نوسان قیمتی در بازار داخلی این محصول از بین در حالی که راه برای واردات گوشت گرم از 

 .نرفته است

به گزارش خبرنگار ایانا، بازار گوشت از سال گذشته افت و خیزهای فراوانی را تجربه کرده است. این نوسانات، اخالف نظرهایی را در 

باعث شد که بر اساس آن، گروهی معتقد به صدور مجوز برای واردات گوشت گرم اندرکاران تولید و توزیع دام و گوشت میان دست

های خارجی در ایران باز کنند. با این حال، خواستند جایی برای گوشتبودند و گروه دیگر، تولید داخلی را مکفی دانسته و نمی

 مجوز واردات صادر شد تا بلکه آتش شتاب قیمت گوشت، کمی فروکش کند.

گذرد، اما هنوز منحنی قیمت گوشت در بازار داخلی میل به افزایش دارد اینکه بیش از یک ماه از آغاز سال جدید میبا وجود 

ها قیمت گوشت در هفته اخیر افزایش بینی.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، امروز در همین ارتباط به ایانا گفت: برخالف پیش

هزار تومان  39ای که اکنون شقه بدون دنبه، حداقل ان در هر کیلوگرم باال رفت. به گونهتوم 500هزار و هزار تا یکیافت و بین یک

ت، یافهای گذشته در این مقطع زمانی، معموال قیمت گوشت کاهش میاصغر ملکی، با اشاره به اینکه سالرسد.علیبه فروش می

وجو کرد. به های مطلوب منطقه غرب کشور جستو بارش عنوان کرد: دلیل این افزایش قیمت را باید در سیل منطقه آذربایجان

عبارتی سیل، موجب مختل شدن زندگی دامداران منطقه آذربایجان شد و از این رو تعداد دام، رو به افول گذاشت. از طرفی نیز، با 

بتی برای فروش ندارند و ترجیح برخورداری از علوفه مرغوب و رایگان در مناطقی مانند ایالم، کرمانشاه و سرپل ذهاب، دامداران رغ

 دهند دام خود را بیشتر تعلیف کنند تا وزن بگیرد.می

ز معموالً آماری که ا"ها واقعیت نداشته باشد، مدعی شد: ملکی با بیان اینکه موضوع انباشتگی ممکن است در بسیاری از دامداری

یل ترین دالشود. این انحراف، که یکی از مهماست که کشتار میشود، اشتباه بوده و کمتر از مقداری ها منتشر میطرف کشتارگاه

 گذاریآن فرار از قوانین مالیاتی است، به دست مسئوالن متولی رسیده و آنها نیز بر اساس اطالعات موجود روی کاغذ، سیاست

هزار رأس دام سبک  10معین،  شود در یک دوره زمانیوی با ذکر یک مثال، در توضیح این مطلب، ادامه داد: فرض می"کنند.می

ها به دست مسئوالن هزار رأس از این مقدار ذبح شود و مجموع آماری که روی کاغذ از کشتارگاهدر تهران وجود دارد. اگر هشت

 یرسد، چهارهزار رأس را تأیید کرده باشد، در نتیجه نیمی از کشتارها پنهان خواهد ماند. بنابراین در چنین شرایطدامپزشکی می

 شود که دام دچار انباشتگی شده و باید راه صادرات را برای آن گشود.تصور می

شند. ای بفروملکی اظهار کرد: البته دامدارانی که از انباشتگی گالیه دارند، به این دلیل است که دوست دارند محصول خود را گله

اتحادیه گوشت گوسفندی در بخش دیگری از سخنانش، با  پذیرد.رئیسدر حالی که خرید دام در تهران به صورت تفکیکی انجام می

ر شود که نیمه دوم هن موضوع صدمات سنگینی به دامپروری زده و موجب می، گفت: متاسفانه ایکشتار بره شیریانتقاد شدید از 

 آل رسیده و حداقل یک بره از خود به جا بگذارند، سپس کشتار شوند.سال کشور با کمبود مواجه شود. زیرا این ها باید به وزن ایده

براین کنترل آن ها کار چندان مشکلی نیست و کشتارگاه وجود دارد. بنا 11به گفته ملکی، در محدوده استان تهران، حداکثر 

 رویه بره شیری جلوگیری کند.تواند با گماردن مامور در این واحدها از کشتار بیدامپزشکی می

وع توان برای این موضزایی از چهار سال گذشته رونق گرفته، گفت: سه دلیل را میهای ماده تا قبل از برهوی با بیان اینکه ذبح بره

ها به خاطر تر است، مادهتومان در هر کیلوگرم ارزان 500هزار و هزار تا یکرد؛ بره ماده نسبت به بره نر، به اندازه یکمطرح ک
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گرم دنبه  200ها یک کیلو و تر هستند و جنس نر حدود سه کیلوگرم دنبه دارد، در حالی که مادهگرم سبک 300فیزیولوژی بدنی 

تر بیاورد. این در حالی است که گوشت آن ها های ماده را پایینت به دست هم داده تا قیمت برهدارند. بنابراین عوامل فوق دس

های شیری کم سه تا چهارهزار رأس از برهرسد.ملکی در پایان افزود: روزانه دستهای نر به دست مشتری میقیمت با گوشت برههم

 رسد./بندی به مصرف میهای بستهرکتدرصد آن در ش 90شود که حدود ها کشتار میدر کشتارگاه

http://www.iana.ir/fa/news/43138/%D8%AF%D9%84%D 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 برزیل کذب است توقف واردات گوشت از

مللی ها تحت نظر بازرسین بین المدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: در شرایط کنونی واردات گوشت برزیلی از بهترین کشتارگاه

 .شود از این رو جای هیچ گونه نگرانی وجود نداردانجام می

چندی است که توقف واردات گوشت قرمز  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

این درحالی است که بنا به تاکید وزیر جهاد کشاورزی .ه پا کرده استها بها از جمله برزیل سرو صدای زیادی در رسانهبرخی کشور

های مشکلدار برزیل جز کشتارگاه هایی که با ایران قرار داد بستند، نیستند و از طرفی به سبب حضور ناظران مبنی بر آنکه کشتارگاه

، ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در علیرضا. بهداشتی مقیم در کشورهای صادرکننده نگرانی در این زمینه وجود ندارد

توقف واردات گوشت قرمز از برزیل را بی مورد دانست و اظهار کرد: طی پنج ماه اخیر  صنعت، تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگار 

ا را ممنوع ههای به عمل آمده خرید از این کشتارگاهکه سازمان دامپزشکی طی بررسیهای برزیل غیر بهداشتی بودند برخی کشتارگاه

ها تحت نظر بازرسین بین المللی، نمایندگان وی افزود: در شرایط کنونی واردات گوشت از برزیل از بهترین کشتارگاه.اعالم کردند

 .شود از این رو جای هیچ گونه نگرانی وجود نداردک انجام میسازمان دامپزشکی، نماینده ولی فقیه در وزارتخانه و نظارت دامپزش

به گفته، ولی برخی افراد با صحبت هایی مبنی بر ممنوعیت واردات گوشت از برزیل اطالعات فردی درستی ندارند و تنها از سر غرض 

 .نمایندورزی چنین اظهاراتی را مطرح می

 واردات ایمن گوشت از برزیل***

گفت:طی چند ماه گذشته برخی  صنعت، تجارت و کشاورزی  عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگارعلیرضا 

 .ندهای صورت گرفته شناسایی و تعطیل شدهای برزیل تخلفاتی در کشتار و ... داشتند که طی بررسیکشتارگاه

گیرد، افزود: با توجه به نظارت سازمان دامپزشکی و وی با اشاره به اینکه واردات گوشت از برزیل طبق ضوابط و مقررات صورت می

 .نماینده، ولی فقیه بر ذبح شرعی و کیفیت گوشت جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر واردات گوشت از برزیل وجود ندارد

 برزیل نداریم مشکلی در واردات گوشت قرمز از***

بیان کرد: واردات گوشت از  صنعت، تجارت و کشاورزیمسعود محمدیان مدیر کل قرنطینه سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار 

س از ها متوقف شد که مجددا پاز کشتارگاه ها برای مدتی به سبب شناسایی و کسب اطالعاتبرزیل به سبب تخلف برخی کشتارگاه

 .های سازمان واردات با حضور ناظرین دامپزشکی آغاز شدها با رعایت دستورالعملاتمام بررسی

 وی با اشاره به اینکه عالوه بر ناظرین بهداشتی نماینده، ولی فقیه وزارتخانه بر مراحل کشتار نظارت دارد، بیان کرد: اوایل سال گذشته

ها رگاهها و واردات از سایر کشتاها در سیستم انجماد مشکالتی داشتند که در شرایط کنونی با بستن آن کشتارگاهکشتارگاه برخی

 .تحت نظارت جای هیچ گونه نگرانی نیست چرا که تا کنون گزارشی اعالم نشده است

p://www.yjc.ir/fa/news/htt6056998/%D8%AA%D9%88%D9 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 تریمیافته عقبکیلوگرم از کشورهای توسعه 11درصدی سرانه مصرف مرغ، طی شش سال/ حدود  14افزایش 

صورت ساالنه با شیبی مالیم افزایش یافته و به بهروست، اما میزان مصرف نیز هرچند اکنون تولید گوشت مرغ با مقداری مازاد روبه

 .های آینده به میزان مصرف کشورهای توسعه یافته نزدیک خواهد شداحتمال زیاد در سال

صورت ساالنه با شیبی مالیم روست، اما میزان مصرف نیز بههرچند اکنون تولید گوشت مرغ با مقداری مازاد روبه

 های آینده به میزان مصرف کشورهای توسعه یافته نزدیک خواهد شد.د در سالافزایش یافته و به احتمال زیا

به گزارش خبرنگار ایانا، گوشت مرغ، یکی از محصوالت پروتئینی است که اتفاقاً مردم ایران تمایل بیشتری نسبت به مصرف آن 

رسد، میزان مصرف سرانه در نظر میتوجه به کند، اما آنچه که قابلدارند. اگرچه تولید و مصرف این محصول، هرساله تغییر می

درصد  14کیلوگرم به ازای هر نفر بوده، با  22.9که  89های گذشته است. طبق جداول منتشر شده، سرانه مصرف از سال سال

 رسیده است. 94کیلوگرم در سال  26.05افزایش به 

رسد، اما باید کیلوگرم می 37ی توسعه یافته به بیش از دهند مصرف سرانه در کشورهااین در حالی است که برآوردها نشان می

 کیلوگرم بیشتر است. 12کیلوگرم را ثبت کرده، حدود  15اعتراف کرد که مصرف داخلی نسبت به متوسط جهانی که 

 های مختلفتولید گوشت مرغ و مصرف سرانه آن طی سال

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 سال

تولید گوشت مرغ 

 تن()هزار 
1666 1783.4 1871 1967 1966.7 1123 

مصرف سرانه 

 )کیلوگرم(
22.9 24.4 25.21 25.16 25.48 26.05 

 

 94نحوه محاسبه میانگین مصرف سرانه گوشت مرغ در سال 

 گیریواحد اندازه مقدار شرح

 قطعه میلیون 210یک میلیارد و  94کل تولید جوجه یکروزه گوشتی در سال 

 قطعه میلیون 89یک میلیارد و  درصد تلفات 10پس از کسر 

کیلوگرم مرغ  2.6وزن مرغ زنده تولیدی با متوسط 

 برای هر قطعه جوجه
 کیلوگرم هزار 400هزار و  831دو میلیارد و 

 کیلوگرم میلیون 123دو میلیارد و  درصد افت در کشتارگاه 25پس از کسر 

 کیلوگرم میلیون 71 صادرات گوشت مرغ

 کیلوگرم هزار 550میلیون و  52دو میلیارد و  مرغ مصرف شده در کشورکل گوشت 

 نفر هزار 800میلیون و  78 94جمعیت ایران در پایان سال 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 کیلوگرم 26.05 مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور

 منبع جداول: انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه

http://www.iana.ir/fa/news/43022/%D8%A7%D9%81%D8%B2 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 است آخرین وضعیت نرخ مرغ و مشتقات آن/گرانی مرغ در راه

 .یوسف خانی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعالم کرد

باشگاه خبرنگاران گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

 400هزار و  4تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  400از کاهش ، جوان

تومان  600هزار و  6هزار تومان و خرده فروشی  6، تحویل درب واحدهای صنفی 850هزار و  5،مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .است تومان 600  هزار و 6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  600هزار و  5وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته .است

هزار و  2، سینه بدون کتف 500هزار و  11یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افرود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

تحادیه پرنده و ماهی در خصوص وضعیت نرخ مرغ طی روزهای آتی در بازار تصریح رئیس ا.هزارتومان است 15، فیله مرغ 500

 .کرد: با توجه به افزایش تقاضا در ابتدای ماه احتمال افزایش قیمت مرغ از روز شنبه وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/1276056/%D8%A2%D8%AE%D8 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 درصدی مواد پروتئینی کذب است 50قیمت مرغ بازهم پر کشید/ ارائه تخفیف 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران   صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

، مرغ 400هزار و  4تومانی مرغ آماده به طبخ خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  100از افزایش  جوان،

 .تومان است 750هزار و  6و خرده فروشی سطح شهر  150هزار و  6های صنفی ، توزیع درب واحد6آماده به طبخ درکشتارگاه 

 .تومان است 750هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  750هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

و فیله  500هزار و  12، سینه بدون کتف 500هزار و  11یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

قاضا بیان کرد: افزایش نسبی تقاضا در رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص دالیل افزایش قیمت ت.هزار تومان است 15مرغ 

تومانی  100شود که در روزهای آتی نرخ مرغ با تلورانس افزایش تومانی قیمت شد و پیش بینی می 100ابتدای ماه موجب افزایش 

ای تصریح کرد: با توجه به آنکه مجموع مواد های زنجیرهدرصدی فروشگاه 50تا  30وی با انتقاد از تخفیف مواد پروتئینی .روبرو شود

درصدی کذب است و در برخی مواقع احتمال عرضه مرغ  50تا  30پروتئینی بیش از ده درصد سود ندارد از این رو ارائه تخفیف 

 .کیفیت وجود داردبی

http://www.yjc.ir/fa/news/6057878/%D9%82%DB%8C%D9%85 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 آیدشرکت هواپیمایی خدمات ویژه به کمک کشاورزان می

این شرکت به کمک  نامه جدید شرکت هواپیمایی خدمات ویژه و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،بر اساس تفاهم

به گزارش ایانا، این تفاهم نامه در جهت توسعه ارائه خدمات هواپیمایی در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از .آیدکشاورزان می

ظرفیت های اجرایی در این بخش و حرکت در مسیر تحقق اهداف تبیین شده در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به امضاء 

ه است.اهدافی که در تفاهم نامه جدید شرکت هواپیمایی خدمات ویژه و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور دو طرف رسید

پیش بینی شده است عبارتند از، همکاری دو جانبه و ایجاد بستر مناسب در زمینه ارائه خدمات هوایی به بخش کشاورزی، 

و ارتباطات بین المللی، همکاری در برگزاری همایش و کارگاه های  بهرمندی طرفین از توانمندی های پژوهشی، کتابخانه ای

 مشترک آموزشی، تخصیص فضای مناسب نشریاتی و وبگاهی و برگزاری نشست ساالنه مشترک تخصصی است.

مهم بر اساس این گزارش، هر یک از طرفین برای تحقق به اهداف یادشده اقداماتی را پیش بینی و عملیاتی خواهند کرد که از 

ترین آن ها می توان به ارائه آموزش های الزم، تعریف و تدوین راهکارهای اجرایی و توسعه ارائه خدمات هوایی کشاورزی، برنامه 

ترویجی و  –ریزی جهت کارگاه ها و سمینارهای آموزشی استان و شهرستان، همکاری در تهیه و تامین مواد و منابع آموزشی 

کرد.همچنین طرفین با ایجاد کارگروهی مشترک، زمینه اجرایی مفاد توافق نامه و تدوین دستور العمل تامین نیازهای آماری اشاره 

 ها و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را فراهم خواهند کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/43099/%D8%B4%D 
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 متفرقه
 فارس - ۹۶/۰۲/۰۲ : تاریخ

 اندازی کرد  توان راهای اندک میچه مشاغل خانگی با نیاز سرمایه

نفر با پاک کردن سبزی یکی از فعاالن عرصه مشاغل خانگی  10زایی برای راه اندازی کارگاه سبزی پاک کنی/ اشتغال 100صفر تا 

  .خانم سرپرست خانواده اشتغالزایی نماید 10برای توانسته  در استان البرز، با پاک کردن سبزی

، یکی از فعاالن عرصه مشاغل خانگی در استان البرز آقای سعدی قزروبی کارافرین با ذوقی است که با خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .نمایدخانم سرپرست خانواده اشتغالزایی  10ها توانسته برای سبزی

بندی سبزی سرمایه زیادی های آماده خرید هستند. بستهدیگر کسی حوصله سبزی پاک کردن ندارد و همه به دنبال بسته

 .خواهد ولی سود سرشاری داردنمی

و ود شبندی سبزی از ابتدا تا انتها دارای مراحل مختلفی است و تا هر مرحله ای که مشتری مایل باشد این فرایند طی میبسته

 . شودحاصل آن به مشتری تحویل داده می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960202000496 
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 شوندکننده حق سرویس پلمپ میواحدهای دریافت 

 .های متخلف دریافت کننده حق سرویس هشدار پلمپ دادحسینی تبریزی به چلو کبابی

 غیر به اشاره با ناصر حسینی تبریزی رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

درصد ارزش  9 دریافت به مجاز فقط غذا کننده عرضه واحدهای: افزود هاچلوکبابی و هارستوران در سرویس حق دریافت بودن قانونی

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی تهیه غذا عالوه برمنع قانونی برای .افزوده همراه با هزینه تأیید شده غذا از سوی اتحادیه هستند

توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با سرویس، مجاز به دریافت مالیات ارزش افزوده هم نیستند، گفت: مردم میدریافت حق 

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورش، واحدهای صنفی فعال .تماس گرفته و شکایت خود را ارائه دهند 86027259های شماره

ها از سوی اتحادیه برای مواد اولیه چلوکباب و چلو خورشت در همه ررسی قیمتمرکز اعالم کرد و ادامه داد: ب 200دراین بخش را 

 .جای شهر یکسان است و علت تفاوت قیمت غذا در نقاط مختلف شهر خدمات و محل ارائه غذاست

http://www.yjc.ir/fa/news/6063410/%D9%88%D8%A7%D8%AD 
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 مرکبات
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 افزودهزراعت در کشاورزی و نقش آن در اشتغال و ارزش

 فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی 

های مرتبط به آن است. افزوده و اشتغال اهمیت و سهم دارد زراعت و فعالیتارزش های کشاورزی که در ایجاد شرق : یکی از فعالیت

ور طها بهشود. این فعالیتهای بخش زراعت مربوط به تولید محصوالت زراعی است که شامل کاشت، داشت و برداشت میفعالیت

های غیرمستقیم بخش زراعت شامل صنایع فراوری و فعالیتدر کنار آن مشاغل و  .شوندافزوده و شغل میمستقیم باعث ایجاد ارزش

ها ها، خدمات )مالی، بهداشتی و مراقبتی، مشاوره، حمل و نقل، زیرساختآالت و تولید نهادهبازیافت، صنایع مرتبط با ساخت ماشین

دگان و فروشندگان بوده که در زنجیره کننمانند انبارداری و سردخانه و از این قبیل(، بازرگانی و تجارت )داخلی و خارجی(، توزیع

کند. افزوده میپردازد ایجاد شغل و ارزشعرضه هر محصول به فعالیت مشغول هستند. در این زنجیره هر بازیگری که به فعالیت می

 .وری و ایجاد درآمد و اشتغال این سیستم در عملکرد مناسب هر بازیگر زنجیره نهفته استمسلما کارایی، بهره

شود که همه اجزا در درون زنجیره به خوبی تعریف شده، وظایف آن مشخص و ی این زنجیره شغل و درآمد پایدار ایجاد میزمان

های توسعه شغلی و توان فرصتدر این زنجیره است که می.مدار بوده و سیستم نظارت و ارزیابی مستمر وجود داشته باشدقانون

ریزی کرد و راهبرد نوشت؛ برای نمونه در این زنجیره به چه برآورد و برای آن برنامه های اقتصادی رادرآمدی و توسعه فعالیت

ر ها را به طور مؤثر و کارآمد و بتوان این فعالیتهای موجود و آمایش سرزمین( و چگونه میهایی نیاز است )با توجه با قابلیتفعالیت

در ایجاد های بخش زراعت نقش مهمیش کشاورزی ایران نیز فعالیتاساس اصول توسعه پایدار ایجاد کرده و توسعه داد.در بخ

میلیارد ریال  239هزارو  898 از  1391که بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده بانک مرکزی در سال طوریبه  ...افزوده داردارزش

ه ارزش تولید بخش زراعت بوده که در میلیارد ریال مربوط ب 976هزارو  466 حدود در  ارزش تولید بخش کشاورزی به قیمت جاری

دهد ن مینشا مرکزی  افزوده اطالعات بانکاز منظر ارزش.درصد ارزش تولید بخش کشاورزی را از آن خود کرده است 52حدود 

 267هزارو  351افزوده این بخش به قیمت جاری در حدود میلیارد ریال ارزش 475هزارو  558از   1391بخش کشاورزی در سال 

افزوده بخش کشاورزی را از آن خود کرده است. درصد ارزش 63افزوده بخش زراعت بوده که در حدود لیارد ریال مربوط به ارزشمی

افزوده بخش کشاورزی دارد. اگر در ایجاد ارزشهای مستقیم بخش زراعت نقش مهمیشود فعالیتطور که مشاهده میهمان

 از یشب  ره عرضه محصوالت کشاورزی نیز محاسبه شده و به این رقم اضافه شود طبیعتاهای غیرمستقیم زنجیافزوده فعالیتارزش

ریزی برای توسعه مشاغل پایدار در بخش های بنیادی برنامهضعف از یکی بارهاین در آماری اطالعات نبود. بود خواهد موجود رقم

 سرشماری اطالعات اما نیست؛ موجود کشاورزی بخش هایفعالیت تفکیک به اشتغال اطالعات دیگر سوی  از .کشاورزی است

اند، بدون درنظرگرفتن هبود مشغول زراعت فعالیت به که کشاورزی هایبرداریبهره تعداد که است آن از حاکی 93 سال کشاورزی

بخش زراعت  های بخش کشاورزی مربوط بهبرداریدرصد بهره 72هزار واحد است؛ یعنی در حدود  482ای دوهزارو کشت گلخانه

 در شاغل انسانی نیروی اگر که بوده کار به مشغول زراعت بخش در نفر یک حداقل که دهدمی نشان هابرداریبهره تعداد  است.

اما همین رقم هم نشان از آن دارد که .کرد صحبت زراعت بخش در اشتغال تعداد درباره توانمی شود، محاسبه  هایبرداربهره

برداران دهنده آن است که بهرهدارد. از سوی دیگر اطالعات دیگر این سرشماری نشانهای زراعت در ایجاد شغل نقش مهمیفعالیت

های زراعی بخش کشاورزی ایران است؛ زراعی بخش کشاورزی کوچک مقیاس هستند که این یکی از خصوصیات مهم فعالیت

برداران کمتر از پنج هکتار در حدود درصد و تعداد بهره 24،2برداران زراعی کمتر از یک هکتار زمین در حدود که تعداد بهرهوریطبه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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برداران زراعی بخش درصد کل تعداد بهره 67در حدود  زمین هکتار پنج از کمتر بردارانبهره تعداد  درصد است که در مجموع 42.8

های زراعی بخش کشاورزی را به خود اختصاص از زمینپا سهم کمی در این میان کشاورزان زراعی خرده.دهدکشاورزی را تشکیل می

برداران کمتر از پنج هکتار و بهره  درصد اراضی زراعی 1،4برداران زراعی کمتر از یک هکتار زمین در حدود که بهرهطوریاند؛ بهداده

درصد کل اراضی  16.5برداران کمتر از پنج هکتار زمین در حدود درصد اراضی زراعی را دارا بوده که درمجموع بهره 15در حدود 

ز ش زراعی ابرداران یکی دیگر از موضوعات مهم در توسعه بخزراعی بخش کشاورزی را در اختیار دارند. توزیع اراضی زراعی بین بهره

اینکه مشکالت و موانع توسعه اشتغال و .طلبدافزوده است که در کنار سایر موضوعات توجه خاصی را میمنظر اشتغال و ارزش

ر تواند دها در اقتصاد ملی چه بوده، میافزوده در بخش زراعت کشاورزی چیست و رویکرد جهانی برای ارتقای سهم این فعالیتارزش

 .شودارتقای این بخش در اقتصاد ملی مفید فایده باشد که در نوشتار آینده به آن پرداخته میهای ریزیبرنامه

http://www.iana.ir/fa/neنws/42970/%D8%B2%D8%B1% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 تغییر کاربری غیرمجاز در تعطیالت فروردین 4883اخطار به 

سازمان امور اراضی کشور چند سالی است که با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایام نوروز و همچنین آگاه 

های زراعی و باغی، طرح های صیانت از عرصهرای ضرورتسازی مردم در خصوص قوانین و مقررات این حوزه و فرهنگ سازی ب

های گشت حفاظت اراضی و سامانه ارتباطات مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی در تعطیالت نوروزی را با ساماندهی تمامی اکیپ

ماه الع رسانی امور اراضی، به گزارش ایانا از پایگاه اط.کنددر ایام پایانی اسفند ماه تا انتهای تعطیالت نوروز، اجرایی می 131

های زراعی افزایش پیدا ها و زمینفروردین و ایام تعطیالت نوروز یکی از مقاطعی است که معموال ساخت و سازهای غیرمجاز در باغ

و  اتهای زیادی از ادارکند. از جمله دالیل اصلی این پدیده نیز فراغت بیشتر افراد در این ایام خاص و همچنین تعطیلی بخشمی

کنند از این فرصت در راستای اهداف خود استفاده کنند. از این رو نهادها دولتی است که سودجودیان و دالالن معموال سعی می

گیری یا اقدام به خرید زمین های خانوادگی و در جریان دید و بازدیدها معموال تصمیمهای نوروزی، در جمعاست که در مسافرت

کند. سازمان امور اراضی کشور چند سالی است که با هدف ی و دیگر ساخت و سازها افزایش پیدا میکشاورزی با هدف ویالساز

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این ایام و همچنین آگاه سازی مردم در خصوص قوانین و مقررات این حوزه و 

رح حفاظت از اراضی کشاورزی در تعطیالت نوروزی را با های زراعی و باغی، طهای صیانت از عرصهفرهنگ سازی برای ضرورت

در ایام پایانی اسفند ماه تا انتهای تعطیالت  131های گشت حفاظت اراضی و سامانه ارتباطات مردمی ساماندهی تمامی اکیپ

ابطه گفتگویی انجام نژاد، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان در این رکند. فرید صیدینوروز، اجرایی می

 داده است:

 هدف از اجرای طرح حفاظت از اراضی در تعطیالت نوروزی چه بوده است؟

ها و تجربه چند ساله ما در سازمان نشان داده است که معموال در ایام تعطیالت نوروز اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در باغ

ان این ایام را به فرصتی برای تطمیع شهروندان جهت خرد شدن اراضی کند و برخی سودجویهای زراعی افزایش پیدا میزمین

کنند. بر این اساس هدف اصلی سازمان برای اجرای طرح کشاورزی، خرید و فروش قطعات و تغییرکاربری غیرقانونی تبدیل می

ازی سربری اراضی کشاورزی، آگاهشود، جلوگیری از تغییر کاحفاظت از اراضی کشاورزی در تعطیالت نوروزی که هر ساله انجام می

های کشور است تا سودجویان نتوانند در های زراعی و باغمردم در خصوص قوانین و مقررات و فرهنگ سازی برای صیانت از زمین

های حفاظت اراضی زمان تعطیالت نوروز دست به اقدامات غیرمجاز خود بزنند. در اجرای این طرح چند سالی است که گشت

های دولتی در تعطیالت هستند، ماموران فعالیت را در ایام تعطیالت نوروزی دارند. یعنی زمانی که تقریبا نیمی از ارگان بیشترین

 در این زمان با حضور و فعالیت 131های گشت و کارکنان سامانه های امور اراضی سراسر کشور، اکیپجهاد کشاورزی و مدیریت

 .آمیز هم بوده استشوند و خوشبختانه این اقدامات موفقیتری میمستمر خود مانع تخلفات تغییرکارب

ها در اجرای برنامه نوروزی حفاظت اراضی کشاورزی چگونه های امور اراضی استانارزیابی شما از عملکرد مدیریت

 است؟

ها امور اراضی استان هایهای استانی در مجموع مثبت بوده است و مدیریتعملکرد همکاران سازمان در سطح ستاد و مدیریت

ها فعال و پاسخگوی در همه استان 131اند. در این مدت هم سامانه بیشترین همکاری را با ستاد سازمان امور اراضی کشور داشته

یعنی بیش از دو هفته در تمامی  1396فروردین  13تا  1395اسفندماه  28های حفاظت اراضی از های مردم بود و هم گشتتماس
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اسفند  25ها از روز اسفند و اول فروردین مشغول فعالیت شبانه روزی بودند. حتی برخی از استان 30در روزهای تعطیل  ایام حتی

 .روز و ستادها نیز در سطح استان و مرکز فعال بودند 18اجرای طرح حفاظت نوروزی را آغاز کردند و 

 اند؟جرای این طرح در سطح کشور فعال بودهچه تعداد اکیپ گشت و مامور حفاظت اراضی در طول دوره زمانی ا

اکیپ گشت در این  600ای در ایام نوروز اعالم کردند در مجموع حدود طور که رییس سازمان امور اراضی کشور در مصاحبههمان

ابتدای طرح تا نفر مامور به صورت فعال و روزانه از  787اکیپ گشت ویژه شامل  453ایام مشغول فعالیت بودند که از این تعداد 

و سایر امکانات و تجهیزات  GPS روز پایانی تعطیالت نوروزی عملیات حفاظتی داشتند. تمامی خودروهای گشت مجهز به سیستم

ها و اقدامات آنها مرتبا هم در الزم برای رصد اراضی بوده و چه در ایام طرح حفاظت نوروزی و چه در طول سال موقعیت گشت

شود. مجموع پیمایش خوروها در ایام اجرای طرح در سازمان کنترل و رصد می 131وی مرکز کنترل سامانه مرکز استان و هم از س

 .خودروها ثبت شده است gps هزار کیلومتر بوده که این رقم توسط سیستم 584حفاظت نوروزی بالغ بر 

 های گشت در این مدت چگونه بوده است؟عملکرد اکیپ

های کشاورزی اثر بازدارندگی و آگاهی بخشی به مردم است به ها در سطح عرصهلیت مستمر گشتیکی از دستاوردهای اصلی فعا

شود. به ها میای که همین حضور مستمر همکاران ما در عرصه به خودی خود باعث کاهش تخلفات و کم شدن تغییرکاربریگونه

شوند اراضی کشارزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی می بیان بهتر در واقع نیروهای ما با هدف پیشگیری وارد عرصه حفاظت از

نفع را از خسارات احتمالی به اراضی کشاورزی آگاه سازند و اطالع رسانی به موقع برای حفظ سرمایه ملی و سرمایه خود تا افراد ذی

ات، توقف ساخت و سازهای غیرمجاز و کشاورزان انجام شود.در کنار این هدف پیشگیرانه و بازدارنده، شناسایی و برخورد با تخلف

مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی  883ای که در مجموع چهار هزار و شود . به گونهتشکیل پرونده برای متخلفان نیز انجام می

ات مورد از این تخلف 196های کشور شناسایی و برای متخلفان اخطار صادر شده است که در دوهزار و کشاورزی در سطح استان

غیرمجاز، مستقیما اخطاریه تخلف از سوی کارشناسان و نیروهای گشت به متخلفان در حین انجام تغییرکاربری ابالغ شده و حدود 

 .اند و اخطاریه الصاقی صادر و یا به آدرس فرد ارسال شدها نیز متخلفان در محل حاضر نبودهمورد از شناسایی 687دو هزار و 

مورد توقف عملیات اجرای ساخت و ساز به کمک نیروهای تالشگر جهاد  760، بالغ بر یک هزار و 1396در ایام تعطیالت نوروز 

مورد ادوات جرم که شامل تجهیزات، بیل و غیره  227ایم. در اجرای این طرح همچنین کشاورزی و عوامل نیروی انتظامی داشته

ماده  2شریف کشورمان اطالع داشته باشند که در اجرای تبصره خوب است مردم .آوری شده و برابر مقررات رفتار شده استجمع

 ایشود اگر اخطاری داده شده و توجهها در مواردی که تخلف تغییرکاربری شناسایی میقانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ 10

ی به طور مستقیم وارد عمل شده و توانند با اخذ دستور قضایبه آن اخطار نشود، سازمان امور اراضی و ماموران جهادکشاورزی می

مورد  926ساخت و ساز را متوقف و قلع و قمع کند. در این راستا در مدت زمان اجرای طرح نوروزی حفاظت اراضی کشاورزی 

با اخذ  10ماده  2مورد در اجرای تبصره  822ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی قلع و قمع شد که از این میزان 

 .مورد نیز در اجرای احکام قضایی صادره بود 114قضایی و دستور 

 اند؟هایی بیشترین فعالیت را در اجرای طرح حفاظت نوروزی داشتهچه استان

های کشاورزی بیشترین فعالیت را اند. ولی با توجه به حجم فعالیت و سطح عرصهها در ایام نوروز امسال فعال بودههمه استان

های ذی نقش حفاظتی، اشت. در استان خراسان رضوی و با همکاری گسترده تمامی نهادها و دستگاهاستان خراسان رضوی د

مورد شناسایی تغییر کاربری و صدور اخطاریه انجام شد. بعد از آن  133نظارتی، انتظامی و قضایی در این مدت مجموعا دو هزار و 

 257ر اخطاریه در رتبه دوم استانی بوده است و استان اصفهان نیز با مورد شناسایی تغییر کاربری و صدو 450استان مازندران با 
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طور که به خوبی مشخص است مورد توقف عملیات اجرایی در رتبه سوم قرار داشت. همان 173مورد شناسایی و اخطاریه و 

های گردشگرپذیر مانند تانها و مزارع کشاورزی در این ایام در اسبیشترین حجم شناسایی تخلفات تغییرکاربری و تخریب باغ

 .خراسان رضوی و مازندران بوده است و به عبارت بهتر این دو پدیده با هم رابطه مستقیم دارند

و میزان مشارکت مردم در حفاظت اراضی در سال گذشته و ایام نوروز چگونه بوده  131نقش سامانه ارتباطات مردمی 

 است؟

ش مشارکت مردم در راستای حفاظت اراضی کشاورزی و شناسایی تخلفات و همچنین افزای 131هدف اصلی ایجاد سامانه تلفنی 

ارائه مشاوره و پاسخگویی به سواالت مردم در این حوزه و اخذ نظرات و پیشنهادات مردمی بوده است. در این بین این سامانه طی 

بری اراضی کشاورزی داشته است. در گذشته دو سال اخیر نقش پررنگی در سرعت بخشیدن به کار و مطلع شدن از تغییرات کار

شدند و بعضا تخلفات از دید کارکنان جهادکشاورزی استان خارج بود. اما معموال همکاران ما از اقدامات غیرمجاز دیرتر باخبر می

ایم است توانسته 131شان با سامانه ارتباط مردمی امروز با مشارکت مردم و اطالع رسانی دقیق از سوی آنها که به دلیل آشنایی

 .های اراضی کشاورزی کشور داشته باشیمروند مثبت و خوبی برای جلوگیری از تغییرات غیرمجاز و تغییر کاربری

مورد بوده که  295ثبت شده و به اطالع ما رسیده است، هشت هزار و  131در سامانه  1396هایی که در ایام نوروز مجموع تماس

ورد گزارش تغییر کاربری غیرمجاز بود. عوامل گشت خود را به موقع به محل رسانده و اقدامات الزم م 385از این رقم یک هزار و 

تماس نیز برای دریافت مشاوره بوده و تماس گیرندگان درباره قوانین و  299انجام شده است. از این میزان حدود یک هزار و 

ورزی، تداخالت اراضی، واگذاری زمین و غیره سوال داشتند که های کشامقررات مربوط به کاربری اراضی، خرید و فروش زمین

مورد تقدیر و تشکر از عملکرد سامانه و اطالع رسانی به ستاد و سازمان بوده و بخشی از  592اند، کارشناسان ما پاسخگو بوده

و غیره بوده که همکاران توجیه  های دیگر مانند منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی شهریها نیز مربوط با تخلفات در حوزهتماس

 .ربط گزارش دهندگونه موارد را به مراجع ذیاند که اینشده

 های آینده چیست؟برنامه سازمان برای گسترش حفاظت از اراضی کشاورزی در سال جاری و سال

ری برای افراد سودآوری های کشاورزی یک امر مستمر است و تا زمین هست و امکان تغییر کاربحفاظت زمین و به خصوص زمین

گیرد. به اعتقاد ما جرم تغییر کاربری و نابودی اراضی از جمله اراضی کشاورزی کمتر از جرایم دارد، حفاظت زمین صورت می

مربوط به قاچاق کاال و حتی مواد مخدر نیست. بنابراین حفاظت از اراضی کشاورزی در کنار تالش برای تسهیل شرایط برای 

های حفاظتی سازمان های اساسی سازمان است و گسترش برنامهدکنندگان واقعی بخش کشاورزی همچنان از اولویتحمایت از تولی

شود. ارتقای مجموعه حفاظتی در اختیار از طریق افزایش کمی، توسعه سخت افزاری و نیز با دقت و حساسیت بیشتری دنبال می

های سازمان در سال جدید توانمندسازی و ارتقاء آموزش ماموران گشت از برنامهافزاری سامانه، بهبود کیفی و تجهیز خودروها ونرم

ها که وسعت بیشتری دارند، پوشش ها یک خودرو وجود دارد و کمبود نیرو داریم و در برخی شهرستاناست. در برخی شهرستان

 .این کمبودها رفع شودطور کامل صورت نگرفته است که طبیعتا پیگیر هستیم که ها و نیروها بهدادن گشت

های موجود را در ها، گشتهای الزم، استفاده از تجارب سایر دستگاهبه لحاظ ساختاری در حال پیگیری هستیم که با اخذ موافقت

 .قالب یگان رسمی، با کادر و لباس فرم و اعتبارات مشخص ساماندهی کرده و اثرگذاری خود را افزایش دهیم

سازی حفظ اراضی و افزایش مشارکت مردم تا چه حد بوده ترویج و اطالع رسانی در فرهنگمیزان اثرگذاری اقدامات 

 است؟
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رسانی برای طبیعتا در کنار مجموعه اقدامات حقوقی که اثرات بازدارنده و سلبی دارند، انجام اقدامات ترویجی، آموزشی و اطالع

های زراعی ها و زمینگ سازی در خصوص ضرورت های حفظ باغهای اجتماعی در خصوص قوانین و مقررات و فرهنافزایش آگاهی

های مادی و معنوی و معارض تواند ضمن کاهش تخلفات در این حوزه، هزینههم در کوتاه مدت و هم بلند مدت اثرگذار بوده و می

ا ههای نظارتی در استانستگاههای دهای ما و گزارشاجتماعی ناشی از برخورد ناگزیر دولت با متخلفان را نیز کاهش دهد. بررسی

دهد که در یکی دو سال اخیر تاثیرگذاری برنامه جامع حفاظت اراضی قابل توجه بوده و مجموعه اقدامات سازمان باعث نشان می

 80ها به طور میانگین تا اند، طی این مدت تغییرکاربریشده که در مناطقی که اراضی کشاورزی در معرض بیشترین تخریب بوده

درصد متوقف شده است. به این ترتیب اهداف سازمان برای حفاظت از  100اهش یافته و در برخی مناطق حتی این معضل تا ک

 .اراضی و جلوگیری از تغییرات کاربری به خوبی محقق شده است

ط به سنوات قبل بوده گیرد، عمدتا شروع به تخلف مربوهای اخیر صورت میها وسالهایی که در ماهحتی بخش زیادی از شناسایی

نقش، حمایت دولت و کمک قوه قضائیه و نیروی انتظامی و مضاعف شدن های ذیاست و اکنون با هماهنگی گسترده همه دستگاه

 ای کمبودها حفاظت از این عرصه ها به خوبی در حال انجام استعزم عمومی، علیرغم پاره

http://www.iana.ir/fa/news/43085/%D8%A7%D8%AE%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  تولیدکنندگان گل و /شدهواکنش معاون باغبانی جهاد کشاورزی به شایعه فاکتورسازی باغداران برای خرید نهال اصالح

 شدهنیاز از دریافت یارانه خرید نهال اصالحگیاه زینتی، بی

شده صحت ندارد؛ های اصالحشده از سوی برخی درباره امکان فاکتورسازی باغداران برای دریافت یارانه خرید نهالادعاهای مطرح

 .آنان توجیه مالی نداردها بر عهده خود باغداران است و این امر برای درصد هزینه خرید این نهال 80تا  50زیرا 

ی شده با پایه کشت بافتهای اصالحوگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه نهالمعاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت

ه به جهای سنتی بیشتر است، اما با توها نسبت به نهالهای سنتی دارند، گفت: هرچند قیمت این نهالقیمت باالتری نسبت به نهال

شده کشت بافتی، وزارت جهاد کشاورزی سعی دارد برای حرکت به سوی ایجاد های اصالحوری بسیار باالتر نهالتولید و بهره

 ها تشویق کند.پذیر، با پرداخت یارانه باغداران را به استفاده از این نهالهای تجاری و تولید توجیهباغ

 شودنهال برای هر استان بر اساس رقم، پایه و سطح زیر کشت تعیین و توزیع میمحمدعلی طهماسبی افزود: حجم یارانه خرید 

های دارای مجوز که مورد تأیید مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان حفظ نباتات هستند نیز ضمن اینکه تعداد نهالستان

شده چگونه تعیین دار برای خرید نهال اصالحکامالً مشخص است.وی در پاسخ به این پرسش که میزان پرداخت یارانه به هر باغ

ای که باغ در آن قرار دارد یا در حال احداث است، شود، بیان کرد: این یارانه برای هر باغدار با توجه به نوع و رقم نهال و منطقهمی

 گیرد.درصد از قیمت نهال را دربر می 80تا  50شود و معموالً بین تعیین می

ها قبل از پرداخت یارانه درباره نوع نهال های جهاد کشاورزی استانورزی در امور باغبانی تأکید کرد: سازمانمعاون وزیر جهاد کشا

کنند و بر همین رسند و بر اساس آن میزان یارانه را برای هر باغدار تعیین و اعالم میو سطح زیر کشت با باغداران به توافق می

 شده، سهم خود را براید.طهماسبی با بیان اینکه باغداران باید قبل از دریافت نهال اصالحشواساس میزان یارانه از قبل مشخص می

کنند و پس ها پرداخت کنند، ادامه داد: باغداران ابتدا درصد تعیین شده از سهم خود برای خرید نهال را پرداخت میخرید این نهال

 را خواهند داشت. از تأیید کارشناسان جهاد کشاورزی، امکان دریافت یارانه

شده های انجامریزیوی عنوان کرد: تخلف درباره فاکتورسازی خرید نهال توسط باغداران امری غیرمنطقی و با توجه به برنامه

ناممکن است و هر فردی که نسبت به وقوع این نوع تخلفات اطالعی دارد، مستندات ادعای خود را به جهاد کشاورزی و نهادهای 

های الزم انجام شود.طهماسبی در پایان با تأیید اینکه گل و گیاه زینتی شامل دریافت یارانه نهال دهد تا رسیدگینظارتی ارائه 

نیاز از دریافت یارانه دانست و یادآور شد: بخش خصوصی تولید گل و گیاهان زینتی از شوند، این زیربخش را بیشده نمیاصالح

شده کشت بافتی برخوردار هستند و نیاز به دریافت یارانه ندارند، ضمن اینکه در هیچ الحهای اصقدرت مالی کافی برای خرید نهال

 جای دنیا پرداخت یارانه به خرید نهال اصالح شده گل و گیاه زینتی، کاری مرسوم نیست./

s/http://www.iana.ir/fa/new42996/%D9%88%D8%A7%DA%A9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 عملکرد کشاورزی دولت یازدهم از نگاه دبیرکل خانه کشاورز

عیسی کالنتری، وزیر اسبق کشاورزی اظهار کرد: در حالت کلی عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی مثبت بوده و اقدامات 

اسبی انجام شده است اما مشکل و معضل اصلی که همان کمبود آب و باال بودن مصرف آن در بخش کشاورزی است حل نشده و من

های نوین آبیاری )آبیاری تحت فشار، بارانی و زیرسطحی( مصرف آب در هایی مانند توسعه سیستمرغم اجرای طرحهمچنان علی

های آبیاری کشت و تولید نیز افزایش پیدا کرده و در کنار توسعه این سیستم بخش کشاورزی کاهش پیدا نکرده است، چرا که

 .وری توسعه پیدا کرده استها بدون توجه به افزایش بهرهسازی مصرف آب نشده و این سیستمکمکی به بهینه

شود و در کل این مثبت ارزیابی میهای وزارت جهاد کشاورزی ریزیها و برنامهوی افزود: در حوزه خدمات و پشتیبانی نیز فعالیت

 .های گذشته دولت یازدهم داشته استوزارتخانه عملکرد قابل قبولی طی سال

 محوریاستمرار خودکفایی در گندم نشانه دانش

های گذشته تکرار شده است نیز گفت: اینکه وزارت جهاد دبیرکل خانه کشاورز درباره خودکفایی در تولید گندم که طی سال

رغم کاهش سطح زیر های گذشته تولید گندم را علیاند طی سالمحور توانستهای دانشزی و معانت زراعت آن با برنامهکشاور

های موفق و عملکردهای مثبت این کشت و میزان مصرف آب افزایش دهند و این محصول را به خودکفایی برسانند یکی از کارنامه

ایران به خودکفایی در تولید گندم رسید بلکه سال گذشته نیز این خودکفایی تکرار  1394تنها در سال وزارتخانه است چرا که نه

 .دهد امسال نیز خودکفایی این محصول استراتژیک نیز ادامه داردشد و وضعیت تولید نشان می

های جدید، ایران قیمت میلیون تنی گندم ناشی از 4وی ادامه داد: با توجه به سیاست افزایش قیمت گندم و نان و کاهش ضایعات 

تواند نوسانی مثبت یا منفی یک میلیون تنی داشته باشد، خودکفایی میلیون تنی گندم که می 10ها با تولید حدود تواند سالمی

 .گندم را تکرار کند

 پابرجا بودن مشکل بازار کشاورزی

که  ها شود، چراوانسته در هیچ دولتی حریف بازاریوزیر اسبق کشاورزی اعالم کرد که از پیش از پیروزی انقالب تاکنون کسی نت

برابر فاصله  10درصد یعنی  1000های مردم تا حدود همواره قیمت محصوالت کشاورزی از مبدا تولید و خرید از کشاورزان تا سفره

 .توان گفت دولت یازدهم نیز در این زمینه موفق به ثبت عملکردی مثبت نشده استداشته است و می

ته کالنتری احیای وزارت بازرگانی در این زمینه ضروری است و از وقتی این وزارتخانه حذف و با وزارت صنعت و معدن اقدام به گف

 هستند کنندگانشد، مسائل و مشکالت بازار بدتر از گذشته شد و در این میان تنها کسی که متضرر شده تولیدکنندگان و مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/42975/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 سهم بانک کشاورزی در وضعیت امروز بخش کشاورزی

همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نخستین مرحله از 

کشور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک، استاندار مازندران و روسای شعب این بانک از سراسر کشور، امروز دوم اردیبهشت 

 .ماه در بابلسر برگزار شد

عمومی بانک کشاورزی، نخستین روز از مرحله اول همایش نوبخت طی سخنانی با ابراز خرسندی از حضور به گزارش ایانا از روابط 

در جمع کارکنان این بانک به عنوان نماینده دولت از همکاری صمیمانه، نقش و سهمی که در توسعه اقتصادی کشور دارند تشکر 

رکود و تورم، بخش کشاورزی را یکی از محور های اصلی اقتصاد وی ضمن تشریح عملکرد تیم اقتصادی دولت برای خروج از .کرد

مقاومتی به لحاظ تأمین امنیت غذایی کشور معرفی و خاطر نشان کرد بانک کشاورزی در رشد و توسعه این بخش سهم به سزایی 

کشاورزی، از تالش ها و معاون رئیس جمهوری در خاتمه سخنانش، با اهدای لوح به مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک .دارد

درادامه همایش، اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی به بیان دیدگاه ها و .اقدامات وی و مجموعه کارکنان این بانک قدردانی کرد

مشتریان و بانکداری عمومی »،«اعتبارات و بانکداری شرکتی»نظرات خود در حوزه های مربوطه پرداختند و برنامه های حوزه های 

سط تو« سرمایه انسانی و ساختاری»و « بین الملل»، «مالی و پشتیبانی»،«نظارت،بازرسی و حقوق»،«کداری الکترونیکبان»و 

تطبیق ومبارزه با »کارگاه آموزش با عنوان های  10این گزارش می افزاید، تشکیل .مدیران امور این حوزه ها تشریح شد

، «بانکداری اسالمی، اعتبارات و بانکداری شرکتی»، «دیریت منابع ومصارف، انضباط مالی و م" it الزامات امنیت "،«پولشویی

» ،«توسعه و فروش خدمات الکترونیکی»، «نظارت، بازرسی و امالک تملیکی»، «وصول مطالبات،چالش ها و پیشنهادهای اجرایی»

نقش رئیس شعبه در تقویت رفتار »و « مدیریت عملکرد و بهره وری»، «بازاریابی و تأمین منابع ارزان قیمت برای بخش کشاورزی

در حاشیه برگزاری همایش، نمایشگاهی از آخرین دستاوردها و .از دیگر برنامه های نخستین روز همایش بود« حرفه ای کارکنان

ت با اقدامات اداره کل حراست، اداره کل بازاریابی و فروش خدمات، اداره کل خدمات بانکداری نوین برپا شد که هریک از ادارا

سخنرانی شهیدزاده همچنین ارائه نتایج کارگاه های  .برپایی غرفه و حضور کارشناسان مطلع، پاسخگوی شرکت کنندگان بودند

 آموزشی از سوی نمایندگان این کارگاه ها از اهم برنامه های دومین روز همایش در سوم اردیبهشت ماه خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/42990/%D8%B3%D9%87% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 ای و حل مشکالت بازرگانی داخلیهای زنجیرهفروشگاه

 رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران -محمدرضا مرتضوی 

شده است. تعداد مراکز بزرگ خرید در سطح تهران و شهرهای بزرگ کشور از جمله اقدامات مؤثری در زمینه بازرگانی داخلی انجام

کنند. ای در محصوالت را در تنوع باال و با خدمات بهتر عرضه میهای زنجیرهمشهد، شیراز و تبریز افزایش پیدا کرده است. فروشگاه

ر حال به نظوالت در واحدهای بزرگ اتفاق خوبی برای ساماندهی به وضعیت بازرگانی داخلی است بااینحرکت به سمت عرضه محص

در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم و وجود این تعداد محاسن و البته .من در این زمینه هنوز جای کار زیاد است

معه این است که در سطح خرد شاهد ایجاد واحدهای مستقل تجاری معایبی در اقتصاد دارد. محاسن وجود این واحدها در جا

های مکانیزه و هستیم که مسئول ارائه خدمات به مردم هستند اما از سوی دیگر این واحدهای خرد در مقابل نصب صندوق

عرضه محصوالت مختلف به کنند. این مسئله در واحدهای بزرگ افزوده از فرایند خرید مردم مقاومت میآوری مالیات بر ارزشجمع

 چیزهمه و است فعال افزودهارزش بر مالیات آوریجمع مکانیزه هایصندوق  ایهای زنجیرهشده است. در فروشگاهمردم حل

 جامعه نفع به ایزنجیره هایفروشگاه دیگر و هایپراستار هایپرمی، مثل بزرگ واحدهای اندازیراه. است بررسی و رسیدگیقابل

ی اندازکنیم بیشتر به سمت راهاندازی واحدهای خرد منع نمیکسی را از راهنکه هیچای کنار در است بهتر و است کشور اقتصادی

کنند و برای جبران های گزافی را برای تأمین محل کسب پرداخت میواحدهای صنفی کوچک هزینه.واحدهای بزرگ حرکت کنیم

متر مجبور است ماهیانه  50تا  40نند. یک واحد صنفی در خیابان مطهری با متراژ رساتر به فروش میاین هزینه اجناس را گران

کنند و جبران هزینه باالی اجاره این خریداری می  خانوار از این واحد صنفی 150میلیون اجاره بدهد. ماهانه نزدیک به  35تا  20

فروشد و اگر میلیون جنس می 3تا  2رد روزانه کنند. یک فروشگاه خواحد صنفی روی دوش مردمی است که از آن خرید می

های بزرگ گیرد. این در حالی است که فروشگاهکننده میمیلیون اجاره را جبران کند، این هزینه را از مصرفبخواهد روزی یک

که سربار  هزینه اضافی .میلیارد تومان است 3تا  2.5کنند و حجم معامله آن رقمی بین هزار فاکتور صادر می 18روزانه 

 3های بزرگ که روزانه که در فروشگاهدرصد است درحالی 30تا  25  شودکننده در معامله با یک واحد صنفی خرد میمصرف

 .درصد باشد 3تا  4رسد و حتی ممکن است کمتر از آن یعنی درصد می 10میلیارد فروش دارند، این میزان به 

ی و اجتماعی و به این دلیل که زندگی چند میلیون خانوار را سرپرستی های سیاسواحدهای صنفی کوچک به دلیل حمایت

های مهم در اقتصاد برخوردار هستند. همیشه اصناف در کنند از قدرت مخالفت اجتماعی با تصمیمات بزرگ اقتصادی و جراحیمی

های مکانیزه کنند یا در مقابل نصب صندوقافزوده اعتراض میهای بزرگ و تأثیرگذار اقتصادی ازجمله مالیات بر ارزشمقابل قانون

فروشی بسیار کم است. کنند. امکان کنترل و مدیریت مجهز به علم و تجهیزات روز در سطح تجارت در واحدهای خردهمقاومت می

د است درص 70وضوح آثار این مشکالت را در جی دی پی کشور مالحظه کرد. سهم خدمات در تولید ناخالص ملی حدود توان بهمی

کند. درصد سهم در جی دی پی کشور دارد مالیات پرداخت می 12تا  11اما این بخش کمتر از بخش تولید و صنعت که بین 

 شودکنند و این باعث میاصناف دارای الگوهایی در ارتباطات اجتماعی هستند که در مقابل تصمیمات مهم اقتصادی مقاومت می

های پیمانکاری و صنعتی که مجبورند مالیات بر دار اقتصاد بیفتد و شرکتشناسنامه هایبار مالیات بخش خدمات روی بخش

افزوده را پرداخت کنند و مشخص نیست چه زمانی بتوانند اصل پولشان را دریافت کنند. این در حالی است که واحدهای ارزش

زرگ مردم های بکردند. نکته دیگر اینکه در فروشگاهگسیخته اصل مالیات را پرداخت نصنفی به دلیل رکود و پیش از آن تورم لجام

 .شودهای کوچک نصیب مردم نمیهایی در فروشگاهکه چنین فرصت ها استفاده کنند درحالیتوانند از حراجمی
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 دهشهداد تشخیص داخلی بازرگانی امروز مسئله و است شدهانجام داخلی بازرگانی ساماندهی ٔ  معتقدم که اقدامات مثبتی درزمینه

 ست که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و تصمیمات بزرگ اقتصادی و اجتماعی را در جامعه جاری کنیم بیشا این ما هدف اگر. است

 .از پیش باید به واحدهایی متکی باشیم که خودشان را پاسخگو به سیستم اخذ مالیات بدانند

http://www.iana.ir/fa/news/43141/%D9%81%D8%B1%D9%88%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی دو سال گذشته/ انتشار سیمای سازمان  اجرای برنامه هوشمندسازی در سازمان 

 در دولت یازدهم

دکتر اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به بکارگیری سامانه های الکترونیکی در این سازمان 

به  2015سب با دوران پیشرفت الکترونیک است. سازمان از سال گفت: هدف از بکارگیری سامانه ها، ایجاد سازمانی هوشمند متنا

 .بعد وارد انقالب صنعتی چهارم که همان دوران هوشمند سازی است، شده است

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر اسکندر زند رئیس این سازمان در نخستین نشست 

شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: گزارش عملکرد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در چهارسال گذشته 

به چاپ رسیده و در آن بارزترین  "زمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در دولت یازدهمسیمای سا "به صورت مجلدی با نام 

فعالیت های شاخص سازمان ارائه شده است.وی با اشاره به بکارگیری سامانه های الکترونیکی در سازمان بیان داشت: هدف از 

به بعد وارد انقالب  2015الکترونیک است. سازمان از سال بکارگیری سامانه ها، ایجاد سازمانی هوشمند متناسب با دوران پیشرفت 

صنعتی چهارم که همان دوران هوشمند سازی است، شده است.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: برنامه 

یار کارشناسان قرار هوشمند سازی سازمان ظرف دو سال آماده شد و امید است تمام برنامه های شاخص از طریق سامانه ها در اخت

 گیرد و همکاران بتوانند به صورت مستقیم از طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل اطالعات کنند. 

زند با اشاره به هفت حوزه کاری سازمان گزارشی از فعالیت های شاخص تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، حفظ ذخائر ژنتیکی، 

مؤسسه  در ادامه این نشست، رؤسای موسسه های تحقیقاتی هریک با مروری بر مهم ترین اخبار و رویدادهاینظارت و تولید ارائه داد.

 های تحقیقاتی نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کردند

http://www.iana.ir/fa/news/43207/%D8%A7%D8%DAC%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 میلیون تنی تولید محصوالت کشاورزی 20افزایش 

حدود  95تا  92معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: میزان تولید محصوالت کشاورزی از سال 

 .که این گام مثبتی در تامین امنیت غذایی کشور است میلیون تن افزایش داشته 20

اسکندر زند در جلسه شورای کشاورزی کردستان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان با اشاره « ایلنا»به گزارش 

 92د: این میزان در سال میلیون تن رسیده است، افزو 117به اینکه میزان تولید محصوالت کشاورزی در سال زراعی گذشته به مرز 

ترین هدف جهادکشاورزی گامی مثبت عنوان مهممیلیون تن بود. به گفته وی، این افزایش در تامین امنیت غذایی به 97حدود 

بوده و همچنین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی هر سال اجرای بیش 

هدف از جمله کاهش  10تحقیقاتی را در دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: با توجه به اهداف توسعه پایدار هزار طرح  6از 

فقر و افزایش درآمد کشاورزان، افزایش کمیت و کیفیت تولید، پایداری تولید با توجه به شرایط اقلیمی و کیفیت محصول در 

ف به حوزه کشاورزی است. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با های مختلف )کود، سم و آلودگی هوا( معطوبخش

اشاره به اینکه توجه به کیفیت محصول )تولید ارگانیک( و پایداری تولید در این بین جدیدترین وظیفه تعریف شده در حوزه 

رزی نیازمند مساعد بودن هشت عامل وظیفه جهاد کشاو 10کشاورزی با تالش دست اندرکاران این حوزه است، گفت: رسیدن به 

های طبیعی مورد نیاز کشاورزی و نیروی انسانی، بازار، طبیعی و انسانی است. معاون وزیر، آب، خاک، هوا و منابع طبیعی را عامل

ار ون تحت فشاکنسرمایه و تکنولوژی را نیز از عوامل انسانی کشاورزی عنوان کرد. وی افزود: با توجه به اقلیم، عوامل طبیعی هم

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 م است تمامی نهادهای مرتبط به کشاورزی از دانشگاه تا سازمانهستند و الز

 .برداران معطوف کنندبهره

http://www.iana.ir/fa/news/42965/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

رانی از  جانبه باشد/ ابراز نگها با مطالعه همهریزیهای کشور/ باید برنامهریزی برای جنگلجنگلبانان، بهترین گزینه برنامه

 های کشاورزیهای جنگلداری و تالش برای توسعه زمینتعطیلی تعاونی

های شمال ایران، گذشته، حال و آینده با طرح چند پرسش در زمینه طرح تنفس که این همایش ملی جنگلدبیر عملی نخستین 

 .تر تاکید کردریزی دقیقها با برنامهها قرار دارد، بر اجرای برنامهروزها در دستور کار سازمان جنگل

تمی ریزی برای اکوسیسگفت، برنامهاه گیالن سخن میبه گزارش خبرنگار ایانا، تیمور رستمی شاهچراغی که در تاالر حکمت دانشگ

ها به نحوی باشد که در آینده زیان نکنیم، زیرا تصمیمات غلط سبب نظیر جنگل را بسیار حساس اعالم کرد.وی افزود: باید برنامه

لکه در آینده نیز تاثیرگذار دهد، بشود زمان را از دست بدهیم. تصمیم نادرست در جنگل فقط زمان حال را تحت تاثیر قرار نمیمی

های ایران و نگاهی به خواهد بود.رستمی شاهچراغی گفت: این همایش گامی است در جهت یک بررسی اجمالی از گذشته جنگل

 های شمال خواهیم بود.وضعیت موجود خواهد داشت. همچنین به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای آینده جنگل

به دلیل آن که بازمانده دوران سوم زمین شناسی است، بسیار برای ما اهمیت دارد. همچنین این های شمال وی افزود: جنگل

 دهیم.ها از نظر تنوع گیاهی، جانوری و غیره ارزشمند هستند. بنابراین باید بدانیم که چگونه این میراث را تحویل آینده میجنگل

، 42ها، اطالعات زیادی نداریم. در سال ن کرد: در بررسی گذشته جنگلهای ایران عنوادبیر علمی همایش با تشریح وضعیت جنگل

وصی های دولتی و خصها متعلق به مالکان خصوصی بود و برخی سند مالکیت هم داشتند. تفکیکی هم بین جنگلبخشی از جنگل

ها، مالکان خصوصی قراردادهایی سالکردند.وی اضافه کرد: در آن نبود. مالکان به هر شکلی که دوست داشتند، با جنگل برخورد می

برداری از شمشاد ایرانی منعقد کردند و عایدی خوبی نصیب آن ها شد. پس از این قراردادها دولت به با روسیه و انگلیس برای بهره

 ایجاد کند.خورشیدی در تهران و دو نقطه شمال کشور،  1299این فکر افتاد که اولین سازمان اجرایی در زمینه جنگل را در سال 

ای بود که هر گونه ها تشکیل شد، یکی از کارهای این بنگاه تصویب برنامهبنگاه جنگل 1327به گفته رستمی شاهچراغی در سال 

 برداری از جنگل را مشروط به تدوین یک برنامه فنی اعالم کرد. در واقع این اقدام یک گام رو به جلو بود.بهره

برداری از چوب، طرح جنگلداری تهیه شود. قبل از این تاریخ، برای برداشت از رر شد برای بهرهمق 30وی افزود: در اواخر دهه 

ها منجر های تدوین شده نشان داد این طرح، تجربه اجرای طرح50جنگل هیچ چارچوبی وجود نداشت. بعد از این مصوبه تا سال 

شور تصویب شد. با تصویب طرح جامع، قرار شد برداشت از شود به همین دلیل طرح جامع جنگلداری در کبه حفاظت جنگل نمی

 جنگل به اندازه مقدار خالص رویش نباشد و برای روستاییان نیز سهمیه چوب در نظر گرفته شود.

اندازی به جنگل زیاد شد و اراضی جنگلی تبدیل به زمین کشاورزی شدند. بعد از دبیر علمی همایش گفت: در اوایل انقالب دست

های مختلفی شامل تشکیل تعاونی جنگلداری، خروج دام از جنگل، طرح طوبی و غیره با هدف محافظت از جنگل اجرا ، طرحانقالب

شماری در این روند موثر هستند، این روزها بحثی شد اما روند تخریب در این اکوسیستم طبیعی ادامه یافت.وی ادامه داد: عوامل بی

 تصمیم گرفته شده که برای حفاظت از جنگل مدتی به جنگل استراحت دهیم.تحت عنوان تنفس جنگل مطرح است و 

هایی که در گذشته پیاده شد، این بود که مطالعه جامع و کافی رستمی شاهچراغی عنوان کرد: متاسفانه بزرگ ترین اشکال برنامه

ها لحاظ نشده بود اگر هم بررسی انجام شده بود، برنامهها نبود. شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این درباره برنامه

تنفس  ها به هدف نهایی نرسیدند. وی با اشاره به اینکه طرحها بسیار سطحی و معمولی بود. نتیجه این بود که طرحاین بررسی

 .های کشور اعالم کردریزی برای جنگلمخالف و موافقانی دارد، جنگلبانان را بهترین گزینه برنامه
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تنفس ادامه داد. به اعتقاد وی در طرح تنفس وضعیت  دبیر علمی همایش سخنان خود را با طرح چندین پرسش پیرامون طرح

های حفاظتی مشابه سازمان حفاظت ها نامشخص است.وی گفت: آیا با اجرای طرح تنفس به دنبال اجرای برنامهحفاظت از جنگل

تواند توجه به انواع چوب مورد نیاز صنایع چوب کشور، آیا واردات چوب می محیط زیست هستیم؟ و پرسش بعدی اینکه با

یابد و چگونه باید با این معضل پاسخگوی نیازها باشد. اگر نارسایی در ارتباط با واردات پیش آمد، آیا قاچاق چوب افزایش نمی

شد: در طرح تنفس تکلیف مجریان فعلی نیز  برخورد شود؟ چه کسی متولی برخورد با این پدیده است.رستمی شاهچراغی یادآور

مانند. اگر از آنها خلع ید شود، تکلیف جنگل چه خواهد مشخص نشده و معلوم نیست این افراد با چه سازوکاری در جنگل باقی می

ی اگذاری اراضبود؟وی افزود: در گذشته بیش ترین مراجعه به ادارات منابع طبیعی برای گرفتن زمین بود. تنها عاملی که مانع و

ها متوقف شود از این پس به راحتی اراضی جنگلی را برای ساخت های جنگلداری بود. آیا اگر این طرحشد، وجود طرحجنگلی می

 ای در نظر گرفته شده است؟ها واگذار خواهیم کرد؟ برای این مسئله چه برنامههتل و دیگر پروژه

توانند بخشی از آن را مالک شوند؟ متعلق به همه مردم است، آیا افراد حقیقی می دبیر علمی همایش ادامه داد: وقتی منابع ملی

هایی که به اشخاص مختلف به بهانه پرورش گل و گیاه، مرغداری و غیره به بعد تمام زمین 60شد از سال خوب بود که بررسی می

 اند؟باقی مانده ها با کاربری اولیهواگذار شده، امروز چه وضعیتی دارند و چقدر از زمین

ها جزء انفال هستند و مالکیت بردار نیستند. اراضی جنگلی در ها را بررسی کرد و گفت: جنگلوی از جنبه فقهی نیز وضعیت جنگل

تواند در اختیار ها میهای مختلف اختصاص داده شود اما آیا این زمیناختیار امام وقت قرار دارد تا بر اساس صالحیت به کاربری

های جنگلداری و تالش نیروهای این د خصوصی قرار گیرد.رستمی شاهچراغی همچنین نگرانی خود را از تعطیلی تعاونیافرا

 منظور تأمین معیشت خود اعالم کرد.های کشاورزی بهها برای توسعه زمینتعاونی

ها در گروه جنگلداری دانشگاه شماری در زمینه طرح تنفس مطرح هست که مجموعه این پرسشوی تأکید کرد: پرسش های بی

ها هم ای را ایجاد کرد که منجر به برگزاری این همایش شد. باید مشابه این برنامه در سایر دانشگاهگیالن بررسی شد و دغدغه

 برگزار شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

 های ایران در شرایط مناسبی نیستجنگل

نها های شمال ایران تدانشگاه گیالن نیز در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: جنگلسیدضیاءالدین میرحسینی معاون پژوهشی 

 عنوان میراث جهانی مطرح است.دهند اما این یک درصد، ارزش جهانی داشته و بهیک درصد از خاک ایران را تشکیل می

های چوبی آن اعم ها غنی است، گونهجنگل آیند. تنوع زیستی اینهای کهن دنیا به حساب میها جزء جنگلوی افزود: این جنگل

هاست زنگ خطر تخریب رسد. این هدیه الهی در شرایط مناسبی نیست. سالگونه می 130از درخت و درختچه به بیش از 

ها و به هم زدن نظم آنها موجب های شمال به صدا در آمده است.میرحسینی ادامه داد: دستکاری فزاینده در اکوسیستمجنگل

ها، درختان و های غیرقابل جبرانی شده است. خشک شدن دریاچه ارومیه، تاالب شادگان، دریاچه پریشان، رودخانهشواکن

هایی از این ها و مراتع، کم آبی، آلودگی آب و هوا و ریزگردها مثالهای جنگلی، سیل و سیالب ناشی از تخریب جنگلدرختچه

های گذشته ما را با مشکالت فزاینده زیست المانه و فقدان مدیریت مناسب در سالگیری غیرعواکنش هستند.وی بیان کرد: تصمیم

کنند، بر ایم و هرآنچه دیگران میمحیطی مواجه کرده است. این مشکالت به ما آموخته است که همگی در یک کشتی نشسته

هانی دستیابی به اهداف توسعه پایدار ای و جسرنوشت ما و بالعکس موثر است. بدون همکاری گسترده در سه سطح ملی، منطقه

 گیرد. مقام معظم رهبریالملی قرار میناممکن است.معاون پژوهشی دانشگاه گیالن افزود: مدیریت و کنترل مشکالت در ابعاد بین

ه ک فرمودند مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت این جریان یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است

برداری علمی از ساله بهره 50برای حل مشکالت مرتبط با آن، باید همه دست به دست هم دهیم.وی با اشاره به تاریخچه 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

178 
 

ها از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئیس برداری ازاین جنگلهای شمال کشور یادآور شد: الگوی بهرهجنگل

 ایط جغرافیایی آن کشورها بوده و بسته به شرایط ایران، نیازمند بازنگری است.اقتباس شده است که متناسب با شر

میرحسینی گفت: قطعاً مسئله تنفس مخالفان و موافقانی دارد. هدف از این همایش، بررسی شرایط جنگل است. امیدواریم با درک 

 برای مدیریت جنگل ارائه شود.های اجتماعی و اقتصادی، تصمیمات و راهکار مناسبی موقعیت تاریخی و بازتاب

رفت منظور برونترین دانشکده جامع شمال کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بهعنوان بزرگوی گفت: دانشگاه گیالن به

 کند./از مشکالت کنونی، بر اساس راهکارهای ارائه شده اعالم می

http://www.iana.ir/fa/news/43137/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 های اختصاصیگیری و توسعه قرقدرخواست ابتکار از استانداران در خصوص شکل

گیری و توسعه ای به استانداران سراسر کشور خواستار مساعدت در خصوص شکلحفاظت محیط زیست طی نامهرئیس سازمان 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس .های اختصاصی شدقرق

 هایگیری و توسعه قرقر کشور خواستار مساعدت در خصوص شکلای به استانداران سراسسازمان حفاظت محیط زیست طی نامه

 .های پیش بینی شده در قانون برای استفاده از مشارکت مستقیم جوامع بومی و محلی شداختصاصی به عنوان یکی از ظرفیت

لی محیط زیست در حاوی مصوبات شورایعا 6/11/95مورخ  20939ابتکار در این نامه با اشاره به آگهی روزنامه رسمی شماره 

های یزد، های اختصاصی و محدوده پنج قرق اختصاصی مصوب در استاننامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرقخصوص آیین

بینی شده در قانون برای استفاده از مشارکت مستقیم جوامع بومی های پیشهای اختصاصی را یکی از ظرفیتکرمان و سمنان؛ قرق

مردمی و عالقمندان بخش خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی در زمینه حفاظت از منابع زیستی و حیات وحش های و محلی، تشکل

های طبیعی )خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان( گردی در زیستگاهبرداری پایدار از آن و نیز توسعه طبیعتو بهره

گذاری غیر دولتی و مندی از سرمایههای اختصاصی به دلیل بهرهمعاون رئیس جمهور در این نامه بیان کرد: قرق.دانست

یز ها و نگیری پایدار اقتصادی آنزایی در بین جوامع عمدتاً محروم محلی با استفاده از منابع زیستی تجدید پذیر و بهرهاشتغال

 .حوزه محیط زیست طبیعی باشد تواند تجسم عینی اقتصاد مقاومتی درایجاد درآمدهای ارزی برای کشور، بدون تردید می

های پیشرو رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به تجربیات حاصل از اجرایی شدن قرق های اختصاصی در استان

های توریستی و گردشگری با گیری سریع تعامل بین شرکتمانند یزد و کرمان، گفت: بازخوردهای حاصل از این امر که شکل

ها و منافع اقتصادی برای مناطق فر اتباع خارجی از کشورهایی مانند اوکراین، مکزیک و روسیه به این قرقها و سمدیریت قرق

وی از استانداران سراسر کشور خواست تا به منظور بسترسازی الزم در استان ها جهت .گذاردمربوطه است، بر این امر صحه می

گذاری در این چارچوب، القمندان و اشخاص حقیقی و حقوقی به سرمایههای اختصاصی و ترغیب و تشویق عایجاد و توسعه قرق

ویژه های اجرایی ذیربط بههای اجرایی الزم، دستگاهضمن حمایت از اداره کل حفاظت محیط زیت استان در راستای تامین زمینه

 اداره کل منابع طبیعی استان را ملزم به همکاری در این زمینه کند.

http://www.iana.ir/fa/news/43091/%D8%AF%D8%B1%D8%AE 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 استها فروشی، فروش حقوق مردم و نسلهای شهر از مسیرهای نادرست مانند تراکمتأمین هزینه

، بیان کرد: پیدا کردن منابع مشروع و "ها باید محل آرامش مردم باشد نه ابزار سود آوریساختمان"رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 

 .سالم درآمدی برای شهرها ضروری است و دولت آماده همکاری و تهیه لوایح الزم است

روحانی روز یکشنبه در پنجمین اجالس بین المللی مجمع جهانی به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانس دولت، حسن 

 .ها استهای شهر از مسیرهای نادرست مانند تراکم فروشی، فروش حقوق مردم و نسلشهرهای اسالمی، گفت: تامین هزینه

کرد: اگر شهرها و  های ایجاد درآمد مشروع برای شهرها، عنوانجمهور با تأکید بر اینکه با بیان اهمیت جستجوی راه رییس

ها نیازمند منابع درآمدی هستند، باید به فکر منابع درآمدی سالم برای اداره آنها بود و دولت آماده است با تهیه لوایح الزم شهرداری

دگی وی افزود: در دنیای امروز موضوع مدیریت شهری و اداره زن.ها و اداره شهرها از طریق منابع مشروع اقدام کندبرای شهرداری

های بزرگ بشری معموالً روحانی با اشاره به اینکه تمدن.های سخت و پیچیده استویژه در یک شهر بزرگ، جزو مدیریتمردم، به

وجود آمده و علم و فناوری و تمدن در شهرهای بزرگ ظهور و بروز پیدا کرده است، گفت: برای درک و فهم تمدن در کنار شهرها به

است که بعد از مطالعه کتب و آثار گذشتگان به آثار باقیمانده معماری در شهرهای مهم اسالمی و تمدنی اسالمی، بهترین راه آن 

که از مشرق زمین، شبه جزیره هندوستان، ساحل مدیترانه و شمال آفریقا و کشورهای مهم خاورمیانه از جمله کشور بزرگ ایران 

های بزرگ این شهرها از مهندسی، ابتکارات، و ساختمان و نوع معماری وی یادآور شد: آثار تمدنی در شهرهای بزرگ.نگاه کنیم

 .گوینددوستی و برادری میان مردم و استفاده درست از طبیعت در گذشته با انسان سخن می

جمهور ادامه داد: در آثار بزرگ تمدنی در کشورهای مختلف جهان و از جمله کشورهای اسالمی، ریشه معماری شهرها و  رئیس

ها و مراکز آموزشی به عنوان مرکزیت شهرها، ها، دانشگاهگیرد و مساجد، مدرسهها از فرهنگ و اعتقادات مردم نشأت میساختمان

وی افزود: مسجد محل اجتماع مردم و جایگاهی است که مردم با هم برای .های مسکونی مردم، مد نظر بوده استقبل از محله

شود و کنند. حتی تصمیم برای دفاع از شهرها از مساجد آغاز میدر آنجا شور و مشورت می شانانجام مراسم دینی و فرهنگی

 .شوندشود که مردم با آداب و رسوم و مسیر زندگی آشنا میمسجد به عنوان مرکز فرهنگی محسوب می

گان دینی، مذهبی و حتی فرهنگی و شوند و مقبره بزرها، معموالً در کنار مساجد ساخته میروحانی عنوان کرد: مدارس و دانشگاه

شوند و سپس در کنار این فرهنگ و هویت، اقتصاد ظهور و بروز یافته و بازار ساخته هنری معموالً در کنار مساجد ساخته می

ه شود و بازار همچنین بشود و بازار مکانی است که صادرات و واردات، شهری و روستایی و حتی بین کشورها از آنجا آغاز میمی

شود. بنابراین ابتدا فرهنگ و هویت و سپس اقتصاد و اداره آن، شکل عنوان بخشی از مراکز تولیدی فرهنگی و هنری محسوب می

شود و همزمان این مراکز مسکونی با اماکن تولیدی و گیرد و در کنار فرهنگ، اقتصاد و علم، محل سکونت مردم تشکیل میمی

آموزیم که شود و میسازی، شهر ایجاد نمیآموزیم که از سوداگری در خانه: از تمدن گذشته میوی افزود.کشاورزی پیوند می یابند

تر زندگی کنند، نه آنکه ای است که مردم بتوانند، راحتها هم به گونههای فرهنگی، اساس شهرسازی است و نحوه معماریریشه

تمان باید محل سکونت و آرامش مردم باشد و به همین دلیل آن را جمهور تاکید کرد: ساخ رئیس.ها پرسودتر ساخته شودساختمان

های فرهنگی جوانان و نیز نیازمندهای اقتصادی و ارتباطات فرهنگی گذاری کردند و در چنین حالتی است که نیازمندیمسکن نام

اف بلند شهرسازی فاصله ایجاد شده و به وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در بسیاری از اهد.شودو اجتماعی مردم، تعریف و تبیین می

شود، گفت: شهرها باید مکانی امن برای همه مردم توجهی میمسایل فرهنگی و حتی حریم خصوصی و شرایط اجتماعی مردم، کم
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د فت و آمباشد و نحوه ارتباط مردم در آن به راحتی شکل بگیرد و زنان و کودکان جامعه با کمال امنیت و آرامش بتوانند در آنجا ر

 کنند. لذا قبل از هر چیز امنیت و آرامش شهروندان حائز اهمیت است

http://www.iana.ir/fa/news/43041/%D8%AA%D8%A3%D9%85% 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 ابتکار از برنامه ریزی برای بازیافت پسماندهای الکترونیک خبر داد

ریزی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در زمینه بازیافت وسایل الکترونیکی مانند تلفن های همراه و باتری در حال برنامه

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، .و فناوری اطالعات هستیمو امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات 

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه به مناسبت روز جهانی زمین در پیامی برای 

برای دستیابی به زمین پاک و تغییر وضعیت همایش زمین پاک که به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: 

معاون رئیس جمهور بیان کرد: توجه به وضعیت زمین، رهایی آن .کنونی زمین، نیازمند تالش همه آحاد و ارکان جامعه هستیم

شکار نشده گاه مخاطرات تا این حد اای توجه بشر را به خود جلب کرده است چرا که هیچها و تخریب ها بیش از هر دورهازآلودگی

ابتکار ادامه داد: از دالیل مهم این وضعیت، الگوی .ای در طبیعت از مرز هشدار و بحران عبور نکرده بودبود و آثار مداخالت توسعه

مصرف موجود بوده زیرا که جامعه ما نیز در ابعاد مختلف درگیر آن است، مصرف آب، انرژی، غذا و دیگر مصارف به لحاظ پایداری 

کند و نیازمند بازنگری جدی است و روز زمین پاک های آینده از الگوی صحیحی پیروی نمیوجه به حقوق نسلسرزمین و ت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: روز زمین پاک در ایران از .رو استفرصتی برای مرور وضعیت موجود و میسر پیش

ت پسماند و زباله و پاکسازی آن از طبیعت متمرکز شده و البته در ها قبل با فعالیت برمحور مدیریت مصرف، کاهش و بازیافسال

های ها و دستورالعملبه تصویب رسید و شامل آیین نامه 1383این زمینه کشور صاحب قانون مدیریت پسماند است که در سال 

ری و مناطق روستایی دردستور کار ابتکار ادامه داد: در دولت یازدهم این قانون به عنوان یک اولویت در مدیریت شه.اجرایی است

قرار گرفت، به طوری که ضمن بازنگری آن، تسهیالت و حمایت های مختلفی در فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند به تصویب 

ایت ها و در نهها، بخشداریها، فرمانداریها، شوراهای شهر و روستا، دهیاریمعاون رئیس جمهور ادامه داد: شهرداری.رسیده است

آحاد مردم در این موضوع نقش مهمی دارند، مشکل اصلی درمدیریت پسماند، کنترل و کاهش میزان آلودگی از مبدا و اسراف در 

 .شوندتوانیم پس از بازیافت دوباره آنها را استفاده کنیم اما تبدیل به دورریز و زباله میبسیاری از موادی است که می

های آموزشی هدفمند اینک در سطوح مختلف تحصیلی با موضوع مدیریت یان کرد: فعالیترئیس سازمان حفاظت محیط زیست ب

نامه ساحل پاک بر اساس یک تفاهم -طرح سبز  92وی گفت: همچنین در سال .پسماند و اصالح الگوی مصرف مورد توجه است

مدیریت پسماندهای صنعتی و بیمارستانی نیز  ها، در مسیرهای گردشگری و تفرجی شمال کشور به اجرا درآمد وجامع با استانداری

ابتکار تاکید کرد: امیدوارم رفتارهای فردی و گروهی و شیوه زندگی همگان نیز به .شودبا جدیت و بر اساس قانون پیگیری می

 کمک تحقق این مهم آید که بدون آن زمین پاک به رویایی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/43003/%D8%A7%D8%A8%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 های بومی در گیالنملخ طغیان

حالت طغیانی پیدا کرده است که طی چند روز گذشته ابطالی گفت: در مناطق کوهستانی گیالن جمعیت ملخ افزایش یافته و 

 .عملیات مبارزه با این آفت شروع شد

ان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بایحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نبابات در گفت

های بومی در استان گیالن خبر داد و گفت: در مناطق کوهستانی گیالن جمعیت ملخ افزایش یافته به طوری از طغیان ملخ ،جوان

سوی هزار هکتار اراضی مناطق نامبرده شده از  3وی افزود: تا این لحظه عملیات مبارزه در که حالت طغیانی پیدا کرده است.

هزار هکتار از مزارع و  15شود که بیش از بینی میسازمان حفظ نبابات در حال انجام است که باتوجه به رشد سریع این آفت پیش

مراتع این مناطق نیاز به اجرای عملیات مبارزه دارند.ابطالی با اشاره به اینکه بحث مبارزه مربوط به دولت است افزود: سم و 

های بومی در اختیار استان قرار گرفته و همواره تمهیدات و تجهیزات الزم ت مورد نیاز برای انجام مبارزه با ملخآالاعتبارات و ماشین

سانی رتر دیده شده است.ابطالی با بیان اینکه ستاد بحران برای مبارزه با این آفت ورود کرده و درحال کمکبرای شرایط بحرانی

بایست کنترل شود چرا که در غیر این صورت امکان هجوم آن به سایر ین آفت جمعیت آن میاست ادامه داد: قبل از باردار شدن ا

 ها وجود دارد.استان

http://www.yjc.ir/fa/news/6056139/%D8%B7%D8%BA%DB%8C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 خرند، قیمت برنج ایرانی افزایش یافته استحیدر پور: مردم برنج خارجی نمی

های مجازی مبنی بر وجود فلزات سنگین موجب رئیس جهاد کشاورزی مازندران گفت: تبلیغات علیه مصرف برنج خارجی در شبکه

صنعت، تجارت و دالور حیدر پور رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار .تقاضا برای برنج ایرانی افزایش یابدشده تا 

کاران اظهار داشت: سال گذشته رقمی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از برنج ن جوان،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارا کشاورزی

میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون پرداخت شد. با توجه به آنکه عمده زراعت مازندران برنج است از این رو  120بالغ بر هزار و 

هاست، افزود: تا ترین زراعتبه اینکه برداشت برنج جز سختوی با اشاره .گیرددرصد برداشت با کمباین صورت می 95بیش از 

کنون تدارکات خوبی برای کود، سموم، بذور اصالح شده و توزیع آن در بین برنج کاران در نظر گرفته شد و این مسئله سختی کار 

غاز و در اواخر دولت دهم به صفر آ 70کاران از دهه حیدرپور با بیان اینکه حمایت از برنج.دهدهای تولید را کاهش میو هزینه

 168با رشد  92هزار هکتار سال  46های نوین آبیاری از رسید و مجدداً در دولت یازدهم شروع شد، ادامه داد: بر این اساس سیستم

بیان رئیس جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مزایای توسعه کشت مکانیزه .افزایش یافت 94هزار هکتار سال  124درصدی به 

یابد که با درصد هزینه تولید کاهش می 40درصد عملکرد در هکتار افزایش و  15الی  10باتوسعه کشت مکانیزه حداقل  :کرد

وی در خصوص دالیل افزایش قیمت .توان به خودکفایی رسیدساله می 10توسعه ارقام پرمحصول و اصالح تغذیه طی یک برنامه 

های مجازی مبنی بر وجود فلزات سنگین موجب بلیغات علیه مصرف برنج خارجی در شبکهبرنج طی یک سال اخیر تصریح کرد: ت

 .شد تا تقاضا برای برنج ایرانی افزایش یابد که درنهایت این امر افزایش قیمت را رقم زد

http://www.yjc.ir/fa/news/6056868/%D8%AD%DB%8C%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 وقوع سیل اخیر نرخ گوشت را افزایش داد/ هشدار درباره افزایش قاچاق دام

میادین نرخ گوشت گوسفندی با افزایش رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: در پی وقوع سیل اخیر و کمبود عرضه دام در 

صنعت، تجارت و علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار .هزارتومانی در بازار مواجه شد

از افزایش نرخ گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: در پی وقوع سیل اخیر  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

 .و کمبود عرضه دام در میادین نرخ گوشت گوسفندی با افزایش هزارتومانی در بازار مواجه شد

هزارتومان به مشتری  30هزار تومان به مغازه دار و  36تا  35وی افزود: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

های مناسب و سیل را از جمله دالیل اصلی افزایش قیمت دانست و اضافه کرد: در پی وقوع بارش و ملکی وقوع بارش.شودعرضه می

برند که درنهایت این امر تأخیر های خود را برای افزایش وزن و استفاده از علوفه مجانی به صحرا میها دامداران، دامرویش علفزار

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از قاچاق دام خبر داد و افزود: کماکان .عرضه دام در میادین و افزایش قیمت را به همراه داشته است

ادل ی تعشد با وجود فصل زایش دام بیشتری براصادرات غیر قانونی دام از کشور ادامه دارد ، این درحالی است که پیش بینی می

وی در خصوص وضعیت قیمت گوشت در ماه رمضان تصریح کرد: در صورت کمبود عرضه دام در میادین .قیمت به میدان عرضه شود

تر از وضعیت کنونی خارج شده تا رود که هر چه سریعدارخواهد شد از این رو انتظار میافزایش نرخ گوشت گوسفندی در بازار ادامه

 .ضان روبرو نشویمبا کمبود دام در ماه رم

http://www.yjc.ir/fa/news/6059043/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9%- 
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 نوغان داری
 آیانا - ۱۳۹۶ اردیبهشت ۰۳: تاریخ

 هند و چین اختیار در جهانی تولید سهم درصد 85/ فرش تولید به ابریشم نخ وابستگی قطع لزوم

 رد آن، عمده بخش زیرا شود؛می استفاده آن از لباس تولید برای کمتر ایران در اما است، لوکس هاینخ جزو ابریشم، الیاف اگرچه

 آن از لباس تولید برای کمتر ایران در اما است، لوکس هاینخ جزو ابریشم، الیاف اگرچه.شد خواهد گم فرش پود و تار الیالبه

 در امروز ابریشم کرم تحقیقات مرکز رئیس.شد خواهد گم فرش پود و تار الیالبه در آن، عمده بخش زیرا شود؛می استفاده

 تولید و دهش منحصر فرش تولید به تنها کشور، داخل ابریشم نخ مصرف متأسفانه: گفت خبر این اعالم با ایانا خبرنگار با وگوگفت

 این: افزود نساجی، صنایع تعطیلی به اشاره با زنجانیصورتی رضا.است شده سپرده فراموشی دست به تقریبا منسوجات، دیگر

 کاالها ردیگ و پارچه تولید برای محصول این از صورت، این در زیرا گذاشته؛ ابریشم نخ مصرف و تولید در العادهفوق تأثیری موضوع

 شامل غرب طرف از که هاییتحریم دلیلبه هم فرش بازار البته وی، گفته به.فرش شودمی آن خروجی تنها و شد نخواهد استفاده

 مانند دیگری کشورهای اتفاق، همین موازات به و انداخت رونق از را آن و داده قرار تأثیر تحت نیز را فرش تجارت بود، شده ایران

 نظر زا نیز را هند و چین پیشتازی نباید اینکه ضمن. کردند پر المللیبین بازارهای در را ایران خالی جای چین، و پاکستان هند،

 این مجموع: کرد عنوان زنجانیصورتی.دارند اختیار در را ابریشم نخ جهانی بازار کل سهم از درصد 85 کشور، دو این. داشت دور

 گذشته دهه یک در نوغان تخم جعبه هزار 200 تولید کهطوریبه. کرد نسبی رکودی دچار را کشور در ابریشم نخ تولید عوامل

. دارد را پایه نوغان تخم جعبه هزار 100 تولید توانایی کشور که است حالی در این. است کرده پیدا تنزل جعبه هزار 30 به اکنون

 میک با نوغان تخم صادرات جهانی، پایین هایقیمت دلیل به اما شوند،می محسوب ما بالقوه مشتری خزر، حاشیه کشورهای اگرچه

 همین در: داد ادامه است، شده تولید کشور در ابریشم نخ تن 147 حدود گذشته سال در اینکه بیان با وی.است شده روروبه مشکل

 برای حالی در. کند تولید نخ تن 100 تواندمی که پیله نیز مقداری و شده کشور وارد ابریشم نخ تن 350 رسمی طور به سال،

 دقیقی آمار که شودمی تأمین غیررسمی واردات با نیاز از مقداری البته. است احتیاج نخ تن 900 حدود به فرش، صنعت نیاز تأمین

 از کمتر کیفیتی عمدتاً که چینی ابریشم نخ به ما وابستگی: است معتقد ابریشم کرم تحقیقات مرکز رئیس.نیست دست در آن از

 صورتی.برد خواهد بین از درازمدت در را آن نامیخوش و داده قرار تاثیر تحت را ایرانی فرش کیفیت زمان مرور به دارد، ایرانی نوع

 مصرف زاربا در غیرمستقیم و مستقیم طوربه کشورها این در منصوجات: کرد بیان مدعی، کشورهای باالی تولید دلیل درباره زنجانی

 ،ژاپن در یا شده؛ بافته ابریشم از که دارد "ساری" نام به لباس دست سه یا دو کمدست هندی، بانوی هر مثال، عنوانبه. شودمی

 بانوان د،شومی دیده ایران در که فرهنگی به توجه با که حالی در. است برخوردار باالیی تقاضای از "کیمونو" نام به ابریشمی لباس

. نیست یرفراگ جامعه میان در موضوع این متأسفانه که کنند استفاده ابریشم از شده بافته روسری یا چادر پوشش از توانندمی ایرانی

 چین، کشور گذشته سال در: کرد تأکید وی.است فرش صنعت به ابریشم صنعت وابستگی دالیل ترینمهم از یکی مسئله همین

 و تنخس جایگاه در ترتیب به نامبرده کشور دو بنابراین اند؛کرده تولید ابریشم نخ تن 532 و هزار 28 هند، کشور و تن هزار 170

 کارنامه در را ابریشم نخ تولید هشتم مقام ایران. اندداده اختصاص خود به را بعدی هایردیف تایلند و ازبکستان و گیرندمی قرار دوم

 رایب کارگرانی: داد توضیح هند و چین مانند کشوری باالی تولید دیگر علت درباره پایان در زنجانیصورتی.است کرده ثبت خود

. ندهست راضی غذا مقداری و خواب جای یک به تنها و گیرندنمی حقوق که کنندمی فعالیت هاسرزمین این در ابریشم کرم پرورش

 ./شودمی محسوب تولید هزینه در مهم فاکتورهای از یکی ایران، در کارگر دستمزد که است شرایطی در اینها

http://www.iana.ir/fa/news/43030/%D9%84%D8% 
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 گزارشات جهانی
 گزارشات جهانی

 فارس - ۹۶/۰۲/۰۳ : تاریخ

 شودهای توسعه کشاورزی اروپا صرف مسائل زیست محیطی میدرصد بودجه طرح 30

  .اتحادیه اروپا خواستار توسعه روابط در سه حوزه مبادالت تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری با ایران شد 

کل کشاورزی و به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، جرزی پلوآ مدیر خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

های مختلف وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این مطلب گفت: نشست امروز توسعه روستایی اتحادیه اروپا در نشست با مدیران بخش

 .فرصت تاریخی برای زمینه سازی سفر رئیس کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در نوامبر امسال به ایران است

کنیم درک بهتری از وضعیت کشاورزی یکدیگر به دست آوریم و زمینه را برای مذاکرات رو در پلوآ افزود: در این سفر تالش می

وی بر گسترش و تسهیل تعامالت میان اتحادیه اروپا و ایران به منظور توسعه سرمایه گذاری و .روی بخش خصوصی آماده کنیم

شاورزی اتحادیه اروپا اظهار داشت: پرداخت سوبسیدها از تولید های کها و اولویتپلوآ با ارایه گزارشی از سیاست.تجارت تاکید کرد

 .به سمت مسایل زیست محیطی، تغییرات اقلیمی، ترویج کشاورزی، تحقیقات، توسعه روستایی و نوآوری در حال حرکت است

دجه هر طرح توسعه درصد کل بو 30حداقل  :میلیارد یورو عنوان کرد و اذعان داشت 60وی میزان یارانه کشاورزی را در سال 

 .کشاورزی در اتحادیه اروپا باید به مسایل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی اختصاص یابد

میلیارد یورو بودجه به تحقیقات کشاورزی خبر  80کل کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در عین حال از اختصاص مدیر

زنجیره غذا، رفاه دام، مدیریت خطر، تقویت اکوسیستم و راندمان منابع، ها، نهادینه کردن وی در همین حال تقویت تشکل.داد

 ها را ازکاهش انتشار کربن، مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، کاهش گازهای گلخانه ای و ترسیب کربن در کشاورزی و جنگل

ویی اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: این میلیارد یور 50پلوآ به تراز تجاری کشاورزی مثبت .های اتحادیه اروپا برشمرداولویت

کل دفتر امور بین الملل و در این نشست هومن فتحی مدیر.میلیارد یورو محصوالت کشاورزی صادرات دارد 140اتحادیه ساالنه 

ها و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی نیز ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این نشست درک مناسبی از توانمندی 

وی با اشاره به نقش کلیدی کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی .ظرفیت های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا به دست آید

 .اتحادیه اروپا، بررسی روش های توسعه تجارت محصوالت کشاورزی با این اتحادیه را ضروری خواند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960203001357 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 ثبت رکورد جهانی جدید کاشت ذرت

انجام شد و یک رکورد ساعت این کار  24که در طوریهکتار، در غرب مجارستان روی داد، به 500ماراتن کاشت ذرت در بیش از 

 .جهانی جدید به دست آمد

که به همراه  Case IH Magnum 380 CVX، این رکورد با استفاده از تراکتور مدل  agrilandبه گزارش ایانا از وب سایت 

 به دست آمد، این گروه رکورد جهانی قبلی را که کاشت Vaderstad Tempo L planterیک ماشین کاشت از کارخانه سوئدی 

 ساعت شکست. 24 هکتار در زمان 502.05تا کنون بود با کاشت ذرت در  2012هکتار از سال  448.29ذرت در 

  در غرب روسیه انجام شده بود. Horschplanterو ماشین کاشت     Claas Xerion 5000رکورد قبلی با تراکتور مدل 

اینچ ، استفاده  30سلولی اختصاصی تراکتور ، برای کاشت به فاصله در رکورد جدید ، از تکنولوژی خودکار فرمان و هدایت شبکه 

دارای انتقال متغیر است که امکان می  Magnum 380 CVXاعالم کرد، این نوع تراکتور  ،Case IHشرکت سازنده شده است.

وری سوخت و سهولت استفاده از دهد تا برگردان سریع در آخر هر ردیف به سرعت انجام شود. این نوع تراکتور، نه تنها برای بهره 

  آن، بلکه برای کمک به سرعت بخشیدن تراکتور و انجام کار مطلوب انتخاب شد.

عالوه بر این که این تالش برای ثبت رکورد جدید بود در عین حال به عنوان یک دستورالعمل زراعی انجام "این شرکت یادآور شد: 

 "توجه به جزئیات همچون فاصله بذر و عمق کاشته شود.شد، با اطمینان از این که ذرت به دقت و با 

http://www.iana.ir/fa/news/42969/%D8%AB 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 رودهیدروپونیک پیش میلیبریا به سمت تنوع بخشیدن به کشاورزی 

 .المللی کریستین لیبریا در حال شتاب گرفتن به سمت کشاورزی متنوع استبرنامه کشاورزی دانشگاه بین

 ( در حال شتاب گرفتن به سمت کشاورزی متنوع است.1برنامه کشاورزی دانشگاه بین المللی کریستین لیبریا )

Travis Sheets  :تکنیک های کشاورزی مانند هیدروپونیک را معرفی کرده است .دانشگاه "مدیر برنامه، گفت" 

این درحالی است که در کشاورزی هیدروپونیک، سبزیجات بدون استفاده از خاک رشد کرده و یک روش موثر برای رشد سبزیجات 

رگیر هستیم و همچنین ما در طیف گسترده ای از فعالیت های کشاورزی، از جمله دام و محصوالت د"به شمار می رود. وی گفت: 

 "در این برنامه، ما حفاظت از محیط زیست را مد نظر داریم.

در این برنامه انواع طیور، از جمله، غاز، بوقلمون و انواع مختلف مرغ و انواع دیگر از حیوانات، از جمله تمساح، چندین گونه از الک 

 پشت، خرگوش، میمون ها و دیگر حیوانات اهلی گردآوری شده است.

Jacob Dennis  :این حیوانات به منظور افزایش مطالعه دانشجویان و چگونگی مراقبت از آنها، "استاد دپارتمان کشاورزی گفت

درصد عملی انجام می شود.  50درصد تئوری و  50این مطاله به طور مساوی به صورت "این استاد افزود: "گرد آوری شده اند.

 "برای مصرف و همچنین برای ساخت شمع و ژله فعالیت می کند.  همچنین کالج در زمینه تولید شیر بز

Gonbah Burh  :میلی لیتر شیر ، از هشت راس بز به  675هزار و  23در مارس امسال توانستیم "، سرپرست این دانشگاه گفت

رفی کرد ود را چند سال پیش معکالج بین المللی کریستین لیبریا ، واقع درگانتا، شهرستان نیمبا، برنامه کشاورزی خ"دست آوریم. 

دانشجو در بخش کشاورزی تحصیل می کنند و یک  50دانشجو در سال گذشته فارغ التحصیل شدند. در حال حاضر  38و 

 ساختمان چند طبقه، به کشاورزی چند منظوره اختصاص داده شده است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

خت آن مانروویا است. این کشور در حاشیه شمالی خلیج گینه در غرب آفریقا قرار لیبــِریا کشوری در غرب آفریقا. پایت -1

مانیوک )کاساوا(و برنج به عنوان محصوالت معیشتی،  .ترین جمهوری های قاره آفریقا به شمار می روداست. و یکی از قدیمیگرفته

های کشاورزی و باغداری ورهای پیرامون آن از نظر فراوردهلیبریا مانند کش .کندو الستیک، قهوه و کاکائو را برای صدور تولید می

های معدنی مانند سنگ آهن، های گرمسیری و استوایی مانند کاکائو، قهوه، نیشکر، برنج و موز هم از نظر اندوختهسرزمین ٔ  ویژه

 طال، منگنز، الماس، زغال سنگ سرشار است

http://www.iana.ir/fa/news/43093/%D9%84%DB%8C 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 بازیافت علوفه و تولید انواع ورق در مزارع توسط اپلیکیشن

شرکتی که در زمینه طرح نظارت بازیافت ) ( (Irish Farm Film Producers Group Ltd IFFPG شرکت ایرلندی با نام

نرم )پالستیک مزرعه فعالیت می کند و در دوبلین قرار دارد( توانسته برای کشاورزان این امکان را فراهم کند تا با استفاده از نقشه 

 .افزار( به آسانی بتوانند مکانی که بتواند مواد دورریختنی شان را بازیافت کند، پیدا کنند

( )شرکتی که در زمینه طرح نظارت بازیافت  (Irish Farm Film Producers Group Ltd IFFPGی با نام شرکت ایرلند

پالستیک مزرعه فعالیت می کند و در دوبلین قرار دارد( توانسته برای کشاورزان این امکان را فراهم کند تا با استفاده از نقشه )نرم 

 مواد دورریختنی شان را بازیافت کند، پیدا کنند.افزار( به آسانی بتوانند مکانی که بتواند 

، این نقشه به کشاورزان امکان می دهد تا مکان، زمان و مواردی که می تواند توسط مراکز  agrilandبه گزارش ایانا از وب سایت 

IFFPG .در سراسر جمهوری ایرلند بازیافت شود، پیدا کنند 

که برای اطالع از مراکزی که هفته جاری باز  لت استفاده از آن است، به طورییکی از ویژگی های کلیدی نقشه یاد شده، سهو

هستند، یا مراکزی که هنوز باز نشده و یا مکان هایی که ظرفیت شان تکمیل شده اند، با رنگ های مختلف کدگذاری شده است. 

 کنند. همچنین کاربران می توانند نزدیک ترین مراکز به محل خود را از طریق جستجو پیدا

این اپلیکیشن قابلیتی دارد که به کاربران امکان می دهد تا لیست کاملی از مراکز را در شهرستان خود و زمان گشایش آن ها در 

بازیافت کرد، این در حالی است ایرلند  IFFPGهر محل، مشاهده کنند.گفتنی است طیف گسترده ای از مواد را می توان از طریق 

هزار تن زباله پالستیک  250رت بازیافت پالستیک مزرعه را تصویب کرده و از زمان تصویب، بیش از کشوری است که طرح نظا

مزرعه را بازیافت کرده است.برخی از این مواد بازیافتی شامل بسته بندی های علوفه و انواع ورق، کود و کیسه های خوراک بشکه 

 های مواد شیمیایی هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/43084/%D8%A8%D8%A7%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

ودک در  کتغییرات آب و هوایی و تأثیرات بالقوه بر امنیت غذایی و سوءتغذیه/ ارتباط سوءتغذیه با مرگ ساالنه سه میلیون 

 هاجهان/ افزایش شیب تند تقاضای جهانی برای غذا با وجود محدودیت

یکی از دستاوردهای بزرگ در زمینه سالمت عمومی در تاریخ دوران معاصر افزایش رو به گسترش در تولید جهانی غذا در طول 

تقاضا برای غذا، نرخ سوء تغذیه نیز  به همراه رشد جهانی در زمینه annualreviewsبه گزارش ایانا از .شش دهه گذشته است

کاهش یافته است. بخشی از این دستاورد از طریق نوآوری های تکنولوژیک، از جمله پیشرفت در رشد انواع دانه های با میزان 

باروری باالتر، تولید کودهای شیمیایی و آفت کش ها و مکانیزه شدن نیروی کار کشاورزی به دست آمده است. این دستاورد 

 40همچنین نیازمند تخصیص یافتن بخش بزرگی از منابع طبیعی زمین نیز است. به جز بخش های پوشیده از یخ، تقریبا تنها از 

درصد از مصرف سالیانه آب را در بر می  66درصد سطح زمین به عنوان زمین زراعی و مرتع استفاده می شود. آبیاری در کشاورزی، 

از آب را دارد.با وجود موفقیت چشمگیر ما در افزایش جهانی دسترسی به غذا )یک نیاز کلیدی برای  گیرد و باالترین میزان استفاده

امنیت غذا و مواد غذایی(، بار جهانی سوء تغذیه و کمبود در میکرونوتریت )ریزمغذی( ها به طور سرسام آوری باقی است. 

میلیون کودک زیر  160د یک یا دو ریزمغذی رنج می برند، قد پژوهشگران تخمین می زنند که دو میلیارد نفر در جهان از کمبو

میلیون کودک زیر سن پنج سال به نسبت قد خود به طرز بیمارگونه ای الغر  50پنج سال به نسبت سن خود بسیار کوتاه است، 

ل های موجود حاکی از این میلیون نفر در جهان روزانه به میزان کافی انرژی غذایی دریافت نمی کنند. آخرین تحلی 790هستند و 

است که سوء تغذیه با مرگ سالیانه سه میلیون کودک در جهان مرتبط است، که تقریبا معادل نیمی از مرگ کودکان در جهان 

آغاز شده است به افزایش  1950است. با نگاهی به آینده، انتظار می رود که تقاضای جهانی غذا، با یک شیب تند تاریخی که از دهه 

، ما امروزه برای برآوردن این تقاضاها با افزایش محدودیت ها در ظرفیت های خود 1950دامه دهد. اما بر خالف سال های خود ا

برای استفاده از زمین و آب و سایر منابع جدید مواجه هستیم. عالوه بر این فعالیت های انسان نیز به سرعت شرایط محیطی را در 

ییر می دهد.تغییرات آب و هوایی با افزایش دما و بیشتر شدن میزان بارندگی های شدید مرتبط خالل عملیات تولید جهانی غذا تغ

است؛ این مسئله روابط بین محصوالت زراعی با آفات، عوامل بیماری زا و علف های هرز را تغییر می دهد؛ و بعضی روندها را تشدید 

ابع آب، افزایش میزان غلظت اوزن در سطح زمین و کاهش شیالت. می کند از جمله کاهش حشرات گرده افشان، افزایش کمبود من

در این جا ما مکانیزم ها و پیش بینی های مربوط به این مسئله که چگونه تغییرات آب و هوایی می توانند تولید و توزیع غذا و در 

 نتیجه امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار دهند مورد بررسی قرار می دهیم.

 کشاورزی -１

ت و کیفیت مواد مغذی در تولیدات کشاورزی در نهایت به تعادل بین منابع بیوفیزیکال مناسب، از جمله کیفیت خاک، کمی

دسترسی به آب، نورخورشید، کربن دی اکسید، ثبات دما و در بعضی موارد فراوانی گرده افشان ها بستگی دارد. تولید، تحت برخی 

ل بیماری زا و آلودگی هوا کاهش می یابد. انتظار می رود که تغییرات آب و هوایی بر هر تغییرات شدید مثال در میزان آفات، عوام

 یک از ابعاد تولیدات کشاورزی تاثیر گذارد، اما اغلب از طرقی که کمتر به آن ها پرداخته شده است. 

 دما، آب و دی اکسید کربن 1-1

فارنهایت( گرمتر از میانگین دمای قرن بیستم  1.8درجه سانتی گراد )1.0، 2006-2015دمای جهانی زمین در دهه های گذشته، 

درجه سانتی گراد افزایش داشته باشد.  4.0تا  1.9شده است. با شبیه سازی آب و هوا، پیش بینی می شود گرمای زمین در حدود 

پی پی ام )بخش در 940به حدود  2100های گلخانه ای، غلظت دی اکسید کربن تا سال براساس پیش بینی افزایش بیشتر گاز
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پی پی ام است( و نتیجه آن  400و در حال حاضر  280یکای سنجش( خواهد رسید)این میزان در دوران قبل از صنعتی شدن 

ی به طرق مختلف تحت تاثیر تغییرات آب و سانتی گراد دمای هوا خواهد بود. دسترسی به منابع آب برای کشاورز 6.8تا  4افزایش 

هوایی خواهد بود، از جمله تغییر جهت دادن الگوهای بارندگی، از دست دادن یخچال های طبیعی و آب شدن خارج از فصل برف 

 ها و نفوذ آب شور به سفره های آب های ساحلی. پیش بینی های آب و هوایی عموما بارش کمتر در مناطق در حال حاضرخشک و

نیمه خشک و بارش بیشتر در عرض های جغرافیایی قطبی را پیش بینی می کنند. انتظار می رود که حوادث مربوط به بارش باران 

 مانند افزایش هرزآب و روان شدن سیل شدیدتر شوند.

جه سانتی در 30بازدهی محصوالت کشاورزی به شدت نسبت به تغییرات در دما و دسترسی به آب حساس هستند. دمای باالی 

گراد معموال منجر به کاهش بازدهی محصوالت دیمی می شود. اگرچه غلظت روزافزون دی اکسید کربن در اتمسفر یکی از عوامل 

اصلی آسیب رسان در تغییرات آب و هوایی است، اما می تواند عملکرد محصول را با افزایش درجه فتوسنتز و استفاده موثرتر از آب 

ت آب و هوا، ممکن است هم کاهش و هم افزایش در روند بازدهی فعلی محصول ایجاد کند. سناریوها در بهبود بخشد. تغییر جه

مورد آینده آب و هوا، عموما حاکی از این است که گرما بازده محصوالتی چون ذرت وگندم را کاهش خواهد داد، و همچنیم انتظار 

د، در حالی که به نظر می آید محصولی مانند برنج نسبت به تغییرات آب می رود کاهش بیشتر بازدهی در مناطق حاره ای اتفاق افت

و هوایی کمتر حساس باشد. انطباق یافتن کشاورزان با تغییرات آب و هوایی نوید بخش کاهش در از دست دادن محصوالت 

زمین های خود از زراعی به کشاورزی است. کشاورزان هم چنین ممکن است با تغییر دادن کامل محصوالت خود یا تغییر کاربری 

 مرتع خود را با این تغییرات تطبیق دهند.

 اوزن موجود در سطح زمین  1-2

درجه سانتی گراد. عالوه بر این که انتشار اوزن در سطح  30گاز اوزن با باال رفتن دما افزایش می یابد، به ویژه در دمای باالتر از 

زمین برای قلب و ریه انسان سم محسوب می شود، برای گیاهان نیز همین حکم را دارد، مانع فتوسنتز و رشد محصول می شود و 

پی پی بی )بخش در میلیارد( که  54-75ا کاهش می دهد. آزمایش ها حاکی از آن است که اوزون با غلظت وزن و بازدهی دانه ها ر

درصد در برنج، سویا و گندم کاهش داده است. در  25تا  8در حال حاضر در مناطق آلوده وجود دارند، بازدهی محصوالت را از 

 در صد کاهش دهد.  9تا  6بازدهی ذرت، گندم و سویا را جهان نیز، پیش بینی می شود آلودگی فعلی ناشی از اوزون 

 آفات 1-3

درصدی تولید محصوالت  40تا  25ارزیابی ها نشان می دهد که حشرات، عناصر بیماری زا، قارچ ها و گیاهان هرز در مقابل کاهش 

توسط آن ها را افزایش می دهد.  کشاورزی مهم مسئول هستند. گرم شدن هوا، میزان بقای آفات در زمستان و خورده شدن گیاهان

تغییر دما هم چنین منجر به تغییر نوع آفات و عناصر بیماری زا در عرض های مختلف جغرافیایی می شود. محصوالت، اغلب در 

مقابل آفات و عناصر بیماری زای غیر بومی آسیب پذیر هستند. آب وهواهای نامعتدل می توانند سیستم های کشاورزی را ناپایدار 

کنند، سیستم دفاعی محصول را در خطر بیندازند و موقعیتی را ایجاد کنند که آفات و گیاهان هرز خود را توسعه دهند. عالوه بر 

این ها پیش بینی می شود که افزایش غلظت دی اکسید کربن منجر به تغییرات پیچیده ای در ترکیب علف های هرز و قدرت 

 یماری زا شود.دفاعی گیاه در مقابل آفات و عوامل ب

 گرده افشان ها 1-4

تغییرات آب و هوایی هم چنین با کاهش فراوانی حشرات گرده افشان و تغییر توزیع منطقه ای آنه ا، عملیات تولید غذا از گونه های 

ایجاد می مختلف گل را تحت تاثیر قرار می دهد. گرم شدن هوا، بین زمان گل دادن گیاهان و مهاجرت گرده افشان ها ناهماهنگی 

 کند و این مسئله کارکرد اکوسیستم را تحت تاثیر قرار می دهد.
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 از دست رفتن مواد مغذی 1-5

افزایش دی اکسید کربن عالوه بر تاثیراتی که بر بازدهی محصول می گذارد ترکیب مواد مغذی محصوالت را نیز تغییر می دهد. 

ند از نظر غلظت مواد معدنی مهم مانند زینک و آهن دچار کمبود می محصوالتی که در هوای با دی اکسید کربن باال رشد می کن

شوند و میزان این مواد در آن ها کاهش می یابد. پیش بینی می شود که این مسئله باعث شود میلیون ها نفر در معرض خطر 

 کمبود آهن و زینک و یا پروتئین قرار گیرند. 

 شیالت -２

الب است ولی غذاهای دریایی نیز برای تامین پروتئین، مواد معدنی، ویتامین ها و اسیدهای اگرچه کشاورزی بر تولید جهانی غذا غ

 چرب برای بسیاری از مردم جهان مهم هستند.

پیش بینی شده است که تغییرات آب و هوا منجر به اسیدی و فاقد اکسیژن شدن آب اقیانوس ها شود وبر فراوانی و توزیع 

فزایش دما می تواند منجر به افزایش شیوع بیماری در بین ماهی ها، افزایش جلبک های خطرناک، پالنکتون ها تاثیر گذارد. ا

گسترش گونه های مهاجم مانند صدف اقیانوس آرام و عناصر بیماری زای مرتبط با آن ها شود. تغییرات آب و هوا هم چنین می 

 یب اجتماع فیتوپالنکتون ها تحت تاثیر قرار دهد. تواند مواد مغذی موجود در غذاهای دریایی را از طریق تغییر ترک

 دامپروری -３

گرما، یکی از علل تاثیر گذار در بهره وری دام است. برای ماکیان، گرمای زیاد موجب کاهش رشد و کیفیت و بازدهی تخم مرغ و 

ه کنند تا سیستم های گیاهی، بکیفیت گوشت آنها می شود. سیستم های دامی به طور کلی راحت تر خود را با شرایط منطبق می 

ویژه دام های در کشورهای در حال توسعه که در فضای کمتر صنعتی شده پرورش یافته اند. اصلی ترین پاسخ دام ها به گرمایش، 

مصرف بیشتر آب است که در کشورهای کم آب و دارای سیستم های آبی ابتدایی می تواند مشکل ساز باشد.تغییرات آب و هوایی 

ین بر امنیت غذایی و مواد مغذی تاثیر می گذارد؛ نیروهای اقتصادی و سیاسی و انواع تبعیض ها بر دسترسی به غذا تاثیر هم چن

می گذارند و تغییرات آب و هوایی می تواند رقابت برای دسترسی به منابع طبیعی و اجبار برای مهاجرت دسته جمعی را تشدید 

 31از  2050واد غذایی پر مصرف چون گندم، برنج و ذرت که پیش بینی می شود تا سال کند. هم چنین این تغییرات بر قیمت م

 در صد افزایش یابند تاثیر می گذارد.  106تا 

 آینده و نتیجه گیری -４

این بررسی، بیشتر بر روی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت جهانی غذا متمرکز است. با این که در مورد میزانی که شرایط 

حیطی تغییر خواهد کرد؛ پاسخ گیاهان، حیوانات و پتانسیل انطباق یافتن آن ها با این تغییرات عدم قطعیت قابل توجهی وجود م

 دارد، شواهد پایه ای قویا بر نیاز به آماده سازی در مقابل طیف گسترده ای از نتایج ممکن تاکید می کنند. 

ود شرایط فعلی و آینده امنیت غذایی حیاتی است. در بسیاری از مناطق هنوز بین سیاست ها و اقدامات برنامه ریزی شده برای بهب

بازده فعلی محصوالت و آنچه عمال قابل دستیابی است شکاف وجود دارد. توسعه کشاورزی از طریق تکنیک های انقالب سبز 

برارانه توزیع شده اند. تکامل مشترک توسعه بازدهی محصوالت را در بسیار از کشورها افزایش داده است. البته این دستاوردها نا

کشاورزی و تغییرات جهانی محیطی، در کنار هم، بهره وری محصوالت را در آینده تعیین خواهند کرد. مدیریت بهتر تغییرات 

آیی در محیطی به ویژه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سایر آلوده کننده ها، مدیریت با ثبات تر ماهی گیری و بهبود کار

 استفاده از زمین، آب و محصوالت شیمیایی در کشاورزی می تواند بسیاری از فشار ها بر سیستم ها ی غذایی را کاهش دهد. 

http://www.iana.ir/fa/news/43039/%D8%AA%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

درصد کل بودجه هر طرح توسعه، به   30شود/ اختصاص میلیارد یورو به کشاورزان اروپایی یارانه پرداخت می 60ساالنه 

 محیطیمسائل زیست

ل توجه به مسائبرداری از زمین، دهند که بهرهکنند، اما اجازه نمیهای قابل توجهی دریافت میکشاورزان اروپایی، ضمن اینکه یارانه

 .محیطی و اقلیمی را به حاشیه براندزیست

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز در دیدار هیات کشاورزی اتحادیه اروپا با مسئوالن تجارت و کشاورزی ایرانی، دو طرف به طرح مسائل 

کمیسیون کشاورزی این اتحادیه  مهم و کالنی در حوزه تجارت محصوالت کشاورزی پرداختند که نتیجه آن را باید در سفر رئیس

ها و ها، پتانسیلمند شدند، شامل آشنایی با شاخصوجو کرد.دیداری که امروز دو گروه از آن بهرهبه ایران در ماه نوامبر جست

له متواند صادرکننده محصوالت مختلف از جهای نسبی که دارد میمشکالت دو کشور در عرصه تولید کشاورزی بود. ایران با مزیت

های غذایی، زعفران و دیگر اقالم خوراکی به اروپا باشد؛ البته طبق گفته مدیر کل کمیسیون کشاورزی و سبزی و صیفی، مکمل

 های موجود نیست.دهد، اما حجم آن به اندازه پتانسیلاکنون این تجارت به راه خود ادامه میتوسعه روستایی اتحادیه اروپا، هم

ها و رویکردهای کشاورزی اتحادیه اروپا آشنا شدند. طبق اعالم زی و تجاری ایران نیز با کلیات سیاستاز طرفی، مسئوالن کشاور

کرد این کند که البته هزینهمیلیارد یورو به کشاورزان زیرمجموعه خود یارانه پرداخت می 60ها این اتحادیه یاالنه بیش از اروپایی

توان به ی و توسعه تکنولوژیکی خواهد بود.از آمریکای التین، چین، آمریکا و کانادا میمحیطمبلغ، در راستای توجه به مسائل زیست

نکه گیرد. ضمن ایترین شرکای تجاری اتحادیه اروپا نام برد که بیشترین صادرات این اتحادیه به کشور چین صورت میعنوان مهم

 140شود. به عبارتی بیش از میلیارد یورو برآورد می 50ت به گفته مسئوالن کمیسیون کشاورزی اتحادیه، تراز تجاری آنها مثب

دهی میلیارد یورو واردات در کارنامه تجاری اتحادیه به ثبت رسیده است.عالوه بر جهت 100میلیارد یورو صادرات و کمتر از 

 ی و توسعه روستایی نیز جزو مواردیبینانه در بهبود مسائل اقلیمی با اعطای یارانه در اتحادیه اروپا، ترویج، تحقیقات کشاورزواقع

ها و نهادینه کردن زنجیره تولید غذایی، است که کشورهای اروپایی عضو اتحادیه ملزم به رعایت و اجرای آن هستند.تقویت تشکل

اقلیمی،  ترفاه دام، مدیریت ریسک در دامپروری، تقویت اکوسیستم و افزایش راندمان منابع، کاهش انتشار کربن، مقابله با تغییرا

 ها به آن اشاره کردند.هایی بود که اروپاییترین اولویتها از مهمای و ترسیب کربن در کشاورزی و جنگلکاهش گازهای گلخانه

درصد کل بودجه هر طرح مربوط به توسعه کشاورزی را به مسائل  30طبق قوانین موجود در اروپا، کشورهای عضو موظفند حداقل 

بودجه تحقیقات  2020کنند تا افق سال بینی میی اختصاص دهند. این در حالی است که آنها پیشمحیطی و اقلیمزیست

 میلیارد یورو ارتقا دهند./ 80کشاورزی را به 

http://www.iana.ir/fa/news/43008/%D8%B3%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

دهد/ دانشمندان: ارقامی با صفات مشترک به  روش انتخاب جدید، پرورش سریع ارقام بهبود یافته ذرت را مدنظر قرار می

 یابندتری پرورش میمیزان سریع

ند تا کدهندگان ذرت کمک مینگر به پرورشالمللی بهبود گندم و ذرت، انتخاب مکرر به کمک نشاطبق مطالعات اخیر مرکز بین

 .تر از قبل پرورش دهندبازده محصول بیشتر و ارقام بهبود یافته و مقاوم به خشکی را سریع

، یکی از نویسندگان این تحقیق و از پرورش دهندگان ذرت (Yoseph Beyene)یوسف بیّن  maizeبه گزارش ایانا از وب سایت 

CIMMYT  3که با برنامه تحقیقاتی ذرت در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی(CGIAR)  همکاری می کند، می

سال طول می کشد تا کشاورزان به ارقام بهبودیافته دست یابند. اما با استفاده از  8تا  7در روش پرورش معمولی، اغلب "گوید: 

ه آن ارقام دست می یابند و حتی این روش در شرایط خشکسالی، بهره سال ب 5، کشاورزان فقط در طول (MARS) مارسروش 

بهبود بازده دانه ذرت تحت تنش خشکسالی و در محیط های بدون تنش در منطقه "مطالعه "ژنتیکی باالیی را نشان می دهد.

ز گان می توانند با استفاده انشان می دهد که پرورش دهند "جنوب صحرای آفریقا با استفاده از روش انتخاب مکرر به کمک نشانگر

روش مارس ارقام جدید ذرت را سریع تر و ارزان تر از روش های پرورش معمولی و با کوتاه کردن چرخه تولید، گسترش دهند و 

دانشمندان نشان می دهند ارقامی با صفات مشترک به میزان سریع تری پرورش می یابند. این مطالعه بر پرورش ارقام ذرت بهبود 

ته، مقاوم به خشکی و پربازده گرمسیری در مناطقی مانند جنوب صحرای آفریقا متمرکز شده است که با خشکسالی های متوالی یاف

تغییرات آب و هوایی، محیط زیست را سریع تر از "و شرایط آب و هوایی غیرقابل پیش بینی مواجه اند. یوسف بیّن می گوید: 

گار می شود، تغییر می دهد. این مسئله حیاتی است که کشاورزان بتوانند هر چه سریع کشاورزی که به طور طبیعی با محیط ساز

 "تر به ارقام ذرت مقاوم به خشکی دست یابند، تا بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

پی در پیش بینی به شدت هزینه های تولید را کاهش می دهد که این کار با استفاده از داده های ژنوتی مارسهمچنین روش 

بهترین ارقام ذرت قبل از کاشت آن ها صورت می گیرد. در گذشته، پرورش دهندگان باید هر ساله به طور بصری مشاهده و 

بهترین ارقام ذرت را انتخاب می کردند. در این تحقیق دریافتند که روش مارس برای ارقام ذرت بهبود یافته در مناطق خشک و 

 300سر جنوب صحرای آفریقا قابل استفاده است؛ جایی که مهمترین موادخام غذایی برای بیش از محیط های مطلوب در سرا

نوع از  10میلیون نفر تولید می شود. این تحقیق به طور کلی نشان می دهد که با استفاده از روش مارس می توان بهره ژنتیکی 

کیلوگرم در  105ه هر ساله بازده دانه در این جمعیت ها، را تخمین زد به طوری ک 4جمعیت های ذرت های گرمسیری دو والدی

کیلوگرم در هکتار در زمین هایی که با تنش آبیاری مواجه هستند، افزایش می یابد. آن  51هکتار در زمین هایی با آبیاری خوب و 

بیشتری نسبت به بوته های والدینی  ها دریافتند نسل های بعدی که این آزمایش را گذرانده اند به طور قابل مالحظه ای بازده دانه

و تجارتی داشته اند و پیشنهاد می دهند که روش مارس عامل بالقوه بسیار خوبی در افزایش بهره ژنتیکی در مناطق خشک و 

ردیف  352ردیف ذرت بهبود یافته شامل  1000محیط های مطلوب جنوب صحرای آفریقاست.در این تحقیق، با استفاده از بیش از 

نوع جمعیت دو والدی توسعه یافته اند، آزمایش هایی در چندین محل موردنظر  10که از هر یک از چرخه های  5هاپلوئید -دبل

انجام شده است و چندین نوع هیبرید از ردیف هایی که از طریق روش مارس و شجره نامه پرورش یافته اند، به دست آمده است. 

ر یک از جمعیت ها، تحت آزمایش های عملکرد ملی قرار گرفته و انتظار می رود که به بهترین نوع هیبریدهای استخراج شده از ه

یکی از نخستین سازمان های تحقیقاتی  CIMMYTزودی برای تجاری سازی در منطقه جنوب صحرای آفریقا گسترده شود.

 کار برده است. است که این فنّاوری را به منظور پرورش ذرت به ویژه برای نیاز کشاورزان خرده پا به 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 پانوشت:
1. International Maize and Wheat Improvement Center 

2. Marker-assisted recurrent selection 

3. Consultative Group on International Agricultural Research 

4. Biparental 

5. doubled-haploid 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/43007/%D8%B1%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

 زیمباوه با همکاری فائو سامان یافتندهای آبیاری کند/ طرحزمینی فراهم میفائو، بازار امنی برای کشاورزان بادام

 ، تحت برنامهTohoria زمینیسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، امسال در نظر دارد بازار امن برای کشاورزان بادام

Tonhorai Irrigation Scheme در منطقه Chimanimani منظور حمایتفراهم کند. این برنامه تحت نظام ملی آبیاری به 

 .شودانجام می (EU) طرح آبیاری در زیمبابوه با بودجه شش میلیون یورویی اتحادیه اروپا 80از 

رود که در ماه دسامبر امسال به آغاز شد و انتظار می 2014در ژوئیه  NIRF، برنامه manicapostسایت به گزارش ایانا از وب

 پا در زیمبابوه است.امنیت غذا و تغذیه کشاورزان خردهپایان برسد. هدف اصلی این طرح، کمک به بهبود درآمد، 

 زمینی را توسطاند. فائو کشاورزان باداممندی از این برنامه انتخاب شدهطرح آبیاری در استان مانیکالند برای بهره 10در مجموع 

خرید محصوالت با قیمت تولید، های دیگر و برای تأمین بذر و نهاده Paper Hole Investments (PHI)گذاری برنامه سرمایه

 بینند.های آبیاری سراسر استان آموزش میهای مناسب کشاورزی و طرحدهد.همچنین این کشاورزان درباره شیوهپیوند می

سنت در هر کیلوگرم به فروش  45برداشت محصول از اوایل ماه آینده آغاز می شود. قرار است بادام زمینی با پوست به قیمت 

دالر سود از هر  300حالی که بادام زمینی پوست کنده کیلویی یک دالر خواهد بود و انتظار می رود هر کشاورز حداقل برسد، در 

 هکتار پس از فروش محصوالت خود به دست آورد. 0.2

Witness Chimhete کشاورز ی که برنده جایزه ،Tonhorai Irrigation Scheme  طرح ما "شد، گفت:  2016در سال

و با بازسازی پمپ ها، کانال ها و ... به نجات ما آمد. آن ها همچنین به  2014با شکست رو به رو شده بود، اما فائو در سال  تقریبا

 "ما بهترین شیوه کشاورزی را آموزش دادند و محصوالت ما تا حد زیادی بهبود یافتند.

با این طرح آبیاری معیشت ما تغییر کرده و در مسیر رو به  ما اکنون کشاورزی را به عنوان یک کسب و کار می بینیم."وی افزود: 

برای تهیه نهاده و بذر ارتباط داریم. کشاورزان در  Agribankو  Metbankجلو قرار گرفتیم، ما همچنین با نهادهایی مانند 

و بادام  butternutsز، در حال حاضر در حال پرورش محصوالت با ارزش مانند لوبیا، ذرت، گوجه فرنگی، پیا Tonhoraiمنطقه 

، هماهنگ کننده فائو در امور منطقه ای آفریقای جنوبی، در جمع کشاورزان David Phiri"زمینی در تمام طول سال هستند.

 منطقه، از کمک مالی اتحادیه اروپا برای بودجه بازسازی آبیاری در زیمبابوه قدردانی کرد.

شاهده است و من از اتحادیه اروپا، دولت و سایر ذی نفعان قدردانی می کنم. در حال حاضر، پیشرفت طرح ها قابل م"وی گفت: 

به خاطر  Tonhoraiفائو به اختصاص بودجه، ایده ها و منابع برای پروژه های بیشتر ادامه می دهد، من همچنین از کشاورزان در 

 /"ها، تشکر می کنم.تالش های شان در انجام این طرح

http://www.iana.ir/fa/news/43113/%D9%81%D8%A7%D8%A6 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

مرغ  خمتالمللی تخم مرغ برای جهان، تقویت مصرف تواند به تغذیه افراد گرسنه جهان کمک کند؟/ بنیاد بینمرغ میتخم

 گذاردرا به اشتراک می

یابید که چه اندازه کار برای حل این های آینده، فکر کنید درمیهای پیش روی کشاورزی طی دههبرای چند لحظه درباره چالش

 .ها باید انجام شودچالش

کشاورزی در سطح جهان "کند: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)فائو( عنوان می  eggfarmersبه گزارش ایانا از وب سایت 

با نیروی کار روستایی باید بتواند مواد غذایی و فیبر بیشتری برای تغذیه جمعیت رو به رشد، تولید کند ... این موضوع به توسعه 

 وبسیاری از کشورهای در حال توسعه که وابسته به کشاورزی هستند، کمک می کند، همچنین اتخاذ روش ها براساس تولید پایدار 

 "کارآمد و انطباق با تغییرات آب و هوا باید انجام شود.

میلیارد نفر را تجربه می کند و سیاره ما  2.3، افزایشی در حدود 2050و  2009این درحالی است که جمعیت جهان بین سال های 

سعه اتفاق می افتد و فائو به غذای بیشتری نیاز خواهد داشت. همچنین اکثریت قریب به اتفاق این رشد در کشورهای در حال تو

اشاره می کند سوء تغذیه طی ده ها سال باقی خواهد ماند.این یک چالش اقتصادی نیست. بلکه یک چالش اخالقی است، و همه ما 

باید در حل این چالش نقش داشته باشیم. به گفته سازمان بهداشت جهانی، سوء تغذیه در بیش از یک سوم مرگ کودکان سهم 

سال منجر می شود. اما تخم مرغ می تواند به حل  5سف اعالم کرد که سوء تغذیه به از بین رفتن نیمی از کودکان زیر دارد و یونی

عدد تخم مرغ روی بهبود رشد کودکان  2این چالش کمک کند. یک مطالعه آزمایشی در اوگاندا برای بررسی تاثیر خوردن یک یا 

طالعه مدن تخم مرغ به رژیم غذایی تاثیر مثبت در رشد فیزیکی کودکان اوگاندایی دارد.مدرسه ای انجام شد، نشان داد که اضافه کر

دیگری در تایلند نشان داد که تخم مرغ به برطرف کردن مشکالت سوء تغذیه ناشی از پروتئین کودکان دبستانی کمک کرد. 

 Egg Farmers ofدر اینجا  ز آن بهره گرفته شود.بنابراین تخم مرغ دارای پتانسیلی است که می تواند در تغذیه افراد گرسنه ا

Canada .افتخار می کند که این دیدگاه را از طریق بنیاد بین المللی تخم مرغ برای افراد در سراسر جهان به اشتراک بگذارد ،

 عالیت می کند. اینبنیاد بین المللی تخم مرغ، در زمینه افزایش تولید تخم مرغ و مصرف تخم مرغ در کشورهای در حال توسعه ف

بنیاد تاکید دارد که تالش های مشترک ما در حال حاضر به کودکان و خانواده های بیشتری کمک کرده تا به پروتئین با کیفیت 

، ) Heart for Africaیکی از نمونه های کار ما با "باال و تغذیه با تخم مرغ دسترسی داشته باشند.سخنگوی این بنیاد می افزاید: 

خیریه است. در زمینه مراقبت و امید به آینده برای کودکان در کشور های آفریقایی فعالیت می کند( انجام شده، در جایی  سازمان

 888( ایجاد شده که به عنوان یک منبع پایدار پروتئین می تواند در تهیه بیش از 1که یک مزرعه تخم مرغ به تازگی در سوازیلند )

این یک آغاز عالی است، اما ما می خواهیم کارهای  "در پایان این بنیاد می گوید: "شته باشد.هزار وعده غذا در سال نقش دا

بیشتری انجام دهیم. ما یک چشم انداز از نقش محوری تخم مرغ در مبارزه با تغذیه افراد گرسنه جهان داریم و چالش هایی وجود 

 "ان گرسنه نیستند و مواد مغذی برای همه وجود دارد.دارد، اما ما می خواهیم به سمت جهانی برویم که در آن کودک

از مهم  .سوازیلند، کشوری است در جنوب آفریقا. پایتخت سلطنتی و قانونی آن لوبامبا و پایتخت اداری آن شهر مبابانه است -1

و  المنافعرهای مشترکتوان به شکر، چوب، پنبه و مرکبات اشاره کرد. سوازیلند از اعضای کشوترین صادرات سوازیلند نیز می

 آفریقا است. ٔ  اتحادیه

http://www.iana.ir/fa/news/43097/%D8%AA%D8%AE%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 مرغدرصدی صادرات تخم 6کاهش به هم ریختگی معادالت تجاری محصوالت طیور در آمریکا/ 

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 آنفلوآنزاکرده است. این در حالی است که تجار داخلی این کشور برای تجارت با برزیل، دست و پا می

 .جان سالم به در برده است

های اخیر آسیا، آفریقا، اروپا و های مختلف، در ماه،آنفلوآنزای پرندگان که با سویهtoledoblade.comبه گزارش ایانا به نقل از

ه مواجها پرنده شد، بلکه تجارت محصوالت حاصل از مرغ را با مشکلی جدی آمریکا را درنوردید، نه تنها منجر به نابودی میلیون

های تولیدکننده دان نیز به موازات کاهش ساخت.به دلیل مرگ و میری که در طیور صنعتی آمریکا اتفاق افتاده، بسیاری از شرکت

های به وجود ای که از فرصتهای تولیدکنندهاند. با این حال هستند شرکتتقاضا برای خوراک، بازار فروش خود را از دست داده

 گیری از شکست رقیب، مقداری از محصوالت خود را فروختند.و با بهرهآمده استفاده کردند 

ند. کهنوز بخشی از تولیدات خود را به عراق صادر می"گوید: در همین زمینه سومین تولیدکننده بزرگ گوشت مرغ در آمریکا می

 "کند.را قبول نمی زیرا بغداد به خاطر شیوع آنفلوآنزا در اروپا ورود محصوالت مرغ از کشورهای آن منطقه

درصد از کل حجم صادرات مرغ آمریکاست. البته  3میلیون پوند، گوشت مرغ از آمریکا وارد کرد. این  185.6عراق در سال گذشته 

هنوز اطالعاتی از میزان صادرات مرغ آمریکا در مارس امسال در دسترس نیست؛ درست زمانی که نخستین فرم کشنده این بیماری 

 رو شد.امات آمریکا رسید، تجارت مرغ نیز با چالشی جدی روبهبه تایید مق

ات مرغ از واردجنوبی،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 محصوالت و تخم

 2017مرغ در سال کرد که صادرات تخم بینیالبته وزارت کشاورزی آمریکا در ماه گذشته پیش"جنوبی دل بسته بودند.خود به کره

 عددی( کاهش داشته باشد. 12میلیون بسته  305درصد ) 6جنوبی، به دلیل ممنوعیت واردات به 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"گیری داشته است.یز افت چشمشرکت ن

 های تولید خوراک دام را کاهش داده و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانیماه متوالی، درآمد شرکت 3شیوع این بیماری در "

مورد از آنفلوآنزای بسیار خطرناک را گزارش کرده و مابقی  2ایاالت متحده آمریکا در سال جاری تنها "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 روبهها با محدودیتدر برخی ایالت جایی طیور زندهاکنون 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 - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 ایجاد مزرعه پرورش ماهی در آب های ساحلی اقیانوس

میلیون دالری برای ساخت مزرعه ماهی با  15واقع در بوستون، در نظر دارد تا با سرمایه گذاری  InnovaSea شرکت امریکایی

 .، اقدام کند(open ocean) ساحلیتکنولوژی آبزی پروری در اقیانوس و آب های 

، این در حالی است که مسئوالن شرکت و شرکای این  BOSTON BUSINESS JOURNALبه گزارش ایانا از وب سایت 

 طرح ادعا می کنند این برنامه برای آینده پایدار صنعت غذاهای دریایی حیاتی است.

InnovaSea  از ادغام دو شرکت 2015در سال Maine's Ocean Farm Technologies Inc.  و یک شرکت دیگر واقع در

سیاتل، واشنگتن ایجاد شد. هر دو شرکت در زمینه پرورش ماهی در مقیاس بزرگ به منظور تامین غذاهای دریایی فعالیت می 

قیانوس و در راستای کمک به در بوستون به فعالیت در زمینه تحقیق و توسعه پرورش ماهی در ا InnovaSeaکردند.از آن زمان ، 

، یک شرکت سرمایه گذاری متمرکز بر آبزی پروری Cuna Del Marتغذیه دریایی، ادامه می دهد.بودجه طرح جدیدتوسط 

تامین مالی، بخشی از برنامه ریزی "گفت:  .InnovaSeaاقیانوس تامین می شود. دیوید کلی ، مدیر عامل و رئیس فناوری شرکت 

  "ایه گذاری در انجام این طرح به شمار می رود.رای حمایت از سرم

 خبر داد. 2018وی درباره جزئیات بیشتر در مورد جنبه های مالی طرح صحبتی نکرد، اما از عرضه محصوالت به بازار تا سال 

که در زمینه تا آن زمان، شرکت قرار است ،نسبت به آزمایش فن آوری خود با دو شرکت دیگر در پاناما و مکزیک  "وی افزود: 

 "مزارع ماهی فعالیت دارند، وارد عمل شود.

دلیل این که دفتر شرکت را در بوستون قرار دادیم این بود که نخست با دریا ارتباط داشته باشیم، "دیوید کلی خاطر نشان کرد: 

 "همچنین از تخصص ها در زمینه مهندسی اقیانوس و فناوری که در منطقه است، استفاده کنیم. 

ماساچوست  Quincyدر  BlueFin Roboticsی است دیوید کلی ، پیش از این مدیر عامل شرکت خودروهای زیر آب ،گفتن

 ترجمه: فرحناز سپهریبود.

 پی نوشت:

 شرکت امریکایی که در زمینه طراحی و توسعه محصوالت و خدمات برای صنعت آبزی پروری در اقیانوس فعالیت می کند. -1

 ، آب های ساحلی نامیده می شود. open oceanانوس که به ساحل نزدیک تر است به نام منطقه ای از آب اقی-2

http://www.iana.ir/fa/news/42981/%D8%A7%DB%8C%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 شوندمحصول کشاورزی که با نابودی زنبورها کمیاب و گران می 20

ها توسط انسان تولید چندین نوع ماده کشدلیل از دست دادن زیستگاه و استفاده از آفتبا کاهش جمعیت صدها گونه زنبور به

 .گیردغذایی در معرض خطر قرار می

ها در مزارع و عوامل دیگری از کشآب و هوایی، افزایش استفاده از آفتدلیل تغییرات ، بهalternet.orgبه گزارش ایانا به نقل از 

دهد که عوامل گفته این دست، جمعیت زنبورها طی چند سال اخیر به طور مداوم در حال کاهش است. تحقیقات جدید نشان می

ی تغذیه و همچنین سالمت گونه زنبور در آمریکای شمالی شده است. این زنگ خطری جدی برا 700شده، موجب کاهش جمعیت 

طور گونه زنبور بومی در آمریکای شمالی و هاوایی شناخته شده، اما به 337شود.اگرچه بیش از چهارهزار و ها محسوب میانسان

نوع( رو به افول  749ها )نوع از آنها نشان داد که بیش از نیمی از جمعیت گونه 437هزار و کلی تجزیه و تحلیل وضعیت یک

ها در معرض خطر انقراض قرار نوع از گونه 347چهارم یا به عبارتی، و تعدادشان پایین آمده است. همچنین حدود یک گذاشته

ها اطالعات کافی در دست نیست، اما این احتمال وجود دارد که آنها نیز در معرض دارند. البته درباره جمعیت بسیاری از گونه

قدند که برای نجات این حشره باید بدون معطلی راهکاری اساسی اندیشید. ضمن اینکه نباید تهدید باشند؛ بنابراین دانشمندان معت

ها را کشای، توسعه غیر اصولی کشاورزی است؛ کشاورزی که استفاده از علففراموش کرد که نخستین دلیل برای چنین فاجعه

و گسترش شهرسازی نیز تأثیر زیادی در تداوم این روند  افزایش داد و باعث تخریب زیستگاه زنبورها شد. هرچند تغییرات اقلیمی

های درصد حشره 40رسد، نشان داد که بیش از نظر میکننده بههای دانشمندان که برای هر فردی نگراناند.یافتهمخرب داشته

ازجمله گیاهان خودرو و  طور مستقیم در تولید بسیاری از محصوالتافشان دنیا در معرض تهدید جدی هستند. این موضوع بهگرده

 وحشی در ایاالت متحده تأثیر منفی خواهد داشت.

افشانی زنبورها وابسته است. طور خاص به گردهشود، بهعنوان غذا مصرف میحداقل یکی از هر سه محصولی که در سراسر جهان به

کنند از روی زمین محو خواهد صرف میها مبدون همکاری این حشرات پرارزش، بسیاری از محصوالت مغذی و لذیذی که انسان

ها رسد که در چراگاههایی میشد. زنبورها همچنین مسئولیت تولید یونجه و شبدر را بر عهده دارند؛ گیاهانی که به مصرف دام

ره و ماست و کشوند. بنابراین بدون آنها سهم قابل توجهی از پروتئین حیوانی و مواد لبنی مانند گوشت، پنیر، شیر، کره، تعلیف می

بستنی از بین خواهد رفت.حتی فکر خداحافظی با غذاهای اساسی برای انسان ترسناک است، اما باید پذیرفت که با کاهش تعداد 

شود. زیرا تولید رود، بلکه محصوالت اساسی مورد نیاز آنها نیز نابود میها از بین میزنبورها نه تنها غذاهای مورد عالقه انسان

افشانی زنبورها است. کمبود این ها و مواد معدنی موجود در محصوالت مختلف وابسته به گردهمواد مغذی مانند ویتامینبسیاری از 

هایی مانند سرطان و مشکالت قلبی را دوچندان کند. ها را تهدید کرده و خطر ابتال به بیماریتواند سالمت انسانمواد مغذی، می

 شوند.رو میدلیل سوءتغذیه با مرگ روبهگناه بهافتد و مردم بیروم دنیا اتفاق میدرست مانند آنچه که در مناطق مح

در جهانی بدون زنبور، اگر غذایی باشد، دیگر لذیذ و مغذی نیست و در عین حال مقدار آن نیز بسیار کم است. همچنین برخی از 

 و گران خواهد شد.طور کامل ناپدید شده و بقیه هم کمیاب غذاهای مورد عالقه انسان به

 شوند.افشانی این حشره است، معرفی میترین محصوالتی که تولیدشان وابسته به زنبورعسل و گردهدر ادامه، مهم

 بادام
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که طرفه نیست، بلای یکهای بادام به طور کامل به انجام وظیفه زنبور عسل وابسته است. البته این معاملهافشانی شکوفهگرده

درصد  80شود. گفتنی است ترین منابع گرده برای این حشره محسوب میبادام احتیاج دارند. زیرا یکی از اصلیزنبورها نیز به 

 گیرند.شود و زنبورها در آغاز فصل از گرده آن قدرت میهای جهان در کالیفرنیا تولید میبادام

 اختهزغال

ی زنبورها است؛ بنابراین هرگونه اختالل در این مسیر، منجر به اخته تولید شده در جهان حاصل گرده افشاندرصد زغال 90بیش از 

 شود.العاده آنتی اکسیدان در جهان شناخته میعنوان بسته فوقباال رفتن شتابنده قیمت این محصول خواهد شد؛ محصولی که به

 قهوه

ابتکار عمل زنبورها نیز احتیاج دارند. گل افشان معروف هستند، اما هنوز به قهوه از آن دست گیاهانی است که اگرچه به خودگرده

افشانی زنبورها صورت نگیرد، افشانی تنها سه تا چهار روز باز خواهد ماند و اگر در این فاصله کوتاه، گردهدرخت قهوه برای گرده

ا باز هم در جهان ها خواهد بود. بنابراین هرچند قهوه بعد از نابودی کل زنبورهمحصول خروجی، ضعیف و مستعد انواع بیماری

 شود.وجود دارد، اما به احتمال قوی بسیار نادر و گران می

 پرتقال

هایی مانند افشانی زنبورها خود گویای همه چیز است. البته در این میان، رقمدرصدی درختان پرتقال به گرده 90وابستگی 

Navel های این محصول با ای از رقمیب، تولید بخش عمدههم هستند که چندان وابستگی در این مسئله ندارند، اما به هر ترت

 گیرد.دخالت زنبور صورت می

 تخم کدو

ها به کند. وجود این تخمهتخم کدو مقدار زیادی منیزیم دارد که برای فشار خون مفید بوده و از سکته قلبی و مغزی جلوگیری می

درصد آنها  90زنند در صورت فقدان این حشره، تولید تخمین میافشانی زنبورها است تا جایی که دانشمندان شدت وابسته به گرده

 از بین خواهد رفت.

 کلزا

رود، کلزاست. این گیاه به دلیل رنگ زرد روشنی که دارد، هایی که برای استحصال روغن بسیار ضروری به شمار مییکی از دانه

ای کند. اگرچه زنبورها سهم قابل مالحظها نیز تضمین میزنبورها را به سمت خود جذب کرده و از این طریق گرده افشانی خود ر

ناپذیری به این حشره وارد آمده و در عین حال محیط پاشی در اغلب مزارع، صدمات جبراندلیل سمدر تولید این گیاه دارند، اما به

درصد  90های روغنی بیش از دانهزیست هم آسیب دیده است. این موضوع به ویژه برای ایران که وابستگی آن به واردات روغن و 

 شود، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.تخمین زده می

 تمشک

هایی مانند سرطان، دیابت و مشکالت قلبی عروقی، توصیه منابع علمی درباره تغذیه، مصرف تمشک را برای جلوگیری از بیماری

گردد. در غیر این صورت این محصول شکل زیبای ظاهری برمیافشانی در گیاه تمشک، به وجود زنبورها کنند. اطمینان از گردهمی

 شود.تر میتر و نایابخود را از دست داده و کوچک

 فرنگیتوت

تواند قدری از عطش خود را افتد که با میل کردن تعدادی از این میوه میهای گرمی میآید آدم یاد تابستانفرنگی که مینام توت

افشانی توسط زنبورها ندارد، اما بسیاری از کشاورزان از این حشره به وه لذیذ وابستگی چندانی به گردهکم کند. اگرچه تولید این می

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

204 
 

وری را افزایش داده و هم باعث ارتقای کیفیت کنند؛ زیرا این عمل هم بهرهافشانی پس از باد استفاده میکننده گردهعنوان تکمیل

 شود.محصول می

 آفتابگردان

های افشانسنگینی که گرده گل آفتابگردان نسبت به دیگر گیاهان دارد، آن را بیشتر از باد به زنبور یا گرده خاصیت چسبندگی و

 کنید یا از خوردن مغزکند. اگر شما یکی از کسانی هستید که از روغن آفتابگردان برای پخت غذا استفاده میدیگر وابسته می

تر به فکر جایگزینی برای جمعیت زنبورها باشید تا تولید این گیاه به باید هرچه سریعبرید، های آن در داخل شیرینی لذت میدانه

 خطر نیفتد.

 خیار

شوند، بلکه هیچ تنها از مصرف مستقیم و تازه آن محروم میشود و مردم نههای خیار تولید نمیبدون زنبورعسل، بیشتر رقم

د شد! در حال حاضر نیز بسیاری از کشاورزان، از کاهش عملکرد تولید محصول دیگری جایگزین خیارشورهای کنار همبرگز نخواه

 اند.شان اظهار نگرانی کردهخیار در مزارع

 خردل

افشانی توسط زنبورها احتیاج دارد. این به آن معناست که بعد از نابودی زنبورها دیگر سوم از کل گیاهان خردل، به گردهیک

 عنوان یک چاشنی مورد نیاز نیست؛ اینتان استفاده کنید. البته خردل تنها بهذتر شدن غذاهایتوانید از این محصول برای لذینمی

 توانند در کاهش دردهای التهابی مانند آرتروز، نقش محوری ایفا کنند.ها میدانه

 پیاز

شود، احتیاج به سبز میکنند و گیاه آن برای تولید بذر، در زمانی که محصول پیاز را قبل از اینکه سبز شود برداشت می

اد های زیکند، زیرا کشاورزان برای تولید بذر مجبور به صرف هزینهافشانی دارد. کمبود زنبورعسل، کار را بسیار سخت میگرده

 ود.شخواهند شد؛ بنابراین در صورت دخالت نکردن زنبور، محصول پیاز مانند بسیاری از محصوالت دیگر، هم کمیاب و هم گران می

 لفلف

رود زنبور گیرد. اما با وافشانی این گیاه را باد بر عهده میهای فلفل ندارند و بیشتر مسئولیت گردهزنبورها چندان وابستگی به گرده

افشانی، کیفیت و کمیت فلفل به شدت افزایش یافته و محصول بهتری تولید خواهد شد. این موضوع برای و کمک به چرخه گرده

ها یا مزارع کوچک مسقف، بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین اگر زنبور نباشد، باید با تولید فلفل در خارج خانهبرخی نواحی مانند گل

 از فصل، خداحافظی کرد.

 زمینیسیب

شود، اما برای پیکربندی اصالح نژاد و کمک به ارتقای افشانی زنبور مربوط نمیطور مستقیم به گردهزمینی بهاگرچه تولید سیب

رود در صورت کاهش جمعیت زنبورها تنوع د در راستای بهبود ژنتیکی، وجود زنبورها ضروری است. به همین دلیل احتمال میتولی

 های اصالح نژادی تعطیل شوند.تولید این گیاه به شدت کاهش یافته و برنامه

 های کنجددانه

درصد از این سهم را به خود  80ت که زنبورها حدود افشانی در این گیاه، وابسته به حشرات اسدرصد نیاز گرده 80بیش از 

ی کننده در جیره غذایتوان ادعا کرد که این گیاه نقشی تعییناند. با توجه به ارزش غذایی باالیی که کنجد دارد، میاختصاص داده

ود را با نان کنجددار مصرف توانیم همبرگر خکند. کم شدن زنبورها تنها به آن معنی نیست که ما دیگر نمیمردم دنیا بازی می
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ها است. در مجموع کمبود کنجد، عالوه بر کاهش تولید روغن گیاهی، باعث سوءتغذیه تر از این حرفکنیم، بلکه موضوع بسیار ژرف

 کند.شود و مشکالت آنها را دوچندان میدر بیشتر کشورهای فقیر دنیا می

 فرنگیگوجه

 توانند در افزایش تولید و ارتقایشود، اما زنبورها میافشانی تولید میبه طریق خود گردهفرنگی های گوجهدر حالی که بیشتر رقم

یم، کاهش شناسکیفیت این محصول نقشی کلیدی بازی کنند. از این رو بدون زنبور، تولید یکی از لذیذترین سبزیجاتی که می

 د شویم.منتوانیم مانند امروز از کیفیت باالی آن بهرهیافته و دیگر نمی

 سیب

ار طور مستقیم تولید آن را تحت تأثیر قرطلبد و نبود این حشره بهافشانی متقاطع توسط زنبورها را میشدت گردهتولید سیب به

های غذایی را با قیمتی چند برابر امروز خریداری مزه و عاری از ارزشکیفیت، بیهای بیخواهد داد. ما در غیاب زنبور باید سیب

 کنیم.

 توتشا

رود که این گیاه نیز همانند گیاهان دیگری که پیش از این معرفی شدند، به شمار میترین انواع توت بهشاتوت یکی از خوشمزه

اند؛ بنابراین در نبود زنبورها تولید این محصول و بذرهای مربوط به آن به شدت کاهش خواهد یافت و افشانی زنبورها وابستهگرده

 تان را قرمز کند.هایکنید که به همان اندازه دستنند شاتوت را پیدا نمیشما دیگر محصولی ما

 کیوی

صورت مجانی برای ما های دیگر، تولید کیوی نیز در گرو زحماتی است که زنبورها بهمانند سیب، شاتوت، پرتقال و بسیاری از میوه

تواند به سطح بدن زنبورها چسبیده و از جایی به آن می ای است که مقدار زیادی ازشوند. ماهیت گرده کیوی به گونهمتحمل می

 خواهد آمد؟ Cجای دیگر منتقل شود. حال تصور کنید اگر زنبور نباشد، چه بر سر تولید این میوه غنی از ویتامین 

 کدو تنبل

هش جمعیت این حشره، میزان افشانی زنبورها ارتباط دارد و در صورت کادرصد تولید کدو تنبل و دیگر انواع کدوها به گرده 90تا 

های برش خورده کدو در کنار سفره نخواهد بود و دیگر بیند. بنابراین دیگر خبری از تکهتولید این گیاه نیز به شدت آسیب می

 کاری، اشکال جالب بسازد.تواند روی بدنه کدوها با کندهکسی نمی

د، به شوها یافت میو همچنین شیر و گوشتی که در جیره غذایی انسان هاها، سبزیجات و دانهبه هر ترتیب، تولید بسیاری از میوه

کار و کوشش زنبورها محتاج است. اگر این حشره نباشد چه بر سر زندگی انسان خواهد آمد؟ با اینکه زنبورها در تولید بسیاری از 

 ی آنها را به صدا درآورده است.های سمی، زنگ آغاز نابودکشکنند، اما استفاده از حشرهمحصوالت کشاورزی کمک می

تر جلوی استفاده از این سموم را گرفته و بدون معطلی قانون های محیط زیست، هر چه سریعبه همین دلیل الزم است تا سازمان

 منع کاربرد این مواد را به اجرا گذارند./

http://www.iana.ir/fa/news/43171/20%D-9%85%D8%AD% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

های لحظه به لحظه برای کشاورزان جهت دستیابی به  آب ارائه کرد/ دادهای جدید به کشورهای کمفائو ابزار ماهواره

 محصوالت کشاورزی قابل اتکاء

ای های ماهوارهآوریترین فنگیری از پیشرفتهرزی ملل متحد )فائو( ابزار جدیدی را ارائه کرد که با بهرهسازمان خواربار و کشاو

 .کندآب از جمله ایران را فراهم میگیری موثر استفاده از آب کشاورزی، به ویژه درکشورهای کمامکان اندازه

 FAO Water« )وری آب با دسترسی آزادپورتال بهره» ان با راه اندازی به گزارش ایانا از دفتر نمایندگی فائو در ایران، این سازم

Productivity Open Access Portalگیرد تا از این طریق کشاورزان لحظه بهره می-به-ای لحظههای ماهواره( از داده

تال پور»این گزارش، با استفاده ازهای آبیاری خود را بهینه سازند. بر اساس محصوالت زراعی قابل اتکاتر تولید کرده و سیستم

های توان تحلیلی مشروح از میزان آب استفاده شده در سیستم( بر روی اینترنت میWaPOR« )وری آب با دسترسی آزادبهره

 رد.کوری را برد، تولید توان از میزان آبی معین بیش ترین بهرهکشاورزی را مالحظه نمود و شواهدی تجربی درباره اینکه چگونه می

ای از آن صرف کشاورزی که قسمت عمده –افزاید، در بخش اعظمی از قرن گذشته، میزان مصرف جهانی آب این گزارش می

 وری آب بادسترسیپورتال بهره»از نرخ رشد جمعیت باالتر رفته و در برخی مناطق نزدیک به شرایط بحران شده است.  –شود می

دهد که به ( نشان میGoogle Earthارث ) ای و تولید نقشه با استفاده از قدرت پردازش گوگلهای ماهوارهبا ارزیابی داده« آزاد

روز یک بار بروزرسانی شده و  10ها هر شود. این نقشهتوده و محصول تولید میازای هر متر مکعب آب مصرفی چه مقدار زیست

های جامعی مه از روش تصاویر بر مبنای پیکسل برای تولید نقشهاین برنامتر مشاهده کرد.  250تا  30توان آن ها را با وضوح می

-به-لحظه هایکند. کارشناسان توسعه کشاورزی با استفاده از این دادهکند که کاربری بهتر منابع طبیعی را تسهیل میاستفاده می

کشاورزان را بهبود  نده و ابزار معیشتیاری رساتر توانند به کشاورزان در دستیابی به محصوالت کشاورزی قابل اتکالحظه، می

وری پورتال بهره»آوری اطالعات فائو و کارشناسان آب و خاک این آژانس تخصصی سازمان ملل بخشیده و پایدارتر سازند.گروه فن

دف تحت اند. این پروژه با همیلیون دالری با حمایت مالی دولت هلند طراحی کرده 10را طی یک پروژه « آب با دسترسی آزاد

آبی فیزیکی یا زیرساختی در آفریقا و خاورمیانه مواجه بوده و یا به زودی دچار بحران می پوشش قرار دادن کشورهایی که با کم

کند. گیری میوری کشاورزی تبخیر و تعرق را اندازهبرای تقویت بهره«وری آب با دسترسی آزادپورتال بهره»شوند، انجام شده است. 

یکی از مراحل کلیدی در چرخه طبیعی آب بوده و شامل آبی است که مستقیما با تبخیر وارد اتمسفر شده و یا « قتبخیر و تعر» 

 گردد. ها خارج گشته، به اتمسفر باز میها و برگپس از حرکت درون گیاهان و تبدیل شدن به بخاری که از شاخه

های های آبیاری، پشتیبانی از طرحمجموعه مشخصی از برنامه های مشروحی برای پایش عملکردتواند ارزیابیاین ابزار می

تر و تر، باصرفهها منجر به دسترسی همه کاربران آب به خدمات آبی مطمئنسازی و نیز کمک به اطمینان از اینکه بهسازیمدرن

آب، به باالخص در مناطق کم ضروریسازگارتر با تغییرات فزاینده اقلیمی شود؛ ارائه کند. حسابداری آب به عنوان یکی از ابزار 

شود. این رویکرد شامل ارزیابی منسجم در دسترس بودن منابع آبی است که باید با عوامل اقلیمی ای ترویج میصورت فزاینده

تر های خانگی و صنعتی و نیز برای خدمات گستردهباالخص تخصیص آب برای کاربری –ترکیب شده و نیازمند اعمال حق عادالنه

های مناسب حسابداری و حسابرسی آب مشاوره های فنی به اکوسیستمی است.شایان ذکر است، فائو در حوزه تدوین چارچوب

درصد از جمعیت جهان با کاهش  7گراد افزایش دما، کند. بر اساس برآوردهای فائو، به ازای هر یک سانتیکشورهای عضو ارائه می

حیاتی  هایب روبرو می شوند. لذا فائو بر بهبود مدیریت منابع آب به عنوان یکی از حوزهدرصدی یا بیشتر منابع تجدیدپذیر آ 20

 های ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش آثار آن، در راستای عمل به توافق اقلیمی پاریس، تاکید دارد. در بسیاری از برنامه
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FAO offers water-scarce countries a new satellite tool to boost agricultural productivity 
Measuring how efficiently water is used in agriculture, particularly in water-scarce countries 

including Iran, is going high-tech with the help of a new tool developed by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) with a fund from the Netherlands. 

According to a press release published by the FAO Representation in the Islamic Republic of 

Iran, using real-time satellite data to track water productivity in agriculture, the FAO Water 

Productivity Open Access Portal (WaPOR) has gone live, tapping data to help farmers achieve 

more reliable agricultural yields and allowing for the optimization of irrigation systems. 

It allows for fine-grained analysis of water utilised through farming systems, generating 

empirical evidence about how it can be most productively used. 

Worldwide water utilization - the majority of which is used by agriculture - has outpaced the rate 

of population growth for most of the last century and some regions are close to breaching viable 

limits. 

WaPOR sifts through satellite data and uses Google Earth computing power to produce maps 

that show how much biomass and yield is produced per cubic meter of water consumed. The 

maps can be rendered at resolutions of as little as 30 to 250 meters, and updated every one to ten 

days. 

The program uses a pixel-based methodology to produce comprehensive maps allowing for 

better use of natural resources. When coupled with real-time data, agricultural extension agents 

can help farmers obtain more reliable crop yields, both improving their livelihoods and making 

them more sustainable. 

FAO's team of information technology and land and water officers has designed WaPOR - 

through a $10 million project funded by the Government of the Netherlands - to cover Africa and 

the Near East, with a focus on key countries that are or are projected soon to face physical or 

infrastructural water scarcity. 

WaPOR measures evapotranspiration, a key phase in the natural water cycle consisting of water 

that directly evaporates into the atmosphere and water that returns to the atmosphere after 

moving through a plant and emerging as vapor exuded by foliage.  

The tool can produce detailed assessments to monitor the functioning of a selected set of 

irrigation schemes, supporting modernization plans as well as helping assure that improvements 

do in fact result in all water users receiving more reliable and cost-effective water services that 

are more adapted to increased climate variability. 

Water accounting is increasingly promoted as an indispensable tool, particularly in water-

strained areas. This include coherent assessments of water resources availability, which must 

incorporate climate factors and require consideration of equitable entitlement - in particular 

allocation of water for domestic and industrial uses and for broader ecosystem services. 

FAO offerstechnical adviceon setting up appropriate water accounting and auditing frameworks. 

It is estimated that for each 1 °C of global warming, 7 percent of the global population will 

experience a decrease of 20 percent or more in renewable water resources. Improved 

management of water resources are mentioned as a critical area for intervention in the vast 
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majority of the national climate-change adaptation and mitigation plans submitted to fulfill 

commitments under theParis Climate Agreement 

http://www.iana.ir/fa/news/43059/%D9%81%D8%A7% 
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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

 .حوضه آبریز ماری دارلینگ استرالیا برگزار شد

، از سوی ستاد "هایی از اصالحات امور آب استرالیادرس"دریاچه ارومیه، کارگاه آموزشی به گزارش ایانا از روابط عمومی ستاد احیای 

احیای دریاچه ارومیه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملبورن و کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای 

 شهرهای پایدار برپا شد .

ریزی و تلفیق ستاد احیای ه سال جاری بود، مسعود تجریشی، مدیر دفتربرنامهفروردین ما 31صبح و عصر روز  در این نشست که

دریاچه ارومیه، اساتید دانشگاه ملبورن استرالیا از جمله پرفسور جان لنگفورد، استاد گروه منابع آب و هیدرولوژی، پروفسور لی 

روفسور پیتر اسکیلز، معاون دانشکده فنی و مدیر زیست، دانشکده حقوق، پگودن، مدیر مرکز حقوق منابع طبیعی، انرژی و محیط

مرکز تحقیقات مشترک آب استرالیا و چین، پروفسور رابرت ورتزی، استاد منابع آب و مدیر ارتباط باصنعت، دانشکده مهندسی 

 ژی زیستزیرساخت و رئیس سابق سازمان هواشناسی استرالیا، پروفسور مایکل استواردسون، رئیس گروه منابع آب و هیدرولو

بی، های آمحیطی، دانشکده مهندسی زیرساخت و پروفسور وین پتی گروو، مدیر اجرایی مرکز شناسایی و مدیریت آلودگی محیط

های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر و دانشکده علوم این دانشگاه و سید مرتضی موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه

 زارت نیرو، جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست حضور یافتند.گروهی از کارشناسان آب و

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این کارگاه، با اشاره در آغاز این نشست مدیر دفتر برنامه

ود: در این برنامه تجارب کشور استرالیا به توافق صورت گرفته بین ایران و استرالیا به منظور تبادل تجربیات اشاره کرد و افز

های دولت در حکمرانی محلی آب و چگونگی تعیین سقف برای مصرف آب در بخش درخصوص تخصیص آب به کشاورزان، سیاست

تجریشی با اشاره به این موضوع که دریاچه ارومیه برای تیم هفت نفره دانشگاه ملبورن بسیار حائز .کشاورزی بازگو خواهد شد

ها به دلیل اهمیت این موضوع درخواست کردند که تعامالت بین دو کشور از طریق دو دانشگاه یت است، اظهار کرد: استرالیاییاهم

ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه مدیر 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"ه ها حوزادامه داد: استرالیایی

محیطی و نوسانات اقلیم در دو دهه اخیر از کننده اصلی آب آن بخش کشاورزی است و تامین آب برای نیازهای زیستکه مصرف

فرد، رئیس دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن با اشاره به س رجبیهای آنها است. در بخش دیگری از این نشست دکتر عباچالش

اینکه همکاری ایران و استرالیا در حوزه فناوری و فناوری نوین برپایه توسعه پایدار است؛ گفت: در این مسیر برای پایدار نمودن 

 ئز اهمیت است.های اجتماعی ، اقتصادی و محیط زیست از دید دانشگاه ملبورن بسیار حاهمکاری، 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.های مرتبط شهرسازی، بهداشت، اقتصاد، کشاورزی در این فضا به آن وصل میباتوجه به اهمیت حوزه آب رشته

انشگاه ملبورن توضیح داد: کارگاه امروز در قالب همکاری تعریف شده اولین گامی است که پس از رئیس دپارتمان زیرساخت د

ایجاد مرکز مشترکت آب ایران و استرالیا برداشته شد. در واقع این نشست به عنوان بستر اصلی برای توانمندکردن این فضا شکل 

اره کرد و گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم درنتیجه رفت و آمدها و گرفته است. وی به مذاکرات پیشین تیم ایران و استرالیا اش

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

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ری ما موارد مرتبط با آب باشد که گیری شد تا چارچوب همکاایران از حوضه ماری دارلینگ صورت گرفت. در نهایت تصمیم

فرد در خصوص اینکه موضوع آب و موضوع مدیریت آب در حوضه کننده روند پایداری و اثربخشی این همکاری شود. رجبیتضمین

آبریز ماری دارلینگ برای استرالیا یک موضوع چند وجهی بوده است؛ افزود: در این برنامه، اگرچه مهندسی محور اصلی است ولی 

های علوم، شیمی، مدیریت، حقوق، اقتصاد، زیرساخت مکانی، زمین و مدیریت زمین، بحث بهداشت و شهرسازی در جریان وزهح

های مرتبط احیای آن موثر بوده است. وی تاکید کرد: موضوع آب و دریاچه ارومیه نیز با توجه به اهمیت آن و از سویی اثرات رشته

زی در این فضا باید مورد توجه قرار گیرد. گفتی است در پایان این کارگاه به حاضرین از شهرسازی، بهداشت، اقتصادی، کشاور

 سوی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملبورن استرالیا و کرسی یونسکو گواهی شرکت در کارگاه اعطا شد.

ir/fa/news/http://www.iana.42958/%DA%A9%D8%A7%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 گذاری بیشتر در تولید به جای واردات مواد غذاییسرمایه

پتانسیل زمین برای تغذیه جمعیت رو به رشد آن ، محدود است. در بسیاری از مناطق افزایش زمین های کشت و استفاده از 

تکنولوژی برای تولید کارآمد تر تا حدی مشکل کمبود مواد غذایی را حل کرده ، اما در برخی نقاط دیگر به جای حل مشکل به 

ند. برای نخستین بار، محققان در دانشگاه آلتو فنالند توانستند نشان دهند که یک ارتباط افزایش واردات مواد غذایی روی آورده ا

منتشر  Earth's Futureگسترده بین کمبود منابع، افزایش جمعیت و واردات مواد غذایی، وجود دارد که این مطالعه در مجله 

. در بسیاری از مناطق افزایش زمین های کشت و پتانسیل زمین برای تغذیه جمعیت رو به رشد آن ، محدود است.شده است

استفاده از تکنولوژی برای تولید کارآمد تر تا حدی مشکل کمبود مواد غذایی را حل کرده ، اما در برخی نقاط دیگر به جای حل 

یک  نستند نشان دهند کهمشکل به افزایش واردات مواد غذایی روی آورده اند. برای نخستین بار، محققان در دانشگاه آلتو فنالند توا

 Earth's Futureارتباط گسترده بین کمبود منابع، افزایش جمعیت و واردات مواد غذایی، وجود دارد که این مطالعه در مجله 
اگر "، پژوهشگر فوق دکترا توضیح می دهد:  thepoultrysite ،Miina Porkkaبه گزارش ایانا از وب سایت منتشر شده است.

رای مدت طوالنی بحث جهانی بوده، اما تحقیقات پیشین قادر به نشان دادن یک ارتباط روشن بین کمبود منابع و چه این موضوع ب

واردات مواد غذایی نبوده است. ما با انجام تجزیه و تحلیل در سطح جهان و با تمرکز و بررسی مناطقی که در آن دسترسی محدود 

یابی کردیم که تا چه حد فشار جمعیت رو به رشد با افزایش واردات مواد غذایی ، ارز2009تا  1961به آب وجود دارد، از سال 

همچنین این پژوهشگران با استفاده از مدل داده های آماری فائو، و نیز بررسی میزان بهره وری تولید ناشی از توسعه "ارتباط دارد. 

درصد از مناطق که دارای منابع کمی بودند و تولید  75ه در فن آوری به تحقیق و آنالیز پرداختند. تجزیه و تحلیل ها نشان داد ک

 منطقه کافی نبود، واردات مواد غذایی شروع به افزایش کرد.

میلیون نفر در مناطقی  460میلیارد نفر وابسته به واردات است و  1.4با توجه به پژوهش های انجام شده، امنیت غذایی حدود 

 اندازه کافی جبران کمبود تولید داخلی را نمی کند. زندگی می کنند که افزایش واردات به

Dr Joseph Guillaume  :مساله مهم این است که مردم به این موضوع آگاه نیستند که آن ها بیش "، نویسنده همکار می گوید

را  نیست ، باید راه درست از سرمایه گذاری در تولید محلی و یا مهار تقاضا ، به واردات تکیه کرده اند. زمانی که تولید محلی کافی

سیستم بین المللی مواد غذایی سیستمی حساس است و قیمت و تولید می تواند باعث شوکی شود که به طور "انتخاب کرد.

گسترده پخش شده و باعث تضعیف امنیت غذایی به ویژه در کشورهای فقیرتر که وابسته به واردات هستند، شود؛ در نتیجه، 

در باال بردن ظرفیت تولید می تواند یک جایگزین مناسب به شمار آید، به خصوص در کشورهای جنوب سرمایه گذاری بیشتر 

صحرای آفریقا و هند، که فرصت برای بهبود تولید پایدار مواد غذایی وجود دارد، برای مثال استفاده کارآمد تر از مواد مغذی و 

 که راه حل در نهایت افزایش تولید مواد غذایی است. تاکید می کند Miina Porkkaسیستم های ماسب تر آبیاری .

توجه به تقاضای مواد غذایی مسئله مهم است. کنترل رشد جمعیت نقش اساسی در این کار ایفا می کند، اما "وی در پایان افزود: 

غذایی و مصرف گوشت هم توجه باید این نکته را در نظر داشت که به منظور افزایش زنجیره تولید باید به کاهش زباله های مواد 

کرد. از آنجا که یک چهارم مواد غذایی تولید شده در جهان به هدر می رود، کاهش این امر می تواند در سطح جهان قابل توجه 

 "باشد. 

http://www.iana.ir/fa/news/43076/%D8%B3%D8%B1%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 این درخت، طال تولید می کند+عکس

بر اساس گزارش تیم به ملوین از دانشگاه علوم زمین استرالیا و آژانس علوم ارزیابی منابع، تنها گیاهی درجهان که طال دارد 

 .است که با چشم مسلح قابل رویت نیستاکالیپتوس است،دربین مولکول های این گیاه مقداری طال نهفته 

بر اساس گزارش تیم به ملوین از دانشگاه علوم زمین استرالیا و آژانس علوم ارزیابی منابع، تنها گیاهی درجهان که طال دارد 

 .اکالیپتوس است،دربین مولکول های این گیاه مقداری طال نهفته است که با چشم مسلح قابل رویت نیست

متر در اعماق زمین در جستجو آب ،خاک ها را حفاری کرده و  40قیقات ریشه های این درخت می تواند بیش از براساس این تح 

  .پیش بروند

http://www.iana.ir/fa/news/42960/%D8%A7%DB%8C%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 زند/ افزایش قیمت در بخش گوشت و لبنیات اروپاتغییرات آب و هوا به بخش گوشت و لبنیات اروپا آسیب می

ا در سویتواند به تأمین اند تغییرات آب و هوا روی نیمی از کمبود آب جهان تأثیرگذار است و این میتازگی اعالم کردهمحققان به

تواند افزایش قیمت برای گوشت و شود و میعنوان خوراک دام در اروپا استفاده میطور گسترده از سویا بهاروپا لطمه بزند؛ چراکه به

 .دنبال داشته باشدمحصوالت لبنی را به

(در هلند که با 1) .NGO Water Footprint Network (WFN)بر اساس مطالعه  dairyherdبه گزارش ایانا از وب سایت 

نشان می دهد، بیشترین منابع تامین سویا در اتحادیه اروپا عمدتا از آرژانتین، برزیل و ایاالت متحده بودجه اتحادیه اروپا انجام شد، 

 است.

Ertug Ercin :درصد سویا از مناطقی که در مقابل کمبود آب بسیار آسیب پذیر  57 "، نویسنده همکار این پژوهش، گفت

باالترین خطری که بخش گوشت و لبنی اروپا "وی افزود: "د، تامین می شود و این می تواند به اروپا در این زمینه آسیب بزند.هستن

با توجه به گزارش سازمان ملل، حدود دو با آن مواجه است مربوط به تغییرات شدید آب و هوایی در بیرون از مرزهای خود است.

در مناطقی زندگی می کنند، که حداقل یک ماه در سال با کمبود آب رو به رو  سوم از جمعیت جهان در حال حاضر

هستند.همچنین فائو اعالم کرد، این مشکل با گرمایش جهانی تشدید می شودبه طور ی که انتظار می رود این عامل الگوهای باران 

د آب در مناطق کشاورزی سویا می تواند منجر کمبو"گفت:  Ercinرا تحت تاثیر قرار دهد و باعث خشکسالی مکرر و بیشتر شود. 

اس این بر اس"به تولید پایین تر و افزایش قیمت شود، که به هزینه های تولید گوشت و محصوالت لبنی اروپا فشار وارد می کند.

د.کریستوفر ثیر قرار گیرگزارش، واردات سایر محصوالت مانند برنج، نیشکر، پنبه، بادام، پسته و انگور می تواند به طور مشابه تحت تا

اقتصاد اتحادیه اروپا وابسته به میزان آب در سایر نقاط جهان برای بسیاری از حصوالت زراعی "گفت:  WFNبریگز، مدیر اجرایی 

 "خود است، افزایش کمبود آب و خشکسالی می تواند به این بخش آسیب بزند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

  د در زمینه حل بحران آب در جهان همراه با استفاده از روش های پیشرفته و هوشمند فعالیت دارد.تاسیس ش 2008در سال  -1

http://www.iana.ir/fa/news/43184/%D8%AA%D8%BA%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

 کشاورزی داده محور، راهکاری برای تولید بیشتر مواد غذایی است

هوش مصنوعی، سنسورهای ارزان تر و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین ، تنها برخی از فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی 

 .باشیم "داده محور"است که باعث شده تا در سال های آینده شاهد مزارع کشاورزی 

در نیوزیلند ، به مدت یک " RanveerChandra " تحقیقات محقق مایکروسافت، رنویر چاندرا stuff.co.nz به گزارش ایانا از

این در حالی است که برای "این محقق افزود:  هفته بر روی بینش کشاورزی دقیق برای بهبود کشاورزی و تولید مواد غذایی بود.

کشاورزان مجبور هستند تولید مواد غذایی را دو برابر کنند و این نیاز به پیشرفت های فن  2050تغذیه جمعیت رو به رشد تا سال 

 "آوری بیشتر در سراسر جهان دارد.

 ابزار دقیق و دگرگونی کشاورزی

وزیلند ینیوزیلند در زمینه تکنولوژی و شیوه های کشاورزی پیشرفته است و من معتقدم که این عاملی می شود تا ن"چاندرا گفت: 

  "هدایت جهان )غذایی( را در دست بگیرد؛ چراکه کارهای بسیاری در این زمینه انجام شده است.

و دیگر رهبران به عنوان سخنران اصلی  AgResearchو پالمرستون نورث، برای دیدار با  Christchurchچاندرا پیش از سفر به 

 نیوزیلند، شرکت کرد. Queenstown( در 1) eResearch NZدر کنفرانس 

 سال پیش و برای تکمیل تحصیالت تکمیلی و رهبری برخی پروژه های مایکروسافت به امریکا رفت. 18این محقق هندی تبار، 

با استفاده از تکنولوژی می توان به تولید بیشتر مواد غذایی نزدیک شد آرزوی من این است که هند هم بتواند به "چاندرا گفت: 

  "مواد غذایی دست یابد. به باور من، تغییری که باید روی دهد، پیش رفتن به سوی کشاورزی داده محور است.تولید بیشتر 

 "در فضای فناوری و تکنولوژی و استفاده از داده، می توان به بازده و سود بهتر دست یافت."وی افزود: 

هر حیوان بر اساس ارزیابی داده ها، مواد مغذی بهینه  می توان برای(،  precision nutritionبا تمرکز بر روی تغذیه دقیق )

خصوصیات قابل مشاهده یا صفت یک ارگانیسم است. تهیه کرد که می تواند براساس فاکتورهایی از جمله وضعیت بدن، فنوتیپ )

  ( و تحقیقات ژنتیکی باشد. مانند خصوصیات بیوشیمیایی یا فیزیولوژیکی

رای تهیه اطالعات نیاز به سنسور و پهپادها دارد، که از جمله این اطالعات می توان به مکان همچنین ، کشاورزی داده محور، ب

تحقیقات چاندرا در زمینه تصاویر هوایی با هواپیماهای بدون  حیوان، درجه حرارت خاک و محیط، رطوبت و مواد مغذی اشاره کرد.

درباره چگونگی وصعیت گاوها و میزان چرای آن ها در مراتع به دست سرنشین بر روی چراگاهی در امریکا انجام شده، تا اطالعاتی 

از موانع پیشرفت تکنولوژی ، هزینه سنسور است. تحقیقات بر روی مزارع کشاورزی در ایاالت متحده نشان داد که "آورد.وی گفت: 

نسور ها زیاد است به طوری که هزینه کشاورزی دقیق باعث بهبود بازده و برگشت سرمایه شد ، اما این در حالی است که هزینه س

این میزان مبلغ، برای کشاورزان امکان پذیر نیست چراکه کشاورزان "این محقق افزود: "دالر آمریکا است. 8000پنج سنسور 

 "سرمایه زیادی ندارند و چنانچه هزینه سنسور کاهش یابد می تواند کشاورزی دقیق به سود کشاورزان در سراسر جهان باشد.

م چاندرا یافتند که برای کم کردن شکاف دیجیتالی روستایی )هند( در بخش دسترسی بی سیم آن ها می توانند از باندهای تی

 که استفاده نشده ، بهره ببرند به طوری که کشاورزان می تواند به اینترنت وصل شوند. UHF و VHFتلویزیون مانند 

سال آینده بیشتر هم می شود. هوش مصنوعی به  10زارع آغاز شده وطی پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی در م"چاندرا گفت: 

کشاورزان امکان می دهد تا پیش بینی های داده محور از جمله بهترین زمان برای کاشت بذر، اعمال کود و بهترین تغذیه برای دام 

الت کشاورزی و مراتع ، استفاده از کود تاثیر پپیش بینی آب و هوا می تواند در میزان ذخیره آب برای آبیاری محصو"را انجام دهند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گذار باشد. همچنین کشاورزان با گرفتن تصاویر آفات و استفاده از هوش مصنوعی می توانند به تجزیه و تحلیل بهترین آفت کش 

ش پروازهای برای کنترل آفات بپردازند. همچنین تحقیقات در باره طوالنی کردن عمر باتری های پهپادها می تواند به افزای

  هواپیماهای بدون سرنشین و کشاورزی دقیق کمک کند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

می تواند فرصت هایی برای علوم و جوامع استرالیا و نیوزیلند به همراه  در زمینه پیشرفت هادر حوزه فناوری دیجیتالی است که -1

تحقیقاتی در حال حاضر و روند ظهور آن ها، بهره بردن از از تجارب  اولویت هایو از جمله اهداف این کنفرانس ، داشته باشد

 مناطق دیگر ، به اشتراک گذاری نتایج پیشرفت ها و پروژه ها است.

http://www.iana.ir/fa/news/43114/%DA%A9%D8%B4%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 !ها را با امواج صوتی خشک کنیدلباس

های خیس را خشک اند که به جای گرما با استفاده از امواج صوتی لباسمحققان یک ماشین اولتراسونیک )فرا صوت( ساخته

 لباس رفتن آب احتمال  انرژی جویی صرفه بر عالوه ها لباس کردن خشک برای صوتی امواج از استفاده به گزارش مهر، !کندمی

این دستگاه با شیوه ای ارزان تر، کم سروصدا تر و سریع تر از روش های کنونی لباس ها را  .برد می بین از نیز را پشمی های

 آمریکا در ایالت تنسی و وزارت انرژی « یجا وک ر»ماشین خشک کن نتیجه همکاری دانشمندان آزمایشگاه ملی  .خشک می کند

این امواج چنان قدرتمند هستند که  .سازد می باال تن با صوتی امواج خشک کن مذکور با کمک مبدل های پیزو الکتریک  .است

به جالب آنکه امواجی که این دستگاه می سازد، آنقدر باال هستند که حتی سگ ها قادر  .لباس های خیس را خشک می کنند

 .باشد معمولی های کن خشک برابر کارآمدتر از  5پیش بینی می شود این فناوری  .شنید آن هستند

  

 .سال دیگر این دستگاه به بازار عرضه شود. در حال حاضر نیز آنها دو نمونه از آن را ساخته اند 5مهندسان تخمین می زنند تا 

http://www.iana.ir/fa/news/43009/%D9%84%D8%A8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

 توقف موقت فعالیت معدن فسفات چین به دنبال اعتراض دیرینه شناسان

 .چین، یکی از معادن فسفات در این کشور موقتا تعطیل شددر پی اعتراضات به تخریب یکی از سه منطقه مهم کشف فسیل در 

برای نجات یک سایت فسیلی در چین هستند که در آن ، دیرینه شناسان در حال مبارزه پایگاه اینترنتی مجله نیچربه گزارش ایانا از 

ترین جانوران جهان وجود دارد. در ماه جاری این معدن فسفات به طور موقت تعطیل شد اما تا کنون برخی از فسیل برخی از قدیمی

در  "ونگ آن"بسترهای فسیلی تخریب شده است.این سایت در معرض خطر بخشی از بافت زمین شناختی منطقه دوشانتوئو در 

ها و های نسبتا سالمی از اسفنجپس از اینکه دانشمندان فسیل 1990استان گویژو است که در جنوب چین واقع است و در دهه 

 میلیون سال داشت، به شهرت رسید. 600جنین برخی حیوانات عجیب را در آنجا یافتند که قدمتی در حدود 

میلیون سال قبل در طی انفجار کامبری به  540نسب همه حیوانات مهم در حدود  کشفیات اخیر، این نظریه را که تقریبا اصل و

ی از شود جنین برخاند و تصور میهای میکروسکوپی که از دوشانتوئو کشف شدهاند به چالش کشیده است. اخیرا فسیلوجود آمده

انگیخته است.به گفته دیو بوتجر دیرینه شناس در هایی را در باب منشأ تقارن دوطرفه در حیوانات برجانداران قدیمی باشد، بحث

گوید: های این سایت بازیابی شده است، میدرصد از فسیل 5زند تنها دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لوس آنجلس که تخمین می

ز دست را دریابیم اای مشابه این سایت پیدا نکنیم و شانس اینکه روند تکامل اولیه حیوانات زمین ممکن است هرگز دیگر منطقه"

.دیرین شناس چینی یو مائویان در بازدید این ماه خود از دوشانتوئو از "بدهیم. اگر کاری نکنیم، خسارت بزرگی به بار خواهد آمد

بر اثر حفر معدن فسفات کامال از بین  2015های تازه کشف شده در سال دید، رسوبات حاوی فسیل در یکی از سایتاینکه می

ست ها قبل از بین رفته ادست آمده بود، سالهای این منطقه از آنجا بهبسیار شگفت زده شد. محلی که نخستین فسیلرفته است، 

ال های معدنی در ساند، بر اثر فعالیتهای اخیر از آنجا کشف شدهوسومین محل مهم کشف فسیل در این منطقه که بیشتر فسیل

های معدن در دو سال گذشته زیاد شده است. در دو دهه اخیر او و سرعت فعالیتزیر خاک مدفون شد. به گفته آقای ژو  2014

ن گوید که اکنون دریافته است ایها باید حفظ شوند. اما آقای ژو میاند تا دولت محلی را متقاعد کنند که این سایتدیگران کوشیده

 یح با آنان ناکام بوده است.ها به خاطر منافع مالی عظیم مقامات دولت محلی و عدم ارتباط صحتالش

در این سایت کار کرده است، معتقد است که  1990اندرو کانل دیرین شناس از دانشگاه هاوارد در کمبریج ماساچوست که در دهه 

 راه حلی که در جاهای دیگر با موفقیت همراه بوده است، این است که کار حفر معدن همزمان با فعالیت دانشمندان و با حضور آنها

دهد: کار دشواری نیست که یک زمین شناس استخدام شود تا بسترهای فسیلی را که خیلی هم ضخیم انجام شود. وی ادامه می

 ها را که ممکن است حجم آن به چندین تن هم برسد، ذخیره سازی کند. نیستند، کشف کند و نمونه

در دوشانتوئو فعالیت کرده است، بر این باور است که  1990ه شوهای زیائو ژئوبیولوژیست در ویرجینیا تک در بلکسبورگ که در ده

های ارزشمند آن شود، هجوم دالالن بازار ها به این سایت، ممکن است متوجه فسیلخطر بالقوه دیگری که به دنبال توجه رسانه

کن است در پی افزایش تقاضای سیاه است. به گفته وی تا کنون این سایت چندان توجه این دالالن را به خود جلب نکرده اما مم

 های نادر آن، اوضاع تغییر کند./عمومی برای فسیل

http://www.iana.ir/fa/news/43108/%D8%AA%D9%88%D9%82% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 برای اهمیت داشتن روز زمین نسبت به گذشته/خبرها، از بحران های زیست محیطی می گوینددلیل  5

آوریل روز جهانی زمین ، فعاالن محیط زیست و نهادها این روز را گرامی می دارند و امسال چهل و  22هر سال ، هم زمان با 

هانی زمین ، فعاالن محیط زیست و نهادها این روز را آوریل روز ج 22هر ساله ، هم زمان با .هفتمین سالگرد این رویداد است

این درحالی است که بحران  micبه گزارش ایانا از وب سایت گرامی می دارند و امسال چهل و هفتمین سالگرد این رویداد است.

اشد تا بیش از پیش به های زیست محیطی به گونه ای شده تا خبرگزاری ها و رسانه ها از عواقب این بحران ها بگویند و هشداری ب

 اهمیت این موضوع بیندیشیم.

 تغییرات آب و هوا -

گاردین، در گزارش دوشنبه خود در یک مطالعه جدید در باره تغییرات آب و هوایی اعالم کرد که چنانچه خروجی سوخت های 

 و هوا رو به رو خواهد شد. انسان با نرخ قابل توجه تغییرات آب 21فسیلی جهانی به زودی محدود نشود ، در اواسط قرن 

، )روزنامه ای که در بخش فلوریدا جنوبی توزیع می شود( اثرات این افزایش بی سابقه دما در سراسر  SunSentinelبه گزارش 

، که باعث شده در زمان Browardجهان احساس می شود، از جمله ایاالت متحده و در مناطق ساحلی فلوریدا مانند شهرستان 

 صلی، آب اقیانوس باال بیاید و به مناطق مسکونی وارد شود.جزر و مد ف

 کمبود آب -

بنا به گزارش ایندیپندنت، دانشمندان هواشناسی سازمان ملل می گویند: تغییرات آب و هوا تا حدودی به خشکسالی دهه های 

اخیر در بخش هایی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا مربوط می شود.همچنین آسوشیتد پرس گزارش می دهد، شورای جهانی 

ردم در کشورهای جنوب صحرای آفریفا، به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. آب ، ماه مارس اعالم کرد تقریبا یک سوم از م

کشورهایی مانند نیجریه، سودان جنوبی و سومالی، که در آن  Public Radio Internationalبراساس گزارش رادیو بین المللی 

جست وجوی آب و همچنین مواد غذایی قیمت آب افزایش یافته و برخی مردم محلی مجبور به پیمودن مسافت های طوالنی برای 

میلیارد نفر در سراسر جهان مجبور به نوشیدن آب  1.8هستند. بنابه گزارش آسوشیتدپرس؛ سازمان بهداشت جهانی می گوید 

 آلوده به مدفوع هستند.

 قطع درختان جنگلی -

باعث  2000نوب صحرای آفریقا از سال منتشر شده، توسعه کشاورزی در کشورهای ج Phys.orgبا توجه به مطالعه اخیر که در 

، توسعه زمین های کشاورزی  2015شده ، میزان جنگل های منطقه ای به وسعت ایسلند از بین برود، این درحالی است از سال 

 رشد سریعی نسبت به مناطق دیگر جهان داشته است.

 70در آن گاوهای کشاورزی به طور خاص در کاهش حنوبی، مکانی که  اما میزان جنگل زدایی شبه قاره در مقایسه با امریکای

 درصد جنگل ها نقش داشته و منجر به کاهش بارش و افزایش انتشار دی اکسید کربن شده ، می تواند کم رنگ تر جلوه کند.

 زباله در حال افزایش، در هند و سری النکا -

India نفر  30فوت در سری النکا ، دست کم  300، این هفته، به دلیل رانش یک تپه زباله با ارتفاع نزدیک به گزارش می دهد

 قرار گرفته بود.کشته شدند، این درحالی است که آلودگی بیش از حد این زباله ها طی چندید سال مورد تایید 

نفر  600خانه و آوارگی بیش از  100به گزارش این سایت سقوط کوه زباله آن چنان در حجم بزرگی بود، که به خرابی بیش از 

مناطق شهری "( می نویسد :1)East Asian Forum، از موسسه توسعه تحقیقات ایندرا گاندی در Sudhakar Yedlaانجامید.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.india.com/news/agencies/search-continues-for-sri-lanka-garbage-dump-victims-toll-now-30-2038265/
http://www.eastasiaforum.org/2016/04/30/indias-waste-management-problems-are-piling-up/
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هزار تن مواد زائد جامد در روز تولید می کنند که باالتر از کل تولید زباله روزانه بسیاری از کشورها  100در هند به تنهایی بیش از 

  ."است 

 آلودگی هوا -

نفر در  9نفر ،  10منتشر کرد، در ماه سپتامبر، سازمان بهداشت جهانی گزارش داد که از هر Fortune (2 )بنابه گزارشی که 

  کشورهایی که دارای میزان بیش از حد آلودگی هوا هستند، زندگی می کنند.

 یکی از بدترین مناطق چین است، این درحالی است که میزان آلوده کننده های هوا بدتر هم شده است.

افزایش اخیر در فعالیت های صنعتی در پرجمعیت ترین کشور جهان به کاهش کیفیت ، Economic Times.رش با توجه به گزا

 هوا انجامیده است.

یعنی زمانی که جو  "آسمان آبی"ت حفاظت از محیط زیست چین می گوید: در شهرهای عمده پکن و گوانگجو تعداد روزهای وزار

 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. 2017باالی منطقه در طول روز نسبتا روشن است، در سه ماه اول سال 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

برای بحث و گفت وگو درباره سیاست اقتصادی و عمومی منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم می کند و دارای نشریه یک بستری -1

 آنالین و یک فصلنامه است .

است. این مجله بیشتر توسط هنری لوس بنا نهاده شده 1930معتبر تجاری آمریکایی است که در سال  ٔ  فورچون یک مجله - 2

 های مختلف براساس درآمدشان معروف است.ثروتمندان جهان و کمپانی ٔ  النهبندی سابرای انتشار رتبه

http://www.iana.ir/fa/news/43014/5%D-8%AF%D9%84%DB% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://economictimes.indiatimes.com/home/environment/pollution/chinas-air-quality-worsens-in-january/articleshow/57286138.cms
http://economictimes.indiatimes.com/home/environment/pollution/chinas-air-quality-worsens-in-january/articleshow/57286138.cms
http://www.iana.ir/fa/news/43014/5-%D8%AF%D9%84%DB%25
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 ها کشاندهای ترامپ، طرفداران محیط زیست را به خیابانسیاست

های زیست محیطی ترامپ دست به روز گذشته هزاران دانشمند به همراه جمعی از هواداران خود در نیویورک علیه سیاست

، همزمان با روز جهانی زمین، هزاران نفردر اعتراض به آنچه تهدید فزاینده نیویورک تایمزبه گزارش ایانا از .اعتراض زدند

در هوای بارانی دیروز نیویورک تظاهرات کردند. این  "راهپیمایی برای علم"های ترامپ خواندند، در راهپیمایی موسوم به سیاست

 شود.دیرینه جدایی علم از عرصه سیاست تلقی میاقدام آنان به نوعی، عدول از سنت 

های ها و خرسبرخی از تظاهر کنندگان پالکاردهایی در دست داشتند که در آنها مطالبی درباره خطرات تهدید کننده اقیانوس

رگان دانشجوی قطبی شعارهایی نوشته شده بود. آنها همچنین از عموم مردم خواستند از علم و دانشمندان حمایت کنند. اشلی مو

ای کامال انسانی است. این علم، مقوله"دکتری نوروبیولوژی در دانشگاه کلمبیا که در تظاهرات دیروز شرکت کرده بود، گفت: 

 "دهد به ماهیت واقعی علم پی ببرند و قانونگذاران را از اهمیت حیاتی علوم آگاه می سازد.تظاهرات به مردم اجازه می

همزمان با نیویورک در شهرهای دیگر آمریکا و بسیاری از نقاط دیگر جهان از جمله در اروپا و آسیا برگزار های دیگری تظاهرات

های اجتماعی شکل گرفت. انگیزه ترتیب دهندگان شود، به دنبال کمپین رسانهشد.تظاهرات برای علم که در روز زمین برگزار می

ها ابراز تردید کرده است، رات آب و هوایی را انکار و در مورد اثربخشی واکسناین تظاهرات پس از روی کار آمدن ترامپ که تغیی

ای به علم دارند این انگیزه مضاعف شده است. تقویت شد. به عقیده آنها با مشخص شدن اعضای کابینه ترامپ که رویکرد خصمانه

 18مطرح کرده است که در پی این تصمیم،  ترامپ همچنین پیشنهاد کاهش شدید بودجه نهادهایی مثل موسسات ملی سالمت را

درصد کاهش داده که به  31درصد از بودجه آنها کاسته شده است. همچنین بودجه آژانس حفاظت محیط زیست را به میزان 

 ای را از جانب ترامپ صادرکارمند این نهاد منجر شده است.کاخ سفید به مناسبت روز زمین بیانیه 15000بیکاری یک چهارم از 

رسد خطاب به سازمان دهندگان این تظاهرات است. در کرد که در آن اشاره مستقیمی به تظاهرات برای علم نشده اما به نظر می

های علمی است که منجر به درک بهتر ما از محیط زیست و دولت من متعهد به پیشرفت فعالیت"بخشی از این بیانیه آمده است: 

دانیم باید به خاطر داشته باشیم که علم متکی به ایدئولوژی نیست بلکه نیازمند که می مخاطرات زیست محیطی شود. همچنان

اند که این تظاهرات منجر به سازمان دهندگان تظاهرات ابراز امیدواری کرده"روحیه تحقیق صادقانه و بحث های دقیق است.

ناسیون و دیگر موضوعات، مقامات حاکم را به اتخاذ اقدامات پایدار و منسجمی شود که در مقوله تغییرات آب و هوایی، واکسی

های مردمی های جامع با اجماع علمی متقاعد سازد.دانشمندان حاضر در تظاهرات از بیم اینکه ممکن است ترامپ تالشسیاست

 سیاست است./ برای توجه به علوم را کم اهمیت بداند، معتقدند اکنون بهترین زمان برای مداخله دانشمندان برجسته در عرصه

http://www.iana.ir/fa/news/43055/%D8%B3%DB%8C%D8%A7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.nytimes.com/2017/04/22/science/march-for-science.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/04/22/science/march-for-science.html?_r=0
http://www.iana.ir/fa/news/43055/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%25
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 لغو از سوی رئیس جمهوری آمریکا تیشه ترامپ به ریشه منابع طبیعی آمریکا/ قانون آب پاک هم در آستانه

انونی زودی درباره قبار به منابع طبیعی آمریکا تاخت و بههای خطرناک خود را گرفته است؛ او ایندونالد ترامپ یکی دیگر از تصمیم

طره کند نیز تصمیم پرمخاهای مختلف گیاهی و جانوری را حفاظت میمیلیون آمریکایی و گونه 120که آب آشامیدنی حدود 

 .ای اتخاذ خواهد کردتازه

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

رفت، های انتخاباتی ریاست جمهوری انتظار میهایی که از خصوصیات رفتاری او در فعالیتبینیدونالد ترامپ همچنان طبق پیش

طبیعی آمریکا تاخت و با رأیی تازه تیشه به ریشه منابع طبیعی بار به منابع های خطرناک خود را گرفت؛ او اینیکی دیگر از تصمیم

این کشور زد.درست به فاصله یک روز از مخابره جنجال لبنی بین آمریکا و کانادا، خبرگزاری فرانسه، گزارش داد که ترامپ پس از 

ه ها بمی را لغو کرد تا تقریباً تیشههایی برای خروج آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس، این بار یک قانون قدیدادن سیگنال

های منابع طبیعی بسیار گسترده ایاالت متحده آمریکا نزدیک شوند.ترامپ قانونی را که بیش از سه دهه توسط سه رئیس ریشه

اال با . حدادجمهوری پیشین آمریکا تمدید شده را لغو کرد؛ قانونی که دولت فدرال و مرکزی آمریکا را حامی منابع طبیعی نشان می

ها هرکدام گردد، حمایت دولت فدرال از منابع طبیعی قطع شده و ایالتمیالدی باز می 1906لغو این قانون که پیشینه آن به سال 

یکا های آمرها و تخریب منابع طبیعی ایالتتوانند با منابع خود برخورد کنند؛ کارشناسان در مورد شروع حفاریهرطور خواستند می

هند.این تصمیم در حالی از سوی ترامپ اتخاذ شده است که شبکه خبری آنالین هافینگتون پست در شماره روز شنبه دهشدار می

بت ای به مناسپرزیدنت دونالد ترامپ بیانیه"، نوشت: "آور استبیانیه ترامپ در روز زمین شرم"ای با عنوان این هفته خود در مقاله

زند؛ این در حالی است که وی در ماه های نخست آغاز به کار یه دم از حفظ محیط زیست میروز زمین منتشر کرده که در آن بیان

ز ای گفته بود: کشور ما سرشار اترامپ روز شنبه در بیانیه"گوید، عمل کرده است.دولتش دقیقاً بر خالف آنچه ]در این بیانیه[ می

های الهی هستند و وظیفه دارند تا از درستی شکرگزار این موهبتبه هابخشی است. آمریکاییمنابع طبیعی فراوان و زیبایی الهام

هایمان، دولت من به حفظ هوا و آب پاک، حفاظت از جنگل"های آینده حفاظت کنند.در ادامه این بیانیه آمده است: آنها برای نسل

فینگتون پست نوشت: ترامپ که ادعا کرده های در معرض خطر، متعهد است.هاهایمان و فضاهای بازمان و حفاظت از گونهرودخانه

اند، چندین شکاک به تغییرات آب و هوایی را در کابینه ها اختراع کردهاست، ]موضوع[ تغییرات آب و هوایی فریبی است که چینی

ن اخود منصوب کرده است. اسکات پروئیت، رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست یکی از این شکاکان است که زمانی که دادست

بار از این آژانس شکایت کرده بود.هافینگتون پست افزود: ریک پِری نیز که اکنون وزیر انرژی آمریکا  10اوکالهما بود، بیش از 

ای است که ترامپ وی را در آن منصوب کند )پِری اکنون به خاطر حرفی گفته بود خواهان ابطال وزارتخانه 2012است، در سال 

اش به سمت نابودی روز نخست ریاست جمهوری 100کند(.هافینگتون پست نوشت: ترامپ در می که زده بود اظهار پشیمانی

محیط زیست خیز برداشته است.این شبکه خبری نوشت، ترامپ در روزهای نخست ریاست جمهوری اش قانونی را لغو کرد که از 

ست مخابره کرده است، قانون دیگری که ترامپ کند.بر اساس آنچه هافینگتون پ)عملیات استخراج معدن از( رودها حفاظت می

های مرطوب حفاظت میلیون هکتار از زمین 20تصمیم دارد آن را لغو کند، مربوط به آب پاک است که از دو میلیون مایل رود و 

ف گیاهی و های مختلمیلیون آمریکایی و گونه 120کند.کارشناسان بر این باورند، ابطال قانون مذکور آب آشامیدنی حدود می

 دهد./جانوری را در معرض خطر قرار می

http://www.iana.ir/fa/news/43164/%D8%AA%DB%8C%D8% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/43164/%D8%AA%DB%8C%D8%25
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 های مطالعه درباره زناناعالم جزئیات یافتهشود/ های سرسبز، باعث طول عمر میزندگی در محیط

 تواند در بهبوددهد زندگی در فضاهای سرسبز یا نزدیکی این فضاها میتحقیق جدیدی که در ایاالت متحده انجام شده نشان می

هزار زن را در  180از ان، دانشمندان دانشگاه هاروارد در آمریکا، بیش انبه گزارش ایانا به نقل از سی.سالمت ذهنی زنان کمک کند

 میالدی تحت آزمایش قرار دادند. 2008تا  2000های های مهم مزمن بین سالیک تحقیق ملی از نظر عوامل خطر بیماری

آن ها عوامل مهلک را با میزان سرسبزی و تعداد درختان در اطراف محیط زندگی زنان مقایسه کردند و دریافتند میزان مرگ و میر 

درصد  12کنند، کنند نسبت به زنانی که در مناطق کمتر سرسبز زندگی میهای سرسبزتر زندگی میه در محیطدر بین زنانی ک

 گیری شد.های مختلف اندازهوسیله تصاویر ماهواره ای از فصول و سالکمتر است. میزان سرسبزی به

درصد مرگ و میر کمتر زنان بودیم  12شاهد  از اینکه"گوید: پیتر جیمز، نویسنده این تحقیق و محقق دانشگاه هاروارد می

تواند تأثیر نامطلوب تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد؛ دانستیم که سرسبزی محیط میزده شدیم. ما پیش از این میشگفت

 "رساند.ای که انجام دادیم، تأثیرات بالقوه مثبت سرسبزی را روی سالمت هم به اثبات میمطالعه

 دند که اگر همین تحقیق در مورد مردان انجام شود، نتایج مشابهی به دست خواهد آمد.تیم تحقیقاتی معتق

 تواند عمر را طوالنی کند؟سرسبزی چگونه می

گی های سرسبزتر زندکنندگان در تحقیق، دریافتند که زنانی که در محیطدانشمندان با مطالعه دالیل مرگ و میر در بین شرکت

 34های کلیوی، درصد کمتر به خاطر بیماری 41کردند، های کمتر سبز زندگی میانی که در محیطکردند در مقایسه با زنمی

 درصد کمتر به خاطر سرطان جان خود را از دست دادند. 13های تنفسی و درصد کمتر به خاطر بیماری

میر این زنان مؤثر بوده است.  دهد که چندین عامل از جمله بهبود سالمت ذهنی در کاهش میزان مرگ واین مطالعه نشان می

درصد در کاهش افسردگی  30شود که سرسبزی محیط، گیری شد و برآورد میکنندگان اندازهسطح افسردگی در بین این شرکت

های فیزیکی و قرار گرفتن در معرض های تعامالت اجتماعی و فعالیتنقش داشته است. همچنین بنا بر این تحقیق، افزایش فرصت

میزان فراوان سالمت روانی در "گوید: کمتر هوا نیز می تواند نقش مهمی در افزایش طول عمر داشته باشد.آقای جیمز میآلودگی 

افزاید: هرچند پیش از این، تحقیقات زیادی وی می "زده کرد.کردند، ما را شگفتهای سرسبز زندگی میبین افرادی که در محیط

راد انجام شده است اما این نخستین مطالعه، در سطح ملی است که ارتباط بین محیط زیست درباره تأثیرات سرسبزی بر سالمت اف

اقتصادی و  -های اجتماعی این تیم مطالعاتی، مالک"سرسبز را با میزان مرگ و میر در طی مدت چندین سال بررسی کرده است.

گوید: نتایج این تحقیق اند. آقای جیمز میر دادهعوامل خطر سالمت فردی همچون سیگار کشیدن را در این پژوهش مد نظر قرا

 رسد هرگونه سرسبزنظر میبدان معنا نیست که افراد باید محل زندگی خود در شهرها را ترک کنند و به روستاها بروند بلکه به

ر مناطق شهری کنندگان در تحقیق ددرصد از شرکت 84تواند باعث کاهش میزان مرگ و میر شود. حدود کردن محیط زیست می

ها زندگی کنید. نتایج تحقیق به سیاستگزاران و معماران و طراحان کنند و ما قصد نداریم به آنها بگوییم نزدیک پارکزندگی می

 تری را برای شهروندان طراحی کنند.های سالمکند که محیطفضاهای شهری کمک می

 رساند./ها را به اثبات میسالمت انساناین تحقیق سند دیگری است که ارتباط بین طبیعت و ارتقای 

http://www.iana.ir/fa/news/43136/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 درختان کاسته شودبرای نجات جنگل، بهتر است از تراکم 

تر تواند برای رشد سالماند که بر اساس نتایج آن کاستن از تراکم درختان جنگلی میدانشمندان آمریکایی تحقیقی را انجام داده

، در مناطقی مثل غرب آمریکا، افزایش فزاینده گرما و خشکسالی پایگاه اینترنتی مجله ساینسبه گزارش ایانا از .درختان مفید باشد

ه اند کخورد. اکنون دانشمندان دریافتهمیهای جنگلی از خشکی شکاف به معنای آب کمتر برای درختان است به حدی که زمین

تر و با تحمل بیشتر در برابر تغییرات آب و هوایی شود. به تواند باعث پرورش درختانی مقاومکم پشت کردن درختان جنگل می

گر محیط اندرو الرسون، پژوهش.های متراکم، کربن را از هوا جذب کنندتواند همانند جنگلهای کم حجم، میعالوه این جنگل

 با این روش هر دو مساله تجزیه کربن و تطابق"گوید: زیست جنگلی در دانشگاه مونتانا در میسوال و نویسنده این تحقیق جدید می

.درختان همزمان با رشد خود، دی اکسید "برد است-شود که این یک راهکار برددرختان جنگلی با تغییرات آب و هوایی حل می

درصد  20تا  10های آمریکا ساالنه بین کنند. جنگلها، تنه و ریشه خود ذخیره میکنند و آن را در برگمیکربن را به غذا تبدیل 

پردازند و کنند؛ اما اگر درختان بیش از حد متراکم باشند، بر سر غذا و آب با هم به رقابت میاز گازهای منتشر شده را جذب می

تواند این رقابت را شوند. قطع کردن برخی درختان، میپذیرتر میحشرات، آسیبدرختانِ تحت فشار در برابر کم آبی و هجوم 

تر باقی بمانند. برخی از دانشمندان نگرانند که حذف دهد درختان باقیمانده رشد بیشتری کنند و سالمتر کند و اجازه میآسان

ها و مطالعات کوتاه مدت یشتر بر اساس مدلها بدرختان ممکن است به کاهش ذخیره کربن جنگل منجر شود اما این نگرانی

 1961اند. در سال دانشمندان برای بررسی این فرضیه، در شمال غرب مونتانا دست به یک آزمایش بلند مدت زده .استوار است

ها قسمتمقامات اداره جنگلبانی آمریکا این آزمایش را در یک جنگل جوان آغاز کردند. جنگل به دو قسمت تقسیم شد. در برخی 

هایی ضخیم درخت در هکتار کاهش داده شد. این درختان دارای تنه 494ساله از هزاران درخت در هر هکتار، به  8تعداد درختان 

های باریک رشد کردند های دیگر جنگل به حال خود رها شد و درختان آن مناطق بلند و با تنهو شاخ و برگ بسیار شدند. بخش

اه تر الوار مبتنی بود. اما دانشمندان در دانشگکردند. این مطالعه اولیه بر مبنای عالقه به تولید سریعقابت میزیرا بر سر نور با هم ر

.برای پاسخ به این مساله آنها ارتفاع "تراکم درختان چه تاثیری بر ذخیره کربن می گذارد؟"مونتانا یک سوال جدید را مطرح کردند: 

گیری کردند تا میزان کربن ذخیره شده را تخمین بزنند. آنها همچنین کربن موجود در اندازه ها راو قطردرختان و پهنای شاخه

نتیجه مطالعات این تیم، در ماه جاری در مجله .سایر گیاهان، درختان خشک شده و گیاهان کف جنگل را هم محاسبه کردند

ن در هر دو قسمت جنگل تقریبا برابر بود. بخش منتشر شد که بر اساس آن، میزان کلی کرب "مدیریت و محیط زیست جنگلی"

مارک هامون پژوهشگر محیط زیست جنگلی در  .متراکم جنگل، درختان بیشتر اما بخش کم تراکم، درختان تنومندتری داشت

ربن تا کتحقیات اندکی درباره سنجش ذخیره "گوید: دانشگاه ایالتی اورگان در کوروالیس که نقشی در این تحقیق نداشته است، می

 دهد. وی ادامه می"های آب و هوایی مفید هستندکنون انجام شده است. تحقیقات بلند مدتی مانند این تحقیق برای اثبات مدل

اما نکته مهم در این روش این است که قطع درختان، قبل از رشد آنها و .های بیشتری مانند این تحقیق نیازمندیمکه ما به نمونه

تان ترند و پوسته ضخیم آنها نسبت به درختر در برابر خشکسالی مقاومور و غذا باید اتفاق بیفتد. درختان مسنشروع رقابت بر سر ن

ها و حشرات مقابله کنند.با این حال درباره تاثیر توانند با بیماریترند و بهتر میتر مقاومت بیشتری دارد. همچنین آنها سالمجوان

های جنگلی زندگی های صحرایی در تنه درختان کاجهایی وجود دارد. در مونتانا خرگوشدغدغه های زیستیاین روش بر سایر گونه

تواند زیستگاه این گونه را کمتر کند که این امر به معنای کاهش یافتن کنند. کم حجم کردن درختان در چنین نواحی میمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.sciencemag.org/news/2017/04/save-forests-cut-some-trees-down-scientists-say
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مواجهه با تغییرات آب و هوایی رویکرد کارآمدی باشد. وی  تواند درها است. اما به عقیده الرسون این روش میغذای سیاهگوش

 ای مهمتر از تغییرات آب و هوایی نیست./کند: به عقیده من در مدیریت منابع طبیعی، هیچ مسالهاضافه می

http://www.iana.ir/fa/news/43070D/%8%A8%D8%B1%D8%A7%DB 
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 گزارشات جهانی
  آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

طور مشترک توسط دفتر  رود/ این نشست، بههای هوشمند در بخش کشاورزی اگرواکولوژی میروسیه به سمت فناوری

 برگزار شدمسکو در چارچوب سال محیط زیست روسیه رابط فائو در 

میزگردی در راستای بهینه سازی کشاورزی تحت شرایط خاک و تغییرات آب و هوایی در مناطق عمده کشاورزی روسیه در 

 .آوریل برگزار شد 13دانشگاه ایالتی کشاورزی روسیه، 

نشست بود که توسط فائو  از عنوانین مورد بحث این – "فن آوری های هوشمند در اگرولوژیک و کشاورزی"به گزارش ایانا از فائو، 

 سازماندهی و از سوی وزارت کشاورزی روسیه پشتیبانی می شد .

در چارچوب سال محیط  Timiryazevاین نشست، برای نخستین بار به طور مشترک توسط دفتر رابط فائو در مسکو و آکادمی 

سال محیط زیست نام  2017د که سال زیست روسیه برگزار شد. رئیس فدراسیون روسیه در سال گذشته طی حکمی اعالم کر

گرفته است. هدف از این حکم ، جلب توجه عمومی به مسائل توسعه زیست محیطی ، حفاظت از تنوع زیستی، و تامین امنیت 

، رئیس دفتر فائو در مسکو تاکید شد ، چشم انداز فائو روی سیستم  Eugenia Serovaزیست محیطی روسیه است.در بیانیه 

وکشاورزی هوشمند مبتنی بر آب و هوا، است که می تواند از توسعه کارآمد )بیشترین بهره وری( و امنیت غذایی  جهانی غذایی

شرکت کنندگان در این رویداد درباره موضوعات مختلف از جمله نقش فن آوری های پایدار در برابر تغییرات آب و هوا حمایت کند.

آگرواکولوژیکی، افزایش کیفیت محصول و زباله های کشاورزی، و همچنین اهمیت هوشمند در سیستم های کشاورزی سبز، نظارت 

در این نشست، کارشناسان برجسته روسی و خارجی ترویج مفهوم کشاورزی هوشمند دربخش آموزش عالی ،گفت وگو کردند.

و  Tusciaینی، استاد دانشگاه حصور داشتند، در این میان، یکی از علمای برجسته جهانی در حوزه محیط زیست، ریکاردو والنت

برنده جایزه نوبل از ایتالیا ، بر ضرورت بهبود فن آوری های کشاورزی در راستای کشت اگرواکولوژیک و براساس تغییرات آب و 

و در چارچوب طرح سال محیط زیست  Timiryazevهوایی تاکید کرد.گفتنی است، برگزاری نشست های تخصصی در آکادمی 

 ادامه خواهد داشت و درباره موضوع استفاده بهینه از منابع آب، خاک و شیالت خواهد بود. 2017در طول سال 

http://www.iana.ir/fa/news/43045/%D8%B1%D9%88%D8 
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 گزارشات جهانی
  آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 رکورد صادرات آرد روسیه به چین شکست

ماه سال جاری به  8صادرات آرد این کشور در  .دهدبه صادرات آرد خود ادامه می 2016-2017روسیه در نیمه دوم سال کشاورزی 

 درصد کمتر از همین مدت زمان سال گذشته بوده است 35هزارتن رسیده که این مقدار  108/8

، چین در این فصل بزرگ ترین خریدار آرد روسیه بوده و بر خالف کاهش کلی منابع آرد روسیه، UkrAroConsultبه گزارش 

به  2017تا فوریه  2016های جوالی هزارتن آرد را در ماه 4یه انتقال آرد این کشور به چین همچنان به قوت خود باقی است. روس

درصد بیشتر  18/8این بازار صادر کرد که به نوبه خود یک رکورد باال محسوب شده و از مقدار صادرات فصل گذشته به میزان 

رات متحده عربی که در فصل قبل دهنده کاهشی قابل توجه است. به طور کلی، صادرات به امااما انتقال به مقاصد دیگر، نشان.است

 درصد کاهش یافته است.  26بزرگ ترین خریدار آرد روسیه بود، به میزان 

 خواهد بود./ 2014-2015، کم تر از میزان صادرات در سال 2016-2017صادرات آرد روسیه با سرعت کنونی در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/42983/%D8%B1%DA%A9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 بررسی بازار مکانیزاسیون کشاورزی و تجهیزات کشاورزی مصر

میلیارد دالرامریکا باشد، در حالی که تولید ناخالص داخلی  573.7، 2021تولید ناخالص داخلی مصر برای سال پیش بینی می شود 

میلیارد دالرامریکا  1،281.9انتظار می رود به  ) Purchasing Power Parity:PPP :)براساس شاخص برابری قدرت خرید

حمایت دولت از مکانیزاسیون کشاورزی و تقاضا برای جایگزین تجهیزات  برسد. تغییرات در حوزه نیروی کار، بهبود محیط اعتباری،

 .پبشرفته، انتظار می رود رشد تجهیزات کشاورزی در مصردور از انتظار نباشد

میلیارد دالرامریکا باشد، در حالی که تولید ناخالص داخلی  573.7، 2021پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی مصر برای سال 

میلیارد دالرامریکا  1،281.9انتظار می رود به  ) Purchasing Power Parity:PPP شاخص برابری قدرت خرید: )براساس

برسد. تغییرات در حوزه نیروی کار، بهبود محیط اعتباری، حمایت دولت از مکانیزاسیون کشاورزی و تقاضا برای جایگزین تجهیزات 

  در مصردور از انتظار نباشد. پبشرفته، انتظار می رود رشد تجهیزات کشاورزی

چشم  "( براساس تازه ترین گزارشی با عنوان 1) kenresearch.wordpress ،Ken Researchبه گزارش ایانا از وب سایت 

به  "تحکیم منابع مزارع کوچک و بهبود شرایط اعتباری برای تقویت رشد آینده - 2021انداز بازار ماشین آالت کشاورزی مصر تا 

این درحالی است سیاست های نظارتی، سیاست های  تحلیل جامعی از بازار ماشین آالت کشاورزی در مصر پرداخته است. تجزیه و

واردات، صدور گواهینامه و استانداردها ، یارانه ها و گزینه های تامین مالی در مقررات دولتی در نظر گرفته شده است. به طور کلی 

پیش می رود. به طوری که انتظار  2021-2017به سمت یک نرخ مثبت رشد در طول دوره  بازار ماشین آالت کشاورزی در مصر

همچنین این گزارش نشان می دهد، سطح می رود روند افزایش تقاضا برای تراکتور با قدرت باال در آینده هم ادامه داشته باشد. 

مستقیم وابسته به اندازه زمین، قیمت ماشین آالت ( مورد استفاده توسط کشاورزان به طور 3( و گسترده )2کشاورزی فشرده )

کشاورزی، هزینه های کارگری و میزان امکانات آبیاری است. در بخش شمالی مصر اندازه مزارع کوچک و کمبود امکانات آبیاری 

منطقه به دلیل کارآمد وجود دارد. در حالی که هزینه اجاره ماشین آالت کشاورزی ارزان است، هزینه های نیروی کار در این 

کشاورزی گسترده در اغلب مناطق، پایین تر است. در مقابل، مناطق جنوبی مصر که مزارع بسیار بزرگ )چندین هکتاری( که 

توسط اعراب کشورهای همسایه راه اندازی شده اند، ترجیح می دهند از ماشین آالت با قدرت باال برای اطمینان از کارایی باالتر و 

مزارع بخش مرکزی و جنوبی مصر به شرکت های بزرگ کشاورزی و دولت تعلق دارد و در دسترس  استفاده کنند.بهره وری بیشتر 

بودن امکانات آبیاری همراه با باروری باال خاک باعث بهره وری باالتر زمین در این مناطق شده است. در حالی که منابع در مزارع 

ده به کشاورزان کوچک، در نزدیکی منطقه دلتا و اطراف رود نیل تعلق دارد. شمال مصر نسبتا کم است، این مزارع به طور عم

هزینه، اندازه زمین و ویژگی و قابلیت خاک از مهم ترین پارامترهایی است که کشاورزان قبل از خرید ماشین آالت کشاورزی، به 

کشت، خدمات پس از فروش و در دسترس  خصوص تراکتور مزرعه در نظر می گیرند. عوامل مهم دیگر عبارتند از: نوع محصول

وجود منابع و سرمایه کم در میان کشاورزان کوچک در سراسر مصر ، آن ها را از خرید ماشین آالت جدید بودن منابع اعتباری .

منع می کند. این گزارش پیش بینی کرده که شرکت های محلی تقاضای خود را برای خرید ماشین های درو به منظور اجاره به 

کشاورزان افزایش دهند. از این رو، تولید کنندگان و فروشندگان تراکتورهای کشاورزی منتظر مقید کردن بانک ها و موسسات مالی 

 برای ارائه اعتبارات ارزان به کشاورزان هستندبه طوری که آن ها بتوانند ماشین آالت جدید را خریداری کنند.

، منطقه عمده ای که در آن تولید کنندگان ماشین آالت  Ken Researchاسیون در با توجه به تحقیقات تحلیلگر حوزه مکانیز"

کشاورزی در آن جا متمرکز باشند و به اجاره سفارشات بازار بپردازند، وجود ندارد . تولید کنندگان باید به معرفی ماشین آالت 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ن، بازیکنان جدید و موجود باید به راه اندازی کارخانه کشاورزی کوچک مطابق با بودجه و نیاز کشاورزان اقدام کنند. عالوه بر ای

تولیدی خود در درون محدوده داخلی و گسترش شبکه فروش خود با راه اندازی دفاتر نمایندگی در مجاورت مناطق کشاورزی 

 "اقدام کنند. 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

ازار، تجزیه و تحلیل ، رقابت، چشم انداز آینده و توصیه تحلیلگران ارایه گزارشاتی درباره صنعت / بازار در زمینه های ارزیابی ب -1

 .هند واقع است Gurgaonمی دهد و در 

2- intensive agriculture  : نوعی از روش کشاورزی با سطوح باالتری از نهاد ه ها و خروجی در واحد سطح زمین های

 کشاورزی را گویند.

3- extensive agriculture کار گرفته ازاء هر واحد سطح بهطور نسبی کارگر و سرمایه کسی به:نوعی کشاورزی که در آن به

شود و در این روش ماشین آالت )مکانیزاسیون( تا حد زیادی جای نیروی انسانی را گرفته و معموالً سطح وسیعی را شامل می

 شودمی

http://www.iana.ir/fa/news/43167/%D8%A8%D8%B1%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

 شودپخت نان در مدارس آمریکا آموزش داده می

شود؟ مشغول یادگیری موضوعات مختلف در مدارس هستند، پخت نان نیز به آنها آموزش داده میآموزان آیا هنگامی که دانش

 .گیرندهایشان پخت نان را نیز فرا میهای آمریکا، در کنار درسآموزان چند دبیرستان در یکی از ایالتدانش

است.  Bake for Goodت نان مشغول هستند، به گزارش ایانا از غالت نیوز، نام درسی که دانش آموزان در آن به یادگیری پخ

برنامه ریزی این درس را برعهده داشته و همه موادی را که دانش  King Arthur Flour یکی از کمپانی های تولید آرد به نام

 .آموزان برای پخت نان به آن احتیاج دارند، بدون دریافت هزینه و به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار می دهد

ن کمپانی بیان کرده است که این اقدام، راهی خیلی خوب برای تشویق دانش آموزان به انتخاب پیشه نانوایی و همچنین پرورش ای

این برنامه برای دانش آموزان کالس چهارم تا هفتم دبیرستان در نظر گرفته شده که تعداد این دانش آموزان .نانوایان با تجربه است

این کمپانی، بسته ای از مواد مورد نیاز برای پخت نان .نفر است 500برنامه در آن برگزار می شود حدود در یکی از مدارسی که این 

را به هر دانش آموز داده است که شامل آرد گندم کامل، آرد همه منظوره، کیسه ای برای نگهداری نان پخته شده و یک کتاب 

خت نان به دانش آموزان درس های زیادی را به آن ها می آموزد. به این کمپانی عقیده دارد که آموزش پ.دستورالعمل می شود

عنوان مثال اینکه گلوتن و مخمر چگونه کار می کنند، مواد شیمیایی و دیگر مواد چگونه باهم واکنش می دهند و چگونه باید از 

کار به دانش آموزان مهارت های  این.تکنیک های آشپزی به درستی استفاده کرد و مواد اولیه را با دقت اندازه گیری نمود

یکی از مربیان این دوره ها عقیده دارد که این راهی بسیار .محاسباتی و همچنین علوم و مهارت های ادراکی را نیز آموزش می دهد

پخت  خوب برای آموزش یک مهارت قدیمی است. بسیاری از خانواده ها دیگر پخت نان را در خانه انجام نمی دهند، لذا این آموزش

نان هایی که به خوبی توسط دانش آموزان پخته می شود نیز به دست افراد .نان به نوعی آموزش یک هنر قدیمی به حساب می آید

نیازمند و سازمان های خیریه و مکان هایی از این دست می رسد. دانش آموزان نیز از یادگیری این درس لذت می برند و بعضی از 

یکی از دانش آموزان عقیده دارد: این یک مهارت است که اثر آن به صورت طوالنی مدت باقی .کار هستند آن ها به دنبال ادامه این

 .می ماند و فکر می کنم که همه دانش آموزان در دوران تحصیل خود باید آن را بیاموزند

یتزا آموزش داده می شود. به نظر می به این دانش آموزان پخت نان معمولی، نان دارای بافت به هم تنیده، نان دارچینی و خمیر پ

 رسد همه آن ها به یادگیری پخت نان پیتزا عالقه زیادی دارند.

http://www.iana.ir/fa/news/42985/%D9%BE%D8%AE%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 شودهای مطرح توزیع میهای قهرمان روسی تنیس زنان جهان، در فروشگاهشکالت

 و« کروگر»های فروشی بزرگ آمریکا قطعی شد. فروشگاهتوزیع شکالت ماریا شاراپوا، ستاره تنیس بانوان جهان در دو خرده

Select 7-Eleven  عرضه خواهند کردرا  "شوگرپوا"از بهار امسال موجودی شکالت مرغوب. 

امسال در شبکه فروشگاهی خود آغاز کند. ماریا خرداد( (قرار است فروش این شکالت ها را از ژوئن  "کروگر"به گزارش ایانا، 

فروش شکالت شوگرپوا در فروشگاه های کروگر، به عنوان یکی از برترین و بزرگ ترین فروشگاه  "شاراپوا در این زمینه می گوید: 

 ".ای جهان، به ما اجازه می دهد تا با گستره بزرگ و جدیدی از مشتریان ارتباط برقرار کنیم های زنجیره

نیزاز این ماه، شکالت های تیره نارگیلی و شکالت های شیری با طعم توت فرنگی شوگرپوا را  Select 7-Eleven فروشگاه های

ره و شیری است که طعم های نارگیل، توت فرنگی دارد و گرمی تی 100شکالت های شوگرپوا، شامل شکالت های .ارائه می کنند

آغاز به کار کرد.  2012شوگرپوا به عنوان برند پاستیل از سال .دالر پیشنهاد شده است 4.99تا  3.99قیمت خرده فروشی آن ها 

د و ارد بخش شکالت شتولید شد. شوگرپوا از سال گذشته و« سانچز کانو»این محصول توسط یک آب نبات ساز اسپانیایی به نام 

 .برای توسعه این بخش فراتر از شکالت بار موجود و تولید محصوالت بیش تر، برنامه های تازه ای دارد

ماهه ناشی از دوپینگ، قرار است این ماه در  15این قهرمان سرشناس تنیس زنان در جهان، پس از گذراندن دوران محرومیت 

باز زن جهان است تنیس 10ماریا شاراپوا، جزو .ت آلمان به دنیای حرفه ای تنیس بازگردداشتوتگار« پورشه گرند پریکس»مسابقات 

را فتح کند. همچنین او  2012و آزاد فرانسه 2008، آزاد استرالیا 2006، آزاد آمریکا 2004گرند اسلم ویمبلدون  4که توانسته هر 

است  فینال بازنده شده 4فینال گرند اسلم دارد که در  8شد. او شرکت کرد و برنده مدال نقره  2012برای نخستین بار درالمپیک 

در یک کنفرانس خبری در لس آنجلس تأیید کرد  2016مارس  7باز برتر جهان در طول تاریخ است.شاراپووا در تنیس 30و جزو 

جز مواد ممنوعه نبوده و  2016تا ژانویه ای به نام ملدونیوم استفاده کرده بود که که از ماده ممنوعه استفاده کرده است. او از ماده

خبر بوده است. این موضوع برای او تبعات مالی سنگینی داشت و بسیاری از حامیان مالی از مطابق اظهاراتش، وی از این موضوع بی

یت استفاده از نامه کتبی در مورد ممنوع 5همکاری با او انصراف دادند. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اعالم کرد دست کم طی 

میالدی، به خانم شاراپوا هشدار داده بوده، اما این قهرمان روس اخطارها را جدی نگرفته است. پس  2016این ماده از ابتدای سال 

از انتشار این خبر بیشتر بازیکنان تنیس از او حمایت کردند. همچنین در پی این اتفاق، یک آژانس وابسته به سازمان ملل متحد 

 د که سازمان ملل همکاری خود با او را به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل متوقف کرده است.اعالم کر

حال با توجه به پایان دوران محرومیت این تنیسور سرشناس روسی، باید دید فعالیت های همزمان ورزشی و تجاری او در حوزه 

یا محبوبیت زیاد این قهرمان تنیس موجب گرایش دوباره شوگرپوا به چه سرنوشتی خواهد انجامید!؟ و آ شکالت های پرطرفدار

 برندهای تجاری جهان به همکاری های مشابه یا حتا فراتر از گذشته با او خواهد انجامید یا نه؟

http://www.iana.ir/fa/news/43089/%D8%B4%DA%A9% 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 شودهای توسعه کشاورزی اروپا صرف مسائل زیست محیطی میدرصد بودجه طرح 30

 .اتحادیه اروپا خواستار توسعه روابط در سه حوزه مبادالت تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری با ایران شد

کل به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، جرزی پلوآ مدیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

مطلب گفت: های مختلف وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در نشست با مدیران بخش

نشست امروز فرصت تاریخی برای زمینه سازی سفر رئیس کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در نوامبر امسال به 

کنیم درک بهتری از وضعیت کشاورزی یکدیگر به دست آوریم و زمینه را برای پلوآ افزود: در این سفر تالش می.ایران است

وی بر گسترش و تسهیل تعامالت میان اتحادیه اروپا و ایران به منظور توسعه .وصی آماده کنیممذاکرات رو در روی بخش خص

های کشاورزی اتحادیه اروپا اظهار داشت: پرداخت ها و اولویتپلوآ با ارایه گزارشی از سیاست.سرمایه گذاری و تجارت تاکید کرد

لیمی، ترویج کشاورزی، تحقیقات، توسعه روستایی و نوآوری در حال سوبسیدها از تولید به سمت مسایل زیست محیطی، تغییرات اق

درصد کل بودجه هر  30حداقل  :میلیارد یورو عنوان کرد و اذعان داشت 60وی میزان یارانه کشاورزی را در سال .حرکت است

 .دطرح توسعه کشاورزی در اتحادیه اروپا باید به مسایل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی اختصاص یاب

میلیارد یورو بودجه به تحقیقات کشاورزی خبر  80کل کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در عین حال از اختصاص مدیر

ها، نهادینه کردن زنجیره غذا، رفاه دام، مدیریت خطر، تقویت اکوسیستم و راندمان منابع، وی در همین حال تقویت تشکل.داد

 ها را ازاثرات تغییرات اقلیمی، کاهش گازهای گلخانه ای و ترسیب کربن در کشاورزی و جنگلکاهش انتشار کربن، مقابله با 

این  :میلیارد یورویی اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت 50پلوآ به تراز تجاری کشاورزی مثبت .های اتحادیه اروپا برشمرداولویت

کل دفتر امور بین الملل و در این نشست هومن فتحی مدیر.داردمیلیارد یورو محصوالت کشاورزی صادرات  140اتحادیه ساالنه 

سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی نیز ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این نشست درک مناسبی از توانمندی ها و 

زی و توسعه روستایی وی با اشاره به نقش کلیدی کمیسیون کشاور.ظرفیت های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا به دست آید

 .اتحادیه اروپا، بررسی روش های توسعه تجارت محصوالت کشاورزی با این اتحادیه را ضروری خواند

http://www.yjc.ir/fa/news/6059844/30%D-8%AF%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 هزینه شوراها باال رفته، آدامس قابل تجزیه در طبیعت تولید کنید

دورریز آدامس مصرف شده در انگلستان، انجمن ها و شوراهای محلی را دست به دامان صنایع تولید آدامس کرده تا این صنایع با 

یر) قابل تجزیه در طبیعت( به کاهش هزینه های هنگفت جمع آوری ابداع روش هایی برای تولید آدامس های زیست تخریب پذ

 .آدامس از روی زمین کمک کنند

شورا و انجمن محلی را در انگلستان و ولز نمایندگی می کند، از صنایع  370که   (LGA)، شورای محلی دولتیایانابه گزارش 

میلیون دالر( جمع آوری آدامس از روی زمین کمک  76میلیون پوندی )معادل  60دامس خواست به حذف هزینه ساالنه تولید آ

گفت: کمپین های آگاهی رسانی با وجود ارزش باال، اما به تنهایی کافی نیست  LGA ، سخنگوی زیست بوم«جودی بلیک».کنند

مید بسته است. وی افزود: دورریز آدامس، دردسرهایی برای سنگفرش و و شورا به کمک نوآورانه صنایع برای حل این مشکل ا

 68ه ساالن« شلمزفورد»آسفالت خیابان ها ایجاد کرده و این وضعیت ناخوشایند و غیر قابل قبول است. بر این اساس، فقط شورای 

  .هزار پوند بابت برداشتن دورریز آدامس از روی زمین هزینه می کند

 دیدگاه بخش تولید

 تحلیلی -درصد بازار آدامس انگلستان را در اختیار دارد، به تارنمای خبری  89که « ریگلی»سخنگوی شرکت تولید آدامس 

confectionerynews  گفت: تغییر رفتار در بلندمدت بر مقابله با دورریز آدامس ارجحیت دارد. جلوگیری از پرتاب آدامس راه

به سرمایه گذاری روی برنامه هایی شامل آموزش در مدارس وتغییر « ریگلی»آن و شرکت حل این مشکل است، نه پاکسازی بعد از 

 .رفتار ادامه می دهد تا این رفتار در بلندمدت تغییر کند

هزار دانش آموز در کمپین ضد دور انداختن آدامس مدارس  100میالدی به هدف بیش از  2020این شرکت متعهد شده تا سال 

 .دست یابد

 بل تجزیه در طبیعتآدامس قا

آدامس های مرسوم خاصیت تجزیه شدن در طبیعت را ندارد و شوراها و انجمن های محلی از تجهیزات خاص برای جمع آوری 

  .آشغال آن از روی زمین استفاده می کنند

ریح ی قرار بدهد، تصبا بیان اینکه این شرکت ممکن است ترکیبات و فناوری های جدید را مورد بررسی و واکاو« ریگلی»سخنگوی 

 .کرد: با این وجود، تمرکز این شرکت بر تغییر رفتار است

بیش تر انواع آدامس به طور عمده از پلیمرهای غذایی، صمغ و نرم کننده ها تهیه می شود که قابل تجزیه در طبیعت نیست. برخی 

آورده اند، اما هنوز از سوی شرکت های بزرگ شرکت ها و سازمان های تحقیقاتی، پژوهش هایی روی برخی جایگزین ها به عمل 

 سال قبل به نام 10یک پلیمر مصنوعی را از حدود  (Revolymer)«ریولیمر»شرکت  .تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته است

Rev 7 تیاز توسعه داده و مدعی شده است که دو تا سه ماه زیرآب و کمتر از دو ماه در خیابان تجزیه می شود. این شرکت، ام

 را همچنان باز گذاشته، اما تاکنون از سوی شرکت های بزرگ جذب نشده است./ Rev 7 فناوری

http://www.iana.ir/fa/news/43023/%D9%87%D8%B2%DB% 
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